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Το εξώφυλλο επιµελήθηκε η ίδια η ερευνήτρια. Οι 
επιστολές που φαίνονται στη φωτογραφία, γράφτηκαν 
από τα παιδιά που συµµετείχαν στη θεατρική οµάδα, 

µετά το τέλος της έρευνας. 
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πίστη τους σ’ εµένα και τα όνειρά µου, το ταξίδι αυτό δεν θα είχε 
τα ίδια χρώµατα!!! 

 3



  
 

 

 

 

«Η προσωπική µου άποψη είναι ότι αλλάξαµε σαν τάξη 
και νιώθω πιο πολύ εµπιστοσύνη στον εαυτό µου και τις 
δυνάµεις µου, για το λόγο ότι κατάλαβα ότι πρέπει να 
προσπαθήσω για να είναι όλα καλύτερα αλλά και ότι 
είδα ότι όταν προσπαθούµε τα καταφέρνουµε. Και 

νιώθω τώρα που τελείωσαν τα µαθήµατα µεγαλύτερη 
εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µου.»(λόγια µαθήτριας που 

συµµετείχε στην έρευνα) 

 

«Μάθαµε τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση, τη φιλία 
και να είµαστε πιο µαζί  και να µην 

τσακωνόµαστε.»(λόγια µαθήτριας που συµµετείχε στην 
έρευνα) 

 

 
«…άµα κάνει  θέατρο θα αλλάξει ο εαυτός του και οι 
φίλοι του θα αλλάξουν τη συνεργασία τους και θα έχει 
περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα έκανε µια πλούσια 
εµπειρία.»(λόγια µαθητή που συµµετείχε στην έρευνα) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η Θεατρική Αγωγή είναι µια καινοτόµος, για τα ελληνικά 
δεδοµένα, δράση, η οποία φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Από την 
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας γίνονται συνεχώς προσπάθειες για να  
µεθοδευτεί η επίσηµη ένταξή του στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και 
στις τρεις πρώτες τάξεις της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Η Αυτοαντίληψη από την άλλη, είναι µια έννοια, η οποία ως 
«έννοια του εαυτού» πηγάζει από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων, αλλά ως «αυτοαντίληψη» δεν µετρά παρά έναν αιώνα ζωής 
στην ψυχολογία. Πρόκειται για µια πολυδιάστατη έννοια, η οποία, όπως 
έχει αποδειχτεί ερευνητικά, σχετίζεται άµεσα µε την παιδευτική πορεία 
του ατόµου.  

Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται να διερευνηθούν οι δύο αυτές 
έννοιες θεωρητικά και να  βρεθούν οι άξονες σύγκλισης τους µέσα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στα πρώτα στάδια της εργασίας µελετήσαµε τη σχετική 
βιβλιογραφία  και θεµελιώσαµε θεωρητικά τις έννοιες που θα µας 
απασχολήσουν τόσο από το χώρο της Θεατρικής Αγωγής όσο και από το 
χώρο της Αυτοαντίληψης. Στη συνέχεια, προχωρήσαµε στην αναδίφηση 
της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, ώστε να εντοπίσουµε ανάλογες 
έρευνες και να µελετήσουµε τα πορίσµατά τους. Αυτό που προέκυψε από 
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι ότι θεωρητικά υποστηρίζεται ότι η 
Θεατρική Αγωγή προάγει την αυτοαντίληψη του ατόµου, αλλά δεν 
βρέθηκαν ανάλογα ερευνητικά δεδοµένα. 

Στο εµπειρικό µέρος της εργασίας µας, θέσαµε ως βασικό στόχο 
την ερευνητική θεµελίωση της σχέσης Θεατρικής Αγωγής και 
Αυτοαντίληψης, καθώς και κάποιους ειδικότερους στόχους που 
σχετίζονται µε τις διαστάσεις και των δύο εννοιών.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, βρέθηκε να 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη Θεατρική Αγωγή και 
κάποιους τοµείς Αυτοαντίληψης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα, όσον 
αφορά το βαθµό επίδρασης της Θεατρικής Αγωγής στην Αυτοαντίληψή 
τους.  

Τέλος, συµπεράναµε ότι η Θεατρική Αγωγή συµβάλλει στη 
βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και ότι ο βαθµός επίδρασής της στην 
Αυτοαντίληψη σχετίζεται µε το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της 
οικογένειας των µαθητών.  
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ABSTRACT 
 

Drama in Education is an innovative action for Greek standards, 
which seems to be constantly gaining ground. There are constantly efforts 
being made in systematic way, on behalf of the Ministry of Education for 
it’s formal incorporation in Primary Education and in the three first 
grades of Secondary Education. 

On the other hand , Self-concept is a notion which as “self”, 
originates from ancient Greek philosophers but as “self-concept”, has 
only a century of lifetime in psychology. It’s about a multi-dimensional 
concept which relates directly to the individual educational progress, as it 
has been proven in research. 

In the present project it is attempted to look into these two concepts 
theoretically and find axes of convergence in the educational process. 

In the first chapters of this project we studied the relevant 
bibliography and founded theoretically the concepts that we’ll deal with 
from the field of Drama as well as from the field of  Self-concept. 
Afterwards, we proceeded in the search for the relevant research-
bibliography, so as to find similar researches and study their conclusions. 
What resulted from the bibliographical survey was, that it is claimed that 
Drama enhances individual self-concept, but no similar data were found. 

In the empirical section of our project, we set as a main objective 
the foundation of the relation between Drama and Self-concept, as well as 
some more specific objectives which relate to both concepts. 

According to the results of our research, there’s an important 
connection between Drama and some sections of Self-concept. Moreover, 
it was found out statistically that there is no severe difference between 
two sexes, concerning the extent of impact on their self-concept. 

Last but not least, it was found that Drama contributes to the 
improvement of social relationships and that the extent of this impact on 
self-concept relates to the social-economical level of students families. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα µιας τρίχρονης 
προσπάθειας, η οποία δεν θα είχε ευοδωθεί χωρίς την πολύτιµη βοήθεια 
και συµπαράσταση όλων των ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα µου. Στο 
σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στον καθένα τους ξεχωριστά και να 
τον ευχαριστήσω.  

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην τριµελή 
εισηγητική επιτροπή, η οποία καθοδήγησε την εργασία µε την 
επιστηµονική και παιδαγωγική της υποστήριξη. Πρωτίστως, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κ. Τηλέµαχο 
Μουδατσάκι, για την πολύτιµη βοήθεια , τις ουσιαστικές επισηµάνσεις 
και διορθώσεις και την υποστήριξή του σε όλη την πορεία της έρευνας. 

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Κανάκη 
Ιωάννη για τη βοήθεια και τις χρήσιµες συµβουλές στο ερευνητικό µέρος 
της εργασίας και κυρίως στη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Τέλος, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λέκτορα κ. Βασιλάκη Ελένη για τη βοήθειά 
της και τις ουσιώδεις διορθώσεις της στο θεωρητικό µέρος που αφορούσε 
στην ψυχολογία. Σε όλους ένα µεγάλο ευχαριστώ για τον πολύτιµο χρόνο 
που διέθεσαν για την εκπόνηση και διόρθωση αυτού του πονήµατος. 

Τις ευχαριστίες µου θα ήθελα να εκφράσω και σε όλους εκείνους 
τους φίλους, που  βοήθησαν µε τις πολύωρες συζητήσεις µας, τη 
συµπαράστασή και τη βοήθειά τους. Ευχαριστώ την Ολυµπία που 
βοήθησε στο αισθητικό µέρος της εργασίας καθώς και τη Μαρία, η οποία 
βοήθησε στη µετάφραση της περίληψης. 

Επίσης, τις θερµές µου ευχαριστίες θέλω να εκφράσω στο 
διευθυντή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γαζίου κ. Τσατσάκη Κίµωνα, ο 
οποίος επέτρεψε και ενθάρρυνε την πραγµατοποίηση της έρευνας στο 
σχολείο. Ανάλογες ευχαριστίες στους δύο εκπαιδευτικούς που 
συνεργάστηκαν για την έρευνα καθώς και στα παιδιά που συµµετείχαν 
στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου. 

Ακόµη θα ήθελα ευχαριστήσω από ψυχής όλα τα αγαπηµένα 
πρόσωπα, που πίστεψαν σε εµένα και σε αυτή την προσπάθεια και 
διάνυσαν µαζί µου όλη αυτή την πορεία. Τέλος, ευχαριστώ θερµά τους 
γονείς µου, χωρίς τη βοήθεια και τη συµπαράσταση των οποίων πολλά 
όνειρα θα είχαν εξατµιστεί.  

 
Ρέθυµνο 

Μάιος-Ιούνιος 2004 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η σχολική τάξη είναι ένας ζωντανός οργανισµός, ο οποίος 
απαρτίζεται από τις διαφορετικές προσωπικότητες του δασκάλου και των 
µαθητών. Προκειµένου να διατηρηθεί η ζωντάνια αυτού του οργανισµού, 
πρέπει το κάθε µέλος του να πιστεύει  πρωτίστως στον εαυτό του, ώστε 
να µπορέσει να πιστέψει και στους άλλους. Επιπλέον, το κάθε άτοµο 
µέσα σε αυτή την πορεία αναζήτησης της γνώσης και του εαυτού του, θα 
πρέπει να βρίσκει έναν τρόπο έκφρασης και εκτόνωσης του Εγώ και της 
ετερότητάς του.  

Σε αυτή την πορεία αναζήτησης πολύτιµος αρωγός µπορεί να 
σταθεί η Θεατρική Αγωγή και έκφραση. Πρόκειται για µια ευρηµατική 
µέθοδο διδασκαλίας, η οποία επιτρέπει τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και 
στους µαθητές την αναζήτηση και έκφραση του εαυτού τους. Επιπλέον, 
πρόκειται για µια µορφή αγωγής, η οποία ξεφεύγει από τα καθιερωµένα 
πλαίσια του σχολείου, παίρνει παιγνιώδη διάσταση και έχει 
διασκεδαστικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.  

Οι θεωρητικές µελέτες που αφορούν στη Θεατρική Αγωγή 
θεωρούν ότι ένα από τα οφέλη της, είναι η βελτίωση της αυτοαντίληψης 
του µαθητή. Πρόκειται δηλαδή για βελτίωση της εικόνας του µαθητή για 
τον εαυτό του, η οποία συνεπάγεται βελτίωση της αυτοεκτίµησης.  

Ο στόχος λοιπόν που τέθηκε στην παρούσα εργασία είναι η 
ερευνητική µελέτη της σχέσης που διέπει τη Θεατρική Αγωγή και την 
Αυτοαντίληψη. Στις σελίδες που ακολουθούν θα µελετήσουµε τη σχέση 
αυτή θεωρητικά και εµπειρικά ακολουθώντας την εξής πορεία. 

Η εργασία διακρίνεται αρχικά σε δύο µέρη: το θεωρητικό, που 
απαρτίζεται από τα έξι πρώτα κεφάλαια και το ερευνητικό, που 
απαρτίζεται από τα υπόλοιπα δέκα.  Στο θεωρητικό µέρος µελετούµε τις 
έννοιες της αυτοαντίληψης, της θεατρικής αγωγής και τη σχετική 
βιβλιογραφία. Στο ερευνητικό µέρος αναφερόµαστε στην πορεία 
διεξαγωγής της έρευνας, στα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατά της. 

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας 
µελετούµε την έννοια του εαυτού. Αναφερόµαστε στην πορεία της 
έννοιας αυτής, ξεκινώντας από τις πρώτες αναφορές στους αρχαίους 
Έλληνες φιλοσόφους και φτάνοντας ως τις σύγχρονες αναφορές 
θεωρητικών της ψυχολογίας. Ο λόγος που µελετούµε τόσο διεξοδικά την 
έννοια του εαυτού είναι γιατί αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας 
της αυτοαντίληψης και δεν θα µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε σωστά την 
αυτοαντίληψη χωρίς την έννοια του εαυτού.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί µια συνέχεια του πρώτου και 
αναφέρεται στην έννοια, τις διαστάσεις και τα µοντέλα αυτοαντίληψης. 
Για να γίνει πιο σαφής και κατανοητή ως έννοια, προσπαθήσαµε να 
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συνδέσουµε τις αναφορές και τους θεωρητικούς του πρώτου κεφαλαίου, 
µε τις αντίστοιχες αναφορές του δεύτερου.  

Από το τρίτο κεφάλαιο έως και το πέµπτο µελετούµε την έννοια 
της Θεατρικής Αγωγής.  Στο κεφάλαιο τρία αναφερόµαστε στο 
θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας αυτής, στους ορισµούς και στην αξία της 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κρίναµε ότι ήταν απαραίτητο να 
αναφερθούµε διεξοδικά στην ορολογία της Θεατρικής Αγωγής και να 
αποσαφηνίσουµε από την αρχή το περιεχόµενο των εννοιών που θα 
χρησιµοποιήσουµε. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο του παρόντος πονήµατος  αναφερόµαστε 
στη σχέση Θεατρικής Αγωγής και Παιχνιδιού. Επειδή το παιχνίδι 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της Θεατρικής Αγωγής, θεωρήσαµε ότι 
έπρεπε να αναφερθούµε διεξοδικά στις θεωρίες της ψυχολογίας που 
αναλύσουν την έννοια του Παιχνιδιού. Εν συνεχεία, αναζητήσαµε και 
τεκµηριώσαµε τη µεταξύ τους σχέση. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφερόµαστε αναλυτικά στις µορφές του 
Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Αναλύουµε την κάθε µορφή ξεχωριστά, 
αναφερόµενοι στις διαστάσεις της αλλά και στην εφαρµογή της στη 
σχολική τάξη. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται και µια σύντοµη ιστορική 
αναδροµή της πορείας του παιδικού θεάτρου. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους, γίνεται 
η αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία. Στην ενότητα αυτή 
αναφερόµαστε στις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε θέµα τόσο τη 
Θεατρική Αγωγή όσο και την Αυτοαντίληψη. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται 
στην έρευνα της Άλκηστης, επειδή θεωρούµε ότι έχει ξεχωριστό 
ενδιαφέρον για την παρούσα ερευνητική προσπάθεια.  

Από το έβδοµο έως το δέκατο κεφάλαιο, αναφερόµαστε στο 
εµπειρικό µέρος της εργασίας. Ειδικότερα, το έβδοµο κεφάλαιο είναι 
αφιερωµένο στα ερευνητικά ερωτήµατα, στις υποθέσεις της έρευνας, στα 
ερευνητικά εργαλεία και στο δείγµα της έρευνας. Επιπλέον, περιγράφεται 
ο τρόπος που εργαστήκαµε σε όλη την πορεία της ερευνητικής 
διαδικασίας. 

Στο όγδοο κεφάλαιο υπάρχουν τα αποτελέσµατα της έρευνας και 
των υποθέσεων. ∆ιεξοδικά αναφερόµαστε στη στατιστική επεξεργασία 
των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου, στα αποτελέσµατα και την 
ανάλυση του κοινωνιογράµµατος και στην ποιοτική ανάλυση των 
συνεντεύξεων. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου γίνεται ο έλεγχος των 
υποθέσεων. 

Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η πορεία διεξαγωγής 
της έρευνας, που αφορά στη Θεατρική Αγωγή. Γίνεται µια περιγραφή και 
ανάλυση της πορείας των θεατρικών παρεµβάσεων, η οποία περιέχει τους 
στόχους, τα βήµατα και την αξιολόγηση της κάθε παρέµβασης 
ξεχωριστά.  
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Τέλος, το δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται 
στα συµπεράσµατα που εξάγαµε από την έρευνα. Παράλληλα µε τα 
συµπεράσµατα γίνονται κάποιες προτάσεις για µελλοντικές έρευνες, 
καθώς και κάποιες προτάσεις εφαρµογής και χρήσης των 
συµπερασµάτων στην παιδαγωγική διαδικασία.  

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας 
που χρησιµοποιήθηκε και του παραρτήµατος. Στο παράρτηµα 
παρατίθενται το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα και 
ένας πίνακας κατανοµής κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου, οι 
συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τα παιδιά και µια διασκευή από 
το θεατρικό έργο «Το γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή.  
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Κεφάλαιο 1 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 Η έννοια της αυτοαντίληψης είναι µια πολυδιάστατη έννοια, η 
οποία πρέπει να συνεξεταστεί µε άλλες έννοιες από το χώρο της 
ψυχολογίας. Επίσης, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις αλλά 
και διαφοροποιήσεις, προκειµένου να  γίνει σαφές για τον αναγνώστη το 
περιεχόµενο της έννοιας της αυτοαντίληψης, έτσι όπως χρησιµοποιείται 
στην παρούσα εργασία. 
 Μέσα από την αναδίφηση στην ελληνική και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι είναι αδύνατο, έως 
αδιανόητο, να προσπαθήσουµε να οριοθετήσουµε την αυτοαντίληψη 
χωρίς προηγουµένως να έχουµε µελετήσει την έννοια του εαυτού. Για το 
λόγο αυτό, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια του εαυτού µέσα 
στα πλαίσια της ψυχολογίας της προσωπικότητας, στο πεδίο της οποίας 
εντάσσεται. 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις θέσεις και τις θεωρίες 
ψυχολόγων πάνω στη δοµή, τη σύσταση και τη δηµιουργία του εαυτού. 
Αρχικά, θα γίνει µια πολύ σύντοµη αναφορά σε αρχαίους φιλοσόφους, οι 
οποίοι πρώτοι έθιξαν την έννοια του εαυτού. Η αναφορά αυτή θα είναι 
σύντοµη, επειδή στη φιλοσοφία η έννοια του εαυτού χρωµατίζεται µε 
τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ ότι στην ψυχολογία. Επιπλέον, δεν 
αποτελεί στόχος της παρούσης εργασίας να εξαντληθεί η έννοια του 
εαυτού, γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε µια ξεχωριστή εργασία. 
 Στις σελίδες,  λοιπόν, που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσουµε 
να οριοθετήσουµε την έννοια του εαυτού κυρίως µέσα από τη σκοπιά της 
ψυχολογίας. 
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1.1 Η φιλοσοφία και η έννοια του εαυτού 
 

 

Κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, διαπιστώνουµε ότι η 
έννοια του εαυτού αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης για τη φιλοσοφία από 
την αρχαιότητα. Ωστόσο, µε την απόσχιση της ψυχολογίας από τη 
φιλοσοφία, η µελέτη της έννοιας του εαυτού µετατοπίστηκε από το χώρο 
της φιλοσοφίας στο χώρο της ψυχολογίας.  

Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία διαπιστώνουµε ότι οι 
προσωκρατικοί δεν ασχολήθηκαν µε τον άνθρωπο, αλλά µε τη φύση. Η 
στροφή προς τη µελέτη του ανθρώπου γίνεται µε το Σωκράτη, τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.  «Το ρητό  «γνώθι σαυτόν», το οποίο είναι 
γραµµένο στην είσοδο του ναού του θεού Απόλλωνα στους ∆ελφούς, είναι 
ένδειξη ότι η αυτογνωσία αποτελούσε µια  από τις υπέρτατες αξίες της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Σε αυτό το ρητό, σύµφωνα µε τον 
Πυθαγόρα το Σάµιο, αναφέρθηκε πρώτος ο φιλόσοφος Θαλής ο Μιλήσιος, 
ενώ κατ’ άλλους το ρητό αυτό ανέφερε για πρώτη φορά ο φιλόσοφος 
Χείλων ο Λακεδαίµων τον 6ο αιώνα π.Χ.» (Καλαντζή-Αζίζη, 2002, σ. 
257). 

 Ο Σωκράτης θεωρούσε την αυτογνωσία προϋπόθεση κάθε αρετής. 
Στόχος του ήταν η ηθική βελτίωση του ανθρώπου µέσα από τη γνωριµία 
µε τον εαυτό του. Τη θεωρία του, ωστόσο, µπορούµε να την 
προσεγγίσουµε µόνο µέσα από το συγγραφικό έργο των µαθητών του, 
καθώς ο ίδιος δεν άφησε γραπτά κείµενα. «Η αυτογνωσία έχει ιδιαίτερη 
σηµασία στη σκέψη του Σωκράτη, καθώς διαπαιδαγωγεί τους πολίτες στον 
αυτοέλεγχο»(Φρουζάκης, 2001, σ.23). Ο Σωκράτης οδηγεί τους µαθητές 
του στην αυτογνωσία µέσα από το διάλογο και τη µέθοδο της µαιευτικής 
τέχνης. Ωστόσο, στο έργο του δεν συναντούµε  ξεκάθαρα την έννοια του 
εαυτού, παρά µόνο την έννοια της αυτογνωσίας. 

Ούτε στο µαθητή του Πλάτωνα θα συναντήσουµε την έννοια του 
εαυτού. Άντ’ αυτής θα συναντήσουµε την έννοια της ψυχής. Ο Πλάτωνας 
υποστήριξε µια δυιστική άποψη για τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την οποία 
η ψυχή και το σώµα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγµατα που 
συναντούνται στη ζωή και αποχωρίζονται στο θάνατο. Η ιδέα του 
δυισµού είχε βαθιά επίδραση όχι µόνο στο χώρο της φιλοσοφίας, αλλά 
και της ψυχολογίας. Επιπλέον, η ψυχή, κατά τον Πλάτωνα,  χωρίζεται σε 
τρία µέρη: το λογιστικό (λογική), το θυµοειδές(συναισθήµατα) και το 
βουλητικό(επιθυµίες, πάθη, ένστικτα). Όταν συγγεραστούν σωστά τα τρία 
µέρη της ψυχής, τότε µπορεί να επιτευχθεί το πλατωνικό σύστηµα 
δικαιοσύνης.  
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Ο µαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, αντίθετα προς το δάσκαλό 
του, υποστήριξε ότι το σώµα και η ψυχή δεν µπορούν να υπάρξουν το 
ένα χωριστά από το άλλο. «Οι δεσµοί ψυχής – σώµατος είναι πολύ στενοί 
και δεν µπορούµε να κατανοήσουµε την ψυχή αν περιφρονήσουµε το σώµα, 
µέσω του οποίου αυτή εκδηλώνεται» (Λεονταρή, 1996, σ. 22). Για τον 
Αριστοτέλη συνεπώς δεν υπάρχει ο διαχωρισµός ανάµεσα στην υλικό 
κόσµο και το νοητό κόσµο ή κόσµο των ιδεών. Ο άνθρωπος είναι µια 
αδιάσπαστη οντότητα ψυχής και σώµατος. 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο για «εαυτό», µε την έννοια 
που χρησιµοποιείται σήµερα. Ο «εαυτός» µε τη σύγχρονη έννοια 
αποτελεί µεταγενέστερη εννοιολογική κατασκευή, που διατηρεί τις ρίζες 
της στη φιλοσοφία του 17ου αιώνα, γνωστού και ως αιώνα του 
διαφωτισµού. 

Τα δύο κυρίαρχα ρεύµατα της εποχής είναι ο ορθολογισµός  και ο 
εµπειρισµός. Η βασική τους διαφορά είναι ότι ο ορθολογισµός πρεσβεύει 
ότι υπάρχουν κάποιες έµφυτες ιδέες, οι οποίες αποτελούν την εκκίνηση 
των πάντων, ενώ ο εµπειρισµός δέχεται ως σηµείο εκκίνησης τις ιδέες 
που αποκτούµε µέσω της εµπειρίας. Οι εκπρόσωποι και των δύο 
ρευµάτων είναι πάρα πολλοί και γι’ αυτό το λόγο θα αναφερθούµε 
σύντοµα σε τέσσερις βασικούς εκπροσώπους τους: Descartes, Locke, 
Hume και Kant1. 

Ο Descartes, που ανήκει στο ρεύµα του ορθολογισµού, χτίζει τον 
αποκαλούµενο «Καρτεσιανό δυισµό» υποστηρίζοντας, ότι έχουµε δύο 
ουσίες: τον «σκεπτόµενο εαυτό» και την ουσία που εκτείνεται (το 
αντικείµενο). Υποστηρίζει την άποψη ότι ο νους και το σώµα είναι 
χωριστά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το σώµα για τον Descartes 
είναι κατά βάση µια µηχανή που λειτουργεί µηχανιστικά και αυτόµατα. 
Ο νους είναι η έδρα της ψυχής(Hayes, 1998). Επιπλέον ο Descartes 
υποστηρίζει ότι, γνωρίζω ως άτοµο ότι υπάρχω επειδή σκέφτοµαι, χωρίς 
να γνωρίζω τι ακριβώς είµαι εγώ που σκέφτοµαι (Γιανναρά, 1994). «Η 
περίφηµη θεµελιακή βεβαιότητα του «σκέφτοµαι άρα υπάρχω» (cogito 
ergo sum) υποδηλώνει ότι το γεγονός της ύπαρξής µας αποδεικνύεται από 
το ότι είµαστε ικανοί για σκέψη, υπάρχουµε ως πρόσωπα µόνο όταν 
σκεπτόµαστε και µόνο τότε» (Λεονταρή, 1996, σ.24). 

Ο Locke ανήκει στο ρεύµα του εµπειρισµού και τόνισε ότι «µόνο οι 
εµπειρίες που µπορούµε να ανακαλέσουµε αποτελούν µέρος του εαυτού 
µας» (Λεονταρή, 1996, σ. 24). Το άτοµο κατά το Locke έρχεται στον 
κόσµο tabula rasa (άγραφο χαρτί). Ο εαυτός δεν υπάρχει κατά τη 

                                                 
1 Η επιλογή έγινε µε βάση τη βιβλιογραφία που συγκεντρώσαµε. Στη συγκεκριµένη βιβλιογραφία 
αυτοί ήταν οι τέσσερις φιλόσοφοι που εµφανίζονταν σε όλα σχεδόν τα βιβλία. Η εκτενέστερη αναφορά 
σε άλλους φιλοσόφους δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρει κυρίως 
από ψυχολογικής άποψης η έννοια του «εαυτού».   
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γέννηση, αλλά διαµορφώνεται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής µέσα από τις 
εµπειρίες του ατόµου και µε τη βοήθεια της µνήµης. Σύµφωνα µε το 
Locke o εαυτός είναι µια αφηρηµένη έννοια που διακρίνεται στον εαυτό, 
ως ον µοναδικό και στον εαυτό, που ανήκει ως συνέχεια στο ανθρώπινο 
γένος. ( Levin, 1992). Τέλος, ο Locke υποστήριξε ότι τον άνθρωπο 
µπορούµε να τον κατανοήσουµε µέσα από τα εξωτερικά ερεθίσµατα που 
δέχεται ο οργανισµός και την αντίδρασή του σε αυτά. Οι εσωτερικές 
διεργασίες είναι µη παρατηρήσιµες και άρα άνευ σηµασίας. Αυτό το 
πρότυπο διαµόρφωσε και τη σκέψη του ρεύµατος του συµπεριφορισµού, 
το οποίο θα εξετάσουµε παρακάτω(Hayes, 1998). 

O Hume  υποστήριξε ότι ο εαυτός είναι µια ψευδαίσθηση. « Η 
αντίληψη του εαυτού στηρίζεται σε µια σειρά εµπειριών που συνδυάζονται 
µε ποικίλους τρόπους» (Λεονταρή, 1996, σ.25). Ως  οπαδός του 
εµπειρισµού, δέχεται ότι υπάρχει µόνο αυτό που αντιλαµβανόµαστε µε 
τις αισθήσεις µας. Τον εαυτό µας, ωστόσο, δεν µπορούµε να τον 
αντιληφθούµε µε τις αισθήσεις µας γιατί δεν µπορούµε να τον 
παρατηρήσουµε. Άρα ο εαυτός µας δεν είναι τίποτα άλλο, παρά το 
σύνολο των εµπειριών µας. (Levin, 1992. Φρουζάκης, 2001). 

Οι απόψεις του Kant είναι ανάλογες µε αυτές του Hume. Υποστηρίζει 
κι αυτός ότι η γνώση προέρχεται µέσα από τις αισθήσεις και την 
εµπειρία, αλλά κάνει ένα βασικό διαχωρισµό του εαυτού ως υποκειµένου 
και ως αντικειµένου. Ενώ ο Hume πρεσβεύει ότι δεν µπορούµε να 
παρατηρήσουµε τον εαυτό µας και να τον αντιληφθούµε µε τις αισθήσεις 
µας, ο Kant δέχεται ότι υπάρχει ένας εσωτερικός παρατηρητής, τον οποίο 
επειδή δεν µπορούµε να τον ανασύρουµε στην επιφάνεια, δεν σηµαίνει 
κατ’ ανάγκη ότι δεν υφίσταται. (Λεονταρή, 1996. Levin, 1992. 
Φρουζάκης, 2001). 

Οι ιδέες της νεωτερικής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα προετοίµασαν το 
έδαφος για τις ιδέες της ψυχολογίας που θα παρουσιαστούν στη 
συνέχεια. Η αναφορά στους φιλοσόφους θυµίζουµε ότι σκοπίµως ήταν 
τόσο σύντοµη, γιατί αποβλέπαµε απλώς στον να δώσουµε τα πρώτα 
ψήγµατα που αποτέλεσαν τη βάση για τις σύγχρονες θεωρίες και έννοιες 
του εαυτού και της αυτοαντίληψης. 

 21



  
 

1.2. Η έννοια του εαυτού στον William James 
 
 
 Ο William James είναι ο πρώτος που διερεύνησε συστηµατικά την 
έννοια του εαυτού. Σπουδαίος αµερικανός ψυχολόγος, αλλά και 
φιλόσοφος, που έθεσε τα θεµέλια της ψυχολογίας στην Αµερική. O 
William James θεωρείται πατέρας της αµερικανικής ψυχολογίας και µαζί 
µε τον Wundt συµφωνούσε ότι η ψυχολογία πρέπει να είναι µια 
ανεξάρτητη επιστήµη µε σκοπό τη µελέτη και την κατανόηση των 
νοητικών φαινοµένων και της συνειδητής εµπειρίας (Βοσνιάδου, 2001). 
Τη θεωρία του για τον εαυτό και την αυτοαντίληψη τη βρίσκουµε στο 
έργο που εξέδωσε το 1890 µε τίτλο «Αρχές της Ψυχολογίας» (Principles 
of Psychology). Ας εξετάσουµε εκτενέστερα τις απόψεις του James. 
 
 O εαυτός κατά τον James διακρίνεται: 
 στα συστατικά του, 
 στα συναισθήµατα και τις συγκινήσεις και 
 στις ενέργειες που υποκινεί. 

 
Τα συστατικά του εαυτού τα συναντούµε στη θεωρία  του και ως 

«εµπειρικό εαυτό ή εµένα» (empirical self or me) και είναι τα ακόλουθα: 
1. ο υλικός εαυτός (material self) 
2. ο κοινωνικός εαυτός (social self) 
3. o πνευµατικός εαυτός (spiritual self) και 
4. το καθαρό εγώ (pure ego), (Levin, 1992). 

 
O υλικός εαυτός είναι πρωτίστως το σώµα µου και στη συνέχεια 

όλα όσα θεωρώ «δικά µου», τα προσωπικά µου αντικείµενα, το σπίτι 
µου, το αυτοκίνητό µου, η οικογένειά µου. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει 
ο Levin (1992) «ο υλικός εαυτός είναι κάτι περισσότερο από το σώµα µας. 

είναι τα πάντα, έµψυχα και άψυχα, για τα οποία νοιάζοµαι, όλα αυτά στα 
οποία επενδύω συναισθηµατικά, όλα όσα βιώνω ως δικά µου» (σ. 75). Ο 
υλικός εαυτός δεν είναι κάτι σταθερό, αντιθέτως βρίσκεται σε µια 
κατάσταση ευµετάβλητης και ραγδαίας διακύµανσης. 

Ο κοινωνικός εαυτός διαµορφώνεται µέσα από τη συναναστροφή 
µας µε τους άλλους ανθρώπους. Ο James τονίζει ότι «το πώς νιώθω και 
πώς αισθάνοµαι µε τον εαυτό µου καθορίζεται σηµαντικά από τον τρόπο 
που µου συµπεριφέρονται οι Σηµαντικοί Άλλοι» (Levin, 1992 . Bracken, 
1996). Ο κοινωνικός εαυτός είναι τόσο αυτό που είµαι στους άλλους, όσο 
κι αυτό που είµαι για τους άλλους. «O άνθρωπος έχει τόσους κοινωνικούς 
εαυτούς, όσοι είναι και οι άνθρωποι ή οι κοινωνικές οµάδες που τον 
αναγνωρίζουν και έχουν µια εικόνα γι’ αυτόν» (James, σ.190). Θα 
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µπορούσαµε ίσως να αντιπαραθέσουµε την έννοια του κοινωνικού 
εαυτού του James, µε την έννοια του ρόλου. Οι οµάδες αναφοράς στις 
οποίες ανήκει το άτοµο καθορίζουν και τους κοινωνικούς του ρόλους. 
Ανάλογα αυτές οι οµάδες αναφοράς – στη περίπτωση του εαυτού οι 
Σηµαντικοί Άλλοι- διαµορφώνουν τους κοινωνικούς εαυτούς του 
ατόµου. Εφόσον το άτοµο παίζει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και 
δέχεται πολλές και διαφορετικές επιδράσεις, είναι πιθανό οι κοινωνικοί 
του εαυτοί να µην βρίσκονται σε αρµονία και συµφωνία, αλλά να 
υπάρχει ένα είδος «ενδο-ρολικής  ή δια-ρολικής σύγκρουσης». 

  Ο πνευµατικός εαυτός είναι  εσωτερική, υποκειµενική αίσθηση 
που περιλαµβάνει τις ψυχικές διεργασίες και τα αµετάβλητα 
χαρακτηριστικά του Εγώ µας (Λεονταρή, 1996). Ο πνευµατικός εαυτός 
υποδηλώνει την ικανότητα του ατόµου να µπορεί να σκεφτεί τον εαυτό 
του ως σκεπτόµενο υποκείµενο (Levin, 1992). 

Το καθαρό εγώ είναι το πιο αφηρηµένο από τα συστατικά του 
εαυτού. ∆εν µπορούµε να το αναλύσουµε, να το παρουσιάσουµε και να 
το αντιληφθούµε, όπως τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.  Ο ίδιος ο 
James για να το αναλύσει καταφεύγει στη φιλοσοφία και τις απόψεις του 
Kant. Το καθαρό εγώ είναι η πηγή της αίσθησης της προσωπικής 
ταυτότητας του υποκειµένου. 

 Τέλος, εκτός από τα συστατικά της έννοιας του εαυτού, ο James 
αναφέρεται στα αισθήµατα και τα συναισθήµατα του εαυτού (self-
feelings), τα οποία έχουν ως ρόλο το να αφυπνίζουν το άτοµο. Η δράση 
του εαυτού που προωθείται είναι η αναζήτηση του εαυτού (self-seeking) 
και η διατήρησή του στη συνέχεια (self- preservation) (Levin, 1992. 

Brinthaupt & Lipka, 1992). 
Συνοψίζοντας, ο James καταλήγει ότι «ο εαυτός του ατόµου είναι 

το άθροισµα όσων µπορεί να αποκαλέσει δικά του». Είναι όλα αυτά στα 
οποία επενδύει συναισθηµατικά το κάθε άτοµο, είτε αυτό είναι το σώµα 
του, είτε η οικογένειά του, το σπίτι του και οι κτήσεις του, η καριέρα του 
κ.ο.κ. Ο James γνωρίζει την αναγκαιότητα της συναισθηµατικής 
επένδυσης και µε λίγα λόγια θα µπορούσαµε να καταλήξουµε ότι «αν 
κάτι δεν το αγαπώ, δεν είναι δικό µου, δεν είναι κοµµάτι του εαυτού 
µου». 
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1.3. Η έννοια του εαυτού στο συµπεριφορισµό και το γνωστικό 
συµπεριφορισµό 
 
 
 Το συµπεριφοριστικό µοντέλο θεωρεί ότι, τόσο η φυσιολογική 
συµπεριφορά, όσο και η παθολογική συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα 
µάθησης που προηγήθηκε σε άλλα στάδια της ζωής. Χρησιµοποιώντας 
τους νόµους της µάθησης επιδιώκεται η τροποποίηση της υπάρχουσας 
συµπεριφοράς  και η διδασκαλία νέων τρόπων συµπεριφοράς. «Οι 
συµπεριφοριστές λοιπόν ορίζουν την προσωπικότητα ως προϊόν µάθησης» 
(Καλαντζή Αζίζη, 1993, σ.28). 
 
  Οι κυριότερες µορφές µάθησης είναι: 
 η κλασική εξαρτηµένη µάθηση, 
 η συντελεστική µάθηση,  
 η κοινωνική µάθηση ή µάθηση που οφείλεται στην παρατήρηση 
προτύπων και  
 η γνωστική µάθηση (Νέστορος, 1996). 

 
Συνεπώς, µέσα στο συµπεριφοριστικό µοντέλο δεν αναπτύσσεται 

κάποια θεωρία προσωπικότητας, παρά µόνο θεωρίες µάθησης. Πιο 
συγκεκριµένα, ο Watson θεωρεί τη συµπεριφορά αποτέλεσµα σύνδεσης 
ερεθίσµατος – αντίδρασης. Ο Skinner «προσπάθησε να ανακαλύψει τις 
σχέσεις συµπεριφοράς – περιβάλλοντος µε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια. 
Απέρριψε κάθε είδους πνευµατικές ερµηνείες (π.χ. ενδοσκόπηση), δηλαδή  
το τι γίνεται ανάµεσα στο ερέθισµα και την αντίδραση, όπως επίσης και 
νευροφυσιολογικές υποθέσεις (Pavlov)» (Καλαντζή Αζίζη, 1993, σ.37). 

Αναλογίες µε το συµπεριφορισµό συναντούµε στη θεωρία της 
κοινωνικής µάθησης. Ο Bandura εργάστηκε κυρίως µε ανθρώπους και 
έµεινε γνωστός για τις παρατηρήσεις του στην παιδική επιθετικότητα. 
Στο έργο του τόνισε ιδιαίτερα τη µιµητική µάθηση (imitation learning) 
και τη µάθηση µέσω προτύπων. Χωρίς να απορρίψει εντελώς τις ιδέες 
των Watson και Skinner, υποστήριξε ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά 
προσδιορίζεται από σύνθετες αλληλεπιδράσεις εσωτερικών συµβάντων 
και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 Στα τελευταία του βιβλία (1976) ασχολείται µε το ρόλο της αυτό-
ενίσχυσης (self-reinforcement), εξηγώντας ότι κάνουµε κάτι γιατί µας 
ικανοποιεί προσωπικά ή γιατί θα µας προσφέρει µεταγενέστερη 
αναγνώριση. Επίσης, συναντούµε τους όρους αυτό-αποτελεσµατικότητα, 
που αναφέρεται  στις προσδοκίες των ατόµων σχετικά µε την επιτυχή 
εκτέλεση ενός έργου, καθώς και τον αυτό-προσδιορισµό, που αφορά στον 
έλεγχο του ατόµου σε κάποια πράγµατα. 
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Ο Bandura παρατήρησε ότι οι προσδοκίες αυτό- 
αποτελεσµατικότητας ( δηλαδή, οι υποκειµενικές εκτιµήσεις του ατόµου) 
καθορίζουν την ευκολία µε την οποία επιτυγχάνονται και διατηρούνται οι 
αλλαγές στη συµπεριφορά. Όπως και ο ίδιος τις ορίζει (1982) είναι «οι 
αξιολογήσεις που κάνει το άτοµο για το πόσο καλά µπορεί να εκτελέσει µια 
πράξη που απαιτείται προκειµένου να αντιµετωπιστεί µια 
κατάσταση»(Καλαντζή Αζίζη, 2002, σ.111). Είναι οι πεποιθήσεις του 
ατόµου για το κατά πόσο µπορεί να συµπεριφερθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Καταλήγοντας, στο χώρο των συµπεριφοριστών, τα θεωρητικά 
συστήµατα για την ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι ακόµη 
ατελή. Μπορεί να προσφέρουν για κάποιους ένα σίγουρο υπόβαθρο για 
την κατανόηση της προσωπικότητας, αλλά παρατηρούνται αρκετά κενά.  

Τα κενά αυτά προσπάθησαν κάποιοι µεταγενέστεροι µελετητές να 
καλύψουν µε τις έννοιες των ενδιάµεσων µεταβλητών, των µεταβλητών 
δηλαδή που βρίσκονται µεταξύ ανεξάρτητης µεταβλητής (ερέθισµα S) 
και εξαρτηµένης µεταβλητής (αντίδραση R).Στο χώρο αυτό κινήθηκαν οι 
Hull (1943), Mahoney (1974), Meichenbaum (1979), Kafner (1971) και 
άλλοι. Ιδιαίτερα ο Kafner έµεινε γνωστός για τις έρευνές του πάνω στο 
θέµα του αυτό-ελέγχου, «της ατοµικής επίδρασης που έχει στη 
συµπεριφορά η ενσυνείδητη επεξεργασία των ερεθισµάτων» (Καλαντζή 
Αζίζη, 1993, σ.48). Ωστόσο, ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί µια θεωρία 
προσωπικότητας που να βασίζεται σε µαθησιακά µοντέλα. 
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1.4. Συµβολική αλληλεπίδραση: Cooley και Mead 

 
 
 Oι κοινωνικοί ψυχολόγοι των αρχών του 20ου αιώνα υποστήριξαν 
ότι ο «εαυτός» είµαι αποτέλεσµα µιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι 
ιδέες  τους, καθώς και η έννοια του κοινωνικού εαυτού του James, 
αποτέλεσαν τη βάση για τη διαµόρφωση της θεωρίας της συµβολικής 
αλληλεπίδρασης. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας αυτής είναι οι 
Charles Cooley και George Mead. 

Οι θεµελιωτές του συµπεριφορισµού εστίασαν την προσοχή τους 
στην έκδηλη συµπεριφορά που είναι παρατηρήσιµη. Υπάρχουν όµως και 
οι µη-έκδηλες ή κεκαλυµµένες συµπεριφορές όπως είναι η σκέψη, τα 
συναισθήµατα, η συνείδηση, ο αυτοέλεγχος, η αυτοαντίληψη 
κοκ.(Ζαφειροπούλου, 2001). Οι οπαδοί της συµβολικής αλληλεπίδρασης 
προσπάθησαν να µελετήσουν αυτές τις κεκαλυµµένες συµπεριφορές, οι 
οποίες υπάγονται στις ίδιες αρχές βάσει των οποίων ερµηνεύεται και η 
έκδηλη συµπεριφορά. Επιπλέον, προσπάθησαν να στρέψουν τις έρευνες 
και τα πειράµατά τους κυρίως στον άνθρωπο, αφού µέχρι τότε γίνονταν 
κυρίως σε ζώα. 

Κατά τον Cooley, ο εαυτός διαµορφώνεται µέσα από την 
αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς άλλους. «Η µεταφορική του 
έκφραση για τον «καθρεπτιζόµενο εαυτό» (looking- glass mirror) 
αναφέρεται στην άποψη του ότι ο εαυτός αποτελεί την αντανακλώµενη 
εκτίµηση «σηµαντικών άλλων» (significant others) που συνιστούν τον 
καθρέπτη τον οποίο ατενίζουµε επιζητώντας πληροφόρηση σχετικά µε τον 
εαυτό µας» (Μπότσαρη, 2001, σ. 22). Η εικόνα του εαυτού δηλαδή, 
συντίθεται από αυτό που νοµίζουµε ότι οι άλλοι βλέπουν σ’ εµάς. Οι 
σηµαντικοί άλλοι, δηλαδή, αποτελούν έναν κοινωνικό καθρέφτη, µέσα 
στον οποίο το άτοµο θα κοιτάξει βαθιά προκειµένου να ανακαλύψει τις 
απόψεις που έχουν οι άλλοι για τον εαυτό του. Τις απόψεις αυτές το 
άτοµο θα τις ενσωµατώσει στη συνέχεια στην έννοια του εαυτού, δηλαδή  
θα τις εσωτερικοποιήσει. 

Ο Cooley ισχυρίστηκε ότι ο εαυτός διαµορφώνεται µέσα από αυτό 
που φανταζόµαστε ότι σκέφτονται οι άλλοι σχετικά µε την εµφάνισή µας, 
τα κίνητρά µας, το χαρακτήρα µας, τις πράξεις µας κοκ. Αυτή η ιδέα του 
εαυτού µας (self-idea) αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία: 

 το πώς φανταζόµαστε ότι µας βλέπουν οι άλλοι 
 το πώς φανταζόµαστε ότι µας κρίνουν και 
 ένα είδος αυτό-συναισθήµατος, όπως υπερηφάνεια ή 
ντροπή, το οποίο πηγάζει από τα παραπάνω 
στοιχεία.(Bracken, 1996 . Λεονταρή, 1996). 
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Στον Mead βλέπουµε µια τελειοποίηση των ιδεών που εισήγαγε ο 
Cooley, αλλά µε µια έντονη εµµονή στο ρόλο της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, την οποία συνδέει µε τη χρήση της γλώσσας. Από τον 
Mead προήλθαν και οι δύο διαφορετικές µορφές συµπεριφορισµού: ο 
ριζοσπαστικός συµπεριφορισµός (Watson) και ο κοινωνικός 
συµπεριφορισµός(Mead). 

O Mead τόνισε ιδιαίτερα τη σηµασία των συµβόλων και 
ειδικότερα της γλώσσας, στη διαµόρφωση του εαυτού. Μέσω της 
γλώσσας το άτοµο µπορεί να πάρει τη θέση του Άλλου απέναντι στον 
εαυτό του. Μέσω της γλώσσας αναπτύσσει την ικανότητα να υιοθετεί όχι 
µόνο το ρόλο ενός συγκεκριµένου Άλλου σε σχέση µε τον εαυτό του, 
αλλά µιας οµάδας Άλλων, πραγµατικών ή φανταστικών (Λεονταρή, 
1996).Για τον Mead ο εαυτός δεν υπάρχει εξαρχής από τη γέννηση του 
ατόµου. Ο εαυτός – ο οποίος νοείται ως υποκείµενο και ως αντικείµενο- 
διαµορφώνεται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής µέσα από την κοινωνική 
αλληλεπίδραση µε τη βοήθεια της γλώσσας. 

Ο Mead το 1925 µίλησε για τις ρίζες των συµπεριφορών στην 
παιδική ηλικία και όρισε µια εξελικτική διαδικασία δύο σταδίων, µέσα 
από τα οποία το παιδί υιοθετεί τις συµπεριφορές των άλλων απέναντι 
στον εαυτό του. Τα στάδια αυτά τα ονοµάζει παιχνίδι µίµησης (play) και 
παιχνίδι κανόνων (game). Στο παιχνίδι µίµησης το παιδί µιµείται τους 
ρόλους των σηµαντικών άλλων, ενώ στο παιχνίδι κανόνων µιµείται τους 
ρόλους του «γενικευµένου άλλου» (Bracken, 1996 . Ritzer, 1996). 

Μια άλλη σηµαντική έννοια στη θεωρία του Mead είναι ο 
«γενικευµένος άλλος» (generalized other). «Αυτή η ιδέα του γενικευµένου 
άλλου υπονοεί ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας εαυτοί και ο καθένας 
από αυτούς έρχεται στο προσκήνιο ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κοινωνική 
περίσταση» (Λεονταρή, 1996, σ. 33). Μέσα στο παιχνίδι κανόνων το 
παιδί δεν υιοθετεί απλώς ένα ρόλο, όπως κάνει στην προηγούµενη 
µορφή, αλλά λαµβάνει υπόψη του και τους ρόλους των συµµετεχόντων 
και ανάλογα διαµορφώνει τη δράση του. Αυτή η οργανωµένη µορφή  
αλληλεπίδρασης είναι ο γενικευµένος άλλος, ο οποίος συνοδεύει και 
ελέγχει τη συµπεριφορά του ατόµου, διαµορφώνοντας µέσα από την 
εµπειρία τον εαυτό (Bracken, 1996). 

Τέλος, δεν πρέπει  να παραλείψουµε να αναφερθούµε στη 
διάκριση που κάνει ο Mead, µεταξύ “Me” (εµένα) και “I” (Εγώ). Το I 
αποτελείται από τις  ενεργητικές πτυχές του εαυτού και γίνεται αντιληπτό 
µέσα από την αλληλεπίδραση µε το Me. Το Me είναι το µέρος του 
εαυτού που αντιλαµβάνεται ως αντικείµενο το δρων υποκείµενο και 
συνίσταται στην εσωτερίκευση του γενικευµένου άλλου. «Το I επενεργεί 
πάνω στο Me, και τα δύο µαζί αποτελούν την προσωπικότητα του 
ατόµου»(Λεονταρή, 1996, σ.33). 
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1.5. Sigmund Freud 
 
 

Ο Βιεννέζος Sigmund Freud είναι ο θεµελιωτής τη κλασικής 
ψυχοδυναµικής ή ψυχαναλυτικής προσέγγισης. Το έργο του ξεκίνησε 
από την προσπάθειά του να διαγνώσει τα αίτια της νευρωσικής 
συµπεριφοράς και να εξεύρει τρόπους θεραπείας της. 
(Παρασκευόπουλος, 1985) Στη διαµόρφωση των απόψεών του 
επέδρασαν οι εξής παράγοντες: 

o Τα προσωπικά του βιώµατα και η αυτοανάλυση του 
o Η Χασιδική Εβραϊκή παράδοση, από τα στοιχεία της οποίας 

προήλθαν οι έννοιες του Εκείνο, της libido, της συναισθηµατικής 
κάθαρσης και της συµβολικής ερµηνείας των ονείρων 

o Το κοινωνικό-επιστηµονικό πνεύµα της εποχής, όπου επικρατεί 
ένας επιστηµονικός θετικισµός που οφείλεται στις ∆αρβινικές 
αρχές της εξελικτικής Βιολογίας. Επιπλέον, το γεγονός ότι στην 
ψυχιατρική όλοι ασχολούνταν µε τη διάγνωση και την πρόγνωση 
των διαφόρων «νόσων» και σχεδόν κανένας µε τη θεραπεία τους. 

o Η ιατρική του εκπαίδευση. 
o Η θητεία του στην κλινική Jean Charcot που τον έφερε σε επαφή 

µε την Υστερία και την Ύπνωση. 
o Η συνεργασία του µε τον Joseph Breuer, ο οποίος εφάρµοζε µια 

µορφή θεραπείας που αποτέλεσε τον πρόδροµο της 
ψυχοθεραπείας. 

o Η εµπειρία του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου που τον έπεισε για τη 
σηµασία της επιθετικότητας και τον οδήγησε στην επινόηση του 
ενστίκτου του θανάτου. (Νέστορος, 1996). 

 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία διαµόρφωσαν τη θεωρία του Freud και 

την ψυχαναλυτική προσέγγιση που βασίζεται στις εξής παραδοχές: 
o Κανένα στοιχείο της ανθρώπινης συµπεριφοράς δεν ερµηνεύεται 

ως τυχαίο. Τα πάντα έχουν κάπου τις ρίζες τους και τις αιτίες τους 
(κυρίως στην παιδική ηλικία). Η άποψη αυτή σχετίζεται µε το 
φυσικό ντετερµινισµό. 

o Η παραδοχή της επίδρασης του ασυνείδητου τµήµατος του 
ανθρώπινου νου. Πρόκειται για ένα µυστικιστικό στοιχείο. 

o Η παραδοχή της δυναµικής φύσης της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, η οποία βοηθάει στη διατήρηση της ισορροπίας 
στην προσωπικότητα του ατόµου. 

o Τέλος, η προσωπικότητα στο Freud θεωρείται ένα κλειστό 
κύκλωµα, που λειτουργεί µε µια συγκεκριµένη ποσότητα 
ενέργειας, τη libido. (Φρουζάκης, 2001 . Carducci, 1998). 
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Όσον αφορά την έννοια του εαυτού στο έργο του Freud, ο 
Levin(1992) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για τον Freud, αυτό που 
βιώνουµε ως εαυτό ή καλύτερα ως εαυτό µας, δεν είναι παρά η κορυφή 
ενός παγόβουνου, που η απεραντοσύνη του απλώνεται πέρα από την ίσαλο 
γραµµή και πέρα από το πεδίο ορατότητας» (σ.85). Ωστόσο, αυτό που 
πρέπει να τονίσουµε είναι ότι ο Freud δεν κάνει καµία απευθείας 
αναφορά στον «εαυτό». Όπως αναφέρει και ο Νέστορος (1996)«το εγώ 
αποτελεί υποσύστηµα (subsystem) της προσωπικότητας και δεν είναι 
συνώνυµο µε τις έννοιες εαυτός, προσωπικότητα ή χαρακτήρας»(σ.228). 
Ως κυρίαρχο όρο στο έργο του συναντούµε το Εγώ (Ego), το οποίο 
αποτελεί ένα από τα τρία δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας 
(Λεονταρή, 1996).  

Το ψυχικό όργανο διαιρείται από τον Freud (το 1923 στο έργο του 
“The Ego and the Id”) σε τρία µέρη:στο id (εκείνο ή προεγώ), στο Ego 
(Εγώ) και στο Superego (Υπερεγώ).  Το Id θεωρείται ως το βιολογικό 
τµήµα, το Ego ως το ψυχολογικό και το Superego ως το κοινωνικό τµήµα 
του ψυχικού οργάνου (Νέστορος, 1996). 

Το Id είναι ασυνείδητο, είναι έµφυτο (υπάρχει κατά τη γέννηση) και 
δεν επηρεάζεται από την εµπειρία, περιέχει ό,τι συνδέεται µε τις 
βιολογικές ανάγκες (ένστικτα, κίνητρα) και λειτουργεί µε βάση την αρχή 
της ηδονής και την αρχέγονη διαδικασία της σκέψης. Το Ego δεν υπάρχει 
κατά τη γέννηση αλλά διαµορφώνεται µέσα από την εµπειρία. 
Περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες του συνειδητού αλλά και κάποιες 
ασυνείδητες, όπως τους µηχανισµούς άµυνας του Εγώ. Λειτουργεί µε 
βάση την αρχή της πραγµατικότητας και µε λογικές διαδικασίες. Τέλος, 
το Superego είναι εν µέρει συνειδητό ή προσυνειδητό, αλλά κυρίως 
ασυνείδητο.  ∆ιαµορφώνεται µέσα από την επίδραση του κοινωνικού 
περιβάλλοντος και περιέχει: α)τις θετικές ηθικό-κοινωνικές αξίες του 
ατόµου (ideal ego) και β)την ηθική συνείδηση, δηλαδή τις αρνητικές 
ηθικό-κοινωνικές αξίες (απαγορεύσεις).( Νέστορος, 1996). 

Συνοψίζοντας τα δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας, ο Freud 
«περιγράφει το Εγώ ως φορέα της εκτελεστικής εξουσίας της 
προσωπικότητας, που παίζει ένα διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα στο 
βιολογικό (Id)  και στον κοινωνικό κόσµο» (Λεονταρή, 1996, σ. 36). Το 
Εγώ δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει µια ισορροπία ανάµεσα στις 
ασυνείδητες ορµές του ατόµου και στις κοινωνικές επιταγές του Εκείνου 
ή απαγορεύσεις του Υπερεγώ. 

Τέλος, θα αναφερθούµε στα δύο «Εγώ του Freud» που διακρίνει ο 
Levin( 1996). O Levin λοιπόν, υποστηρίζει ότι όταν ο Freud 
χρησιµοποιεί τον όρο Ego πριν το 1923(µοντέλο της δοµικής υπόθεσης), 
το Ego σηµαίνει εαυτός (self) µε τη συνηθισµένη χρήση της λέξης. Αυτός 
ο εαυτός είναι το άτοµο ως όλο, συµπεριλαµβανοµένου σωµατικού και 
πνευµατικού εαυτού. Ύστερα από το 1923, ο Freud χρησιµοποιεί το Ego 
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(das ich στα Γερµανικά), είτε όπως προηγουµένως(µε τη συνηθισµένη 
σηµασία της λέξης) ή συνήθως, εννοώντας µια ενέργεια του νου στο 
δοµικό του µοντέλο.  
 
 
 

1.5.1. Άλλες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις 
 
 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις απόψεις µεταγενέστερων 
ψυχαναλυτών (νεοφροϋδιστών), οι οποίοι επηρεάστηκαν από το έργο του 
Freud και το συνέχισαν.  Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες που προτάθηκαν από 
τον Freud και τους συνεχιστές του βλέπουν τους ανθρώπους µε όρους 
εσωτερικών συγκρούσεων και άγχους, και επιχειρούν να εξηγήσουν την 
ανθρώπινη προσωπικότητα και τα κίνητρα, µε όρους ανάλογους (Hayes, 
1998). 
 
 

1.5.1.1. Karen Horney 
 

Η Karen Horney  (1885-1952) απέρριψε την ορθόδοξη 
ψυχανάλυση και έφτιαξε µια δική της ξεχωριστή σχολή. Αµφισβήτησε 
την άποψη του Freud ότι ο άνθρωπος οδηγείται ως ζώο από τα ένστικτά 
του, καθώς και την άρνηση του Freud να δεχτεί την επίδραση της 
κοινωνίας πάνω στο άτοµο και στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς 
του. Ως βασική αρχή της συµπεριφοράς θεωρεί την ανάγκη για ασφάλεια, 
η οποία όταν δεν καλύπτεται οδηγεί το άτοµο στο βασικό άγχος και στην 
ανάγκη του να ζητάει συνεχώς επιβεβαίωση από τους άλλους. Το παιδί 
προσπαθώντας να νιώσει ασφαλές και να ικανοποιήσει τους γονείς του, 
αναπτύσσει έναν ψεύτικο εαυτό, προδίδοντας τον αληθινό εαυτό. 
(Λεονταρή, 1996. Νέστορος, 1996). 

Η Horney υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να 
διαµορφώσει µόνος του τον εαυτό του. Αυτό το καταφέρνει µέσα από 
την «πάλη για αυτοπραγµάτωση», την ορµή του να αναπτύξει τις 
καλύτερες έµφυτες δυνατότητές του. Στις νευρωσικές περιπτώσεις το 
άτοµο δεν καταφέρνει να προσαρµοστεί στις κοινωνικές ανάγκες και 
αυτό έχει σαν συνέπεια να συγκρούεται µε τον πραγµατικό του εαυτό και 
να αρχίζει µια απελπισµένη αναζήτηση δόξας που το οδηγεί στην 
παράλυση των πραγµατικών του ικανοτήτων. Στη θεραπεία της για τη 
νεύρωση θέτει ως στόχο την αυτοσυνειδητοποίηση του ασθενή. ( Bracken, 
1996. Νέστορος, 1996). 
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1.5.1.2. Harry Stack Sullivan 
 
 

O Harry Stack Sullivan (1892-1949) συνεργάστηκε µε την Karen 
Horney και σχηµάτισαν µια οµάδα που αµφισβητούσε όλο και 
περισσότερο τη θεωρία και τη θεραπεία του Freud. Για τον Sullivan «η 
ανθρώπινη προσωπικότητα αποτελεί το συνολικό προϊόν των 
διαπροσωπικών σχέσεων» (Νέστορος, 1996, σ.253). Ο εαυτός ή το 
σύστηµα εαυτού(Self-system), όπως το ονοµάζει, οργανώνει τις εµπειρίες 
του ατόµου και καθορίζει τον τρόπο δράσης και αντίδρασης του ατόµου. 
Κάθε προσπάθεια να αλλάξει αυτό το σύστηµα προκαλεί άγχος και το 
άτοµο προβαίνει σε επιχειρήσεις ασφάλειας προκειµένου να 
προστατεύσει το αυτό-σύστηµά του.  

Ο Sullivan είναι ο δηµιουργός µιας νέας αντίληψης γνωστής ως 
Θεωρία της Αλληλεπίδρασης. Στη θεωρία του τονίζει την κοινωνική 
καταγωγή του εαυτού και της αυτοεκτίµησης, τονίζοντας τη 
σπουδαιότητα της αλληλεπίδρασης του παιδιού και των Σηµαντικών 
Άλλων (Λεονταρή, 1996). Η διαµόρφωση του εαυτού επηρεάζεται από 
τη στάση των γονέων απέναντι στο βρέφος. Το άτοµο αντιδρά στους 
άλλους, όχι µε βάση την πραγµατική τους εικόνα, αλλά µε βάση την 
εικόνα που έχει µέσα του διαµορφώσει µέσα από τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις στην αρχή της ζωής του. Εκεί ανάγει και τα αίτια της νεύρωσης. 
Τέλος, η στάση των γονιών έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία τριών 
εαυτών στο παιδί: τον «καλό εαυτό», τον «κακό εαυτό» και το «µη- 
εαυτό». Ο «µη εαυτός» προκαλεί δυσαρέσκεια στους γονείς και 
αποβάλλεται. Ο «καλός και ο κακός εαυτός» αποτελούν τη βάση της 
αυτοεκτίµησης (Καλατζή-Αζίζη, 1993. Λεονταρή, 1996. Νέστορος, 1996.  

Bracken, 1996). 
 
 

1.5.1.3 Erik Erikson 
 

Ο Erik Erikson έχει ως βάση τη Φροϋδική Ψυχανάλυση, αλλά δίνει 
έµφαση όχι µόνο στον βιολογικό παράγοντα, αλλά και στον κοινωνικό. 
Στη θεωρία του δεν συναντούµε την έννοια του εαυτού, αλλά την έννοια 
της ταυτότητας και του Εγώ. Σε αντίθεση µε τον Freud πίστευε ότι το Εγώ 
είναι παρόν κατά τη γέννηση του ατόµου, αλλά βρίσκεται σε ένα πρώιµο 
εξελικτικό στάδιο. Ο Erikson όρισε οχτώ εξελικτικά στάδια το οποία 
καθορίζονται από την ωρίµανση του ατόµου και το καθένα από αυτά 
περιλαµβάνει κάποιες συγκρούσεις. Για το πέρασµα από το ένα 
εξελικτικό στάδιο στο άλλο, απαραίτητη είναι η επιτυχής λύση αυτών 
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των συγκρούσεων. Η προσωπικότητα διαµορφώνεται µέσα από αυτή την 
εξελικτική πορεία και το Εγώ κατέχει πρωταρχική θέση στην επιτυχή 
λύση των συγκρούσεων. 
 Σηµαντική θεωρείται η µετάβαση από το πρώτο στάδιο στο 
δεύτερο, που αφορά στη σχέση µητέρας-βρέφους. Η σχέση αυτή θα 
καθορίσει αν το άτοµο θα αποκτήσει βασική εµπιστοσύνη στον εαυτό του 
και στο περιβάλλον ή αν θα έχει δυσλειτουργική ψυχο-κοινωνική 
εξέλιξη. Εξίσου σηµαντική είναι η φάση αποκατάστασης της ταυτότητας 
κατά την εφηβεία, κατά τη διάρκεια της οποίας το άτοµο θα προσπαθήσει 
να βρει την αυτονοµία του και την ανεξαρτησία, παράλληλα µε µία 
θετική κοινωνική παρουσία µέσα στους άλλους.( Λεονταρή, 1996. Levin, 
1992. Νέστορος, 1996. Παρασκευόπουλος, 1985) 
 Όπως προαναφέρθηκε, ο Erikson έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην 
ταυτότητα, η οποία δεν είναι ο εαυτός αλλά ένα βασικό συστατικό του 
εαυτού. Βασικός µηχανισµός διαµόρφωσης της ταυτότητας είναι η 
ταύτιση. Η ταυτότητα διαµορφώνεται µέσα από µια διαδικασία σύνθεσης 
των διαφόρων µορφών ταύτισης. «Είµαστε ή γινόµαστε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα που συντίθεται από τι ταυτίσεις µας µε διάφορους 
ανθρώπους: γονείς, περίγυρο, φίλοι, δηµόσιες προσωπικότητες, ιστορικές 
ή φανταστικές φυσιογνωµίες…Άρα υπάρχει ένας απεριόριστος αριθµός 
πιθανοτήτων για ταύτιση, µέσα από τις οποίες θα χτιστεί µια 
προσωπικότητα»(Levin, 1992, σ.185). Η ταυτότητα λοιπόν είναι ένα 
σύνολο ρόλων και το άτοµο πρέπει να έχει τόσο τη δύνατότητα σύνθεσης 
µιας ταυτότητας, όσο και τη δυνατότητα αποσύνθεσης. 
 Τέλος, σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 
ατόµου κατέχει η αρχή της αµοιβαιότητας, δηλαδή της αναγκαστικής 
αλληλεπίδρασης του ατόµου µε άλλα άτοµα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του. 
 
 
 

1.5.1.4. Alfred Adler 
 
 

Ο Alfred Adler(1870-1937), Βιενέζος ψυχίατρος, ήταν από τα 
πρώτα µέλη της ψυχαναλυτικής οµάδας του Freud, αλλά στη συνέχεια 
αποχώρησε και ίδρυσε τη «Σχολή Ατοµικής ψυχολογίας». Οι βασικές του 
θέσεις που τον διαφοροποιούν από τον Freud είναι ότι το άτοµο 
διαµορφώνεται µέσα από το κοινωνικό περιβάλλον και ότι το σώµα και η 
ψυχή είναι αδιαίρετα και αλληλοσυµπληρώνονται. 

Ο εαυτός στην ψυχαναλυτική θεωρία του Adler είναι η κεντρική 
πηγή κάθε ενέργειας. Οι βασικές αρχές της θεωρίας του είναι οι 
ακόλουθες: 
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 Η αρχή ότι το άτοµο είναι ένα ενιαίο σύνολο, στο οποίο 
ολοκληρώνονται οι σωµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
διαδικασίες. 
 Η αρχή για το σύµπλεγµα κατωτερότητας: Το άτοµο παρασύρεται 
από πραγµατικές ή φανταστικές αδυναµίες και αυτό έχει ως 
συνέπεια τη χαµηλή του αυτοεκτίµηση, αλλά και την προσπάθεια 
να ξεπεράσει την αδυναµία του. Συνήθως εµφανίζεται σε 
καταστάσεις για τις οποίες το άτοµο δεν είναι προετοιµασµένο. 
 Το άτοµο ζει µε ένα σκοπό ζωής προσωπικό και µοναδικό. Ο 
σκοπός αυτός καθορίζει τις µελλοντικές επιδιώξεις και τη 
συµπεριφορά του. Η επιτυχία ή η αποτυχία στο σκοπό ζωής, είναι 
αυτή που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το συναίσθηµα 
κατωτερότητας. 
 Το σχέδιο ζωής( life style) του ατόµου είναι η συνολική 
τοποθέτηση του ατόµου απέναντι στη ζωή. Είναι αυτή που θα 
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιδιώξει το άτοµο να 
επιτύχει το σκοπό της ζωής. 
 Η αρχή για το κοινωνικό συναίσθηµα του ατόµου κατέχει 
σηµαντική θέση στη θεωρία του Adler. Το άτοµο γεννιέται µε το 
κοινωνικό συναίσθηµα και αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται 
µέσα από την αλληλεπίδραση µε τη µητέρα και το σχολικό 
περιβάλλον. Για τον Adler το άτοµο δεν ξεχωρίζει από το 
κοινωνικό του περιβάλλον. 
Συνοψίζοντας, αυτό που πρέπει να αναφέρουµε είναι ότι το 

αίσθηµα κατωτερότητας δεν είναι παθολογικό. Είναι έµφυτο και η 
προσπάθεια του ατόµου να το ξεπεράσει είναι αυτή που οδήγησε στα 
σηµαντικά επιτεύγµατα του πολιτισµού µας. (Bracken, 1996. Λεονταρή, 
1996. Νέστορος, 1996. Παρασκευόπουλος, 1985. Φρουζάκης, 2001). 
 
 
 

1.5.1.5. Donald Winnicot 
 
 

Ο Winnicot έδωσε ιδιαίτερη βάση στη σχέση µητέρας –βρέφους 
και στην οικογένεια. Ο εαυτός αναδύεται µέσα από τη σχέση µητέρας –
βρέφους και διακρίνονται τρία στάδια ανάπτυξης του Εγώ(ego):η 
ενσωµάτωση ή ολοκλήρωση (integration), η εξατοµίκευση ή απόκτηση 
προσωπικότητας (personalization) και η διαµόρφωση αντικειµενότροπων 
σχέσεων (object relating). Τα στάδια του Εγώ λειτουργούν ως πρόδροµοι 
του εαυτού, ο οποίος καθορίζεται µέσα από τις σχέσεις µε τους άλλους 
και τα αντικείµενα. 
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Το πρώτο στάδιο είναι ο διαχωρισµός του εγώ (me) από το µη-εγώ 
(not-me)2. Αυτό το εγώ είναι τεµαχισµένο. Αποτελείται από µεµονωµένες 
εµπειρίες οι οποίες ενσωµατώνονται και  συγκολλούνται σε ένα Εγώ.  
Στο δεύτερο στάδιο συντίθενται οι πτυχές του εαυτού και εξασφαλίζεται 
η ενότητά του. Τέλος, κατά το τρίτο στάδιο τα πράγµατα περιπλέκονται. 
Εδώ λαµβάνουν χώρα τα µεταβατικά φαινόµενα και τα µεταβατικά 
αντικείµενα. Στο στάδιο αυτό το βρέφος διαφοροποιείται από τη µητέρα 
και τελικά την εσωτερικεύει. Για να µπορέσει να συµβεί όµως αυτό 
πρέπει πρώτα να νιώσει την παντοδυναµία του πάνω στη µητέρα, να την 
καταστρέψει ως αντικείµενο της φαντασίας του, να την επαναφέρει ως 
πραγµατικό αντικείµενο και τελικά να την αποδεχτεί µε τα προτερήµατα 
και τις αδυναµίες της.  Σε όλα τα στάδια  απαραίτητη είναι η εµπειρία της 
συνέχειας και της ακολουθίας για την εγκαθίδρυση ενός υγιούς εαυτού. 
Ο εαυτός που τελικά δηµιουργείται είναι το προϊόν µιας αλληλεπίδρασης 
µεταξύ της βιολογικής ωρίµανσης και του ανθρώπινου περιβάλλοντος 
(Λεονταρή, 1996. Levin, 1992.  Winnicot, 1979). 

Τέλος, ο Winnicot συνδέει την αναζήτηση του εαυτού µε τη 
δηµιουργικότητα. «Στο παίξιµο, και µόνο σ’ αυτό, το παιδί ή ο ενήλικος 
είναι ικανός να είναι δηµιουργικός και να χρησιµοποιεί όλη την 
προσωπικότητα. Και µόνο όταν είναι δηµιουργικό το άτοµο ανακαλύπτει 
τον εαυτό του»( Winnicot, 1979, σ.105). 
 
 
 

 1.5.1.6. Heinz Hartmann 
 

O Heinz Hartmann συχνά θεωρείται ως ο πατέρας της εγώ-
ψυχολογίας. Το δοµικό του εγώ έχει εγγενείς µηχανισµούς πρώιµης 
αυτονοµίας (apparatuses of primary autonomy), οι οποίοι σε µια υγιή 
ανάπτυξη δεν έχουν συγκρούσεις (Conflict-free). 

Σηµαντική είναι η διαφοροποίηση που έκανε ο Hartmann µεταξύ 
των όρων εαυτός (self), αναπαράσταση εαυτού (self-representation) και 
εγώ (ego). Ο εαυτός είναι η σωµατική και η πνευµατική ύπαρξη κάποιου. 
Είναι αυτό που βλέπω στον καθρέφτη και το αναγνωρίζω ως δικό µου.   
Η αναπαράσταση του εαυτού µου, δεν είναι ούτε το σώµα ούτε το µυαλό. 
Είναι µια πνευµατική αναπαράστασή τους. Μοιάζει-χωρίς να είναι 
ταυτόσηµη- µε την έννοια της αυτοαντίληψης.  Τέλος, το Εγώ είναι όπως 
το Εγώ του Freud, αλλά πιο δυνατό και αυτόνοµο (Levin, 1992). 
 
                                                 
2 Με τον όρο not-me ο Winnicot εκφράζει τη στοιχειώδη συνειδητοποίηση (από πλευράς του βρέφους) 
ενός αντικειµένου που γίνεται για πρώτη φορά αντιληπτό ως κάτι άλλο ξεχωριστό από τον εαυτό του. 
Ο όρος Εγώ αντί Εµένα στη θέση του Me, συναντάται στη βιβλιογραφία, αλλά δεν έχει καµία σχέση 
µε το Εγώ του Freud. (Winnicot, 1979, σηµείωση του µεταφραστή σ.24)  
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1.5.1.7. Edith Jacobson  
 
 

Η Jacobson στηρίχθηκε στη θεωρία του Hartmann και την εξέλιξε. 
Όρισε τον εαυτό ως όλο, συµπεριλαµβάνοντας το σώµα, τον ψυχικό 
οργανισµό και τα αντίστοιχα µέρη τους. Παράλληλα όρισε τις 
αναπαραστάσεις του εαυτού ως «τις συνειδητές, προσυνειδητές και 
δυναµικά ασυνείδητες ενδοψυχικές αναπαραστάσεις του φυσικού και 
πνευµατικού εαυτού µέσα στο σύστηµα του Εγώ» (Levin, 1992, σ.180). Οι 
αναπαραστάσεις αυτές δεν είναι ποτέ καθαρά νοητικές, αλλά έχουν µια 
συναισθηµατική ποιότητα. Σύµφωνα µε τη θεωρία της, στο πρώιµο 
στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης υπάρχει ένας πρωταρχικός 
ψυχοφυσιολογικός εαυτός (primal psychological self) που είναι ένα 
αδιαφοροποίητο ψυχο-σωµατικό σύµπαν, από το οποίο ψυχή και σώµα, 
πνεύµα και σώµα, αναπαραστάσεις του εαυτού και των αντικειµένων, 
όπως επίσης λιβιδικές και επιθετικές ωθήσεις, διαφοροποιούνται.  

Η αναγνώριση του εγώ-συστήµατος αρχίζει να αναπτύσσεται µε 
την ανακάλυψη του αντικειµενικού κόσµου (object world) και τη 
βαθµιαία διάκριση µεταξύ αυτού του κόσµου και του φυσικού και 
πνευµατικού εαυτού του ατόµου.  Όσον αφορά τις αναπαραστάσεις του 
εαυτού, η Jacobson διακρίνει δύο πηγές µέσα από τις οποίες απορρέει η 
εικόνα του εαυτού µας: Πρώτον, µέσα από µια άµεση γνώση των 
εσωτερικών µας εµπειριών, των αισθηµάτων και των συναισθηµάτων 
µας. ∆εύτερον, µέσα από την αυτοαντίληψη και την ενδοσκόπηση, 
δηλαδή, µέσα από την αντίληψη του σωµατικού και πνευµατικού µας 
εαυτού ως αντικειµένου. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η αµεροληψία 
απέναντι στον εαυτό µας είναι πολύ περιορισµένη, άρα οι 
αναπαραστάσεις του εαυτού µας δεν είναι ποτέ αντικειµενικές και 
θεµελιώδεις (conceptual). (Jacobson, 1964. Levin, 1992). 
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1.6. Carl Gustav Jung 
 
 

Ο Carl Jung(1874-1961)  ήταν µαθητής του Freud, αλλά στην 
πορεία αµφισβήτησε το δάσκαλό του και ίδρυσε τη δική του σχολή: τη 
Σχολή της Αναλυτικής Ψυχολογίας. Στη θεωρία του δεν συναντούµε τον 
εαυτό µε την καθηµερινή του έννοια. Αντ’ αυτού συναντούµε την 
προσωπικότητα (personality). Η προσωπικότητα είναι όλα όσα 
σχετίζονται µε το άτοµο, εκτός από το σώµα του, το οποίο βέβαια 
βρίσκει την έκφρασή του στη προσωπικότητα (Levin, 1992). 

Ο ψυχισµός του ατόµου αποτελείται από το συνειδητό και το 
ασυνείδητο. Το ασυνείδητο, το οποίο διαµορφώνει την προσωπικότητα, 
είναι δυναµικό και διακρίνεται σε δύο µέρη: 

1. το προσωπικό ή ατοµικό ασυνείδητο 
2. το κοινωνικό ή συλλογικό ασυνείδητο. 
Το προσωπικό ασυνείδητο περιέχει τις ξεχασµένες και ασυνείδητες 

προσωπικές εµπειρίες του ατόµου και τα βιώµατά του. Εκεί βρίσκονται 
και τα συµπλέγµατα, τα οποία αποτελούν οργανωµένα αθροίσµατα 
σκέψεων, συναισθηµάτων και αντιλήψεων. Τα συµπλέγµατα είτε είναι 
προϊόντα παλιάς τραυµατικής εµπειρίας ή προϊόντα εξάρτησης από κάτι. 
Ένα τέτοιο σύµπλεγµα είναι το µητρικό σύµπλεγµα. 

Το συλλογικό ασυνείδητο δεν έχει τις ρίζες του στις ατοµικές 
εµπειρίες, αλλά αποτελείται από πρωτόγονους φόβους, κληρονοµικές 
καταβολές, σχήµατα, που έχουν συνδεθεί µε µια φυλετική εµπειρία. Εκεί 
βρίσκονται τα ένστικτα και τα αρχέτυπα:η σκιά (shadow), το anima και 
το animus, και η persona. 

Η σκιά περιλαµβάνει τη «ζωώδη πλευρά» της ανθρώπινης φύσης, όλα 
τα κατώτερα ένστικτα που έχει κληρονοµήσει ο άνθρωπος. Το anima 
είναι η  θηλυκότητα ή το θηλυκό αρχέτυπο µέσα στον άνδρα, ενώ το  
animus είναι η αρρενωπότητα ή  το αρσενικό αρχέτυπο µέσα στη 
γυναίκα. Η persona είναι τα προσωπεία που χρησιµοποιεί το άτοµο για 
να ανταποκριθεί στις κοινωνικές απαιτήσεις. ∆εν είναι ένας κοινωνικός 
ρόλος, αλλά η αναπαράσταση κοινωνικών ρόλων. Το προσωπείο που 
χρησιµοποιεί το κάθε άτοµο είναι προϊόν των προσωπικών του 
χαρακτηριστικών, της κουλτούρας του και της ιστορικής του 
κατάστασης. 

 Το άτοµο µε βάση το ατοµικό και το συλλογικό ασυνείδητο 
διαµορφώνει ένα ψυχολογικό τύπο: τον εσωστρεφή, που κλείνεται στον 
εαυτό του, και τον εξωστρεφή, που στρέφεται προς τον εξωτερικό 
κόσµο.(Jung,  1989. Levin,  1992. Νέστορος, 1996). 

Επίσης, ο Jung διακρίνει και το αρχέτυπο του εαυτού (self), το οποίο 
δεν εµφανίζεται πριν τη µέση ηλικία. «Σύµφωνα µε τον Jung, ο εαυτός 
στο πρώτο µισό της ζωής είναι µια ολική προσωπικότητα, αλλά στο 
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δεύτερο µισό, την περίοδο της εσωστρέφειας, γίνεται ένα αρχέτυπο που 
αναπαριστά την αγωνία του ανθρώπου για ενότητα και 
συγκέντρωση»(Levin, 1992, σ. 120). Για να µπορέσει να αναδυθεί ο 
εαυτός πρέπει πρώτα να αναπτυχθούν και να διαφοροποιηθούν οι 
διάφορες πτυχές της προσωπικότητας. Σαν να πρόκειται για µια 
αδιαφοροποίητη µάζα που πρέπει να διαφοροποιηθεί και να ανασυντεθεί 
στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό ο εαυτός  δεν εµφανίζεται πριν τη µέση 
ηλικία, επειδή ακόµη δεν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η µάζα. Ο εαυτός 
λοιπόν κατά τον Jung, είναι το τέλος µιας εξελικτικής προσπάθειας για 
διαφοροποίηση και ανασύνθεση σε ένα δυναµικό όλο, µιας προσπάθειας 
για αυτοπραγµάτωση. Τη συµβολική απεικόνιση της κυκλικής πορείας 
του εαυτού τη βρίσκουµε στο mandala (σανσκριτική λέξη για τον 
κύκλο), ένα σύµβολο το οποίο επανέρχεται συχνά στις αναφορές του 
Jung. 

Τέλος, ο Jung αναφέρθηκε σε τέσσερις ψυχολογικές λειτουργίες:τη 
σκέψη (thinking), την αίσθηση (sensing), τη συναίσθηση (feeling) και την 
ενόραση (intuiting). Στόχος της σκέψης είναι η κατανόηση του εαυτού 
και του σύµπαντος. Η αίσθηση µας εφοδιάζει µε συγκεκριµένες εικόνες, 
αντιλήψεις και αναπαραστάσεις του κόσµου. Η συναίσθηση εκτιµά το 
µέγεθος του πόνου και της ηδονής. Τέλος, η ενόραση µας βοηθάει στην 
αντίληψη µέσω του ασυνείδητου και λειτουργεί ως πηγή µυστικιστικής 
εµπειρίας. 

Συνήθως, οι τέσσερις ψυχολογικές λειτουργίες δεν αναπτύσσονται 
ισοµερώς. Όλοι έχουµε λειτουργίες που υπερτερούν και άλλες που είναι 
κατώτερες. Η τέλεια αυτοπραγµάτωση απαιτεί µια ιδανική σύνθεση, στην 
οποία οι τέσσερις αυτές λειτουργίες εξελίσσονται και αναπτύσσονται 
ισοµερώς. (Λεονταρή, 1996.  Levin, 1992).   
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1.7. Φαινοµενολογία και εαυτός  
 
 

Η φαινοµενολογία  ξεκίνησε ως κίνηµα µέσα από τη φιλοσοφία 
και στη συνέχεια διείσδυσε στο χώρο της ψυχολογίας και της 
ψυχιατρικής. Ιδρυτής του κινήµατος υπήρξε ο Husserl, τον οποίο 
ακολούθησαν οι Heidegger, o Sartre, o Dasein και πολλές άλλες 
σηµαίνουσες προσωπικότητες. Στο χώρο της ψυχολογίας διακρίθηκαν οι 
Snygg &Combs, o Rogers και ο Kelly, των οποίων τις θεωρίες θα 
εξετάσουµε. 

Πριν εξετάσουµε αυτές τις θεωρίες κρίνεται σκόπιµο να 
αναφερθούµε συνοπτικά στις γενικές θέσεις της φαινοµενολογίας πάνω 
στην έννοια του εαυτού. Η φαινοµενολογία δεν ενδιαφέρεται για την 
πραγµατικότητα, αλλά για το νόηµα που δίνει σε αυτή το άτοµο. 
Ανάλογα, θεωρεί ότι η συµπεριφορά απορρέει από τον τρόπο που 
ερµηνεύει το άτοµο τα ερεθίσµατα που δέχεται. Η ερµηνεία αυτή 
εξαρτάται από τον τρόπο που αντιλαµβάνεται το άτοµο τον εαυτό του. 
Υπάρχει λοιπόν µια άρρηκτη σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και την 
αντίληψη των ερεθισµάτων. 

Επίσης, οι οπαδοί της φαινοµενολογίας υποστηρίζουν ότι τα άτοµα 
προσπαθούν διαρκώς να διατηρήσουν µια θετική εικόνα του εαυτού τους 
και αυτό διαµορφώνει τη συµπεριφορά τους. ∆εν αρνούνται την 
επίδραση του κοινωνικού παράγοντα, αλλά δίνουν περισσότερη έµφαση 
στην υποκειµενική και όχι στην κοινωνική πραγµατικότητα.(Λεονταρή, 
1996. Νέστορος, 1996). 
 
 

1.7.1. Snygg & Combs 
 
 

Οι Snygg & Combs µαζί µε τον Rogers θεωρούνται οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι της φαινοµενολογικής κατεύθυνσης. Θεωρούν τον εαυτό 
ταυτόχρονα αντικείµενο και υποκείµενο (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Στη 
θεωρία τους τόνισαν τη σηµασία των αισθηµάτων και των αντιλήψεων, 
αλλά και των εµπειριών του ατόµου. Υποστήριξαν το 1949 ότι «κάθε 
µορφή συµπεριφοράς χωρίς καµιά εξαίρεση, είναι απόλύτα 
προσδιορισµένη από το φαινοµενολογικό πεδίο του δρώντος οργανισµού», 
(Λεονταρή, 1996, σ. 51). Ως φαινοµενολογικό πεδίο ορίζεται το σύνολο 
των συνειδητών εµπειριών σε µια ορισµένη στιγµή. (Λεονταρή, 1996. 

Φρουζάκης, 2001). Το φαινοµενολογικό πεδίο αποτελείται από τρεις 
οµόκεντρους κύκλους, εκ των οποίων ο εξωτερικός –αντιληπτικό πεδίο-
περιέχει όλες τις αντιλήψεις του ατόµου. Ο µεσαίος –φαινοµενολογικός 
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εαυτός –περιέχει όλες τις αντιλήψεις του ατόµου για τον εαυτό του. 
Τέλος, ο εσωτερικός –αυτοαντίληψη- περιέχει όλες τις σηµαντικές 
αντιλήψεις του ατόµου για τον εαυτό του. (Λεονταρή, 1996. 

Χαντζηθεολόγου, 1994) 
Στη συνέχεια παρατίθεται σχηµατικά το φαινοµενολογικό πεδίο 

των Snygg & Combs. (Λεονταρή, 1996) 
 
 
 

 

 
 

Aντιληπτικό πεδίο 
 
 

Φαινοµενολογικό 
πεδίο 

 
 Εαυτός-Αυτοαντίληψη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2. Carl Rogers 
 
 

Ο Rogers µιλάει για τον εαυτό στη γενικότερη θεωρία του για την 
προσωπικότητα. Αντιλαµβάνεται το άτοµο ως ολότητα, ανεξάρτητη και 
αυτόνοµη, που έχει την ικανότητα για ανάπτυξη, αυτογνωσία και 
αποδοχή. Το άτοµο βρίσκεται σε µια συνεχή εξέλιξη και προσπάθεια µε 
στόχο την αυτοπραγµάτωση. Στην προσπάθειά του αυτή αρωγός στέκεται 
το κοινωνικό περιβάλλον και οι συναναστροφές του ατόµου. Έτσι, ο 
Rogers διακρίνει τον πραγµατικό (true self) και τον κοινωνικό εαυτό 
(social self). O κοινωνικός εαυτός διαµορφώνεται µέσα από τις 
συναναστροφές και τις κρίσεις των σηµαντικών άλλων. Αυτό έχει σαν 
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συνέπεια πολλές φορές να αγνοούνται τα αισθήµατα του πραγµατικού 
εαυτού. 

Τον εαυτό τον ορίζει ως «µια οργανωµένη µορφή των αντιλήψεων 
που γίνονται αποδεκτές από τη συνείδηση» (Rogers, 1951, σ. 136, όπως 
αναφέρεται στη Λεονταρή, 1996, σ. 54-55). Ο Rogers δίνει έµφαση στο 
συνειδητό χώρο του ατόµου, ενώ παραδέχεται ότι πιθανόν τα ασυνείδητα 
κίνητρα να µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του ατόµου. 

Τέλος, ο Rogers, όπως και οι Snygg & Combs, διαχωρίζει τις 
εµπειρίες του ατόµου σε αυτές που είναι σηµαντικές και σ’ αυτές που 
είναι ασήµαντες για το φαινοµενολογικό εαυτό. Τα στοιχεία του 
φαινοµενολογικού εαυτού είναι σταθερά και περιέχουν δύο 
υποσυστήµατα: τον ιδανικό εαυτό και την αυτοαντίληψη (βλ. 2ο 
κεφάλαιο). (Καλατζή- Αζίζη, 1993. Λεονταρή, 1996.Νέστορος, 1996. 
Φρουζάκης, 2001). 
 
 
 

1.7.3. George Kelly 
 
 

Στη  θεωρία του ο Kelly(1905-1966) έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στη 
λογική, παροµοιάζοντας τον άνθρωπο µε επιστήµονα που προσπαθεί να 
κατανοήσει τα όσα συµβαίνουν γύρω του. Το άτοµο αντιλαµβάνεται τον 
κόσµο µέσα από τα νοητικά σχήµατα ή τις προσωπικές δοµές(personal 
constructs) που δηµιουργεί. Κάθε προσωπικό δόµηµα συνίσταται από µια 
ιδέα ή µια αφηρηµένη έννοια και έχει διπολικό χαρακτήρα, π.χ. καλός –
κακός, ευχάριστος –δυσάρεστος(Νέστορος, 1996).Το πλήθος των 
προσωπικών δοµών του κάθε ατόµου καταδεικνύει την πολυπλοκότητα 
της σκέψης του ή τη λεπτότητα των διακρίσεων που κάνει. Καταλήγει ότι 
είναι ικανοποιητικό για το ατοµικό Εγώ το να ανακαλύπτει ότι έχει 
κοινές δοµές µε άλλους ανθρώπους. 

Το άτοµο χρησιµοποιεί τις προσωπικές δοµές όχι µόνο για να 
ερµηνεύσει τη συµπεριφορά των άλλων, αλλά και τη δική του. Ο εαυτός 
είναι κι αυτός µια άλλη θεωρητική δοµή που επιτρέπει στο άτοµο τη 
διαφοροποίηση του από τους άλλους. Οι δοµές που αφορούν στον εαυτό 
δηµιουργούνται µε βάση την προηγούµενη εµπειρία του ατόµου, όπως τις 
αντιδράσεις των άλλων απέναντί του. Σε περιπτώσεις νευρωτικών 
συµπεριφορών το άτοµο πρέπει να αλλάξει –συχνά µε τη βοήθεια του 
θεραπευτή- τις κεντρικές δοµές που είναι µη-λειτουργικές. Ο Kelly 
επινόησε το τεστ του ρεπερτορίου των ρόλων, το οποίο επιτρέπει στο 
θεραπευτή να κατανοήσει το σύστηµα δοµών του ατόµου. (Bracken, 
1996. Καλατζή-Αζίζη, 1993. Λεονταρή, 1996. Νέστορος, 1996). 
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Συνοψίζοντας, για τον Kelly το σύστηµα του εαυτού είναι 
ιεραρχικά οργανωµένο µέσα στα προσωπικά του δοµήµατα, αυτά που 
πιστοποιούν την ταυτότητα και την ύπαρξη του ατόµου. Το δοµήµατα 
αυτά είναι υπεύθυνα για την οργάνωση  και την καθοδήγηση του εαυτού 
(Bracken, 1996). 
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1.8. Γνωστική άποψη 
 
 
 

Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1950 οι ακαδηµαϊκοί ψυχολόγοι 
άρχισαν να θεωρούν τη συµπεριφοριστική κατεύθυνση ανεπαρκή. 
Επηρεασµένοι από τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στον τρόπο µε τον οποίο επεξεργάζονται οι άνθρωποι 
τις πληροφορίες που λαµβάνουν µέσω των αισθήσεων. Η γνωστική 
ψυχολογία αναπτύχθηκε ραγδαία κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, 
συµπεριλαµβάνοντας στις έρευνες της θέµατα όπως η αντίληψη, η 
µνήµη, οι διεργασίες λύσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων 
κοκ.(Hayes, 1998). Στην παρούσα εργασία θα µελετήσουµε τις απόψεις 
του Epstein και των Markus και Nurius. 
 
 

1.8.1. Epstein 
 
 

O Epstein υποστήριξε ότι τα άτοµα διαµορφώνουν µια θεωρία για 
την πραγµατικότητα που τα περιβάλλει.  Η θεωρία αυτή περιλαµβάνει την 
αυτό-θεωρία, την κόσµο-θεωρία και τις ιδέες που αποτελούν τη βάση 
αυτών των δύο. Μέσα στην αυτό-θεωρία του ατόµου ενυπάρχουν οι ιδέες 
που αφορούν τον εαυτό του, βάσει των οποίων καθορίζεται η 
συµπεριφορά του.(Λεονταρή, 1996) 

Ο Epstein είδε τον εαυτό ως µια διπολική µορφή υποκειµένου-
αντικειµένου. Ο εαυτός ως υποκείµενο είναι ιεραρχικά οργανωµένος και 
περιέχει ιδέες που αφορούν στη συµπεριφορά του και τα αποτελέσµατά 
της. Ο εαυτός ως αντικείµενο διακρίνεται σε δύο λειτουργικά 
συστήµατα: το εµπειρικό (empirical) και το λογικό (rational), µέσω των 
οποίων το άτοµο διαµορφώνει τη θεωρία της 
πραγµατικότητας(Λεονταρή, 1996. Φρουζάκης, 2001).  Το εµπειρικό 
σύστηµα βιώνεται σε προσωπικό επίπεδο, µπορεί να είναι ασυνείδητο και 
διαµορφώνεται µέσα από εµπειρίες συναισθηµατικά σηµαντικές. Το 
λογικό σύστηµα περιλαµβάνει τις ιδέες του ατόµου για τον εαυτό του και 
είναι αυτό που µπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να µετρηθεί µε 
ερωτηµατολόγια και κλίµακες.  

Τέλος, ο Epstein το 1973 όρισε την αυτοαντίληψη ως θεωρία του 
εαυτού. «Είναι µια θεωρία την οποία διαµορφώνει ακούσια το άτοµο για 
τον εαυτό του, ως εµπειρική και λειτουργική οντότητα, και είναι µέρος µιας 
ευρύτερης θεωρίας την οποία έχει διαµορφώσει ως αντίδραση προς όλο το 
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φάσµα των σηµαντικών εµπειριών του» (σ. 407 όπως αναφέρεται στον 
Bracken, 1996, σ. 7). 
 
 

1.8.2. Markus και Nurius 
 
 

Η Markus και οι συνεργάτες της προσεγγίζουν την έννοια του 
εαυτού µέσα από συναισθηµατικές και γνωστικές δοµές τις οποίες 
αποκαλούν αυτό-σχήµατα(self-schemata). Όπως αναφέρει η Markus 
(1980, σ. 64) «Τα αυτό-σχήµατα είναι γνωστικές γενικεύσεις για τον εαυτό 
-οι οποίες προέρχονται από προηγούµενες εµπειρίες του παρελθόντος-και 
τα οποία οργανώνουν και καθοδηγούν την επεξεργασία πληροφοριών για 
τον εαυτό, οι οποίες προέρχονται από την κοινωνική εµπειρία του 
ατόµου»(Bracken, 1996, σ. 8). 

Μια σηµαντική καινοτοµία της Markus είναι η έννοια των πιθανών 
εαυτών(possible selves).«Οι πιθανοί εαυτοί προέρχονται από 
αναπαραστάσεις του εαυτού στο παρελθόν και συµπεριλαµβάνουν 
αναπαραστάσεις του εαυτού στο µέλλον» (Λεονταρή, 1996, σ. 65).  Οι 
πιθανοί εαυτοί περιλαµβάνουν: α)τους ιδανικούς εαυτούς που επιθυµεί το 
άτοµο, π.χ. επιτυχηµένος επαγγελµατίας, πλούσιος, κοινωνικά 
καταξιωµένος και β) τους εαυτούς που φοβάται το άτοµο, π.χ. άνεργος, 
παράνοµος, ναρκοµανής κοκ. Οι πιθανοί εαυτοί που εµφανίζονται κάθε 
φορά στη συνείδηση του ατόµου επηρεάζονται από τις εκάστοτε 
κοινωνικές και συναισθηµατικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες 
βρίσκεται το άτοµο. 

Τέλος, η Markus χρησιµοποιεί τον όρο τρέχουσα αυτοαντίληψη 
(working self-concept)για να δηλώσει την εικόνα του εαυτού που 
επικρατεί κάθε φορά. Η αυτοαντίληψη δεν είναι στατική, αλλά 
επηρεάζεται από τη συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου και τις 
τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες. (Λεονταρή, 1996. Bracken, 1996). 
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1.9. Ανακεφαλαίωση 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαµε την έννοια του εαυτού: 
 Μέσα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και κάποιους 
νεότερους φιλοσόφους του 17ου αιώνα. 
 Μέσα από τη θεωρία του William James, που θεωρείται ο βασικός 
εµπνευστής της θεωρίας του εαυτού. 
 Μέσα από το συµπεριφορισµό και το γνωστικό συµπεριφορισµό 
 Μέσα από τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου 
αναφερθήκαµε εκτενώς στους Cooley και Mead. 
 Μέσα από τη θεωρία του Sigmund Freud, αλλά και άλλων 
ψυχαναλυτών όπως η Horney, ο Sullivan, o Erikson, o Adler, o 
Winnicot, o Hartmann και η Jacobson. 
 Μέσα από την Αναλυτική Ψυχολογία του Carl Jung. 
 Μέσα από τη φαινοµενολογική σκοπιά και τις θεωρίες των Snygg 

&Combs, Rogers και Kelly. 
 Τέλος, µέσα από τη γνωστική άποψη και τις θεωρίες των Epstein 
και Markus &Nurius. 

 
Στόχος µας στο παρόν κεφάλαιο ήταν να αναφερθούµε στις 

βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού, µέσα από κάποια 
σηµαντικά ρεύµατα της ψυχολογίας. Η επιλογή των αντιπροσώπων 
της κάθε θεωρίας έγινε µε βάση τη συνολική έµφαση που δίνεται στη 
διαθέσιµη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

 
 
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάσαµε τις θεωρητικές απόψεις 
της ψυχολογίας πάνω στην έννοια του εαυτού. Στο παρόν κεφάλαιο θα 
αναφερθούµε εκτενέστερα στις θεωρίες και τους ορισµούς που αφορούν 
στην έννοια της αυτοαντίληψης. Θα παρουσιάσουµε τα επικρατέστερα 
µοντέλα και θα αναφερθούµε εκτενώς στο µοντέλο αυτοαντίληψης πάνω 
στο οποίο βασίζεται η παρούσα έρευνα. 

Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των θεωρητικών 
προσεγγίσεων κρίνουµε αναγκαίο να αναφερθούµε στη σύγχυση που 
υπάρχει όσον αφορά την ορολογία στο χώρο της αυτοαντίληψης. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία, οι όροι που έχουν επικρατήσει και έχουν 
χρησιµοποιηθεί ως συνώνυµοι είναι δύο: self-esteem (αυτό-συναίσθηµα) 
και self-concept (αυτοαντίληψη). Εναλλακτικά προς τον όρο self-concept 
έχουν χρησιµοποιηθεί και οι εξής όροι:self-estimation, self-identity, self-
image, self-perception, self-consciousness, self-imaginary και self-
awareness. Εναλλακτικά προς τον όρο self-esteem έχουν χρησιµοποιηθεί 
οι όροι: self-regard, self-reverence, self-acceptance, self-respect, self-
worth, self-feeling και self-evaluation.(Bracken, 1996. Hattie, 1992. 
Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

Η ύπαρξη και η χρήση τόσων πολλών όρων είχε ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία µιας σύγχυσης τόσο στη θεωρητική θεµελίωση όσο και στην 
έρευνα. Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε από το γεγονός ότι 
χρησιµοποιήθηκε ευρέως για τη µέτρηση της αυτοαντίληψης η κλίµακα 
του Coopersmith “Self-esteem inventory”, η οποία είναι κλίµακα αυτό-
συναισθήµατος. 

«Η ασάφεια στον ορισµό και τη χρήση των όρων µε πρόθεµα τη 
λέξη «εαυτός» είχε ως αποτέλεσµα τα ευρήµατα των µελετών να είναι 
συχνά αντιφατικά µεταξύ τους» (Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σ. 18).  Γι’ 
αυτό το λόγο θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τους ορισµούς τριών 
βασικών εννοιών που συγκλίνουν σε κάποιο βαθµό µεταξύ τους: την 
έννοια της αυτοαντίληψης, της αυτό-εκτίµησης και του αυτό-
συναισθήµατος. Τις έννοιες αυτές θα τις εξετάσουµε κυρίως µέσα από 
τους ερευνητές που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, ενώ θα 
αναφερθούµε και σε κάποιους νεότερους µελετητές και στα µοντέλα που 
έχουν προτείνει.  
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2.1. Η έννοια της αυτοαντίληψης στον William James 
 
 
Η βασικότερη συνδροµή του James στο χώρο της αυτοαντίληψης 

ήταν η διαφοροποίηση µεταξύ δύο θεµελιωδών εννοιών του εαυτού: του 
Εγώ (I) και του Εµένα(Me). Πρόκειται για ένα δυϊσµό του εαυτού σε 
υποκείµενο και αντικείµενο. Ο δυϊσµός αυτός-που έχει τις ρίζες του στον 
Descartes- αποτέλεσε το θεµέλιο για πολλές άλλες θεωρητικές 
προσεγγίσεις, όπως αυτή του Mead. 

Για τον James το Εγώ είναι ο γνώστης, σε αντιδιαστολή µε το Εµένα, 
το οποίο αντιπροσωπεύει το άθροισµα  των εµπειρικών και 
αντικειµενικών γνώσεων για τον εαυτό. Το Εµένα ήταν αυτό που 
µετονοµάστηκε σε Αυτοαντίληψη και αποτέλεσε αντικείµενο ποικίλων 
µελετών στο χώρο της έρευνας στην ψυχολογία. Ο Εγώ-εαυτός ως 
γνώστης είναι υπεύθυνος για τη δόµηση του Εµένα-εαυτού. Ο εαυτός ως 
γνώστης, θεωρήθηκε ως ο υποκειµενικός εαυτός, που οργανώνει και 
περιλαµβάνει τις εµπειρίες του ατόµου. Ο Εµένα-εαυτός είναι ο 
εµπειρικός ή αντικειµενικός εαυτός που αποτελεί το αντικείµενο 
δηµιουργίας του Εγώ –εαυτού. Το Εµένα λοιπόν είναι το συστατικό του 
εαυτού που µπορεί να καταστεί αντικείµενο γνώσης. 

Όσον αφορά στην αυτό-εκτίµηση ο James υποστήριξε, ότι ως ενήλικες 
διαµορφώνουµε µια σφαιρική άποψη για την αξία µας  ως ατόµων, που 
είναι η αυτό-εκτίµησή µας. Για να το εκφράσει αυτό χρησιµοποίησε µια 
µαθηµατική σχέση, σύµφωνα µε την οποία η αυτό-εκτίµηση επηρεάζεται 
από τις προσωπικές φιλοδοξίες(επιδιώξεις) και τις υποκειµενικές 
αξιολογήσεις του ατόµου σχετικά µε την επίτευξη ή όχι των 
επιδιωκόµενων στόχων του. Εποµένως, η αυτό-εκτίµηση του ατόµου 
µπορεί να αυξηθεί µε δύο τρόπους:α) είτε µε τη µείωση των προσδοκιών 
του ατόµου, β)είτε µε την αύξηση της προσπάθειάς του και των 
επιτυχιών του.(Bracken, 1996. Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη,2001) 

Η µαθηµατική σχέση που πρότεινε ο James είναι η ακόλουθη: 
 
 

Αυτοεκτίµηση   =    επιτυχία
προσδοκίες 
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2.2. Συµβολική αλληλεπίδραση και αυτοαντίληψη-Cooley και 
Mead 

 
Στη θεωρία των Cooley και Mead η αυτό-εκτίµηση αναδύεται όταν 

το άτοµο έρχεται σε επαφή µε τις απόψεις της κοινωνίας γι’ αυτό. Για τον 
Cooley η αυτό-εκτίµησή µας είναι το άθροισµα των απόψεων που έχουν 
οι σηµαντικοί άλλοι για εµάς. Τις απόψεις του αυτές τις συµπεριέλαβε 
στην έννοια του καθρεπτιζόµενου–εαυτού (που αναλύσαµε στο 
προηγούµενο κεφάλαιο). Το άτοµο κοιτάζοντας µέσα στον κοινωνικό 
καθρέφτη, διαπιστώνει τις απόψεις των άλλων για τον εαυτό του και τις 
εσωτερικεύει ως δικές του. 

Ο Mead τόνισε, όπως και ο James, τη διττή υπόσταση του εαυτού 
και θεώρησε τον εαυτό γνώστη ή υποκείµενο και αντικείµενο γνώσης.  
Για τη συνειδητοποίηση του εαυτού θεωρεί σηµαντική τη χρήση των 
συµβόλων και των κωδικών και ιδιαίτερα της γλώσσας, αλλά και την 
ικανότητα του ατόµου να µπαίνει στη θέση των άλλων. την  ικανότητα 
της ενσυναίσθησης.  

Η έννοια του «γενικευµένου άλλου» κατέχει σηµαντική θέση στη 
θεωρία του, γιατί αντιπροσωπεύει τις συλλογικές κρίσεις των 
σηµαντικών άλλων σχετικά µε τον εαυτό κάποιου. Η έννοια αυτή 
διαφοροποιείται τόσο στο κάθε άτοµο ξεχωριστά, όσο και στην κάθε 
κοινωνία. Εξαρτάται από το είδος των αξιών που ασπάζεται το κάθε 
άτοµο, αλλά και από τις αξίες στις οποίες δίνει βαρύτητα η κοινωνία 
στην οποία ζει το άτοµο.  

Τέλος, η αυτό-εκτίµηση του παιδιού διαµορφώνεται µέσα από το 
παιχνίδι της µίµησης (εκτενής αναφορά γι’ αυτό γίνεται στο 
προηγούµενο κεφάλαιο).  Στο παιχνίδι αυτό το παιδί µαθαίνει να 
συγκρίνει τη συµπεριφορά του σε σχέση µε τους σηµαντικούς άλλους, 
αλλά και σε σχέση µε το «γενικευµένο άλλο». (Bracken, 1996. Λεονταρή, 
1996. Μακρή-Μπότσαρη,2001) 
 
 
 

2.3. Η έννοια της αυτοαντίληψης στον Adler 
 
 

Ο Adler θεωρεί ότι η συµπεριφορά του ατόµου καθορίζεται από την 
αυτοαντίληψή του, από την εικόνα δηλαδή που έχει το άτοµο για τον 
εαυτό του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ίδιος (1974, σ.13) 
«…είµαι πεπεισµένος ότι η συµπεριφορά ενός ατόµου προέρχεται από την 
ιδέα του». 
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Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο ο Adler στις 
βασικές του αρχές έχει συµπεριλάβει «την αρχή για το σκοπό της ζωής» ή 
αλλιώς το «σχέδιο ζωής» (life style). Σύµφωνα µε αυτή την αρχή κάθε 
άτοµο ζει µε ένα µοναδικό σκοπό, αποκλειστικά δικό του. Ο σκοπός είναι 
συνάρτηση της αντίληψης που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και µέσα 
από αυτόν καθορίζει και διαµορφώνει τη συµπεριφορά του.  

Για να µπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός της ζωής το άτοµο συχνά 
αναγκάζεται να ξεπεράσει ή να διορθώσει κάποιες µειονεκτικές 
καταστάσεις που υπάρχουν στη ζωή του. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
αναπληρώνει το αίσθηµα κατωτερότητας και επιδιώκει την ανωτερότητα 
και την υπεροχή.  

Συνεπώς, το άτοµο αφιερώνει τη ζωή του στο σκοπό που έχει θέσει, 
ο οποίος για να επιτευχθεί πρέπει να ξεπεραστούν τα πραγµατικά ή 
φανταστικά σωµατικά, πνευµατικά και κοινωνικά µειονεκτήµατα 
(συµπλέγµατα κατωτερότητας). Η συµπεριφορά του λοιπόν καθορίζεται 
συναρτήσει της αντίληψης εαυτού που έχει το άτοµο. (Άντλερ, 1974. 
Λεονταρή, 1996. Νέστορος, 1996) 

 

 

2.4. Η έννοια της αυτοαντίληψης στη φαινοµενολογική σχολή- 
Snygg & Combs, Rogers 
 
 

Για τους Snygg & Combs η αυτοαντίληψη είναι ο εσωτερικός 
κύκλος τριών οµόκεντρων κύκλων που συνιστούν το φαινοµενολογικό 
πεδίο του ατόµου. «Η αυτοαντίληψη είναι η εικόνα του εαυτού, όπως τη 
βλέπει το άτοµο και όχι όπως φαίνεται στους παρατηρητές»(Λεονταρή, 
1996, σ. 53). Οι µηχανισµοί που καθορίζουν την αυτοαντίληψη είναι, 
επίσης εσωτερικοί και δεν εξαρτώνται από τη σχέση του ατόµου µε τα 
άτοµα που το περιβάλλουν. Η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον είναι 
σηµαντική για τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, αλλά όχι 
καθοριστική. Καταλήγοντας, η αυτοαντίληψη για τους Snygg & Combs 
είναι τα σταθερά και σηµαντικά χαρακτηριστικά που το άτοµο θεωρεί ότι 
το αντιπροσωπεύουν πλήρως.(Λεονταρή, 1996. Χαντζηθεολόγου, 1994) 

Ο Rogers αποδέχεται ως µόνο έµφυτο ένστικτο στον άνθρωπο-
εκτός από το βιολογικό-την ορµή προς την αυτοπραγµάτωση. Η 
αυτοπραγµάτωση είναι η ανάγκη του να αναπτυχθεί και να διευρύνει την 
εµπειρία του µε πιο περίπλοκους και δηµιουργικούς τρόπους. Η ορµή 
αυτή είναι και η πηγή των κινήτρων της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Το 
άτοµο είναι ελεύθερο να εκτιµήσει και να επιλέξει µέσα από 
διαφορετικές εµπειρίες και συνέπειες. Ο µηχανισµός της οργανισµικής 
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εκτιµητικής διαδικασίας βοηθά το άτοµο να κάνει τις εκτιµήσεις του και 
να επιλέγει την τελική του συµπεριφορά.  

Προκειµένου το άτοµο να επιτύχει την πορεία του προς την 
αυτοπραγµάτωση, έχει ανάγκη από τη θετική εκτίµηση των άλλων. Οι 
εκτιµήσεις αυτές βοηθούν στη διαµόρφωση της εικόνας της 
πραγµατικότητας και του εαυτού του. Όταν όµως βασίζεται αποκλειστικά 
σε αυτές τις αντιλήψεις, οι εικόνες αυτές παραµορφώνονται και αυτό 
οδηγεί στη νεύρωση, εφόσον το άτοµο συµπεριφέρεται όπως 
υπαγορεύουν οι άλλοι και όχι όπως επιθυµεί το ίδιο.  

«Η αντίδραση του ατόµου στην παραπάνω πίεση εκφράζεται µε το 
«µηχανισµό της θετικής αυτοεκτίµησης» , σύµφωνα µε τον οποίο µειώνεται 
η σηµασία της εκτίµησης των άλλων, υπέρ της θετικής γνώµης του ατόµου 
για τον εαυτό του»(Νέστορος, 1996, σ. 281). Μέσα από όλες τις 
παραπάνω διαδικασίες διαµορφώνεται η αυτοαντίληψη του ατόµου, η 
οποία κατά τον Rogers είναι ένα οργανωµένο σύνολο αντιλήψεων του 
εαυτού που έχουν την έδρα τους στη συνείδηση. Η αυτοαντίληψη του 
ατόµου αποτελείται από: τις αντιλήψεις του ατόµου για τα 
χαρακτηριστικά του και τις ικανότητές του, τις εµπειρίες και τις 
αντιλήψεις του για τον εαυτό του σε σχέση µε τους άλλους και µε το 
περιβάλλον, καθώς  και τους στόχους και τα ιδανικά που θεωρούνται ότι 
έχουν θετική ή αρνητική επίδραση(Φρουζάκης, 2001). 
 
 
 

2.5. Αυτοαντίληψη-αυτοεκτίµηση στον Rosenberg 
 
 
 

Ο Rosenberg ανήκει στους µελετητές που υποστηρίζουν την 
ύπαρξη µιας ενιαίας αντίληψης εαυτού και δεν διαφοροποιεί την 
αυτοαντίληψη από την αυτοεκτίµηση. Ως αυτοαντίληψη ο Rosenberg 
ορίζει τη στάση του ατόµου απέναντι στον εαυτό του, τον οποίο θεωρεί 
αντικείµενο. Ωστόσο, η στάση του ατόµου απέναντι στον εαυτό-
αντικείµενο και τα άλλα αντικείµενα διαφέρει ως προς κάποια 
χαρακτηριστικά: το περιεχόµενο, την κατεύθυνση, την ένταση, τη 
σπουδαιότητα, τη θέση που καταλαµβάνει στη συνείδηση του ατόµου, τη 
συνέπεια, τη σταθερότητα και την καθαρότητα (Rosenberg, 1965). 

Όσον αφορά το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης, ο Rosenberg 
υποστηρίζει ότι εµπεριέχει στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας, 
προδιαθέσεις και σωµατικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
πολλαπλασιάζονται προοδευτικά όσο µεγαλώνει το άτοµα. Τα στοιχεία 
αυτά τα ταξινοµεί σε έξι κατηγορίες: κοινωνικό status, συµµετοχή σε 
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οµάδες, «ετικέτες», προσωπική ιστορία του ατόµου, επίκτητο κοινωνικό 
status και προσωπική ταυτότητα. 

Το κοινωνικό status είναι το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική τάξη, το 
επάγγελµα κ.ά., που αποτελούν παράγοντες αυτό-προσδιορισµού σε όλες 
σχεδόν τις κοινωνίες. Η συµµετοχή σε οµάδες αναφέρεται στις οµάδες 
που εντάσσεται το άτοµο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του και τις 
επιλογές του, π.χ. Γάλλος, Ορθόδοξος, αριστερός κοκ. Οι ετικέτες 
αφορούν στους διάφορους χαρακτηρισµούς τους οποίους µπορεί να έχει 
ένα άτοµο βάσει της συµπεριφοράς τους –συνήθως παραβατικής ή 
αντικοµφορµιστικής – π.χ. αλκοολικός, ναρκοµανής, οµοφυλόφιλος κοκ. 
Η τέταρτη κατηγορία αφορά στην προσωπική ιστορία του ατόµου και 
σχετίζεται µε προηγούµενες ιδιότητες, όπως τέως σύζυγος, τέως 
πρόεδρος, αποτοξινωµένος αλκοολικός κοκ. Το επίκτητο κοινωνικό 
status είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την αυτοαντίληψη του ατόµου, γιατί 
υποδηλώνει τον τρόπο που το άτοµο βλέπει τον εαυτό του ή τον τρόπο 
που θέλει να το βλέπουν οι άλλοι. Πρόκειται για τους χαρακτηρισµούς 
που το άτοµο αποκτά στο στενό του κοινωνικό περιβάλλον, ανάλογα µε 
τους κοινωνικούς ρόλους που έχει. Έτσι µπορεί να είναι ο αρχηγός του 
σχολείου ή ο παλικαράς ή ο επιτυχηµένος κοκ. Οι κοινωνικοί τύποι 
διαµορφώνονται µε βάσει τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ατόµου. Τέλος, η προσωπική ταυτότητα αναφέρεται 
στις σκέψεις, στα συναισθήµατα και στις επιθυµίες του 
ατόµου(Λεονταρή, 1996). 

Όσον αφορά στη δοµή της αυτοαντίληψης, σύµφωνα µε τον 
Rosenberg, η αυτοαντίληψη δοµείται βάσει τεσσάρων αρχών: 

 Την αρχή των κοινωνικών συγκρίσεων:σύµφωνα µε αυτή το 
άτοµο συγκρίνει τον εαυτό του µε τους συνοµηλίκους 
κυρίως και µε το  κοινωνικό του περιβάλλον. 
 Την αρχή των αντανακλαστικών αξιολογήσεων:το άτοµο 
προβαίνει σε ασυνείδητες αξιολογήσεις µέσα από τις 
αξιολογήσεις των σηµαντικών άλλων. Είναι κάτι ανάλογο 
µε την έννοια του αυτό-καθρεπτιζόµενου εαυτού ή του 
γενικευµένου άλλου. 
 Την αρχή της ψυχολογικής κεντρικότητας: σύµφωνα µε αυτή 
την αρχή το άτοµο πρεσβεύει κάποιες αξίες και βάσει 
αυτών αξιολογεί τον εαυτό του. Οι αξίες αυτές είναι 
συµβατές και αποδεκτές από την οµάδα στην οποία ανήκει. 
 Την αρχή των ερµηνειών του ατόµου για τις επιτυχίες ή τις 
αποτυχίες του: ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύει το άτοµο 
τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του συµβάλει στο σχηµατισµό 
της αυτοαντίληψης.(Κουµή, 1997). 

Η αυτοαντίληψη του ατόµου, λοιπόν, για τον Rosenberg διαµορφώνεται 
µέσα από τις παραπάνω διαδικασίες και µε βάση τις παραπάνω αρχές. 
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2.6. Το αυτό-συναίσθηµα στον Coopersmith 
 
 

O Coopersmith δεν χρησιµοποιεί τον όρο αυτοαντίληψη, αλλά 
αυτό-συναίσθηµα(self-esteem). Η κλίµακά του για τη µέτρηση του αυτό-
συναισθήµατος «Self-esteem inventory» έχει χρησιµοποιηθεί από 
πολλούς ερευνητές για τη µέτρηση του αυτό-συναισθήµατος αλλά και 
της αυτοαντίληψης. Ο Coopersmith δεν χρησιµοποιεί τον όρο self-
concept(αυτοαντίληψη) επειδή θεωρεί ότι προκαλεί σύγχυση µε τον όρο 
self-image(αυτό-εικόνα). Γι’ αυτό χρησιµοποιεί τον όρο self-
esteem(αυτο-συναίσθηµα) θέλοντας να εκφράσει την όψη της 
αυτοαντίληψης που σχετίζεται µε την αξιολόγηση.(Burns, 1984) 

Ορίζει λοιπόν την αυτοεκτίµηση ως την αξιολόγηση σε σχέση µε 
τον εαυτό του, που κάνει το άτοµο και συνήθως τη διατηρεί. Η 
αξιολόγηση αυτή εκφράζει µια στάση αποδοχής ή αποδοκιµασίας 
απέναντι στον εαυτό του. Η στάση αυτή δείχνει το βαθµό στον οποίο το 
άτοµο πιστεύει και νιώθει επιτυχηµένο, σηµαντικό, ικανό και 
άξιο.(Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Καταλήγοντας, το αυτό-συναίσθηµα 
στον Coopersmith είναι η αξιολογική του κρίση σχετικά µε τον εαυτό του 
και εκφράζεται µε τη στάση απέναντι στον εαυτό του.  

Τέλος, αυτό που πρέπει να αναφέρουµε είναι η σταθερότητα της 
εικόνας του εαυτού, την οποία υποστηρίζει ο Coopersmith. Ο ίδιος 
ισχυρίζεται ότι από τη στιγµή που σχηµατίζεται η αντίληψη του εαυτού, 
οποιαδήποτε αλλαγή καθίσταται δύσκολη. Ενώ το άτοµο και η αντίληψη 
του εαυτού έχουν τη δυνατότητα της αλλαγής, το άτοµο εµφανίζει µια 
ανθεκτικότητα απέναντι στις αλλαγές, προκειµένου να διατηρεί το 
αίσθηµα της συνέχειας και της σταθερότητας.   
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2.7. Μοντέλα αυτοαντίληψης  
 
 

Απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν µέχρι αυτό το σηµείο µπορούµε να 
καταλήξουµε ότι η αυτοαντίληψη για τους περισσότερους µελετητές 
είναι η εικόνα του ατόµου για τον εαυτό του. Η εικόνα αυτή µπορεί να 
είναι σωστή ή λανθασµένη, υποκειµενική ή αντικειµενική, επηρεασµένη 
ή ανεπηρέαστη από το κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι περισσότεροι από τους µελετητές συγκλίνουν στην άποψη ότι η 
αυτοαντίληψη είναι µια πολυδιάστατη εικόνα του εαυτού µε πολλές 
επιµέρους εικόνες. Κάθε επιµέρους εικόνα υποδηλώνει την έµφαση που 
δίνει το άτοµο στη συγκεκριµένη πτυχή του εαυτού του. Ωστόσο 
διαφωνίες εµφανίζονται ανάµεσα στους µελετητές για τις πτυχές του 
εαυτού και της αυτοαντίληψης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθούν διάφορα µοντέλα για τη δοµή της αυτοαντίληψης. Στη 
συνέχεια θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τα επικρατέστερα. 
 
 

2.7.1. Το µονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith 
 
 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω το ερωτηµατολόγιο του 
Coopersmith «Self-esteem inventory» χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στην 
ερευνητική διαδικασία. Ο Coopersmith αντιλαµβανόταν την έννοια του 
εαυτού ως µια γενική-αδιαφοροποίητη εννοιολογική κατασκευή. Στο 
µοντέλο του και στο ερωτηµατολόγιο του περιλαµβάνονται διάφορες 
ερωτήσεις που αφορούν στο σχολείο, στους συνοµηλίκους, στην 
οικογένεια και στον εαυτό γενικότερα. Το άθροισµα όλων των τιµών 
αποτελεί το δείκτη αυτό-εκτίµησης του ατόµου. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό «η αθροιστική γενική έννοια του 
εαυτού ορίζεται ως το άθροισµα των τιµών των απαντήσεων σε ένα 
ερωτηµατολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου αποτυπώνουν ένα σύνολο 
επιµέρους όψεων»(Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σ.33). Η ένσταση στα 
µοντέλα αυτά είναι ότι µέσα από την αθροιστική προσέγγιση όλες οι 
πτυχές του εαυτού συµβάλλουν ισοδύναµα στη διαµόρφωση της γενικής 
έννοιας του εαυτού. Το µοντέλο απεικονίζεται διαγραµµατικά στη 
συνέχεια: 
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Αυτό-εκτίµηση 
 

σχολείο συνοµήλικοι οικογένεια εαυτός  

2.7.1. Μονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith 

 

2.7.2. To µονοδιάστατο-σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg 
 
 

O Rosenberg το 1965 αµφισβήτησε τα µονοδιάστατα σφαιρικά 
µοντέλα. Έδωσε έµφαση στη σφαιρική φύση της αυτό-εκτίµησης πέρα 
από τις αυτοαντιλήψεις του ατόµου στους διάφορους τοµείς της ζωής. 
Απέρριψε την αυτό-εκτίµηση ως απλό άθροισµα διαφόρων ερωτήσεων 
και τόνισε ότι τα διακεκριµένα στοιχεία του εαυτού σταθµίζονται, 
ιεραρχούνται και συνδυάζονται µέσα από µια πολύπλοκη εξίσωση την 
οποία αγνοεί το ίδιο το άτοµο. Η θέση του Rosenberg αποτυπώνεται στο 
ερωτηµατολόγιό του, µέσα από ερωτήσεις που αποτυπώνουν άµεσα την 
αυτό-εκτίµηση.  

Στο µοντέλο αυτό η αυτοαντίληψη ορίζεται ως «το άθροισµα των 
τιµών των απαντήσεων σε ένα ερωτηµατολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου 
αποτυπώνουν άµεσα τις σφαιρικές αξιολογήσεις και τα αισθήµατα 
αυτοαξίας και ικανοποίησης του ατόµου για τον εαυτό του»(Μακρή-
Μπότσαρη, 2001, σ. 33). Παρακάτω ακολουθεί η διαγραµµατική 
αποτύπωση του µονοδιάστατου –σφαιρικού µοντέλου του Rosenberg: 
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Αυτό-εκτίµηση 

2.7.2. Το µονοδιάστατο-σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg 
  

 

2.7.3. Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter 
 
 

Μετά τον Rosenberg πολλοί άλλοι µελετητές αµφισβήτησαν τα 
µονοδιάστατα αθροιστικά µοντέλα. Θεωρητικοί όπως η Harter, o 
Bracken, οι Shavelson, Habner, Stanton και άλλοι, υποστήριξαν ότι δεν 
είναι δυνατόν να αγνοηθεί η πολυδιάστατη φύση των αυτό-περιγραφικών 
εκτιµήσεων. Έτσι προέκυψαν τα ιεραρχικά πολυπαραγοντικά 
µοντέλα(Bracken, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 2001) Οι υποστηρικτές 
αυτών των µοντέλων θεωρούν ότι το άτοµο αναπτύσσει πολλές 
επιµέρους εικόνες του εαυτού του, οι οποίες ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριµένες γνωστικές ή άλλες περιοχές ανάλογα µε τις ικανότητες, 
δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει(Λεονταρή, 1996). Ειδικότερα, ως 
άτοµα διατηρούµε πολλές αυτό-εικόνες οι οποίες αυξάνονται όσο 
µεγαλώνουµε. Οι επιµέρους αυτό-εικόνες ως προς τις γνωστικές, 
κοινωνικές ή σωµατικές µας δεξιότητες είναι οι αυτοαντιλήψεις µας 
στους διάφορους τοµείς της ζωής µας. 

«Το µοντέλο της Harter στηρίζεται στην υπόθεση του 
James(1890/1963) ότι η επίδραση των επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης 
στην αυτό-εκτίµηση εξαρτάται από τη σπουδαιότητα που το ίδιο το άτοµο 
αποδίδει στους διάφορους τοµείς της ζωής του»(Μακρή-Μπότσαρη, 2001, 
σ. 30). 

Η έννοια του εαυτού ως πολυδιάστατη οδήγησε σε ένα νέο ορισµό, 
σύµφωνα µε τον οποίο η γενική έννοια του εαυτού είναι ένα σταθµισµένο 
άθροισµα των επιµέρους αυτοαντιλήψεων. Αυτό γίνεται µε βάση τους 
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συντελεστές βαρύτητας που χρησιµοποιούνται διατοµικά στα 
ερωτηµατολόγια και αποτυπώνουν µε ξεχωριστές κλίµακες τις επιµέρους 
αυτοαντιλήψεις και τη γενική έννοια του εαυτού, δηλαδή την αυτό-
εκτίµηση. Στη συνέχεια παραθέτουµε διαγραµµατικά το 
πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter: 
 
 
 
2.7.3. Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολική 
ικανότητα 

Κοινωνική 
αποδοχή 

Φυσική 
εµφάνιση 

Αυτό-
εκτίµηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

2.7.4. To ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton 
 
 

Οι Shavelson, Hubner και Stanton υποστήριξαν ότι η έννοια του 
εαυτού είναι µια εννοιολογική κατασκευή ιεραρχικά δοµηµένη και έχει 
πολλές επιµέρους όψεις. Η γενική αυτοαντίληψη του ατόµου βρίσκεται 
στην κορυφή της πυραµίδας και είναι σταθερή. Στις κατώτερες βαθµίδες 
της ιεραρχίας, η αυτοαντίληψη συγκεκριµενοποιείται περισσότερο και 

Ερωτήσεις 
σχολικής 
ικανότητας  

Ερωτήσεις 
κοινωνικής 
αποδοχής  

Ερωτήσεις 
φυσικής 
εµφάνισης 

Ερωτήσεις 
αυτό-
εκτίµησης 

Επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης  
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γίνεται όλο και πιο ασταθής. Αυτό έχει ως συνέπεια να απαιτούνται 
µεταβολές στη βάση της ιεραρχίας προκειµένου να γίνει κάποια 
µεταβολή στη γενική αυτοαντίληψη, ενώ οι µεταβολές στη βάση της 
ιεραρχίας επισκιάζονται από ανώτερες ιεραρχικά αυτοαντιλήψεις. Η 
γενική αυτοαντίληψη, δηλαδή βρίσκεται συνδεδεµένη άρρηκτα µε τις 
επιµέρους αυτοαντιλήψεις και δεν είναι δυνατόν να έχουµε µόνο 
επιµέρους αλλαγές ή µόνο µια γενική αλλαγή. 

Στο ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton, το 
οποίο παρατίθεται διαγραµµατικά στη συνέχεια, στην κορυφή 
τοποθετείται η γενική αυτοαντίληψη (general self-concept), η οποία 
αναφέρεται σε µια γενική αξιολόγηση που κάνει το άτοµο για τον εαυτό 
του, δηλαδή κατά πόσο είναι ικανό, σηµαντικό και επιτυχηµένο (Harter, 
1982). 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η αυτοαντίληψη δοµείται ανάλογα 
µε το µέγεθος των πληροφοριών που διαθέτουν τα άτοµα για τον εαυτό 
τους και παίρνει πολλές  και διαφορετικές όψεις. Όπως προαναφέρθηκε 
πρόκειται για µια ιεραρχικά δοµηµένη και σταθερή έννοια. Η 
σταθερότητα αυτή ελαττώνεται όσο κατεβαίνουµε τα σκαλιά της 
ιεραρχίας. Τέλος, η αυτοαντίληψη έχει δύο διαστάσεις: την περιγραφική 
και την αξιολογική. Έτσι το άτοµο µπορεί να περιγράψει και να 
αξιολογήσει τον εαυτό του. 

Η ιεραρχική δοµή του µοντέλου είναι η ακόλουθη: στην κορυφή η 
γενική αυτοαντίληψη. Στο ακόλουθο επίπεδο βρίσκεται η ακαδηµαϊκή και 
η µη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Στο επόµενο επίπεδο η ακαδηµαϊκή 
αυτοαντίληψη αποτελείται από τη γλώσσα, την ιστορία, τα µαθηµατικά 
και τις φυσικές επιστήµες. Ανάλογα, στο ίδιο επίπεδο η µη ακαδηµαϊκή 
αυτοαντίληψη αποτελείται από την κοινωνική αυτοαντίληψη, που 
περιλαµβάνει τους συνοµηλίκους και τους σηµαντικούς άλλους, από τη 
συναισθηµατική αυτοαντίληψη, που περιλαµβάνει τις ιδιαίτερες 
συναισθηµατικές καταστάσεις, και τη σωµατική αυτοαντίληψη, που 
περιλαµβάνει τη σωµατική ικανότητα και τη σωµατική εµφάνιση. 

Στη συνέχεια µπορούµε να παρατηρήσουµε τη διαγραµµατική 
απεικόνιση του µοντέλου που περιγράψαµε: 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη Μη ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη 

Γλώσσα Ιστορία Μαθηµατικά Φυσικές 
Επιστήµες 

Κοινωνική 
Αυτοαντίληψη 

Συναισθηµατική 
Αυτοαντίληψη  

Σωµατική 
Αυτοαντίληψη 

Σηµαντικοί 
Άλλοι 

Ιδιαίτερες 
συναισθηµατι-
κές 
καταστάσεις  

Σωµατική 
ικανότητα

Σωµατική 
Εµφάνιση

Συνοµήλικοι

 

2.7.4. To ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton 
 
 
 
 

2.7.5. Το οµοκεντρικό µοντέλο αυτοαντίληψης  
 
 

Το οµοκεντρικό µοντέλο, όπως άλλωστε οµολογεί και το όνοµά 
του, δεν ιεραρχεί τους τοµείς αυτοαντίληψης, αλλά τους αναπαριστά µε 
οµόκεντρους κύκλους. Σ’ αυτό το µοντέλο δίνεται έµφαση στο γεγονός 
ότι οι διάφορες πτυχές αυτοαντίληψης διαφέρουν ως προς τη 
σπουδαιότητα τους(Λεονταρή, 1996). 

Οι πτυχές αυτοαντίληψης που βρίσκονται στο κέντρο είναι οι πιο 
σηµαντικές για το άτοµο και συνεπώς οι πιο σταθερές. Όσο 
αποµακρυνόµαστε προς τους εξωτερικούς κύκλους, η σπουδαιότητα τους 
µειώνεται για το άτοµο. Έτσι είναι δυνατόν να υπάρχει ασυµφωνία 
ανάµεσα στους εξωτερικούς κύκλους, που δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί 
για το άτοµο, και στους εσωτερικούς που έχουν µεγάλη σηµασία αλλά 
και σταθερότητα.  

Τέλος, στο µοντέλο αυτό υπάρχει η δυνατότητα κατά τη διάρκεια 
της ζωής το ατόµου να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις τόσο ως προς το 
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εσωτερικό, όσο και ως προς το εξωτερικό. Άρα είναι δυνατόν κάποια 
πτυχή αυτοαντίληψης που δεν είχε ιδιαίτερη σηµασία για το άτοµο, να 
µετακινηθεί προς το εσωτερικό και κάποια να χάσει τη σπουδαιότητά της 
και να µετακινηθεί προς το εξωτερικό. Για παράδειγµα ο αθλητικός 
εαυτός του ατόµου µπορεί να κατέχει εξέχουσα θέση µέχρι την ηλικία 
των 30. Στην πορεία όµως,  ύστερα από κάποιο συµβάν ή κάποια αλλαγή 
στη ζωή του ατόµου, τη θέση το να πάρει ο ακαδηµαϊκός εαυτός και ο 
αθλητικός εαυτός να µετακινηθεί σε κάποιον εξωτερικό κύκλο. Το 
µοντέλο αυτό απεικονίζεται στη συνέχεια µέσα από δύο παραδείγµατα, 
δύο διαφορετικών ατόµων. Τα παραδείγµατα αυτά θα µπορούσαν να 
ανήκουν και στο ίδιο άτοµο, αλλά σε διαφορετικά χρονικά σηµεία. 
 
 
 
Α) 
 

Ακαδηµαϊκός εαυτός  

Κοινωνικός εαυτός  

Αθλητικός 
εαυτός  
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Β)  
 

Αθλητικός εαυτός  

Κοινωνικός εαυτός  

 
Ακαδηµαϊκός 
εαυτός  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.5. Το οµοκεντρικό µοντέλο αυτοαντίληψης  
 
 
 
 

2.7.6. Το µοντέλο µε το διάγραµµα Venn 
 
 
 

Το διάγραµµα Venn είναι ένα µοντέλο πολυδιάστατης δόµησης της 
αυτοαντίληψης, το οποίο διαφοροποιείται αρκετά από τα προηγούµενα 
µοντέλα που παρουσιάστηκαν. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό οι 
επιµέρους πτυχές της αυτοαντίληψης έχουν ισοδύναµη αξία και δεν 
ιεραρχούνται. Όλες οι πτυχές συµβάλουν στη διαµόρφωση της γενικής 
αυτοαντίληψης ισοδύναµα. Ενώ λοιπόν, στα ιεραρχικά µοντέλα οι πτυχές 
της αυτοαντίληψης ιεραρχούνται µε βάση τη σπουδαιότητα τους, από 
πάνω προς τα κάτω και στο οµοκεντρικό ιεραρχούνται από µέσα προς τα 
έξω, στο προκείµενο µοντέλο δεν υπάρχει τέτοια διαβάθµιση στη 
σπουδαιότητα των διάφορων πτυχών αυτοαντίληψης.  
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Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που αναδύεται από το µοντέλο αυτό 
είναι τα κοινά σηµεία των διάφορων πτυχών αυτοαντίληψης. Το µοντέλο 
απαρτίζεται από διάφορους κύκλους. Στον κεντρικό κύκλο βρίσκεται η 
γενική αυτοαντίληψη. Γύρω από τον κύκλο αυτό σε σχήµα µαργαρίτας 
αναπτύσσονται οι άλλες πτυχές αυτοαντίληψης.  Οι κύκλοι όµως αυτοί 
έχουν κάποια κοινά πεδία που αποτελούν τα υποπεδία αυτοαντίληψης. 
Τα υποπεδία αυτά εκφράζουν της αλληλεπιδράσεις των διάφορων 
πτυχών αυτοαντίληψης µεταξύ τους. Έτσι η οικογένεια αλληλεπιδρά µε 
τη συναισθηµατική αυτοαντίληψη του ατόµου και τη διαµορφώνει 
ανάλογα. Επιπλέον, η οικογένεια αλληλεπιδρά και στην ακαδηµαϊκή 
αυτοαντίληψη του ατόµου.(Bracken, 1996. Φρουζάκης, 2001) 

Στη συνέχεια παρατίθεται η απεικόνιση του διαγράµµατος Venn 
για να γίνουν πιο ευκρινή τα όσα προαναφέρθηκαν: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κοινωνική 
αυτοαντίληψη

 
Σωµατική 
αυτοαντίληψη

 
Ακαδηµαϊκή 
αυτοαντίληψη

 
Γενική 
ικανότητα 

 
Συναισθηµατική 
αυτοαντίληψη 

 
Οικογένεια 

 
Γενική 

αυτοαντίληψη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.6. Το διάγραµµα Venn 
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 Σύµφωνα µε το διάγραµµα Venn τα παιδιά έχουν τόσες πτυχές 
αυτοαντίληψης, όσα είναι και τα περιβάλλοντα στα οποία συµµετέχουν 
ενεργητικά ή παθητικά. ∆ιακρίνονται έξι τέτοια περιβάλλοντα και οι 
αντίστοιχοι τοµείς αυτοαντίληψης:η κοινωνική αυτοαντίληψη, η 
σωµατική αυτοαντίληψη, η γενική ικανότητα, η ακαδηµαϊκή 
αυτοαντίληψη, η οικογένεια και η συναισθηµατική αυτοαντίληψη. Στη 
συνέχεια θα προσπαθήσουµε συνοπτικά να αναφερθούµε ξεχωριστά στην 
κάθε πτυχή της αυτοαντίληψης: 

• Η κοινωνική αυτοαντίληψη του παιδιού διαµορφώνεται µέσα από 
την αλληλεπίδραση του παιδιού µε άλλα άτοµα του περιβάλλοντός 
του. Από τις κοινωνικές αυτές συναναστροφές, σηµαντικές είναι 
αυτές που έχουν αξία για το παιδί και γίνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Αυτές δηλαδή, που έχουν σταθερότητα, συνέχεια και 
σπουδαιότητα. Τέτοιες συναναστροφές είναι αυτές µε τους γονείς, 
τα αδέρφια, τους συµµαθητές, τους δασκάλους, τους φίλους κοκ. 
Μέσα από τις συναναστροφές του το παιδί συγκροτεί την 
κοινωνική του αυτοαντίληψη. 

• Η σωµατική αυτοαντίληψη του παιδιού σχετίζεται µε την 
εξωτερική του εµφάνιση και την εξωτερική εικόνα του εαυτού του. 
Τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, η εξωτερική 
εµφάνιση παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της εικόνας του 
εαυτού. Τα παιδιά δέχονται και λαµβάνουν µηνύµατα σχετικά µε 
το ύψος τους, την ενδυµασία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους. Τα ερεθίσµατα αυτά βοηθούν το παιδί να διαµορφώσει τη 
σωµατική του αυτοαντίληψη, η οποία επηρεάζει τη γενική 
αυτοαντίληψη του παιδιού.  

• Η αυτοαντίληψη της γενικής ικανότητας διαµορφώνεται µέσα από 
τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του παιδιού σε όλους τους επιµέρους 
τοµείς αυτοαντίληψης. Επιπλέον, διαµορφώνεται, όπως στη 
µαθηµατική σχέση του James, µέσα από την αναλογία στόχων και 
επιτυχιών. Ανάλογα µε τις επιτυχίες που θα έχει το  παιδί στους 
στόχους που έχει θέσει, θα διαµορφωθεί και ο τοµέας της γενικής 
ικανότητας.  

• Η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη του παιδιού διαµορφώνεται µέσα 
από τις επιτυχίες του στο σχολικό περιβάλλον. Οι επιτυχίες του 
στα µαθήµατα, η σχέση του µε τον εκπαιδευτικό, η σχέση του µε 
τους συµµαθητές του, η στάση των γονέων σε σχέση µε το 
σχολείο, είναι παράγοντες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν την 
ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη του παιδιού. 

• Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαµόρφωση της αυτοαντίληψης και της προσωπικότητας του 
παιδιού. Είναι το πρώτο περιβάλλον µέσα στο οποίο 
κοινωνικοποιείται το παιδί και από εκεί λαµβάνει καθηµερινά 
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µηνύµατα, στάσεις και αξίες ζωής. Η σχέση µε τους γονείς και η 
θέση του παιδιού στην οικογένεια καθορίζουν τη σχέση του 
ατόµου µε τον εαυτό του για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. 

• Τέλος, η συναισθηµατική αυτοαντίληψη διαµορφώνεται µέσα από 
τις αξιολογήσεις της συµπεριφοράς του παιδιού. Τόσο το ίδιο το 
παιδί όσο και το περιβάλλον του, καθηµερινά προβαίνουν σε 
αξιολογήσεις που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά του παιδιού. Οι 
θετικές αξιολογήσεις συµβάλλουν σε µια θετική συναισθηµατική 
αντίδραση, η οποία διαµορφώνει µια θετική συναισθηµατική 
αυτοαντίληψη. Αντίστοιχα οι αρνητικές αξιολογήσεις µειώνουν 
την αυτοαντίληψη του παιδιού.(Bracken, 1996. Κλέγκχορν, 2002. 

Levin, 1992. Φρουζάκης, 2001).  
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2.8. Εξελικτικά στάδια και διαφορές στην αυτοαντίληψη 
 
 

Στο χώρο των µελετητών υπάρχει µια σύγχυση όσον αφορά στη 
δυνατότητα εξέλιξης της αυτοαντίληψης. Πολλοί µελετητές, όπως ο 
Rosenberg και ο Anderson, υποστηρίζουν ότι η αυτοαντίληψη 
διαµορφώνεται στην πρώτη παιδική ηλικία και µετά παραµένει σχετικά 
σταθερή. Άλλοι µελετητές, όπως η Harter και ο Epstein υποστηρίζουν ότι 
η αυτοαντίληψη υφίσταται συνεχώς αλλαγές καθώς δέχεται νέα 
ερεθίσµατα από το περιβάλλον(Λεονταρή, 1996). 

Την τελευταία αυτή άποψη θα υποστηρίξουµε και στην παρούσα 
εργασία, αποδεχόµενοι την αρχή της ορθογένεσης. Σύµφωνα µε την αρχή 
αυτή-µια από τις βασικές αρχές της εξελικτικής θεωρίας (Werner, 1957)-
«η έννοια του εαυτού εξελίσσεται από µια καθολικά αδιαφοροποίητη 
ολότητα σε µια λειτουργική διαφοροποιηµένη ενότητα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την ιεραρχική ολοκλήρωση των στοιχείων που την 
αποτελούν»(Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σ.37).  
 
 

2.8.1. Το αίσθηµα του εαυτού από τη γέννηση έως τα δύο πρώτα 
χρόνια 
 
 
 Το αίσθηµα του εαυτού αρχίζει όταν το βρέφος συνειδητοποιήσει 
ότι αποτελεί µια ξεχωριστή οντότητα από τους άλλους, όταν δηλαδή 
αντιληφθεί τον εαυτό του ως υποκείµενο. Σύµφωνα µε τη Margaret 
Mahler το βρέφος ξεκινάει τη ζωή του µε µια έννοια του εαυτού και των 
αντικειµένων. Το πρώτο στάδιο του παιδιού το ονοµάζει στάδιο 
αυτισµού(autistic stage) και είναι παράλληλο µε το στάδιο αυτοερωτισµού 
του Freud, το αδιαφοροποίητο σύµπαν του Hartmann και τον πρωταρχικό 
ψυχοφυσιολογικό εαυτό της Jacobson.(Levin, 1992) 
 Στο πρώτο αυτό στάδιο η εικόνα του κόσµου είναι συγκεχυµένη 
και το βρέφος την επικεντρώνει στον εαυτό του. Σ’ αυτή την οµαλή 
αυτιστική κατάσταση το βρέφος επιδιώκει την ισορροπία χωρίς να 
διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους. Στη συνέχεια, στο στάδιο της 
συµβίωσης3 κατά τη Mahler, ο εαυτός και η µητέρα θεωρούνται ενιαίο 
σύνολο. Σταδιακά το βρέφος αρχίζει να αποχωρίζεται τη µητέρα. Η 
έννοια του εαυτού αρχίζει να γεννιέται όταν το βρέφος διαφοροποιήσει 
τον εαυτό του από το ενιαίο σύνολο µητέρας-βρέφους. Η Harter(1983) 
τονίζει ότι η βάση της αίσθησης του εαυτού βρίσκεται στην ανακάλυψη 

                                                 
3 Ο όρος symbiosis, είναι ένας όρος που η Mahler πήρε από τη βιολογία, όπου σηµαίνει ευεργετική και 
αµοιβαία εξάρτηση των οργανισµών. (Levin, 1992) 
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του βρέφους ότι το σώµα του και το σώµα της µητέρας του δεν 
συνιστούν ένα σώµα, δεν είναι δηλαδή ένα σύνολο. 
 Στην ηλικία των 16-24 µηνών το παιδί αντιλαµβάνεται σταδιακά 
τον εαυτό του ως µια ξεχωριστή οντότητα, που µπορεί να υπάρξει και 
κατά την απουσία της µητέρας. Το στάδιο αυτό η Mahler το ονοµάζει 
στάδιο διαφοροποίησης (differentiation stage). Η διαφοροποίηση 
συνδέεται µε το αίσθηµα της ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών του 
βρέφους. Το παιδί ικανοποιώντας τις βιολογικές του ανάγκες δηµιουργεί 
ένα µνηµονικό χάρτη, βάσει του οποίου θα αναζητήσει στο µέλλον µόνο 
του τα αντικείµενα που ικανοποιούν τις ανάγκες του. Όταν όµως το 
περιβάλλον προλαβαίνει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του βρέφους, 
χωρίς αυτό να καταβάλει την παραµικρή προσπάθεια, παρεµποδίζεται η 
διαφοροποίηση µεταξύ του εαυτού και του µη-εαυτού. Ένα άλλο 
σηµαντικό στοιχείο σε αυτό το στάδιο είναι η εµπειρία εγκάρδιων 
ικανοποιητικών σχέσεων, ώστε τελικά το παιδί να «εκκολαφθεί» και να 
γίνει ένα πρόσωπο µε αίσθηµα ταυτότητας. Στην αντίθετη περίπτωση, 
που οι σχέσεις του δεν είναι ικανοποιητικές το παιδί θα παλινδροµήσει 
και θα επανασυνδεθεί µε τη µητέρα (Λεονταρή, 1996. Levin, 1992). 
 Στο επόµενο βήµα αναπτύσσεται ο κατηγοριακός εαυτός κατά τους 
Lewis και Brooks-Gunn.Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά αρχίζουν να 
διαφοροποιούν τον εαυτό τους βάσει κοινών χαρακτηριστικών όπως το 
φύλο, την ηλικία κοκ. Επίσης, τα παιδιά µπορούν να αναγνωρίσουν τον 
εαυτό τους σε φωτογραφίες ή στον καθρέφτη, που αποτελεί το πρώτο 
χαρακτηριστικό της αυτοαναγνώρισης. Σε όλες αυτές τους τις 
προσπάθειες τα παιδιά βοηθούνται από την ανάπτυξη της έννοιας της 
µονιµότητας και της ταυτότητας των αντικειµένων. 
 
 
 

2.8.2. Η αυτοαντίληψη στην προσχολική και τη σχολική ηλικία 
 
 
 

Στην  ηλικία των 2-3 ετών δηµιουργείται η βάση για µια θετική 
αυτοαντίληψη µέσα από τις θετικές αντιδράσεις και τις ενισχύσεις του 
περιβάλλοντος. «Ο Erikson θεωρεί ότι στο στάδιο αυτό, το οποίο ονοµάζει 
«στάδιο πρωτοβουλίας –ενοχής», η αυτοαντίληψη καθορίζεται από τις 
κοινωνικές προσδοκίες για ανεξαρτησία στις κινήσεις και από κίνητρα τα 
οποία απορρέουν από κάποια αυτονοµία και έλεγχο που µόλις έχει 
αποκτηθεί»(Λεονταρή, 1996, σ.105). 

Στην ηλικία των 3-5 ετών ο κατηγορικός εαυτός έχει αναπτυχθεί 
πλήρως και γίνεται το πρώτο βήµα για το σχηµατισµό µιας σφαιρικής 
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έννοιας του εαυτού. Αυτό πραγµατοποιείται αρχικά µέσα από την 
αντίληψη του σωµατικού εαυτού. Το παιδί σχηµατίζει την εικόνα τη 
σωµατικού του εαυτού, αλλά δεν τη σταθεροποιεί ακόµη. Έχει την 
εντύπωση ότι αν φορέσει µια µάσκα ή αλλάξει ρούχα, µπορεί να γίνει 
κάποιος άλλος ή ακόµη και να αλλάξει φύλο. 

Κατά την περίοδο της προεννοιολογικής και διαισθητικής σκέψης 
(2-7 ετών), το παιδί είναι σε θέση να περιγράψει κάποια παρατηρήσιµα 
χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι σε θέση ακόµη να κάνει γενικευµένες 
περιγραφές γύρω από τον εαυτό του. Περιγράφει τον εαυτό του βάσει 
των ικανοτήτων του (ζωγραφίζω ωραία, τρέχω γρήγορα), των φυσικών 
του χαρακτηριστικών (είµαι ψηλός, έχω καστανά µάτια), των 
προτιµήσεών του(µου αρέσουν τα αεροπλάνα, τα παγωτά) και των 
αγαθών που έχει (έχω ένα µεγάλο φορτηγό, ένα σκύλο κοκ).(Μακρή-
Μπότσαρη, 2001). 

Στο επόµενο στάδιο της συγκεκριµένης σκέψης (7-11 ετών 
περίπου) τα παιδιά αρχίζουν να στρέφονται στον εσωτερικό εαυτό και 
στα ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά. Σταδιακά εγκαταλείπουν τις 
περιγραφές που σχετίζονται µε τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και τις 
κτήσεις τους και προσπαθούν να περιγράψουν αυτά τα οποία 
αισθάνονται. Στην αρχή επικεντρώνονται σε απλές περιγραφές (είµαι 
έξυπνος, φιλικός κοκ) και στη συνέχεια συνθέτουν περιγραφές για 
συναισθηµατικές καταστάσεις (είµαι χαρούµενος, λυπηµένος, 
φοβισµένος κοκ.).(Bracken, 1992. Λεονταρή, 1996. Μακρή-Μπότσαρη, 
2001) 

Σύµφωνα µε µια έρευνα του John Broughton(1978) για την έννοια 
του εαυτού, «τα παιδιά των 8 περίπου ετών έδειχναν να κατανοούν την 
πνευµατική και βουλητική πτυχή του εαυτού και ήταν σε θέση να κάνουν τη 
διάκριση µεταξύ σώµατος και νου. Επίσης, µπορούσαν να κατανοήσουν 
την υποκειµενικότητα του εαυτού, καθώς και το γεγονός ότι κάποιος 
διαφέρει από τους άλλους όχι επειδή φαίνεται διαφορετικός ή έχει στην 
κατοχή του διάφορα υλικά αγαθά, αλλά επειδή έχει διαφορετικά 
συναισθήµατα»(Λεονταρή, 1996, σ.110). 
 
 
 

2.8.3. Η αυτοαντίληψη στην εφηβική ηλικία  
 
 

Στην  ηλικία των 11-12 ετών κάνει την εµφάνισή του το στάδιο 
των αφηρηµένων εννοιών και αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 
αυτοπεριγραφές να γίνονται µε αφηρηµένες έννοιες (είµαι ευαίσθητος, 
ανεκτικός, εσωστρεφής). Με την έλευση της εφηβείας οι περιγραφές 
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γίνονται σε ανώτερης βαθµίδας αφηρηµένες εννοιολογικές κατασκευές. 
Αυτό συµβαίνει γιατί κατά την εφηβεία συντελούνται δραστικές αλλαγές, 
οι εµπειρίες πληθαίνουν, η συµβολική ικανότητα εξελίσσεται και 
συνειδητοποιείται η ύπαρξη ενός µη φυσικού εαυτού, τα στοιχεία του 
οποίου είναι περισσότερο αφηρηµένα.(Λεονταρή, 1996. Μακρή-
Μπότσαρη, 2001) 

Στο εφηβικό στάδιο το παιδί έρχεται σε επαφή µε περισσότερους 
ανθρώπους και προσπαθεί να δει τον εαυτό του µέσα από τα µάτια του 
περιβάλλοντός του. Έτσι η αυτοαντίληψη του αποκτά µια πιο πολύπλοκη 
µορφή, καθώς αλλάζει το σώµα του, η προσωπικότητά του 
αναδιοργανώνεται και βρίσκεται σε µια διαρκή αναζήτηση της 
ταυτότητάς του. Αυτό οδηγεί σε µια ασταθή αυτοαντίληψη η οποία 
σταθεροποιείται και παίρνει µια πιο µόνιµη µορφή κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας. Επιπλέον, κατά την εφηβεία διαφοροποιούνται οι διάφορες 
πτυχές της αυτοαντίληψης και εµφανίζεται µια πολλαπλότητα εαυτών. 
Αυτοί οι πολλαπλοί εαυτοί είναι αποτέλεσµα τόσο των κοινωνικών 
πιέσεων που δέχεται ο έφηβος, όσο και των πολλών κοινωνικών ρόλων 
που καλείται να αναλάβει.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι στην εφηβική ηλικία η ακαδηµαϊκή 
αυτοαντίληψη και οι σχέσεις µε την οικογένεια είναι χαµηλότερες σε 
σύγκριση προς τις µικρότερες ηλικίες(Λεονταρή, 1996). Ο έφηβος κάνει 
την επανάστασή του απέναντι στα καθιερωµένα και στα «κατεστηµένα». 
Αµφισβητεί και διαλύει τα πάντα, προκειµένου να τα ανασυνθέσει προς 
το τέλος της εφηβείας και να τους δώσει µια πιο µόνιµη µορφή. 
 
 
 

2.8.4. Εξελικτικές διαφορές στη δοµή της αυτοαντίληψης 
 

 
Η αυτοαντίληψη δεν διαφοροποιείται µόνο ως προς το 

περιεχόµενο, αλλά και ως προς τη δοµή της, καθώς το άτοµο διανύει τα 
εξελικτικά στάδια της ζωής του. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται µέσα 
από τα ερωτηµατολόγια που έχουν κατασκευαστεί για να διερευνήσουν 
την πολυδιάστατη φύση της αυτοαντίληψης. Όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, οι έφηβοι είναι σε θέση να διακρίνουν περισσότερες πτυχές 
αυτοαντίληψης σε σχέση µε τις µικρότερες ηλικίες. Συνεπώς, η δοµή της 
αυτοαντίληψής τους αλλάζει. Ας εξετάσουµε συγκεκριµένα στο κάθε 
εξελικτικό στάδιο ποιοι επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης διακρίνονται. 

Στην ηλικία των 4-7 ετών  τα παιδιά µπορούν να διακρίνουν 
τέσσερις τοµείς: τη σχέση µε τη µητέρα, τη σχέση µε τους συνοµηλίκους, 
τη σωµατική ικανότητα και τη σχολική ικανότητα.  Τα παιδιά σε αυτή την 
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ηλικία µπορούν να εκφράσουν την αυτό-εκτίµησή τους µόνο µέσα από τη 
συµπεριφορά τους, αλλά δεν µπορούν να µιλήσουν για τη σφαιρική 
εικόνα του εαυτού τους. Τα παιδιά διανύουν την προσυλλογιστική 
περίοδο και µόλις έχει αρχίσει να εµφανίζεται η συµβολική λειτουργία µε 
τη βοήθεια της γλώσσας. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να εκφράσουν 
λεκτικά µια αφηρηµένη έννοια όπως είναι η σφαιρική αξία του εαυτού 
τους.  

Στην ηλικία των 8-14 ετών τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν 
περισσότερους τοµείς αυτοαντίληψης και µπορούν να κάνουν κάποιες 
αξιόπιστες κρίσεις για την αυτό-εκτίµησή τους. Οι τοµείς που 
διακρίνονται σε αυτό το εξελικτικό στάδιο είναι:η σχολική ικανότητα, οι 
σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, η αθλητική ικανότητα, η φυσική 
εµφάνιση και η διαγωγή συµπεριφορά. Τα παιδιά µέχρι την ηλικία των 
11 ετών περίπου είναι στο στάδιο της συγκεκριµένης σκέψης και 
µπορούν να κάνουν πρώιµους  συλλογισµούς εµπειρικούς και 
επαγωγικούς συλλογισµούς. Από το 12ο έτος αρχίζει η περίοδος της 
αφαιρετικής σκέψης κατά τη διάρκεια της οποίας µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τον υποθετικό-παραγωγικό συλλογισµό. 

Τέλος, στην ύστερη εφηβεία και στην ηλικία των 15-18 ετών η 
σκέψη τους γίνεται πιο οργανωµένη και πιο σύνθετη.  Σε αυτό το στάδιο 
εµφανίζονται τρεις επιπλέον πτυχές της αυτοαντίληψης: οι στενοί φίλοι, 
οι σωµατικές-διαφυλικές σχέσεις και η εργασιακή ικανότητα. Όσον 
αφορά στις φιλικές σχέσεις έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι στις 
προηγούµενες ηλικίες τα παιδιά δεν είναι σε θέση να διακρίνουν τις 
στενές τους σχέσεις µε φίλους από τις υπόλοιπες κοινωνικές τους 
σχέσεις. (Harter, 1986. Μακρή-Μπότσαρη, 2001. Παρασκευόπουλος, 
1985) 
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2.9. Ανακεφαλαίωση 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό µελετήσαµε: 
 Την έννοια της αυτοαντίληψης µέσα από τη θεωρία του William 

James. 
 Την έννοια της αυτοαντίληψης από τη σκοπιά της συµβολικής 
αλληλεπίδρασης και τις θεωρίες των Cooley και Μead. 
 Την έννοια της αυτοαντίληψης µέσα από τη θεωρία του Adler. 
 Την έννοια της αυτοαντίληψης από τη σκοπιά της 
φαινοµενολογικής σχολής και τις θεωρίες των Snygg & Combs και 
του Rogers. 
 Την έννοια της αυτοαντίληψης και της αυτό-εκτίµησης από τον 

Rosenberg. 
 Την έννοια του αυτό-συναισθήµατος από τον Coopersmith. 
 Τα µοντέλα αυτοαντίληψης και παρουσιάσαµε τα εξής: 

 Το µονοδιάστατο- αθροιστικό µοντέλο του Coopersmith 
 To µονοδιάστατο- σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg 
 Το ιεραρχικό- µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton 
 Το οµοκεντρικό µοντέλο 
 Το µοντέλο και το διάγραµµα Venn. 

 Τα εξελικτικά στάδια διαµόρφωσης και δοµής της αυτοαντίληψης. 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε και να 
συµπληρώσουµε τις θεωρίες που είχαµε µελετήσει στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, αλλά µε έµφαση στην αυτοαντίληψη. Επιπλέον, παρουσιάσαµε 
κάποια σηµαντικά µοντέλα στο χώρο της αυτοαντίληψης, πάνω στα 
οποία στηρίζονται ερωτηµατολόγια που έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως 
στο χώρο της έρευνας. Τέλος, παρουσιάσαµε τη διαµόρφωση και τη δοµή 
της αυτοαντίληψης µέσα από τα διάφορα εξελικτικά στάδια. 

 Η έννοια της αυτοαντίληψης παρουσιάστηκε και µελετήθηκε στο 
βαθµό που απαιτούσε η παρούσα εργασία προκειµένου να γίνουν σαφείς 
οι στόχοι και τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας. Η πλήρης κάλυψη του 
θέµατος θα απαιτούσε όχι µία, αλλά πολλές µελέτες καθώς υπάρχει µια 
πληθώρα στοιχείων στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Η επιλογή που κάναµε 
βασίστηκε στις ανάγκες της παρούσας εργασίας, αλλά και στην έµφαση 
που έχει δώσει η βιβλιογραφία σε κάποιες έννοιες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 
 
 
  Το θέατρο κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή του ανθρώπου από τα 
αρχαία χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες το θεωρούσαν-όπως άλλωστε και 
είναι- ύψιστο µορφωτικό αγαθό και γι’ αυτό το λόγο έδιναν δωρεάν 
εισιτήρια σε όλους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθούν. 
 Στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας, της άµεσης πληροφόρησης, 
των µέσων µαζικής επικοινωνίας και της έβδοµης τέχνης, το θέατρο 
άρχισε σταδιακά να χάνει την αίγλη του. Οι αίθουσες των θεάτρων 
µένουν άδειες, σε αντίθεση µε τα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας που ήταν 
ασφυκτικά γεµάτα. Οι χώροι θεάτρου φθίνουν. Αρκεί να αναλογιστούµε 
ότι η Μινωική Κρήτη, πριν από χιλιάδες χρόνια, διέθετε θέατρα, ενώ η 
σύγχρονη Κρήτη δεν διαθέτει ένα χώρο ικανό να στεγάσει θεατρικές 
παραστάσεις. 
 Ο κόσµος άρχισε να αγνοεί το θέατρο είτε γιατί θεωρεί τα 
εισιτήριά του ακριβά και περιττά έξοδα, είτε γιατί δεν διαθέτει την 
παιδεία για να συνειδητοποιήσει την αξία του θεάτρου, είτε γιατί το 
περιεχόµενο των παραστάσεων δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό. Η 
ελληνική πολιτεία συνειδητοποιώντας τη φθίνουσα πορεία του θεάτρου 
άρχισε να καταβάλλει προσπάθειες για να την αναγέννησή του(λαϊκές 
παραστάσεις, εργατικά και φοιτητικά εισιτήρια, κονδύλια ελαφρώς 
αυξηµένα για τους θιάσους). 
 Ωστόσο, τα µέτρα αυτά δεν επαρκούν αν δεν αλλάξει η θεατρική 
παιδεία των Ελλήνων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αλλά και των 
τελευταίων ερευνητικών δεδοµένων στην εκπαίδευση, η πολιτεία άρχισε 
προσπάθειες εισαγωγής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Από το 1990 µε 
προεδρικό διάταγµα [132/ 10-4-1990] η θεατρική αγωγή αποτελεί 
επίσηµα µέρος του Αναλυτικού Προγράµµατος σπουδών στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
 Στον παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε την έννοια της 
Θεατρικής Αγωγής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και θα επισηµάνουµε 
την αξία της τεκµηριώνοντας τα δεδοµένα µας µέσα από τις αρχές της 
ψυχολογίας και της παιδαγωγικής.  
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3.1. Η ορολογία στη Θεατρική Αγωγή 
 
 

Κατά κοινή οµολογία, τόσο στην ξένη όσο και στην ελληνική 
βιβλιογραφία, υπάρχει µία σύγχυση και µία ασάφεια όσον αφορά στην 
ορολογία της Θεατρικής Αγωγής. Σύµφωνα µε  το Μουδατσάκι (1994), 
«η έλλειψη επικοινωνίας ανάµεσα στους ειδικούς για την εξεύρεση- 
τεκµηρίωση ενός κοινού κώδικα περιγραφής της εν λόγω θεωρίας, έδωσε 
µελέτες που δηµιουργούν σύγχυση όχι µόνο ως προς την ορολογία, αλλά 
και ως προς την οργάνωση µιας «µεθόδου» για την εφαρµογή των αρχών 
του Θεάτρου στη σχολική πράξη» (σ.11). Ας εξετάσουµε κάποιες έννοιες 
εκτενέστερα. 

Ο Γιάνναρης (1993) διαφοροποιεί την έννοια της «Θεατρικής 
Εκπαίδευσης» από την έννοια της «Θεατρικής Αγωγής». Με τη 
«Θεατρική Εκπαίδευση» εννοεί τη φοίτηση σε δραµατική σχολή. Η 
«Θεατρική Αγωγή» αναφέρεται στο µαθητή και τη σχολική τάξη. Κατά 
τη διάρκεια αυτής, ο δάσκαλος- εµψυχωτής εφαρµόζει τρεις τεχνικές- 
µεθόδους:1)Παιδαγωγική, 2)Θεατρική και 3) Ψυχολογική. Ειδικότερα, 
εφαρµόζει και προτείνει τρόπους επικοινωνίας και χρήσης µέσων και 
ιδεών, βοηθάει στην οργάνωση και ενεργοποίηση όλων όσων 
προηγούνται µιας παράστασης, και διαµορφώνει το συναισθηµατικό 
κλίµα της τάξης. Ακολουθεί δηλαδή µια τριπλή πορεία, εµπνευστή- 
συµβούλου, συµπαίχτη και παρατηρητή.  

Η Άλκηστις (2000, σ.17) αναφέρεται στην έννοια της «∆ραµατικής 
Τέχνης στην Εκπάιδευση», την οποία ορίζει ως «µια νέα εφαρµογή της 
θεατρικής αγωγής, κατά την οποία η παιδαγωγική επιστήµη, προκειµένου 
να εκπληρώσει τους στόχους της, αντλεί από τη θεατρική τέχνη ασκήσεις 
και τεχνικές καθώς επίσης και από άλλες θεραπευτικές µεθόδους, όπως το 
ψυχόδραµα, τις οποίες προσαρµόζει ανάλογα µε τους σκοπούς και τις 
ανάγκες της». 

Στο Γραµµατά (1999) συναντούµε τις έννοιες «∆ιδακτική του 
Θεάτρου» ή «Θέατρο στην εκπαίδευση», οι οποίες αφορούν σε έναν 
εποικοδοµητικό συνδυασµό του παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού ρόλου 
του Θεάτρου. Μάλιστα, ανάλογα µε το ηλικιακό και µαθησιακό στάδιο 
του µαθητή, το Θέατρο στην εκπαίδευση µπορεί να εµφανιστεί µε τις 
ακόλουθες µορφές: θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός αυτοσχεδιασµός –
παντοµίµα, εργαστήριο γραφής, δραµατοποίηση, θεατρικό αναλόγιο, 
θεατρικό δρώµενο, σκετς και θεατρική παράσταση. Ειδικότερες 
κατηγορίες Θεάτρου και Θεάµατος θεωρεί το Θέατρο σκιών και το 
κουκλοθέατρο.  

Στην ξένη βιβλιογραφία η ορολογία περιπλέκεται ακόµη περισσότερο. 
Το 1952, σε ένα παγκόσµιο Συνέδριο της Unesco γίνεται λόγος για το 
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«Θέατρο στην εκπαίδευση» (Theatre in education). To 1960 οι 
Αγγλοσάξονες επαναστατούν και µιλούν για «∆ράµα στην 
εκπαίδευση»(Drama in education), όρος που αποδίδεται από την 
Άλκηστη (2000, ο.π.) ως ∆ραµατική Τέχνη στην εκπαίδευση. Η 
σύγκρουση µάλιστα αυτή είναι έκδηλη σε πολλά βιβλία και άρθρα, τα 
οποία αφιερώνουν ολόκληρα κεφάλαια για να εξηγήσουν τη διαφορά 
µεταξύ ∆ράµατος και Θεάτρου στην εκπαίδευση4.  

Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθούν οι όροι Θεατρική Αγωγή 
και ∆ράµα στην Εκπαίδευση. Με τους όρους αυτούς εννοούµε «Κάθε 
παρέµβαση στη σχολική πράξη η οποία χρησιµοποιεί τεχνικές του 
θεάτρου και έχει ως έρεισµα την Παιδαγωγική. Οι παρεµβάσεις αυτές 
µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές5: θεατρικό παιχνίδι, θεατρικός 
αυτοσχεδιασµός, παντοµίµα, δραµατοποίηση, εργαστήριο γραφής, 
θεατρικό αναλόγιο, θεατρικό δρώµενο(χάπενινγκ), σκετς, θεατρική 
παράσταση, προσέγγιση «Πέπλο του ειδικού» (mantle of the expert) της 
Dorothy Heathcote».  
 

                                                 
4 Ένα τέτοιο παράδειγµα συναντούµε στο άρθρο του Gavin Bolton (σ. 39-47) στο βιβλίο Learning 
through Theatre. Ο τίτλος του άρθρου είναι “Drama in education and theatre in education, a 
comparison”, (Το ∆ράµα στην εκπαίδευση και το Θέατρο στην εκπαίδευση, µια σύγκριση). 
5 Οι µορφές αυτές αναλύονται εκτενέστερα στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. 
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3.2. Η αξία του Θεάτρου στην εκπαίδευση 

 

 
«Ο πολιτισµός και η εκπαίδευση συνιστούν ένα αδιαχώριστο 

κοινωνικό γεγονός: η εκπαίδευση πρέπει να ανοίγει (και να ανοίγεται) 
στον πολιτισµό και ο πολιτισµός έχει για αποστολή να είναι η ουσιαστική 
εξακτίνωση της παιδείας. Κατά συνέπεια, πρέπει να το υπενθυµίζουµε µε 
δύναµη: το Θέατρο είναι παιδεία», (Deldime, 1996, σ. 124). 

Το θέατρο αποτελεί έναν βιωµατικό τρόπο µάθησης, που ενώνει τους 
ανθρώπους, διασυνδέει τις οµάδες, και δένει τους πολιτισµούς. 
Επικεντρώνεται στα κοινά σηµεία των πολιτισµών και των ανθρώπων, 
εξωραΐζοντας ό,τι τους χωρίζει.  

Ειδικότερα, στην τέχνη συναντούµε συγκλίνοντα µοτίβα, από 
θρησκείες, παραµύθια, θρύλους ή παραδόσεις, ακόµη κι αν οι διάφοροι 
πολιτισµοί δεν συναντήθηκαν ποτέ. Τα µοτίβα φαίνεται να αναδύονται 
από αυτό που ο Jung αποκαλεί «συλλογικό ασυνείδητο». Είναι αρχέγονες 
θεωρητικές συλλήψεις που µπορούν να εκφράσουν την ενότητα του 
ανθρώπινου γένους, πέρα από τα χρονικά, εδαφικά, φυλετικά και 
θρησκευτικά όρια.  

Σήµερα οι τέχνες στην εκπαίδευση, κατέχουν έναν δευτερεύοντα 
ρόλο. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, συχνά 
επικεντρώνονται στον γνωστικό τοµέα και όχι στη συναισθηµατική και 
αισθητική ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα θεωρούν την  τέχνη µια 
ευχάριστη απασχόληση, η οποία όχι µόνο δεν προωθεί τη µάθηση, αλλά 
παρεµποδίζει τα παιδιά από το έργο τους και τη διδασκαλία από τους 
στόχους της (Άλκηστις, 2000). «Η τοποθέτηση αυτή αγνοεί το σκοπό της 
τέχνης που είναι η ολοκλήρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της 
δηµιουργικότητας στην ανάπτυξη του ατόµου», (Άλκηστις, ο.π., σ. 22). 

Ας εξετάσουµε διεξοδικότερα κάποιους τοµείς στους οποίους 
συµβάλει αδιαµφισβήτητα το θέατρο. 
 
 
 

3.2.1. Η αξία του θεάτρου στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης  
 
 

Σύµφωνα µε τον Goleman(1998), στη δόµηση της διανοητικής µας 
ζωής αλληλεπιδρούν δύο διαφορετικοί τρόποι γνώσης: ο λογικός και ο 
συγκινησιακός νους. Ο λογικός νους είναι ενσυνείδητος, στοχαστικός, 
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ικανός να ζυγίζει και να συλλογίζεται. Ο συγκινησιακός νους είναι 
εντελώς αντίθετος: παρορµητικός, ασυνείδητος και συχνά παράλογος. 
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουµε ως άνθρωποι- και ως εκπαιδευτικοί 
ειδικότερα- είναι ότι όσο πιο έντονο είναι το συναίσθηµα, τόσο πιο πολύ 
κυριαρχεί ο συγκινησιακός νους και τόσο πιο πολύ αδρανοποιείται ο 
λογικός. 

Εύλογα λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω ότι, ο συγκινησιακός 
νους έχει µεγάλη δύναµη, την οποία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στη 
σχολική τάξη για να επιτύχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Το θέατρο 
µπορεί να θέσει σε κίνηση το συγκινησιακό φορτίο του παιδιού και να το 
καθοδηγήσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να φτάσει στη µάθηση µε έναν πιο 
ευχάριστο τρόπο. 

Μ’ αυτή την άποψη τάσσεται και ο Γκάρντερ υποστηρίζοντας ότι 
θα έπρεπε να χρησιµοποιούµε τις θετικές στάσεις των παιδιών, για να τα 
ωθήσουµε στη µάθηση σε τοµείς όπου µπορούν να αναπτύξουν 
ικανότητες. Ο καλύτερος τρόπος για να µάθει κανείς είναι να ασχολείται 
µε κάτι που του κινεί το ενδιαφέρον και να νιώθει ικανοποίηση που 
ασχολείται µε αυτό.(Goleman, 1998) 

Το θέατρο είναι σε θέση να ξυπνήσει τις θετικές στάσεις των 
παιδιών, γιατί είναι ένας ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας που κινείται πιο 
κοντά στο χώρο του παιχνιδιού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 
της φύσης του παιδιού. Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να παραθέσω και ένα 
παράδειγµα, προκειµένου να γίνουν πιο σαφή τα όσα προαναφέρθηκαν. 

«Η γραµµατική συχνά αποτελεί βραχνά για τα παιδιά. Εάν όµως 
προσπαθήσουµε να την παρουσιάσουµε µέσα από ένα θεατρικό παιχνίδι 
τα παιδιά µπορούν να παίξουν µαθαίνοντας ή να µάθουν παίζοντας. Ένα 
παιδί µπορεί να γίνει η κυρα-Γραµµατική και τα υπόλοιπα να αναλάβουν 
ρόλους από τους χρόνους. Μέσα από τους ρόλους αυτούς, αλλά και µέσα 
από τους κανόνες γραµµατικής, η σχολική τάξη µπορεί να µετατραπεί σε 
µια «παιδική χαρά γραµµατικής». 

Μια άλλη συναισθηµατική ικανότητα που µπορούν να µάθουν τα 
παιδιά µέσα από το θέατρο είναι η «ενσυναίσθηση». Με τον όρο 
ενσυναίσθηση εννοούµε την ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε σωστά τα 
συναισθήµατα των άλλων. Η ενσυναίσθηση δοµείται πάνω στην 
αυτοεπίγνωση. Όσο περισσότερο ανοικτοί είµαστε στις ίδιες µας τις 
συγκινήσεις, τόσο ικανότεροι θα είµαστε στο να αντιληφθούµε τα 
συναισθήµατα των άλλων. Το κλειδί για την ενσυναίσθηση είναι η 
αποκωδικοποίηση της µη-λεκτικής επικοινωνίας. 

Το θέατρο µπορεί να σταθεί αποτελεσµατικό στην απόκτηση αυτής 
της δεξιότητας, καθώς µπορεί να µυήσει τα παιδιά σε µη-λεκτικούς 
τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, τα παιδιά µέσα από τη θεατρική οµάδα 
µαθαίνουν τον αλτρουισµό και ρίζα του αλτρουισµού είναι η 
ενσυναίσθηση. Συχνά το σχολείο, ως θεσµός, παραµελεί την καλλιέργεια 
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τέτοιων δεξιοτήτων, ίσως γιατί οι επιταγές της σύγχρονης εποχής είναι 
διαφορετικές. Ωστόσο, η ενσυναισθηµατική επαφή οδηγεί τους 
ανθρώπους να µπουν ο ένας στη θέση του άλλου, να µοιραστούν ρόλους 
και να ακολουθήσουν συγκεκριµένες ηθικές αρχές. Κατά συνέπεια, όταν 
το παιδί παίζει και δοκιµάζει διάφορους ρόλους, µπορεί σταδιακά να 
βιώσει τα συναισθήµατα του ρόλου του. Έτσι του είναι πιο εύκολο να τα 
αναγνωρίσει σε κάποιο πρόσωπο στην καθηµερινή του πραγµατικότητα 
και να συµπεριφερθεί ανάλογα. Η παράθεση ενός παραδείγµατος είναι 
επιτακτική και στην προκειµένη περίπτωση. 

«Σε ένα παιχνίδι ρόλων στο σχολείο ο µικρός Νικόλας παίζει ένα 
παιδί που δεν έχει κανένα φίλο. Για τις ανάγκες του παιχνιδιού ο Νικόλας 
θα µπει έστω και για λίγο στο ρόλο του και θα νιώσει τη µοναξιά, τη 
λύπη και την απογοήτευση του παιδιού. Επιπλέον, µέσα στα πλαίσια του 
παιχνιδιού θα προσπαθήσει να βρει λύση, να κάνει φίλους και θα 
απαιτήσει κάποια συγκεκριµένη συµπεριφορά από τους συµπαίχτες του. 
Το παιχνίδι τελειώνει και ο Νικόλας έχει αποκτήσει µια ιδέα για το πώς 
αισθάνονται και πως αντιδρούν τα παιδιά που δεν έχουν φίλους. Το ίδιο 
µπορεί να νιώσουν και κάποιοι συµµαθητές του που συµµετείχαν στο 
παιχνίδι.  

Σε ένα διάλειµµα λοιπόν, ενώ ο Νικόλας τρώει το κολατσιό του 
και παίζει µε τους φίλους του, παρατηρεί ότι ο Γιάννης είναι µόνος του 
και συµπεριφέρεται πανοµοιότυπα µε το ρόλο του στο παιχνίδι. Ο 
Νικόλας θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα συναισθήµατα του Γιάννη 
και ίσως προσπαθήσει και να τον προσεγγίσει. Ο Νικόλας γνωρίζει τη 
λύση που έδωσαν στο παιχνίδι και ίσως προσπαθήσει να δώσει µια 
ανάλογη λύση και για το Γιάννη.» 

Εύλογα λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω, ότι το θέατρο στο 
σχολείο µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες 
συναισθηµατικές που τείνουν να εκλείψουν από τον καιρό µας. Όπως 
προαναφέρθηκε η ενσυναίσθηση είναι η ρίζα του αλτρουισµού και ο 
αλτρουισµός είναι απαραίτητος για τις υγιείς κοινωνικές και ανθρώπινες 
σχέσεις.  
 
 
 

3.2.2. Η αξία του θεάτρου στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών 
 
 

Ο Emil Durkheim είχε χαρακτηρίσει την αγωγή ως «µεθοδευµένη 
κοινωνικοποίηση», δηλαδή, µια µεθοδευµένη προσπάθεια των ενηλίκων 
να εντάξουν τα αναπτυσσόµενα άτοµα στο κοινωνικό 
σύνολο(Πυργιωτάκης, 1999). Σήµερα η κοινωνικοποίηση αποτελεί έναν 
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από τους στόχους της αγωγής. Με τον όρο κοινωνικοποίηση εννοείται «η 
διαδικασία ένταξης και δραστηριοποίησης του παιδιού, µε την εκµάθηση 
του ισχύοντος συστήµατος αξιών και κοινωνικών ρόλων, µέσα στο 
κοινωνικό σύνολο» (Ξωχέλλη, 1995, σ.15-16). 

Η οµαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών και ο εφοδιασµός τους µε 
όλες τις απαραίτητες δεξιότητες είναι ένας  από τους στόχους του 
σύγχρονου σχολείου. Σε αυτό το στόχο η Θεατρική Αγωγή µπορεί να 
σταθεί πολύτιµος αρωγός, καθώς δραστηριοποιεί τις κοινωνικές 
δεξιότητες των µαθητών µέσα από µια ζωντανή εκπαίδευση. Ας 
εξετάσουµε ειδικότερα κάποιες κοινωνικές δεξιότητες που µπορούν να 
αποκτήσουν οι µαθητές µέσα από τη Θεατρική Αγωγή. 

Μέσα από τη θεατρική αγωγή καλλιεργείται το αίσθηµα της 
οµαδικής συνεργασίας. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του 
∆ράµατος είναι να εµπιστευτούν τα παιδιά τους συµπαίχτες -συµµαθητές 
τους,  να αναπτύξουν υγιείς συναισθηµατικές σχέσεις µεταξύ τους και να 
µάθουν να λειτουργούν ως οµάδα. Οι στόχοι αυτοί δεν 
πραγµατοποιούνται αφής στιγµής ξεκινήσουµε τις παρεµβάσεις µέσα στη 
σχολική τάξη, αλλά απαιτούν συνεχή προσπάθεια, επιµονή και υποµονή 
τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού- εµψυχωτή, όσο και από την 
πλευρά των µαθητών. 

Συνήθως, για να επιτευχθεί αυτό ξεκινούµε τις παρεµβάσεις µε 
κάποια παιχνίδια γνωριµίας και κάποια παιχνίδια εµπιστοσύνης. Ένα 
«παιχνίδι γνωριµίας» είναι και το ακόλουθο: «Σχηµατίζουµε ένα µεγάλο 
κύκλο6 και στεκόµαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο κάθε µαθητής 
συστήνεται µε το όνοµά του και στη συνέχεια περιγράφει ένα πράγµα 
που του αρέσει και ένα πράγµα που δεν του αρέσει.». Αυτό το παιχνίδι 
δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν, αλλά και να αποκαλύψουν 
µια πτυχή του εαυτού τους. Ύστερα από αυτό το παιχνίδι µπορούν να 
ακολουθήσουν στις επόµενες παρεµβάσεις και άλλα παιχνίδια γνωριµίας, 
τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στους µαθητές να αποκαλύψουν πιο 
προσωπικά δεδοµένα. Αυτό που πρέπει να προσέξει ο εµψυχωτής, είναι 
να προχωρήσει σταδιακά. Τα παιδιά έχουν µια δική τους προσωπικότητα 
και, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τους ενήλικες, δεν µπορούν µέσα 
από την πρώτη συνάντηση να αποκαλύψουν µύχιες πλευρές του εαυτού 
τους. 

Σε αυτή τη πορεία γνωριµίας βοηθούν τα «παιχνίδια 
εµπιστοσύνης». Πρόκειται για παιχνίδια τα οποία βοηθούν σταδιακά τα 
µέλη της οµάδας να εµπιστευτούν το ένα το άλλο. Ένα πολύ ωραίο 
παιχνίδι είναι και το ακόλουθο: «Με τη βοήθεια ενός πανιού µπλε 

                                                 
6 Ο κύκλος έχει το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει σε όλους τους µαθητές να βλέπουν τους συµµαθητές 
τους και να είναι κοντά ο ένας στον άλλο. Επιπλέον, ο κύκλος ως σχήµα συµβολικό, δεν έχει ούτε 
αρχή ούτε τέλος και αυτό βοηθάει τους µαθητές στο να µην αναπτύσσουν ανταγωνιστικές 
συµπεριφορές για το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος τελευταίος. 
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φτιάχνουµε ένα ποτάµι. Τα παιδιά σχηµατίζουν ζευγάρια µεταξύ τους. 
Στο ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού κλείνουµε τα µάτια µε ένα 
µαντίλι. Το άλλο παιδί πρέπει να οδηγήσει τον τυφλό-φίλο του να 
διασχίσει την όχθη του ποταµού, χωρίς να πέσει στο ποτάµι πιάνοντάς 
τον από το χέρι. Μόλις τελειώσουν όλα τα ζευγάρια, αλλάζουν οι 
ρόλοι.». Σε αυτό το παιχνίδι, αναπτύσσεται αµοιβαία εµπιστοσύνη καθώς 
το τυφλό παιδί πρέπει να εµπιστευτεί το σώµα του στο παιδί-οδηγό, αλλά 
και το παιδί-οδηγός γίνεται υπεύθυνο για τη «ζωή» του τυφλού παιδιού.  

Εκκινώντας κατ’ αυτό τον τρόπο αρχίζουµε σταδιακά να χτίζουµε 
την οµάδα, µε θεµέλια τη συνεργασία και την εµπιστοσύνη. Ένα άλλο 
σηµείο το οποίο πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα στην οµάδα είναι η 
σύνθεση των υπο-οµάδων για τα διάφορα παιχνίδια. Τα παιδιά µιας 
σχολικής τάξης επιδιώκουν την ώρα της Θεατρικής Αγωγής να 
συνεργάζονται µε συµµαθητές τους που κάνουν παρέα και στο 
διάλειµµα. Αυτό έχει ως συνέπεια τα αποµονωµένα παιδιά της τάξης να 
µένουν στο τέλος χωρίς οµάδα. Η τάση αυτή µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µε διακριτικές παρεµβάσεις του εµψυχωτή, χωρίς να αντιληφθούν τα 
παιδιά την άµεση παρέµβαση του εκπαιδευτικού. 

Η τακτική που εφαρµόσαµε στην έρευνά µας ήταν η ακόλουθη: 
Πριν τη σύνθεση των οµάδων κάναµε κάποια «παιχνίδια προθέρµανσης». 
Στα παιχνίδια αυτά προβλέπαµε έναν παράγοντα κοινό βάσει του οποίου 
θα γινόταν η σύνθεση της οµάδας. Για παράδειγµα, τα παιδιά έπρεπε να 
παρουσιάσουν ένα αγαπηµένο αντικείµενο και ύστερα να το 
τοποθετήσουν πάνω στο πανί µε το αγαπηµένο τους χρώµα. Όταν 
συνεχίζαµε στο επόµενο παιχνίδι, τα παιδιά χωρίζονταν σε οµάδες 
ανάλογα µε το χρώµα που είχαν επιλέξει.  

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να εφεύρει πολλές ανάλογες τεχνικές  
Στην αρχή ίσως συναντήσει κάποιες αντιρρήσεις από τους µαθητές, 
επειδή κάποια παιδιά δεν θα θέλουν να είναι µαζί. Στην πορεία οι 
δυσκολίες αυτές ξεπερνιούνται και στο τέλος οι µαθητές είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν ότι αυτό τους έφερε πιο κοντά µε κάποιους συµµαθητές 
τους, τους οποίους αγνοούσαν µέχρι τότε.  

Η κοινωνικοποίηση των περιθωριοποιηµένων παιδιών πρέπει να 
αποτελεί στόχο του κάθε εκπαιδευτικού.  Είναι πολύ σηµαντικό να 
µπορέσουµε να διδάξουµε κοινωνικές δεξιότητες σε αυτά τα παιδιά, 
προκειµένου να αποκτήσουν στέρεες κοινωνικές αλλά και 
συναισθηµατικές βάσεις για τη συνέχεια της ζωής τους. Επιπλέον, η 
ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική στις σύγχρονες ηµέρες, που οι 
έρευνες καταδεικνύουν ότι παιδιά περιθωριοποιηµένα έχουν στατιστικά 
σηµαντικές πιθανότητες να οδηγηθούν στην επιθετικότητα, την 
εγκληµατικότητα και την κατάθλιψη, από το στάδιο της εφηβείας και 
ύστερα.  
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Ένας επιπλέον κίνδυνος για τα περιθωριοποιηµένα παιδιά είναι ο 
κίνδυνος εγκατάλειψης του σχολείου. «Μια µελέτη βρήκε ότι περίπου το 
25% των µη δηµοφιλών παιδιών στο δηµοτικό σχολείο, εγκατέλειψαν το 
σχολείο πριν τελειώσουν το γυµνάσιο, σε σύγκριση µε ένα ποσοστό του 
συνόλου των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο»(Goleman, 1998, σ. 
346)7. 

Τέλος, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση που 
υπάρχει ανάµεσα στην εκµάθηση κοινωνικών ρόλων και τη θεατρική 
αγωγή. Τα παιδιά, σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης του 
Bandura, µαθαίνουν µέσα από τη µίµηση ή την αντίθετη µίµηση 
(Βandura, 1977). Η παρατήρηση προτύπου µπορεί να επιδράσει τον 
παρατηρητή µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

 Να τον οδηγήσει σε µάθηση συµπεριφοράς, 
 Να ενδυναµώσει ή να καταστείλει µια ήδη εγκατεστηµένη 
συµπεριφορά ή 
 Να διευκολύνει την εµφάνιση µιας 
συµπεριφοράς.(Ζαφειροπούλου, 2001). 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να τονίσουµε όσον αφορά τη µάθηση και 
την εγκατάσταση µιας συµπεριφοράς είναι η αντίδραση του κοινωνικού 
περίγυρου και οι συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς. Μια συµπεριφορά 
µπορεί να εγκατασταθεί όταν το παιδί συναντάει την επιδοκιµασία από 
το περιβάλλον του και όταν αποκοµίζει οφέλη από αυτή. 

 Για παράδειγµα, οι «καλές ή θετικές συµπεριφορές και στάσεις» 
τυγχάνουν αποδοχή από το περιβάλλον. Άρα όταν θα τις εφαρµόσει το 
παιδί και τύχει θετικής αντίδρασης θα επιδιώξει να επαναλάβει τη 
συµπεριφορά. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή αποδοκιµαστεί η 
συµπεριφορά του ή τιµωρηθεί το παιδί, η συµπεριφορά θα εξασθενίσει, 
ακόµη και αν είναι προϊόν µίµησης από ένα πολύ ισχυρό πρότυπο για το 
παιδί. 

Ας εξετάσουµε όµως τη σχέση των προτύπων, της µίµησης και 
µάθησης µιας συµπεριφοράς µε την παρέµβαση της θεατρικής αγωγής. 
Όπως προαναφέραµε, η θεατρική οµάδα είναι µια κοινωνική οµάδα που 
µπορεί να µας διδάξει διάφορες κοινωνικές δεξιότητες. Μια από τις 
δεξιότητες αυτές  είναι η εκµάθηση ρόλων, συµπεριφορών και στάσεων 
αλλά µέσα από ένα διαφορετικό πλαίσιο. 

Τα παιδιά µέσα από το θέατρο ή το παιχνίδι ρόλων δοκιµάζουν 
διάφορους κοινωνικούς ρόλους, συµπεριφορές και στάσεις, αλλά µέσα 
από το ασφαλές στέγασµα του θεάτρου. Λέγοντας ασφαλές στέγασµα 
του θεάτρου εννοούµε το µη-πραγµατικό, το φανταστικό περιβάλλον 
µέσα στο οποίο λειτουργούν οι ρόλοι που επιλέγουν τα παιδιά. Μέσα σ’ 
                                                 
7 Τα δεδοµένα αυτά παρουσιάστηκαν από τους Asher και Gabriel, στο «The social and peer-rejected 
Children», στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης της American Educational Research Association, στο 
Σαν Φρανσίσκο το Μάρτιο του 1989. 
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αυτές τις φανταστικές συνθήκες υιοθετούν ένα ρόλο και µπορούν να 
διαπιστώσουν µε ασφάλεια τις αντιδράσεις των συµπαιχτών τους 
απέναντι σε αυτό το ρόλο ή να δοκιµάσουν τις συνέπειες από διάφορες 
συµπεριφορές και στάσεις. Οι ρόλοι αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν ως 
συµβολικά κοινωνικά πρότυπα, τα οποία θα ενισχύσουν ή θα 
αποθαρρύνουν συµπεριφορές και στάσεις. 

Συνεπώς, αυτό που είναι σηµαντικό στο θέατρο όσον αφορά την 
εκµάθηση ρόλων και συµπεριφορών είναι ότι το παιδί µπορεί να 
δοκιµάσει πολλούς ρόλους, χωρίς να χρειαστεί να εκθέσει τον εαυτό του 
στις πραγµατικές συνέπειες αυτών των ρόλων. Για παράδειγµα, σε ένα 
θεατρικό παιχνίδι µπορεί ένα παιδί να επιλέξει να είναι «το κακό» παιδί 
της παρέας. Οι αντιδράσεις και οι συµπεριφορές των συµπαιχτών του 
απέναντι στο «κακό» παιδί, είναι δυνατόν να αποθαρρύνουν το παιδί από 
την υιοθέτηση ενός τέτοιου ρόλου στις πραγµατικές συνθήκες. 
Αντίστοιχα, µπορεί να επιλέξει ένα ρόλο που να έχει τόσα πολλά οφέλη 
στη διάρκεια του παιχνιδιού, ώστε να επιδιώξει να τον υιοθετήσει και 
στην πραγµατική του ζωή. 

Εν κατακλείδι, η θεατρική αγωγή συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση 
των παιδιών, στην εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων -όπως η 
συνεργασία και το οµαδικό πνεύµα-, στην επανένταξη των 
περιθωριοποιηµένων µαθητών και στην εκµάθηση προτύπων, 
συµπεριφορών και στάσεων. Ίσως να πλατειάσαµε λίγο περισσότερο 
στην κοινωνική διάσταση της θεατρικής αγωγής, αλλά αυτό συνέβη 
επειδή είναι πολλά τα κοινωνικά οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι 
µαθητές µέσα από τη διδασκαλία του ∆ράµατος.  
 
 
 

3.2.3. Η αξία του θεάτρου στη µάθηση  
 
 

Ως µάθηση ορίζεται «η διαδικασία κατά την οποία το παιδί και ο 
έφηβος αποκτούν – µε δική τους δραστηριότητα- γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες, γενικά εµπειρίες, για να βελτιώσουν τη συµπεριφορά τους, να 
αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να αντιµετωπίσουν µε αυτοτέλεια 
τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους»(Ξωχέλλη, 1995).  

Λέγοντας µάθηση σε αυτό το κεφάλαιο, θα εννοούµε τον καθαρά 
γνωστικό τοµέα της µάθησης, τον οποίο θα διακρίνουµε σε υποοµάδες. Η 
διάκριση των υποοµάδων θα γίνει βάσει των µαθηµάτων που 
διδάσκονται στο δηµοτικό σχολείο. Θα µελετήσουµε λοιπόν, την αξία 
του θεάτρου στη µάθηση συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων. 
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• Το θέατρο και το γλωσσικό µάθηµα 
Ο σκοπός του γλωσσικού µαθήµατος, όπως διατυπώνεται στο 

αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, είναι: «Να βοηθήσει τα παιδιά να 
οικειοποιηθούν,  στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, τον εκφραστικό πλούτο 
και τους µηχανισµούς της νεοελληνικής γλώσσας(δηµοτικής), ώστε να 
διευκολυνθεί τόσο η πνευµατική τους συγκρότηση όσο και η 
αποτελεσµατική επικοινωνία τους µε το περιβάλλον. Μας ενδιαφέρει…να 
γίνουν καλοί συνοµιλητές, ακροατές, αναγνώστες, χειριστές του γραπτού 
λόγου….»8

Η θεατρική Αγωγή µπορεί να βοηθήσει στην πραγµατοποίηση αυτού 
του σκοπού ή άλλων επιµέρους στόχων που θα τεθούν από τον 
εκπαιδευτικό στα πλαίσια του γλωσσικού µαθήµατος. Όλες οι µορφές 
του θεάτρου, µε εξαίρεση την παντοµίµα, χρησιµοποιούν τη γλώσσα και 
το σώµα ως µέσα έκφρασης και επικοινωνίας. Συνεπώς, ο µαθητής έχει 
τη δυνατότητα να ασκηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 
χρήσης της γλώσσας. Κρίνεται όµως σκόπιµο να χρησιµοποιήσουµε 
συγκεκριµένα παραδείγµατα για να καταστούν σαφή τα όσα 
υποστηρίζουµε. 

Η δραµατική γλώσσα βοηθά τους µαθητές να αντιληφθούν τη δύναµη 
των λέξεων και το χρωµατισµό τους. Χρησιµοποιούν τις λέξεις για να 
εκφράσουν όχι µόνο τη σκέψη τους αλλά και τα αισθήµατά τους. Ένα 
παιχνίδι που πραγµατοποιήσαµε µε τα παιδιά της έρευνας και στοχεύει 
στην έκφραση των συναισθηµάτων, µέσα από το χρωµατισµό των 
λέξεων, είναι το εξής: «∆ίνουµε µια φράση στα παιδιά και χωρίζουµε µε 
σκοινιά το πάτωµα στα τέσσερα. Κάθε τεταρτηµόριο έχει και ένα όνοµα: 
ευτυχία, θλίψη, θυµός και φόβος. Τα παιδιά επαναλαµβάνουν βαδίζοντας 
την ίδια φράση. Κάθε φορά που αλλάζουν τεταρτηµόριο πρέπει να 
χρωµατίσουν ανάλογα τη φωνή τους.». Μέσα από αυτό το θεατρικό 
παιχνίδι τα παιδιά µαθαίνουν να τις δυνατότητες της γλώσσας τους και 
επιπλέον, µαθαίνουν εναλλακτικούς τρόπους9 για να εκφράσουν τα 
αισθήµατά τους. 

Γλώσσα είναι όµως και ο γραπτός λόγος, ο οποίος ασκείται και 
διαµορφώνεται δραµατικά µέσα από το εργαστήριο γραφής. Κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου γραφής τα παιδιά γράφουν µόνα τους θεατρικά 
κείµενα, τα οποία δραµατοποιούν στη συνέχεια. Πρόκειται για µια πολύ 
καλή άσκηση γραφής, καθώς τα παιδιά µαθαίνουν να: 
 Καθορίζουν το χώρο, το χρόνο και τα  πρόσωπα, στοιχεία που 
συχνά απουσιάζουν από τα γραπτά των µαθητών. 

                                                 
8 Πηγή µας είναι το βιβλίο του δασκάλου της γλώσσας της Ε΄ ∆ηµοτικού. 
9 Λέγοντας εναλλακτικούς τρόπους εννοούµε, ότι το παιδί µαθαίνει ότι µπορεί να εκφράσει το φόβο 
του µε το λόγο ή µε την έκφραση του προσώπου του και όχι απαραίτητα κλαίγοντας. 
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 Τηρούν µια χρονική ακολουθία στη διαδραµάτιση των γεγονότων. 
Συχνά οι µαθητές στο γραπτό και στον προφορικό λόγο τους έχουν 
µια χρονική ανακολουθία, τόσο στη διήγηση των γεγονότων όσο 
και στη χρήση των επιρρηµάτων. Το εργαστήριο γραφής και η 
δραµατοποίηση που ακολουθεί βοηθά τα παιδιά να 
συνειδητοποιούν τα λάθη τους και να οδηγούνται σταδιακά σε µια 
ορθή, ως προς τη χρονική ακολουθία, διήγηση των δρώµενων. 
 Επιπλέον, τα παιδιά ασκούνται στη διαλογική µορφή. 
 Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν σηµεία στίξης, όπως είναι η παύλα 
στην αρχή των διαλόγων, τα εισαγωγικά, το θαυµαστικό και το 
ερωτηµατικό. 
 Εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, καθώς συχνά αναζητούν λέξεις 
για να εκφράσουν αυτό ακριβώς που έχουν στο µυαλό τους ή τα 
συναισθήµατα του ήρωα που δρα. 
Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η δραµατική έκφραση 

ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο στη χρήση και τη µάθηση της γλώσσας. 
Τα παιδιά παίζουν µε τη γλώσσα και µαθαίνουν τις απεριόριστες χρήσης 
της. Γράφουν για πράγµατα που τους αρέσουν και γι’ αυτό ο  λόγος τους 
γίνεται πιο δηµιουργικός. Η γλώσσα γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια τους, 
το οποίο χρησιµοποιούν διασκεδάζοντας µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
θα χρησιµοποιήσουν τα πανιά ή τα υπόλοιπα θεατρικά αντικείµενα.  

Τέλος, το θέατρο γίνεται εργαλείο και στα χέρια του δασκάλου, 
καθώς µπορεί να διδάξει κάποια γλωσσικά φαινόµενα µέσα από το 
παιχνίδι. Η δραµατοποίηση κειµένων από το σχολικό βιβλίο της γλώσσας 
βοηθά τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσουν µε ευχάριστο και 
δηµιουργικό τρόπο τα κείµενα του βιβλίου. Επίσης, η επαφή µε τη 
γλώσσα θεατρικών συγγραφέων, όπως είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς, αυξάνει 
τις εκφραστικές και αναγνωστικές ικανότητες των µαθητών. Ο Αιµίλιος 
το µήλο, ο φοβητσιάρης ποντικός Τρεµοσβήνεις, η Γατοφακοχώρα, η 
Κουµπαραδουάη και οι άλλες ποιητικές παρετυµολογίες που 
χρησιµοποιεί ο συγγραφέας, απελευθερώνουν τις λέξεις από την 
καθηµερινή τους χρήση και εισάγουν τα παιδιά σε µια διαφορετική 
χρήση της γλώσσας. 
 
 
 

• Το θέατρο και η δηµιουργική µάθηση 
Ως βασικότερη αρχή της συντελεστικής µάθησης ορίζεται ο νόµος του 

αποτελέσµατος. «Σύµφωνα µε αυτόν η συµπεριφορά που έχει θετική 
κατάληξη(αποτέλεσµα) έχει την τάση να επαναλαµβάνεται συχνότερα, ενώ 
η συµπεριφορά που έχει αρνητικά αποτελέσµατα έχει την τάση να 
εκδηλώνεται λιγότερο συχνά»(Thorndike, όπως αναφέρεται στη 
Ζαφειροπούλου, 2001, σ.41). Κατά συνέπεια, τείνουµε να επαναλάβουµε 
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µια συµπεριφορά όταν προηγουµένως έχουµε αµειφθεί γι’ αυτή και 
έχουµε νιώσει ικανοποίηση. 

Ένας µαθητής, λοιπόν, θα επαναλάβει µια συµπεριφορά που έχει 
µάθει είτε γιατί αµείφθηκε µε ένα βαθµό ικανοποιητικό είτε γιατί 
αµείφθηκε συναισθηµατικά και ένιωσε ικανοποίηση. Το θέατρο µπορεί 
να προάγει τη δηµιουργική και ευχάριστη µάθηση, βοηθώντας έτσι τους 
µαθητές να νιώσουν ικανοποίηση και να επαναλάβουν θετικές 
συµπεριφορές. 

Η θετική ενίσχυση είναι η ιδεώδης µέθοδος µε την οποία τα άτοµα 
µαθαίνουν «διασκεδάζοντας» και επίσης, ιδεώδης µέθοδος για την 
προώθηση της δηµιουργικότητας. Μέσα µας κρύβεται ένα δηµιουργικό 
και ένα µη δηµιουργικό δυναµικό. Η αφύπνιση και η υπερίσχυση του 
δηµιουργικού µας εαυτού είναι αποτέλεσµα της ενίσχυσης που έχουµε 
βιώσει. Έχει παρατηρηθεί πάντως, ότι τα παιδιά που ενισχύονται τείνουν 
να είναι πιο δηµιουργικά.  

Η θεατρική αγωγή δηµιουργεί ένα ευχάριστο κλίµα µάθησης, µακριά 
από ανταγωνισµούς, το οποίο είναι ευνοϊκό προκειµένου να λάβει ο 
µαθητής την ικανοποίηση και την ενίσχυση που χρειάζεται προκειµένου 
να επαναληφθεί µια θεµιτή συµπεριφορά. Το παιδί ενθαρρύνεται να 
εκφράσει το συχνά καταπιεσµένο δηµιουργικό δυναµικό του σε ένα 
ασφαλές «θεατρικό-φανταστικό» περιβάλλον. 

Η διαδικασία της µάθησης µεταφέρεται από το µαθησιακό 
περιβάλλον του βιβλίου και της σχολικής αίθουσας, στο βιωµατικό 
επίπεδο της δραµατοποίησης και του θεάτρου. Έτσι ο µαθητής µεταθέτει 
σε πραξιακό και δηµιουργικό επίπεδο τη γνώση.  

Στην παραδοσιακή διδασκαλία, συνήθως ο µαθητής δεν έχει τη 
δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης της γνώσης, καθώς η σχέση 
δασκάλου-µαθητή είναι σχέση ποµπού-δέκτη. Αντιθέτως, κατά τη 
διάρκεια του δράµατος, ο µαθητής ξεφεύγει από το ρόλο του απλού 
δέκτη, αναλύει και ανασυνθέτει τα δεδοµένα του, λειτουργώντας τόσο ως 
ποµπός όσο και ως δέκτης µε την υπόλοιπη τάξη. Ας εξετάσουµε ένα 
παράδειγµα για να επεξηγήσουµε περαιτέρω τις παραπάνω έννοιες. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία του µαθήµατος της Γεωγραφίας, ο 
µαθητής συνήθως ως δέκτης λαµβάνει όλες τις πληροφορίες που δίνονται 
από τον ποµπό-εκπαιδευτικό. Στα πλαίσια της προσέγγισης “Mantle of 
the Expert” της Dorothy Heathcote, ο δάσκαλος µπορεί να αναθέσει στα 
παιδιά την οργάνωση ενός ταξιδιωτικού γραφείου10. Τα παιδιά για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του ρόλου τους, ως ταξιδιωτικοί πράκτορες, 
θα πρέπει µόνα τους να αναζητήσουν τη γνώση και να τη συνθέσουν 

                                                 
10 Περισσότερες πληροφορίες για τη µέθοδο αυτή παρατίθενται στο σχετικό κεφάλαιο  προσέγγιση 
“Mantle of the Expert” της Dorothy Heathcote, καθώς και στο παράρτηµα µε τις παρεµβάσεις της 
έρευνας της παρούσης εργασίας.  
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κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν- ως ποµποί πλέον- να την 
παρουσιάσουν στους ενδιαφερόµενους πελάτες -συµµαθητές τους. 

Είναι προφανές λοιπόν, ότι η γνώση που αποκτάται µέσα από µια 
δηµιουργική διαδικασία µάθησης, συµβάλλει θετικά στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και σε µια µακροπρόθεσµη 
αλλαγή της συµπεριφοράς του. Κλείνοντας, αυτό που πρέπει να 
καταστήσουµε σαφές είναι ότι η θεατρική αγωγή δεν λειτουργεί µόνο ως 
αυτόνοµο και ανεξάρτητο µάθηµα, αλλά και ως εναλλακτικός τρόπος 
διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειµένων.  
 
 

• Το θέατρο και η πολιτιστική παιδεία 
Σε όλες τις εποχές  και σε όλους τους πολιτισµούς υπήρχε πάντα η 

θέληση για καλλιτεχνική δηµιουργία και οι δηµόσιοι θεσµοί προώθησαν 
την παραγωγή, τη συλλογή και τη φύλαξη των έργων τέχνης. «∆εν 
υπάρχει εποχή ή πολιτισµός για τους οποίους θα µπορούσε να γραφτεί η 
ιστορία ολοκληρωτικά χωρίς να γραφτεί συγχρόνως και η ιστορία της 
τέχνης που, όπως και η επιστήµη, ήταν απαραίτητο και ουσιαστικό 
συστατικό του συστήµατος»(Argan, 1989, σ.5).  

Η τέχνη αποτελούσε ανέκαθεν µια παγκόσµια αξία της 
ανθρωπότητας, εξαίρετη κληρονοµιά της γνώσης και της ζωής κάθε 
ατόµου. ∆εν είναι δυνατόν να κατανοηθεί η ιστορία ενός πολιτισµού 
χωρίς να κατανοηθούν τα δηµιουργήµατά του και τα πολιτιστικά του 
επιτεύγµατα.  

Η πολιτιστική παιδεία των Ελλήνων µαθητών φαίνεται να απασχολεί 
τον τελευταίο καιρό και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
καθώς καταβάλλει προσπάθειες οργάνωσης πιλοτικών πολιτιστικών 
προγραµµάτων, όπως το Πρόγραµµα Μελίνα11, τα οποία στοχεύουν στη 
γνωριµία των µαθητών µε διάφορες πλευρές του πολιτισµού µας. Η  
καλλιέργεια πολιτιστικών αξιών προάγει την ευαισθησία του ατόµου, 
απελευθερώνει τη φαντασία και το πνεύµα των µαθητών, ενδυναµώνει τη 
σχέση του µε την παράδοση και την ιστορία του τόπου του και 
συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

Η θεατρική αγωγή βοηθά το µαθητή να γνωρίσει και να αγαπήσει την 
τέχνη του θεάτρου αλλά συγχρόνως τον παραπέµπει και σε άλλες µορφές 
τέχνης. Το θέατρο είναι ένα σύστηµα τεχνών, όπου συναντιούνται η 
λογοτεχνία, η µουσική, η ζωγραφική, η χορο-κίνηση και η αρχιτεκτονική. 
Μέσα από τη θεατρική αγωγή δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 
παρουσιάσει στους µαθητές του λογοτεχνικά αποσπάσµατα, κοµµάτια 

                                                 
11 Ανάλογο είναι και το πρόγραµµα «Πάµε Σινεµά», που εκπονείται από το Υπουργείο Παιδείας και 
έχει ως στόχο: για τους µαθητές του ∆ηµοτικού τη γνωριµία µε την έβδοµη τέχνη, ενώ για 
µεγαλύτερους µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προβλέπει και την παραγωγή ταινιών µικρού 
µήκους από τους ίδιους τους  µαθητές.  

 82



  
 

κλασσικής µουσικής, πίνακες µεγάλων ζωγράφων, ρυθµική κίνηση και 
χορό.  

Τα παιδιά γνωρίζουν µέσα από τη δραµατοποίηση και τις θεατρικές 
παραστάσεις  λογοτεχνικά και θεατρικά κείµενα, πέρα από αυτά που 
παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία. Η µουσική αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι του θεάτρου και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
επιλέξει σύµφωνα µε τις ανάγκες του θεατρικού δρώµενου τα ανάλογα 
µουσικά κοµµάτια. Επιπλέον, στη δραµατοποίηση µπορεί να 
χρησιµοποιήσει πίνακες σπουδαίων ζωγράφων αναθέτοντας στα παιδιά 
να συνθέσουν µια ιστορία µε βάση τον πίνακα. Οι πίνακες, επίσης,  
µπορούν να σταθούν ως έµπνευση για τα παιδιά στην κατασκευή των 
δικών τους σκηνικών. Τέλος, τα παιδιά ξεκινώντας από ρυθµικούς 
βηµατισµούς, αφυπνίζουν το ρυθµό το σώµατός τους και γνωρίζουν τη 
ρυθµική κίνηση και το χορό.   

Οι καλλιτεχνικές αυτές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 
κυρίως για τους µαθητές της υπαίθρου, που συνήθως δεν έχουν πολλά 
πολιτιστικά ερεθίσµατα. Τα σχολεία της υπαίθρου, καθώς είναι 
ολιγοθέσια και αποµονωµένα από τα αστικά κέντρα, δεν έχουν πολλές 
δυνατότητες για να επισκεφτούν θεατρικές παραστάσεις, µουσεία, 
πινακοθήκες ή συναυλίες. Επιπλέον, σε αυτά τα σχολεία σπάνια 
υπάρχουν ειδικότητες για να διδάξουν τα εικαστικά µαθήµατα. Ο ρόλος 
του δασκάλου- εµψυχωτή είναι ακόµη πιο σηµαντικός σε αυτά τα 
σχολεία, καθώς είναι ο µόνος που µπορεί να µεταλαµπαδεύσει 
πολιτιστικές αξίες στα παιδιά και να τα φέρει σε γνωριµία µε την τέχνη. 

Καταλήγοντας, η θεατρική αγωγή είναι αγωγή τέχνης και πολιτισµού. 
Είναι το µέσο, δια του οποίου οι µαθητές γνωρίζουν σηµαντικά έργα 
τέχνης και πολιτισµού και καλλιεργούνται αισθητικά και πολιτιστικά. Η 
θεατρική αγωγή είναι ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, ώστε 
να δηµιουργήσουν αυριανούς πολίτες ευαισθητοποιηµένους και 
κριτικούς απέναντι στην τέχνη. Να τους εµφυσήσουν την αγάπη για την 
τέχνη, ώστε να γίνουν απαιτητικοί θεατές και ακροατές και όχι έρµαια 
της φιλοδοξίας κάποιων επίβουλων «καλλιτεχνών». 
 
 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων µέσα από το θέατρο 
Η θεατρική αγωγή, µέσα από όλες τις µορφές της, µπορεί να 

καλλιεργήσει στους µαθητές διάφορες δεξιότητες και ικανότητες, οι 
οποίες είναι ανάλογες των στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός-εµψυχωτής. 
Οι δεξιότητες αυτές είναι κοινωνικές, πνευµατικές, συναισθηµατικές και 
αισθησιοκινητικές. Συνοψίζοντας και συµπληρώνοντας τα όσα 
προαναφέραµε, παραθέτουµε στη συνέχεια τις δεξιότητες που 
καλλιεργούνται µε τη βοήθεια του ∆ράµατος στην εκπαίδευση. 
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Κοινωνικές δεξιότητες : 
 Μέσα από το παιχνίδι ρόλων τα παιδιά δοκιµάζουν διάφορους 
κοινωνικούς ρόλους, τους οποίους αναπτύσσουν όπως επιθυµούν. 
 Τα παιδιά εξερευνούν και µαθαίνουν τη σχέση τους µε τους 
άλλους τόσο σε επίπεδο πραγµατικό όσο και σε επίπεδο 
συµβολικό. 
 Μέσω των υποθετικών ρόλων εξετάζουν ιδέες και στάσεις, τις 
οποίες  µαθαίνουν να µορφοποιούν και να εκθέτουν κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία µε τους άλλους. 
 Αποκτούν δεξιότητες συνοµιλίας και συνεργατικής συµπεριφοράς. 

Πνευµατικές δεξιότητες: 
 Τα παιδιά µαθητεύουν στη δηµιουργική έκφραση µέσα από 
ασκήσεις και τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη της 
εκφραστικότητας. 
 Οι µαθητές ασκούνται στη δηµιουργική µάθηση µέσα από τη 
γνώση, την ανάλυση και την ανασύνθεση των δεδοµένων. 
 Μαθαίνουν τη συµβολική χρήση της γλώσσας µέσα από τα 
σηµαίνοντα και τα σηµαινόµενα. 
 Απελευθερώνουν και ενεργοποιούν την ευρηµατικότητά τους, την 
ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητα για την επίλυση προβληµάτων. 

Συναισθηµατικές δεξιότητες: 
 Η ∆ραµατική Τέχνη στην εκπαίδευση παρέχει στο παιδί τη 
δυνατότητα εκτόνωσης και τη βίωση υψηλών συναισθηµάτων. 
Κατά τη διάρκεια του ∆ράµατος αποφορτίζεται από αρνητικά 
συναισθήµατα άγχους και βίας, τα οποία µέσω της κάθαρσης 
µετατρέπονται σε θετικά συναισθήµατα. 
 Το παιδί ασκείται στην ενσυναίσθηση, µέσω της ταύτισής του µε 
άλλα πρόσωπα, ρόλους ή πράγµατα. Μαθαίνει να αναγνωρίζει και 
να σέβεται τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές των άλλων, 
µέσα από το συµβολικό επίπεδο του παιχνιδιού. 
 Η δράση και η πλοκή του ∆ράµατος καθορίζεται από τα 
προσωπικά βιώµατα των παιδιών, τα οποία µέσα από το ∆ράµα 
ζουν µια ιδανική κατάσταση που δεν µπορούν να ζήσουν 
πραγµατικά ή αναβιώνουν ένα αρνητικό συµβάν. Με τη 
λειτουργία της κάθαρσης τα συναισθήµατα αυτά εναρµονίζονται. 
 Τα παιδιά απελευθερώνονται από τον εγωκεντρισµό τους καθώς 
προσπαθούν να αναζητήσουν και  να γνωρίσουν τον εαυτό τους 
µέσα από τους άλλους.  

Αισθησιοκινητικές δεξιότητες: 
 Το παιδί αναπτύσσει τη δεκτικότητά του, την ικανότητά του 
δηλαδή να παρατηρεί, να ακούει, να διαβάζει και γενικά να 
αντιλαµβάνεται τον κόσµο από ποικίλες οπτικές γωνίες. 
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 Αποκτούν συναίσθηση και έλεγχο του σώµατος, µαθαίνοντας την 
κίνηση ή την ακινησία και την ταυτόχρονη έκφραση των 
συναισθηµάτων τους λεκτικά ή µη λεκτικά. 
 Τα παιδιά µαθητεύουν στη σωστή άρθρωση και την καθαρή 
έκφραση του λόγου τους. 
 Ενεργοποιούν τις δυνατότητες του σώµατός τους και µαθαίνουν να 
κινούνται αρµονικά και ρυθµικά στο χώρο. 
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3.3. Ανακεφαλαίωση  
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε αρχικά εννοιολογικές 
διασαφηνίσεις σχετικά µε την έννοια της θεατρικής αγωγής και 
οριοθετήσαµε τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε την έννοια 
στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια εξετάσαµε τη σηµασία και την αξία 
της θεατρικής αγωγής στην εκπαίδευση.   

Την αξία του ∆ράµατος την εξετάσαµε αρχικά στα πλαίσια της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης του µαθητή. Επεξηγήσαµε τους λόγους για 
τους οποίους είναι σηµαντική η συναισθηµατική νοηµοσύνη, καθώς και 
τους τρόπους µε τους οποίους συµβάλλει στην καλλιέργεια της το ∆ράµα 
στην εκπαίδευση.  

Με ανάλογο τρόπο εξετάσαµε την αξία της θεατρικής αγωγής για 
την κοινωνικοποίηση του µαθητή. Μελετήσαµε κάποιες κοινωνικές 
δεξιότητες που καλλιεργούνται µε τη βοήθεια του ∆ράµατος και 
τονίσαµε την αξία τους για την κοινωνική ανάπτυξη του µαθητή. 

Στη συνέχεια µελετήσαµε την αξία του ∆ράµατος στη µαθησιακή 
διαδικασία. Εξετάσαµε διαδοχικά τη συµβολή του θεάτρου: 

• στην καλλιέργεια της γλωσσικής επικοινωνίας,  
• στη δηµιουργική µάθηση άλλων γνωστικών αντικειµένων και 
• στην καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας του ατόµου. 
Τέλος, παρουσιάσαµε ανακεφαλαιωτικά κοινωνικές, πνευµατικές, 

συναισθηµατικές και αισθησιοκινητικές δεξιότητες και ικανότητες, οι 
οποίες καλλιεργούνται  και αναπτύσσονται µε τη βοήθεια της θεατρικής 
αγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
 
 
 
 
  Το θέατρο στην εκπαίδευση κατατάσσεται στην «αόρατη 
παιδαγωγική», βασική αρχή της οποίας είναι, ότι στηρίζεται στη σηµασία 
του παιχνιδιού. Ο Bernstein(1971) γράφει χαρακτηριστικά «Το παιχνίδι 
είναι το µέσο µε το οποίο το παιδί εξωτερικεύει τον εαυτό του στο 
δάσκαλο. Όσο περισσότερο παίζει και όσο περισσότερες δραστηριότητες 
γίνονται µε τον τρόπο αυτό, τόσο το παιδί γίνεται πιο προσιτό και 
αποκαλύπτεται στην οθόνη του δασκάλου»(όπως αναφέρεται στην 
Άλκηστη, 2000, σ. 33). 
 Αναλογιζόµενοι την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού, αλλά και τη 
σηµασία του για τη θεατρική αγωγή κρίναµε σκόπιµο και αναγκαίο να 
παρουσιάσουµε το παιχνίδι µέσα από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. 
Το ∆ράµα εµπεριέχει την έννοια του παιχνιδιού ως συστατικό του 
στοιχείο, ενώ το ίδιο το παιχνίδι συνδέεται άµεσα µε την εξελικτική 
πορεία του παιδιού αλλά και µε την έννοια του εαυτού, όπως αυτή 
διαµορφώνεται µέσα από το παιχνίδι. 
 Στην εξέλιξη του παρόντος κεφαλαίου θα παρουσιάσουµε τις πιο 
αντιπροσωπευτικές θεωρίες παιχνιδιού από τη σκοπιά της ψυχολογίας, θα 
εξετάσουµε τα εξελικτικά στάδια του παιχνιδιού και θα συνεξετάσουµε 
την έννοια του παιχνιδιού µε την έννοια της θεατρικής αγωγής. 
 Προτού προχωρήσουµε στις περαιτέρω αναλύσεις µας πρέπει να 
τονίσουµε, ότι στην επιστήµη της ψυχολογίας έχουν διατυπωθεί πολλές 
θεωρίες, αφού το παιχνίδι χρησιµοποιείται και στη θεραπευτική 
διαδικασία(play therapy). Στην παρούσα εργασία δεν θα επεκταθούµε σε 
όλο το εύρος των θεωριών παιχνιδιού, καθώς κάτι τέτοιο θα 
αποπροσανατόλιζε τους στόχους της εργασίας µας. Θα περιοριστούµε 
στο να παρουσιάσουµε τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την 
έννοια της θεατρικής αγωγής, αλλά και για την έννοια της 
αυτοαντίληψης. 
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4.1. Θεωρίες παιχνιδιού  
 
 
 Οι ψυχολόγοι έχουν προτείνει µια σειρά από θεωρίες προκειµένου 
να απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως: «ποια είναι η σηµασία του 
παιχνιδιού στην παιδική ανάπτυξη;», «ποια λειτουργία εξυπηρετεί;» κοκ. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρήσουµε ότι οι θεωρίες αυτές είναι επαρκείς 
και ότι µπορούν να ερµηνεύσουν όλες τις διαστάσεις του παιχνιδιού και 
της παιδικής ανάπτυξης. Τις θεωρίες αυτές πρέπει να τις βλέπουµε ως 
µοντέλα, ως σκελετούς µέσα από τους οποίους µπορούµε να 
κατανοήσουµε ευκολότερα την παιδική ανάπτυξη και συµπεριφορά. 
 
 

4.1.1. Κλασσικές θεωρίες  
 

Στις πρώτες θεωρίες για το παιχνίδι, αυτές δηλαδή που 
εµφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, δινόταν 
έµφαση στη βιογενετική σπουδαιότητα του παιχνιδιού. Περιέγραφαν το 
παιχνίδι ως έναν ενστικτώδη µηχανισµό, ο οποίος είτε προήγαγε τη 
θετική φυσική ανάπτυξη ή αντικατόπτριζε την ιστορία εξέλιξης του 
ανθρώπινου γένους. 

Ο Spencer(1873) στη θεωρία της «πλεονάζουσας ενέργειας» 
(surplus energy theory) περιγράφει το παιχνίδι ως απαραίτητο 
προκειµένου τα παιδιά να εκτονώσουν την ενέργεια που τους περισσεύει. 
Θεωρεί ότι η φύση εφοδιάζει τον άνθρωπο µε περισσότερη ενέργεια από 
αυτή που χρειάζεται. Τα παιδιά την ενέργεια που τους περισσεύει τη 
διοχετεύουν στο παιχνίδι. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά είναι 
πιο ήρεµα ύστερα από µια έντονη δραστηριότητα(Άλκηστη, 2001. 

Hughes, 1995). 
Στον αντίποδα αυτής της θεωρίας βρίσκεται η θεωρία του 

Patrick(1916). Σκοπός του παιχνιδιού σύµφωνα µε τον Patrick είναι «η 
ανανέωση της ενέργειας». Όταν τα παιδιά είναι κουρασµένα και 
χαλαρωµένα, το παιχνίδι τα κρατάει µακριά από την ανία, ενώ αυτά 
περιµένουν να ανανεωθούν τα αποθέµατα της φυσικής τους ενέργειας. 

Ο Hall ένας από τους κορυφαίους Αµερικανούς ψυχολόγους, 
υποστηρίζει τη «θεωρία του αταβισµού ή της ανακεφαλαίωσης» 
(recapitulation theory) σύµφωνα µε τον οποίο η ανάπτυξη του ατόµου 
αντικατοπτρίζει την αναπτυξιακή πρόοδο στην ανθρώπινη εξέλιξη. Όταν 
για παράδειγµα το νήπιο µπουσουλάει, αντανακλάται η περίοδος που ο 
άνθρωπος περπατούσε στα τέσσερα. Όταν τα παιδιά παίζουν κλέφτες και 
αστυνόµους, ανατρέχουν στους προϊστορικούς προγόνους τους που 
κυνηγούσαν για τη συλλογή της τροφής. Η θεωρία αυτή δεν έγινε 
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ιδιαίτερα αποδεκτή από τους σύγχρονους ψυχολόγους της ανάπτυξης, 
επειδή δεν συµβαδίζει ιδιαίτερα µε τις απόψεις της φυσικής 
ανθρωπολογίας(Άλκηστη, 2001. Hughes, 1995). 

Από τον Groos (1901) εκφράστηκε µια βιογενετική θεωρία, 
σύµφωνα µε την οποία το παιχνίδι προετοιµάζει το σώµα για τις ενήλικες 
δραστηριότητες. Όπως ακριβώς το γατάκι που κυνηγάει το κουβάρι 
αναπτύσσει δεξιότητες που θα του χρειαστούν αργότερα στο κυνήγι της 
τροφής του, ανάλογα το παιδί που παίζει «τη µαµά και τον µπαµπά» 
προετοιµάζεται για εµπειρίες της ενήλικης ζωής. Στην πραγµατικότητα, 
πολλές από τις δραστηριότητες των παιδιών µοιάζουν µε αυτές των 
ενηλίκων, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά αρχίζουν να εξερευνούν ρόλους 
ενηλίκους µέσα από το δραµατικό παιχνίδι(Hughes, 1985). 

Τέλος, ο P. Janet υποστήριξε τη θεωρία της επιτυχίας και της 
έξαρσης του Εγώ, σύµφωνα µε την οποία το παιδί µέσα από το παιχνίδι 
αισθάνεται ευχαρίστηση, ξεκουράζεται, αναζωογονείται και νιώθει τη 
χαρά της επιτυχίας. Ο  J. Chateau µελέτησε συστηµατικά το παιχνίδι και 
διαπίστωσε πως «το παιδί επιβεβαιώνει την ύπαρξή του µέσα από το 
παιχνίδι και αναδεικνύει τις δυνατότητές του, ενώ παράλληλα αναπτύσσει 
αυτοβούλως πειθαρχία προς τους κανονισµούς. Με τις διεργασίες αυτές 
καταστέλλεται και υπερνικάται το συναίσθηµα της µειονεξίας του παιδιού, 
ενώ επιβεβαιώνεται το Εγώ του….»(Άλκηστη, 2001, σ. 36). 

Καµία από τις πρώτες θεωρίες του παιχνιδιού, οι οποίες δίνουν 
έµφαση στους ενστικτώδεις και συχνά ασαφείς µηχανισµούς, δεν έχει 
ισχυρούς υπερασπιστές ανάµεσα στους ψυχολόγους, ακόµη κι αν 
περιέχει ψήγµατα αλήθειας. Η σηµασία τους είναι περισσότερο ιστορική. 
Χαρακτηριστικές της σύγχρονης άποψης, είναι οι θεωρίες που δίνουν 
έµφαση στην ψυχολογική αξία του παιχνιδιού και στη σηµασία του στη 
γνωστική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού 
(Johnson, Christie & Yawkey, 1987). 
 
 
 

4.2. Σύγχρονες θεωρίες   
 

4.2.1. Ψυχαναλυτική θεωρία  
 

Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική άποψη, η σηµασία του παιχνιδιού 
έγκειται στη συναισθηµατική του αξία. Τη συναισθηµατική αυτή αξία 
την εντοπίζουν στη µείωση του άγχους, αλλά και στην ικανοποίηση 
υποσυνείδητων επιθυµιών και ανικανοποίητων τάσεων.  
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Στην ψυχαναλυτική θεωρία διακρίνονται δύο τύποι άγχους: το 
Αντικειµενικό Άγχος(Objective Anxiety) και το Ενστικτώδες Άγχος 
(Instinctual Anxiety).  Το Αντικειµενικό Άγχος αφορά στο φόβο για τον 
εξωτερικό κόσµο. Τα βρέφη και τα µικρά παιδιά συνειδητοποιούν την 
ανικανότητά τους, το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να στηρίζονται στην 
καλή θέληση των άλλων προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
τους. Το παιχνίδι δίνει στο παιδί  µια ψευδαίσθηση δύναµης και ελέγχου 
στο περιβάλλον, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του 
αντικειµενικού άγχους. Το παιδί χτίζει ένα πύργο µε τουβλάκια και 
µικρές κούκλες και έτσι φτιάχνει έναν κόσµο στα µέτρα του, στον οποίο 
κυριαρχεί και ο οποίος δεν του προκαλεί άγχος. Ανάλογα, στα παιχνίδια 
ρόλων το παιδί παίζει το ρόλο του τέρατος και µέσα από την εναλλαγή 
των ρόλων καταπραΰνει  το φόβο του για τα τέρατα. Τέλος, όταν τιµωρεί 
την κούκλα στο παιχνίδι του καταφέρνει να καταπολεµήσει το άγχος της 
τιµωρίας από τους γονείς(Hughes, 1995). 

Ο δεύτερος τύπος άγχους που βιώνεται από τα παιδιά σύµφωνα µε 
την Anna Freud είναι το Ενστικτώδες Άγχος. Η A.Freud(1974) 
παρατήρησε ότι το ανθρώπινο Εγώ από τη φύση του αποτελεί έδαφος 
γεµάτο ελπίδες για την ατέρµονη ικανοποίηση των ενστίκτων και η 
δυσπιστία του για τις απαιτήσεις είναι πάντα παρούσα. Επίσης, 
προσθέτει,  ότι το αποτέλεσµα του άγχους που βιώνεται από το Εγώ είναι 
η ενεργοποίηση των µηχανισµών άµυνας εναντίων όλων των ενστίκτων, 
µε όλα τα συναφή αποτελέσµατα, όπως η ανάπτυξη νευρώσεων και 
νευρωτικών χαρακτηριστικών.  

Μια άλλη ψυχαναλυτική προσέγγιση, που διατυπώθηκε από το 
S.Freud το 1924 και συµπληρώθηκε από τους επιγόνους του, είναι «η 
θεωρία της κάθαρσης». Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, το παιδί µέσα από 
το παιχνίδι ικανοποιεί τις υποσυνείδητες επιθυµίες και τάσεις του. «Το 
παιχνίδι βοηθά το παιδί να επεξεργαστεί τις ίδιες του τις συγκρούσεις, οι 
οποίες προκύπτουν µεταξύ του Εκείνου και του Υπερεγώ του, ώστε να 
ενδυναµώσει το Εγώ του, αναπτύσσοντας µεγαλύτερη ικανότητα, και να 
αντεπεξέλθει στις συγκρουόµενες απαιτήσεις των καταστάσεων της 
πραγµατικής ζωής»(Άλκηστη, 2001, σ.39). Το παιδί καθαίρεται µέσα από 
το παιχνίδι, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει ό,τι το φοβίζει µε επάρκεια. 

Η ψυχαναλυτική άποψη για το παιχνίδι αντικατοπτρίζεται και στα 
γραπτά του Erik Erikson. O Erikson απέρριψε τις απόψεις του Freud ως 
«περιοριστικές» και διαφώνησε µε την άποψη ότι η βασική λειτουργία 
του παιχνιδιού είναι η µείωση του άγχους. Πρότεινε ότι, το παιχνίδι 
µπορεί να επιτελεί τη λειτουργία της διαµόρφωσης του Εγώ(ego-building 
function), αφού βοηθάει στην καλλιέργεια των σωµατικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, που αυξάνουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού.  
Κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής, το παιχνίδι του παιδιού επικεντρώνεται 
στην εξερεύνηση του σώµατός του. Κατά τη σταδιακή αναγνώριση των 
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αισθητηριακών και κινητικών ικανοτήτων τους (π.χ. την όραση, την 
ακοή, την οµιλία και το περπάτηµα), τα παιδιά αναγνωρίζουν τον εαυτό 
τους ως κάτι  διαφορετικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο Erikson 
ονόµασε το παιχνίδι µε το σώµα τους «αυτοκοσµικό παιχνίδι» 
(autocosmic play).  

Τα παιδιά κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, διερευνούν το 
παιχνίδι πέρα από τα σώµατά τους και αρχίζουν να αποκτούν υπεροχή 
απέναντι στα αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων και των παιχνιδιών. 
Αυτός ο τύπος παιχνιδιού της υπεροχής, διευκολύνει ακόµη περισσότερο 
το Εγώ και ο Erikson αναφέρεται σε αυτό ως «παιχνίδι σε µικρόσφαιρα» 
(micro-sphere play). 

Τέλος, κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, τα παιδιά 
ξεπερνούν την υπεροχή στο σώµα τους και την υπεροχή επί των 
αντικειµένων και φτάνουν στην υπεροχή επί των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων. Το παιχνίδι µε τους συνοµηλίκους, το να µοιράζεσαι 
τη φαντασία όσο και την πραγµατικότητα µαζί τους, το να επενδύεις τις 
ικανότητές σου σε ένα κοινωνικό χώρο, είναι στοιχεία του «παιχνιδιού 
στη µακρόσφαιρα» (macro-sphere play), το οποίο, επίσης, διευρύνει το 
Εγώ των παιδιών, καθώς συνειδητοποιούν ότι µπορούν να λειτουργούν 
µε επιτυχία σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο Erikson 
υποστηρίζει, ότι το παιχνίδι στη µακρόσφαιρα βοηθάει τα παιδιά να 
κατανοήσουν καλύτερα την κουλτούρα τους και τους κοινωνικούς 
ρόλους, που όλοι περιµένουν από τα παιδιά να αναλάβουν. (Bracken, 
1996. Hughes, 1995)  
 

4.2.2. Το παιχνίδι κατά τον Winnicot  
 O Winnicot ανήκει στην ψυχαναλυτική σχολή, αλλά επειδή η 
θεωρία του είναι ιδιαίτερη και έχει πολλά νεωτεριστικά στοιχεία, γι’ αυτό 
παρατίθεται σε ένα ξεχωριστό υποκεφάλαιο. Ο Winnicot υποστηρίζει, 
όπως και ο Freud, ότι ένας από τους λόγους που παίζουν τα παιδιά είναι 
για να κυριαρχήσουν στο άγχος τους ή στις ιδέες και τις παρορµήσεις 
που προκαλούν άγχος.  
 Το άγχος υπάρχει πάντα ως σηµαντικός παράγοντας στο παιχνίδι 
του παιδιού. Η απειλή ενός υπερβολικού άγχους οδηγεί σε ένα 
ψυχαναγκαστικό παιχνίδι ή σε µια υπερβολική αναζήτηση της ηδονής-
ευχαρίστησης, η οποία ενυπάρχει στο παιχνίδι. Αν το άγχος είναι 
υπερβολικό, το παιχνίδι ανάγεται σε µια καθαρή εκµετάλλευση της 
αισθησιακής ικανοποίησης. Η πρακτική σηµασία σε αυτό έχει 
µεγαλύτερη αξία. Γιατί αν το παιδί παίζει για την ευχαρίστηση του, 
µπορούµε να του ζητήσουµε να εγκαταλείψει χωρίς να υπάρχουν 
αντιδράσεις. Αντιθέτως, αν παίζει για να διευθετήσει το άγχος, δεν 
µπορούµε να το αποµακρύνουµε από το παιχνίδι χωρίς να του 
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προκαλέσουµε δυσφορία, πραγµατικό άγχος ή νέες άµυνες απέναντι στο 
άγχος. Το παιδί αποκτά εµπειρίες από το παιχνίδι, κι όπως αναπτύσσεται 
η προσωπικότητα των ενηλίκων µέσα από τις εµπειρίες της ζωής, έτσι 
αναπτύσσεται η προσωπικότητα των παιδιών µέσα από τις εµπειρίες των 
παιχνιδιών.   
 Μια άλλη έννοια στην οποία αναφέρθηκε ο Winnicot είναι τα 
«µεταβατικά αντικείµενα» και τα «µεταβατικά φαινόµενα». Το πρώιµο 
παιχνίδι των παιδιών περιλαµβάνει µια σειρά περιστατικών, που αρχίζουν 
µε τις πρώτες δραστηριότητες του βρέφους (π.χ. χέρι στο στόµα) και 
οδηγούν τελικά στην προσκόλληση σε ένα αρκουδάκι ή µια κούκλα ή 
ένα παιχνίδι από µαλακό ή σκληρό υλικό. «Σε αυτές τις δραστηριότητες 
µπορούµε να µελετήσουµε πολλά στοιχεία όπως είναι: 

 Η φύση του αντικειµένου. 
 Η ικανότητα του νηπίου να αναγνωρίζει το αντικείµενο ως ένα 
απόκτηµα «µη-εγώ» (not-me). 
 Η ικανότητα του νηπίου να δηµιουργήσει, να σκεφτεί, να επινοήσει, 
να πρωτοσυλλάβει, να παράγει ένα αντικείµενο. 
 Η απαρχή ενός συναισθηµατικού τύπου σχέσης-µε- 
αντικείµενο»(Winnicot, 1989, σ. 24). 

Οι όροι µεταβατικά αντικείµενα και µεταβατικά φαινόµενα ορίζουν 
την ενδιάµεση περιοχή εµπειρίας ανάµεσα στον αντίχειρα και το 
αρκουδάκι, ανάµεσα στο στοµατικό ερωτισµό και τη σχέση µε το 
αντικείµενο. Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών φαινοµένων το παιδί 
πιάνει, για παράδειγµα, την άκρη της κουβέρτας και την πιπιλάει. Της 
βγάζει τα ξέφτια, τα οποία χρησιµοποιεί για το θωπευτικό µέρος της 
διαδικασίας(άγγιγµα, αφή). Όλα αυτά τα συνοδεύει από διάφορους ήχους 
και µωρολογήµατα. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία προβάλει κάποιο αντικείµενο ή 
φαινόµενο, το οποίο αποκτά ζωτική σηµασία για το βρέφος και το 
χρησιµοποιεί πριν κοιµηθεί ή ως άµυνα στο άγχος. Οι γονείς µαθαίνουν 
τη σηµασία αυτού του αντικειµένου και το φέρουν πάντα µαζί τους. 
Συχνά, το αφήνουν βρώµικο προκειµένου να µην προκαλέσουν ρήγµα 
στη συνέχεια της εµπειρίας του αντικειµένου. Η ανάγκη για ένα ειδικό 
αντικείµενο ίσως επανεµφανιστεί σε µεγαλύτερη ηλικία, όταν υπάρχει 
απειλή συναισθηµατικής αποστέρησης. Αυτό που πρέπει να γίνει 
κατανοητό, κλείνοντας την αναφορά στα µεταβατικά αντικείµενα είναι 
ότι, δεν έχει τόσο αξία το ίδιο το αντικείµενο, όσο η χρήση του 
αντικειµένου και η σηµασία της χρήσης αυτής γiα το βρέφος.(Winnicot, 
1989)  
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4.3. Η γνωστική-αναπτυξιακή προσέγγιση στο παιχνίδι 
 
 

Οι γνωστικοί ψυχολόγοι δεν δίνουν τόσο έµφαση στη 
συναισθηµατική αξία του παιχνιδιού, όσο στη συµβολή του  παιχνιδιού 
στη διανοητική ανάπτυξη. Οι Bruner(1972) και Sutton-Smith(1967), 
αναφέρουν ότι το παιχνίδι δηµιουργεί µια άνετη και χαλαρή ατµόσφαιρα 
µέσα στην οποία τα παιδιά µαθαίνουν να λύνουν µια σειρά 
προβληµάτων. Αργότερα,  όταν τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε πιο 
περίπλοκα προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου, η µάθηση που έχουν 
κατακτήσει στο παιχνίδι αποτελεί ισχυρό πλεονέκτηµα και εφόδιο για 
αυτά.  

Ίσως, η πιο εκτενής γνωστική θεωρία παιχνιδιού βρίσκεται στα 
γραπτά του Σουηδού βιολόγου και φιλοσόφου Jean Piaget(1896-1980), 
του συγγραφέα που επηρέασε περισσότερο απ’ όλους τις θεωρίες για τη 
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Piaget αναφέρει ότι η πρωταρχική 
λειτουργία όλων των ζωντανών οργανισµών είναι η προσαρµογή τους 
στο περιβάλλον. Αυτή η προσαρµογή είναι απαραίτητη για την επιβίωση 
τόσο σωµατικά -όταν ένα ζεστό σώµα προσαρµόζεται στη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος- όσο και ψυχολογικά -όταν οι άνθρωποι προσαρµόζουν τη 
σκέψη τους προκειµένου να ενσωµατώσουν πληροφορίες που τους 
παρουσιάζονται-.(Hughes, 1995) 

Κατά τη γέννηση το παιδί δεν έχει αίσθηση του εαυτού του και του 
περιβάλλοντος που το περιστοιχίζει, του Εγώ δηλαδή και του κόσµου. Το 
νεογέννητο είναι εφοδιασµένο µε ορισµένα ενδογενή πρότυπα 
συµπεριφοράς, τα αντανακλαστικά. Τα αισθησιοκινητικά αυτά 
συστήµατα συµπεριφοράς αποτελούν την αφετηρία, τα πρώτα στοιχεία 
πάνω στα οποία δοµείται όλη η νοητική δραστηριότητα του ατόµου. Τα 
ενδογενή αυτά συστήµατα συµπεριφοράς, αποτελούν τα γνωστικά 
σχήµατα, τα οποία τροποποιούνται και εµπλουτίζονται, καθώς το παιδί 
αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον. 

Το γνωστικό σχήµα είναι µια ενεργός πνευµατική δοµή, η οποία 
µετασχηµατίζεται και ανασχηµατίζεται µέσω δύο λειτουργιών, της 
αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης. Η αφοµοίωση(assimilation) 
συνίσταται στο µετασχηµατισµό της εξωτερικής πραγµατικότητας για να 
µπορεί να ενσωµατώνεται στις υπάρχουσες κάθε φορά νοητικές δοµές. Η 
συµµόρφωση(accommodation) συνίσταται στην τροποποίηση των 
εκάστοτε υπαρχουσών δοµών, ώστε να µπορούν να αφοµοιώσουν νέα 
στοιχεία από το περιβάλλον. Οι δύο αυτές λειτουργίες 
αλληλοσυµπληρώνονται και εξασφαλίζουν κάθε φορά την 
προσαρµογή(adaptation). Η προσαρµογή συνίσταται στην ισορροπία 
ανάµεσα στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος και στις εσωτερικές 
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γνωστικές δοµές που έχει κάθε φορά αναπτύξει ο οργανισµός. 
(Παρασκευόπουλος, 1985) 

Η αφοµοίωση και η προσαρµογή συνήθως συµβαίνουν 
ταυτόχρονα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που το ένα υπερτερεί του 
άλλου ως προς το βαθµό. Το παιχνίδι, σύµφωνα µε τον Piaget, είναι η 
κυριαρχία της αφοµοίωσης επί της προσαρµογής. Αυτό σηµαίνει, ότι 
έχουµε την ενσωµάτωση του νέου υλικού στις υπάρχουσες νοητικές 
δοµές χωρίς παράλληλη µεταβολή των συναφών δοµών. Για παράδειγµα,  
ένα εξάχρονο παιδί βρίσκει µια κούτα και αποφασίζει να τη µετατρέψει 
σε πύραυλο για να ανταποκριθεί στους σκοπούς του. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο ασκεί πίεση στην πραγµατικότητα για να προσαρµοστεί στις 
ανάγκες του, αντί να προσαρµόζει τον τρόπο σκέψης του στην 
πραγµατικότητα. (Hughes, 1985) 

Συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι το παιδικό παιχνίδι για τον 
Piaget  «είναι η αποδέσµευση µιας εµπειρίας από την πραγµατικότητα, η 
επανάληψη και ο ίδιος ο χειρισµός αυτής της εµπειρίας, η ετοιµασία και η 
µορφοποίηση της µε σκοπό να καταστεί δυνατή η αφοµοίωσή της και η  
πλήρης συµµόρφωσή της στην ίδια τη νόηση»(Άλκηστη, 2001, σ. 42). 
Κατά την αισθησιοκινητική περίοδο το παιχνίδι είναι η αφοµοίωση του 
πραγµατικού στο Εγώ. Ενώ στην προεννοιολογική και διαισθητική 
περίοδο, µε τη βοήθεια του συµβολικού παιχνιδιού, το παιχνίδι 
αφοµοιώνει το πραγµατικό στο Εγώ.  
 
 
 

4.3.1.  Το παιχνίδι και η µάθηση 
 
 

«Παιχνίδι και µάθηση» είναι δύο έννοιες που φαινοµενικά δεν 
συνδυάζονται, αλλά έχουν κεντρική σηµασία για την επιστήµη της 
αγωγής. Ο Scheuler χαρακτηρίζει την παιγνιώδη µάθηση ως το ανώτερο 
επίπεδο µάθησης, ως τον υψηλότερο βαθµό αφοµοιωτικής σηµασίας. Το 
να µάθει ένα παιδί να παίζει αποτελεί ουσιαστικό µέρος µιας διαδικασίας 
προετοιµασίας για τη µάθηση. 

Ο Twellemann τονίζει ιδιαίτερα τις στενές σχέσεις που υπάρχουν 
ανάµεσα στο παιχνίδι και στις διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης. 
Αποδίδει αυτή τη σχέση µε τριπλό τρόπο: 
 Πρέπει κανείς να µάθει κάτι για να µπορεί να παίξει. 
 Το παιχνίδι βοηθάει ώστε να κατανοηθεί σαφέστερα η 
αποκτηθείσα γνώση και να διασφαλιστεί.  
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 Η διαδικασία µάθησης τελειώνει µε µια φάση στην οποία ό,τι έχει 
µάθει κανείς διασφαλίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κάθε 
φορά στη διάθεσή του µε «µορφή παιχνιδιού».(Πανταζής, 1987) 

Όπως αναφέρει ο Lee, «το παιχνίδι είναι η βασική ενασχόληση του 
παιδιού. µέσα από το παιχνίδι µαθαίνει τις βασικές ικανότητες που θα του 
χρειαστούν για την επιβίωσή του και βρίσκει πρότυπα µέσα  σε αυτό τον 
συγχυσµένο κόσµο που γεννήθηκε». Το παιχνίδι συνεχίζει ο Dess, 
«διδάσκει τις βασικές αρχές µάθησης στην πρώιµη παιδική ηλικία…Τα 
παιδιά σταδιακά αναπτύσσουν τις σχέσεις αιτίου-αιτιατού, τη δυνατότητα 
της διάκρισης, την ικανότητα της κρίσης, το να αναλύουν και να 
συνθέτουν, το να φαντάζονται και να σχηµατοποιούν»(Moyles, 1989, σ. 
24). 

Παρόλο που το παιχνίδι δεν είναι συνώνυµο της µάθησης, µπορεί να 
διευκολύνει τη µάθηση. Για παράδειγµα, το παιχνίδι ενός νηπίου µε την 
κουδουνίστρα, τη µπάλα ή το κουτάλι, µπορεί να βελτιώσει το 
συντονισµό χεριού-µατιού, την ισορροπία ή τη φυσική δύναµη, να 
διδάξει έννοιες που χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα, όπως το σχήµα, το 
µέγεθος, το βάρος κοκ. Το συµβολικό παιχνίδι που εµφανίζεται κατά το 
2ο έτος της ηλικίας, µπορεί επίσης να γίνει µια εµπειρία για µάθηση. Για 
παράδειγµα, ένα παιδί που χτίζει ένα φρούριο µε τουβλάκια, ίσως µάθει 
κατά τη διαδικασία κατασκευής λογικές συσχετίσεις όπως, η σχέση 
µέρους-όλου, η µέτρηση, η ισορροπία κοκ.  

Συνεπώς, το παιχνίδι προσποίησης (make-believe play) µπορεί να 
οδηγήσει σε αυτό που ο Piaget ονοµάζει παιχνίδι κατασκευής(game of 
construction), το οποίο είδε ως αντιπροσωπευτικό µιας µεταβατικής 
περιοχής ανάµεσα στο συµβολικό παιχνίδι και τις µη παιγνιώδεις 
δραστηριότητες(non playful activities). Τέλος, τα παιχνίδια µε κανόνες 
των πρώτων σχολικών χρόνων ίσως να µην συνδέονται άµεσα µε τη 
µάθηση, αλλά µπορεί να κεντρίσουν και να επηρεάσουν τη νοητική 
ανάπτυξη του παιδιού. Σε αυτά τα παιχνίδια τα παιδιά µαθαίνουν να 
µοιράζονται, να θυµούνται, να ακολουθούν κανόνες και να αποκτούν 
δεξιότητες καθώς διέρχονται από το ένα επίπεδο στο άλλο.(Herron R. & 
Sutton S., 1971. Hughes, 1985)  

Εν κατακλείδι, το παιχνίδι στη γνωστική θεωρία του Jean Piaget δεν 
είναι ταυτόσηµο της µάθησης, αφού το παιχνίδι δεν απαιτεί την 
προσαρµογή των νοητικών δοµών του ατόµου στην πραγµατικότητα. Το 
παιχνίδι περιλαµβάνει την παγίωση και τη συνένωση των σωµατικών και 
νοητικών δραστηριοτήτων που έχουν πρόσφατα αποκτηθεί. Ωστόσο, 
είναι αδιαµφισβήτητο ότι το παιχνίδι διευκολύνει τη µάθηση, αφού 
εκθέτει το παιδί σε νέες εµπειρίες και νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης 
µε το περιβάλλον.   
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4.4. Θεωρίες  Ρύθµισης της ∆ιέγερσης (Arousal Modulation 
Theories) 
 
 

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διέπουν το παιχνίδι είναι ότι 
παρακινείται ενστικτωδώς. Το παιχνίδι πραγµατοποιείται για τον 
προφανή λόγο της ικανοποίησης. Τόσο η ψυχαναλυτική θεωρία, όσο και 
η θεωρία του Piaget, βρίσκουν τις ρίζες του παιχνιδιού στα εσωτερικά 
κίνητρα- τη µείωση του άγχους ή την παγίωση των πρόσφατα 
αποκτηµένων ικανοτήτων-. Ωστόσο, οι συµπεριφοριστές, όπως ο Hull, 
αναφέρονται και στα εξωτερικά κίνητρα- και ειδικότερα στην ανάγκη 
ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών- των οποίων οι ρίζες βρίσκονται 
στις περισσότερο επιτηδευµένες συµπεριφορές.  

Για παράδειγµα, οι ψυχαναλυτές υποστηρίζουν ότι το κίνητρο της 
προσκόλλησης, το οποίο ωθεί το βρέφος να δηµιουργήσει δεσµό µε τη 
µητέρα του, είναι µια δευτερεύουσα εκδήλωση και η πρωταρχική 
βρίσκεται στο γεγονός ότι η µητέρα είναι αυτή που ταΐζει το βρέφος. 
Έτσι, το βρέφος συνδέεται µε τη µητέρα επειδή τη συνδέει µε την 
ικανοποίηση µιας βιολογικής ανάγκης. 

Ωστόσο τα κίνητρα για κάποιες συµπεριφορές δεν είναι πάντα 
έκδηλα. Τέτοιες συµπεριφορές είναι το παιχνίδι και η εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος. Τα ανθρώπινα όντα και τα ανώτερα ζώα παίζουν και 
εξερευνούν το περιβάλλον επειδή το θέλουν, χωρίς συγκεκριµένο σκοπό. 
Οι οπαδοί της θεωρίας ρύθµισης της διέγερσης (arousal modulation 
theory) προσπαθούν να ερµηνεύσουν το παιχνίδι µέσα από τα εσωτερικά 
κίνητρα. Η πιο σηµαντική πρόταση σε αυτή τη θεωρία παιχνιδιού είναι 
ότι, στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των εγερτήριων νεύρων  υπάρχει ένα 
θετικό επίπεδο, το οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να διατηρήσει. Το 
ιδανικό περιβάλλον είναι αυτό το οποίο παρέχει ερεθίσµατα που 
αφυπνίζουν το άτοµο.  

Το θετικό αυτό επίπεδο βρίσκεται µεταξύ αβεβαιότητας και ανίας. 
Όταν στο περιβάλλον βρίσκονται νέα ή µπερδεµένα ερεθίσµατα, το 
άτοµο αισθάνεται µπερδεµένο και αβέβαιο, κι έτσι το επίπεδο του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος των εγερτήριων νεύρων ανεβαίνει. 
Προκειµένου να µειωθεί αυτό το επίπεδο, το άτοµο προσπαθεί να 
εξερευνήσει το περιβάλλον για να µειώσει την αβεβαιότητα και την 
ανασφάλεια που του προκαλεί.  Εν αντιθέσει, όταν υπάρχει απουσία 
ερεθισµάτων, το άτοµο πλήττει και αναζητεί ερεθίσµατα µέσα στο 
περιβάλλον του, προκειµένου να επιτύχει το επιθυµητό επίπεδο 
διέγερσης. Σε αυτό το σηµείο παρεµβαίνει το παιχνίδι, το οποίο βοηθά τα 
παιδιά να παράγουν περιβαλλοντικά ερεθίσµατα εκεί που δεν υπάρχουν 
αρκετά.  
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Ανάλογες απόψεις προτάθηκαν και από τους Ellis & Fein, οι 
οποίοι υποστήριξαν ότι το παιχνίδι των παιδιών παρέχει µια ποικιλία 
τύπων ερεθίσµατος σε έναν οργανισµό που τα χρειάζεται. Τα παιδιά κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού βιώνουν νέες καταστάσεις που, στην αρχή 
τουλάχιστον, τους προκαλούν ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Στην πορεία 
του παιχνιδιού  η ανασφάλεια µειώνεται και αντικαθίσταται από θετικά 
συναισθήµατα. Στο σηµείο αυτό τα παιδιά εργάζονται προκειµένου να 
δηµιουργήσουν νέες «αβεβαιότητες», τις οποίες θα προσπαθήσουν να 
µεταβάλλουν στη συνέχεια, συνεχίζοντας έτσι έναν κύκλο δηµιουργίας 
ανασφάλειας και µείωσής της.  

Στον παράγοντα αυτό οφείλεται και η επικινδυνότητα κάποιων 
παιχνιδιών που επιλέγουν τα παιδιά. Συχνά, οι γονείς αναφέρουν ότι όταν 
τα παιδιά τους παίζουν, φλερτάρουν µε το θάνατο. Ωστόσο, τα παιδιά 
φαίνεται να απολαµβάνουν δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από 
υψηλούς βαθµούς καινοτοµίας και ρίσκου, όπως το να παίζουν µε τη 
φωτιά, να σκαρφαλώνουν σε δέντρα, να παίζουν µε αιχµηρά αντικείµενα 
κοκ. Ίσως τα παιδιά να επιλέγουν αυτού  του είδους τα παιχνίδια που 
περιλαµβάνουν το στοιχείο του κινδύνου, επειδή αναζητούν 
δραστηριότητες µε έντονα ερεθίσµατα. (Hughes, 1995) 
 
 
 

4.5. Η θεωρία του Bateson 
 
 

Το παιχνίδι σύµφωνα µε τον Bateson είναι παράδοξο. Οι 
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο παιχνίδι δεν έχουν την ίδια 
σηµασία µε το αν συνέβαιναν στην πραγµατικότητα. Όταν για 
παράδειγµα τα παιδιά καυγαδίζουν  στο παιχνίδι τους, η επιθετικότητα 
που απελευθερώνεται υποδηλώνει µε ένα δικό της τρόπο πως πρόκειται 
για παιχνίδι. Προτού λοιπόν τα παιδιά εµπλακούν στο παιχνίδι, θέτουν 
κάποια όρια στο παιχνίδι τους ώστε να είναι σαφές ότι πρόκειται για 
παιχνίδι και όχι για κάτι πραγµατικό. Εάν δεν τεθούν αυτά τα όρια, 
υπάρχει ο κίνδυνος για κάποιο από τα παιδιά που παίζει, να ερµηνεύσει 
συµπεριφορές λανθασµένα και να ανταποκριθεί ανάλογα.   

Όταν παίζουν λοιπόν τα παιδιά, µαθαίνουν να ενεργούν συγχρόνως 
σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο αναγνωρίζουν τους ρόλους  που 
υποδύονται και τα αντικείµενα που θα χρησιµοποιήσουν στο παιχνίδι 
προσποίησης(make believe play). Στο δεύτερο επίπεδο, αναγνωρίζουν 
την πραγµατική τους ταυτότητα- των ίδιων και των συµπαιχτών τους- και 
την ίδια την πραγµατικότητα.   
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Η θεωρία του Bateson επικεντρώθηκε στις επικοινωνιακές 
διαστάσεις του παιχνιδιού. Ώθησε αρκετούς ψυχολόγους, όπως τον 
Garvey, να εξετάσουν τα µηνύµατα που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να 
δηλώσουν την έναρξη, τη συνέχεια και τη λήξη του παιχνιδιού. Αυτή η 
έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συνεχώς 
παλινδροµούν µπρος και πίσω, ανάµεσα στην πραγµατική τους 
ταυτότητα και το ρόλο που υποδύονται στο δραµατικό παιχνίδι. Έτσι, 
όταν προκύπτει ένα πρόβληµα στο παιχνίδι, επανέρχονται στην 
πραγµατική τους ταυτότητα έως ότου λυθεί το πρόβληµα. Για 
παράδειγµα, εάν παίζουν τη µαµά και το µωρό και το παιδί-µωρό αρχίσει  
να διαβάζει, η µαµά θα πάρει την πραγµατική της ταυτότητα και θα του 
υπενθυµίσει ότι «τα µωρά δεν διαβάζουν». Μόλις το πρόβληµα 
ξεπεραστεί, τα παιδιά θα επανέρθουν στις ταυτότητες του 
παιχνιδιού.(Johnson, Christie & Yawkey, 1987) 
 
 
 

4.6. Εξελικτικά στάδια του παιχνιδιού 
  

Το παιχνίδι των παιδιών διαφοροποιείται και εξελίσσεται καθώς 
διέρχονται από το ένα ηλικιακό στάδιο στο άλλο. Στην ενότητα αυτή θα 
προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τις ουσιώδεις εξελικτικές διαφορές 
και τις µορφές παιχνιδιού που εµφανίζονται σε κάθε ηλικία.  

4.6.1. Το παιχνίδι στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής  
 Στην πραγµατικότητα, η συµπεριφορά των µικρών παιδιών δεν 
µπορεί να διασπαστεί και να εξεταστεί σε ξεχωριστά κοµµάτια, αφού 
παιχνίδι, εξερεύνηση και µια σειρά άλλων δραστηριοτήτων 
εµπεριέχονται η µια στην άλλη και διαδέχονται η µία την άλλη. Κατά 
συνέπεια, δεν µπορούµε να διακρίνουµε που αρχίζει και που σταµατά η 
κάθε δραστηριότητα, αφού το παιχνίδι εξελίσσεται σε εξερεύνηση και η 
εξερεύνηση σε παιχνίδι. 
 Ωστόσο ο Wohlwill διέκρινε τρεις παράγοντες βάσει των οποίων 
µπορούµε να διαχωρίσουµε το παιχνίδι. Πρώτον, τη συγκινησιακή 
κατάσταση του παιδιού, η οποία είναι ευχάριστη και θετική στο παιχνίδι, 
ενώ στην εξερεύνηση το παιδί είναι επιφυλακτικό, προσεχτικό και 
σοβαρό. ∆εύτερον, το ποσό των στερεότυπων συµπεριφορών είναι 
µεγαλύτερο κατά την εξερεύνηση, ενώ στο παιχνίδι το παιδί εµφανίζεται 
πιο χαλαρό και πιο εύκαµπτο ξεφεύγοντας από τη στερεοτυπία και τη 
µονοτονία. Τέλος, τρίτον, την παιδική προσοχή η οποία προσηλώνεται 
στα εξωτερικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος καθώς εξερευνά, αλλά το 
παιδί καταφέρνει να επικρατήσει επί του περιβάλλοντος µόνο µε το 
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παιχνίδι. Ας εξετάσουµε όµως διεξοδικότερα τους επικρατέστερους  
τύπους νηπιακού παιχνιδιού. 
 Κατά τη νηπιακή ηλικία κυριαρχούν σταδιακά διάφοροι τύποι 
παιχνιδιού. Το αισθησιοκινητικό ή πρακτικό παιχνίδι(sensorimotor or 
practice play) αρχίζει όταν το παιδί ανακαλύψει µια τυχαία 
δραστηριότητα, η οποία το ευχαριστεί και την οποία επαναλαµβάνει 
απλώς για να χαίρεται. Το παιχνίδι µε αντικείµενα (play with objects) 
περιλαµβάνει το σκόπιµο χειρισµό αντικειµένων µε ένα σαφές 
ενδιαφέρον από την πλευρά του παίχτη για το αποτέλεσµα του χειρισµού. 
Το συµβολικό παιχνίδι ή το παιχνίδι προσποίησης (symbolic or make-
believe play) χαρακτηρίζεται από τη χρήση νοητικής αναπαράστασης, 
κατά την οποία ένα αντικείµενο χρησιµοποιείται συµβολικά στη θέση 
κάποιου άλλου. 
 Στην αισθησιοκινητική περίοδο διακρίνονται έξι στάδια σύµφωνα 
µε τον Piaget. Στο καθένα από αυτά τα στάδια, µε εξαίρεση το πρώτο, 
εµφανίζεται ένα είδος παιχνιδιού: 

• 1ο στάδιο (0-1 µήνα): εµφανίζεται λειτουργική εξάσκηση και 
τελειοποίηση των αντανακλαστικών. ∆εν εµφανίζεται 
συγκεκριµένο είδος παιχνιδιού. 

• 2οστάδιο(1ο-4ο µήνα): εµφανίζονται οι πρωτογενείς ανακυκλωτικές 
αντιδράσεις και το παιχνίδι πραγµατοποιείται µέσα από την 
επανάληψη για τη διατήρηση του ευχάριστου αποτελέσµατος. 
Πρόκειται για δραστηριότητες προσανατολισµένες στο σώµα του 
παιδιού. 

• 3ο στάδιο(4ο-6ο µήνα):εµφανίζονται οι δευτερογενείς 
ανακυκλωτικές αντιδράσεις και οι ενέργειες του νηπίου 
αποβλέπουν σε κάποιο σκοπό. Στο παιχνίδι, το νήπιο ενδιαφέρεται 
για τις συνέπειες των πράξεών του στον εξωτερικό κόσµο και 
αρχίζει ο διαχωρισµός των µέσων από τους σκοπούς. 

• 4ο στάδιο(7ο-11ο µήνα): στη φάση αυτή η πρόθεση προηγείται της 
πράξης και υπάρχει σαφής διαχωρισµός µέσων και σκοπών. Στο 
παιχνίδι αν κρύψουµε ένα αντικείµενο κάτω από το µαξιλάρι, το 
παιδί θα θελήσει  να το πιάσει(σκοπός) και ίσως επιλέξει το 
πέταγµα του µαξιλαριού για να το πιάσει(µέσο). Αντίθετα, στο 
προηγούµενο στάδιο θα πέταγε το µαξιλάρι µόνο για να το δει να 
πέφτει. 

• 5ο στάδιο(12ο-18ο µήνα):εµφανίζονται οι τριτογενείς 
ανακυκλωτικές αντιδράσεις και το βρέφος προσπαθεί να 
διατηρήσει ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα, όχι µε απλή επανάληψη 
της πράξης αλλά ποικίλλοντας τις ενέργειές του και εφευρίσκοντας 
νέους τρόπους. Έτσι αντί να τραβήξει το µαξιλάρι µε το χέρι, το 
κλωτσάει µε το πόδι ή το σπρώχνει µε ένα άλλο αντικείµενο. 
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• 6ο στάδιο(18ο-24ο µήνα): στο στάδιο αυτό αρχίζει η ανακλητική 
µίµηση, η ικανότητα δηλαδή αναπαραγωγής µιας συµπεριφοράς 
ενώ δεν είναι παρόν το πρότυπο. Αρχίζει σταδιακά να εγκαταλείπει 
το  αισθησιοκινητικό παιχνίδι και να µεταπηδά στο συµβολικό 
παιχνίδι, το οποίο θα κορυφωθεί στα προσχολικά χρόνια.(Hughes, 
1995. Παρασκευόπουλος, 1985) 

Αυτή την πορεία ακολουθεί συνοπτικά η εξέλιξη του 
αισθησικοκινητικού παιχνιδιού. Στο παιχνίδι µε τα αντικείµενα υπάρχει 
µια ανάλογη εξέλιξη. Το νήπιο µέχρι το 1ο έτος της ηλικίας του δεν 
µπορεί να διαχωρίσει τα αντικείµενα σε παιχνίδια και µη- παιχνίδια. Γι’ 
αυτό παίζουν µε οτιδήποτε τους κινεί την προσοχή, κατσαρόλες, φρούτα, 
χαρτιά, καπάκια κοκ. Κατά το 2ο έτος το παιχνίδι µε τα αντικείµενα 
αλλάζει µε τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι, ότι το παιδί σταµατάει να 
παίζει µε ένα µόνο αντικείµενο και προτιµά να παίζει µε δύο ή 
περισσότερα. Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη σωστή χρήση των 
αντικειµένων παιχνιδιών. Στην αρχή, τα παιδιά παίζουν µε τρόπο 
αδιαφοροποίητο(indiscriminate) και φέρονται σε όλα τα παιχνίδια µε τον 
ίδιο τρόπο.  Στη συνέχεια, παίζουν διερευνητικά (investigate) και 
διερευνούν ένα αντικείµενο µέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Τέλος, 
ανακαλύπτουν το σωστό τρόπο χρήσης των αντικειµένων(appropriate) 
και σχετίζουν τα αντικείµενα µε τη χρήση τους. Η τρίτη αλλαγή είναι το 
συµβολικό παιχνίδι, στο οποίο τα παιδιά χρησιµοποιούν κάποια 
αντικείµενα προσποιούµενα ότι είναι κάτι άλλο. Πρόκειται για ελεύθερη 
επέκταση του χειρισµού των αντικειµένων, των συναισθηµάτων και των 
εµπειριών κατά τρόπο συµβολικό. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε 
εκτενέστερα το συµβολικό παιχνίδι. 

Το συµβολικό παιχνίδι εµφανίζεται ξαφνικά κατά το 12ο-14ο µήνα και 
στη συνέχεια ακολουθεί µια σταθερή πορεία εξέλιξης που στηρίζεται 
στην εξέλιξη των τριών ακόλουθων στοιχείων:την αποκέντρωση 
(decentration), την αφαίρεση περιεχοµένου (decontextualization) και την 
ολοκλήρωση-ενοποίηση(integration). 

Στην αρχή του πρώτου σταδίου, το παιδί κατά τη διάρκεια του 
συµβολικού παιχνιδιού αναπαράγει σκηνές και τελετουργίες της 
καθηµερινότητας, οι οποίες επικεντρώνονται στο ίδιο το βρέφος. Έτσι 
µπορούµε να παρακολουθήσουµε το  βρέφος να τρώει, να πίνει, να 
ντύνεται κοκ. Στην πορεία το συµβολικό παιχνίδι «αποκεντρώνεται» από 
τον εγωκεντρισµό του βρέφους και στρέφεται προς διάφορα αντικείµενα. 
Σ’ αυτή τη φάση το βρέφος θα ταΐσει και θα ντύσει την κούκλα. 

Το δεύτερο στοιχείο του παιχνιδιού της προσποίησης αναφέρεται στη 
χρήση ενός αντικειµένου, ως υποκατάστατο κάποιου άλλου. Η πρώτη του 
µορφή εµφανίζεται περί τους 12 µήνες, όταν το παιδί χρησιµοποιεί µε 
ρεαλιστικό τρόπο τα αντικείµενα. Ένα κοµµάτι ύφασµα για παράδειγµα, 
παριστάνει το σεντόνι. Καθώς όµως τα παιδιά ωριµάζουν, τα 
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υποκατάστατά τους αποµακρύνονται ολοένα από την πραγµατικότητα. 
Το υποκατάστατο αντικείµενο δεν µοιάζει καθόλου στο πραγµατικό και ο 
τρόπος χρήσης του στο παιχνίδι διαφέρει εντελώς από την κατάλληλη 
χρήση του. 

Το τρίτο στοιχείο του συµβολικού παιχνιδιού αναφέρεται ως 
ολοκλήρωση. Σύµφωνα µε τον Fenson, αυτό σηµαίνει ότι καθώς τα 
παιδιά αναπτύσσονται το παιχνίδι τους αρχίζει να οργανώνεται. Κατά τα 
δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους τα  παιδιά µεταπηδούν από τη µια 
δραστηριότητα στην άλλη, χωρίς να έχουν καµιά συνοχή µεταξύ τους οι 
δραστηριότητες. Από το 18ο µήνα αρχίζει ο συνδυασµός και το παιδί 
βάζει το αρκουδάκι να σκαρφαλώνει στον πύργο µε τα κυβάκια και να 
πηδά από την άλλη πλευρά.  Μέχρι το 2ο έτος εµφανίζεται ο 
πολυσχηµατικός συνδυασµός (multischeme combination), που 
πραγµατοποιείται µέσα από δραστηριότητες διαφορετικού θέµατος. Έτσι 
το αρκουδάκι σκαρφαλώνει στον πύργο γιατί το κυνηγούν και για να 
καταφέρει να ξεφύγει, περνάει µέσα από τούνελ. 

Τέλος, όσον αφορά το παιχνίδι µε τους συνοµηλίκους, η επικοινωνία 
των βρεφών –κοινωνικά- είναι περιορισµένη. Τα βρέφη επικοινωνούν 
κυρίως µε τη µητέρα τους.  Από το 2ο έτος αρχίζουν σταδιακά να 
δείχνουν τα παιχνίδια τους στα άλλα παιδιά, να τα προσκαλούν να 
παίξουν µαζί τους ή να εκφράζουν εναντίωση σε κάποιες ενέργειες των 
συµπαιχτών τους. Στα τέλη του 2ου έτους εµφανίζονται οι πρώτες αχτίδες 
συνεργατικού παιχνιδιού(cooperative play) και εκδηλώνεται µε µιµητικές 
δραστηριότητες µεταξύ των βρεφών.(Hughes, 1995) 
 
 
 

4.6.2. Το παιχνίδι στα προσχολικά χρόνια: 2-5 ετών 
Το παιχνίδι των παιδιών σε αυτό το ηλικιακό στάδιο αλλάζει 

συνεχώς. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ανά ηλικιακό έτος: 

• 2 ετών: Καθώς τα παιδιά βαδίζουν στο τρίτο έτος της ηλικίας τους 
µπορούν να κινούνται µε άνεση στο χώρο, να συναρµολογούν 
puzzle µε µεγάλα κοµµάτια, να περνούν χάντρες και να πλάθουν 
αντικείµενα µε την πλαστελίνη. Έχουν ακόµη περιορισµένες 
ικανότητες στη χρήση ψαλιδιού, κόλλας και µολυβιού. 
Ενδιαφέρονται κυρίως για την εξερεύνηση των αισθήσεων, όπως 
για παράδειγµα το αίσθηµα της αφής κάποιων υλικών, το οποίο 
είναι πιο σηµαντικό απ’ το να δηµιουργήσουν κάτι µε αυτά τα 
υλικά. Αρχίζουν να χρησιµοποιούν αρκετά καλά τη γλώσσα και το 
λεξιλόγιό τους εξελίσσεται ραγδαία.  Η ανάπτυξη της γλωσσικής 
ικανότητας, προάγει την κοινωνική ωριµότητα του παιδιού και την 
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ικανότητά του για επικοινωνία. Αναπτύσσεται το συνεργατικό 
παιχνίδι, αλλά η επικοινωνία τους µε τα άλλα παιδιά είναι 
περιορισµένη, σύντοµη και εφήµερη. 

• 3 ετών: Το µέσο παιδί των 3 χρόνων χαρακτηρίζεται για τη 
φαντασία του, η οποία ενεργεί θετικά επεκτείνοντας τις 
δυνατότητες του συµβολικού παιχνιδιού. Ωστόσο, επενεργεί και 
αρνητικά καθώς γεννιούνται στο παιδί φοβίες που σχετίζονται µε 
το σκοτάδι, τα τέρατα κοκ. Τα παιδιά εκδηλώνουν έντονο 
ενδιαφέρον για µίµηση των ενηλίκων και στο δραµατικό παιχνίδι 
ενσαρκώνουν ρόλους ανάλογους. Αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά 
βρίσκονται στο στάδιο διαφοροποίησης του ρόλου του φύλου. Το 
δραµατικό παιχνίδι είναι ένδειξη της κοινωνικής ωριµότητας των 
τρίχρονων, καθώς αναγκάζονται να συνεργαστούν µε τους 
συµπαίχτες τους.  Σταδιακά αυξάνεται η υποµονή τους, η 
ανεκτικότητά τους και η ικανότητα τους να µοιράζονται πράγµατα. 
Απολαµβάνουν πολύ τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους και γι’ 
αυτό τους αρέσει να τα επιδεικνύουν(π.χ. µια ζωγραφιά). Ωστόσο, 
τα δηµιουργήµατα τους φτιάχνονται τυχαία και όχι από πρόθεση.  

• 4 ετών: Τα παιδιά στην ηλικία των 4 ετών νοιώθουν µεγαλύτερη 
ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Αυξάνονται οι κινητικές τους 
δυνατότητες και µπορούν να χειρίζονται µικρότερα και πιο 
περίπλοκα αντικείµενα µε περισσότερη άνεση. Εκδηλώνουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους µεγάλους και αρχίζουν να 
αναγνωρίζουν το φύλο βάσει κυρίως εξωτερικών χαρακτηριστικών 
π.χ. ρούχα, µαλλιά. Η προσήλωσή τους στους ενήλικες έχει ως 
αποτέλεσµα την εκδήλωση ανώριµων συµπεριφορών, όπως την 
επίδειξη, τη γελοιοποίηση και την καύχηση. Τα παιχνίδια που 
εγείρουν την προσοχή τους είναι αυτά που ανταποκρίνονται στην 
αυξανόµενη κοινωνικότητά τους και την ερευνητική τους διάθεση. 

• 5 ετών: Σ’ αυτή την ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να δείχνουν κάποια 
σηµάδια λογικής καθώς διέρχονται στο στάδιο «των 
συγκεκριµένων σκέψεων». Η σκέψη τους οργανώνεται καλύτερα 
και ο χαρακτήρας τους σταθεροποιείται και γίνεται πιο 
προβλέψιµος. Στις συναναστροφές τους γίνονται πιο φιλικά και 
αναπτύσσουν την ικανότητα να µοιράζονται τα παιχνίδια τους, να 
περιµένουν τη σειρά τους και να συνεργάζονται. Οι φοβίες τους 
σταδιακά απολείπονται και αποκτούν το αίσθηµα του κινδύνου. 
Ένα είδος ρεαλισµού εµφανίζεται και στο δραµατικό τους παιχνίδι. 
Για παράδειγµα, δεν τους αρκεί απλώς ένα κόκκινο καπέλο για να 
κάνουν τον πυροσβέστη αλλά αναζητούν και άλλα στοιχεία 
εµφάνισης που θα υποδηλώνουν το ρόλο τους ξεκάθαρα. Στις 
δραστηριότητές τους (ζωγραφική, κατασκευές, πηλός κοκ.) 
εµφανίζουν µια εµµονή να είναι ακριβείς οι δηµιουργίες τους. 
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Στις ηλικίες αυτές παρατηρείται και µια εξέλιξη του κοινωνικού 
παιχνιδιού. Η ψυχολόγος Mildred Parten (1932), παρακολούθησε τις 
αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό παιχνίδι και την κοινωνική 
ωριµότητα των παιδιών ηλικίας 2-5 ετών και παρατήρησε την εξέλιξή 
του από ατοµικό σε οµαδικό. Οι κατηγορίες και τα στάδια που 
κατέγραψε είναι τα εξής και είναι αποδεκτά έως τις µέρες µας: 

Το παιχνίδι που λαµβάνει χώρα κατά το 2ο έτος είναι το µοναχικό 
παιχνίδι (solitary). Το παιδί είναι και παίζει µόνο του, σε ένα δικό του 
κόσµο, ακόµη κι αν είναι περιστοιχισµένο από άλλα παιδιά. Επίσης, 
συχνά παρατηρείται στα 2χρονα το παιχνίδι του θεατή (onlooker), κατά 
το οποίο παρατηρούν ένα άλλο παιδί ή άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς να 
συµµετέχουν ενεργά στο παιχνίδι.   

Στη συνέχεια ακολουθεί το παράλληλο παιχνίδι (parallel). Τα παιδιά 
παίζουν µαζί στον ίδιο χώρο και χρόνο και µε τα ίδια υλικά, αλλά κατ’ 
ουσία παίζει το καθένα µόνο του. Γνωρίζουν την παρουσία των άλλων 
παιδιών και τη θεωρούν σηµαντική, αλλά το κάθε παιδί παίζει µόνο του. 
Αυτό το είδος παιχνιδιού είναι µεταβατικό στάδιο ανάµεσα στο µοναχικό 
παιχνίδι και το παιχνίδι της συναναστροφής που ακολουθεί.  
Το παιχνίδι της συναναστροφής (associative) µοιάζει πολύ µε το 

παράλληλο παιχνίδι, καθώς κάθε παιδί συγκεντρώνεται στην ατοµική του 
δραστηριότητα. Ωστόσο, τώρα υπάρχει µεγαλύτερη επικοινωνία καθώς 
τα παιδιά µοιράζονται  τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν, περιµένουν τη 
σειρά τους, συζητούν γι’ αυτό που κάνουν και παρατηρούν τις 
δραστηριότητες των άλλων. 

Το πιο υψηλό επίπεδο της κοινωνικής ωριµότητας στο παιχνίδι 
εκφράζεται µε το συνεργατικό παιχνίδι (cooperative). Τα παιδιά 
συµµετέχουν στο παιχνίδι µε ένα κοινό σκοπό, ο οποίος µπορεί να 
πραγµατωθεί  µόνο αν συνεργαστούν όλοι και ο καθένας ανταποκριθεί 
στο ρόλο του. (Hughes, 1995) 

Η κοινωνική ωριµότητα του παιδιού εκφράζεται και µέσα από το 
δραµατικό παιχνίδι, το οποίο κορυφώνεται  στις ηλικίες µεταξύ 3-6 ετών. 
Το δραµατικό παιχνίδι έχει µελετηθεί ιδιαίτερα όπως και οι χαρακτήρες 
του δραµατικού παιχνιδιού, οι οποίοι διακρίνονται στους εξής: 
οικογενειακοί ρόλοι, ρόλοι χαρακτήρα και λειτουργικοί ρόλοι. 

Οι οικογενειακοί ρόλοι (family roles) είναι αυτοί που προτιµούνται 
περισσότερο και εµφανίζονται σε ζευγάρια. Έτσι όταν εµφανίζεται ένας 
πατέρας, θα εµφανιστεί και µια µητέρα ή ένα παιδί. Οι ρόλοι χαρακτήρα 
(character roles) είναι στερεότυποι ή φανταστικοί. Οι στερεότυποι 
χαρακτήρες καθορίζονται από το επάγγελµα, τις συνήθειες, τις 
ιδιοµορφίες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι 
φανταστικοί χαρακτήρες προέρχονται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης –π.χ. ο Superman, η Barbie κοκ. Οι ρόλοι αυτοί µοιάζουν 
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µε τους οικογενειακούς καθώς δεν χρειάζονται συγκεκριµένο πλάνο 
δράσης.  

Αντιθέτως, οι λειτουργικοί ρόλοι (functional roles) καθορίζονται µέσα 
από ένα συγκεκριµένο πλάνο δράσης –προετοιµασία ενός δείπνου, 
πυροσβέστης, τέρας, θύµα. Οι λειτουργικοί ρόλοι σύµφωνα µε τον 
Bretherton, υπαγορεύουν τη συµπεριφορά αλλά όχι τη µόνιµη ταυτότητα 
του χαρακτήρα. Οι οικογενειακοί ρόλοι και οι ρόλοι χαρακτήρα συχνά 
µετατρέπονται σε λειτουργικούς ρόλους, π.χ. ο πατέρας προστατεύει το 
παιδί από το τέρας. 

Ο βαθµός και ο τύπος της φαντασίας που χρησιµοποιούν τα παιδιά 
ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και τα µέσα που είναι 
διαθέσιµα. Έτσι, τα µικρότερα παιδιά είναι πιο ρεαλιστικά καθώς πηγή 
της φαντασίας τους είναι το περιβάλλον τους και η οικογένειά τους. Τα 
αγόρια εµφανίζονται λιγότερο ρεαλιστικά από τα κορίτσια. Τέλος, όσο 
πιο πολύ τηλεόραση βλέπουν τα παιδιά και όσο περισσότερα βιβλία τους 
διαβάζουν, τόσο λιγότερο ρεαλιστικοί είναι οι χαρακτήρες στο παιχνίδι 
τους, όπως αποφαίνονται οι Boyatzis και Watson. 
 
 

4.6.3. Το παιχνίδι στη µετέπειτα παιδική ηλικία  
Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία στη µέση παιδική ηλικία: ο γνωστικός τοµέας, ο κοινωνικός 
τοµέας και η ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Στο  γνωστικό τοµέα, η πιο σηµαντική αλλαγή είναι, ότι η σκέψη 
του παιδιού γίνεται πιο δοµηµένη, πιο λογική και έχει κάποια σειρά. Γι’ 
αυτό   το παιχνίδι τους είναι πιο ρεαλιστικό και περισσότερο 
κατευθυνόµενο από κανόνες. Το παιχνίδι αντικατοπτρίζει µια 
αναπτυσσόµενη ανάγκη για τάξη( a need for order).   

Το παιδί αυτής της ηλικίας κάνει παρέα µε συνοµηλίκους 
περισσότερο από ποτέ και αντλεί µέσα από τις παρέες του την 
υποστήριξη που παλαιότερα αντλούσε µόνο µέσα από την οικογένειά 
του. Η ανάγκη του να γίνει αποδεκτός φαίνεται και στο παιχνίδι, το οποίο 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη να ανήκεις κάπου (a need to belong).  

Τέλος, στο βασίλειο της προσωπικότητας η µεγάλη πρόκληση 
είναι να αποδείξουν στον εαυτό τους και τους άλλους ότι είναι ικανοί και 
ότι έχουν ταλέντα και δυνατότητες, για  τα οποία µπορούν να είναι 
περήφανοι. Στο παιχνίδι τους αντικατοπτρίζεται η ανάγκη για επιτυχία 
(need for industry). (Hughes, 1995) 

Ας εξετάσουµε διεξοδικότερα τον κάθε τοµέα. Στο γνωστικό τοµέα 
το παιδί διανύει το τέλος της προσυλλογιστικής περιόδου, η οποία 
διακρίνεται σε δύο επιµέρους περιόδους: την προεννοιολογική και τη 
διαισθητική περίοδο. Σ’ αυτό το στάδιο γίνεται η επεξεργασία και η 
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σταθεροποίηση των νοητικών παραστάσεων. Οι πρώτες αληθείς λογικές 
νοητικές πράξεις  αρχίζουν να πραγµατοποιούνται περί το 7ο έτος. Οι 
νοητικές αυτές πράξεις είναι πραγµατοποιήσιµες µόνο επί συγκεκριµένου 
παραστατικού υλικού. Ο Piaget ορίζει τις λογικές νοητικές πράξεις ως 
«αναστρέψιµες και εσωτερικευµένες στη σκέψη δράσεις οργανωµένες σε 
συστήµατα συνόλου»(Παρασκευόπουλος, 1985). Εξαιτίας όλων αυτών 
των νοητικών εξελίξεων, µεταβάλλεται και το παιχνίδι των παιδιών. Το 
παιχνίδι αυτό αντικατοπτρίζει τη µετάβαση από το στάδιο της 
προσυλλογιστικής σκέψης στο στάδιο της συγκεκριµένης σκέψης, µε την 
έννοια ότι το παιχνίδι γίνεται  πιο ρεαλιστικό και χαρακτηρίζεται από την 
ανάγκη για τάξη. 

Στον κοινωνικό τοµέα, την περίοδο των σχολικών χρόνων, 
µειώνεται συνεχώς ο χρόνος που περνούν τα παιδιά µε τους γονείς τους 
και αυξάνεται ο χρόνος που περνούν µε τους φίλους. Η σύνθεση της 
παρέας είναι ευµετάβλητη, ωστόσο, ο σταθερός κύκλος είναι στενός και 
διέπεται από άγραφους κανόνες. Η παρέα γίνεται ο βασικός 
κοινωνικοποιητικός παράγοντας, αφού ό,τι κανόνες συµπεριφοράς 
διδάσκουν οι γονείς και οι δάσκαλοι αφοµοιώνονται µέσα από τη 
συναναστροφή µε τους φίλους.  Επίσης, η παρέα είναι αυτή που διδάσκει 
µια σειρά κινητικών και νοητικών δεξιοτήτων (ποδήλατο, πατίνι, 
ανέκδοτα, εκφράσεις του δρόµου), που είναι απαραίτητες για την 
αποδοχή του παιδιού από τους συνοµηλίκους. 

Στον τοµέα της προσωπικότητας τα παιδιά δίνουν µεγάλη σηµασία 
σε αυτό που ο Erikson ονόµασε αίσθηµα της επιτυχίας. Καθώς τα παιδιά 
µεγαλώνουν συνειδητοποιούν ότι το µέλλον τους δεν βρίσκεται στη 
µήτρα της οικογένειας, γι’ αυτό επιδιώκουν να καλλιεργήσουν 
ικανότητες που θα τους διασφαλίσουν την επιτυχία στον ευρύτερο 
κόσµο. Ανυποµονούν να γίνουν παραγωγικά άτοµα, να επιτύχουν και να 
έχουν το αίσθηµα ότι έχουν ταλέντα. Όταν αρχίσουν να συνειδητοποιούν 
τα ταλέντα και τις κλίσεις τους κινούνται προς το αίσθηµα της επιτυχίας, 
το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του Εγώ.  

Καθώς το παιδί αλλάζει γνωστικά, κοινωνικά και ως 
προσωπικότητα, διαφοροποιείται και το παιχνίδι του. Όσο µεγαλώνουν 
τα παιδιά, σταδιακά ασχολούνται όλο και λιγότερο µε το συµβολικό 
παιχνίδι και το παιχνίδι προσποίησης. Ο Piaget το ερµηνεύει αυτό µέσα 
από δύο άξονες: Πρώτον, τα παιδιά δεν χρειάζονται πλέον το συµβολικό 
παιχνίδι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Εγώ τους. Νοιώθουν 
αρκετά δυνατά µέσα στον πραγµατικό κόσµο και δεν χρειάζεται να 
αντισταθµίσουν τις ανεπάρκειές του µέσα από έναν φανταστικό κόσµο. 
∆εύτερον, τα παιδιά µεγαλώνοντας καταβάλλουν προσπάθειες για να 
προσαρµοστούν στην πραγµατικότητα, παρά για να διασκευάσουν την 
πραγµατικότητα.  
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Επίσης, το παιχνίδι των παιδιών αλλάζει καθώς µεταβάλλονται οι 
σωµατικές και οι πνευµατικές τους δεξιότητες. Το γεγονός ότι µπορούν 
πλέον επιδέξια να κάνουν ποδήλατο(κινητικά) ή ότι µπορούν να πουν 
εκφραστικά µια αστεία ιστορία ή ένα ανέκδοτο(πνευµατικά),  τους δίνει 
τη δυνατότητα να ικανοποιούν την ανάγκη τους για επίδειξη αλλά και να 
βελτιώνουν την αυτοεκτίµησή τους.  

Μια άλλη παράµετρος που µπαίνει τώρα στο παιχνίδι των παιδιών 
είναι οι συλλογές. Η λογική σκέψη και η ικανότητα ταξινόµησης, που 
αναπτύσσονται τώρα, µετατρέπουν την ίδια τη διαδικασία της συλλογής 
σε παιχνίδι. Τα παιδιά ψάχνουν, µαζεύουν, χαζεύουν, ταξινοµούν, 
δείχνουν και ανταλλάσσουν αντικείµενα συλλογής. Ανάλογα µε την 
ποιότητα της συλλογής, το παιδί-συλλέκτης διεκδικεί µια θέση στην 
οµάδα, η οποία αυξάνει την εκτίµηση που του τρέφει η οµάδα αλλά και 
την αυτοεκτίµησή του. (Hughes, 1995) 

Παράλληλα µε τις παραπάνω µορφές παιχνιδιού, µια άλλη 
παιγνιώδης δραστηριότητα που εµφανίζεται σε αυτές τις ηλικίες είναι τα 
οργανωµένα αθλήµατα, π.χ. µπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, κολύµβηση 
κοκ. Αυτή η µορφή παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τα παιδιά. 

Σύµφωνα µε την A. Freud, τόσο τα κινητικά παιχνίδια όσο και τα 
αθλήµατα έχουν την αφετηρία τους στο Οιδιπόδειο οικογενειακό παιχνίδι 
της παιδικής οµάδας. Εξελίσσονται όµως στη συνέχεια και εκφράζουν 
σηµαντικές συµπεριφορές, όπως επίθεση, άµυνα, άµιλλα, ανταγωνισµό 
κτλ. Η συµµετοχή σε αυτά υπόκειται σε αυστηρούς κανονισµούς, 
εποµένως απαιτεί από το παιδί µια συγκριτικά υψηλή ικανότητα 
προσαρµογής στον εξωτερικό κόσµο και αντοχή στις αποτυχίες. Το παιδί 
πρέπει να ξεπεράσει τον εγωισµό του για να µπορεί να επιδοθεί σε 
τέτοιου είδους παιχνίδια. 

Τα κινητικά παιχνίδια και οι αθλητικές δραστηριότητες 
χρειάζονται το δικό τους εξοπλισµό (σε αντίθεση µε τα απλά παιχνίδια). 
Πολλά από αυτά τα εξαρτήµατα συµβολίζουν φαλλικές -επιθετικές 
ιδιότητες και χαίρουν άκρας εκτίµησης από τους κατόχους τους. 

Στα ανταγωνιστικά παιχνίδια το σώµα του παιδιού, ο αυτοέλεγχός 
του και η επιδεξιότητά του, είναι τα µέσα που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου. Η επιτυχία ή αποτυχία ενός συγκεκριµένου ατόµου 
σε αυτό τον τοµέα, δεν εξαρτάται από ένα µόνο παράγοντα, αλλά από το 
συνδυασµό πολλών παραγόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν η 
έµφυτη ή επίκτητη κινητική δεξιότητα, η συναισθηµατική κάθεξη του 
σώµατος και των επιδόσεών του, η οικειοθελής προσαρµογή στην οµάδα 
κτλ.( A. Freud, 1992) 

Μια άλλη µορφή παιχνιδιού που εµφανίζεται και µπορεί να 
καλλιεργηθεί σε αυτό το ηλικιακό στάδιο είναι το παιχνίδι των ρόλων. 
Πρόκειται για ένα ευχάριστο και εποικοδοµητικό παιχνίδι, το οποίο 
µπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η 
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δραστηριότητα είναι πολύ ευχάριστη και επιπλέον βοηθά το παιδί να 
βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του. 

Τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής του παιχνιδιού των ρόλων µέσα 
στην τάξη είναι πολλά και θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 Το παιχνίδι αυτό παρέχει µια ποικιλία εµπειριών στο παιδί, η οποία 
βελτιώνει το λεξιλόγιο του παιδιού πολύ περισσότερο από άλλα 
επικοινωνιακά παιχνίδια ή συζητήσεις που µπορεί να γίνονται στην 
τάξη. 
 Τα παιδιά µαθαίνουν τη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία και 
στις διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, βλέπουν χρήσεις της 
γλώσσας, τις οποίες δεν θα µπορούσαν να συναντήσουν στην 
καθηµερινότητα της τάξης (π.χ. τι λέει ο αστυνοµικός στον κλέφτη 
που συλλαµβάνει).  
 Οι ντροπαλοί και διστακτικοί µαθητές ξεπερνούν τις αναστολές 
τους, καθώς παίρνουν το θάρρος να µιλήσουν µέσα από έναν άλλο 
ρόλο και όχι µέσα από το δικό τους. 
 Μέσα από το παιχνίδι οι µαθητές διασκεδάζουν και αφήνουν τη 
φαντασία τους αχαλίνωτη καθώς προσπαθούν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες του ρόλου τους. 

Συνοψίζοντας, το παιχνίδι ρόλων είναι ένα παιχνίδι επικοινωνίας που 
διαθέτει τα πλεονεκτήµατα όλων των άλλων παιχνιδιών (συµβολικό, 
δραµατικό), αλλά παράλληλα µπορεί να εφαρµοστεί µέσα στο 
παιδαγωγικό πλαίσιο της τάξης χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία. Για να 
επιτύχει το παιχνίδι ρόλων µέσα στην τάξη ο δάσκαλος θα πρέπει να 
ακολουθήσει κάποιες βασικές οδηγίες όπως οι ακόλουθες: 

 Να επιδιώκει να υπάρχει στοιχειώδης ησυχία ώστε να επιτύχει το 
παιχνίδι και να µην ενοχλούνται και οι υπόλοιπες τάξεις. 
 Να ξεκινάει το παιχνίδι µε οµάδες των δύο προτού προχωρήσει σε 
πιο σύνθετες µορφές του. 
 Να µην έχει µεγάλη χρονική διάρκεια. 
 Να έχει απλό θέµα, ώστε τα παιδιά να συµµετάσχουν χωρίς µεγάλη 
καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό. 
 Να υπάρχει εναλλακτική πρόταση για τους µαθητές που δεν 
θέλουν να συµµετάσχουν ή τελειώνουν νωρίτερα. 
 Να υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο διάρκειας, το οποίο δεν θα 
µπορούν να υπερβούν τα παιδιά. 
 Να προσδιορίζονται οι ρόλοι ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε µαθητή. 

Ο τρόπος οργάνωσης του παιχνιδιού είναι πολύ απλός και το επίπεδο 
δυσκολίας µπορεί να αλλάζει όσο περνάει ο καιρός και οι µαθητές 
εξοικειώνονται µε το παιχνίδι. Έτσι µπορεί να ξεκινήσει µέσα από ένα 
απλό παιχνίδι ρόλων µε επαγγέλµατα και να εξελιχθεί µε ερεθίσµατα 
όπως, «τι θα έκανα αν ήµουν στη θέση κάποιου», «τι θα έλεγα αν µου 
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συνέβαινε κάτι άσχηµο», «πώς θα ζητούσα από τους καινούριους 
γείτονες κάποια πράγµατα ή κάποιες πληροφορίες», «πώς θα 
απαντούσαµε σε κάποιες ερωτήσεις µέσα από τη µη λεκτική 
επικοινωνία» κοκ.(Labousse, 1995) 
 
 
 

4.7. Σχέση παιχνιδιού και Θεατρικής αγωγής  
 
 

Το παιχνίδι, όπως η γλώσσα και η σκέψη είναι ένα κοινωνικό 
εργαλείο, σύµφωνα µε τον Vygotsky (1933). Το παιχνίδι και η Θεατρική 
Αγωγή επιτρέπουν την ανάπτυξη της ατοµικής και οµαδικής συνείδησης. 
«Αυτό πάλι προσδίδει νέες δυνατότητες ανεύρεσης ταυτότητας και νέων 
χώρων πραγµατικότητας που γίνονται αντιληπτοί από δραστηριότητες που 
ανήκουν κατά τον Winnicot(1958) στον τρίτο χώρο της ενδιάµεσης 
εµπειρίας και που επαναπροσδιορίζουν το «Εγώ» και το «Εσύ»(Άλκηστη, 
2001, σ. 52). 

Ο Erikson τονίζει τη σηµασία της συνεργατικότητας στο 
συµβολικό παιχνίδι. Το παιδί αντλεί ευχαρίστηση όταν υποδύεται ένα 
φανταστικό ρόλο, κατά τη διάρκεια του οποίου δοκιµάζει νέες εµπειρίες 
και αναβιώνει παλαιότερες. Στη Θεατρική Αγωγή η συνεργασία είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να οικοδοµηθεί µια εµπειρία µέσα 
από την οµάδα. 

Επιπλέον, οι οπαδοί της Φροϋδικής σχολής A.Freud  και M. Klein 
υποστήριξαν την καθαρτική λειτουργία του συµβολικού παιχνιδιού και 
τη θεώρησαν χρήσιµη για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Ανάλογα η 
Θεατρική Αγωγή µπορεί να λειτουργήσει καθαρτικά για το 
συναισθηµατισµό των παιδιών και να τα βοηθήσει να εκτονώσουν τα 
άγχη και τις φοβίες τους. 

Τόσο στο παιχνίδι όσο και στη Θεατρική Αγωγή τα παιδιά είναι 
ελεύθερα να περιδιαβαίνουν σε ένα φανταστικό κόσµο, χωρίς συµβάσεις 
και δεσµεύσεις από τον πραγµατικό κόσµο. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και 
στο όνειρο αλλά και στη λογοτεχνία. Ο Harding (1962) υπογράµµισε 
αυτή την οµοιότητα και θεωρεί ότι το παιχνίδι, το όνειρο και η 
λογοτεχνία είναι µορφές της φαντασίας, όπου εκφράζονται οι φόβοι, οι 
ανησυχίες και οι επιθυµίες. «Η ∆ραµατική Τέχνη στην εκπαίδευση δίνει τη 
δυνατότητα στα παιδιά για γλωσσικά παιχνίδια, που όµως συνδέονται µε τη 
σωµατική τους έκφραση και πολλές φορές χρησιµοποιούνται ως αφορµή 
για περαιτέρω δηµιουργική δράση. Κατά τη διαδικασία αυτή ο χρόνος και 
ο χώρος «διαλύονται», ενώ συνήθως το παιδί δεν νιώθει περιορισµούς και 
ξεπερνά τα όρια του «Εγώ» του»(Άλκηστη, 2001, σ. 50). 
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Ο Brian Wilks έχει µελετήσει τη σχέση του παιχνιδιού και του 
∆ράµατος και έχει τονίσει τη χρησιµότητά τους στα εξής σηµεία: 

• Το παιδί εξερευνά τον κόσµο µαζί µε άλλα παιδιά και αποκτά 
στενότερη σχέση µε το περιβάλλον του. 

• Ασκεί πολύπλευρα τις νοητικές, σωµατικές και κοινωνικές του 
δεξιότητες. 

• Επιτρέπεται στο παιδί να εξερευνήσει ένα φανταστικό κόσµο 
µέσα από την ασφάλεια του παιχνιδιού. 

• Οδηγεί το παιδί στην ανακάλυψη του εαυτού του και των άλλων. 
• Λειτουργεί ως πρόβα του παιδιού για τον πραγµατικό κόσµο. 
• Μέσα από το παιχνίδι το παιδί µπορεί να διοχετεύσει επικίνδυνες 

ορµές και ανάρµοστες συµπεριφορές µε ασφαλή τρόπο και χωρίς 
συνέπειες.  

• Αποτελεί διέξοδο για τα εγκλωβισµένα και καταπιεσµένα 
αισθήµατα του παιδιού. (Άλκηστη, 2001) 
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4.8. Ανακεφαλαίωση 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαµε µε τις θεωρίες ψυχολογίας που 
πλαισιώνουν το παιχνίδι καθώς και µε τα εξελικτικά στάδια του 
παιχνιδιού. 
 Οι θεωρίες παιχνιδιού στις οποίες αναφερθήκαµε διαδοχικά ήταν: 

• Κλασσικές θεωρίες µέσα από τους Spencer, Patrick, Hall, Groos 
και P.Janet. 

• Σύγχρονες θεωρίες: 
 Ψυχαναλυτική προσέγγιση µέσα από τις θεωρίες των S. 

Freud, A. Freud, E. Erikson και Winnicot. 
 Γνωστική προσέγγιση, κυρίως µέσα από τις θεωρίες του J. 

Piaget και τη σχέση παιχνιδιού- µάθησης. 
 Θεωρίες ρύθµισης της διέγερσης (Arousal Modulation 

Theories) 
 Τη Θεωρία του Bateson. 

Στη συνέχεια αναφερθήκαµε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
παιχνιδιού που αναφέρονται ανά ηλικιακό επίπεδο. Εξετάσαµε 
εξελικτικά το παιχνίδι µέσα από τρία στάδια: 

• 0-2 ετών 
• 2-5 ετών 
• µετέπειτα παιδική ηλικία. 

Σε κάθε στάδιο αναφέραµε συνοπτικά τα ιδιαίτερα γνωστικά, κινητικά 
και συναισθηµατικά χαρακτηριστικά που εµφανίζονται και συνδυάσαµε 
την εµφάνισή τους µε τις µορφές και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού 
κάθε ηλικίας. 
 Τέλος, αναφερθήκαµε σύντοµα στη σχέση του παιχνιδιού µε τη 
Θεατρική αγωγή. Συνοψίζοντας, αναφερθήκαµε και στη χρησιµότητα 
τους για το εξελισσόµενο παιδί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
 

 
 
Η ∆ραµατική Τέχνη στην εκπαίδευση διαµορφώθηκε κατά τον 

εικοστό αιώνα, ανταποκρινόµενη στις αρχές της νέας παιδαγωγικής και 
των αναπτυξιακών ψυχολογικών θεωριών. Αρχικά αντικατέστησε την 
αγωγή θεάτρου που είχε ως στόχο τη θεατρική παράσταση στο σχολείο. 
Στη µετέπειτα πορεία  της ακολούθησε µια δική της δυναµική είτε ως 
µορφή τέχνης είτε ως µέσω µάθησης.(Άλκηστη, 2001) 

Στο παρόν κεφάλαιο θα µελετήσουµε σύντοµα την πορεία και την 
εξέλιξη του θεάτρου στην εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο. Το ∆ράµα 
στην εκπαίδευση διέπεται από διαφορετική µεθοδολογία σε κάθε χώρα, 
ανάλογα µε τις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες που 
επικρατούν, το εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας, αλλά και το 
εξελικτικό στάδιο το οποίο διανύει η χώρα. Στην Ελλάδα, όπως θα 
διαπιστώσουµε στη συνέχεια, το Θέατρο στην Εκπαίδευση διανύει τα 
πρώτα του σταθερά βήµατα ακολουθώντας µια σταθερή και ανοδική 
πορεία. 

Παράλληλα, θα ασχοληθούµε εκτενώς στο κεφάλαιο αυτό µε τις 
µορφές του Θεάτρου στην εκπαίδευση. Θα οριοθετήσουµε κάθε µορφή, 
θα επισηµάνουµε διαφορές και οµοιότητες, θα τονίσουµε την 
παιδαγωγική τους αξία και θα δώσουµε παραδείγµατα εφαρµογής τους 
στην παιδαγωγική πράξη. 

Στην παρουσίαση τους θα ακολουθήσουµε µια εξελικτική 
πορεία12, την οποία µπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός στην 
εφαρµογή της θεατρικής αγωγής. Κάποιες µορφές θεάτρου στην 
εκπαίδευση, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, προϋποθέτουν τη µύηση 
του µαθητή σε κάποιες προηγούµενες θεατρικές µορφές. Για το λόγο 
αυτό η παρουσίαση µας θα ακολουθήσει µια προτεινόµενη εξελικτική 
πορεία.  

                                                 
12 Εξαίρεση αποτελούν σε αυτή την εξελικτική πορεία οι τρεις τελευταίες µορφές θεάτρου που 
παρατίθενται:η προσέγγιση Mantle of the expert, το θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο. Αυτές οι 
µορφές θεάτρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό, χωρίς να έχουν προηγηθεί 
κάποιες άλλες προηγουµένως.  
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5.1. Ιστορική αναδροµή στο Παιδικό Θέατρο στην Ελλάδα 
 
 

Η παρουσία του παιδιού στο θέατρο ανάγεται στην ελληνική 
αρχαιότητα. Εκεί για πρώτη φορά συµµετέχουν παιδιά στη θεατρική 
δράση, κυρίως ως βωβοί ρόλοι. Τέτοιους ρόλους συναντούµε στον 
Οιδίποδα, στις Τρωάδες, την Εκάβη, τη Μήδεια κ.ά. Τα παιδιά ως 
ηθοποιοί και όχι ως απλοί ρόλοι, εµφανίζονται πρώτη φορά στο 
ελισαβετιανό θέατρο. 

Ωστόσο, παιδικό θέατρο δεν είναι αυτό το οποίο έχει ηθοποιούς 
παιδιά, αλλά αυτό το οποίο απευθύνεται στα παιδιά. Πρώτα κάνει την 
εµφάνιση της η µορφή του σχολικού θεάτρου µε την εξάπλωση των 
ιησουΐτικων σχολείων απ’ άκρου σ’ άκρο της Ευρωπαϊκής ηπείρου, από 
την Αγγλία έως την Κρήτη. Με την ίδρυση των σχολείων αυτών στον 
ελληνικό χώρο του νησιωτικού Αιγαίου εµφανίζεται το σχολικό θέατρο, 
το οποίο εµπνέεται από θεολογικά θέµατα και υπηρετεί δογµατικούς 
λόγους. 

Την περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, τέλη 18ου αιώνα και 
αρχές 19ου , οι δάσκαλοι του γένους θέτουν το θέατρο στην υπηρεσία του 
έθνους. Αναγνωρίζουν την παιδαγωγική του αξία και πιστεύουν ότι δια 
του θεάτρου οι µαθητές θα επικοινωνήσουν µε την παράδοση και τη 
γλώσσα και θα αποκτήσουν ταυτότητα και συνείδηση. Έτσι οι σχολικές 
και µαθητικές παραστάσεις γενικεύονται, δίνοντας έµφαση στο αρχαίο 
ελληνικό πνεύµα, στην ελευθερία, τη δηµοκρατία και την εθνική 
ανεξαρτησία.  

Η µετεπελευθερωτική περίοδος, που θεατρικά έχει την αφετηρία 
της στην Αθήνα του 1836 και τον Αθανάσιο Σκοντζόπουλο, 
χαρακτηρίζεται από ανάσχεση των διαφωτιστικών ιδεών. Οι Βαυαροί 
ενισχύουν το ευρωπαϊκό λυρικό θέατρο και το ελληνικό θέατρο 
καταρρακώνεται. Το σχολικό θέατρο περιορίζεται σε αµφιβόλου 
ποιότητας πατριωτικά σκετς. 

Οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες για παιδικό θέατρο γίνονται 
το 1881 από τον ∆ηµήτριο Καµπούρογλου και τους τρεις τόµους 
παιδικού θεάτρου του Γρηγόριου Ξενόπουλου (1896, 1901 και 1926). 
Μια ανανεωτική κίνηση γίνεται και από τον Κ. Χρηστοµάνο το 1901, ο 
οποίος διακηρύττει το σηµαντικό ρόλο του θεάτρου στην αγωγή των 
παιδιών.  Ωστόσο, οι συνθήκες δεν βοηθούν να ευοδωθούν οι 
διακηρύξεις του. 

Την περίοδο του µεσοπολέµου, γίνεται ένα ουσιαστικό βήµα για το 
παιδικό θέατρο από την Εύφροσύνη Λόντου-∆ηµητρακοπούλου, η οποία 
ιδρύει το 1931 την «Παιδική Σκηνή». Την επόµενη χρονιά η Αντιγόνη 
Μεταξά δηµιουργεί το δικό της «Παιδικό Θέατρο» που απευθύνεται 
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αποκλειστικά σε παιδιά. Άλλα µεγάλα ονόµατα αυτής της περιόδου είναι 
η Γαλάτεια Καζαντζάκη, η Ιωάννα Μπουκουβάλα-Αναγνώστου, ο 
Στέλιος Σπεράντζας και η Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη. 

Στη µεταπολεµική Ελλάδα, αξιοσηµείωτη είναι η προσπάθεια του 
Βασίλη Ρώτα. Αριστερός ως προς την πολιτική του ιδεολογία, 
αναγνωρίζει από νωρίς το ρόλο του θεάτρου στη διαµόρφωση 
συνείδησης. Το 1930 ιδρύει το «Λαϊκό Θέατρο» και δηµοσιεύει 
πρακτικές οδηγίες για θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο.  

Την περίοδο µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο το θέατρο περνάει 
κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ύστερα από 
το Μάη του ’68, αλλάζει η νοοτροπία σχετικά µε το παιδικό θέατρο. Οι 
νέες παιδαγωγικές αρχές, οι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και  δηµιουργία 
αναγνωστικού και θεατρικού ανήλικου κοινού, επιφέρει ριζικές αλλαγές 
στο παιδικό θέατρο. Τα παιδικά θεατρικά έργα και οι παιδικοί θίασοι 
αυξάνονται συνεχώς.  

Εκείνη τη χρονική περίοδο εµφανίζονται: το «Αντικειµενοθέατρο» 
της Ευγενίας Φακίνου, η «Παιδική Σκηνή» της Ξένιας Καλογεροπούλου 
και του ∆ηµήτρη Ποταµίτη, , η «Παιδική Σκηνή» του Θεάτρου Στοά, η 
«Παιδαγωγική Σκηνή» της Τζένης Φωτίου, η «Παιδική Αυλαία» του 
Καλατζόπουλου, καθώς και άλλες παιδικές σκηνές  που έχουν 
δηµιουργηθεί απ’ όλα σχεδόν τα ∆ΗΠΕΘΕ. Επίσης, εµφανίζονται ο 
Γιάννης Ξανθούλης και ο Γιάννης Νεγρεπόντης, οι οποίοι ευδοκιµούν 
στη δεκαετία του ’70 αλλά και του’80. Όλες οι προηγούµενες 
κατακτήσεις αποτελούν τον προθάλαµο µιας µεγάλης έκρηξης στο χώρο 
του παιδικού θεάτρου, η οποία σηµειώνεται µε την εισβολή του Ευγένιου 
Τριβιζά.  

Από την περίοδο αυτή κι έπειτα, υπάρχει µια έντονη στροφή στο 
παιδικό θέαµα, κυρίως για λόγους οικονοµικούς. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα, την παραγωγή δεκάδων παιδικών θεατρικών παραστάσεων 
κάθε χρόνο. Όπως όµως γνωρίζουµε όλοι, η ποσότητα δεν προϋποθέτει 
και την ποιότητα απαραίτητα. Γι’ αυτό σήµερα συναντούµε πληθώρα 
παιδικών θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες διαθέτουν µειωµένη 
αισθητική και απευθύνονται σε µη-απαιτητικό κοινό. Ωστόσο, οι µικροί 
θεατές σίγουρα δεν εντάσσονται στο µη-απαιτητικό κοινό.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, σηµειώνουµε ότι το θέατρο για παιδιά 
στην Ελλάδα και η αντίστοιχη Γραµµατεία δεν έχει να επιδείξει 
σηµαντικά επιτεύγµατα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολλούς 
παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι η εσφαλµένη εκτίµηση της 
συµβολής του θεάτρου στην εκπαίδευση των νέων. (Γραµµατάς, 1996. 

1999) 
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5.2. Μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση 
 
 

«Η µέχρι σήµερα παραδοσιακή µέθοδος προσπέλασης στο θέατρο 
ήταν µονοσήµαντη: είτε, δηλαδή, η απλή ιστορικο-φιλολογική ανάγνωση 
του, που περιόριζε τις διαστάσεις του και εγκλώβιζε το ενδιαφέρον 
αποκλειστικά σ’ ένα µαθησιακό επίπεδο, είτε η καλλιτεχνική  του 
διάσταση, η οποία έθετε το θέατρο ως πολιτισµικό αγαθό στην υπηρεσία 
των παιδαγωγικών σκοπιµοτήτων, στερώντας την αυτονοµία και την 
πολυεδρικότητα του νοήµατός του»(Γραµµατάς, 1999, σ.39) 

Η σύγχρονη θεωρία του θεάτρου έχει να επιδείξει σηµαντικά 
επιτεύγµατα απέναντι στις παραδοσιακές µεθόδους. Ανάλογα µε το 
ηλικιακό και το µαθησιακό επίπεδο του µαθητή, το θέατρο στην 
εκπαίδευση µπορεί να πάρει τις ακόλουθες µορφές: 

 Θεατρικό παιχνίδι 
 Θεατρικός αυτοσχεδιασµός –Παντοµίµα 
 Εργαστήριο Γραφής 
 ∆ραµατοποίηση 
 Θεατρικό Αναλόγιο 
 Θεατρικό δρώµενο-Χάπενινγκ 
 Σκετς 
 Θεατρική παράσταση 
 Προσέγγιση «Πέπλο του ειδικού» (Mantle of the expert approach) 
 Θέατρο σκιών 
 Μαριονέτες –κουκλοθέατρο 

Με εξαίρεση τις δύο τελευταίες µορφές θεάτρου, όλα τα παραπάνω 
εξελίσσονται σταδιακά. Αυτό σηµαίνει ότι για να πραγµατοποιηθεί µια 
θεατρική παράσταση, τα παιδιά πρέπει να έχουν διανύσει και να έχουν 
εξοικειωθεί µε τις προηγούµενες θεατρικές µορφές. Κάθε µία από αυτές 
θα καλλιεργήσει στα παιδιά ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για να φτάσουν στην τελική και πιο 
ολοκληρωµένη µορφή θεάτρου. τη θεατρική παράσταση.  
 
 

5.2.1. Θεατρικό παιχνίδι 
 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, το παιχνίδι αποτελεί µια βασική 
δραστηριότητα του παιδιού. Το Θεατρικό παιχνίδι βασίζεται στην 
ανάγκη δραµατικής έκφρασης του παιδιού, δηλαδή στην αποδέσµευση 
του συναισθήµατος µέσα από γλωσσικά, σωµατικά, τεχνικά και υλικά 
µέσα έκφρασης. ∆ηµιουργεί συνθήκες απελευθέρωσης, χαράς και 
επικοινωνίας, που παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί να παρέµβει στον 
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κόσµο του και να αυτενεργήσει, όπως ακριβώς και στο παιχνίδι του. 
(Σέξτου, 1998) 

Στο πρώτο στάδιο της «σωµατικής έκφρασης» πραγµατοποιούνται 
διάφορα παιχνιδίσµατα µε τα αισθητήρια του σώµατος του παιδιού, τα 
οποία του δίνουν την αίσθηση της επικοινωνίας και της επαφής µε το 
σώµα του, το χώρο, το περιβάλλον και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας.  
Στο επόµενο στάδιο, αφού το παιδί έχει έρθει σε επαφή µε το σώµα του, 
προχωρούµε σε πιο σύνθετες και πιο θεατρικές δεξιότητες, που 
εκφράζονται µε την παντοµίµα ή την αυτοσχεδιαστική κίνηση. Εν 
συνεχεία, έρχεται η στιγµή της «αναπαραγωγής» ή το «παιχνίδι των 
ρόλων», που αποτελεί ουσιαστική έκφραση θεατρικών καταστάσεων. 
Τέλος, ακολουθεί η φάση του «σκηνικού αυτοσχεδιασµού», κατά τη 
διάρκεια του οποίου η φαντασία, χωρίς κανένα προσχεδιασµό, 
δηµιουργεί αυθόρµητα καταστάσεις που συνθέτουν ένα «θεατρικό 
δρώµενο», διαφορετικού τύπου και προέλευσης απ’ ότι η παράσταση 
ενός θεατρικού έργου. Η τελική στιγµή έκφρασης θεατρικού παιχνιδιού, 
είναι αυτή της ανάλυσης και αξιολόγησης των όσων συντελέστηκαν 
παραπάνω.(Γραµµατάς, 1996) Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι, 
το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι µια θεατρική παράσταση, αλλά µια 
θεατρική παράσταση µπορεί να είναι θεατρικό παιχνίδι.   

Το θεατρικό παιχνίδι καθορίζει την ουσία της θεατρικής τέχνης 
τόσο σκηνικά όσο και παιδευτικά. Ωστόσο, πρέπει να ακολουθείται µια 
διαδικασία προκειµένου να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η 
διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού, όπως περιγράφεται διαγραµµατικά 
στο βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας, είναι η ακόλουθη: 
 
 
 
 
 

  Θέαση  ευαισθητοποίηση 
  
 
 
             δράση έκφραση 
 
 
 

χρόνος  λόγος  
     
    χώρος  

 
Θεατρικό 
παιχνίδι 
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Ως στοιχεία απαραίτητα στο θεατρικό παιχνίδι θεωρούνται η 

συνοδεία µουσικής ή η χρήση µουσικών οργάνων ακόµη και από τα ίδια 
τα παιδιά. Επιπλέον, οι µαθητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 
υφάσµατα σε διάφορα χρώµατα και σχήµατα, παλιά ρούχα, καπέλα και 
διάφορα αξεσουάρ, τα οποία θα χρησιµεύσουν για την κατασκευή των 
αυτοσχέδιων κουστουµιών τους. Ανάλογα θα κατασκευαστούν και τα 
σκηνικά, χρησιµοποιώντας τα πανιά αλλά και διάφορα παλιά χρηστικά 
αντικείµενα από το σπίτι, π.χ. ένα παλιό τηλέφωνο, µια οµπρέλα, ένα CD, 
τα χρήµατα από τη χαλασµένη Μονόπολη, ένα µεγάλο χαρτόκουτο κοκ. 
Επίσης, µπορούν να έχουν στη διάθεση τους ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι, 
στο οποίο θα κατασκευάζουν µάσκες, κούκλες, ή άλλα αντικείµενα που 
πιθανόν θα χρειαστούν στο παιχνίδι τους13.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, λειτουργούν επικουρικά στην 
αποδέσµευση της φαντασίας των παιδιών. Τα παιδιά, έχουν τη 
δυνατότητα µέσα και από το συµβολικό τους παιχνίδι να δίνουν µαγικές 
διαστάσεις σε καθηµερινά µας αντικείµενα.  

Ας θυµηθούµε το «Μορµόλη» και την αναστάτωση που είχε 
προκαλέσει στη γειτονιά των µεγάλων. Τα παιδιά είχαν χρησιµοποιήσει 
ένα ξύλινο κουτί ως παιχνίδι και το είχαν ονοµάσει Μορµόλη. Όταν ο         
κ.Μπουρίνιας, ο περίεργος γείτονας,  κατέστρεψε τον Μορµόλη τους, 
έφτιαξαν έναν καινούριο από ένα µπουρί σόµπας. Κι όταν ο Μπουρίνιας 
τεµάχισε το µπουρί σε πολλά κοµµάτια, τα παιδιά αναφώνησαν ότι 
απέκτησαν πολλούς Μορµόληδες. 

Τα παιδιά λοιπόν, µπορούν από το τίποτα να κατασκευάσουν 
παιχνίδια και να χτίσουν µια µικρή φανταστική πολιτεία. Στο θεατρικό 
παιχνίδι χρησιµοποιούµε αυτές τις ικανότητες των παιδιών για να τα 
βοηθήσουµε να εκφραστούν και να διασκεδάσουν. Γι’ αυτό µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε µαζί τους µια γωνιά θεάτρου και εκεί να τοποθετήσουµε 
τα ρούχα και τα πανιά του βεστιάριου, καθώς και τα σκηνικά 
αντικείµενα. Έτσι τα παιδιά θα µπορούν να ανατρέξουν στη γωνιά τους 
και να ντύσουν το θεατρικό τους παιχνίδι µε όποιο τρόπο επιθυµούν. 

Ένα σύνηθες πρόβληµα που ανακύπτει για τους εκπαιδευτικούς 
είναι η επιλογή του θέµατος ή του ερεθίσµατος. Αυτό που πρέπει να έχει 
πάντα κατά νου ο εκπαιδευτικός –εµψυχωτής πριν επιλέξει το θέµα, είναι 
το ηλικιακό και πνευµατικό επίπεδο των µαθητών καθώς και τα 

                                                 
13 Όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση ενός θεατρικού 
παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να το πραγµατοποιήσει και χωρίς αυτά, εάν το σχολείο δεν 
διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και τον απαραίτητο εξοπλισµό. Στην παρούσα εργασία 
αναφερόµαστε στις καλύτερες κατά το δυνατό συνθήκες, κατά τις οποίες µπορεί να λάβει χώρα το 
θεατρικό παιχνίδι.  
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ενδιαφέροντά τους. Τα θέµατα µπορεί να προκύψουν από την 
καθηµερινή διδασκαλία (π.χ. τα φυτά, τα ζώα, κυκλοφοριακή αγωγή, η 
γειτονιά, τα επαγγέλµατα), από ένα σχολικό συµβάν (π.χ. ένα σκυλί που 
µπήκε στην αυλή, ο καυγάς δύο µαθητών, η εξαφάνιση της γόµας), από 
τη διήγηση ενός µαθητή (π.χ. διηγείται ένας µαθητής την επίσκεψή του 
στο λούνα παρκ, στον οδοντίατρο), από έναν πίνακα ή ένα µουσικό 
κοµµάτι (π.χ. τη «Λιλιπούπολη») κοκ.  

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο χρόνο του θεατρικού 
παιχνιδιού. Λέγοντας χρόνο εννοούµε τόσο την ώρα πραγµατοποίησης 
του θεατρικού παιχνιδιού όσο και τη χρονική του διάρκεια. Ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει κάποια ώρα αισθητικής αγωγής, την 
οποία θα αφιερώνει εκ περιτροπής στο θεατρικό παιχνίδι. Ακόµη, το 
θεατρικό παιχνίδι µπορεί να εφαρµοστεί την ώρα της γυµναστικής εάν 
είναι βροχερός ο καιρός, καθώς και τις ώρες λειτουργίας του ολοήµερου 
σχολείου. Όσον αφορά τη χρονική του διάρκεια, αυτό καθορίζεται 
κυρίως από τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους για το θέµα. Έτσι ένα 
θεατρικό παιχνίδι µπορεί να είναι ολιγόλεπτο ή να διαρκεί για µήνες και 
κάθε φορά να εµπλουτίζεται όλο και περισσότερο µε νέα στοιχεία. 
 
 
 

5.2.2. Θεατρικός αυτοσχεδιασµός – Παντοµίµα  
 

Στηριζόµενο βασικά πάνω στη σωµατική έκφραση, το θέατρο του 
αυτοσχεδιασµού βασιζόµενο στη γνώση και στην πρακτική των αρχών 
και των µεθόδων της Commedia dell’ Arte, ανάγεται απευθείας στη 
φαντασία των παιδιών, τα οποία προσδίδουν σε ένα θέµα µια οπτική 
περιγραφή πάνω στο πεδίο της σκηνής (Deldime, 1996). 
«Αυτοσχεδιασµός είναι η τεχνική της υποκριτικής τέχνης που δε βασίζεται 
στο σενάριο αλλά στην αυθόρµητη έκφραση του συναισθήµατος και στην 
επινόηση της στιγµής»(Σέξτου, 1998, σ. 22). 

Στη σχολική πράξη ο Θεατρικός αυτοσχεδιασµός µπορεί να 
ενταχθεί στο θεατρικό παιχνίδι ή να λειτουργήσει αυτόνοµα. Ο µαθητής, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παιδαγωγού-εµψυχωτή, πραγµατοποιεί ένα 
θεατρικό αυτοσχεδιασµό µε βάση τις αρχές της θεατρικής υπόκρισης και 
της θεατρικής σύµβασης. «Ο ρόλος τον οποίο αποδίδει, συνίσταται στη 
συνεργασία περισσότερων υποκριτικών κωδίκων και τεχνικών (µίµηση, 
έκφραση, κίνηση) που στοχεύουν στην ολοκληρωµένη εκδήλωση του 
θεατρικού φαίνεσθαι» (Γραµµατάς, 1999, σ. 44). 
 Για τις συνθήκες πραγµατοποίησης του θεατρικού αυτοσχεδιασµού 
ισχύει ό,τι ισχύει και για το θεατρικό παιχνίδι. Η µόνη διαφορά που  θα 
µπορούσαµε να εντοπίσουµε είναι όσον αφορά το χρόνο. Ο θεατρικός 
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αυτοσχεδιασµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη και κατά τη διάρκεια 
ενός µαθήµατος µε αφορµή ένα τυχαίο συµβάν.  
 Ωστόσο, πρέπει να σηµειώσουµε ότι η συµβολή του είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική στη θεατρική αγωγή των µαθητών, καθώς µέσα από τον 
αυτοσχεδιασµό τα παιδιά µπορούν να µυηθούν στις αρχές της θεατρικής 
έκφρασης. Ο θεατρικός αυτοσχεδιασµός µας δίνει την ευκαιρία να 
διδάξουµε µε απλό τρόπο αγωγή του λόγου και σωστή άρθρωση, κίνηση 
επί σκηνής και προετοιµάζει τα παιδιά για την επόµενη θεατρική 
διαδικασία, τη δραµατοποίηση. 
 Η παντοµίµα, από την άλλη πλευρά είναι ένας θεατρικός 
αυτοσχεδιασµός, ο οποίος δεν προϋποθέτει τη χρήση του λόγου. Τα 
παιδιά µαθαίνουν να εκφράζονται µε το σώµα και την κίνηση και 
επιπλέον, µαθαίνουν να  επικοινωνούν µη-λεκτικά. Τα παιδιά µαθαίνουν 
να αποκωδικοποιούν µη-λεκτικά σήµατα και συγχρόνως 
συνειδητοποιούν τις δυνατότητες του ίδιου τους του σώµατος. 
 Μέσα από την παντοµίµα διευκολύνεται ιδιαίτερα η συγκέντρωση, 
ο συντονισµός, η σύνθεση και η πρακτική εξάσκηση. Η οµάδα 
αναπτύσσει την εκφραστική της ικανότητα και οδηγείται σε µια ενδο-
επικοινωνία.  «Με τον περιορισµό ή την πλήρη εξάλειψη του λόγου και του 
διαλόγου, µε την αντίστοιχη υπερφόρτιση των καθαρά σωµατικών και 
µιµητικών στοιχείων της επικοινωνίας, υπερβαίνεται το όποιο πρόβληµα 
κατανόησης και ερµηνείας των λεκτικών-φωνητικών σηµείων. Η εικόνα 
που αναπτύσσεται κατ’ αυτό τον τρόπο, διαθέτει µια αυτοδύναµα 
οριζόµενη σηµασία, άµεσα προσληπτή και κατανοητή από τον οποιοδήποτε 
θεατή…»(Γραµµατάς, 1999, σ.44) 
 Κατά συνέπεια, ο θεατρικός αυτοσχεδιασµός και η παντοµίµα 
µπορούν να λειτουργήσουν ως αυτόνοµες µορφές θεατρικής έκφρασης, 
που θα εξοικειώσουν τους µαθητές µε το σώµα τους και µε τους 
θεατρικούς κώδικες. 
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O Μαρσέλ Μαρσό, ένας από τους πρωτοµάστορες της 
παντοµίµας (Έψιλον, τ.684, 2004, 13) 



  
 

5.2.3. ∆ραµατοποίηση 
 

Με τον όρο ∆ραµατοποίηση εννοούµε τη δραστηριότητα που 
βασίζεται σε ένα δοµηµένο υπάρχον κείµενο.  Όταν η δραστηριότητα 
βασίζεται σε µια επινόηση των παιδιών τότε γίνεται λόγος για θεατρικό 
παιχνίδι. Στη σχολική τάξη, η δραµατοποίηση αφορά στη διαδικασία 
αναδιάρθρωσης ενός αφηγηµατικού κειµένου µέσω του δραµατικού 
κώδικα (δραµατική έκφραση,  αυτοσχεδιασµός, αναπαράσταση µε 
µίµηση, υποκριτική κοκ) (Μουδατσάκις, 1994). 

« Η σχολική δραµατοποίηση ως δραµατοποιηµένο παιχνίδι και 
οµαδικό επίτευγµα των παιδιών ανήκει στην κατηγορία του παιδικού 
θεάτρου» (Σέξτου, 1998, σ. 32). Αυτό που θα πρέπει να σηµειώσουµε σε 
αυτό το σηµείο είναι ότι το παιδικό θέατρο ξεκινάει και καταλήγει στα 
παιδιά, σε αντίθεση µε το σχολικό ή το σχολειοποιηµένο θέατρο, το 
οποίο αποτέλεσε µέσω προβολής των σχολείων. 

Εξετάζοντας εκτενέστερα τη δραµατοποίηση στη σχολική τάξη, 
διαπιστώνουµε ότι κινείται σε δύο επίπεδα: ένα οριζόντιο και ένα κάθετο. 
Το οριζόντιο επίπεδο αφορά στη σύνθεση και καταγραφή του 
δραµατικού κειµένου, στη δηµιουργία, δηλαδή, ενός σεναρίου. Το 
κάθετο επίπεδο αναφέρεται στη σκηνική του απόδοση, την κάθετη, 
δηλαδή, εµψύχωσή του. Τα δεδοµένα αυτά της δραµατοποίησης 
ανταποκρίνονται και στην καθεαυτό έννοια του Θεάτρου, αφού η 
οριζόντια κίνηση ανήκει στους δραµατουργούς και η κάθετη στους 
πρακτικούς(ηθοποιούς, σκηνοθέτες κτλ.)(Μουδατσάκις, 1994) 

Η διαδικασία δραµατοποίησης και στις δύο φάσεις θα µπορούσε 
να παραστεί διαγραµµατικά ως εξής: 
 
Α΄ ΦΑΣΗ (οριζόντια κίνηση) 
 
 
 
 
 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
∆ΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
 
 
Β΄ ΦΑΣΗ (κάθετη κίνηση) 
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∆ΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ 
 
Εκµάθηση και 
διδασκαλία του 
γνωστικού θέµατος. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ερµηνεία σύγκρουσης  
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 
δραµατικού κειµένου 

∆ΡΑΣΗ 
 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ 
Χρήση εξαρτηµάτων 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
της προτεινόµενης εποχής  

ΜΟΥΣΙΚΗ –ΗΧΟΙ 
Κλιµατισµός της 
δράσης  

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
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5.2.3.1. Τα συστατικά στοιχεία της ∆ραµατοποίησης  
 

Στη δραµατοποίηση εκτός από τις δύο αυτές φάσεις, υπάρχουν και 
κάποιες δοµές, τις οποίες πρέπει να φροντίσει ο διδάσκοντας για την 
οριζόντια και κάθετη κίνηση του  δράµατος. Οι βασικές δοµές είναι η 
αφήγηση, ο διάλογος και οι οδηγίες. 

Όσον αφορά την αφήγηση, αυτή στηρίζεται στη διήγηση µιας 
ιστορίας ή ενός επεισοδίου σε τρίτο πρόσωπο. Η αφήγηση πρέπει να 
είναι γλαφυρή και γεµάτη εικόνες, ώστε να µπορεί να συµπαρασύρει το 
θεατή. Τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από την αφήγηση να γράφουν 
περιγραφικά και ασκούν πολλές γλωσσικές δεξιότητες. Μαθαίνουν να 
«σκέφτονται και να γράφουν» µε έναν τρόπο πιο διασκεδαστικό και πιο 
ενδιαφέρον, σε σχέση µε τα «σκέφτοµαι και γράφω» του σχολικού 
βιβλίου.  Αναζητούν µόνα τους τρόπους για να διανθίσουν το κείµενο 
τους, µε χρήση επιθέτων, µετοχών, επιρρηµάτων κοκ.  

 Ο ρόλος του αφηγητή µπορεί να πάρει τρεις µορφές: Ο αφηγητής 
µπορεί να διηγείται την ιστορία και τα παιδιά να τη δραµατοποιούν. 
Ακόµη µπορεί να είναι µαγνητοφωνηµένη η αφήγηση, να συνοδεύεται 
από µουσική και τα παιδιά να δραµατοποιούν τα γεγονότα. Η δεύτερη 
µορφή είναι να υπάρχει ο αφηγητής – εισηγητής, ο οποίος διηγείται όλη 
την ιστορία στην αρχή και τα παιδιά στη συνέχεια τη δραµατοποιούν. 
Τέλος, µπορεί να είναι ο αφηγητής –διασυνδετής,  οποίος αφηγείται την 
εισαγωγή, ξεκινάει η δράση, παρεµβαίνει σε κάποια σηµεία14 και στο 
τέλος κλείνει τη δράση µόνος ή µαζί µε τα παιδιά. (Άλκηστη, 1993 [στο 
βιβλίο του ΟΕ∆Β για τη θεατρική αγωγή] . Μουδατσάκις, 1994). 

Η άλλη δοµή της δραµατοποίησης είναι ο διάλογος, ο οποίος 
κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του δραµατοποιηµένου κειµένου. Τα παιδιά 
αρχικά πρέπει να µάθουν τη χρήση της παύλας για τις διαλογικές µορφές 
του κειµένου, καθώς και τη διαφοροποίηση των προσώπων. Στη 
συνέχεια, µαθαίνουν ότι ο διάλογος είναι αυτός που αυξάνει τη 
θεατρικότητα ενός κειµένου και γι’ αυτό πρέπει να είναι ζωντανός και 
αληθοφανής. 

Για να µπορέσουν τα παιδιά να κατασκευάσουν τα διαλογικά µέρη, 
θα ήταν χρήσιµο να προηγηθεί µια ανάλυση της δράσης των προσώπων. 
Με τη βοήθεια του διδάσκοντα µπορούν να καταγράψουν στην αρχή όλα 
τα πρόσωπα του προς δραµατοποίηση κειµένου και να καταγράψουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. Για παράδειγµα, ποιος είναι, που 
είναι, τι ζητάει, ποιους συναντάει, πως τον χαρακτηρίζουµε κοκ. Αυτό θα 
διευκολύνει πολύ τα παιδιά στη σύνθεση του ρόλου του κάθε προσώπου 
και επιπλέον θα τα εξασκήσει στην ανάλυση προσώπων. 

                                                 
14 Συνήθως είναι τα σηµεία που είναι δύσκολο να παραστούν σκηνικά ή τα σηµεία που χρειάζεται να 
γίνει αλλαγή σκηνικού ή ρόλων. 
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Τέλος, η άλλη δοµή στο δραµατοποιηµένο κείµενο είναι οι 
οδηγίες. Τα παιδιά θα πρέπει να εντάξουν στο κείµενο τους σκηνικές 
οδηγίες και προτάσεις για τη µουσική, το φωτισµό, την ένδυση, την 
κίνηση. Οι  οδηγίες αυτές θα βοηθήσουν στην σκηνική παράσταση του 
κειµένου, αλλά παράλληλα θα ασκήσουν τα παιδιά στο θεατρικό 
γίγνεσθαι. 

 

 

 

 

 

∆ραµατοποίηση µε θέµα της «Μάχη της Κρήτης», εµπνευσµένη 
από ένα ιστορικό συµβάν στον Κρουσσώνα.(1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Κρουσσώνα, 2001) 

5.2.3.2. Τα θέµατα της ∆ραµατοποίησης  
 

∆υνητικά όλα τα κείµενα µπορούν να δραµατοποιηθούν, ανάλογα 
µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να προτείνει 
κείµενα από όλα τα διδακτικά αντικείµενα. Για παράδειγµα, µπορούµε να 
επιλέξουµε να δραµατοποιήσουµε ένα λογοτεχνικό απόσπασµα ή ένα 
ποίηµα από το βιβλίο «Η γλώσσα µου», ένα θέµα από το «Εµείς και ο 
κόσµος», την «Ιστορία», την «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» κοκ. 
Ακόµη και η «Φυσική» µπορεί να σταθεί έµπνευση για δραµατοποίηση, 
για παράδειγµα «Η ανακάλυψη του Βενιαµίν Φρανκλίνου». Ωστόσο, 
υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια που µπορούν να καταστήσουν την 
επιλογή µας επιτυχηµένη: το ενδιαφέρον των µαθητών προς το 
συγκεκριµένο θέµα και οι συγκρούσεις του ∆ράµατος. 
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Το ενδιαφέρον των µαθητών είναι αυτό που θα κινητοποιήσει τα 
παιδιά, θα απελευθερώσει τη φαντασία τους και θα ενεργοποιήσει τη 
δηµιουργικότητά τους. Λέγοντας συγκρούσεις εννοούµε τις 
αντιπαραθέσεις ιδεών που ενυπάρχουν στο προς δραµατοποίηση κείµενο, 
τις αντιπαραθέσεις, τις διεκδικήσεις, όλα, δηλαδή, τα στοιχεία που 
προάγουν τη δράση. Οι συγκρούσεις αυτές πρέπει να διερευνηθούν από 
τους µαθητές και να αναδειχθούν στη δραµατοποίηση µέσα από τους 
έντονους διαλόγους και την κατάλληλη αντιπαράθεση των δρώντων 
προσώπων. 

Μια άλλη συνηθισµένη αλλά και ενδιαφέρουσα πηγή κειµένων 
προς δραµατοποίηση αποτελούν οι µύθοι και τα παραµύθια. «Οι µύθοι 
πραγµατεύονται αφηγήσεις που παραδεχόταν ο πρώτος άνθρωπος. Μέσα 
τους καθρεφτίζονται οι αντιλήψεις αναφορικά µε τα δαιµονικά βάθη της 
ζωής»(Τσιλτσπέργκερ, 1995, σ.10). Ο µύθος παραπέµπει σε µια διήγηση 
που έχει κληροδοτηθεί από τα πολύ παλιά χρόνια και αναφέρεται σε 
αρχέγονα συµβάντα, όπως τη δηµιουργία του κόσµου, τους θεούς και 
τους ήρωες. Το σύνολο των µύθων ενός λαού συνιστά τη µυθολογία του. 

Το παραµύθι, απόγονος του µύθου, «ενοικεί σε ένα µυθικό τόπο, 
στο χώρο όπου ο ήρωας του παραµυθιού έξω από το κοινωνικό γίγνεσθαι, 
είναι σε θέση να απελευθερωθεί εσωτερικά και εξωτερικά και να υψωθεί 
πάνω από την πρότερη κατάστασή του (φτώχειας, ταπείνωσης, µικρόνοιας 
κοκ.)» (Τσιλτσπέργκερ, 1995, σ.10). Το παραµύθι γεννιέται τη στιγµή 
όπου εικόνες µυθικές και µαγικές συναντιούνται και προκύπτει αυτή η 
φαινοµενικά άτεχνη αφηγηµατική µορφή.  

Σύµφωνα µε τον C.Jung οι µύθοι και τα παραµύθια είναι αυτά που 
µας οδηγούν πίσω στο συλλογικό ασυνείδητο, το αρχέγονο δηλαδή 
ασυνείδητο απ’ όπου προερχόµαστε όλοι15.  «Τα παραµύθια µεταδίδουν 
σηµαντικές εντολές στο συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, που 
αντιστοιχούν στο εκάστοτε επίπεδο ανάπτυξης. Λόγω του ότι τα θέµατά 
τους πραγµατεύονται ανθρώπινα προβλήµατα καθολικής ισχύος και 
µάλιστα όσα απασχολούν ιδιαίτερα την παιδική ψυχή, προάγουν την 
ανάπτυξη του Εγώ που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Παράλληλα 
απελευθερώνουν εντάσεις από το ασυνείδητο, αποδίδοντας µορφή και 
πειστικότητα σ’ αυτές, καταδεικνύοντας δυνατότητες για την εξάλειψή τους 
σε συνεργασία µε τις απαιτήσεις του Εγώ και του Υπερεγώ» 
(Τσιλτσπέργκερ, 1995, σ.29). 

Όταν τα παιδιά δραµατοποιούν ιστορίες ηρώων παρουσιάζονται τα 
ίδια ως ήρωες και απελευθερώνονται από τις φοβίες τους. Οι καλές και οι 
κακές πλευρές του Εγώ αφιερώνονται στον αγώνα του ήρωα και το καλό 
νικάει το κακό. Έτσι µε την επιτυχία του καλού επί του  κακού 
απαλείφονται σταδιακά και τα φοβικά ερεθίσµατα.  

                                                 
15 Βλέπε κεφάλαιο 1. 
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Καταλήγοντας, τα παιδιά έχουν µια πληθώρα επιλογών στα 
κείµενα προς δραµατοποίηση. Το ηλικιακό και πνευµατικό τους επίπεδο, 
αλλά και οι εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν, θα καθοδηγήσουν 
µαθητή και εκπαιδευτικό στις ανάλογες επιλογές. 

 

 
 
 

 

Όπως παραπάνω, 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρουσσώνα, 2001. 

 

 5.2.4. Εργαστήριο γραφής  
 

Το εργαστήριο γραφής συνδέεται άµεσα µε την έννοια της 
δραµατοποίησης, καθώς µέσα από το εργαστήριο αυτό προκύπτουν τα 
κείµενα τα οποία δραµατοποιούν τα παιδιά. Οι µαθητές µε τη βοήθεια 
των δασκάλων καθοδηγούνται στον θεατρικό τρόπο γραφής. Αντλώντας 
το θέµα τους από την καθηµερινή πραγµατικότητα, το µύθο, το 
αραµ

ό 
υγκέντρωσης και προσοχής.  

π ύθι, τις προσωπικές εµπειρίες ή κάποιες διδακτικές ενότητες, 
ασκούνται σε  ένα είδος λόγου που εµπλουτίζει και διευρύνει τους 
γλωσσικούς και λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας (Γραµµατάς, 1999).  

Στην επιλογή του κειµένου λαµβάνεται υπόψιν ο παράγοντας 
ηλικία, καθώς αυτός καθορίζει το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης των 
µαθητών, το στάδιο νοητικής εξέλιξης καθώς και το βαθµ
σ
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Τα στάδια που ακολουθούνται θα µπορούσαν να καθοριστούν ως 
ξής: Αρχικά επιλέγεται το κείµενο µε λογοτεχνικά και παιδαγωγικά 
ριτήρια. Στη συνέχεια, δοµούν το κείµενο και καταγράφουν τις 

 σκηνική ενότητα καθορίζουν τα δρώντα 
ρόσωπα, την πορεία της δράσης, το χώρο και το χρόνο. Ακολούθως, 
αταγράφουν στιχοµυθίες και αποδίδουν τη σκέψη τους µε διαλογική 
ορφή

 

Με αυτό 
 εξετάζουν στο βάθος τους (Γραµµατάς, 1996, 

999) 
Το θεατρικό αναλόγιο είναι µια πολύ εποικοδοµητική διαδικασία 

 τη θεατρική αγωγή των µαθητών. Τους επιτρέπει να ανεβάσουν 
λύ δύσκολο- λόγω της έκτασης 

 λόγω σκηνικών και ενδυµάτων- να ανέβουν σκηνικά. Ο δάσκαλος 
ενεργε

ς α   

 

ε
κ
σκηνικές ενότητες. Σε κάθε
π
κ
µ . Έτσι οι µαθητές σταδιακά κατακτούν την έννοια του διαλόγου 
και τη θεατρικότητα του κειµένου. (Γραµµατάς, 1999. Σέξτου, 1998. 
Deldime, 1996 . Beauchamp, 1998. Μουδατσάκις, 1994).  
 Ως θεατρικότητα ορίζουµε «την ιδιότητα µεταλλάξεως των γραπτών 
σηµείων σε σκηνικά µεγέθη, διαδικασία η οποία αντιµετωπίζεται και 
αξιολογείται όχι απαραιτήτως υπό το πρίσµα της δοµής του θεατρικού 
κειµένου αλλά περισσότερο εν σχέσει προς την προτρεπτική λειτουργία την 
οποία αναπτύσσουν τα σηµεία βάσει της οποίας θεωρούνται δυνάµει και 
φύσει αναπαραστάσιµο και ενσαρκώσιµο υλικό» (Θωµαδάκη, 1999, σ.9) 
 
 
 

 

5.2.5. Το θεατρικό αναλόγιο 
 
 

Το Θεατρικό Αναλόγιο επιτρέπει στους µαθητές να γνωρίσουν το 
δραµατικό λόγο, τους κώδικες του θεάτρου και της υποκριτικής χωρίς να 
αναπτ Εύσσεται σκηνικό θέαµα. πιλέγεται στην τάξη ένα θεατρικό έργο, 
γίνεται η κατανοµή των ρόλων και τα παιδιά διαβάζουν το θεατρικό έργο 
σύµφωνα µε τους ρόλους τους. Πρόκειται για µια πολύ εποικοδοµητική 
δραστηριότητα, καθώς τα παιδιά επικεντρώνονται στο φωνητικό και 
µιµητικό µέρος, στο περιεχόµενο του κειµένου και στην ανίχνευση 
δραµατικών σχέσεων και καταστάσεων, χωρίς να τα απασχολεί η 
σκηνική τους παρουσία.  τον τρόπο έρχονται σε επαφή µε 
εατρικά κείµενα, τα οποίαθ

1

για
φωνολογικά παραστάσεις που θα ήταν πο
ή

ί ως σκηνοθέτης που κατευθύνει τους ηθοποιούς του στην 
εκµάθηση τη  δρ µατικής έκφρασης. Τους διδάσκει τη σωστή έκφραση 
και άρθρωση, µαθαίνουν να διοχετεύουν το συναίσθηµα στο λόγο τους, 
εν ολίγοις µαθαίνουν να µιλούν θεατρικά. 
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Το θεατρικό αναλόγιο παρουσιάζει οµοιότητες µε το «παλιό 
ραδιοφωνικό θέατρο». Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι µαθητές από 
την αρχή είναι, ότι πρόκειται για ένα θέατρο µε αυξηµένες εκφραστικές 
απαιτήσεις. Ο θεατής µετατρέπεται σε ακροατή και ο λόγος µας πρέπει 
να είναι τόσο εκφραστικός, ώστε να µπορεί να ξυπνήσει τις θεατρικές 
εικόνες στον ακροατή και να αντικαταστήσει τη µη-γλωσσική 
επικοινωνία του σώµατος. 
 

ατοποιηθεί οποιαδήποτε 
στιγµή

π  ν οποιηθεί
αρτυρίας .  Το 

άπενινγκ µας επιτρέπει να απευθυνθούµε καλλιτεχνικά και ιδεολογικά 
τους παρευρισκόµενους και να κεντρίσουµε την προσοχή και το 
ενδιαφέρον τους πολύ πιο άµεσα. Μπορούµε να περάσουµε τα µηνύµατά 
µας µε συναισθηµατικό ή διασκεδαστικό τρόπο. 

Για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τον εκπαιδευτικό αποτελεί έναν 
εύκολο τρόπο θεατρικής παρουσίασης, αφού δεν προϋποθέτει πολλή 
προετοιµασία, σκηνικά, κουστούµια κοκ. Μπορεί να παρασταθεί µε τη 
βοήθεια απλού µακιγιάζ ή τη χρήση αυτοσχέδιων κουστουµιών ( π.χ. να 
φορούν όλα τα παιδιά το ίδιο χρώµα ρούχων). Επίσης, είναι ένας 
πρωτότυπος τρόπος να οργανώσουν τα παιδιά µια εθνική γιορτή, η  οποία 
θα ξεφεύγει από τα καθιερωµένα και θα είναι µια εκδήλωση των παιδιών 
και όχι µια σχολική εκδήλωση των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για µια 
µορφή θεάτρου στην εκπαίδευση, η οποία αφήνει πολλές πρωτοβουλίες  
                                                

 
 

5.2.6. Το θεατρικό ∆ρώµενο (χάπενινγκ) 
 

Το Θεατρικό δρώµενο µπορεί να πραγµ
 και σε οποιοδήποτε µέρος. Πρόκειται για µια θεατρική 

δραστηριότητα, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την ευκαιρία µιας 
επετείου ή ενός σηµαντικού γεγονότος, όπως για παράδειγµα η 
Παγκόσµια ηµέρα του περιβάλλοντος. Οι µαθητές µε τις οδηγίες του 
παιδαγωγού εµψυχωτή οργανώνουν µια ολιγόλεπτη θεατρική παράσταση 
εµπνευσµένη από το θέµα που έχουν επιλέξει. Η διαφορά από το σκετς ή 
την αυτούσια θεατρική παράσταση είναι ότι, το θεατρικό δρώµενο είναι 
πιο αυθόρµητο και απαιτεί λιγότερη προετοιµασία. ∆εν στηρίζεται σε ένα 
προκαθορισµένο σενάριο, αλλά υπακούει στον αυτοσχεδιασµό της 
στιγµής και µερικές φορές διαµορφώνεται και από τις αντιδράσεις των 
παρευρισκόµενων.   

Το Θεατρικό δρώµενο ανήκει σε ένα είδος θεάτρου που 
αποκαλούµε θέατρο του δρόµου. Μ ορεί α χρησιµ  τόσο σε µια 
πολιτιστική εκδήλωση αλλά και ως ήπια µορφή διαµ 16

χ
σ

 
16 Κατά τη διάρκεια του πολέµου στο Ιράκ, είδαµε σε πολλές πορείες διαµαρτυρίας θεατρικά 
χάπενινγκ, τα οποία κέντριζαν άµεσα το συναισθηµατισµό των παρευρισκοµένων.  
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και αυτενέργεια στο µαθητή. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως βοηθός των 
παιδιών και ενισχύει την προσπάθειά τους. Τέλος, αυτό που πρέπει να 
σηµειώσουµε είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει προηγουµένως µαθητεύσει 
στις προαναφερθείσες µορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στο θεατρικό δρώµενο.  
 
 

 
 

 

Θεατρικό ∆ρώµενο που πραγµατοποιήθηκε, στα
πλαίσια της έρευνας,  µε θέµα την «Πόλεµο στο Ιράκ»
στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γαζίου, 2003.  
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παράσταση. Πραγµατοποιείται 
ε βάση ένα προκαθορισµένο σενάριο, το οποίο µπορεί να έχουν 
ροετοιµάσει οι µαθητές, ο δάσκαλος ή να υπάρχει ως αυτόνοµο έργο. 

ουσική αλλά η χρονική του διάρκεια 
υ 20-30 λεπτά). Ο αριθµός των 

υµµετεχόντων είναι πιο περιορισµένος σε σχέση µε την παράσταση. 

 των εθνικών 

 

 

5.2.7. Το σκετς   
 

Το σκετς είναι πιο σύνθετη µορφή του Θεάτρου στην εκπαίδευση, 
αλλά πιο απλή σε σχέση µε τη θεατρική 

Επιµέλεια µακιγιάζ για την πραγµατοποίηση του Θεατρικού
∆ρώµενου. Στη µια πλευρά το σήµα της Ειρήνης και από την
άλλη δάκρυα κάτω από το µάτι. (1ο ∆ηµοτικό Γαζίου, 2003) 

µ
π
∆ιαθέτει σκηνικά, κοστούµια, µ
ίναι περιορισµένη (περίποε
σ
Τέλος, µια άλλη διαφορά από τη θεατρική παράσταση είναι ότι συνήθως 
απευθύνεται σε περιορισµένο κοινό (τους µαθητές του σχολείου ή της 
τάξης και τους γονείς), ενώ η θεατρική παράσταση συχνά περιλαµβάνει 
µεγαλύτερο κοινό (Γραµµατάς, 1999). 

Το σκετς χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην Ελλάδα, στα πρώτα 
βήµατα του θεάτρου στην εκπαίδευση. Τα θέµατά του ήταν κυρίως 
θρησκευτικά και πατριωτικά. Επρόκειτο για µονόπρακτα θεατράκια, τα 
οποία ανέβαιναν στις σχολικές εορτές και επετείους. Σήµερα, 
εξακολουθεί να χρησιµοποιείται µε τρόπο ανάλογο στα σχολεία. Οι 
εκπαιδευτικοί το προτιµούν για τις εορταστικές εκδηλώσεις



  
 

εορτώ

. 
 

κ

 
υαισθητοποίησης. «Είναι µια τέχνη που δεν µπορεί να λειτουργήσει 
ρήµην κοινού. Είναι µια τέχνη βαθύτατα κοινωνική, µέσα στην οποία 

ν και των Χριστουγέννων, επειδή απαιτεί λιγότερη προετοιµασία. 
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, συνηθίζεται η θεατρική παράσταση.  

Το λυπηρό στη σηµερινή κατάσταση των σκετς, είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τα ίδια σκετς που 
χρησιµοποιούνταν και πριν από 30 χρόνια. Το υλικό δεν ανανεώνεται και 
όπως είναι αναµενόµενο, τα παλιά εκείνα σκετς δεν κινούν το ενδιαφέρον 
των µαθητών, γιατί είχαν διαµορφωθεί κάτω από διαφορετικές 
κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες. Αυτό που θα ήταν ευκταίο και είναι 
εφικτό, είναι να υπάρξει µια ανανέωση στα σκετς και να βοηθούν τα 
παιδιά µέσα από το «εργαστήριο γραφής» να διαµορφώσουν τα δικά τους 
σκετς και να εκφραστούν µέσα από αυτά

 

5.2.8. Η θεατρι ή παράσταση 
 
 

Η θεατρική παράσταση αποτελεί το αποκορύφωµα όλων των 
παραπάνω µορφών του θεάτρου στην εκπαίδευση. Πρόκειται για τη 
στιγµή που ένα ολοκληρωµένο θεατρικό έργο ανεβαίνει στη θεατρική 
σκηνή του σχολείου (ή κάποια άλλη σκηνή αν δεν διαθέτει το σχολείο).  
Είναι το θέατρο που ξεκινάει από τους µαθητές και καταλήγει σε αυτούς. 
Ο λόγος που το επισηµαίνουµε αυτό, είναι γιατί κατά το παρελθόν- αλλά 
και σήµερα-, τα σχολεία προκειµένου να παρουσιάσουν µια πολύ καλή 
παράσταση απευθύνονται σε επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες ηθοποιούς, 
εξοβελίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη µαθητική παρουσία. 

 έ   Το θεατρικό ργο που θα επιλέξουν να ανεβάσουν οι µαθητές 
µπορεί να είναι ένα υπάρχον ή µπορεί να είναι µια ιστορία που έχει 
προκύψει µέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τη δραµατοποίηση ή το 
εργαστήριο γραφής. Ο ρόλος του παιδαγωγού είναι πολύ σηµαντικός σε 
µια θεατρική παράσταση. Πρέπει να κατευθύνει τα παιδιά σκηνοθετικά, 
να τα βοηθήσει στην κατασκευή των κοστουµιών και των σκηνικών, 
αλλά και στην επιλογή του φωτισµού και της µουσικής. Ένα άλλο σηµείο 
στο οποίο πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός είναι στην κατανοµή των 
δραστηριοτήτων της παράστασης. Ο δάσκαλος οφείλει να προνοήσει, 
ώστε όλοι οι µαθητές να συµµετάσχουν και να µην νιώσει κανένας 
µειονεκτικά. (Γραµµατάς, 1996, 1999). 

Η θεατρική παράσταση είναι ένα πολιτιστικό αγαθό τόσο για τα 
παιδιά που την οργανώνουν και συµµετάσχουν –οι ποµποί-, όσο και για 
τα παιδιά που την παρακολουθούν-δέκτες.  Το θέατρο είναι ένα µέσο 
πικοινωνίας, αυτογνωσίας, δηµιουργικής έκφρασης καιε
ε
ε
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συναντάµε µε ποικίλες µορφές και τις άλλες τέχνες»(Κουρετζής, σ.63, 
«Παιδικό θέαµα», 19

στο 
89). 

Τα παιδιά προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν αβίαστα 
την προετοιµασία µιας θεατρικής παράστασης, θα πρέπει 
ροηγουµένως να έχουν εξαντλήσει τη «διερεύνηση» και τη «µάθηση» 
στη

σία και η 
πο

  η α ε

τ

» (mantle of the expert) 

δηµ

π έ

σ
π

 διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού και της δραµατοποίησης. Πριν 
την παράσταση θα πρέπει ο εκπαιδευτικός µαζί µε τους µαθητές να 
θέσουν τους στόχους που επιδιώκουν µέσα από την παράσταση, ώστε να 
λειτουργήσουν και να προετοιµαστούν ανάλογα. 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να αναλογιστεί α) στο σκοπό της 
παρουσίασης της παράστασης, β) στις επιπτώσεις που θα έχει η 
περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών µε το θέατρο και γ) στην 
κοινωνικότητα της οµάδας και στο κατά πόσο είναι έτοιµη να µοιραστεί 
τη δηµιουργία της µε το κοινό.  (Άλκηστη, 1993 [στο βιβλίο του ΟΕ∆Β 
για τη θεατρική αγωγή]) 

Τέλος, αυτό που πρέπει να σηµειώσουµε είναι ότι, στο θέατρο στο 
σχολείο αυτό που µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η διαδικα
ρεία του κάθε µαθητή και όχι το αποτέλεσµα. Συνεπώς, το ενδιαφέρον 

µας πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό και να µ ν φήνουµ  τη 
µαταιοδοξία, για προβολή του εκπαιδευτικού ή του σχολείου,  να  
καθοδηγεί τα θεατρικά δρώµενα ης τάξης. Η παράσταση είναι από τους 
µαθητές για τους µαθητές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του σχολείου 
είναι να σταθούν αρωγοί και εµψυχωτές στην προσπάθεια των µαθητών. 
 
 

5.2.9. Η προσέγγιση «Πέπλο του ειδικού της 
Dorothy Heathcote 
 
 
 

Η προσέγγιση «Πέπλο του ειδικού» (Mantle of the Expert approach) 
παρουσιάζεται εκτενώς στο οµότιτλο βιβλίο που έχουν εκδώσει η 
Dorothy Heathcote και ο Gavin Bolton. Και οι δύο είναι αδιαµφισβήτητα 
σηµαντικοί νεωτεριστές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάζονται πάνω στη 

ιουργία µιας ζωντανής εκπαίδευσης. Ο λόγος που αποφασίσαµε να 
συµπεριλάβουµε αυτή την προσέγγιση στην έρευνά µας είναι γιατί 
πρόκειται για µια προσέγγιση καινοτόµος για τα ελληνικά δεδοµένα. 
Συνδυάζει πολλές πρακτικές από αυτές που προαναφέρθηκαν, αλλά όλες 
τις στεγάζει κάτω από τους στόχους και τις επιδιώξεις του εκάστοτε 
Αναλυτικού Προγράµµατος. Είναι µια προσέγγιση ου χει εφαρµοστεί 
στο εξωτερικό, αλλά απουσιάζει  εντελώς από τον ελλαδικό χώρο. Ας 
εξετάσουµε εκτενέστερα τι ακριβώς είναι αυτή η προσέγγιση.  
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Ο στόχος της είναι να δώσει στα παιδιά ένα θέµα το οποίο θα 
αναλάβουν ως ειδικοί (experts), για παράδειγµα ως ειδικοί στην 
κατασκευή αεροπλάνων, µοναχοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες κοκ. Τα παιδιά 
αναλαµβάνοντας το ρόλο του ειδικού, αναλαµβάνουν και όλες τις 
ευθύνες που προκύπτουν από αυτόν. Μέσα από το ρόλο τους ανατίθενται 
διάφορες εργασίες τις οποίες πρέπει να φέρουν εις πέρας. Σε αυτό το 
σηµείο παρεµβαίνει ο δάσκαλος ο οποίος τους διδάσκει όλες τις 
απ . 

ν επισκέφτηκε µε την τάξη ένα µοναστήρι. 
Στη σ

ν αυτό µελέτησαν από τη Φυσική την 
έννοια

µ  

ς µ

λέπονται από το Α.Π.. Το 
σηµαν

αραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις ευθύνες αυτές Το 
ακόλουθο παράδειγµα θεωρούµε ότι θα φωτίσει περισσότερο τη 
συγκεκριµένη προσέγγιση. 

Η δασκάλα έθεσε ως στόχο τη διδασκαλία των Μεσαιωνικών 
µοναστηριών. Παρουσίασε µέσα από κάποια παιχνίδια-δραστηριότητες 
τα µοναστήρια και επιπλέο

υνέχεια, τα παιδιά έφτιαξαν ένα εικονικό µοναστήρι και ανέλαβε ο 
κάθε µοναχός µια δραστηριότητα. Έφτασε στη µονή ένα γράµµα από ένα 
άλλο µοναχό (κατασκευασµένο από τη δασκάλα), το οποίο ζητούσε από 
τους µοναχούς να γράψουν ένα βιβλίο µε µοναστικούς κανόνες για ένα 
µοναστήρι που επρόκειτο να λειτουργήσει σύντοµα.  

Τα παιδιά για να γράψουν το βιβλίο έπρεπε να ανακαλύψουν ποιοι 
κανόνες ισχύουν σε ένα µοναστήρι. Συνεπώς, έπρεπε να ζήσουν εικονικά 
σε ένα µοναστήρι. Μετά έπρεπε να φτιάξουν ένα εικονικό τυπογραφείο 
του Μεσαίωνα. Για να το φτιάξου

 του φωτός, προκειµένου να τοποθετηθούν τα εικονικά τους 
εργαλεία στη σωστή θέση. Έπειτα, έµαθαν να κατασκευάζουν 
ανακυκλωµένο χαρτί, να µελετούν και να γράφουν µε το γραφικό 
χαρακτήρα του Μεσαίωνα και τέλος, έγραψαν το βιβλίο των κανόνων.  

Έτσι, οι µαθητές ελέτησαν τη ζωή στα µοναστήρια του Μεσαίωνα, 
την έννοια του φωτός, εξασκήθηκαν στη γραφή και στην κατασκευή 
οικολογικού χαρτιού. Απέκτησαν δηλαδή δεξιότητες και ικανότητες που 
προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα, αλλά τις απέκτησαν  µέσα 
από έναν παιγνιώδη τρόπο. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι 
αφιέρωναν στην προσέγγιση κάποιες ώρε  την εβδο άδα, για περίπου 
δύο µήνες. 

Συγκεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, η προσέγγιση «Πέπλο του 
ειδικού» έχει ως στόχο µέσα από µια φανταστική κατάσταση να 
µεταδώσει στους µαθητές γνώσεις που προβ

τικότερο στοιχείο είναι ότι οι µαθητές ζώντας στο ρόλο του 
ειδικού, αναζητούν τη γνώση µόνοι τους. H γνώση προκύπτει ως ανάγκη 
και όχι ως καταναγκασµός. 

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας εµπλέκει τους µαθητές τόσο νοητικά 
όσο και αποτελεσµατικά, γιατί δεν απαιτεί την απλή επανάληψη της ήδη 
υπάρχουσας γνώσης, αλλά τους προτρέπει να δουν τον κόσµο µε ένα νέο 
βλέµµα. Οτιδήποτε λαµβάνει µέρος στα πλαίσια της εργασίας  ανάγεται 

 132



  
 

σε ένα νόηµα, µια έννοια. Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης και η γλώσσα, η 
οποία αρχικά χρησιµοποιείται από το δάσκαλο, αλλά στη συνέχεια την 
υιοθετούν οι µαθητές ως δική τους Αυτή η «γλώσσα» δεν περιλαµβάνει 
απλώς τη συζήτηση, αλλά και το γραπτό λόγο, και την ανάγνωση, και 
οποιοδήποτε συµβολικό σύστηµα. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η κοινωνική διάσταση 
αυτής ης µεθόδου ιδασκαλίας. Η µάθηση πραγ ατοποιείται πιο 
αποτελεσµατικά µέσα σε ένα 

.  

τ δ µ
περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης. 

Εδώ τ

να ρωτούν, να συζητούν, να διαπραγµατεύονται, να 

προ
του
πρα
τρό
του
γνω   

νται και 

τρό  για τη µάθηση µοιράζεται µεταξύ της 

οµ
κα
διδ
µά τοι και πιο 
έµπ

n στην εισαγωγή συνοψίζει τέσσερις από τις αρχές που του 
έχε

  ο

. α α φ ό

α παιδιά δουλεύουν σε οµάδες µέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, το 
οποίο απέχει από το στείρο ανταγωνισµό. Μ’ αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η άνοδος των συνολικών επιτεύξεων της οµάδας. Ζητείται 
από τους µαθητές 
υπαναχωρούν, να αναλαµβάνουν ευθύνες και να συνεργάζονται, όλα 

ς όφελος της οµάδας και ξεπερνώντας τον εαυτό τους. Οι ενέργειές 
ς επικεντρώνονται κυρίως στους στόχους που πρέπει να 
γµατοποιήσουν και λιγότερο στην αλληλεπίδραση, και µ’ αυτό τον 
πο επιτυγχάνουν την ατοµική γνώση και µαθαίνουν τις προσωπικές 
ς ικανότητες. Είναι ενεργοί στη διαδικασία µάθησης, όχι µόνο 
στικά, αλλά κοινωνικά και κιναισθητικά.
Όπως έχει αποδείξει και ο Freire, οι µαθητές κινητοποιού

ενδυναµώνονται από την ίδια τη γνώση ότι είναι µαθητές. Σε αυτό τον 
πο διδασκαλίας, η ευθύνη

οµάδας και του δασκάλου. Ο δάσκαλος αποτελεί ενεργό µέλος αυτής της 
άδας µάθησης, ο οποίος µε τις γνώσεις του και τις ικανότητες του 
θοδηγεί την οµάδα. Όταν οι δάσκαλοι εργάζονται µε αυτή τη µέθοδο 
ασκαλίας, κατανοούν περισσότερα για τις ατοµικές τους διαδικασίες 
θησης και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι πιο ευαίσθη
ειροι στη διδασκαλία των µαθητών τους. Η επιτυχία της µάθησης 

εξαρτάται από την ικανότητα του µαθητή να ανακαλέσει την 
προηγούµενη γνώση προκείµενου να λύσει ένα πρόβληµα και αφού το 
λύσει να διευρύνει τη γνώση του µέσα από την επιτυχία λύσης του 
προβλήµατος. Μέσα από αυτή τη µέθοδο διδασκαλίας, η προηγούµενη 
γνώση και εµπειρία των µαθητών ισχυροποιείται και το πλαίσιο 
αναφορών τους διευρύνεται.  

Ο Bolto
ι εµφυσήσει η Heathcote και οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν 

έµπνευση για κάθε εκπαιδευτικό που εργάζεται σε σχολική τάξη ή στο 
χώρο της έρευνας: 
• Εάν είσαι δάσκαλος στην εκπαίδευση πρέπει να συνεχίσεις να 

εργάζεσαι κατευθείαν µε τα παιδιά, τους µαθητές τ υ νηπιαγωγείου, 
του δηµοτικού, και του γυµνασίου, αντί να είσαι σε εκπαιδευτικά 
ινστιτούτα κάθε είδους Με υτό τον τρόπο θ  µπορείς να ε αρµ ζεις 
στην πράξη αυτά που προτείνεις στους άλλους να κάνουν, αλλά και 
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να επωφελείσαι από αυτή την πρακτική προκειµένου να εξελίξεις και 
να βελτιώσεις τις θεωρητικές σου αρχές. 

• Το δράµα είναι σε θέση να δηµιουργήσει ορισµένες έννοιες.  
• Το δράµα αποδίδει καλύτερα όταν συµµετέχει όλη η τάξη σε αυτή τη 

δηµιουργία εννοιών. 
• Η ευθύνη τ

 

ου δασκάλου είναι να εµψυχώνει και ο πιο προσφιλής 

µ  

H
ν σ

 
αθαίνουν, δηλαδή πρέπει να επιδιώκουν την πραγµατοποίηση των 
τόχων τους. 
Η Heathcote θεωρεί ότι η δουλειά στο Mantle of the Expert συχνά 

νικό (πολλές φορές και ατοµικό ) παιχνίδι για 
) οι µαθητές γνωρίζουν ότι δεσµεύονται µέσα 

ε ένα φανταστικό επίπεδο, β) καταλαβαίνουν ότι µέσα σε αυτό το 
αντα

 µ  να
 

τρόπος για να το κάνει αυτό είναι συµµετέχοντας µέσα από ένα ρόλο 
που διευκολύνει (π.χ. ο δάσκαλος συµµετέχει έσα από τη δραµατική 
τέχνη και όχι απ’ έξω ως θεατής). Η συνηθισµένη σχέση δασκάλου- 
µαθητή µετατρέπεται σε σχέση συναδέλφου- καλλιτέχνη. 
Η προσέγγιση Mantle of the Expert, σύµφωνα µε τη D. eathcote και 

τον G.Bolton,  πρέπει α βασίζεται στα εξής: α) το υγκεκριµένο 
αντικείµενο που επιδιώκουµε να διδάξουµε να προκύπτει µέσα από τους 
στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος, β) οι µαθητές πρέπει να έχουν 
συνείδηση των όσων µαθαίνουν, καθώς συνεχώς διευρύνουν τη γνώση 
τους και τις ικανότητές τους, γ) πρέπει να είναι υπεύθυνοι για όσα
µ
σ

µετατρέπεται σε ένα κοινω
τους ακόλουθους λόγους: α
σ
φ στικό πλαίσιο έχουν τη δυνατότητα να διευθύνουν, να 
αποφασίζουν και να λειτουργούν, γ) ο «θεατής» µέσα τους είναι 
άγρυπνος προκειµένου να απολαµβάνουν τη δράση και την 
υπευθυνότητα ακόµη κι αν συµµετέχουν οι ίδιοι στη δράση, δ) η τάξη 
δουλεύει, όπως και οι ειδικοί, µέσα από κάποιες συµβάσεις. Για 
παράδειγµα εάν είναι ειδικοί στην κατασκευή αεροπλάνων δεν πρέπει σε 
καµία περίπτωση να τους ζητηθεί να κατασκευάσουν ένα αεροπλάνο. 
Λειτουργούν όµως ως ειδικοί µέσα από κάποιες άγραφες συµβάσεις, 
όπως ότι δεν θα κατασκευάσουν ποτέ ένα αεροπλάνο. (Ηeathcote & 
Bolton, 1995). 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η προσέγγιση Mantle of the 
expert της D.Heathcote, είναι µια µέθοδος την οποία αξίζει να 
µελετήσουν οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να ασχοληθούν µε το θέατρο 
στην εκπαίδευση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εκτενώς στη σχολική πράξη 
ως εναλλακτική µορφή διδασκαλίας. Μάλιστα, στα πλαίσια της 
ευέλικτης ζώνης- που έχει εισαχθεί πρόσφατα στα σχολεία- οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να οργανώσουν διάφορα project µέσα από αυτή 
την προσέγγιση. Αλλά και στα πλαίσια της διαθεµατικής διδασκαλίας, 
που πρόκειται να εισαχθεί επίσηµα στο Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, η 
προσέγγιση αυτή πορεί  αποτελέσει έµπνευση για τον εκπαιδευτικό. 
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5.2.10. Το θέατρο σκιών  
 
 

 «Η σκιά, η πιο µεταφυσική έννοια που ακολουθεί τα όντα και τα 
αντικείµενα στην καθηµερινή ζωή σε κάθε τους βήµα, η διάσταση που 
συνοδεύει το φως σε µόνιµη αντίστιξη µε το σκοτάδι, είναι ο βασικός 
παράγοντας της αισθητικής διαµόρφωσης του Καραγκιόζη/ 
Karag¨οz(Καραγκιόζ). Χρησιµοποιώντας αυτό το παιχνίδι φωτός και 
σκιάς, το θέατρο σκιών επί αιώνες εµφανιζόταν στο κοινό του στην 
Ελλάδα και στην Τουρκία µε την ίδια ονοµασία: Καραγκιόζης/ 
Karag¨οz(Καραγκιόζ)»(Μυστακίδου, 1998, σ. 7). 

Το θέατρο σκιών είναι ένα εξαιρετικά διαδεδοµένο είδος Λαϊκού 
θεάτρου, µε αφετηρία την Άπω Ανατολή. Με τη µεσολάβηση Αράβων 
και Τούρκων εξαπλώνεται στη Βόρεια Αφρική, τα Βαλκάνια και την 
Ελλάδα. Αν και αρχικά απευθυνόταν σε κοινό ενήλικων θεατών, 
κατέληξε να αποτελεί µορφή θεατρικής επικοινωνίας κυρίως για παιδικό 
κοινό. (Γραµµατάς, 1999) 

Οι παράγοντες που το κάνουν τόσο προσιτό στα παιδιά είναι 
πολλοί και ποικίλοι και παρά τις πολιτιστικές αλλαγές, φαίνεται ότι είναι 
ένα είδος που εξακολουθεί να µιλάει στις παιδικές καρδιές. Η αµεσότητά 
του, η δυνατότητα αυτοσχεδιασµού, η τροποποίηση των µηνυµ των 
ανάλο

ά

 του Τούρκου 
ασά ή µπέη, που βρίσκει   ως µεσολαβητή τον Χατζηαβάτη. Αµέσως ο 
ατζηαβάτης ζητάει τη βοήθεια του Καραγκιόζη, ο οποίος προσποιείται 

πάντα ότι γνωρίζει τη δουλειά (π.χ. «Ο Καραγκιόζης γραµµατικός»). Με 
την ευκαιρία της δουλειάς παρελαύνουν όλοι οι χαρακτήρες του θεάτρου 
σκιών, τους οποίους ο Καραγκιόζης κακοµεταχειρίζεται, γελοιοποιεί και 
ξυλοφορτώνει. Στο τέλος, ο Καραγκιόζης πάντα αποκαλύπτεται και 
γελοιοποιείται. (Μυστακίδου, 1998) 

Το θέατρο σκιών, που αποτελεί µια λαϊκή καλλιτεχνική έκφραση, 
αγκαλιάζει την προφορική παράδοση αναµεταδίδοντας τα κείµενα, αλλά 
συγχρόνως και την ιδιορρυθµία της φωνής του κάθε χαρακτήρα, 

γα µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το ψυχαγωγικό και 
διασκεδαστικό του περιεχόµενο, οι σταθεροί χαρακτήρες του, είναι 
µερικοί από τους παράγοντες που το καθιστούν αγαπητό στα παιδιά.  

Επιπλέον, το θέατρο σκιών αποτελεί έναν πολύ ισχυρό κρίκο µε 
την ελληνική παράδοση που παραµένει αλώβητη από το πέρασµα του 
χρόνου. Τα θέµατά του θεάτρου σκιών, κυρίως κωµικά, ασχολούνται µε 
καταστάσεις που πηγάζουν από την πραγµατικότητα. Μια σύνδεση της 
ελληνικής πραγµατικότητας του χτες και του σήµερα. 

Η εκκίνηση γίνεται από µια εκδούλευση ή ανάγκη
π
Χ
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καθιερώνοντας τον τρόπο οµιλίας του διαχρονικά , πέρα από τις απόψεις 
του. πίσης, το θέατρο σκιών δηµιουργεί µια οπτική-πλαστική 
αράδοση, αναµεταδίδοντας το ρυθµό της κίνησης κάθε φιγούρας και της 
θέσης 

 σκιών στο σχολείο ή να φτιάξουν το δικό τους θέατρο σκιών. Όλο 
αυτό τ

Ε
π

της µέσα στο σύνολο. Η κίνηση και η φωνή  της φιγούρας είναι 
ταυτόχρονη και δύσκολα θα µπορούσε κανείς να διακρίνει ποιο 
προηγείται και ποιο έπεται. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, συνδυασµένα και µε τη µουσική είναι 
που καθιστούν το θέατρο σκιών ένα πολύ καλό, ποιοτικά και 
παιδαγωγικά, θέαµα για τα παιδιά. Ο δάσκαλος µπορεί να το 
χρησιµοποιήσει ως θέαµα αλλά και ως πράξη. Μπορούν να καλέσουν ένα 
θέατρο

ο παιχνίδι µε το φως και τη σκιά, αλλά και µε την κίνηση της 
φιγούρας είναι σίγουρο ότι θα συνεπάρει τα παιδιά και θα τα 
συµπαρασύρει στα µονοπάτια της ελληνικής παράδοσης.  
 
 

Σεράι του Καραγκιόζη υπερυψωµένο σε κατασκευή Θανάση
Σπυρόπουλου. (Έψιλον, τ.681, Απρίλιος 2004, σ.134) 
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5.2.11. Το κουκλοθέατρο και η µαριονέτες  
 

 
Πρόκειται για άψυχα αντικείµενα στα οποία δίνει πνοή ζωής ο 

νθρωπος καθώς τα κινεί µε κλωστές ή µε τα δάχτυλά του. Πρόκειται για 
την πανανθρώπινη τέχνη της εµψύχωσης, που αρχικά ανάγεται στην 
Αίγυπτο και την Ινδία, στην Άπω Ανατολή και στην Ελλάδα, και στη 
συνέχεια στη Ρώµη και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.(Γραµµατάς, 1999) Ο 
όρος µαριονέτες προέρχεται από τις µικρές Μαρίες –Παναγίες, όταν το 
κουκλοθέατρο ήταν ακόµη θρησκευτικό. (Βαλάση, στο Παιδικό Θέαµα, 
1989) 

«Το κουκλοθέατρο υπάρχει από τη στιγµή που υπάρχει  κίνηση. Το 
άψυχο αντικείµενο αποχτάει ζωή µόνο µε την κίνηση. Η κίνηση είναι το 
αθάνατο νερό για το κουκλοθέατρο»(Βαλάση, σ.55, στο Παιδικό Θέαµα, 
1989). Ο λόγος του εµψυχωτή έρχεται να  συµπληρώσει τη µαγεία του 
κουκλοθέατρου και να δώσει συναίσθηµα και αµεσότητα στην 
επικοινωνία κούκλας και κοινού. 

Οι κούκλες από µόνες τους δεν έχουν συναίσθηµα, ούτε µπορούν 
να το αποδώσουν γιατί τα χαρακτηριστικά τους παραµένουν αναλλοίωτα  
σε όλες τις περιστάσεις, κωµικές ή τραγικές. Το χρώµα της φωνής του 
ηθοποιού-εµψυχωτή είναι αυτό που θα εµφυσήσει ζωή και συναίσθηµα 
στην άψυχη κούκλα. 

Όσον αφορά στο περιεχόµενο και τη θεµατική του κουκλοθέατρου, 
υπάρχει µια τεράστια γκάµα επιλογών από σατιρικά, κωµικά, τραγικά, 
δραµατικά ή αυτοσχέδια κείµενα. Η πλοκή και η δράση συχνά 
προάγονται µέσα από την αλληλεπίδραση εµψυχωτή-κοινού ή µέσα από 
τις παρεµβάσεις του κοινού. 

Αυτό το στοιχείο είναι που κάνει το κουκλοθέατρο άµεσο και 
προσιτό στο παιδικό κοινό. Στο κουκλοθέατρο-όπως και στα άλλα είδη 
παιδικού θεάµατος -, ο ανήλικος θεατής µεταφέρεται στη σφαίρα του 
φανταστικού και διαµορφώνει µια νέα πραγµατικότητα, από την οποία 
αντλεί µηνύµατα και αξίες. Σε αυτό άλλωστε έγκειται και η παιδαγωγική 
αξία του κουκλοθέατρου. 

Ηλικιακά, ενδείκνυται περισσότερο για  παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας. Μέσα στην τάξη, µε τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού µπορούν να παρακολουθήσουν παραστάσεις 
κουκλοθέατρου από το δάσκαλο και στη συνέχεια να φτιάξουν τη δική 
τους. Σε µεγαλύτερες ηλικίες, τα παιδιά µπορούν να εκκινήσουν από την 
κατασκευή κούκλας και στη συνέχεια να περάσουν σε δραµατοποιήσεις 
κειµένων µε το κουκλοθέατρο. (Γραµµατάς, 1999. Θεοχάρη-Περάκη, 
1988) 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι η κούκλα του 
Κουκλοθέατρου είναι µια ύλη που παριστάνει ένα ζωντανό πλάσµα, που 

ά
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κινείται µε σκοπό την ψυχαγωγία και έχει ένα δραµατικό αποτέλεσµα, 
κουκλοθέατρου έχει ένα σκοπό αισθητικό και 

ραµατικό. Μέσα από το σκοπό αυτό ξεπηδά η παιδαγωγική, 
υχαγ

δηλαδή η κούκλα του 
δ
ψ ωγική και αισθητική αξία του Κουκλοθέατρου. 
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5.3. Ανακεφαλαίωση  
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαµε εκτενώς µε το παιδικό θέατρο 
αι τις µορφές του στην εκπαίδευση. Αρχικά επιδιώξαµε µια σύντοµη 
τορική αναδροµή της πορείας του παιδικού θεάτρου στον ελλαδικό 
ώρ ούς

 
 

 
κ
ισ
χ ο. Επισηµάναµε τους σηµαντικούς σταθµ  του και τους συνδέσαµε 
µε τα ιστορικά γεγονότα της εκάστοτε περιόδου. 
 Στη συνέχεια ασχοληθήκαµε µε την παρουσίαση των µορφών 
θεάτρου στην εκπαίδευση. Παρουσιάσαµε το κάθε είδος επισηµαίνοντας 
την παιδαγωγική του αξία, τα στάδια του, τη θεµατική και το 
περιεχόµενό του και τις δυνατότητες εφαρµογής του στη σχολική τάξη. 
Όπως προαναφέραµε στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, 
προσπαθήσαµε να ακολουθήσουµε µια εξελικτική πορεία στην 
παρουσίαση. Η εξελικτική αυτή πορεία στηρίζεται στο γεγονός ότι 
κάποιες από τις µορφές θεάτρου στην εκπαίδευση, προϋποθέτουν την 
εφαρµογή κάποιων προηγούµενων. Αυτό διευκολύνει τον εκπαιδευτικό 
που θέλει να προετοιµάσει µια σειρά θεατρικών παρεµβάσεων στη 
σχολική του τάξη. 
 Οι µορφές θεάτρου στην εκπαίδευση που παρουσιάστηκαν ήταν οι 
ακόλουθες: 

 Θεατρικό παιχνίδι 
 Θεατρικός αυτοσχεδιασµός –Παντοµίµα 
 Εργαστήριο Γραφής 
 ∆ραµατοποίηση 
 Θεατρικό Αναλόγιο 
 Θεατρικό δρώµενο-Χάπενινγκ 
 Σκετς 
 Θεατρική παράσταση 
 Προσέγγιση «Πέπλο του ειδικού» (Mantle of the expert approach) 
 Θέατρο σκιών 
 Μαριονέτες –κουκλοθέατρο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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Παρά το µεγάλο ενδιαφέρον που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 
χρόνια για τη µελέτη του ∆ράµατος στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα οι 
σχετικές µελέτες απουσιάζουν. Η θεατρική αγωγή αποτελεί ένα χώρο 
πρόσφορο για έρευνα στον ελληνικό χώρο, καθώς έχουν γίνει πολύ λίγες 
προσπάθειες επισταµένης έρευνας. Ίσως τα τελευταία χρόνια να υπάρχει 
µια αύξηση των ερευνών στα Παιδαγωγικά Ιδρύµατα, αλλά δυστυχώς 
καµία από αυτές δεν έχει δει το φως της δηµοσιότητας µε τη µορφή 
έκδοσης ή δηµοσίευσης σε επιστηµονικά περιοδικά. 

Για το λόγο αυτό η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ήταν ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο έργο για εµάς. Αρωγός στην προσπάθειά µας αυτή 
στάθηκε η έρευνα της Άλκηστης µε θέµα «Η δραµατική τέχνη στην 
εκπαίδευση παιδιών µε νοητική υστέρηση». Εκτός του ότι αποτελεί µια 
πολύ πρόσφατη έρευνα –2000-, είναι και µια πολύ καλά δοµηµένη 
έρευνα από έναν γνώστη του αντικειµένου, που έχει προσφέρει πολλά 
στη ∆ραµατική Τέχνη στην Ελλάδα. 

Βασιζόµενοι λοιπόν στα πορίσµατα της Άλκηστης, από τη δική της 
αναδίφηση σε βιβλιοθήκες όπως, του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, 
Institute of Education, της  βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου του Exeter, 
του Warwick, της Οξφόρδης, του Terza Universita di Roma και του 
Birmingham, αλλά και στην προσωπική µας ανασκόπηση στη βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης και στο διαδίκτυο, παρουσιάζουµε τα 
αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Για διευκόλυνση του αναγνώστη θα προσπαθήσουµε να 
παρουσιάσουµε τι  έρευνες σε δύο θεµατικές ενότητες: 

1. έρευνες που αφορούν στη θεατρική αγωγή 
2. έρευνες που αφορούν στην αυτοαντίληψη 
3. έρευνα της Άλκηστης (2000). 
Επιλέξαµε να παρουσιάσουµε ξεχωριστά την έρευνα της Άλκηστις 

γιατί, όπως προαναφέραµε, αποτελεί ια από τις πιο πρόσφατες και 
έγκυρες µελέτες στον ελληνικό χώρο. 
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6.1. Έρευνες στη θεατρική αγωγή 
 
 

Η πρώτη έρευνα στην οποία θα αναφερθούµε είναι των Beales J. 
και Zemel Br.(1990) από τον Καναδά. Η έρευνα αυτή δηµοσιεύτηκε στο 
περιοδικό School Counselor (38, 46-51) και έχει ως θέµα « Την επίδραση 
του ∆ράµατος στην κοινωνική ωριµότητα στο γυµνάσιο» (The effects of 
High School Drama on Social Maturity). Στην έρευνά του χρησιµοποίησε 
δείγµα 40 µαθητών, από τους οποίους οι 20 αποτελούσαν την 
πειραµατική οµάδα και οι υπόλοιποι 20 την οµάδα ελέγχου. Στην 
πειραµατική οµάδα εφάρµοσε πρακτικές ∆ράµατος και για τις µετρήσεις 
χρησιµοποίησε τα California Psychological Inventory και το Rosenberg 
Self-Esteem Scale. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική 
διαφορά ως προς την κοινωνικότητα, την ανεκτικότητα και την 
ανεξαρτησία των µαθητών, αλλά δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντική 
διαφορά ως προς την αυτοεκτίµησή τους.  

Ο P.D. Hossent(1987) στα πλαίσια του µεταπτυχιακού του στο 
Πανεπιστήµιο του Exeter πραγµατοποίησε έρευνα µε θέµα «∆ράµα και 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Drama and Special Educational 
Needs). Στη µελέτη του αυτή συνδυάζει την ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων µε την καλλιέργεια των συναισθηµάτων και της 
αυτοαντίληψης. Με αναφορές στον Bolton, τον Dinmeyer, τους 
Cartledge & Milburn, τον Wood, τον Pring και τη Heathcote, υποστηρίζει 
ότι το ∆ράµα βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες παιδιών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. (Άλκηστις, 2000) 

Η Ν. Θεοφιλοπούλου πραγµατοποίησε έρευνα µε θέµα «Η 
Θεατρική Τέχνη στο σχολείο και η προσωπική ανάπτυξη των µαθητών». 
Στην έρευνά της επικεντρώθηκε στη σχέση δασκάλου-µαθητή και στον 
τρόπο που επηρεάζει ο δάσκαλος την προσωπική ανάπτυξη του µαθητή. 
∆ιαπίστωσε ότι ο δάσκαλος παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη 
συναισθηµατική, νοητική, κοινωνική και αισθητική ανάπτυξη του 
µαθητή κι αυτό γιατί µπορεί  να κατευθύνει δηµιουργικά τους 
συµµετέχοντες µε τη διδασκαλία του. Ανάλογα µπορεί να επηρεάσει τους 
συµµετέχοντες σε µια µη-δηµιουργική µάθηση και στην απλή επανάληψη 
στερεο µ

 

τύπων. Επίσης, επεσή ανε τη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ 
των µελών της οµάδας. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε σε κάποιες έρευνες που µελετούν 
κατά βάση τη σχέση του ∆ράµατος και των κοινωνικών ικανοτήτων. Η 
πρώτη έρευνα που θα µνηµονεύσουµε είναι της L. McGregor µε θέµα 
«Τη µελέτη της κοινωνικότητας των µαθητών και τη διδασκαλία του 
∆ράµατος σε τρία σχολεία» (A sociological investigation of Drama 
teaching in Three schools). Η έρευνά της πραγµατοποιήθηκε σε τρία 
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σχολεία σε χρονικό διάστηµα ενός χρόνου. Σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της McGregor το ∆ράµα αποτελεί µια καινοτόµος 
µέθοδος διδασκαλίας που µπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδεις κοινωνικές 
αλλαγές. Αυτό συµβαίνει επειδή κατ  τη ιάρκεια του ∆ράµατος τα 
παιδιά δεν εργάζονται µόνα τους, αλλά αναγκάζονται να συνεργαστούν 
είτε µε µια µικρή οµάδ

ά δ   

α ή µε όλη την τάξη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο 
µαθητ

η

άποιες επιπλέον ασκήσεις. Στο 
προ-τε

µ  
η

ση. Στόχος της 
εργασ

 ς
Sapir και κατέληξε στο 

συµπέ  

κ

ής  ευαισθητοποιείται και µαθαίνει να µοιράζεται τις ιδέες του, τις 
εµπειρίες του αλλά και τα προσωπικά του αντικείµενα µε τους άλλους. Η 
έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής στο 
University of London, Institute of Education, το 1975.(Άλκηστις, 2000) 

Οι R.Fischer και Cr.Garrison µελέτησαν την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων σε µαθητές δηµοτικού µέσα από το Παιχνίδι ρόλων και τις 
µεθόδους ψυχοθεραπείας. Στη µελέτη τους, που πραγµατοποιήθηκε το 
1980, χρησιµοποίησαν δυο πειραµατικές οµάδες και δύο αντίστοιχες 
οµάδες ελέγχου. Οι οµάδες αυτές αποτελούνταν από 14 παιδιά ηλικίας 8-
9 ετών και 17 παιδιά λικίας 11-12 ετών. Πρόκειται για µια έρευνα 
δράσης που πραγµατοποιήθηκε σε 12 συναντήσεις των 45΄. Σε κάθε 
συνάντηση ο δάσκαλος έκανε µια εισήγηση για ένα θέµα διάρκειας 10΄ 
και ακολουθούσε παιχνίδι ρόλων και κ

στ και στο µετά-τεστ της πειραµατικής οµάδας χρησιµοποιήθηκε 
το κοινωνιο ετρικό τεστ του M. Haskell µε κάποιες τροποποιήσεις. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας  πειραµατική οµάδα 
παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά τις κοινωνικές 
δεξιότητες και την κοινωνική συµπεριφορά.( Fischer R. & Garrison Ch., 
1980) 

H N. P. Pavlova  χρησιµοποίησε επίσης των Παιχνίδι ρόλων για 
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά µε ειδικές δεξιότητες. Η 
Pavlova προετοίµασε τα παιχνίδια ρόλων µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες παιδιών µε νοητική υστέρη

ίας της υπήρξε να εξοικειωθούν τα παιδιά µε απαιτούµενες 
συµπεριφορές σε διάφορους κοινωνικούς χώρους, όπως θέατρα, 
καταστήµατα, χώρους διασκέδασης, οικογενειακά σχήµατα. Απώτερος 
στόχος της ήταν τα παιδιά µέσα από το παιχνίδι ρόλων να αποκτήσουν 
δεξιότητες που θα τα καταστήσουν ανεξάρτητα, ώστε να µπορούν να 
ενταχθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. (Pavlova N., 1987) 

Η D. Kelly εκπόνησε θεωρητική µελέτη κατά τη διάρκεια των 
µεταπτυχιακών της σπουδών και µελέτησε την κοινωνική διάσταση στο 
«Παιχνίδι και ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση». Τη µελέτη τη  τη 
στήριξε κυρίως στις θεωρητικές απόψεις του 

ρασµα, ότι ο άνθρωπος διευρύνεται µέσω του ∆ράµατος τόσο ως 
προς τη θεώρηση του κόσµου όσο και ως προς τη σχέση του µε τους 
άλλους. Αυτό το αταφέρνει κυρίως µέσα από τη συµβολική λειτουργία 
του παιχνιδιού, η οποία παρέχει στο άτοµο τη δυνατότητα να 
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αναθεωρήσει τον κόσµο µέσα από έναν δικό του τρόπο. Η Kelly, 
συµπληρώνοντας τις απόψεις του Sapir, γράφει ότι το ∆ράµα δίνει τη 
δυνατότητα στο παιδί να χαρεί το αδύνατο και το παράδοξο και µέσα από 
αυτό να διευρύνει το «εσώτατό του είναι». Η έρευνα αυτή 
πραγµ
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 εργασία. (Άλκηστις, 2000) 
νάλογα, η M. Wooton σε µια µεταπτυχιακή εργασία που 

ραγµατοποιήθηκε στο ίδιο πανεπιστήµιο, µελετά την επίδραση του 
ράµατος στην Εκπαίδευση(An investigation into the determining 
fluence on Drama in Education). Στην έρευνα αυτή παρουσιάζει τους 

ατοποιήθηκε στο University of London, Institute of Education, το 
1977.(Άλκηστις, 2000) 

Η K. Akito από την Ιαπωνία χρησιµοποίησε στην έρευνά της, την 
προσέγγιση “Mantle of the expert” της Dorothy Heathcote, µε στόχο να 
καλλιεργήσει τις κοινωνικές δεξιότητες παιδιών µε ειδικές δεξιότητες. Η 
Akito διαπίστωσε ότι µέσα από αυτή την προσέγγιση τα παιδιά 
κατάφεραν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε τέτοιο 
βαθµό ώστε να µπορούν να αντιλαµβάνονται το νόηµα της ζωής τους και 
της συµµετοχής τ

γγιση, τα παιδιά έµαθαν να κερδίζουν την εµπιστοσύνη και το 
σεβασµό των άλλων, να αναπτύσσουν υπευθυνότητα ως προς την 
εργασία τους και να κατανοούν τα νοήµατα των λέξεων σε ένα 
διαχωρισµένο κόσ ο. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 
µεταπτυχιακής της εργασίας στο University of Central England στο 
Burmingham το 1993. (Άλκηστις, 2000) 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε κάποιες µελέτες που αφορούν 
στη σχέση ∆ράµατος και εκπαίδευσης. Η πρώτη έρευνα που θ

ρθούµε είναι της J.Kennedy(1990), η ο οία µελέτησε την 
«Ενδυνάµωση υ µαθητή έσω ης θεατρικής » (Student 
empowerment through on Stage Theater). Η έρευνα περιγράφει την 
εφαρµογή ενός προγράµµατος θεατρικής αγωγής στη δευτέρα και πέµπτη 
τάξη. Το π όγραµµα αν σχεδιασµένο ώστε  µαθητές να α εβάζουν 
θεατρικές παραστάσεις µε στόχο της βελτίωση της ενεργής µάθησης. 
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας οι µαθητές βελτίωσαν την 
αυτοπεποίθησή τους και ις δι προσ πικέ  τους σχέσεις. 

Η R.Bunting στα πλαίσια της µεταπτυχιακής ης εργασίας στο 
University of London, Institute of Education το 1984, µελέτησε τη σχέση 
τοµέων µάθησης του Αναλυτικού Προγράµµατος µε την Εφαρµογή του 
∆ράµατος στην εκπαίδευση. Η ερευνήτρια καταλήγει στο ότι το ∆ράµα 
είναι µια κοινωνική εµπειρία που πηγάζει αλλά και µοιράζεται µεταξύ 
των µελών της οµάδας. ∆ιαπιστώνει ότι το ∆ράµα είναι ένα µέσο 
µετάδοσης του πολιτισµού, ψυχολογικής ενίσχυσης των µαθητών και 
ανάπτυξης των νοητικών τους δεξιοτήτων. Καταλήγει ότι µπορεί να 
συνδεθεί µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και να συνδεθεί µε την 
καθηµερινή σχολική

Α
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ποικίλους τρόπους µε τους οποίους  µπορεί να εφαρµοστεί το ∆ράµα 
την εκπαίδευση και να ενταχθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Επίσης, 
ναφέρεται στα αρνητικά και θετικά αποτελέσµατα των διαφορετικών 
τρόπω
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ν εργασίας. (Άλκηστις, 2000) 
Η D. Gulliver(1981) στην εργασία της  µελετά «Τη θέση του 

∆ράµατος στην Εκπαίδευση και το Αναλυτικό Πρόγραµµα µε ιδιαίτερη 
µνεία στο Μουσικό θέατρο» (The place of Drama in the School 
Curriculum with Special Reference to the Use of Music Theatre as a 
focus of Integrated Work). Στην εργασία αυτή τονίζει τη θετική 
συνεισφορά του ∆ράµατος στην Εκπαίδευση αι ιδιαίτερα του Μουσικού 
θεάτρου. Παράλληλα τονίζει τη διασύνδεση του 

ιακά αντικείµενα, χωρίς αυτό να αποτελεί το βασικό θέµα της. 
(Άλκηστις, 2000) 

Οι P. Williamson και S. Silvern (1986) µελετούν το «∆ηµιουργικό 
∆ραµατικό Παιχνίδι και τις διαδικασίες στη Σχολική τάξη» (Eliciting 
Creative Dramatic Play: Classroom procedures). Οι µελετητές αυτοί 
δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο χρόνο που θα πραγµατοποιηθεί το 
∆ηµιουργικό ∆ραµατικό Παιχνίδι και ως κατάλληλο χρόνο θεωρούν τη 
στιγµή µετά την ανάγνωση και µελέτη κειµένων. Παράλληλα, ιδιαίτερη 
σηµασία δίνουν στην οµαδική λήψη αποφάσεων, καθώς θεωρούν ότι 
αυτή προαγάγε  την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων της οµάδας. 

Τέλος, µια πολύ πρόσφατη έρευνα διενεργήθηκε στο 
Πανεπιστήµ ο Κρήτης, στο Παιδαγωγικό Τµή α ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του µεταπτυχιακού πρ

ωακειµίδης πραγµατοποίησε έρευνα µε θέµα «∆ραµατοποίηση και 
Θεατρικό Παιχνίδι στην ρωτοβάθµια Εκπαίδευση: στάσεις 
εκπαιδευτικών και πλαίσιο εφαρµογής στη σχολική τάξη» (Ρέθυµνο, 
2003). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγιο, το οποίο 
κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον ερευνητή, σε δείγµα 240 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στους νοµούς Χανίων, 
Ρεθύµνου και Ηρακλείου.  Σκοπός της έρευνας ήταν η διαπίστωση του 
πλαισίου εφαρµ γής του εατρικού Παιχνιδιού και της ∆ραµατοποίησης 
από τους εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξη και η εξακρίβωση των 
στάσεων των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών απέναντι στις παραπάνω 
µεθόδους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσ ατα τη  έρευνας, οι εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν τις παραπάνω µεθόδους και έχουν θετική στάση απέναντί 
τους. Ωστόσο, αποτρεπτικός παράγοντας για την εφαρµογή ους 
εµφανίζεται η ελλιπής κατάρτιση και η έλλειψη αναγκαίου υλικού και 
σχολικού χρόνου.   
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6.2. Έρευνες στην αυτοαντίληψη 
 
 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε κάποιες σηµαντικές έρευνες που 
έχουν πραγµατοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης µε θέµα την 
αυτοαντίληψη. ∆υστυχώς, δεν ρέθηκαν έρευνες ανάλογες µε τη δική 
µας, δηλαδή έρευνες που α µελετούν την αυτοαντίληψη των µα ητών σε 
σχέση µε τη Θεατρική Αγωγή. Όπως φάνηκε από την προηγούµενη 
ενότητα,  αυτοαντίληψη και η Θεατρική Αγωγή δε  έχουν µελετηθεί 
µεµονωµένα σε κάποια έρευνα. Απλώς, σε κάποιες έρευνες έχει 
µελετηθεί παράλληλα 17

β
ν  θ

η  ν

 µε κάποια άλλα στοιχεία . 

π ε ς

α

ές επιλογές των µαθητών, τους λόγους για τους οποίους 
επέλεξ

µητική και τη γλώσσα του Cambell, ένα τεστ για την 
επίδρα

µ  

Η πρώτη έρευνα που θα µνηµονεύσουµε είναι του Φλουρή Γ. 
(1983) µε θέµα « Αυτοσυναίσθηµα, επίδοση και επαγγελµατικές 
φιλοδοξίες». Η έρευνα αυτή ραγµατοποιήθηκε σ  425 µαθητές τη  Β΄ 
Λυκείου που φοιτούσαν σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές  περιοχές 
της Κρήτης. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν η 
κλίµ κα αυτοεκτίµησης (Self-Appraisal Scale) των Davidson και 
Greenberger και µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε τις µελλοντικές 
επαγγελµατικ

αν αυτές τις κατευθύνσεις και τις σχολικές τους επιδόσεις. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και τη σχολική επίδοση 
αλλά δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 
αυτοαντίληψη και τις επαγγελµατικές φιλοδοξίες. 

Σε µια µεταγενέστερη έρευνα του Φλουρή, το 1989, ερευνήθηκε η 
«Αυτοαντίληψη, επίδοση και επίδραση γονέων». Η έρευνα αυτή 
πραγµατοποιήθηκε σε 781 µαθητές Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού σε σχολεία 
αστικών, ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών. Για τη διεξαγωγή της 
έρευνας χρησιµοποιήθηκαν  η κλίµακα αυτοεκτίµησης (Self-Appraisal 
Scale) των Davidson και Greenberger, η κλίµακα αυτοαντίληψης 
µαθητών στην αριθ

ση των γονέων του Cambell και δύο τεστ γλώσσας και 
µαθηµατικών του ερευνητή. Σύµφωνα ε τα αποτελέσµατα της έρευνας 
υπάρχει έµµεση σχέση ανάµεσα στη γενική αυτοαντίληψη και την 
επίδοση. Στατιστικά σηµαντική σχέση βρέθηκε ανάµεσα στην 
αυτοαντίληψη του µαθητή για κάποιο µάθηµα και την επίδοση του σε 
αυτό. Επίσης, στατιστικά σηµαντική σχέση βρέθηκε ανάµεσα στη 
συµπεριφορά των γονέων και την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης του 
µαθητή, όπως και της σχολικής του επίδοσης. 

Οι Χατζηχρήστου και Hopf το 1992 πραγµατοποίησαν έρευνα µε 
θέµα «Αυτοαντίληψη µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
                                                 
17 Βλέπε την προηγούµενη ενότητα στις έρευνες των Beales J. και Zemel Br.(1990) και  P.D. 
Hossent(1987). 
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ών σχέσεων των Bene & Anthony. Τα αποτελέσµατα 
της έ

 π υ  

οτελέσµατα της έρευνας οι 
αθητές τείνουν προς θετικούς εαυτούς. Επίσης, οι θετικοί πιθανοί 
εαυτοί σχετίζονται θετικά τόσο µε τη σχολική επίδοση όσο και µε την 
αυτοεκτίµηση. 

Σε µια άλλη έρευνα της Λεονταρή το 1998, την οποία 
πραγµατοποίησε µε το συνεργάτη της Γιαλαµά, µελετήθηκε η 
αυτοαντίληψη 634 µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού. Στην έρευνα αυτή 
συσχέτισαν την αυτοαντίληψη µε τη σχολική επίδοση, το φύλο, την 
περιοχή που κατοικούν οι µαθητές και το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο 
της οικογένειας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η 
κλίµακα της Harter µε τις 4 υποκλίµακες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
κατέδειξαν ότι τα παιδιά των ηµιαστικών περιοχών έχουν χαµηλότερη 
αυτοαντίληψη σε σχέση µε τα παιδιά των αγροτικών και αστικών 
περιοχών. Επίσης, φάνηκε θετική συνάφεια ανάµεσα στην αυτοαντίληψη 
και τη σχολική επίδοση των µαθητών. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
διαπιστώθηκαν και ως προς το φύλο και την αυτοαντίληψη των µαθητών.  

ευσης». Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε σε 1041 µαθητέ  Ε΄ 
και Στ΄ δηµοτικού κα  862 µαθητές Α , Β΄, Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ 
Λυκείου. Στόχος των µελετητών ήταν η διερεύνηση τη  αυτοαντίληψης 
σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, την τάξη, την αστικότητα του σχολείου 
και τις µαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 
στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και τη 
σχολική επίδοση, την εξωτερική εµφάνιση, τις στάσεις και τις 
προσδοκίες ων γονέων καθώς και τις στάσεις των συνοµηλίκων. Επίσης, 
βρέθηκε τατι τικά ση αντική σχέση ανάµεσα στις µαθησιακές 
δυσκολίες και τη χαµηλή αυτοεκτίµηση των µαθητών του ∆ηµοτικού 
σχολείου. 

Η Κοκκινάκη-Κοντοπούλου Μ. το 1990 πραγµατοποίησε έρευνα 
µε θέµα «Αυτοεκτίµηση και σχέσεις παιδιού µέσα στην οικογένεια». Η 
έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 257 µαθητές Ε΄ δηµοτικού και 
χρησιµοποιήθηκαν η κλίµακα αυτοεκτίµησης του Coopersmith και το 
τεστ οικογενειακ

ρευνας έδειξαν στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 
αυτοεκτίµηση και τις σχέσεις των υ οκειµένων µε τα πόλοιπα µέλη της 
οικογένειας. 

Η Λεονταρή Α., σε έρευνα που πραγµατοποίησε το 1997, µελέτησε 
την «Αυτοεκτίµηση, το Κέντρο Ελέγχου και τους Πιθανούς Εαυτούς». 
Το δείγµα της αποτέλεσαν 260 µαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Για τις 
αντιλήψεις ελέγχου χρησιµοποίησε την κλίµακα των Nowicki-Strickland, 
ενώ για την αυτοεκτίµηση την κλίµακα Battle. Για τη µέτρηση των 
πιθανών εαυτών κάλεσε τα υποκείµενα να φανταστούν τον εαυτό τους σε 
τέσσερις υποθετικές µελλοντικές καταστάσεις και στη συνέχεια να 
γράψουν ένα κείµενο απαντώντας σε ερωτήσεις όπως, τι αισθάνεσαι, τι 
φαντάζεσαι, πώς ενεργείς. Σύµφωνα µε τα απ
µ
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Σηµαντικές έρευνες στο χώρο της αυτοαντίληψης και της 
τοποιηθεί και από την Εύη Μακρή-

Μπότσαρη. Το 1999 πραγµατοποίησε έρευνα µε θέµα «Σχολική 
ποτυχ

µ

προσδιοριστικοί παράγοντες της 
αυ
σε 107 σίου. 
Για
Ικανότ
∆άσκα
έρε
διακρί
ανά
και τη συ  
προ
 

αυτοεκτίµησης έχουν πραγµα

α ία, αξίες του σχολικού συστήµατος και αυτοαντίληψη» σε 1033 
µαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Στην έρευνα αυτή προσπάθησε να 
συσχετίσει την αυτοαντίληψη σε σχέση µε τρεις τοµείς: τη σχολική 
επίδοση, τις σχολικές αξίες και τη σηµασία που αποδίδουν σε αυτές, 
καθώς και τη σπουδαιότητα των διαφόρων τοµέων της ζωής των 
µαθητών. Τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η κλί ακα 
αυτοαντίληψης της Harter και µια κλίµακα της Harter για τη µέτρηση της 
σπουδαιότητας των τοµέων αυτοαντίληψης στους διάφορους τοµείς της 
ζωής των εφήβων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, όσο 
αυξάνει η σχολική αυτοαντίληψη, αυξάνει και η αυτοεκτίµηση των 
µαθητών. Επίσης, στατιστικά σηµαντική βρέθηκε η σχέση ανάµεσα στη 
διαγωγή και την αυτοεκτίµηση, καθώς και τη σχολική επίδοση και την 
αυτοεκτίµηση.  

Τέλος, µια άλλη παλαιότερη έρευνα της Μπότσαρη (1996) είναι 
αυτή, µε θέµα «∆οµή και 
τοαντίληψης των ελληνόπουλων». Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε 

1 µαθητές Στ΄ τάξης δηµοτικού και Α΄ και Γ΄ τάξης Γυµνα
 τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Αντιληπτικής 

ητας της Harter καθώς και Κλίµακα Βαθµολόγησης από το 
λο, η οποία  επίσης έχει κατασκευαστεί από τη Harter. Στόχος της 

υνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι µαθητές είναι σε θέση να 
νουν τους 5 τοµείς αυτοαντίληψης της Κλίµακας, τη σχέση 

µεσα στη σχολική επίδοση, την κοινωνική αποδοχή, τη συµπεριφορά 
ν αυτοαντίληψη, καθώς και τη µφωνία δασκάλου-µαθητή ως 

ς τους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης.  
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 έρευνα λκηστης  
 

Όπως αναφέραµε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου επιλέξαµε  
ςυνα τη  Άλκηστης για να αναφερθούµε διεξοδικότερα. Ο λόγος ου 

θηκε η συγκεκριµένη έρε
όσφατες έρευνες, από έναν µελετητή που ασχολείται εδώ και πολλά 

 µε το θ  της Θεατρικής Α γής. Η Άλκηστης έχει 
ατοποιήσει µια εκτενή και εµπεριστατωµένη έρευνα, 

νδυάζει τη γνώση και την εµπειρία της συγγραφέως καθώς και την 
επιστηµονική εγκυρότητα. 

Το θέµα που πραγµατεύτηκε η Άλκηστης είναι «Η ∆ραµατική 
Τέχνη στην εκπαίδευση µαθητών µε νοητική υστέρηση». Η κύρια 
υπό εθ ση της έρευνας ήταν αν το πρόγραµµα της ∆ραµατικής Τέχνης 
στην Εκπαίδευση θα προήγαγε την κοινωνική ικανότητα των παιδιών µε 
νοητική υστέρηση στο ειδικό σχολείο. Οι σηµαντικότερες από τις 
ειδικότερες υποθέσεις ήταν οι εξής: 

 Αν οι κοινωνικότητα των µαθητών θα εξελισσόταν διαρκώς και θα 
γενικευόταν και τις άλλες ώρες του σχολικού προγράµµατος. 
 Αν το πρόγραµµα θα συντελούσε και στην ανάπτυξη άλλων 
νοητικών δεξιοτήτων, όπως γλωσσικών, γνωσιο-αντιληπτικών, της 
αυτοεξυπηρέτησης, της λεπτής και γενικής κινητικότητας. 
 Αν θα βελτιωνόταν η αυτοπεποίθηση και το αυτοσυναίσθηµα των 
µαθητών. 
 Ποιες από τις ασκήσεις – τεχνικές του προγράµµατος θα απέδιδαν 
περισσότερο. 
Α  πρόγρα µα θα επηρέαζ  θετικά τους εκπαιδευτικούς και 
τους άλλους εργαζόµενους στο σχολείο ως προς το έργο τους κ.α.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ειδικό σχολείο Καισαριανής και για 
την οµάδα ελέγχου κληρώθηκε το ειδικό σχολείο Ζωγράφου. Συνολικά 
το δείγµα συγκροτήθηκε από 32 παιδιά: 16 από το σχολείο Καισαριανής 
(πειραµατική οµάδα) και 16 από το σχολείο Ζωγράφου(οµάδα ελέγχου). 
Το δείγµα συγκροτήθηκε µε κλήρωση, αφού πρώτα εξαιρέθηκαν κάποια 
παιδιά, µε υποδείξεις των δασκάλων. Τα παιδιά ανήκαν σε όλες τις 
βαθµίδες και ήταν έως 16 ετών. Η προέρευνα πραγµατοποιήθηκε  
σχολείο της Καισαριανής όπου εργαζόταν η ερευνήτρια από το 1987-
1989. Στην προέρευνα είχε χρησιµοποιηθεί το κοινωνιοµετρικό τεστ του 
Moreno και σύµφωνα µ  τα αποτελέσµατά του η ∆ραµατική Τέχνη είχε 
συντελέσει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας των µαθητών.  

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν έντυπα: 
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 Το έντυπο του ερευνητή που περιέχει 50 ερωτήσεις γενικής και 
ειδικής κινητικής δεξιότητας, αυτοεξυπηρέτησης, 
γνωσιοαντιληπτικής  και κοινωνικής δεξιότητας. 
 Το έντυπο του δασκάλου που περιέχει 43 ερωτήσεις για 
γνωσιοαντιληπτικές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες. 
 Το έν υπο του ψυχολόγου που περιέχει 21 ερωτήσεις για 
κοινωνικές δεξιότητες και 
 Το έντυπο του γονέα που περιέχει 21 ερωτήσεις λεπτής κινητικής 
δεξιότητας, αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικές δεξιότητες, 
γνωσιοαντιληπτικές δεξιότητες και γλωσσικές δεξιότητες. 

Τα έντυπα µοιράστηκαν στους ψυχολόγους, τους δασκάλους και τον 
κοινωνικό λειτο

τ  

 
υργό και στάλθηκαν ταχυδροµικά στους γονείς. Τα 

έντ

στηρίων τα έντυπα 
συ

∆  
 παρόµοιων διεθνών 

ερε ς ς  
π κ ι  

 εκτός 
εργ

δ

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δεξιότητες, η έρευνα έδειξε ότι οι 
γλωσσικές δεξιότητες βελτιώθηκαν αρκετά και οι γνωσιοαντιληπτικές 
ικανότητες µέτρια. Η αυτοεξυπηρέτηση και η λεπτή κινητικότητα 
παρουσίασαν ελάχιστη βελτίωση, ενώ η γενική κινητικότητα δεν 
παρουσίασε καµία βελτίωση. 

Αυτό που παρατηρήθηκε επίσης, είναι ότι υπήρχε µια αλληλεπίδραση 
µεταξύ των περισσότερων δεξιοτήτων του παιδιού. Όταν βελτιωνόταν η 

υπα του ερευνητή συµπληρώθηκαν από την ερευνήτρια και τη βοηθό 
της και βγήκε ο µέσος όρος. 

 Μετά τη συγκέντρωση των εντύπων ξεκίνησε η εργασία, η οποία 
ολοκληρώθηκε ύστερα από 16 εργαστήρια.  Κάθε φορά τα παιδιά 
χωρίζονταν σε δύο οµάδες, πάντα µε τον ίδιο τρόπο, και εργάζονταν µε 
την κάθε οµάδα ξεχωριστά. Για κάθε εργαστήριο κρατήθηκαν λεπτοµερή 
πρακτικά. Ύστερα από την ολοκλήρωση των εργα

µπληρώθηκαν ξανά. Η στατιστική επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε µε 
το SPSS PC+ (Statistic Package in Social Science). 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τη βασική υπόθεση 
και κάποιες από τις ειδικότερες υποθέσεις. Αναλυτικότερα, τα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες βελτίωσαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες µέσα από το 
πρόγραµµα ραµατικής Τέχνης που εφαρµόστηκε. Το συµπέρασµα της 
ερευνήτριας συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα άλλων

υνών, τι  οποίε  παραθέτει εκτενώς στο βιβλίο της. 
 Επίσης, αρατηρήθη ε ότ τα παιδιά ανέπτυσσαν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες εξελικτικά και προοδευτικά. Από το τρίτο 
εργαστήριο και µετά τα παιδιά άρχισαν να δηµιουργούν οµάδες µεταξύ 
τους και µέχρι το τελευταίο εργαστήριο η κοινωνική συµπεριφορά των 
παιδιών είχε τροποποιηθεί σ’ όλη τη σχολική ζωή των παιδιών και

αστηρίων. Μάλιστα, αυτό παρατηρήθηκε και από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι επεσήµαναν ότι οι θετικές 
συµπεριφορές των παιδιών και τα θεατρικά ρώµενα γενικεύτηκαν και 
στις υπόλοιπες δραστηριότητες και είχαν διάρκεια. 

 149



  
 

µια, βελτιωνόταν και η άλλη και µέσω αυτής της σχέσης βελτιωνόταν το 
αυτοσυναίσθηµα του παιδιού. Υψηλές συσχετίσεις βρέθηκαν ανάµεσα 
τις κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες. Όταν ένα παιδί µάθαινε να 
ιλάει καλύτερα βελτίωνε και τις κοινωνικές του σχέσεις.  Υψηλή 
υσχέτιση βρέθηκε και µεταξύ κοινωνικών και γνωσιοαντιληπτικών 
εξιοτήτων. Τα παιδιά που είχαν υψηλότερες γνωσιοαντιληπτικές 
ανότητες ήταν περισσότερο κοινωνικά, επικοινωνούσαν καλύτερα µε 
ο περιβάλλον, το αντιλαµβάνονταν καλύτερα και δηµιουργούσαν 
χέσεις µε αυτό και αντιστρόφως.  Ανάλογα υψηλές συσχετίσεις 
ρέθηκαν και µεταξύ αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
πως επίσης και ανάµεσα στη λεπτή κινητική δεξιότητα και την 
οινωνικότητα. 
Τα παιδιά που βελτίωσαν περισσότερο την κοινωνικότητα τους ήταν 

υτά τα οποία είχαν προηγουµένως πολύ χαµηλή  κοινωνικότητα. 
Αντιθέτως, τα πα  κοινωνικότητα 
σηµείωσαν ελάχισ ίασαν βελτίωση 
στην αυτοπεποίθηση και το αυτοσυναίσθηµά τους, καθώς ανακάλυψαν 
νέες τάσεις και ικανότητες και ένιωσαν ότι γίνονται περισσότερο 
αποδεκτά από τους φίλους και τους δασκάλους τους. 

Όσον αφορά την επιλογή των ασκήσεων και των τεχνικών που 
εφαρµόστηκαν στο πρόγραµµα, το Παιχνίδι Ρόλων ήταν αυτό που 
βελτίωσε περισσότερο τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Επίσης, 
πολύ αποτελεσµατικές βρέθηκαν οι µιµητικές ασκήσεις οι οποίες 
συνδυάζονταν µε α) παιχνίδι ρόλων, β)κατευθυνόµενο αυτοσχεδιασµό, 
γ)ασκήσεις προσανατολισµού στο χώρο, δ)ασκήσεις εµπιστοσύνης, 
ε)γλωσσικά παιχνίδια και στ)ασκήσεις χαλάρωσης. 

Τέλος, όσον αφορά την επίδραση του προγράµµατος στους 
εργαζόµενους του σχολείου, όλοι έδειξαν  ενδιαφέρον και 
εντυπωσιάστηκαν από την επίδραση του προγράµµατος στους µαθητές. 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από την εφαρµογή αυτού του 
νέου προγράµµατος και ένιωσαν ότι αυτό είχε µια θετική επίδραση και 
στους ίδιους, αλλά και στη γενικότερη ατµόσφαιρα του σχολείου.  

Εν κατακλείδι, η ερευνήτρια επιβεβαίωσε τις υποθέσεις της έρευνας 
και τη θετική επίδραση της ∆ραµατικής Τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών 
µε ειδικές ανάγκες. Τα  συµπεράσµατά της επιβεβαιώνονται και 
συµφωνούν µε τα συµπεράσµατα ανάλογων διεθνών ερευνών.  

σ
µ
σ
δ
ικ
τ
σ
β
ό
κ

α
ιδιά που είχαν από την αρχή υψηλή
τη βελτίωση. Επίσης, τα παιδιά παρουσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Η ΕΡΕΥΝΑ 

 
 
 
 

7.1. Ερευνητικά ερωτήµατα 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν αναπτύξαµε επαρκώς το θεωρητικό 

ο η
ή µας έρευνα και τα 

ποτελέσµατά της. 
αση των διαφόρων θεωριών και ερευνών για την 

αυτ
ανάµε
αναδε σχολική επίδοση. Ανάλογα, έχει 
θεµ
Θεατρ
έρευνα να µελετήσουµε διεξοδικά τη σχέση µεταξύ 
ης Θεατρικής Αγωγής και Αυτοαντίληψης. 

 τη σχέση, φαίνεται να υπάρχει εξίσου 
η ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και την κοινωνική θέση 

τω  
απασχ
αλληλ

επίδρα
ανάλο µενων ερευνών αλλά και 

ωµάτων µας µέσα στη σχολική τάξη, έχει διαπιστωθεί ότι 
η θ
το φύ
ερευνη τ

 άλλο ερευνητικό ερώτηµα που θα µας απασχολήσει 
είναι η επίδραση της Θεατρικής Αγωγής στις κοινωνικές σχέσεις των 
µαθητών. Όπως φάνηκε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα 
ερευνητικό ερώτηµα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους µελετητές του 

 
 

µας προβληµατισµό γύρω από το θέµα που µας απασχολεί. Αφού 
προσδιορίστηκε το θέµα, στη συνέχεια θέσαµε τα θεωρητικά θεµέλια 
τόσο για τον εαυτό και την αυτοαντίληψη, όσο και για τη θεατρική 
αγωγή και τις µ ρφές του θεάτρου στην εκπαίδευσ . Στα επόµενα 
κεφάλαια θα παρουσιαστεί εκτενώς η δικ
α

Η παρουσί
οαντίληψη και τη δοµή της έδειξε ότι υπάρχει µια σαφής σχέση 
σα στην αυτοαντίληψη και την εκπαίδευση, ειδικότερα 
ίχθηκε η αυτοαντίληψη και η 

ελιωθεί θεωρητικά και µερικώς ερευνητικά η θετική επίδραση της 
ικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη των µαθητών.  Στην παρούσα 
 θα προσπαθήσουµε 

τ
Εκτός όµως από αυτή

σηµαντική σχέσ
ν µαθητών. Αυτό θα είναι το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα που θα µας 

ολήσει, το οποίο απασχόλησε πρώτα τους οπαδούς της συµβολικής 
επίδρασης Cooley και Mead.  
Ένα άλλο ερευνητικό ερώτηµα που θα διερευνήσουµε είναι η 
ση της Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη των µαθητών 
γα µε το φύλο τους. Βάσει προηγού

προσωπικών βι
εατρική αγωγή έχει διαφορετική επίδραση στους µαθητές ανάλογα µε 

λο τους. Τη σχέση αυτή θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε 
τικά µέσα από ην εργασία µας. 
Τέλος, ένα
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∆ρ
µεταξ

πασχολήσουν 
 ακολουθούν. Για να µπορούµε όµως να ελέγξουµε τα 

ερε  
υποθέ
πραγµ

 

Οι υπ
παρου
πρ
να δ
στατισ ρα: 

ΥΠ
• 

µαθητών της Στ΄ 

• 
αθητών της Στ΄ τάξης του 

ύ σχολείου. 
 
Οι έξι
Υπόθε

ης Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
 Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη θεατρική 
αγωγή και την αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας των µαθητών 
της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

 της Στ΄ τάξης του δηµοτικού 

                                                

άµατος στην εκπαίδευση και φαίνεται να υπάρχει µια σαφής σχέση 
ύ τους. 
Αυτά είναι τα ερευνητικά ερωτήµατα που θα µας α

στα κεφάλαια που
υνητικά µας ερωτήµατα πρέπει πρωτίστως να τους δώσουµε τη µορφή 
σεων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι υποθέσεις βάσει των οποίων θα 
ατοποιήσουµε την έρευνα µας.  
 

εις της έρευνας  7.2. Οι υποθέσ
 

οθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες τέσσερις. Οι υποθέσεις 
σιάζονται µε τη µορφή µηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης. Η 

ώτη υπόθεση θα επιµεριστεί σε έξι ειδικότερες υποθέσεις, προκειµένου 
ιαπιστωθεί σε ποιους τοµείς αυτοαντίληψης παρουσιάζονται 
τικά σηµαντικές διαφορές.  Ειδικότε

 
ΟΘΕΣΗ 118: 
Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη 
Θεατρική Αγωγή και  στην αυτοαντίληψη των 
τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη Θεατρική 
Αγωγή και  στην αυτοαντίληψη των µ
δηµοτικο

 ειδικότερες υποθέσεις: 
ση 1.1.: 
 Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη 
θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας των 
µαθητών τ

Υπόθεση 1.2.: 
 Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά σχέση ανάµεσα 
στη θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη της σχέσης µε τους 
συνοµηλίκους των µαθητών
σχολείου. 

 
18 Η πόθεση αυτή θα επιµεριστεί σε έξι ειδικότερες υποθέσεις, όσοι είναι και οι τοµείς 
αυτο ντίληψης, τους οποίους διακρίνει το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ που χρησιµοποιήθηκε στην 
έρευνα.  

 υ
α
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 Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη θεατρική 
τ

 
Υπόθε
 σχέση ανάµεσα στη 

 α ν  
 της αθλητικής ικανότητας των 

µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
Υπόθεση 1.4.: 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη θεατρική 

 του δηµοτικού σχολείου. 

 της φυσικής εµφάνισης των µαθητών της 
Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

Υπ

τικά σηµαντική διαφορά στη θεατρική αγωγή 
και την αυτοαντίληψη της διαγωγής – συµπεριφοράς των µαθητών 
της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

ηµαντική διαφορά στη θεατρική 
αγωγή και την αυτοεκτίµηση των µαθητών της Στ΄ τάξης του 

  

διαφορά επίδρασης

αγωγή και την αυτοαντίληψη ης σχέσης µε τους συνοµηλίκους  
των µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
ση 1.3.: 
Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας 
των µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµ ντική σχέση α άµεσα στη θεατρική 
αγωγή και την αυτοαντίληψη

 Η0: ∆εν 
αγωγή και την αυτοαντίληψη της φυσικής εµφάνισης των µαθητών 
της Στ΄ τάξης
 Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη θεατρική αγωγή 
και την αυτοαντίληψη

όθεση 1.5.: 
 Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά  στη θεατρική 
αγωγή και την αυτοαντίληψη της διαγωγής –συµπεριφοράς των 
µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
 Η1: Υπάρχει στατισ

Υπόθεση 1.6.: 
 Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σ

δηµοτικού σχολείου. 
 Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στη θεατρική αγωγή 
και την αυτοεκτίµηση των µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού 
σχολείου. 

 
 

 
ΥΠΟΘΕΣΗ 2: 

• Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στο βαθµό 
επίδρασης της Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη ανάµεσα 
στα αγόρια και στα κορίτσια. 

• Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική  στο  βαθµό  
της Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη ανάµεσα στα αγόρια 
και στα κορίτσια. 

 
 
 

 154



  
 

ΥΠΟΘΕΣΗ 3: 
•  σηµαντική διαφορά στο  βαθµό 

ής Αγωγής στην αυτοαντίληψη των 
µαθητών της Στ΄ τάξης δηµοτικού, που προέρχονται από 

: 

’ αυτό τον τρόπο θα 
γίνει δυνατός ο έλεγχος και η επαλήθευση ή µη των υποθέσεων. 

εννοούµε το σκορ των βαθµών που 
υγκεντρώνει ο µαθητής στο ερωτηµατολόγιο Πως Αντιλαµβάνοµαι Τον 
αυτό Μου ΙΙ. 

 τέσσερις 
διαµορφώσαµε 

άσει πα πατέρα.  

Η0: ∆εν υπάρχει στατιστικά
επίδρασης της Θεατρικ

διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές οµάδες. 
• Η1: Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στο  βαθµό επίδρασης 

της Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Στ΄ 
τάξης δηµοτικού, που προέρχονται από διαφορετικές 
κοινωνικοοικονοµικές οµάδες. 

 
 

ΥΠΟΘΕΣΗ 4
• Η0:Η Θεατρική Αγωγή δεν επιδρά θετικά στη σχέση των µελών 

της οµάδας. 
• Η1: Η Θεατρική Αγωγή επιδρά θετικά στη σχέση των µελών της 

οµάδας. 
 

Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας για τις κοινωνικές επιστήµες, το 5% θεωρείται 
ενδεδειγµένο και αποδεκτό και χρησιµοποιείται ως συµβατικό όριο. 
Συνεπώς, το προεπιλεγµένο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι το 
5% διπλής κατεύθυνσης.  
 
 

7.3. Λειτουργικός ορισµός εννοιών 

 
Προκειµένου να γίνουν σαφή και κατανοητά τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, πρέπει να οριοθετήσουµε ποσοτικά τις µεταβλητές. Επιπλέον, η 
ποσοτικοποίηση και οριοθέτηση των µεταβλητών θα τις κάνει 
συγκεκριµένες, λειτουργικές και µετρήσιµες. Κατ

Ως  αυτοαντίληψη θα 
σ
Ε

Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο συνίσταται στις εξής
ατηγορίες: ανώτατο, ανώτερο, µέσο, χαµηλό, τις οποίες κ
β του ε γγέλµατος του 

Η σχέση των µελών της οµάδας θα µελετηθεί µε βάση το 
κοινωνικοµετρικό τεστ του Moreno.  

Τέλος, όσον αφορά στη θεατρική αγωγή, θα µελετήσουµε την 
επίδρασή της µέσα από θεατρικές παρεµβάσεις στη σχολική τάξη. 
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7.4. Η µέθοδος της έρευνας  
 
 

Στην έρευνά µας θα ακολουθήσουµε την πειραµατική µέθοδο, η 
οποία «στηρίζεται στην αρχή της εκούσιας µεταβολής µιας και µόνο 
ανεξάρτητης µεταβλητής, τη διατήρηση όλων των άλλων µεταβλητών 
σταθερών και αµετάβλητων και την παρατήρηση των τιµών που παίρνει η 
εξαρτηµένη µεταβλητή» (Βάµβουκας, 1997, σ. 170). Το σχέδιο που θα 
εφαρµόσουµε είναι το «ηµιπειραµατικό σχέδιο µε προέλεγχο και 
µετέλεγχο».  

Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό το δείγµα µας θα αποτελείται από δύο 
τµήµατα της Στ΄ δηµοτικού, την πειραµατική οµάδα και την οµάδα 
ελέγχου, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως ισοδύναµες φυσικές οµάδες. 
Θα γίνει ένας προέλεγχος στις δύο οµάδες για να βρεθεί ο βαθµός 
αυτοαντίληψης του κάθε δοθεί και ένα 
κοινωνιόγραµµα στην πε ν 40 περίπου 
παρεµβάσεις θεατρικής ής αγωγής που 
αναλύθηκαν παραπάνω) ετά το τέλος των 
παρεµβάσεων, θα µετρηθ ψη όλων των µαθητών και 
των δύο τµηµάτων. Επ  κοινωνιόγραµµα στην 
πειραµατική οµάδα.  Οι ς που θα συναντήσουµε 
σε αυτές τις µετρήσεις, θ αι τα συµπεράσµατά µας για τη 
χέση των µεταβλητών π  στις υποθέσεις µας. Στο τέλος, 
πικουρικά προς τα παραπάνω θα πραγµατοποιήσουµε µια ηµι-δοµηµένη 
υν α ι

ξ ε ο

δώσου
διαφα α στο ερωτηµατολόγιο. 

7.5. Τ
 
 

7.5
 

χρησιµ αυτό 
Μου ΙΙ (ΠΑΤΕΜ ΙΙ), το οποίο είναι ένα ψυχοµετρικό µέσο για την 
αξιολόγηση της αυτοεκτίµησης και των επιµέρους αυτοαντιλήψεων 
µαθητών ∆΄ , Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού. Το ΠΑΤΕΜ ΙΙ είναι το δεύτερο µιας 

 µαθητή ξεχωριστά. Επιπλέον, θα 
α ακολουθήσουιραµατική οµάδα. Θ

αγωγής (µε τις µορφές θεατρικ
 και µστην πειραµατική οµάδα

ληεί ξανά η αυτοαντί
ίσης, θα ξαναδοθεί το
αφορές ή οι οµοιότητεδι
α καθορίσουν κ
ου εξετάζονταισ

ε
σ έντευξη σε έν  αντ προσωπευτικό δείγµα της πειραµατικής οµάδας 
καθώς και µια ηµι-δοµηµένη συνέντευ η µ  το σύνολο αυτής της µάδας. 
Τα στοιχεία που θα συλλέξουµε από αυτές τις συνεντεύξεις θα µας 

ν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, που ίσως να µην 
ίνονται εµφανώς µέσ

 

α όργανα µέτρησης  

.1. Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ(ΠΑΤΕΜ ΙΙ) 

Για τη µέτρηση της Αυτοαντίληψης των µαθητών 
οποιήσαµε το ερωτηµατολόγιο Πως Αντιλαµβάνοµαι Τον Ε
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σει
αποτε
Profile for Children της Susan Harter. Την ελληνική έκδοση αυτή έχει 
επι εληθεί η Εύη Μακρή –Μπότσαρη µε την έγκριση και βοήθεια της 
συντάκτριας Harter. 

Στην ελληνική έκδοση για µαθητές ∆΄ , Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού 
διατηρήθηκαν όλες οι κλίµακες του πρότυπου ερωτηµατολογίου, αλλά ο 
αρι

υν ισάριθµους τοµείς αυτοαντίληψης και µια, η οποία 
µηση. Η δοµή του ερωτηµατολογίου µπορεί να 

ράς τεσσάρων ερωτηµατολογίων. Τα ερωτηµατολόγια αυτά 
λούν την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Self-Perception 

µ

θµός των ερωτήσεων κάθε κλίµακας µειώθηκε από έξι σε πέντε. 
Επιπλέον, µερικές ερωτήσεις του πρότυπου ερωτηµατολογίου 
αναδιατυπώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν  µε άλλες, προκειµένου να 
βελτιωθούν η αξιοπιστία και η παραγοντική εγκυρότητα της ελληνικής 
έκδοσης. 
 Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει έξι κλίµακες, πέντε από τις 
οποίες αποτυπώνο
αξιολογεί την αυτοεκτί
παρασταθεί ως εξής: 

Επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης 
Σχολική ικανότητα 
Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

Φυσική εµφάνιση 

υτοε τίµησ
 
 

ους συνοµηλίκους: οι ερωτήσεις αξιολογούν το 

 ι σ σ ι

νιώθει ο µαθητής µε τη συµπεριφορά του και τις πράξεις του. 

Αθλητική ικανότητα 

∆ ιφορά ιαγωγή-συµπερ
 
Α κ η 

Όσον αφορά στο περιεχόµενο της κλίµακας µπορούµε να το 
περιγράψουµε συνοπτικά ως εξής: 
 Σχολική ικανότητα: οι ερωτήσεις αποτυπώνουν την αντίληψη του 

µαθητή σχετικά µε τις επιδόσεις και την ικανότητά του στα 
σχολικά µαθήµατα. 
 Σχέσεις µε τ
βαθµό κοινωνικής αποδοχής του µαθητή από τους συνοµηλίκους. 
 Αθλητική ικανότητα: οι ερωτήσεις αποτυπώνουν την αντίληψη 
του µαθητή σχετικά µε τις κανότητές του τα πορ κα  τα 
αθλήµατα. 
 Φυσική εµφάνιση: οι ερωτήσεις αποτυπώνουν την αντίληψη του 

µαθητή σχετικά µε την εξωτερική του εµφάνιση. 
 ∆ιαγωγή-συµπεριφορά: οι ερωτήσεις αυτές αξιολογούν το πώς 
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 Αυτοεκτίµηση19: οι ερωτήσεις αυτές αξιολογούν το βαθ ό στον 
οποίο ο µαθητής είνα

 µ
ι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό του και τη 

 

σ δ

µου      µου  

αιριάζει  ταιριάζει       ταιριάζει   ταιριάζει 

 

Μερικά παιδιά τα           Άλλα παιδιά δεν 

ζωή του.  
 
 
 
 
 
Η µορφή των ερωτήσεων είναι δυαδική και σε κάθε ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου ο µαθητής καλείται να κάνει µια δήλωση. Ο µαθητής 
επιλέγει αρχικά ποιος τύπος ατόµου του ταιριάζει και στη συνέχεια 
σηµειώνει ποιος του ταιριάζει περισσότερο: «απόλυτα µου ταιριάζει» ή 
«µάλλον µου ταιριάζει». Το παράδειγµα αλλά και το ερωτηµατολόγιο 
που βρίσκεται το παράρτηµα ίνουν µια σαφέστερη εικόνα της µορφής 
των ερωτήσεων.  

 
Απόλυτα   Μάλλον        Μάλλον    Απόλυτα 

µου       µου         

τ

           
 
  τα  
  καταφέρνουν πολύ       ΟΜΩΣ          καταφέρνουν και τόσο  
  καλά στα µαθήµατά         καλά στα µαθήµατά  
  τους.            τους. 

 

Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τριάντα συνολικά ερωτήσεις, πέντε 
ανά κλίµακα. Σε αυτές τις τριάντα ερωτήσεις, είτε το αριστερό είτε το 
δεξί σκέλος αντανακλούν θετική ή αρνητική άποψη για τον εαυτό. Στο 
παραπάνω παράδειγµα, το αριστερό σκέλος εκφράζει τη θετική άποψη 
και το δεξί την αρνητική. Ο µαθητής θα επιλέξει ποιο σκέλος τον 
εκφράζει περισσότερο και στη συνέχεια θα σηµειώσει το βαθµό στον 
οποίο τον εκφράζει. 

Οι ερωτήσεις βαθµολογούνται µε 1, 2, 3 ή 4, µε τις υψηλότερες τιµές 
να αναδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης. 
Οι απαντήσεις βαθµολογούνται σύµφωνα µε το κλειδί του 
ερωτηµατολογίου, το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα του ΠΑΤΕΜ ΙΙ. 
Ο µέσος όρος των τιµών των ερωτήσεων καθεµίας από τις επιµέρους 
κλίµακες αυτοαντίληψης αποτελεί το βαθµό αυτοαντίληψης του µαθητή 
στον αντίστοιχο τοµέα της ζωής του. Ο µέσος όρος των τιµών των 

                                                 
19 Η Harter στα ρωτηµα ολόγιά της αντί του όρο  αυτοεκτίµηση χρησιµοποιεί τον όρο σφαιρική 
αυτόαξία  (global self-worth).  Η Εύη Μακρή-Μπότσαρη επέλεξε να χρησιµοποιήσει τον όρο 
αυτοεκτίµηση επειδή ο όρος αυτός χρησιµοποιείται συχνότερα στην ελληνική και τη διεθνή 

ε τ υ

βιβλιογραφία.   
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ερωτήσεων της κλίµακας αυτοεκτίµησης αποτελεί το βαθµό 
αυτοεκτίµησης του µαθητή. 

Στο τέλος του ερωτηµατολογίου υπάρχει χώρος για την καταχώρηση 
τω

σ ς σ

ιηθούν και οι βαθµοί των µαθητών, αλλά 
απ ινδύνευε η 

ενός γιατί 
ιστώθηκε ότι τα παιδιά δεν ήταν ειλικρινή στη δήλωση των βαθµών 

ογίου 

ερωτηµατολόγιο 
ί µια απλή 
ό δίνει στο 

οµετρικό αυτό τεστ την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που 
χρε

 η

µέγεθος 
ων  τυπικών αποκλίσεων φανερώνει σηµαντική µεταβλητότητα µεταξύ 
ων µαθητών για τον ίδιο τοµέα ζωής.  
Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε µε επαναληπτική 

έτρηση που πραγµατοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών. Οι 
υντελεστές αξιοπιστίας alpha Cronbach κινούνται σε υψηλά επίπεδα 
εκµηριώνοντας την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ  ως 
ρος το κριτήριο της εσωτερικής συνέχειας και συνέπειας των 
ρωτήσεών του. Οι συντελεστές αξιοπιστίας των επαναληπτικών 
ετρήσεων κυµάνθηκαν µεταξύ 0,70 (στη σχολική ικανότητα) και 0,82 

ν ατοµικών στοιχείων του µαθητή, που αναφέρονται σε δηµογραφικές 
πληροφορίες και σε πληροφορίες που σχετίζονται µε τη σχολική επίδοση 
του µαθητή. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήσαµε τον πίνακα τον 
ατοµικών τοιχείων, όπω  ακριβώς είχε κατασκευα τεί από την Εύη 
Μακρή-Μπότσαρη. 

 Ωστόσο, από τα στοιχεία του πίνακα θα χρησιµοποιήσουµε µόνο το 
επάγγελµα του πατέρα, καθώς και το ονοµατεπώνυµο του µαθητή, 
προκειµένου να αντιστοιχίσουµε τα προ-τεστ και τα µετά-τεστ. Αρχικά, 
υπήρχε η σκέψη να χρησιµοπο
οφασίσαµε να µην τους χρησιµοποιήσουµε γιατί κ

εγκυρότητα της έρευνας. Η εγκυρότητα κινδύνευε αφ
διαπ
τους γιατί δεν τους θυµόντουσαν, αφετέρου γιατί η βαθµολογία στο 
δηµοτικό σχολείο δεν είναι αυστηρά αντικειµενική.   
 

7.5.1.1. ∆είκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηµατολ
 

Ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο 
είναι ότι έχει σταθµιστεί στα ελληνικά και δεν αποτελε

άφραση του αντίστοιχου ξένου ερωτηµατολογίου. Αυτµετ
ψυχ

ιαζόµαστε, προκειµένου να διασφαλίσουµε την εγκυρότητα και την 
αξιοπιστία στην έρευνά µας. Η στάθµιση του ερωτηµατολογίου 
πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα 454 µαθητών ∆΄, Ε΄ και Στ΄ δ µοτικού. 

Οι µέσοι όροι των βαθµών αυτοαντίληψης και των βαθµών 
αυτοεκτίµησης  κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα του 2,50, που είναι το 
µέσον της τετραβάθµιας κλίµακας βαθµολόγησης (1,2,3,4). Μάλιστα οι 
περισσότεροι µέσοι όροι βρέθηκαν υψηλότεροι του 3,00. Όσον αφορά 
στις τυπικές αποκλίσεις, αυτές βρέθηκαν από 0,53 έως 0,75. Το 
τ
τ

µ
σ
τ
π
ε
µ
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(στη φυσική εµφάνιση). Οι συντελεστές αξιοπιστίας alpha Cronbach 
κυµ λίκους) και  0,74 
(στ

η ακολούθησε τη 
διε ολουθήσει και η 
Ha tion Profile for 

 Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή οι επιµέρους τοµείς 
υτοαντίληψης αναδείχθηκαν συστηµατικά ως διακριτοί παράγοντες 

µόνο 
µ

 οποίες 
ίναι από µέτριες έως υψηλές.  
Ειδικότερα, οι δείκτες προσαρµογής του µοντέλου είναι:  

άνθηκαν µεταξύ 0,67 (στη σχέση µε τους συνοµη
η σχολική ικανότητα και στη φυσική εµφάνιση). 
Στους δείκτες εγκυρότητας η Εύη Μακρή Μπότσαρ
ρευνητική παραγοντική ανάλυση, την οποία είχε ακ
rter στο αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο Self-percep

Children.
α

στους µαθητές της Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού. Τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης έδειξαν ότι οι ερωτήσεις των επιµέρους το έων αυτοαντίληψης 
οµαδοποιούνται στον προβλεπόµενο παράγοντα µε φορτίσεις, οι
ε

Χ2  = 1,766 / TLI=0,92/ RNI=0,93/ RMSEA=0,05 (p=0,445) 
df  

Οι δείκτες αυτοί φανερώνουν ότι το µοντέλο των πέντε παραγόντων έχει 
πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος. Στο δείγµα των 
µαθητών της Ε΄ δηµοτικού οι δείκτες προσαρµογής είναι: 
 
Χ2  = 1,534 / TLI=0,82/ RNI=0,84/ RMSEA=0,06 (p=0,042) 
df  

Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Στ΄ δηµοτικού βρέθηκαν: 
Χ2  = 1,480 / TLI=0,87/ RNI=0,90/ RMSEA=0,05 (p=0,227) 
df  

Η συνάφεια της αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας µε τα 
εσωτερικά κίνητρα για µάθηση βρέθηκε ίση µε r=0,52 (p<0,001), και 
αξιολογήθηκε µε ερωτηµατολόγιο προσαρµοσµένο στα ελληνικά 
δεδοµ

παιδευτικό. Οι 
συντελ

 
 
 

ένα. Οι συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) µεταξύ των 
αυτοαντιλήψεων των µαθητών και των εκτιµήσεων των δασκάλων για 
την ικανότητα των µαθητών τους στους διάφορους τοµείς  της ζωής τους, 
αποτυπώθηκαν µε ένα ειδικό ερωτηµατολόγιο για τον εκ

εστές συσχέτισης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΛΙΜΑΚΑ     Pearson r 
Σχολική ικανότητα    0,37 
Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους  0,25 
Αθλητική ικανότητα    0,30 
Φυσική εµφάνιση    0,23 
∆ιαγωγή συµπεριφορά   0,28 

τ

Εκτός από το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ στην έρευνά µας θα 
ρησιµοποιήσουµε και το κοινωνιόγραµµα. Το κοινωνιόγραµµα θα 

των θεατρικών παρεµβάσεων καθώς 
αι µετά το πέρας των παρεµβάσεων. Συνεπώς, στην έρευνά µας θα 
ρησιµοποιηθούν δύο προ-τεστ και µετά-τεστ: το ΠΑΤΕΜ ΙΙ για τη 

µέτρη

 γ
ς

του κοινωνιογράµµατος θα ερµηνευτούν 
παράλ

επιλέξαµ , οπ

έσουν, στη συνέχεια τους 

p<0,001 
 

Τέλος, η συνάφεια της σχολικής ικανότητας µε το σχολικό βαθµό  
βρέθηκε ίση µε r=0,43 (p<0,0001), κάτι το οποίο τεκµηριώνει 
επιπροσθέτως τη συγχρονική εγκυρότητα ου ερωτηµατολογίου.  
 
 

7.5.2. Το κοινωνιόγραµµα 
 
 

χ
χρησιµοποιηθεί πριν την εφαρµογή 
κ
χ

ση της αυτοαντίληψης και το κοινωνιόγραµµα για τη διερεύνηση 
των σχέσεων των µελών της οµάδας. 

Το κοινωνιόγραµµα µας παρέχει πληροφορίες ια τις σχέσεις των 
µελών της οµάδα  καθώς και για τις υπο-οµάδες που δηµιουργούνται στα 
πλαίσια της ευρύτερης οµάδας. Η εφαρµογή του ως µετά-τεστ θα µας 
δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τους µετασχηµατισµούς των σχέσεων 
στην οµάδα και στις υπο-οµάδες.  

Τα αποτελέσµατα 
ληλα µε την πορεία της οµάδας στις ερωτήσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, 

που αφορούν στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους. Έτσι θα αποκτήσουµε 
µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της δυναµικής της οµάδας. 

Για το κοινωνιόγραµµα ε µία µόνο ερώτηση την οία 
επαναλάβαµε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατά την επαναληπτική 
εφαρµογή του. Η ερώτηση που θέσαµε στα παιδιά είναι «Η µητέρα σου 
αποφασίζει να κάνει ένα πάρτι για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σου. Γράψε 
µου, σε παρακαλώ, τα ονόµατα τριών συµµαθητών σου, που θα ήθελες 
να έρθουν στο πάρτι σου. Γράψε σε παρακαλώ και το επίθετό20 τους. 
Μόλις τελειώσεις γύρνα την κόλλα σου ανάποδα.». Αφού τα παιδιά 
έγραψαν τους συµµαθητές που ήθελαν να καλ

                                                 
20 Ο λόγος που ζητήσαµε και τα επίθετα των συµµαθητών είναι η επανάληψη κάποιων ονοµάτων στην   
τάξη που θα έκανε δύσκολη έως αδύνατη την επεξεργασία του κοινωνιογράµµατος.  
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ζητήθηκε να γράψουν τα ονόµατα τριών συµµαθητών τους, τους οποίους 
ίσως να µην ήθελαν να καλέσουν. Αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα είναι ότι 
δεν είναι υποχρεωτικό  να υπάρχουν  παιδιά που δεν είναι επιθυµητά στο 
πάρτι. Γι’ αυτό τους επισηµάνθηκε ότι «αν και εφόσον υπάρχουν παιδιά 
που δεν θέλουµε να τα καλέσουµε, σ’ αυτή την  περίπτωση τα 
γράφουµε». 
 Αυτό που πρέπει να έχουµε πάντα κατά νου όσον αφορά τα 
κοινωνιογράµµατα είναι ότι «η οµάδα είναι ένα πεδίο συνεχών και 
διάκοπων µεταλλαγών, κάτω από τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις των 
τόµων, των οµάδων και των υποοµάδων καθώς και τις επιδράσεις 

ι οι µετασχηµατισµοί στη 
ς οµάδας παρατηρούνται στο 

πίπεδο των ατόµων, των υποοµάδων και της οµάδας στο σύνολό της. …. 
Οι 

 
πραγµ α , η ε 

ο φ ν ο σ δ

 την επίδραση που είχε η θεατρική αγωγή στο 
ύνολο της τάξης και στις σχέσεις των µελών της οµάδας. Στην ατοµική 
µι-δοµηµένη συνέντευξη, που πραγµατοποιήθηκε σε ένα 

 ενδιαφέρον µας στην 
σαµε µε τους µαθητές 

α αισθήµατά τους για το θέατρο και τον τρόπο που επέδρασε πάνω τους 
αι

ά την αξιοπιστία του και την 

α
α
εξωτερικών δυνάµεων. Οι µεταλλαγές κα
υναµική που αναπτύσσεται στο εσωτερικό τηδ
ε
κοινωνιοµετρικές τεχνικές επιτρέπουν τη σύλληψη της ζωής της οµάδας 

για µια δεδοµένη στιγµή, για µια σύντοµη χρονική περίοδο.»(Βάµβουκας, 
1997, σ. 342) 

  
 

7.5.3. Η ηµί-δοµηµένη συνέντευξη  
 
 

Όπως προαναφέρθηκε η συνέντευξη στην παρούσα έρευνα δεν 
είναι το βασικό όργανο µέτρησης, αλλά λειτουργεί επικουρικά προς τα 
παραπάνω προκειµένου να συγκεντρώσουµε κάποια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της έρευνάς µας. Πριν την ατοµική συνέντευξη

ατοποιήσαµε µι οµαδική συνέντευξη  οποία λειτούργησ  µε 
ένα διττό σκοπό: αφενός να µας δώσει κάποια γενικά χαρακτηριστικά για 
το σύνολ  της τάξης, α ετέρου α µας β ηθή ει να οµήσουµε την 
ατοµική µας συνέντευξη. 

Στην οµαδική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη επιλέχθηκαν ερωτήσεις 
που αφορούσαν κυρίως
σ
η
αντιπροσωπευτικό δείγµα της τάξης, εστιάσαµε το
επίδραση της θεατρικής αγωγής στο άτοµο. Συζητή
τ
κ  ειδικότερα στην ψυχολογία τους. Τέλος, αναφερθήκαµε συνοπτικά 
στην εικόνα των σηµαντικών άλλων (δασκάλων, γονέων και φίλων) για 
τη θεατρική εµπειρία των παιδιών και προσπαθήσαµε να δούµε τη 
µελλοντική τους στάση απέναντι στο θέατρο.  

Τα βασικά στοιχεία που µας έδινε η συνέντευξη και δεν µας έδινε 
το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ-παρ
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εγκ
 

π γ η

 
αναφορά α

λ  οποίο α  ε

, που συγκεντρώνει 
λα τα χαρακτηριστικά

Για η  
ύο τµήµατα της Στ΄ δηµοτικού του σχολείου. Το ένα τµήµα λειτούργησε 

 
ία ν. 

 
υµπεριελήφθησαν κάποιοι συγκεκριµένοι µαθητές. Από την οµάδα 

λήρωσαν 
ανθασµένα ή ελλιπώς τα ερωτηµατολόγια. Συνολικά εργαστήκαµε µε 50 

ή οµάδα και οι 

α ς
ε ι

µ , ν ι π

ι

υρότητά του- είναι η σχέση που απέκτησαν οι µαθητές µε το θέατρο 
καθώς και τον τρόπο που εισέπραξαν όλες τις θεατρικές παρεµβάσεις τα 
ίδια τα παιδιά αλλά και το κοντινό τους περιβάλλον. Στο παρόν σηµείο 
δεν θα επεκταθούµε περισσότερο στην ανάλυση των ερωτήσεων που 
θέσαµε στα αιδιά ια δύο βασικούς λόγους: πρώτον, η ηµι-δοµ µένες 
συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν δεν αποτελούν τα πρωτεύοντα 
όργανα µέτρησης, δεύτερον, η ανάλυσή τους θα γίνει παράλληλα µε την

 στα ποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα των συνεντεύξεων. 
 
 

7.6. Πληθυσµός και δείγµα της έρευνας  
 
 

Ο π ηθυσµός στον πευθύνεται η έρευνα αυτή ίναι οι µαθητές 
της Στ΄ τάξης του ελληνικού δηµοτικού σχολείου, που εµφανίζουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά µε το δείγµα µας. 

Το δείγµα µας αποτέλεσαν τα παιδιά των δύο τµηµάτων της Στ΄ 
δηµοτικού του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γαζίου, το οποίο βρίσκεται στο 
Ν.Ηρακλείου. Ο λόγος που επιλέξαµε το συγκεκριµένο σχολείο είναι ότι 
πρόκειται για ένα µεγάλο (12/θέσιο) αστικό σχολείο
ό  ενός τυπικού ελληνικού δηµοτικού σχολείου.  

 τ ν πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν και τα
δ
ως πειραµατική οµάδα και το άλλο ως οµάδα ελέγχου. Η επιλογή έγινε
τυχα  και ύστερα από συνεννόηση µε τους διδάσκοντες των τµηµάτω

Στην τελική αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων δεν
σ
ελέγχου αποκλείσαµε κάποια παιδιά, τα οποία συµπ
λ
µαθητές, εκ των οποίων οι ν την πειραµατι 28 αποτέλεσα κ
22 την οµάδα ελέγχου.  
 
 

7.7. ∆ιεξαγωγή της έρευνας –Πιλοτική έρευνα  
 
 

Η έρευνα πραγµ τοποιήθηκε κατά του  µήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 
του 2003. Σ  όλο αυτό το δ άστηµα επιδόθηκαν τα ερωτηµατολόγια και 
τα κοινωνιογρά µατα  πραγµατοποιήθηκα  οι παρεµβάσεις κα λίγο ριν 
το τέλος της σχολικής χρονιάς, ξαναδόθηκαν τα ερωτηµατολόγια και 
πραγµατοποιήθηκαν ο  συνεντεύξεις.  
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Πριν την εκκίνηση της έρευνας πήραµε την έγκριση του διευθυντή 
του σχολείου και ήρθαµε σε συνεννόηση µε τους διδάσκοντες, 
προκειµένου να µας  παραχωρήσουν τις απαιτούµενες ώρες. Σε αυτό το 
σηµείο οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι δεν συναντήσαµε δυσκολίες και 
αντιρρήσεις τόσο από το διευθυντή του σχολείου –τον οποίο 
ευχαριστούµε θερµά- όσο και από τους διδάσκοντες, οι οποίοι δέχτηκαν 
µε προθυµία και ενδιαφέρον τη διεξαγωγή της έρευνας στις τάξεις τους. 

 Για την επίδοση των ερωτηµατολογίων επιλέξαµε την τρίτη 
διδακτική ώρα. Για την πραγµατοποίηση των παρεµβάσεων επιλέχθηκε η 
4η διδακτική ώρα κάθε ετά τη και η 6Τ ρ κ

ο πριν το Θεατρικό Χάπενινγκ (βλ. παρακάτω στις 
πα

 µ τω το  π υ

 

η διδακτική ώρα άθε 
Παρασκευή. Λίγ
ρεµβάσεις) και λίγο πριν την παράσταση, χρησιµοποιήσαµε επιπλέον 

ώρες, ανάλογα µε το πρόγραµµα του διδάσκοντα της τάξης. 
Η συ πλήρωση ν ερωτηµα λογίων έγινε αρο σία της 

ερευνήτριας. Αρχικά µοιράσαµε τα ερωτηµατολόγια και αφού όλοι οι 
µαθητές τα είχαν µπροστά τους, ξεκινήσαµε τις επεξηγήσεις. Το 
ερωτηµατολόγιο δόθηκε όπως ακριβώς βρίσκεται στο ΠΑΤΕΜ ΙΙ. Η 
µόνη παρέµβαση που κάναµε ήταν να χρησιµοποιήσουµε κάποια 
χρώµατα για διευκόλυνση των µαθητών στο υπόδειγµα της πρώτης 
σελίδας. Το υπόδειγµα µε τα χρώµατα ήταν το εξής: 
 

• Ας δούµε ένα παράδειγµα για το πώς θα απαντήσεις στις ερωτήσεις. 

 
Απόλυτα   Μάλλον        Μάλλον    Απόλυτα 

µου       µου         µου      µου  

ταιριάζει  ταιριάζει       ταιριάζει   ταιριάζει 

 
 δ           
 
  Μερικά παιδιά τα           Άλλα παιδιά δεν τα  
  καταφέρνουν πολύ       ΟΜΩΣ          καταφέρνουν και τόσο  
  αθή καλά στα µαθήµατά        καλά στα µ µατά  
  τους.            τους. 
 

Η χρήση του µπλε και του κόκκινου µας διευκόλυνε να επεξηγήσουµε 
στους µαθητές ότι πρώτα επιλέγουµε µία από τις δύο δηλώσεις, τις µπλε 
ή τις κόκκινες και στη συνέχεια δηλώνουµε αν µας ταιριάζει απόλυτα ή 
µάλλον µας ταιριάζει. Επιλέξαµε αυτό τον τρόπο επεξήγησης, γιατί όταν 
δώσαµε πιλοτικά τα ερωτηµατολόγια σε κάποιους µαθητές Στ΄ 
δηµοτικού, διαπιστώσαµε ότι υπήρχε δυσκολία στην κατανόηση 
συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Ωστόσο, ύστερα από τις 
κατάλληλες επεξηγήσεις και αφού τονίσαµε στους µαθητές ότι στην κάθε 
ερώτηση πρέπει να υπάρχει µόνο µια σηµειωµένη απάντηση, δεν 
συναντήσαµε δυσκολίες.  
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Οι µαθητές ήταν πολύ συνεργάσιµοι µαζί µας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της έρευνας. Τους εξηγήσαµε από την αρχή ότι η βοήθειά τους ήταν 
σηµαντική και ότι δεν πρόκειται να βαθµολογηθούν. Επίσης, τονίσαµε 
ότι τα ερωτηµ τολόγια και τα κοινωνιογράµµατα δεν πρόκειται να τα δει 
κανείς άλλος εκτός ης ερευνήτριας και ότι δεν  να εκτεθούν. 
Η πιο συνηθι

α
τ κινδυνεύουν

σµένη ερώτηση των µαθητών αφορούσε τη συµπλήρωση 
της

 

ος, τα παιδιά φάνηκαν πολύ 
ιστακτικά γιατί δεν ήθελαν να αποκλείσουν κάποιους συµµαθητές τους 
πό το πάρτι. Τα περισσότερα παιδιά ήθελαν να καλέσουν 
περισσότερους από τρεις συµµαθητές τους. Τελικά, ύστερα από µια 

περάστηκε. Αφού συµπλήρωσαν τα 
υν και γύρισαν την 
 να αναφέρουν τα 

νόµατα συµµαθητών που ίσως να µην ήθελαν να καλέσουν στο πάρτι 
τους. Ε

συµπλήρωσαν αυτό το µέρος του κοινωνιογράµµατος. Η 
ερµηνεία της στάσης τους, ήταν πολύ πιο εύκολη όταν γνωρίσαµε 
καλύτερα τα ίδια τα παιδιά και συζητήσαµε µε την εκπαιδευτικό της 
τάξης.  

Τη επόµενη εβδοµάδα από τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, 
ξεκίνησαν οι παρεµβάσεις Θεάτρου στην πειραµατική οµάδα. Οι 
αρεµβάσεις, για τις οποίες υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνέχεια, 
διή περ ν ν ο διδακτικά τρίµηνα. Ο 
χρ γω ς έρευνας θεωρήθηκε ρκ τά το τέλος των 
π  ξα όθηκα  ερωτηµατολόγια κα δύο τµήµατα και 
σ κε ε ου το νωνιόγρα  από τη µατική οµάδα.  

ναφ ηκε  προηγ ένως,  θέλαµε να 
κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά για την έρευνά 
άνουµε και κάποιες συνεντεύξεις µε τα παιδιά. 

ια οµαδική συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
υζ

τ
ατρικά δρώµενα. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν τις 

 βαθµολογίας τους, στο παράρτηµα των προσωπικών τους στοιχείων. 
Κάποιοι µαθητές δεν τη θυµόντουσαν και κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν να 
την αναφέρουν. Γι’ αυτό το λόγο, όπως προαναφέρθηκε, αποφασίσαµε 
να µην συµπεριλάβουµε τη βαθµολογία στην επεξεργασία των 
δεδοµένων µας. 

Κατά την επίδοση του κοινωνιογράµµατ
δ
α

µικρή συζήτηση το κώλυµα ξε
ονόµατα των συµµαθητών που ήθελαν να καλέσο
κόλλα τους ανάποδα, στη συνέχεια τους ζητήθηκε
ο

ντύπωση µας προκάλεσε το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετοί µαθητές 
που δεν 

ν 

π
ρκεσαν ίπου πε

γ η
τέµισι µή

 
ες, δηλαδή δύ

 επαόνος διεξα ής τ ής. Με
αρεµβάσεων ναδ ν τα ι στα 
υµπληρώθη
Όπως α

κ νέ
έρθ

 κοι
και

µµα
ουµ

ν πειρα
επειδή

συγκεντρώσουµε και 
µας, επιλέξαµε να κ
Αρχικά, κάναµε µ
σ ητήσαµε όλη την πορεία των παρεµβάσεων, την επίδρασή της στους 
µαθητές και τα συναισθήµατα των µαθητών για όλα όσα συνέβησαν το 
προηγούµενο διάστηµα. Τις επόµενες τρεις ηµέρες πραγµατοποιήσαµε 
τις ατοµικές συνεντεύξεις.  

Για τις ατοµικές συνεντεύξεις επιλέξαµε 8 µαθητές, 4 αγόρια και 4 
κορίτσια. Προσπαθήσαµε το δείγµα µας να είναι αντιπροσωπευτικό ως 
προς δύο χαρακτηριστικά: το φύλο των µαθητών και η συµµετοχικότητά 
ους στα θετ
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ώρες που οι µαθητές είχαν µάθηµα, σε µια κενή αίθουσα, παρουσία µόνο 
ης ερευνήτριας. Πριν τη συνέντευξη προσπαθήσαµε να χαλαρώσουµε 
τους µαθητές εξηγώντας τους ότι όσα θα συζητήσουµε θα µείνουν µόνο 
µεταξύ µας. Τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιµα και πρόθυµα να 
συζητήσουν τόσο κατά την οµαδική όσο και κατά την ατοµική 
συνέντευξη.  

Πιλοτική έρευνα πραγµατοποιήσαµε µόνο για το ερωτηµατολόγιο, το 
οποίο δόθηκε σε κάποιους µαθητές Στ΄ τάξης από το 2ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού. Αυτό που θέλαµε να ελέγξουµε κυρίως 
ήταν ο χρόνος και η ευκολία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. 
Ύστερα από την πιλοτική έρευνα κάναµε την τροποποίηση στην αρχική 
σελίδα, την οποία επεξηγήσαµε παραπάνω.  
 
 

7.8. Περιγραφή του δείγµατος  

.8.1. Κατανοµή του δείγµατος ως προς το φύλο  

  

 
 

τ

7

 
Η κατανοµή του δείγµατός µας ως προς τη µεταβλητή φύλο έχει 

ως εξής: 

 
 
 

 
ΦΥΛΟ Π.Ο.* Ο.Ε.** ΣΥΝΟΛΟ Ν % 
ΑΓΟΡΙΑ 11 9 20 40% 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 17 13 30 60% 
ΣΥΝΟΛΟ 28 22 50 100% 

 
*Πειραµατική οµάδα 
**Οµάδα ελέγχου 
 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι ως προς την κατανοµή του 
φύλου το 40% του συνολικού δείγµατος αποτέλεσαν τα αγόρια και το 
40% τα κορίτσια. Στην κατανοµή του δείγµατός µας υπάρχει µια ελαφρά 
υπεροχή των κοριτσιών, αλλά όπως προαναφέρθηκε πήραµε το σύνολο 
τω αθητών της Στ΄ δηµοτικού ενός σχολείου και το γεγονός αυτό είναι 
τυχαίο. Η κατανοµή του δείγµατος διαφαίνεται στο γράφηµα που 
ακολουθεί: 
 

ν  µ
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Κατανοµή του δείγµατος ω ρος φύλο

4

ς π το 

0%

ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

60%

  

 
 

7.8.2. Κατανοµή του δείγµατος ως προς το κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο της οικογένειας  

 
Τα υποκείµενα κατατάχτηκαν σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας από την οποία 
προέρχονταν. Οι  κατηγορίες που διαµορφώθηκαν ήταν 
τέσσερις:ανώτατο, ανώτερο, µεσαίο και χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο. Για  να κατατάξουµε τα υποκείµενα στις κατηγορίες αυτές 
χρησιµοποιήσαµε ως κριτήριο το επάγγελµα του πατέρα και την 
κατηγοριοποίηση του Βάµβουκα (1994). 

Στην ανώτατη βαθµίδα κατατάχθηκαν υποκείµενα των οποίων ο 
πατέρας είναι γιατρός, καθηγητής, δικηγόρος κοκ. Στην ανώτερη 
κατατάχθηκαν οι µαθητές που ο πατέρας τους είναι αστυνοµικός, 
λογιστής, ιερέας, πυροσβέστης κοκ. Στη µεσαία εντάχθηκαν µαθητές των 
οποίων ο πατέρας είναι ηλεκτρολόγος, έµπορος, ζαχαροπλάστης κοκ. 

ρία εντάχθηκαν µαθητές των οποίων ο 
ατέρας είναι κτηνοτρόφος, αγρότης, εργάτης κοκ. Στο παράρτηµα 
παρατ  κ ο

Τέλος, στην κατώτερη κατηγο
π

ίθενται αναλυτικά και οι τέσσερις ατηγ ρίες. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Π. 
Ο. 

Ο.Ε. ΣΥΝΟΛΟ  
Ν 

% 

Ανώτατο 2 1 3 6% 
Ανώτερο 1 3 4 8% 
Μεσαίο 14 9 23 46% 
Χαµηλό 11 9 20 40% 
Σύνολο 28 22 50 100%

 
 

Όπως διαφαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα η πλειοψηφία του 
δείγµατος ανήκει στο µεσαίο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο(46%) και 
ακολουθεί µε µικρότερο ποσοστό 40% το χαµηλό. Ένα πολύ µικρό 
ποσοστό 8% ανήκει στο ανώτερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και ένα 
ποσοστό ακόµη χαµηλότερο 6% στο ανώτατο.  

Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
της οικογένειας παρουσιάζεται και στο γράφηµα που ακολουθεί: 
 
 

Κατανοµή του δείγµατος ως προς το 
κοινωνικοοινοµικό επίπεδο

40%

46%

8% 6%

ΧΑΜΗΛΟ
ΜΕΣΑΙΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ

 
 
 
 

7.9. Στατιστική επεξεργασία  
 

Όπως προαναφέρθηκε στόχος της εργασίας µας είναι να 
διαπιστώσουµε εάν η Θεατρική Αγωγή συµβάλλει στη βελτίωση του 
βαθµού αυτοαντίληψης των µαθητών της Στ΄ δηµοτικού.  Για να το 
διαπιστώσουµε, αλλά και για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στα 
υπόλοιπα ερευνητικά ερωτήµατα, θα αναζητήσουµε τη στατιστική σχέση 
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που υπάρχει ανάµεσα στους τοµείς αυτοαντίληψης και τις µεταβλητές 
φύλο και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Επιπλέον, θα
σχέση που 
αυτοαντίληψη
και τις οµοιότητες που εντοπίζουµε ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα
και την οµάδα ελέγχου. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το

 µελετήσουµε τη 
υπάρχει στις επιδόσεις των µαθητών στα προ-τεστ 
ς και στα µετά-τεστ. Τέλος, θα εξετάσουµε τις διαφορές 

 
 

στατιστικό πακέτο SPSS.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
8.1. Σύγκριση πειραµατικής οµάδας και οµάδας ελέγχου (στον 

οµάδες. 
Ένα από τα πρώτα βήµατα που θα κάνουµε στη στατιστική 

πεξεργασία είνα  να γκρί ουµε  δύο οµ  ως προς βαθµό 
ης,  µογή του ρώ  ερωτηµατολογίου

τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να διαπιστώσουµε την οµοιογένεια των δύο 
Η σύ σ  ι ω  άθ  
ης, που διακρίνει το ερωτηµατολόγιο. 

ει κ άδ ς ο ρο

προέλεγχο) 

 
 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, στην παρούσα 
έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο οµάδες: η πειραµατική οµάδα, στην οποία 
εφαρµόστηκε η θεατρική αγωγή και η οµάδα ελέγχου. Στην αρχή της 
έρευνας, πριν πραγµατοποιηθούν οι θεατρικές παρεµβάσεις, 
εφαρµόστηκε το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ και στις δύο 

ε ι συ ν  τις άδες τo 
αυτοαντίληψ στην εφαρ  π του . Με τον 

οµάδων. 
αυτοαντίληψ

γκρι η θα γίνε ξεχ ριστά για τον κ ε τοµέα

 
8.1.Πίνακας σύγκρισης π ραµατι ής οµ ας και οµάδα  ελέγχ υ στον π έλεγχο 
 
Kατηγορία 

 
n1

_ 
x1

 
s1

 
n2

_ 
x2 
 

 
s2 
 

 
t-test 

 
df 

 
sig.  

Σχολική 
ικανότητα 

. 28 2,67 0,67 22 2,67 0,42 -0,008 48 n.s

Σχέσεις µε 
συνοµηλίκους 

28 3,05 0,90 22 3,01 0,67 0,138 48 n.s.  

Αθλητική 
ικα

 28 2,91 0,81 22 3,05 0,53 -0,732 48 n.s. 
νότητα 

Φυσική
εµφάν η 

 28 2,51 0,71 22 2,78 0,54 -1,457 48 n.s. 
ισ

∆ιαγω ή-
συµπε

28 3,08 0,60 22 3,10 0,60 -,135 48 n.s. γ
ριφορά 

Αυτοεκτίµηση 28 
 

3,06 0,62 22 3,05 0,61 0,055 48 n.s. 

 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι δύο ο άδες είναι 

ισοδύναµες. Η µηδενική υπόθεση αυτού του τεστ είναι ότι οι 
 µ

διακυµάνσεις (Variances) των δύο οµάδων είναι ίσες -equal Variances 
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assumed- (ο οιογενείς πληθυσµοί). Εφόσον η στατιστική 
σηµαντικότητα(sig) βρέθηκε µεγαλύτερη του 0,05 δεχόµαστε ότι οι δύο 
οµάδες είναι

µ  

 οµοιογενείς. Συνεπώς, οι αλλαγές που θα παρατηρηθούν στο 
ετέλεγχο θα οφείλονται στις παρεµβάσεις θεάτρου. 

 
 

.2. Σ

γχου- προκειµένου να διαπιστωθούν οι διαφορές τους ύστερα από 
ις παρεµβάσεις θεάτρου. Η ανάλυση και σύγκριση θα γίνει ανά τοµέα 

µένως.  

 

µ

 

8 ύγκριση πειραµατικής οµάδας και οµάδας ελέγχου (στον 
µετέλεγχο) 
 
 

Στον ακόλουθο πίνακα θα συγκριθούν οι δύο οµάδες –πειραµατική 
και ελέ
τ
αυτοαντίληψης του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, όπως και προηγου

 
 

 
Kατηγορία

 
n1

_ 
x1

 
s1

 
n2

_
x

 
2 

 

 
s2 
 

 
t-test 

 
df 

 
sig.  

Σχολική 
ικανότητα 

28 2,92 0,48 22 2,82 0,70 0,599 48 n.s. 

Σχέσεις 
συνοµηλίκο

µε 
υς 

28 3,17 0,64 22 3,03 0,76 0680 48 n.s. 

Αθλητικ
ικανότητα

ή 
 

28 2,99 0,76 22 3,12 0,79 -0607 48 n.s. 

Φυσική 
εµφάνιση 

28 2,64 0,70 22 3,08 0,69 -2,206 48 * 

∆ιαγωγή-
συµπεριφορά 

28 3,16 0,54 22 3,13 0,59 0,174 48 n.s. 

Αυτοεκτίµηση 28 
 

,25 0,57 22 3,13 0,78 0628 48 n.s. 3

8.2.Πίνακας σύγκρισης πειραµατικής οµάδας και οµάδας ελέγχου στον µετέλεγχο. 
 
 
 
Από τον  παραπάνω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι στους 

ερισσότερους τοµείς αυτοαντίληψης δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
ιαφορά µεταξύ των δύο οµάδων στο µετέλεγχο. Ο µόνος τοµέας 
υτοαντίληψης που υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά είναι ο 
οµέας αυτοαντίληψης της φυσικής εµφάνισης. Όπως φαίνεται η 
τατιστική σηµαντικότητα (sig) είναι µικρότερη του 0,05 και γι’ αυτό 

π
δ
α
τ
σ
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απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε ότι υπάρχει 
τατιστικά σηµαντική φορ  στο  τοµ αυτοαντίληψης της φυσικής 

 

ύ

χ θα τ µ  σ ε ν ύλ  
γχο  κ ο έ χο χ ου  
ω το ανεξάρτητα δείγ  ε 

 σηµαντικές ρ το το υ τ  

τω τ ρο . 

ατηγορία 
 
n1

_ 
x1

 
s1

 
n2
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8.3. Πίνακας σύγκρισης ν δύο φύλων σ ον π έλεγχο
 
K

  
Σχολική 
ικανότητα 

11 2,80 0,60 17 2,58 0,72 0,810 26 n.s. 

Σχέσεις µε 
συνοµηλίκους 

11 3,13 0,79 17 3,00 1,00 0,357 26 n.s. 

Αθλητική 
ικανότητα 

11 3,09 0,80 17 2,79 0,82 0,960 26 n.s. 

Φυσική 
εµφάν η 

11 2,60 0,64 17 2,46 0,77 0,506 26 n.s. 
ισ

∆ιαγω ή- 11 3,22 0,67 17 3,00 0,57 0,922 26 n.s. γ
συµπεριφορά 
Αυτοεκτίµηση 11 3,13 0,69 17 3,02 0,6

 
0 0,424 26 n.s. 

 
 

 του πίνακα του µετέλεγχου. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, στη σύγκριση των δύο φύλων στον 
προέλεγχο δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά σε κανέναν τοµέα 
αυτοαντίληψης. Συνεπώς, θεωρούµε τις δύο οµάδες ισοδύναµες και 
ροχωρούµε στη µελέτηπ
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8.4. Πίνακας σύγκρισης των δύο φύλων στον µετέλεγχο. 
 _   _      

Kατηγορία n1 x1 s1 n2 x2 
 

s2 
 

t-test df sig.  

Σχολική 
ικανότητα 

11 2,78 0,53 17 3,02 -1,306 26 n.s. 0,44

Σχέσεις µε 11 
συνοµηλίκους 

3,31 0,51 3,08 0,908 26 n.s. 17 0,72

Αθλητική 11 3,09 
ικανότητα 

0,85 0,72 0,540 26 n.s. 17 3,93 

Φυσική 11 2,60 
εµφάνιση 

0,68 0,73 -0,250 26 n.s. 17 2,67 

∆ιαγωγή- 11 2,95 
συµπεριφορά 

0,65 17 3,31 0,42 -1,788 26 n.s. 

Αυτοεκτίµηση 11 3,09 0,65 17 3,36 0,50 -1,253 26 n.s. 
  
 

Ανάλογα, δεν εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές ούτε στο 
ετέλεγχο. Κατά συνέπεια θεωρούµε ότι δεν βρέθηκε αξιοσηµείωτη 
διαφορ

 
 

8.4. Σύγκριση κοινωνικό-οικονοµικών οµάδων 
 

 
 
Στη συνέχεια θα χρησιµοποιήσουµε το κριτήριο One-Way 

ANOVA  για να µελετήσουµε την ύπαρξη ή µη, στατιστικά σηµαντικής 
διαφοράς στους τοµείς αυτοαντίληψης, µεταξύ των τεσσάρων κοινωνικό-
οικονοµικών οµάδων.  
 
 
 
 
 
 
 
 

µ
ά στην αυτοαντίληψη των δύο φύλων µετά τις παρεµβάσεις 

θεάτρου. Ωστόσο, µπορούµε να λάβουµε υπόψη και την ευαισθησία του 
ερωτηµατολογίου και να θεωρηθεί ότι υπήρξαν διαφορές, αλλά δεν ήταν 
τόσο µεγάλες ώστε να καταγραφούν και να εντοπιστούν µε τη χρήση του 
ερωτηµατολογίου. 
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.5. Πίν

 
 
8 ακας σύγκρισης κοινωνικό-οικονοµικών οµάδων µε το One-Way ANOVA. 
 
Kατηγορία 

 
F 

 
df 

 
sig.  

Σχολική ικανότητα 4,447 27 ** 

Σχέσεις µε συνοµηλίκους  0,657 27 n.s. 

Αθλητική κανότητα 0,443 27 n.s. ι

Φυσική εµφάνιση 0,473 27 n.s. 

∆ιαγωγή-συµπεριφορά 1,247 27 n.s. 

Αυτοεκτίµηση 
  

2,187 27 n.s. 

 
Όπως δι πιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα  ο µόνος τοµέας 

που εντοπίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά είναι ο τοµέας της 
σχολικής ικανότητας (sig.= 0,012). Στην παρούσα φάση της έρευνας δεν 
µας απασχολεί σε ποιες κοινωνικό-οικονοµικές οµάδες εντοπίζεται η 
στατιστική σηµαντικότητα

α ,

 και γι’ αυτό δεν κρίνεται αναγκαία η µελέτη 
του και η περαιτέρω διερεύνησή του. 

 174



  
 

8.5. Ανάλυση κοινωνιογράµµατος  

 Το κοινωνιόγραµµα δόθηκε στα παιδιά προκειµένου να υπάρχουν 
κάποια συµπληρωµατικά στοιχεία για τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

οµ ική . ς
λ Μ  

ετά- Αυτό ελετήσουµ  
 ο άδας ό  χ ά πριν ι παρε  της ε ρ  
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ν ι τ το ο ω ιό ρα  αποτελεί µ ι αξιόπιστη µέθοδο 
ιο η η   η ο άδας α λ  έχει και να πολύ 
µ ν κ  αρνητικό στοιχείο.  

α ν τ  η µ ό ο ε α ότι ι   
  εί ευµ βλ τ  και π ρε ζο τα  π λ  από ητους 

Έ σ α θη ς που συνήθως έχουν πολύ 
λ έ η    στο ά ει µα ασήµ ν µ  
 τ να ε η σε    τους  οι ν όγ α . 
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8.5.1. Ανάλυση πρώτου κοινωνιοµετρικού πίνακα 
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1
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1
8 

1
9 

2
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2
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2
2 

2
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2
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2
5 

2
6 
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7 

2
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+ - +
_

1 Ρ. Γεωργία   + +            +             3 0 3
2 Σαλ. Ειρήνη        + +     +               3 0 3
3 Στ. Ειρήνη    +  +          +             3 0 3
4 Ψαρ. Ειρήνη   +   +          +             3 0 3
5 Ε. Ελένη  +     +        +              3 0 3
6 Π. Εύη   + +            +             3 0 3
7 Α. Ευριδίκη    -       +    + - -   +   +      4 3 6
8 Μ. Ιωάννα  +  +            +             3 0 3
9 Κ. Κατερίνα  +           + +               3 0 3
10  Κ. Μαρία  +       +     +               3 0 3
11 Τσ. Μαρία   + + -            +            3 1 4
12 Χ. Μαρία   -   -       +   -       +   +   3 3 6
13Ξ. Μαριάννα         +   +          +       3 0 3
14 Σ. Πέλα    +      +      +             3 0 3
15 Σ. Ρούλα       +     + +                3 0 3
16 Π. Σοφία   + +  +                       3 0 3
17 Ν. Χαρούλα -  + +       +                  3 1 4
18 Κ. Γιάννης                     +  + +      3 0 3
19 Μ. Λευτέρης                        +   + + 3 0 3
20 Κ. Μιχάλης                  +     + +  +   4 0 4
21 Κ. Μπάµπης                     +  +  +     3 0 3
22 Σ. Μπάµπης                   +  +   +   +   4 0 4
23 Β. Μύρος                   +  +  +    +   4 0 4
24 Α. Νίκος                  +    + +      3 0 3
25 Τσ. Πάνος                    +  + +      3 0 3
26 Κ. Σάββας                   +  +  + +      4 0 4
27 ∆. Σπύρος                    +  - +  + -    3 2 5
28 Χ. Τάσος                   +  +  +       3 0 3
Συνολικά + 0 4 6 8 0 3 2 1 3 1 2 2 3 3 2 7 1 6 1 8 0 9 8 4 0 4 1 1 8

9
  

Συνολικά - 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0  1
0 

 

Συνολικά+ - 1  0 4 1 1   9
8

 4 7 9 1 4 2 1 3 1 2 2 3 3 2 9 2 6 1 8 1 9 8 4

1ος κοινω ας (προέλεγχος) νιοµετρικός πίνακ
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Όπως φαίνεται από τον πρώτο κοινωνιοµετρικό πίνακα και την 
αντίστοιχη γραφική παράσταση,  µέσα στη σχολική τάξη υπάρχουν δύο 
µεγά

αθητής 23, ένα από τα πιο 
δηµο

ρώντας και µελετώντας τις δύο υπό-οµάδες διαπιστώνουµε 
ότι 

αίνεται να είναι οι σχέσεις µεταξύ των 
µαθη

 

 τετράδα φαίνεται να 
συγκ

Η µαθήτρια 17 παίρνει από µια θετική και από µια 
αρνη

1 τ τ

λες επιµέρους οµάδες: η υπό-οµάδα των κοριτσιών και η υπό-οµάδα 
των αγοριών. Ανάµεσα στις δύο αυτές υπό-οµάδες υπάρχει ελάχιστη 
επικοινωνία. Η µαθήτρια 7 δίνει δύο  θετικές ψήφους στους µαθητές 20 
και 23. Επίσης, η µαθήτρια 10 δίνει δύο θετικές ψήφους στους µαθητές 
23 και 26. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή, ότι ο µ

φιλή παιδιά της τάξης παίρνει δύο θετικές ψήφους από δύο 
κορίτσια. Τέλος, η µαθήτρια 13 δίνει µια θετική ψήφο στο µαθητή 20, ο 
οποίος είναι επίσης δηµοφιλής. Από την υπό-οµάδα των αγοριών δεν 
έχουµε καµία θετική ή απορριπτική ψήφο προς τα κορίτσια. 

Παρατη
υπάρχει µια πλούσια διαπλοκή σχέσεων και διαµορφώνονται 

πολλαπλές δυαδικές και τριαδικές σχέσεις. Οι θετικά αµοιβαίες σχέσεις 
που εντοπίζονται είναι οι εξής: Οι µαθήτριες 15 και 7 µεταξύ τους. Σε 
αυτό το σηµείο παρατηρούµε ότι η µαθήτρια 5 τις έχει ψηφίσει θετικά 
και τις δύο. Αµοιβαία θετική σχέση υπάρχει και µεταξύ των µαθητριών  
10 και 14, 17 και 11, 12 και 13, 13 και 9, 9 και 2, 2 και 8. Εδώ 
εµφανίζεται µια µορφή τετραδικής σχέσης µε αλυσιδωτές αµοιβαίες 
προτιµήσεις µεταξύ των µαθητριών 2, 9, 8, 13. 

Πιο περίπλοκες και στενές φ
τριών 3, 4, 6 και 16.  Οι µαθήτριες 3, 4 και 6 σχηµατίζουν ένα 

τρίγωνο αµοιβαίας προτίµησης µεταξύ τους. Ωστόσο, οι µαθήτριες 3 και 
6 µαζί µε τη 16 σχηµατίζουν άλλο ένα τρίγωνο αµοιβαίας προτίµησης.  Η 
µαθήτρια 4 σχηµατίζει επίσης ένα τρίγωνο αµοιβαίας προτίµησης µε τις 
µαθήτριες 6 και 16. Κατά κάποιο τρόπο έχουµε µια ισχυρή τετράδα µε 
αµοιβαίες προτιµήσεις. Μέσα σε αυτή την

εντρώνονται τα τρία πιο δηµοφιλή κορίτσια της τάξης, που είναι η 
µαθήτρια 4(8+,1-), η µαθήτρια 16 (7+,2-) και η µαθήτρια 3 (6+,1-) 

Εκτός από τις θετικές προτιµήσεις, στον κοινωνιοµετρικό πίνακα 
µπορούµε να διακρίνουµε και τις απορριπτικές σχέσεις. Τόσο στην υπό-
οµάδα των κοριτσιών όσο και στην υπό-οµάδα των αγοριών δεν 
εµφανίζονται αµοιβαίες απορριπτικές σχέσεις. Ωστόσο, στην υπό-οµάδα 
των κοριτσιών εµφανίζονται περισσότερες απορρίψεις σε σχέση µε την 
υπό-οµάδα των αγοριών.  

Οι µαθήτριες 1 και 5 δεν παίρνουν καµία θετική ψήφο και παίρνουν 
από µια αρνητική. 

τική ψήφο. ∆ύο αρνητικές ψήφους φαίνεται να παίρνει και η 
µαθήτρια 6, η οποία όµως συγκεντρώνει 7 θε ικές προτιµήσεις που ην 
κάνουν ένα από τα πιο δηµοφιλή κορίτσια της τάξης. 

Καταλήγοντας, στην υπό-οµάδα των κοριτσιών πιο δηµοφιλής 
εµφανίζεται η µαθήτρια 4(8+,1-), ακολουθεί η µαθήτρια 16 (7+,2-) και η 
µαθήτρια 3 (6+,1-). Πιο απορριπτέες εµφανίζονται οι µαθήτριες 1 και 5, 
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αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες µαθήτριες, οι οποίες λαµβάνουν µόλις 2 
ή 3 προτιµήσεις. 

Κάνοντας µια γενική εκτίµηση της υπό-οµάδας των κοριτσιών 
διαπιστώνουµε ότι µέσα στην υπό-οµάδα βρίσκεται µια ισχυρή τετράδα, 
γύρω από την οποία συσπειρώνονται τα κορίτσια. Τα υπόλοιπα έχουν 
κάποιες δυαδικές σχέσεις µεταξύ τους, ενώ κάποια φαίνεται να µην έχουν 
ιδιαίτερες σχέσεις µέσα στη σχολική τάξη.  

Στη συνέχεια, θα περάσουµε στην αν λυση της υπό-οµάδας των 
αγοριών. Τα αγόρια εµφανίζονται να έχουν κάποιες πολύ ισχυρές σχέσεις 
µεταξύ τους µε αµοιβαίες προτιµήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια 
αγόρια τα οποία  είναι 

ά

στο περιθώριο, χωρίς απαραίτητα να έχουν λάβει 
απορ

ι

ί τ Ο κ
α τ  

ση που 
περιλαµβάνει και το µαθητή 20. Στη σχέση αυτή εµφανίζονται δύο από 
α πιο δηµοφιλή αγόρια της τάξης, ο 20 και ο 23, που έχουν λάβει και οι 
ύο από 8+ και καµία αρνητική.  

Όσον αφορά τις αρνητικές ψήφους των αγοριών, την ώρα της 
υµπλήρωσης του κοινωνιογράµµατος, ο Μπάµπης Σ.(21),-το πιο 
ηµοφιλές αγόρι της τάξης – δήλωσε δυνατά ότι δεν πρόκειται να γράψει 
ανένα παιδί που δεν θα καλούσε στο πάρτι του. Αµέσως, όπως φαίνεται 
αι από τα αποτελέσµατα του κοινωνιογράµµατος, έσπευσαν όλοι να τον 
ιµηθούν και να µην εκφραστούν αρνητικά.  

Ο µόνος µαθητής που έδωσε απορρίψεις είναι ο µαθητής 27, ο 
ποίος πήρε µία µόνο θετική αµοιβαία ψήφο. Οι απορρίψεις δόθηκαν 
τους µαθητές 25 και 21. Ο µαθητής 21 θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα, 
ιατί ήταν ένα ιδιαίτερα απορριπτέο παιδί, ακόµη κι αν αυτό δεν 
ιαφαίνεται στο κοινωνιόγραµµα. Ένας άλλος µαθητής, ιδιαίτερα 
εριθωριοποιηµένος είναι και ο 19, αλλά ούτε αυτό έχει αποτυπωθεί στο 
οινωνιόγραµµα. Ωστόσο, είναι στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν µέσα 
πό τις πρώτες συναντήσεις µε την οµάδα, από τις συζητήσεις µε την 
κπαιδευτικό της τάξης, αλλά και από παρατηρήσεις δικές µας την ώρα 
ου διαλείµµατος. 

Εκτιµώντας συνολικά την υπό-οµάδα των αγοριών διαπιστώνουµε 
τι έχει κάποια πολύ ισχυρά πρόσωπα, τα οποία µπορούν να 
ατευθύνουν όλη την οµάδα. Στην υπό-οµάδα των αγοριών υπάρχουν 
ολλές εντάσεις, αλλά τα παιδιά δεν τις αποτύπωσαν µε τις απαντήσεις 
ους. Ίσως, να ήταν επιλογή τους ώστε να δώσουν µια καλύτερη εικόνα 
ης τάξης εν όψει των επικείµενων µαθηµάτων µας. Ωστόσο, στο 

ρίψεις. 
Οι δυαδικές αµοιβαίες προτιµήσεις στην οµάδα των αγοριών είνα  οι 

εξής:  οι µαθητές 19 και 27, οι οποίοι παίρνουν µία µόνο θετική 
προτ µηση, τη µεταξύ ους. ι µαθητές 18 και 23, 23 αι 22, 22 και 26. 
Εδώ εµφανίζεται µι  αλυσιδωτή σχέση µε αξύ των  18, 23, 22 και 26, η 
οποία όµως δεν κλείνει σε τριγωνική ή τετράγωνη σχέση. Ωστόσο, οι 
µαθητές 26 και 23 ανήκουν σε µια ισχυρή τριγωνική αµοιβαία σχέ
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δεύτερο κοινωνιόγραµµα τα παιδιά είναι πιο απελευθερωµένα, δείχν
περισσό

ουν 
τερη εµπιστοσύνη στη ερευνήτρια και είναι πιο ειλικρινή. 

Γενικά στην τάξη διαπιστώνουµε ότι οι δύο υπό-οµάδες δεν έχουν 
ιδιαίτερους δεσµούς µεταξύ , αλλά αυτό  κάτι φυσικό και 

ο η . Τ α α
ά ,  τ

συχνά ε φανίζονται  
 διαπροσωπικά προβλή τ έ α στις ι  ς υπό- ά ε

εµφανίζονται κάποιες ισχυρές,  προσωπικότητες που φαίνεται να 
τε υ π  της ο ά ς Τ υπόλοιπα αι ά έχ υν σχέση 

ζί
τη συνέχεια θα µ ε α ε τις αλλαγές που επέφερε 

η δυναµι ή τ   εα ρ αγωγή.  που ρέ ει  
ε ωστόσο, ίν  ότι πό τη επαφή ου είχα µε ην οµ  

 ρ το , δεν θεωρώ το π νω µ  
των σχέσεών τους ε ανάλογα συµπεράσµ  

κ  α δε τ ός της ξ , µε την πο α υ τ σα  
ό α αλλά και τις σ έ ις ω θ τώ  µ τα ύ ου . 
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8.5.2. Ανάλυση δεύτερου κοινωνιοµετρικού πίνακα-Σύγκριση µε τον 
πρώτο 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
9 

2
0 

2
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2
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2
3 

2
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2
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2
6 

2
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2
8

+ - +
_

1 Ρ. Γεωργία  -  +  -  +      +  -             3 3 6 
2 Σαλ. Ειρήνη         + +   +                3 0 3 
3 Στ. Ειρήνη    +  +          +             3 0 3 
4 Ψαρ. Ειρήνη   +   +          +             3 0 3 
5 Ε. Ελένη +      +        +              3 0 3 
6 Π. Εύη   + +            +             3 0 3 
7 Α. Ευριδίκη           +    +  -   +   +      4 1 5 
8 Μ. Ιωάννα   + +          +               3 0 3 
9 Κ. Κατερίνα  +      +     +                3 0 3 
10  Κ. Μαρία  +    +          +             3 0 3 
11 Τσ. Μαρία -  +  -  +        +              3 2 5 
12 Χ. Μαρία -      +             + -    - +   3 3 6 
13Ξ. Μαριάννα  +       + +                   3 0 3 
14 Σ. Πέλα   +    + +                     3 0 3 
15 Σ. Ρούλα       +   - +                  2 1 3 
16 Π. Σοφία   + +  +                       3 0 3 
17 Ν. Χαρούλα  + +  -      +                  3 1 4 
18 Κ. Γιάννης                     +  + +   +  + 5 0 5 
19 Μ. Λευτέρης                        +   + + 3 0 3 
20 Κ. Μιχάλης                  +   - + + - - +  + 5 3 8 
21 Κ. Μπάµπης                     -  +  - + + -  3 3 6 
22 Σ. Μπάµπης                   +  +   +   +  + 5 0 5 
23 Β. Μύρος                   +  +  +    +  + 5 0 5 
24 Α. Νίκος                  +  +  + +   +   5 0 5 
25 Τσ. Πάνος                     + +    +   3 0 3 
26 Κ. Σάββας  -                 +  + - + +  -    4 3 7 
27 ∆. Σπύρος                   + -  - +  + -    3 3 6 
28 Χ. Τάσος                    - + -  +  - +   3 3 6 
Συνολικά + 1 4 7 5 0 4 5 3 2 2 3 0 2 2 3 4 0 6 0 8 1 8 7 2 1 9 1 5 9

5
  

Συνολικά - 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 0 0 2 5 0 1 0  2
6

 

Συνολικά+ - 4 5 7 5 2 5 5 3 2 3 3 0 2 2 3 5 1 6 2 9 6 8 7 4 6 9 2 5   1
2
1 

 
2ος κοινωνιοµετρικός πίνακας (µετά-τεστ) 
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Αναλύοντας τον δεύτερο κοινωνιοµετρικό πίνακα και την αντίστοιχη 
γραφική του παράσταση, διαπιστώνουµε µε µια πρώτη µατιά ότι οι δύο 
υπό-οµάδες έχουν διατηρηθεί, αλλά υπάρχει µεγαλύτερη αλληλεπίδραση 
µεταξύ τους. Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε διεξοδικά τις δύο υπό-
οµάδες, όπως και προηγουµένως. 

Μεταξύ των δύο υπό-οµάδων υπάρχουν ελάχιστες σχέσεις και αυτές 
φαίνεται να είναι ίδιες µε του προηγούµενου κοινωνιογράµµατος.  Η 
µαθήτρια 7 έδωσε θετική ψήφο στους µαθητές 20 και 23, όπως ακριβώς 
είχε κάνει και την προηγούµενη φορά. Η µαθήτρια 12 έδωσε θετικές 
ψήφο

αµµα, 
έδωσ

φράζει αµοιβαία συµπάθεια µε το κορίτσι 4, που 
ήταν ιλές το γραµ

η µ

ρίτσι 4 που ήταν δηµοφιλές την προηγούµενη 
φορά

υς στους µαθητές 20 και 26, ενώ την προηγούµενη φορά είχε δώσει 
στους µαθητές 23 και 26. Παράλληλα, η ίδια µαθήτρια έδωσε και δύο 
αρνητικές ψήφους στους µαθητές 21 και 25, που είναι τα περισσότερο 
περιθωριοποιηµένα αγόρια. Από την πλευρά των αγοριών µόνο ο 
µαθητής 26, που είναι ο πιο δηµοφιλής σε αυτό το κοινωνιόγρ

ε αρνητική ψήφο στη µαθήτρια 1, που είναι ένα από τα πιο 
απορριπτέα κορίτσια της υπό-οµάδας των κοριτσιών. 

Στην υπό-οµάδα των κοριτσιών εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες 
δυαδικές αµοιβαίες σχέσεις, αλλά τα τρίγωνα έχουν πληθύνει και έχουν 
διευρυνθεί σε µεγαλύτερο µέρος της τάξης. Επίσης, τα παιδιά που ήταν 
περιθωριοποιηµένα δεν φαίνεται να εντάχθηκαν στο σύνολο της τάξης, 
αλλά τώρα είναι πολύ πιο εµφανής η στάση των παιδιών απέναντί τους. 

Οι αµοιβαίες δυαδικές σχέσεις που εντοπίζονται είναι οι εξής: οι 
µαθήτριες 1 και 4.Η µαθήτρια 1 είναι ένα από τα απορριπτέα κορίτσια 
της οµάδας, αλλά εκ

 το πιο δηµοφ  της τάξης σ προηγούµενο κοινωνιό µα. 
Αµοιβαία συµπάθεια εκφράζεται και από τις µαθήτριες 14 και 8, οι 
οποίες δεν σχετίζονταν ούτε αρνητικά ούτε θετικά στο προηγούµενο 
κοινωνιόγραµµα. Ανάλογη αµοιβαία προτίµηση υπάρχει και από τις 
µαθήτριες 2 και 10,  οποία ήταν ονοµερής από την πλευρά της 10 την 
προηγούµενη φορά. 

Στη συνέχεια εµφανίζονται 4 τριαδικές αµοιβαίες σχέσεις: των 9, 13 
και 2, των 6, 4 και 3, των 4, 3 και 16,  και τέλος, των 11, 15 και 7. Από 
αυτές τις τριαδικές σχέσεις προϋπήρχαν οι 3-4-16  και η 6-4-3. Στην 
περίπτωση των 9-13-2 υπήρχε προηγουµένως µια αλυσιδωτή συµπάθεια 
από τη 13 προς την 9 και από την 9 προς τη 2. Στην περίπτωση των 11-
15-7, υπήρχε µια αµοιβαία συµπάθεια µεταξύ των 15 –7 και τώρα µπήκε 
στην  παρέα τους η 11. 

Το πιο δηµοφιλές κορίτσι είναι το 3 (7+,0-), ενώ την προηγούµενη 
φορά είχε (6+,1-).  Το κο

, εξακολουθεί να είναι στις προτιµήσεις των κοριτσιών αλλά µε 
λιγότερες ψήφους (5+,0-). Με ανάλογη δηµοτικότητα εµφανίζεται το 
κορίτσι 7 (5+,0-), το οποίο την προηγούµενη φορά συγκέντρωνε µόνο 2 
θετικές προτιµήσεις. Το κορίτσι αυτό είχε πολύ καλή παρουσία στις 
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θεατρικές παρεµβάσεις και είχε αναλάβει το ρόλο της αφηγήτριας στην 
τελευταία θεατρική παράσταση. Ένα από τα πιο δηµοφιλή κορίτσια της 
προηγούµενης φοράς , το 16, είχε την προηγούµενη φορά 7+, 2- και τώρα 
εµφανίζεται να έχει 4+, 1-. Αυτό που παρατηρείται γενικά στην υπό-
οµάδα των κοριτσιών, όσον αφορά στις προτιµήσεις τους είναι ότι 
µειώθηκε το χάσµα µεταξύ των δηµοφιλών παιδιών και των υπολοίπων 
και άλλαξαν κατά κάποιο τρόπο τα δηµοφιλή άτοµα της οµάδας. Τα 
παιδι

 
προη έ

  

α 17 που έλαβε 1- και 0+. Η θέση της δεν διαφοροποιήθηκε 
ιδιαί

ι 1  

η σκέψη, 
ευφρ

 πάρα πολύ καλή 
µαθή  

ι δ ε  
 . 

φ κ

ά που ήταν δηµοφιλή την προηγούµενη φορά διατήρησαν τις 
σχέσεις τους, αλλά αναδείχθηκαν και κάποια άλλα άτοµα στην οµάδα. 

Ας περάσουµε να αναλύσουµε στη συνέχεια τις απορρίψεις της υπό-
οµάδας των κοριτσιών. Το κορίτσι µε τις περισσότερες απορρίψεις είναι 
η µαθήτρια 1, η οποία έλαβε 3- και 1+. Τη θετική ψήφο τη σχολιάσαµε

γουµ νως και στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να  ερµηνεύσουµε 
την απορριπτική στάση της οµάδας απέναντι σε αυτή τη µαθήτρια. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε ότι τη µία απόρριψη τη 
δέχτηκε από το πιο δηµοφιλές αγόρι της τάξης, το οποίο είναι συγχρόνως 
και το πιο δηµοφιλές παιδί της τάξης. Το αµέσως επόµενο απορριπτέο 
κορίτσι είναι η µαθήτρια 5, η οποία έλαβε 2- και 0+. Στο προηγούµενο 
κοινωνιόγραµµα, αυτά τα δύο κορίτσια, το 1 και 5, είχαν ανταλλάξει 
µεταξύ τους αµοιβαίες θετικές προτιµήσεις. Αξιοσηµείωτη είναι και η 
µαθήτρι

τερα από την προηγούµενη φορά που είχε πάρει 1+ και 1-. Τέλος, 
ιδιαίτερη εµφανίζετα  η µαθήτρια 2, η οποία δεν έλαβε καµία προτίµηση 
και καµία απόρριψη. 

Σχολιάζοντας περισσότερο τα αποτελέσµατα του 
κοινωνιογράµµατος, καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα. Η Ειρήνη 
Στ.(3) είναι ένα κορίτσι µε όµορφο παρουσιαστικό, καλή µαθήτρια, 
ήσυχη, γλυκιά στους τρόπους της και αθλητική. Η Ευρυδίκη (7) είναι ένα 
πολύ ανεπτυγµένο κορίτσι για την ηλικία της, µε ώριµ

άδεια λόγου και συνήθως αναλαµβάνει να λύσει τις διαφορές της 
τάξης. Αντιθέτως, η Γεωργία Ρ.(1) είναι ένα κοριτσάκι πολύ µαζεµένο, 
χωρίς παρέες στα διαλείµµατα –κάνει παρέα µόνο µε τα µικρότερα 
αδέρφια της -, προέρχεται από µια οικογένεια αυστηρή, η οποία δεν 
επιτρέπει ούτε τη συµµετοχή της στις εκπαιδευτικές εκδροµές, η 
εµφάνισή της είναι παραµεληµένη αισθητικά, αλλά είναι

τρια. Είναι ένα παιδί που δεν µιλάει, δεν εκφράζει τη γνώµη της και 
στέκεται πάντα πίσω από τους άλλους. Η Μαρία Χ.(12) είναι επίσης, ένα 
πολύ ήσυχο κορίτσ , εν εκφράζεται, ίναι εύσωµη και δεν είναι 
ιδιαίτερα καλή µαθήτρια

Από τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται ότι τα κριτήρια βάσει των 
οποίων εκφράστηκαν τα κορίτσια στις προτιµήσεις τους είναι κυρίως η 
εξωτερική εµ άνιση αι η δυνατότητα κοινωνικοποίησης. Τα κορίτσια 
που ήταν πολύ ήσυχα και δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να 

 184



  
 

επικοινωνήσουν απορρίφθηκαν ή παραµελήθηκαν από την υπό-οµάδα 
των κοριτσιών. Επίσης, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν και οι ρόλοι 
που διαδραµ στα θεατρικά δρώµεν , αφού τα παιδιά που ήταν 
συµµετοχικά και εφευρετικά, φάνηκε να επαναπροσδιορίζουν τη θέση 
τους στην οµάδα. Αντιθέτως, τα παιδιά που ήταν από τη φύση τους 
«µαζεµένα» και  δεν κατάφεραν να απελευθερωθούν µέσα από το θέατρο 
διατήρησαν την ίδια θέση στην οµάδα.  

Αυτό ωστόσο που πρέπει να επαναλάβουµε είναι ότι έγιναν αρκετές 
διαφοροποιήσεις στην οµάδα και οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών 
διευρύνθηκαν. ∆ηλαδή τα παιδιά έπαψαν να περιστρέφονται γύρω από 
τρία πρόσωπα και καλλιέργησαν ευρύτερες διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό 
θα φανεί ακόµη περισσότερο από τις απαντήσεις τους στις συνεντεύξεις. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε διεξοδικά την υπό-οµάδα των 
αγοριών. Αυτή τη φορά τα αγόρια είναι λιγότερο εγκρατή όσον αφορά 
στις αρνητικές τους δηλώσεις και το κοινωνιόγραµµα αποτυπώνει 
καλύτερα τις µεταξύ τους σχέσεις. Πιο δηµοφιλής ανάµεσα στα αγόρια, 
αλλά και σε ολόκληρη την τάξη είναι ο µαθητής 26, ο οποίος εί

 

άτιζαν  α

χε τον 
πρωτ

22 
και 

ε
 

 
σχέσ

ο π π

τ

διοποµπαίος τράγος της τάξης και θα 
αναφ

α

αγωνιστικό ρόλο στη θεατρική παράσταση µε το «Γαϊτανάκι». 
Μάλιστα η διαφορά από το προηγούµενο κοινωνιόγραµµα είναι πολύ 
µεγάλη, αφού την προηγούµενη φορά είχε 4+ και 0-, ενώ τώρα έχει 9+ 
και 0-.  

Τη δηµοτικότητά τους φαίνεται να διατηρούν οι µαθητές 18, 20, 
23, οι οποίοι εµφανίζουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις από την 

προηγούµενη φορά. Μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στο µαθητή 28, ο 
οποίος την προηγούµενη φορά είχε λάβει 1+ και 0-, ενώ τώρα έλαβε 5+ 
και 0-. Ο µαθητής αυτός, εντυπωσίασε πολλές  φορές στα θεατρικά 
δρώµενα µε τη εφευρετικότητά του και το χιούµορ του και στη διανοµή 
των ρόλων τα παιδιά µόνα τους τον πρότειναν για έναν κωµικό ρόλο. Η 
διαφορά της στάσης των αγοριών απέναντί του είναι µφανής. 

Εξετάζοντας τις αµοιβαίες σχέσεις των αγοριών όσον αφορά τη 
συµπάθεια, διαπιστώνουµε ότι σχηµάτισαν πολύ πιο έντονες τριαδικές

εις. Τα τρίγωνα που εντοπίζονται είναι µεταξύ των 20-22-23, 20-26-
22 και 26-18-23. παράλληλα, έχουµε αρκετές αµοιβαίες δυαδικές 
σχέσεις, οι ποίες πηγαίνουν αλυσιδωτά: 20 ρος 18, 18 ρος 23, 23 προς 
22, 22 προς 26, 26 προς 20 καθώς και του 25 µε τον 21. 

Στις απορρίψεις των αγοριών οι σχέσεις ους περιπλέκονται. 
Έχουµε δύο αµοιβαίες απορρίψεις µεταξύ των 20-21 και 21-27. Ο 
µαθητής 21 είναι ο απο

ερθούµε εκτενώς σε αυτόν και κατά την περιγραφή των 
παρεµβάσεων. Ο Μπάµπης Κ. είναι ένα π ιδί ευτραφές, επιθετικό, µε 
πολλά οικογενειακά προβλήµατα (η µητέρα του αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα υγείας που την καθηλώνουν και παράλληλα έχουν 
οικονοµικά προβλήµατα στο σπίτι) και επιπλέον έχει σοβαρές 
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µαθησιακές δυσκολίες. Όλοι υτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη 
συµπεριφορά του και τον κάνουν επιθετικό στην προσπάθειά του να γίνει 
αποδεκτός. Στα διαλείµµατα συχνά συναναστρέφεται µαθητές 
µικρότερων τάξεων και κατά τη διάρκεια των θεατρικών παρεµβάσεων 
µερικές φορές  δήλωνε ότι προτιµά να παρουσιάσει κάτι µόνος του παρά 
να συµµετάσχει σε κάποια οµάδα. Ήταν ένα παιδί πολύ συµπαθές, το 
οποίο από τη α

α

ρχή έδειξε µια υπέρµετρη συµπάθεια προς το πρόσωπό 
ου. Ερχόταν πάντα να µε βοηθήσει να µεταφέρω τα πράγµατά µου, µου 

µιλούσε στα διαλείµµατα και έφευγε τελευταίος, ώστε να µπορέσει να µε 
βοηθήσει. Του άρεσε πάρα πολύ το θέατρο και στη συνέντευξή του, που 
βρίσκεται στο παράρτηµα, αποτυπώνεται ακόµη περισσότερο η στάση 
του απέναντι στα µαθήµατα. Αυτό που δυστυχώς δεν επετεύχθη µέσα 
από τα µαθήµατα θεάτρου ήταν η αποδοχή του από το σύνολο της τάξης. 
Η µόνη πολύ καλή στιγµή ήταν όταν συνεργάστηκε µε τον Μπάµπη Σ., 
ώστε να ολοκληρώσει την εργασία για την προσέγγιση της Γεωγραφίας. 
Ωστόσο, είναι ένα παιδί πολύ ευαίσθητο και µε χιούµορ, που στην 
προσπάθειά του να γίνει αποδεκτό καταλήγει να γίνεται επιθετικό. 

Η σχέση του  µε το µαθητή 27, το Σπύρο, είναι πολύ διαταραγµένη. 
Ο Σπύρος αντιµετωπίζει ανάλογα προβλήµατα µε τον Μπάµπη και βιώνει 
ανάλογη απόρριψη. Η στάση του απέναντι στις θεατρικές παρεµβάσεις 
δεν ήταν πολύ θετική και δεν συµµετείχε πάντα ενεργά. Είναι επίσης, ένα 
ευτραφές παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες και επιθετική συµπεριφορά.  

Αξιοµνηµόνευτη είναι και η περίπτωση του µαθητή 19, του 
Λευτέρη. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα του κοινωνιογράµµατος ο 
Λευτέρης έχει λάβει µόνο 2 αρνητικές ψήφους. Ο Λευτέρης είναι ένα 
µικροκαµωµένο, φοβισµένο και παραµεληµένο παιδί. Έχει χάσει τη 
µητέρα του πριν από δύο χρόνια και δεν φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. 
Στο σχολείο δεν έρχεται καθηµερινά γιατί ο πατέρας δεν έχει πάντα τη 
δυνατότητα να τον φέρνει. Έρχεται πάντα τις ηµέρες που έχουν 
γυµναστική και στη διάρκεια των θεατρικών παρεµβάσεων συχνά 
παραπονιόταν για πόνους στην κοιλιά και το κεφάλι και δεν συµµετείχε.  

Τέλος, ο µαθητής 25, ο Πάνος, έλαβε 1+ και 5-. Ο Πάνος είναι ένα 
παιδί εύσωµο και απότοµο ως προς τους τρόπους του. Συχνά γίνεται 
επιθετικός προκειµένου να διεκδικήσει αυτό που θέλει και δεν 
καταφέρνει να προσεγγίσει φιλικά τους υπόλοιπους. Στη διάρκεια των 
θεατρικών παρεµβάσεων διατηρούσε συχνά την ίδια στάση και σε 
κάποιες περιπτώσεις του είχε ζητηθεί να σταµατήσει το παιχνίδι µέχρι να 
ηρεµήσει και να επανέλθει. 

Κάνοντας µια συνολική εκτίµηση του δεύτερου κοινωνιογράµµατος, 
καταλήγουµε στη διαπίστωση ότι η θεατρική αγωγή επέφερε 
διαφοροποιήσεις, αλλά δεν κατάφερε να ενσωµατώσει στην οµάδα 
παιδιά τα οποία δεν ήταν συνεργάσιµα. Τα παιδιά που είχαν προσωπικά 
προβλήµατα, δεν κατάφεραν να τα αποβάλουν και τα µετέφεραν ακόµη 

µ
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και την ώρα του θεάτρου Βέβαια υπήρξαν στιγµές απόλυτης 
τ  δεν ήταν αρκετές ώστε να επιφέρουν 

ηµαντικές αλλαγές σε αυτά τα παιδιά. Αξιοσηµείωτες αλλαγές υπήρχαν 
στα παιδιά που

. 
συνεργασίας, αλλά φαίνεται ό ι
σ

  συµµετείχαν ενεργά και αναλάµβαναν ρόλους δράσης. Τα 
παιδιά αυτά σηµείωσαν µεγάλες αλλαγές στην αποδοχή της οµάδας, ενώ 
όπως διαπιστώθηκε και στις δύο υπό-οµάδες οι σχέσεις των µελών 
διευρύνθηκαν.  
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8.6. Ανάλυση συνεντεύξεων21

 
 
Όπως προαναφέρθηκε µετά το τέλος των

 ερωτηµ λογίου και 
 παρεµβάσεων  και την 

 κοινωνιογράµµατος, 
ε στα διά µια οµα συνέντευξη και οχτώ 
ική ηµι- µηµένη συνέν πραγµατοποιήθηκε για 
ενός για να συλλέξουµε τις γενικές εντυπώσεις και 

ν µαθητών, αφετέρου για να µπορέσουµε να επιλέξουµε τις 
ωτήσεις και τους πιο αντιπροσωπευτικούς µαθητές για την 

ιοποίηση και η ανάλυση των συνεντεύξεων θα γίνει µε 
άξονες που τει το ερωτηµ -αναφέρονται στην 
υ ΠΑΤΕΜ ΙΙ- και µε βάση τα ποιοτικά στοιχεία που 

ε να συλλέξουµε να ολοκληρώσο ε την έρευνά µας.  
µα µας αποτελείται από 4 αγόρια και 4 κορίτσια, ώστε να 

ε 

ατρικά δρώµενα και η αποδοχή τους από την οµάδα.  Γι’ αυτό το 
γο επιλέξαµε ένα άτοµο ανά φύλο από τις εξής κατηγορίες: µεγάλη 

συµµ

α ε

λή του θεάτρου 
  

 

επίδοση του ατο
π ι

του
δπραγµατοποιήθηκ

ατοµικές. Η οµαδ
δύο λόγους. Αφ

α
δο

ική 
τευξη 

στάσεις τω
κατάλληλες ερ
ατοµική συνέντευξη.  

Η κατηγορ
βάση τους 
ανάλυση το

θέ ατολόγιο

θελήσαµ
Το δείγ

για υµ

είναι αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο. Ο άλλη µεταβλητή που λάβαµ
υπόψη στην επιλογή του δείγµατος ήταν η συµµετοχικότητα των παιδιών 
στα θε
λό

ετοχικότητα-υψηλή αποδοχή,  αρκετά υψηλή συµµετοχικότητα- 
αρκετά υψηλή αποδοχή, µέτρια συµµετοχικότητα-µέτρια αποδοχή, 
χαµηλή συµµετοχικότητα-χαµηλή αποδοχή.   

Οι ερωτήσεις δεν αναλύονται µε τη σειρά που τέθηκαν στους 
µαθητές, αλλά έχουν κατηγοριοποιηθεί προηγουµένως. Επίσης, οι 
ερωτήσεις δεν διατυπώνονται όπως τέθηκαν στους µαθητές, λλά µ  ένα 
γενικότερο και πιο δόκιµο ύφος. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, βάσει 
των ερωτήσεων που τέθηκαν, είναι τα ακόλουθα. 
 

8.6.1. Συµβο

Για να µελετήσουµε τις απόψεις των µαθητών για τη συµβολή του 
θεάτρου χρησιµοποιήσαµε δύο βασικούς άξονες στη συνέντευξη. Ο 
πρώτος άξονας διερευνούσε τη συµβολή του θεάτρου στους ίδιους τους 
µαθητές του δείγµατος, µέσα από την προσωπική εµπειρία που 
απέκτησαν. Ο δεύτερος, αφορούσε τις απόψεις τους γενικότερα στη 
συµβολή του θεάτρου σε έναν οποιοδήποτε µαθητή. 

Για να µελετήσουµε τον πρώτο άξονα ρωτήσαµε αν εντόπισαν 
κάποιες αλλαγές και ποιες ήταν αυτές, στο διάστηµα που έκαναν τα 

                                                 
21 Όλες οι συνεντεύξεις παρατίθενται στην ολοκληρωµένη τους µορφή στο παράρτηµα. 
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µαθήµατα θεάτρου. Τα αποτελέσµατα των αναφορών τους φαίνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί.  
 
8.6. Πίνακας ερώτησης 1. 
1.Πώ τς νοµίζεις ότι σε βοήθησε ο θέατρο; 
Κατηγορίες  f* %** 
Αυτοπεποίθηση-
µείωση άγχους  

5 62,5 

∆ιαγωγή-
συµπ ρ

4 50 
εριφο ά 

Σχέσεις µε 
συνοµηλίκους 

4 50 

Απόκτηση 
δεξιοτήτων 

2 25 

Σύνολο 
αναφορών 

14 - 

* Οι συχνότητες υπολογίστηκαν βάσει του συνόλου των αναφορών των µαθητών.  
**Τα ποσοστά % υπολογίστηκαν βάσει του συνόλου των µαθητών του δείγµατος 
(Ν=8) 
   

Οι αναφορές των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις γε ικές 
απαν

ν

ς
αναφέρει «…µε βοήθησαν να δίνω 

ιο πολύ αυτοπεποίθηση στον εαυτό µου..». Σε αυτό το σηµείο µπορούµε 
α υπενθυµίσουµε ότι η Ελένη είναι από τα λιγότερο δηµοφιλή παιδιά 
ης τάξης και έχουµε αναφερθεί στην περίπτωσή της εκτενώς στην 
νάλυση του κοινωνιογράµµατος. Επίσης, η Εύη, η Ειρήνη και η 
υρυδίκη δήλωσαν ότι µε τα µαθήµατα θεάτρου έµαθαν να µην 
τρέπονται όταν µιλούν µπροστά σε κοινό. Ανάλογες  ήταν και οι 
ηλώσεις του Μπάµπη Κ.- έχει αναλυθεί επίσης  στο κοινωνιόγραµµα-, ο 

τήσεις: στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και τη µείωση του άγχους, 
τη βελτίωση της διαγωγής και συµπεριφοράς, τη βελτίωση των σχέσεων 
µε τους συνοµηλίκους και την απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων. Όπως 
διαπιστώνεται από τον πίνακα, το µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων 
62,5%, εντοπίζεται στην πρώτη κατηγορία. Ανάλογο, αλλά λίγο 
µικρότερο, είναι το ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας που αφορά στη 
συµπεριφορά των παιδιών. Μικρότερο, αλλά σηµαντικό ποσοστό 37,5%,  
είναι αυτό που αφορά στις σχέσεις µε τους συµµαθητές τους. Τέλος, σε 
ένα ποσοστό 25% απάντησαν ότι µέσω του θεάτρου απέκτησαν κάποιες 
δεξιότητες. 

Αναλύοντας την πρώτη απάντηση των παιδιών, διαπιστώνουµε ότι 
σχεδόν όλοι οι µαθητές του δείγµατος (5/8), δήλωσαν ότι παρατήρησαν 
βελτίωση στην αυτοπεποίθησή του . Χαρακτηριστικά η Ελένη, η 
αθήτρια 5 του κοινωνιογράµµατος, µ
π
ν
τ
α
Ε
ν
δ

 189



  
 

οποίος δήλωσε ότι τα µαθήµατα των βοήθησαν να µην ντρέπεται και «… 
άνιση…». Σηµειώνουµε ότι η εξωτερική εµφάνιση 

 για ένα ευτραφές παιδί. 
τερη κατηγορία, συγκεντρώσαµε ένα υψη ποσοστό 
ν µαθητών (50%) που σχετίζεται µε τη ση της 

άς ρακτηριστικά κάποιοι από τους µαθητές του 
: «…αλλιώς συµπεριφερόµουνα παλιά και αλλιώς 

 ο τρόπος µου, η µπεριφορά µου..», « ησα…». 
 οι δηλώσεις των  µαθητών.  

ρία, µε ποσοστό 50%, είναι η βελτίωση των 
 τους συµµ ητές τους. Τα παιδιά ήρησαν 

ει οι οποίες διαφαίνο  στις 
ιστικά ο Σάββας αναφέρει  ότι έχει 

η του µε τα άλλα παιδιά, «δηλαδή τώρα τα νιώθω πιο 
ά τσακωνόµασταν που και που, ενώ α µε το 

άµ ης, ο Σπύρος αναφέρει ότι τα µ ατα τον 
να είµαστε πιο συνεργάσιµοι µε τους συµµαθητές µου».  Η 

τι το θέατρο ς βοήθησε στο να απτύξουν 
ότι µέσα από 

 µαθήµατα άλλαξε η συµπεριφορά του προς το καλύτερο τόσο 
 στους συµµαθητές του όσο και απέναντι στην κυρία του.  
ν κ ρ α α

µίσει κανείς 
µέσα

 

στην εξωτερική µου εµφ
στο Μπάµπη είναι κάτι πολύ σηµαντικό για την εικόνα του εαυτού του, 
αφού πρόκειται

Στη δεύ λό 
αναφορών τω
συµπεριφορ τους. Χα
δείγµατος αναφέρουν

βελτίω

τώρα…», «άλλαξε
Ανάλογες ήταν και

 συ
υπόλοιπων

..ηρέµ

Στην τρίτη κατηγο
σχέσεων των παιδιών µε αθ  παρατ
αλλαγές στις µεταξύ τους σχέσ
παρακάτω ερωτήσεις. Χαρακτηρ
αλλάξει η σχέσ

ς, νται και

κοντά µου, ενώ παλι  τώρ
θέατρο µιλ ε..». Επίσ
βοήθησαν στο «

αθήµ

Ειρήνη αναφέρει ό του αν
καλύτερες σχέσεις µεταξύ τους. Τέλος, ο Μπάµπης Σ. λέει 
τα
απέναντι

Στη  τελευταία ατηγο ία εντάξ µε τις αναφορές των µ θητών που 
πιστεύουν ότι µέσα από το θέατρο απέκτησαν κάποιες δεξιότητες –
ικανότητες. Η Ευρυδίκη αναφέρει ανάµεσα στα υπόλοιπα ότι έµαθε να 
εκφράζεται πιο καλά µέσα από το θέατρο και η Ελένη ότι βελτίωσε τις 
κινητικές της δεξιότητες. 

Εν συνεχεία, µελετήσαµε το δεύτερο άξονα της συµβολής του 
θεάτρου κάνοντας µια τελευταία ερώτηση στους µαθητές «Τι θα έλεγες 
σε κάποιο-α φίλο-η σου που σκέφτεται να µπει σε µια οµάδα θεάτρου; Τι 
µπορεί να του προσφέρει το θέατρο;». Με την ερώτηση αυτή 
συγκεντρώσαµε τις απόψεις των µαθητών του δείγµατος για την εικόνα 
που έχουν για το θέατρο και τα οφέλη που µπορεί να αποκο

 από την ενασχόληση µε αυτό. Τα αποτελέσµατα των αναφορών 
ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα.  
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8.7. Πίνακας ερώτησης 2. 
2.Ποια οφέλη µπορεί να αποκοµίσει κανείς από την ενασχόλησή του 
µε το θέατρο; 
Κατηγορίες  f %* 
∆ιασκέδαση- 5 62,5 
απόκτηση ωραίων 
εµπειριών 
Απόκτηση 
αυτοπεποίθησης  

5 62,5 

Απόκτηση δεξιοτήτων 5 62,5 
Βελτίωση των 
σχέσεων µε 
συνοµηλίκους  

3 37,5 

Μείωση του άγχους  3 37,5 
Βελτίωση διαγωγής 
συµπεριφοράς 

3 37,5 

Σύνολο αναφορών 23 - 
*Τα π

το ίδιο 
ποσο

 37,5%(3 αναφορές). Από τον 
παρα

α
ρ

πολύ

υποστήριξαν ότι το θέατρο θα 
µπορούσε να βοηθήσει το φίλο τους στην απόκτηση ή βελτίωση της 

οσοστά υπολογίστηκαν βάσει του συνόλου του δείγµατος(Ν=8) 

  

Οι αναφορές των παιδιών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 
διασκέδαση-απόκτηση ωραίων εµπειριών σε ποσοστό 62,5% (5 
αναφορές), απόκτηση και βελτίωση της αυτοπεποίθησης µε 

στό (62,5%- 5 αναφορές), απόκτηση δεξιοτήτων µε ίδια ποσοστιαία 
αναλογία, βελτίωση των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους σε ποσοστό 
37,5% (3 αναφορές), µείωση του άγχους µε ποσοστό 37,5% (3 αναφορές) 
και βελτίωση της διαγωγής συµπεριφοράς

πάνω πίνακα φαίνεται ότι τα παιδιά απάντησαν σε µεγάλο ποσοστό 
ότι η συµβολή του θεάτρου είναι σηµαντική στην απόκτηση ωραίων 
εµπειριών, αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων. Ας προχωρήσουµε όµως σε 
µια διεξοδικότερη ανάλυση των απαντήσεων των µ θητών.  

Σε ποσοστό 62,5% τα παιδιά θα παρότ υναν το φίλο τους να µπει σε 
µια οµάδα γιατί θα διασκέδαζε, θα περνούσε ωραία και θα αποκόµιζε 
όµορφες εµπειρίες. Η Εύη θα του έλεγε να µπει γιατί «θα περνούσε πάρα 

 ωραία». Η Ευρυδίκη θα του έλεγε ότι «πρώτα απ’ όλα θα 
διασκεδάζει». Η Ειρήνη θα τον παρότρυνε να µπει «γιατί εκεί είναι 
καλύτερες εµπειρίες». Ο Σπύρος «να µπει γιατί είναι πάρα πολύ ωραία». 
Ανάλογα ο Μπάµπης Κ. θα του έλεγε να µπει «γιατί θα περάσει πολύ 
ωραία». 

Επίσης, σε ίδιο ποσοστό τα παιδιά 
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αυτοπεποίθησής του. Χαρακτηριστικές  είναι οι παρακάτω απαντήσεις: Η 
υρυδίκη, η οποία αναφέρει «…αν έχει κάποιο πρόβληµα ντροπής ή 
οτιδή

ούρια πράγµατα..». 

τ

 σε κοινό. Ο Σάββας είπε ότι «…µπορεί να 
του προσφέρει θάρρος και δεν θα ντρέπεται την ώρα που βγαίνει στη σκηνή 

 παρουσιάσει..». Η Εύη ανέφερε ότι «..θα µπορούσε να µην ντρέπεται 
α βγαίνει σε κόσµο..». Στο πρόβληµα της «ντροπής» αναφέρθηκε και η 
υρυδίκη, όταν αναφέρθηκε στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης. 

 αναφέρθηκαν στη βελτίωση της συµπεριφοράς. 
πιο

α αλλάξεις συµπεριφορά…».  
 ανάλυση του πρώτου ι δεύτερου πίνακα, διαπιστώνουµε 

ιά δεν ήρθαν σε αντίφασ ε αυτά που υποστήριξαν αρχικά. 
εις τους ήταν πιο εµπλουτισµένες στο δεύτερο πίνακα, γιατί 

φεθεί περισσότερο. Τα αποτελέσµατα του πρώτου πίνακα 
ται από την πρώτη ερώτηση, ενώ τα αποτε ατα του 
 από την τελευταία ερώτηση της συνέντευξης. Έτσι  παιδιά 

τα  πιο άνετα και πιο ήρεµα και ανάλογες ήταν και οι απαντήσεις τους.  

Ε
ποτε άλλο ή χαµηλής αυτοπεποίθησης, θα µπορεί να την ανεβάσει 

εκεί…». Ο Σπύρος αναφέρει ότι το θέατρο θα µπορούσε να βοηθήσει το 
φίλο του «…στην αυτοπεποίθηση λίγο…». Ο Μπάµπης Κ. λέει ότι «..θα 
αναπτύξει πολύ δύναµη για τον εαυτό του και τις δυνάµεις του...». 

Σε σηµαντικό ποσοστό, τα παιδιά υποστήριξαν ότι ο φίλος τους θα 
αποκτήσει κάποιες δεξιότητες-γνώσεις µέσα από τα µαθήµατα θεάτρου. 
Η Ελένη είπε ότι το θέατρο θα βοηθήσει τη φίλη της «…να αναπτυχθεί η 
σκέψη της και να µάθει να κάνει πιο εύκολα τις ασκήσεις(θεάτρου)…»,ο 
Μπάµπης, η Εύη, η Ειρήνη και η Ευρυδίκη ανέφεραν γενικά ότι «..θα 
µάθαινε πολλά καιν

Σε µικρότερο ποσοστό, 37,5%, τα παιδιά αναφέρθηκαν στη 
βελτίωση των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. Ο Σάββας υποστήριξε ότι 
«…το θέατρο θα του προσφέρει κι άλλους φίλους..». Ο Σπύρος σηµείωσε 
ότι ο θέατρο θα βοηθήσει το φίλο του «...στο να συνεργάζεται µε τους 
άλλους...» και ο Μπάµπης Σ. ότι µέσα από το θέατρο «…κάνεις πιο 
πολλούς φίλους..» και δένεσαι µαζί τους. Παρατηρούµε ότι στη βελτίωση 
των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους αναφέρθηκαν µόνο τα αγόρια. 

Ανάλογο ποσοστό µαθητών αναφέρθηκε στη µείωση του άγχους και 
της ντροπής, κυρίως µπροστά

να
ν
Ε

Τέλος, τρία παιδιά
Ο Σάββας ανέφερε ότι το θέατρο «..µπορεί να του προσφέρει  καλούς 
τρόπους…», η Εύη ότι «...θα άλλαζε µέσα του...» και ο Μπάµπης Σ. ότι 
«…µπορείς ν

Από την κα
ότι τα παιδ η µ
Οι απαντήσ
είχαν α
προέρχον
εύτερου

λέσµ
 ταδ

ή ν
Συµπερασµατικά λοιπόν καταλήγουµε από τους δύο παραπάνω 

πίνακες, ότι τα παιδιά συνδέουν το θέατρο µε τα παρακάτω οφέλη: 
διασκέδαση, βελτίωση αυτοπεποίθησης και αυτοεικόνας, µείωση του 
άγχους –το οποίο σχετίζεται άµεσα µε την αυτοαντίληψή τους -, 
βελτίωση της συµπεριφοράς, βελτίωση των σχέσεων µε τους 
συνοµηλίκους και απόκτηση δεξιοτήτων. 
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8.6.2. Βελτίωση της αυτοαντίληψης και µείωση του άγχους 
 

Οι επόµενοι δύο πίνακες αναλύουν ερωτήσεις που τέθηκαν στα 
παιδιά µε σκοπό να διερευνήσουν αν το θέατρο άλλαξε τ

 

ην εικόνα του 
εαυ

µ

παράσταση και εξηγούσα στα παιδιά 
ότι

ε

 

τού τους ως προς δύο σηµεία: το άγχος που νιώθουν µιλώντας ή 
παρουσιάζοντας µια παράσταση µπροστά σε κοινό και την ε πιστοσύνη 
στον εαυτό τους και τις δυνάµεις τους. Στη συνέντευξη ρωτήσαµε τα 
παιδιά πώς ένιωσαν όταν παρουσίασαν το θεατρικό χάπενινγκ και αν θα 
ένιωθαν το ίδιο σε µια ανάλογη περίπτωση. Στη συνέχεια τέθηκαν 
ερωτήσεις που αφορούσαν το πώς νιώθουν τώρα για το εαυτό τους και 
τις δυνάµεις τους και αν τους βοήθησε το θέατρο να αλλάξουν την εικόνα 
του εαυτού τους.  

Η δεύτερη ερώτηση τέθηκε µε αφορµή µια συζήτηση που είχε γίνει 
κατά τη διάρκεια µιας παρέµβασης µε έναν µαθητή. Η παρέµβαση έγινε 
όταν συζητούσαµε για τη θεατρική 

 λόγο έλλειψης χρόνου δεν θα µπορέσουµε να ανεβάσουµε την 
παράσταση στο τέλος της χρονιάς.  Όλοι οι µαθητές ξεσηκώθηκαν 
ύστερα από παρότρυνση του Μπάµπη Σ., ο οποίος υποστήριζ  ότι ύστερα 
από το θεατρικό χάπενινγκ νιώθουν  µεγάλη εµπιστοσύνη στον εαυτό 
τους, έχουν πολύ δύναµη µέσα τους και µπορούν να τα καταφέρουν, 
έστω κι αν έχουν λίγο χρόνο. 

 
 

8.8. Πίνακας ερώτησης 3. 

3.Πώς αισθάνεσαι όταν µιλάς µπροστά σε κοινό, σε σχέση µε 
παλιότερα; 
Κατηγορίες f % 
Καλύτερα 8 100 
Χειρότερα 0 0 
Το ίδιο 0 0 
Σύνολο 8 100 
 

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα της ερώτησης 3, όλοι οι µαθητές του 

είγµατος υποστδ
π

ήριξαν ότι η εµπειρία του θεατρικού χάπενινγκ και της 
αράστασης, καθώς και τα µαθήµατα θεάτρου τους βοήθησαν να 
αισθάνονται πιο άνετα µπροστά σε κοινό. Τα παιδιά ανέφεραν  ότι κατά 
τη διάρκεια του θεατρικό χάπενινγκ ένιωσαν µεγάλο άγχος, αλλά δεν θα 
ένιωθαν το ίδιο άγχος αν χρειαζόταν να το ξανακάνουν. Η εµπειρία της 
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θεατρικής παράστασης και του χάπενινγκ, τους όπλισαν µε την 

µε ότι κατά τη διάρκεια του χάπενινγκ 
ή άγχους ήταν οι κάµ ες της τηλεόρασης.  

αρακτηριστικές είναι οι αναφορές των ακόλουθων τών: Ο 
ας απαντώντας στην ερώτηση «Πώς ένιωσες την έρα της 
ωσης στο ∆ηµαρχείο;» εξηγε …ήµουνα πολύ αγχω νος, αλλά 
ι το ξεπέρασα και πιστεύω ότι  πήγαµε πολύ καλά…Και πιο πολύ 

α γιατί ήταν εκεί πέρα το , το ΚΡΗΤΗ TV, έω τώρα 
 όλη η Ελλάδα..». Συνεχίζοντας εξηγεί πώς θα ένιωθε σε µια 

ανά ι  ώ

 Η 

περίσταση και ότι νιώθει πλέον πιο άνετα όταν 
ιλάει µπροστά στους συµµαθητές της. Η Εύη είπε ότι δεν θα ντρεπότανε 

ντρέπεται να µιλήσει µπροστά στους 
αλλάξει κι αυτή και πλέον µιλάει προς 

ου

απαραίτητη εµπειρία ώστε κάθε φορά να έχουν και λιγότερο άγχος. 
Βέβαια, οφείλουµε να αναφέρου
σηµαντική πηγ ερ

Χ µαθη
µΣάββ

εκδήλ
 η
µέί «

εντάξε  τα
φοβόµουν κανάλι και λ
θα µας βλέπει

λογη περίπτωση στο µέλλον «Όχ , (δεν θα ένιωθα το ίδιο), γιατί τ ρα 
πήρα θάρρος …και δεν νιώθεις και τόσο άγχος, το’ χεις ξανακάνει». 
Απέναντι στους συµµαθητές του έχει µεγαλύτερο θάρρος να µιλήσει και 
όπως λέει χαρακτηριστικά « …τώρα το λέω µε την καρδιά µου ό,τι είναι 
να πω και δεν δειλιάζω να το πω..» 

Ευρυδίκη εξήγησε ότι την πρώτη φορά ένιωθε άγχος, αλλά την 
επόµενη δεν θα φοβάται τόσο πολύ. Επίσης, είπε ότι  πλέον νιώθει πολύ 
διαφορετικά όταν µιλάει µπροστά στους συµµαθητές της «Πριν 
ντρεπόµουνα µήπως µε κορόιδευαν για κάτι που θα έλεγα, αν δεν µε 
ακούγανε, αν δεν µε προσέχανε. Ενώ τώρα δεν ντρέποµαι γι’ αυτό, γιατί 
έχουν αλλάξει κι αυτοί πάρα πολύ προς εµένα, κι εγώ προς αυτούς. Και 
πιστεύω ότι όταν µιλάω βλέπω διαφορετικά και νιώθω καλύτερα και 
πιστεύω ότι κι αυτοί µ’ ακούνε, αλλά κι όταν µιλάνε αυτοί τους ακούω κι 
εγώ.».  

Η Ελένη  µας εξήγησε ότι δεν θα ένιωθε το ίδιο άγχος σε µια 
µελλοντικά ανάλογη 
µ
τόσο πολύ και ότι πλέον δεν 
συµµαθητές της. Η Ειρήνη έχει 
τ ς συµµαθητές της µε λιγότερο άγχος και µεγαλύτερη εµπιστοσύνη 
στις δυνάµεις της. Ο Σπύρος  εξήγησε ότι σε µια ανάλογη εκδήλωση θα 
είχε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον εαυτό του και λιγότερο άγχος. Ο 
Μπάµπης Κ. είχε «τρακ» την ηµέρα της εκδήλωσης, αλλά θα αισθανόταν 
καλύτερα σε µια παρόµοια εκδήλωση λόγω της εµπειρίας που έχει 
αποκτήσει. Μπροστά στους συµµαθητές του αισθάνεται πιο άνετα πλέον 
γιατί έχουν αλλάξει πολλά µέσα του. Τέλος, ο Μπάµπης Σ. δήλωσε ότι 
θα αισθανόταν καλύτερα σε µια µελλοντική εκδήλωση και θα είχε 
λιγότερο άγχος. 
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8.9. Πίνακας ερώτησης 4. 
4.Νιώθεις µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου µετά την 
ενασχόλησή σου µε το θέατρο; 
Κατηγορίες  f % 
Ναι 8 100 
Όχι 0 0 
Ίδια 0 0 
Σύνολο  8 100 
  

Ανάλογες, ήταν
εµπιστοσύνη που νι

 οι δηλώσεις  µαθητών όσον ορά την 
ώθουν στις δυν εις τους και τον εαυτ υς. Όλοι 

ως δήλωσαν ότι τα µαθ ατα θεάτρου και η ιρία που 
πέκτησαν, τους βοήθησαν να αισθάνονται καλύτερα µε τον εαυτό τους 

τερη εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους. 
αθητές 
σµο. Η 

σε ότι µέσα από µαθήµατα θεάτρου έµαθ  γράφει 
ερες εις κ να σκέφτετα  και αυτό τη άνει την 

ηση. Ο Σπύρος είπε ότι νιώθει καλύτερα µε τον εαυτό του 
θεωρ τα π  καλά σε όλ  κάναµε. Ο Μπάµπ  Κ. νιώθει 

ιατί το θέατρο τον βοήθησε να έχει καλύτερες ιδέες και να 
ει ένα θέατρο µε υς φίλους του. Τέλος, Μπάµπης 

αλύτερα µε τον εαυτό το γιατί µέσα από το θέα µαθε να 
εται καλύτερα, να µην είναι ζωηρός και να «µη νει κακά 

 συνέχεια». 

 εικόνα τους στα µάτια των συµµαθητών τους.  Στις δύο 
αυ

λύοντας τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων 5 και 6 
δια

θέατρο βοήθησε στο να βελτιώσουν την εικόνα τους απέναντι στους 

 των
άµ

αφ
 τό ο

εµπεανεξαιρέτ ήµ
α
και τους έδωσαν  µεγαλύ
 Η Ελένη το αποδίδει στη συνεργασία που είχε µε τους συµµ
της, η Ευρυδίκη στο ότι δεν ντρέπεται να µιλήσει µπροστά σε κό
Ειρήνη εξήγη ε να
καλύτ  εκθέσ αι 
αυτοπεποίθ

ι καλύτερα ς αυξ

γιατί εί ότι ήγε
καλύτερα γ

α όσα ης

µπορεί να ανεβάσ το ο 
Κ. νιώθει κ

έρ
υ, τρο έ

συµπεριφ
πράγµατα

ν κά

 

8.6.3. Σχέσεις µε συνοµηλίκους 
 

Στη συνέχεια, διερευνήσαµε τις σχέσεις των µαθητών µεταξύ τους. Το 
θέµα αυτό το εξετάσαµε µέσα από δύο πρίσµατα: αν άλλαξε η σχέση των 
παιδιών του δείγµατος µε κάποιους συµµαθητές τους  και αν πιστεύουν 
ότι άλλαξε η
τές ερωτήσεις  ακόµη και τα παιδιά, που φάνηκε από το 

κοινωνιόγραµµα ότι δεν τροποποίησαν τις σχέσεις τους προς το 
καλύτερο, πιστεύουν ότι βελτίωσαν τις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές 
τους.  

Ανα
πιστώνουµε ότι, σε ποσοστό 87,5% τα παιδιά θεωρούν ότι έχει 

βελτιωθεί η σχέση τους µε τους συµµαθητές τους και σε ποσοστό 12,5% 
ότι έχει παραµείνει ίδια. Επίσης, σε  ποσοστό 62,5% πιστεύουν ότι το 
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συµµαθητές τους, ενώ σε ποσοστό 37,5% δεν γνωρίζουν αν άλλαξε η 
στάση των συµµαθητών απέναντι στο πρόσωπό τους. Ας εξετάσουµε στη 
συνέχεια κάποιες χαρακτηριστικές αναφορές των µαθητών. 
 
8.10. Πίνακας ερώτησης 5. 
5.Έχει αλλάξει η σχέση σου µε τους συµµαθητές σου; 
Κατηγορίες  f % 
Ναι, έχει βελτιωθεί. 7 87,5 
Όχι, έχει παραµείνει 
ίδια 

1 12,5 

Έχει χειροτερέψει. 0 0 
Σύνολο  8 100 
 
 
8.11. Πίνακας ερώτησης 6. 
6.Πιστεύεις ότι οι συµµαθητές σου άλλαξαν γνώµη για εσένα; 
Κατηγορίες  f % 
Ναι, προς το 
καλύτερο. 

5 62,5 

Ναι, προς το 
χειρότερο. 

0 0 

Όχι, είναι η ίδια. 0 0 
∆εν ξέρω. 3 37,5 
Σύνολο  8 100 
 

Ο Σάββας αναφέρει ότι µέσα από το θέατρο η σχέση του µε τους 
µµαθητές του έχει αλλάξει προς το καλύτερο και εξηγεί «…τώρα 

οί 
αλώνανε. Ενώ τώρα µε το θέατρο, µας χωρίσατε σε οµάδες και πήγανε 
αυτ

 εξηγεί η Εύη πως έχει βελτιώσει τη σχέση της µε τους 
συ

συ
ήµουν  πιο κοντά σε όλους, ενώ παλιά µισοί κάναµε παρέα άλλοι µισ
µ
οί που δεν µιλούσανε ας πούµε µαζί. Κι έτσι κάναµε όλοι µαζί παρέα.». 

Ωστόσο, αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αν οι συµµαθητές του άλλαξαν γνώµη 
για τον ίδιο. 

Η Ελένη εξηγεί ότι άλλαξαν οι σχέσεις της µε τους συµµαθητές της 
και αναφέρει ένα παράδειγµα. «…κάποια προβλήµατα που είχα, δεν τα 
πήγαινα καλά µε την Εύη, ναι αλλά µε το θέατρο µου στάθηκε κι αυτή, της 
στάθηκα κι εγώ…και τώρα δεν έχουµε …δεν είµαστε πια εχθροί, είµαστε 
φίλες…». 

Ανάλογα
µµαθητές της. ∆εν τους ντρέπεται και επιπλέον «ό,τι και να’ χαµε, κι 

αν είχαµε µαλώσει, δεν γινόταν να µην µιλήσουµε στο θέατρο». Επίσης, 
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πιστεύει ότι έχει αλλάξει σε µεγάλο βαθµό η γνώµη τους για την ίδια και 
µάλιστα προς το καλύτερο. 

 Ευρυδίκη επίσης αναφέρει ότι έχει βελτιώσει τη σχέση της µε ους 
συµµαθητές της και ότι τους βλέπει διαφορετικά. Ειδικότερα αναφέρεται 
στη σχέση της µε µια µαθήτρια «µε τη Χαρούλα είχε γίνει κάτι και 
ήµασταν τσακωµένες και όταν γινόταν το θέατρο πιστεύω ότι ήρθαµε πιο 
κοντά, επειδή θέλαµε να δώσουµ

Η τ

ε τον καλύτερό εαυτό µας, αλλά και για να 
ην είµαστε τσακωµένες.». 

ους συµµαθητές 
ς. Νιώθει ότι τα παιδιά 

ν και οι 
χέσεις τους έχουν βελτιωθεί. 

έχουν

 αυτά τα δύο πρόσωπα θεωρεί ότι έχουν αλλάξει 
ι σχέσεις τους προς το καλύτερο µε τη βοήθεια του θεάτρου.  

. θεωρεί ότι το θέατρο βοήθησε τις µεταξύ τους 
κ

και δικαιολογεί και 
ήταν πάρα πολύ ζωηρ αλλά εντάξει ηρέµησε  τώρα.» 

µαντικοί άλλοι-γονείς, φίλοι, εκπαιδευτικός- και τ  

ηµαντική διάσταση της αυτοαντίληψης είναι οι σχέσεις µε τους 
ηµαντικούς άλλους και οι γνώµη τους για όσα πράττουµε και λέµε. 
Όπως αναλύσαµε εκτενώς στο θεωρητικό µέρος της αυτοαντίληψης, 
υπά

άζουν. Σηµαντικοί άλλοι 
είν

ν των µαθητών, απέναντι 
στο θέατρο. Όσο πιο θετική ήταν η στάση των σηµαντικών άλλων 

µ
Η Ειρήνη εξηγεί ότι έχει αλλάξει η σχέση της µε τ

τους και ότι τους νιώθει πλέον λιγότερο επιθετικού
που ήταν παλιότερα επιθετικά απέναντί της, δεν είναι πλέο
σ

Ο Σπύρος δεν γνωρίζει αν οι συµµαθητές του άλλαξαν γνώµη για τον 
ίδιο, αλλά αναφέρει ότι οι σχέσεις του βελτιώθηκαν και ότι έχει 
καλύτερη γνώµη για τον Μπάµπη Κ. Αξίζει να σηµειώσουµε σε αυτό το 
σηµείο ότι στο κοινωνιόγραµµα ο Σπύρος είχε δώσει αρνητική ψήφο 
στον Μπάµπη Κ. 

Ο Μπάµπης Κ. δεν γνωρίζει αν οι συµµαθητές του άλλαξαν γνώµη για 
τον ίδιο, αλλά πιστεύει ότι οι σχέσεις µεταξύ τους  βελτιωθεί. 
Μάλιστα αναφέρεται σε δύο πρόσωπα, στα οποία έδωσε θετική ψήφο 
στο κοινωνιόγραµµα. Με
ο

Τέλος, ο Μπάµπης Σ
σχέσεις αι υποθέτει ότι οι συµµαθητές του άλλαξαν γνώµη για τον ίδιο.  
Μάλιστα αναφέρει ότι πλέον συµπαθεί πολλά παιδιά 
την Εύη  που « ή, λίγο
 
 

8.6.4. Οι ση ο θέατρο
 

Μια σ
σ

ρχουν θεωρίες αυτοαντίληψης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο βαθµός 
αυτοαντίληψης διαµορφώνεται σε σχέση µε τους σηµαντικούς άλλους. 
Ως σηµαντικοί άλλοι θεωρούνται οι στενοί µας άνθρωποι, τους οποίους 
συναναστρεφόµαστε καθηµερινά και µας επηρε

αι το οικογενειακό µας περιβάλλον, το φιλικό και το σχολικό ή 
εργασιακό. 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των θεωριών θελήσαµε να διερευνήσουµε 
τη στάση και τη θέση των σηµαντικών άλλω
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απέ

 διαγραµµατικά θα 
έπα

ναντι στην ενασχόληση των παιδιών µε το θέατρο, τόσο θετικότερα 
θα διαµορφωνόταν και η στάση των παιδιών. Παράλληλα όµως, εφόσον 
το θέατρο ήταν κάτι θετικό για τα παιδιά, η επιδοκιµασία των 
σηµαντικών άλλων θα βελτίωνε την αυτοαντίληψή τους. Πρόκειται 
δηλαδή για µια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία όταν εκκινεί θετικά έχει 
θετικά αποτελέσµατα. Αν θέλαµε να το παραστήσουµε

ιρνε την ακόλουθη µορφή.  
 
Θετική στάση Σηµαντικών Άλλων απέναντι στο θέατρο  
Θετική στάση των µαθητών απέναντι στο θέατρο  
Ικανοποίηση από το θέατρο-βελτίωση βαθµού αυτοαντίληψης. 
 

Για να διερευνήσουµε τη στάση των σηµαντικών άλλων των µαθητών 
απέναντι στην ενασχόλησή τους µε το θέατρο, ρωτήσαµε διαδοχικά για 
τις

 µαθητών. 
 

ών άλλων-γονέων, φίλων, 
δα

 αντιδράσεις των γονέων, των φίλων και της εκπαιδευτικού, απέναντι 
στα µαθήµατα θεάτρου που έκαναν τα παιδιά, αλλά και απέννατι στ αίδια 
τα παιδιά. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα όλα τα παιδιά 
απάντησαν ότι όλοι οι σηµαντικοί άλλοι ήταν θετικοί στην προσπάθεια 
τους. Μάλιστα κάποια παιδιά αναφέρθηκαν και σε εκδηλώσεις 
ενθουσιασµού. Στη συνέχεια θα παραθέσουµε κάποιες χαρακτηριστικές 
αναφορές των

8.12. Πίνακας ερώτησης 7.  
7.Ποια είναι η γνώµη των σηµαντικ
σκάλας – για την ενασχόλησή σου µε το θέατρο; 

Κατηγορίες  f % 
Θετική  8 100 
Αρνητική  0 0 
Αδιάφορη  0 0 
∆εν ξέρω 0 0 
Σύνολο  8 100 
 

 
Ο Σάββας αναφερόµενος στους γονείς του λέει «..Τους αρέσουν πολύ 

τα µαθήµατα θεάτρου απ’ ότι έχω καταλάβει..». Αναφερόµενος στην 
εύω ότι µπορεί να κάνει τα 

άντα για να κάνουµε ένα µάθηµα ξεχωριστό..». 
 εί

 όσο το δυνατόν καλύτερα». Οι φίλοι της χαρήκανε 
και

εκπαιδευτικό της τάξης συµπληρώνει «..πιστ
π

Η Ελένη αναφέρεται στη στάση των γονιών της και λέει «Μου παν 
ότι είναι πάρα πολύ ωραία και πρέπει να δώσουµε όλη τη δύναµή µας για 
να τα παρουσιάσουµε

 η δασκάλα τους πιστεύει ότι είναι θετική. 
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Η Εύη αναφέρεται στη στάση της µητέρας της «Α! όταν το πρωτοείπα 
στη µαµά µου, της άρεσε πάρα πολύ πο  µπήκε αυτό το µάθηµα στο 
σχολείο κι είδε κι αυτή σιγά-σιγά πως όποια εκδήλωση κάναµε 
προσπαθούσα (να  βρω) τρόπους  για να γίνει πιο ωραίο. Κι αυτό της 
άρεσε». Για τους φίλους της αναφέρει ότι της είπαν «µπράβο» και για τη 
γνώµη της δασκάλας της ότι είναι «πάρα πολύ καλή». 

Η Ευρυδίκη αναφερόµενη στη στάση των γονιών της, περιγράφει την 
αντίδρασή τους. «Ξαφνιαστήκανε, γιατί δεν το είχαν ξανακούσει. Και µου 
λέγανε κι αυτοί να µην ντρέποµαι γιατί θα είστε κι εσείς και θα µου δίνεται 
δύναµη και θα µας µαθαίνεται πιο πολλά πράγµατα κι έτσι µε ενθαρρύνανε 
κι αυτοί πιο πολύ». Οι φίλοι της 

υ

αντέδρασαν θετικά και «τους άρεσε πολύ 
η ι

α ε ν  
η

ο »  
κ ο  

όλους, η γιορτή µας στο 
∆ηµαρχείο». 

Ο Σπύρος περιγράφοντας τις αντιδράσεις των σηµαντικών άλλων, 
γονέων, φίλων και δασκάλας, αναφέρει ότι σε όλους άρεσε και όλοι του 
είπαν ότι είναι ωραία και να προσπαθήσει.  

Ο Μπάµπης Κ. όταν το είπε στους γονείς του αυτοί αντέδρασαν ως 
εξής «Εεε, νόµιζαν δεν θα τα καταφέρω. Μετά τους είπα για το θέατρο. 
Αλλά µετά οι γονείς µου, µου λέγαν ότι θα τα καταφέρεις». Οι φίλοι του, 
του έδωσαν συγχαρητήρια και του είπαν αν µπορεί να συνεχίσει. Για τη 
δασκάλα του θεωρεί ότι έχει µάλλον θετική γνώµη για τα µαθήµατα 
θεάτρου. 

Τέλος, ο Μπάµπης Σ. αναφερόµενος στους γονείς του µας λέει ότι 
«Τους άρεσε σαν ιδέα». Ανάλογα αντέδρασαν και οι φίλοι του, ενώ για τη 
δασκάλα του θεωρεί ότι έχει θετική γνώµη για τα µαθήµατα θεάτρου. 
 
 

8.6.5. Γενική αξιολόγηση των συνεντεύξεων 
 

Κάνοντας µια γενική συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων των 
συνεντεύξεων σε σχέση µε τους τοµείς αυτοαντίληψης, καταλήγουµε στα 
εξής συµπεράσµατα. 

Τα παιδιά φαίνεται να έχουν βελτιώσει την αυτοαντίληψή τους, καθώς 
µιλούν για βελτίωση των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους, βελτίωση της 

δέα».  Για τη δασκάλα της αναφέρει «Πιστεύω ότι κι αυτηνής της 
αρέσανε και µας βοήθησε κι αυτή σε κάποια πράγµατα, στο να µην 
ντρεπόµαστε, ν  µας νθαρρύ ει κι αυτή πιο πολύ». 

Στη συνέχεια,  Ειρήνη µας περιγράφει τις αντιδράσεις των γονιών 
της «Στους γονείς µου άρεσε κάτι τέτοιο, δεν ήξεραν βέβαια πώς γίνεται, 
γι’ αυτό κι όταν τους το είχα πει για πρώτη φορά παραξενεύτηκαν γιατί δεν 
είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο σχ λείο . Για τους φίλους της αναφέρει «Οι 
γνωστοί µου αι ι φίλοι µου δεν ήξεραν γι’ αυτά τα µαθήµατα. Το µόνο 
που ήξεραν ήταν, επειδή τους είχα πρήξει 
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εικόνας που έχουν οι άλλοι για τους ίδιους, αλλαγή προς το καλύτερο της 
λτίωση της αυτοεκτίµησης, µείωση του 

γχους απέναντι στους άλλους και σε κάποιες περιπτώσεις µίλησαν για 
αλλ

χολική τους 
πίδοση. Στο µόνο τοµέα του ερωτηµατολογίου που δεν αναφέρονται, 
ίναι ο τοµέας της αθλητικής ικανότητας, αλλά είναι ένας τοµέας που δεν 

ρούµε να υποθέσουµε ότι σύµφωνα µε τις αναφορές των 
αιδιών, υπήρξαν αλλαγές στους τοµείς αυτοαντίληψης. Ωστόσο, οι 
ερισσότερες από αυτές τις διαφορές δεν αποτυπώθηκαν στο 
ερω

µ υ

διαγωγής-συµπεριφοράς, βε
ά

αγή ως προς την εξωτερική τους εµφάνιση. Οι σηµαντικοί άλλοι 
φαίνεται να παίζουν σηµαντικό και θετικό ρόλο στη σχέση τους µε το 
θέατρο και στην πορεία τους προς την αυτοπραγµάτωση και βελτίωση. 
Επίσης, αναφέρονται στην απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 
αλλά και στη βελτίωση ικανοτήτων που σχετίζονται µε τη σ
ε
ε
σχετίζεται άµεσα µε το θέατρο. 

Συνεπώς, µπο
π
π

τηµατολόγιο. Ίσως γιατί το ερωτηµατολόγιο δεν διαθέτει την 
απαιτούµενη ευαισθησία να αποτυπώνει αλλαγές, οι οποίες σηµειώνονται 
σε µικρό χρονικό διάστη α. Ανάλογα, µπορούµε να ποθέσουµε ότι οι 
αλλαγές που αποτυπώθηκαν στο ερωτηµατολόγιο πρέπει να είναι 
εντονότερες εν σχέσει µε τους υπόλοιπους τοµείς, και γι’ αυτό 
αποτυπώθηκαν µε στατιστική σηµαντικότητα. 
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8.7. Έλεγχος υποθέσεων 
 

 αντίστοιχο κεφάλαιο της έρευνας. 
 

 

µε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

 σχολικής 
ανότητας των µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 
Για τη σχέση ανάµεσα στη θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη της 

µε την 
ώς, δεχόµαστε 

τι  εσα

υ αστε 

αστε την εναλλακτική. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν, ότι υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά στη θεατρική αγωγή και την 

Ο έλεγχος των υποθέσεων θα γίνει βάσει όλων των αποτελεσµάτων 
και των ευρηµάτων, τόσο των ποσοτικών –ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ 
και κοινωνιόγραµµα- όσο και των ποιοτικών-συνεντεύξεις µαθητών-. Ο 
έλεγχος θα ακολουθήσει την πορεία διατύπωσης των υποθέσεων, έτσι 
όπως είχαν παρατεθεί στο

 

8.7.1. Υπόθεση 1:Η επίδραση της θεατρικής αγωγής στους τοµείς 
αυτοαντίληψης  
 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.1. στην αρχή του κεφαλαίου οι δύο 
οµάδες βρέθηκαν ισοδύναµες στον προέλεγχο σε όλους τους τοµείς 
αυτοαντίληψης.  Στον πίνακα 8.2., στον οποίο συγκρίνουµε την 
αυτοαντίληψη της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου στο 
µετέλεγχο, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στον τοµέα της 
φυσικής εµφάνισης. Συνεπώς, ελέγχοντας την πρώτη υπόθεση και τις 
επιµέρους έξι, καταλήγου

Για τη σχέση θεατρικής αγωγής και αυτοαντίληψης της σχολικής 
ικανότητας(υπόθεση 1.1.), απορρίπτουµε την εναλλακτική υπόθεση και 
δεχόµαστε τη µηδενική. Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα του 
ΠΑΤΕΜ ΙΙ στο µετέλεγχο δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση 
ανάµεσα στη θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη
ικ

σχέσης µε τους συνοµηλίκους(υπόθεση 1.2.), απορρίπτου
εναλλακτική υπόθεση και δεχόµαστε τη µηδενική. Συνεπ
ό δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά σχέση ανάµ  στη 
θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη της σχέσης µε τους συνοµηλίκους 
των µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

Για τη σχέση ανάµεσα στη θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη 
αθλητικής ικανότητας(υπόθεση 1.3.), δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση 
και απορρίπτο µε την εναλλακτική. Άρα δεχόµ ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη θεατρική αγωγή και την 
αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας των µαθητών της Στ΄ τάξης του 
δηµοτικού σχολείου. 

Για τη σχέση ανάµεσα στη θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη της 
φυσικής εµφάνισης(υπόθεση 1.4.), απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση 
και δεχόµ
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αυτ

θεατρική αγωγή και την αυτοαντίληψη 
ιαγωγής –συµπεριφοράς (υπόθεση 1.5.), απορρίπτουµε την εναλλακτική 
πόθεση και δεχόµαστε τη µηδενική. Κατά συνέπεια, δεν βρέθηκε να 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά  στη θεατρική αγωγή και την 

ξης 

Τέλος, για τη σχέση ανάµεσα στη θεατρική αγωγή και την 
υτ εκτίµηση (υπόθεση 1.6.), δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση και 
απο

µ

 ο υ

 φαίνεται από τον πίνακα 8.3. στον προέλεγχο δεν βρέθηκε 
τατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Συνεπώς 
ι δύο οµάδες θεωρούνται ισοδύναµες.  Στον πίνακα 8.4. του µετέλεγχου, 

ύο 

Εποµένως, για την υπόθεση 2. που αφορά στη σχέση θεατρικής 
αγω  

ηµ δ σ β   

οαντίληψη της φυσικής εµφάνισης των µαθητών της Στ΄ τάξης του 
δηµοτικού σχολείου. 

Για τη σχέση ανάµεσα στη 
δ
υ

αυτοαντίληψη της διαγωγής –συµπεριφοράς των µαθητών της Στ΄ τά
του δηµοτικού σχολείου. 

α ο
ρρίπτουµε την εναλλακτική. Συνεπώς, δεχόµαστε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στη θεατρική αγωγή και την 
αυτοεκτίµηση των µαθητών της Στ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. 

Όπως επισηµάναµε και παραπάνω, αλλά και όπως φάνηκε από τον 
έλεγχο των υποθέσεων, το ΠΑΤΕΜ ΙΙ δεν ας έδωσε ιδιαίτερες διαφορές 
στο βαθµό αυτοαντίληψης των µαθητών της πειραµατικής οµάδας. Αυτό 
ίσως να οφείλεται στην ευαισθησία του ερωτηµατολογίου, στο ότι 
δηλαδή δεν είναι αρκετά ευαίσθητο ώστε να αποτυπώνει αλλαγές στο 
βαθµό αυτοαντίληψης, οι οποίες συντελούνται σε διάστηµα 6 µηνών. Ο 
µόνος τοµέας που βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ήταν ο τοµέας 
της φυσικής εµφάνισης. 

Ωστόσο, αν λάβουµε υπόψη τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων που 
πραγµατοποιήθηκαν µετά τη λήξη της θεατρικής αγωγής, τα ίδια τα 
παιδιά διαπίστωσαν αλλαγές στους ακόλουθους τοµείς: αυτοαντίληψη 
σχέσεων µε συν µηλίκους, διαγωγής –σ µπεριφοράς, αυτοεκτίµησης και 
µια µικρή αλλαγή στην αυτοαντίληψη σχολικής ικανότητας.  
 
 

8.7.2. Υπόθεση 2: Η αυτοαντίληψη σε σχέση µε το φύλο 
 

Όπως
σ
ο
επίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δ
φύλα. 

γής και αυτοαντίληψης των δύο φύλων, δεχόµαστε τη µηδενική 
υπόθεση και απορρίπτουµε την εναλλακτική. ∆ηλαδή δεχόµαστε ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σ αντική ιαφορά το  αθµό επίδρασης της 
Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη ανάµεσα στα αγόρια και στα 
κορίτσια. 
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Απ τ ε

 

ση θεατρικής αγωγής και βαθµού 
υτοαντίληψης µαθητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικό-
οικονοµικές οµάδες. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.5. βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά στον τοµέα αυτοαντίληψης που 
σχετίζεται µε τη σχολική ικανότητα. 

Συνεπώς απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε την 
εναλλακτική, όσον αφορά τον τοµέα αυτοαντίληψης της σχολικής 
ικανότητας. Για τους υπόλοιπους τοµείς αυτοαντίληψης δεχόµαστε τη 
µηδενική υπόθεση. 

Ειδικότερα, δεχόµαστε ότι για τον τοµέα της σχολικής ικανότητας 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στο  βαθµό επίδρασης της 
Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Στ΄ τάξης 
δηµοτικού, που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές 
οµάδες. 

Για τους υπόλοιπους τοµείς αυτοαντίληψης (σχέσεις µε 
συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, εµφάνισης, διαγωγής-συµπεριφοράς 
και αυτοεκτίµησης) δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στο  βαθµό επίδρασης της 
Θεατρικής Αγωγής στην αυτοαντίληψη των µαθητών της Στ΄ τάξης 
δηµοτικού, που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές 
οµάδες. 
 
 

8.7.4. Υπόθεση 4: Η θεατρική αγωγή και η σχέση της µε τη δυναµική 
της οµάδας 
 

Την υπόθεση αυτή τη µελετήσαµε κυρίως µέσα από τα δύο 
κοινωνιογράµµατα (προέλεγχου και µετέλεγχου) καθώς και µέσα από τις 
συνεντεύξεις. Όπως φάνηκε λοιπόν από την ανάλυση των 
κοινωνιογραµµάτων και των συνεντεύξεων, η θεατρική αγωγή επέδρασε 
θετικά στη δυναµική της οµάδας και τις σχέσεις των µαθητών.  

ό τα αποτελέσµατα ων συνεντεύξεων καταλήγουµ  σε ανάλογο 
συµπέρασµα, καθώς δεν βρέθηκαν ιδιαίτερες διαφορές στις απαντήσεις 
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 
 
 

8.7.3. Υπόθεση 3: Θεατρική αγωγή και αυτοαντίληψη µαθητών που 
προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικό-οικονοµικές οµάδες 

 
 
Η υπόθεση 3 µελετά τη σχέ

α
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Ειδικότερα, µέσα από το κοινωνιόγραµµα φάνηκε ότι 
θητών και κάποιοι µαθητές βελτίωσαν 

ην εικόνα τους στην οµάδα της τάξης. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσµατα 
αι

π λ α
αστε την 

εναλλ

διευρύνθηκαν οι σχέσεις των µα
τ
κ  από τις απαντήσεις των µαθητών στις συνεντεύξεις. Τα παιδιά 
εξήγησαν ότι µέσα από το θέατρο γνώρισαν και συµπάθησαν κάποιους 
συµµαθητές τους, µε τους οποίους δεν έκαναν παρέα πιο πριν. Επίσης, 
δήλωσαν ότι το θέατρο, µέσα από τη συνεργασία, τους βοήθησε να 
λύσουν διάφορα ροβ ήµατα και ν  βελτιώσουν τις σχέσεις τους. 

Συνεπώς, απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση και δεχόµ
ακτική. ∆εχόµαστε δηλαδή, ότι η Θεατρική Αγωγή επιδρά θετικά 

στη σχέση των µελών της οµάδας.  
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8.8. Περιορισµοί της έρευνας  
 
 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου. Κατά συνέπε
εγγενείς περιορισµούς, καθώ
τη διαδικασία της εµπει
προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε αυτούς τους περιορισµούς. 

Το δείγµα µας συγκροτήθηκε από τα δύο τµήµατα της Στ΄ τάξης 
ου 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Γαζίου στο Νοµό Ηρακλείου. Η επιλογή του 
χολείου έγινε βάσει δύο κριτηρίων: πρώτον  ότι πρόκειται για ένα 
στικό πολυθέσιο σχολείο, εποµένως περιορίζαµε την επίδραση 
παρ

ή
 

τικής τάξης και της τάξης ελέγχου, καταφύγαµε σε µια τυχαία 
επι ή ω

 

, αυτό θεωρούµε ότι δεν επηρέασε τα 
απο

. 

ύο. Στην περίπτωση όµως των 
κο

 
ια, έχει κάποιους 

ς είναι η πρώτη επαφή της ερευνήτριας µε 
ρικής έρευνας. Στην ενότητα αυτή θα 

τ
σ
α

ασιτικών µεταβλητών, όπως είναι η αστικότητα και η οργανικότητα 
του σχολείου. ∆εύτερον, ταν το σχολείο στο οποία δίδασκα το έτος που 
διεξήχθη η έρευνα και αυτό µας διασφάλιζε τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης της έρευνας. Όσον αφορά τον ορισµό της 
πειραµα

λογ , την οποία δέχτηκαν οι διδάσκοντες τ ν τµηµάτων. 
Αυτά όσον αφορά τους περιορισµούς του δείγµατος. Όσον αφορά 

τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ ΙΙ, προέκυψαν κάποια 
µικρά προβλήµατα κατά την πρώτη συµπλήρωση του. ∆ύο µαθητές 
µπερδεύτηκαν, παρά τις αρχικές µας επισηµάνσεις και επεξηγήσεις, και 
έδωσαν δύο απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Ευτυχώς, έγινε αντιληπτό 
νωρίς και τα παιδιά συµπλήρωσαν νέα ερωτηµατολόγια, αφού ξανάγιναν 
οι επεξηγήσεις. Ωστόσο

τελέσµατα της έρευνας, γιατί οι επισηµάνσεις ήταν κοινές για όλους.  
 Στην οµάδα ελέγχου υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις µαθητών που 

λόγω άρνησης, συµπλήρωναν λανθασµένα και µε τυχαίο τρόπο τα 
ερωτηµατολόγια. Για το λόγο αυτό τα ερωτηµατολόγιά τους δεν 
συµπεριελήφθησαν στο τελικό δείγµα, εποµένως δεν επηρέασαν και την 
ίδια την έρευνα

Τέλος, η τελευταία επισήµανση αφορά την επιλογή των κριτηρίων 
στη στατιστική ανάλυση. Για τις υποθέσεις 1 και 2 εφαρµόσαµε το t-test 
καθώς οι οµάδες που ελέγχαµε ήταν δ
ινωνικό-οικονοµικών οµάδων (υπόθεση 3) οι οµάδες ήταν 4 και γι’ 

αυτό χρησιµοποιήσαµε το One-Way Anova.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τις παρεµβάσεις θεάτρου που 
 µε την πειραµατική οµάδα από την αρχή της 

ς το τέλος. Η παρουσίαση των παρεµβάσεων θα είναι 
ανα ή και εκτεταµένη προς το 
τέλ

Ο 
παρεµ
τρόπο ος εργασίας ακολουθεί 
µια
πλατε
κάποι µα, όπως το θεατρικό χάπενινγκ 
και υσιαστούν συνολικά και όχι σε 
εχωριστές παρεµβάσεις. 

ς παρε  µουσικά θέµατα, µε 

νός για να δώσουµε τη µουσική ατµόσφαιρα των παρεµβάσεων, 
αφ
πραγµ ρικής 
αγω

Τέλ
προ
ενέ

Η χ
πραγµ  χ
των π τ
Ιουνίο ή
εκφρά  του σχολείου καθώς και 
τη διδάσκουσα της τάξης, που επέτρεψαν την πραγµατοποίηση της 
ρευνας. 

πραγµατοποιήθηκαν
έρευνας έω

λυτική στην αρχή και λιγότερο αναλυτικ
ος.  

λόγος που επιλέγουµε αυτό τον τρόπο παρουσίασης των 
βάσεων είναι γιατί στην αρχή θέλουµε να καταστήσουµε σαφή τον 
 που εργαστήκαµε, ενώ στη συνέχεια ο τρόπ

 ανάλογη πορεία και γι’ αυτό κρίνουµε ότι δεν χρειάζεται να 
ιάζουµε στον ίδιο βαθµό. Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε ότι 
ες παρεµβάσεις που έχουν κοινό θέ

 η θεατρική παράσταση, θα παρο
ξ

Σε κάποιε µβάσεις θα αναφερθούµε και στα
τα οποία επιλέξαµε να εργαστούµε. Ο λόγος που αναφέρουµε τη µουσική 
είναι αφε
ετέρου τα παραθέτουµε ως πρόταση σε όποιον ενδιαφερθεί να 

ατοποιήσει µια ανάλογη δουλειά στα πλαίσια της θεατ
γής. 

ος, πρέπει να αναφέρουµε ότι για τους ίδιους λόγους θα 
αθήσουµε να αναφέρουµε τους σκοπούς και τους στόχοσπ υς της κάθε 

ργειάς µας, όπου αυτό  είναι εφικτό.  
ρονική διάρκεια της κάθε παρέµβασης ήταν µια διδακτική ώρα και 
ατοποιούνταν δύο φορές την εβδοµάδα. Η ρονική διάρκεια όλων 
αρεµβάσεων ήταν από την αρχή του Ιανουαρίου έως ην αρχή  του 
υ- λήξη του σχολικού έτους. Για µια ακόµη φορά θα θελα να 
σω τις ευχαριστίες µου στον διευθυντή

σ
έ
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Ε ηΠΑΡ ΜΒΑΣΗ 1
 
 
 

Η πρώτη παρέµβαση ήταν αποφασιστική για το κλίµα που θα 
δηµιουργούταν στη συνέχεια. Γι’ αυτό το λόγο έπρεπε όλα να είναι 
ευχάριστα, δηµιουργικά και απλά, ώστε τα παιδιά να µην αισθανθούν 
αµη  ίχανία. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν µικρο , αλλά σηµαντικοί για την 

εία της έρευνας. Είχε αποφασιστεί εξαρχής οι πρώτες παρεµβάσεις να 
ροπαρασκευαστικές για τη συνέχεια των επόµενων. 

πορ
είναι π
 
ΣΤ
 Γν ά
 Γνωρι µ  ο Τ

µαζί
γνω
οποίου
 Εισαγ εις κινητικές, οι οποίες θα είχαν ως στόχο να 

ς και να αρχίσουν το να 

µατίζουµε ένα κύκλο και λέµε το όνοµά µας. Στη συνέχεια 

 
 
 

ΟΧΟΙ: 
ωριµία του ερευνητή µε την οµ δα. 

µία µεταξύ των ελών της µάδας. – α παιδιά αυτά είναι 
 από την Α΄ δηµοτικού, αλλά όπως συµβαίνει συχνά, δεν 
ρίζουµε παρά µόνο επιφανειακά τους ανθρώπους µε τους 

ς συναναστρεφόµαστε καθηµερινά. 
ωγή σε ασκήσ

γνωρίσουν τα παιδιά το σώµα του
απελευθερώνουν. 
 Εισαγωγή σε ασκήσεις µίµησης. 

 
ΚΗΣΗ 1η ΑΣ «Ας γνωριστούµε καλύτερα» 

           Η µουσική που προτείνεται είναι Henry Purcell, “Bring you glad 
idings” t

1. Σχη
λέµε ένα πράγµα που µας αρέσει και ένα που δεν µας αρέσει. 

2. Χρησιµοποιώντας ένα ζευγάρι µαράκες, λέµε το όνοµά µας 
ρυθµικά µε δύο αντίθετους τρόπους, π.χ. χαρούµενος-λυπηµένος, 
γρήγορα-αργά, δυνατά-σιγά, ευγενικά-θυµωµένα κοκ. 

3. Παίρνουµε τυχαία χαρτάκια από ένα κουτί και λέµε τα ονόµατα 
των διπλανών µας µε τον τρόπο που υπαγορεύει το χαρτάκι. Τα 
χαρτάκια είχαν επιρρήµατα όπως τα ακόλουθα: φωναχτά, 
απελπισµένα, λυπηµένα, χαρούµενα, αστεία, νυσταγµένα, 
αποφασιστικά, άγρια, εµπιστευτικά, συνωµοτικά, σοβαρά, 
ναζιάρικα, θυµωµένα, δισταχτικά κοκ.  
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ηΑΣΚΗΣΗ 2     «Ας σχηµατίσουµε κύκλους» 

  

, µε τον 
αρπό, µε τον αγκώνα, µε το κεφάλι, µε τη µέση και µε τα πόδια. Η κάθε 

νεται πρώτα µε το δεξί ηµισφαίριο του σώµατος και ύστερα µε 
το 
στο ρυ υσικής χωρίς να µετακινηθούµε από τη θέση µας. 

 σταµατάει η µουσική 
 µην πέσουµε ο ένας πάνω στον 

όπους : 
 Φορώντας διαφορετικά παπούτσια, βαριές µπότες, 

α 
ντες, σαν νάνοι, σαν το 

Σαρλό, σαν µαριονέτες, σαν γέροι, σαν µωρά, σαν µοντέλα, 

 
ΑΞ
1. τα παιδιά 
τις ό ν ι
ιδιαίτε

. Στον αποχαιρετισµό σχηµατίζουµε ένα κύκλο και 

ΧΟΛΙΑ 
 

περίµε Ανάλογη βέβαια ήταν και η 
αγω
ανταπ ς όλων µας. Τα παιδιά συµµετείχαν µε 
προθυ  
πιο δ
οµάδα
είχε κ
για πρ  και ήταν «Να είµαστε πάντα καλά». 

  Ζωηρή µουσική «My baby just cares for me» Nina 
Simone και «Hit the road Jack» Ray Charles. 
           Όπως είµαστε σε κύκλο, µε πόδια σταθερά στο έδαφος 
αρχίζουµε να σχηµατίζουµε κύκλους µε διάφορα µέλη του σώµατός µας. 
Πρώτα µε τα δάχτυλα του ενός χεριού, µετά του άλλου χεριού
κ
άσκηση γί

αριστερό. Στο τέλος µε όλο το σώµα. Μετά την άσκηση χορεύουµε 
θµό της µο

1. Περπατούµε σε κύκλο και κάθε φορά που
µένουµε ακίνητοι προσέχοντας να
άλλο. 

2. Περπατούµε σε κύκλο µε διάφορους τρ

βατραχοπέδιλα, πατίνια, φτερωτά παπούτσια, µαγικά 
παπούτσι
 Αλλάζοντας χαρακτήρα, σαν γίγα

σαν ροµπότ. 

ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
Στη φάση της αξιολόγησης συζητούµε µε 

 εντυπώσεις τους απ  τη  κάθε άσκηση, τις παρατηρήσεις κα  τα 
ρα σχόλια τους. 

2
αγκαλιαζόµαστε όλοι µαζί κάνοντας µια ευχή. 
 
Σ

Η πρώτη παρέµβαση πήγε πολύ καλά µε τα παιδιά, τα οποία την 
ναν µε ανυποµονησία και αγωνία. 

νία της ερευνήτριας. Ευτυχώς, η πορεία της παρέµβασης 
οκρίθηκε στις προσδοκίε
µία σε όλες τις ασκήσεις. Κάποια βέβαια ήταν πιο δισταχτικά και 
ειλά, αλλά παρασύρθηκαν και ακολούθησαν τους ρυθµούς της 
ς. Η άσκηση που τους άρεσε περισσότερο ήταν η δεύτερη, επειδή 
ίνηση και αρκετό χιούµορ. Την ευχή στον αποχαιρετισµό την έκανε 
ώτη φορά η ερευνήτρια
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2η
 

H παρέµβαση αυτή είχε πολλά από τα στοιχεία της προηγούµενης 
αρέµβασης, προκειµένου να υπάρχει µια συνέχεια. Τα παιδιά ήταν πιο 
αυ
καινού ου τέθηκαν αυτή τη φορά ήταν πιο 
εξε
 
ΣΤΟΧ
 

 
  
 
 

 
ΑΣΚΗ
συγκε
          ία ΑΜΕΛΙ 

ούµε  µόνο στην αναπνοή µας. 
, δυνατά. 

ΣΚΗΣΗ 2η  «Ας χαλαρώσουµε το σώµα µας» 
           Συνεχίσαµε µε την ίδια µουσική. 

1. Εισπνέουµε και σφίγγουµε το σώµα µας, εκπνέουµε και 

 σώµα µας ελατήρια την ώρα που κοιµόµαστε. Σε 
κάθε παράγγελµα απελευθερώνεται κι ένα ελατήριο. Τα δάχτυλα 

ενός χεριού, του άλλου, ολόκληρο το χέρι µας, το πόδι µας, το 

π
θόρµητα αυτή τη φορά και περίµεναν µε ανυποµονησία να γνωρίσουν 

ρια πράγµατα. Οι στόχοι π
ιδικευµένοι σε σχέση µε την προηγούµενη παρέµβαση. 

ΟΙ 
Να χαλαρώσουν τα παιδιά και να προετοιµαστούν για τις επόµενες 
ασκήσεις. 
Να µάθουν να ελέγχουν την αναπνοή τους. 
Να µάθουν να συγκεντρώνονται. 
Να ασκηθούν σε ασκήσεις κίνησης και µίµησης. 
Ασκήσεις εµπιστοσύνης στην οµάδα. 

ΣΗ 1η  «Ας µάθουµε να ελέγχουµε την αναπνοή µας και να 
ντρωνόµαστε» 
   Το soundtrack από την ταιν

 
1. Κλείνουµε τα µάτια και αναπνέουµε αργά. Προσπαθούµε να 

συγκεντρωθ
2. Αναπνέουµε µε διάφορους τρόπους. Γρήγορα, αργά

Αθόρυβα, διακοπτόµενα, µε αναστεναγµό στην εκπνοή. 
3. Εισπνέουµε και το σώµα µας ανεβαίνει, εκπνέουµε και 

κουλουριαζόµαστε στο πάτωµα. 
 
Α
  
 

χαλαρώνουµε. Τριπλή επανάληψη. 
2. Φανταζόµαστε ότι όλο µας το σώµα γίνεται µέλι και απλώνεται 

απαλά σε µια φρυγανιά. 
3. Ξαπλώνουµε µε κλειστά τα µάτια. Ένα ξωτικό έρχεται και 

τοποθετεί στο

του 
κεφάλι µας. 

4. Βγάζουµε προσεχτικά όλα τα ελατήρια και αγκαλιάζουµε το σώµα 
µας.  

5. Εισπνέουµε και εκπνέουµε αργά µέχρι να σηκωθούµε.  
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ΑΣΚΗΣΗ 3η « Ας ζωντανέψουµε το σώµα µας» 
              “Sweets for my sweet” The searchers και στο ii “My baby just 
cares for me” 
 

1. Επαναλαµβάνουµε σύντοµα την άσκηση κίνησης µε κύκλους της 
προηγούµενης παρέµβασης. 

2. Μοιράζω στα παιδιά λευκές κόλλες Α4. Τις αγγίζουµε και από τις 
ες και νιώθουµε την υφή τους. Τις ανταλλάσσουµε µε 

τους φίλους µας. Χορεύουµε µε το ρυθµό της µουσικής και 
ανάλογα χορεύει και το χαρτί µας.  Το µετατρέπουµε σε δίσκο 

ό

τάµε στην 
εξοχή και θαυµάζουµε τα λουλούδια των φίλων µας.  Μόλις 

µατήσει η µουσική πιάνουµε αγκαζέ το πρώτο παιδί που 
ουµε µπροστά µας. Περπατάµε µαζί του και προσποιούµαστε 

 
ΑΣ  για να µας περάσουν 
απ
      ταινία AMELIE 

ανί παριστάνει το ποτάµι. Το 
να παιδί έχει κλειστά τα µάτια µε ένα µαντίλι. Το άλλο παιδί πρέπει να 
ο οδηγήσει κατά µήκος της όχθης του ποταµού, χωρίς να πατήσει µέσα 

 
 
ΑΞΙΟ Ρ Ι
Στην 
φορά. Σ  κύκλο 

α περνάµε 
άντα τόσο καλά». 

ΧΟΛΙΑ 
α παιδιά σε αυτή τη συνάντηση ήταν πιο ανήσυχα. Ο ενθουσιασµός 

τους ήταν µεγάλος και δεν µπορούσαν να συγκεντρωθούν στις πρώτες 
ασκήσεις. Τους φαινόταν αστείο να είναι χωρίς παπούτσια και µε κλειστά 
µάτια. Στην άσκηση κίνησης ήταν πιο συµµετοχικά και πιο αυθόρµητα 
από την προηγούµενη φορά. Η άσκηση που απόλαυσαν περισσότερο 

δύο επιφάνει

σερβιτ ρου και προσφέρουµε τα ποτά µας. Το µετατρέπουµε σε 
αερόστατο που µας πηγαίνει ψηλά. Σε πανί από  καράβι που µας 
ταξιδεύει. Το κάνουµε χωνάκι και το γεµίζουµε παγωτό. 
Προσφέρουµε το παγωτό µας στους φίλους µας. Μια νεράιδα το 
µεταµορφώνει σε λουλούδι και το µυρίζουµε. Περπα

στα
βλέπ
ότι κάνουµε µια συζήτηση.  

ΚΗΣΗ 4η «Ας εµπιστευτούµε τους φίλους µας
ό το ποτάµι». 
        Συνεχίσαµε µε το soundtrack από την
 παιδιά δουλεύουν σε δυάδες. Ένα µπλε πΤα

έ
τ
στο ποτάµι. 
 
 

ΛΟ Ι ΕΤ ΣΜΟΣ 
αξιολόγηση ακολουθήσαµε την ίδια πορεία µε την προηγούµενη 

τον αποχαιρετισµό 

ΓΗΣΗ- ΑΠΟΧΑ

σχηµατίσαµε πάλι ένα µεγάλο
µένοι και  την ευχή την έκανε ένας µαθητής «Ναγκαλιασ

π
 
Σ
Τ

 210



  
 

ήταν αυτή µε το ποτάµι. Τους άρεσε και ήταν πολύ συγκεντρωµένα και 
ολύ σ  έκαναν ήταν ενδεικτική για το 

αν περάσει.  
 

ΠΑ

π υνεργάσιµα. Άλλωστε η ευχή που
πόσο καλά είχ

 
 
 

ΡΕΜΒΑΣΗ 3η
 
 

προκε ίσουν να συνηθίζουν στο θεατρικό 
περ
τις τρ πλουτισµένες, ώστε να υπάρχει 
βελ
 

ΤΟΧΟΙ 

 ραγµατική αναπνοή. 
 Η άσκηση της δυνατότητας συγκέντρωσης. 

 εξιοτήτων. 

 
 

ΑΣ
 

 διάφραγ
µε και 

 

Σ’ αυτή την παρέµβαση διατηρήθηκαν οι προηγούµενοι στόχοι, 
ιµένου τα παιδιά να αρχ

ιβάλλον εργασίας. Οι ασκήσεις που επιλέχθηκαν ήταν παρόµοιες µε 
ίτης παρέµβασης, αλλά ελαφρώς εµ

τίωση στα παιδιά. Το κλίµα συνεργασίας ήταν ευχάριστο. 

 
Σ
 Η προθέρµανση για τις επόµενες ασκήσεις. 
Προκαταρκτικές ασκήσεις στη διαφ

 Η άσκηση της αίσθησης της όρασης και της παρατηρητικότητας. 
Η µάθηση κινητικών δ
 Ασκήσεις εµπιστοσύνης στην οµάδα. 

ΚΗΣΗ 1η  «Ας µάθουµε να ελέγχουµε την αναπνοή µας» 
Επιλέγουµε τη µουσική από το soundtrack του Tango Lesson. 
1. Αναπνοή: εισπνέουµε, εκπνέουµε, παύση. Τρεις επαναλήψεις 

µε εισπνοές από το στόµα, τρεις επαναλήψεις µε εισπνοές από 
το µα. 

2. Εισπνέουµε και το σώµα µας ανεβαίνει, εκπνέου
κουλουριαζόµαστε.  

3. Εισπνέουµε µε το ΑΑΑ και εκπνέουµε µε το ΦΦΦ. 
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ΑΣ
 
 

-Γαλα
-Στο π  διασχίζει τον ουρανό –νιώθουµε το φτερούγισµά του. 
-Στ

2. Βλέπουµε το σύννεφο να ταξιδεύει στον ουρανό µε τη βοήθεια του 
ανέµου-νιώθουµε το αεράκι να µας φυσάει και να µας παίρνει τα 

3. : το γαλανό ουρανό, µε το πουλί 

4. 

3. Παρατηρούµε τα  αντικείµενα της τάξης µας και τους φίλους µας. 
 σε ένα συµµαθητή µας. Τον 

µε να δούµε όλες τις 

µε να 
δούµε το πρόσωπό µας, το σώµα µας, τα ρούχα µας, τα µαλλιά 

 

 

ΚΗΣΗ 2η «Ας συγκεντρωθούµε στη σκέψη µας» 
Συνεχίζουµε µε την ίδια µουσική.  
 

1. Κλείνουµε τα µάτια µας και συγκεντρωνόµαστε στο: 
νό ουρανό 
ουλί που

ο σύννεφο που βρίσκεται πίσω από το πουλί. 

µαλλιά. 
Βλέπουµε όλη την εικόνα τώρα
που πετάει και το σύννεφο. 
Βάφουµε όλη την εικόνα µε τα µάτια µας: στη αρχή γαλάζιο, µετά 
ροζ, µετά πράσινο, µπλε, κόκκινο. 

5. Ελέγχουµε για λίγο την αναπνοή µας και ανοίγουµε αργά τα µάτια 
µας. 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3η «Να ανοίξουµε τα µάτια µας και να τα δούµε όλα» 
 Συνεχίζουµε µε την ίδια µουσική. 
 

1. Προσπαθούµε να κοιτάξουµε προσεχτικά όλα τα πράγµατα που 
βρίσκονται γύρω µας. 

2. Κοιτάζουµε προσεχτικά όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται 
γύρω µας. 

4. Συγκεντρώνουµε το βλέµµα µας
κοιτάζουµε προσεχτικά και προσπαθού
λεπτοµέρειες του προσώπου του, του σώµατός του, τα ρούχα του, 
την έκφρασή του. Κλείνουµε τα µάτια µας και προσπαθούµε να 
δούµε το συµµαθητή µας µέσα στο µυαλό µας. Φέρνουµε στο νου 
µας όλες τις λεπτοµέρειες που είχαµε παρατηρήσει. 
Επαναλαµβάνουµε και µε άλλους συµµαθητές µας. 

5. Μετατρέπουµε το χέρι µας σε καθρέφτη και προσπαθού

µας. 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 4η «Το σώµα µας ζωντανεύει» 
  Επιλέγουµε το µουσικό κοµµάτι Klinifta από Ελληνόφωνα 
τραγούδια της Κάτω Ιταλίας του σχήµατος Ghetonia. 
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1. Ξεβιδώνουµε αργά το σώµα µας. Τα δάχτυλά µας, τον καρπό µας, 
τον αγκώνα µας, επαναλαµβάνω µε το άλλο χέρι, το κεφάλι µου, 
την πατούσα µου, τα γόνατά µου, τη µέση µου. 

2. Γινόµ στε ένα αλασµένο ροµπότ και περπατάµε αργ  και 
µηχα

α χ  ά
νικά, προσέχοντας να µην φύγουν τα χαλασµένα κοµµάτια 

µας. 
3. Χορεύουµε σαν ροµπότ χωρίς να αλλάζουµε θέση. 

η τεψε» (άσκηση παρατήρησης και γνωριµίας) 

Μουσική από το Tango Lesson 

. Το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι να περάσουν όλα τα 
αιδιά.  

.: Στόχος του παιχνιδιού αυτού είναι να µάθουν τα παιδιά να 
υς, να γνωρίσουν πιο 

πρ τυχαία ζευγάρια και να 
εµπ
 
 
ΑΞ  

ν πορεία της συζήτησης. Στα 
 µε τις δηλώσεις 

ους, έ ά και την ιδέα να 
είν  κ
έκανε
 
 
ΣΧΟΛ
 

προηγ
εαυτό
πα
τη στ
παιχνί

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 4  «Μάν
 
 
 

Τα παιδιά σχηµατίζουν έναν κύκλο. Στη συνέχεια µπαίνουν στον 
κύκλο σε ζευγάρια τα παιδιά που στέκονται απέναντι. Παρατηρούν 
προσεχτικά ο ένας τον άλλο για µισό λεπτό περίπου. Ύστερα από την 
παρατήρηση τους κλείνουµε τα µάτια µε ένα µαντίλι και τα υπόλοιπα 
µέλη της οµάδας τους κάνουν ερωτήσεις εναλλάξ για το ζευγάρι τους. 
Για παράδειγµα «Τι χρώµα µάτια έχει ο Γιάννης; Ποια µπλούζα φοράει 
ήµερα η Ευρυδίκη;»σ
π

Σηµ
παρατηρούν και να χρησιµοποιούν την όρασή το

ε οσεχτικά τους συµµαθητές τους, να παίξουν σ
ί. ιστευτούν το παιδί µε το οποίο παίζουν µαζ

ΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
 

Για την αξιολόγηση ακολουθήσαµε τη
αιδιάπ  άρεσε πολύ η άσκηση µε τα ροµπότ. Σύµφωνα

βρισκαν αστείο τον µηχανικό τρόπο κίνησης, αλλτ
αι ροµπότ. Στον αποχαιρετισµό κάναµε τον κύκλο αι η ευχή που 

 µια µαθήτρια ήταν «Να είµαστε πάντα τόσο χαρούµενοι». 

ΙΑ 

Η παρέµβαση αυτή ήταν πιο εποικοδοµητική από τις 
ούµενες γιατί τα παιδιά είχαν αρχίσει να απελευθερώνουν τον 
 τους και να απολαµβάνουν περισσότερο τη διαδικασία του 

ιχνιδιού. Αυτό που παρατήρησα και προσπάθησα να διορθώσω εκείνη 
ιγµή είναι ότι αντιµετώπισαν λίγο ανταγωνιστικά το τελευταίο 
δι. Το κάθε ζευγάρι προσπαθούσε να ξεπεράσει το προηγούµενο 
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και να ή .  
µέχρι 
µια κα ση χωρίς προβλήµατα στη συµπεριφορά των παιδιών 
και
επιλεχ

ΠΑ

 απαντήσει σε περισσότερες ερωτ σεις Σε κάποιο βαθµό µειώθηκε 
το τέλος του παιχνιδιού. Κλείνοντας, µπορούµε να πούµε ότι ήταν 
λή συνάντη

 χωρίς αρνητικές αντιδράσεις στις δραστηριότητες που είχαν 
θεί.  

 
 
 
 
 

ΡΕΜΒΑΣΗ 4η
 
 

πα
οµάδα
οµάδε
άλ
µέχρι
στόχο
 
 
ΣΤΟΧ
 
 
 
 ωνής. 
 Παντοµίµα 

ΣΚΗ  

Η παρέµβαση αυτή είχε ως στόχο, πέρα από την επαφή των 
 διδιών µε τα θεατρικά ρώµενα,  την ενδυνάµωση των σχέσεων στην 

 και τη δηµιουργία εναλλακτικών οµάδων. Λέγοντας εναλλακτικές 
ς, εννοούµε το να προκαλέσουµε τα παιδιά να συνεργαστούν και µε 

λους συµµαθητές τους, µε τους οποίους ίσως να µην έκαναν παρέα 
 εκείνη τη στιγµή. Η πορεία που ακολουθήσαµε και οι ειδικότεροι 
ι ήταν οι εξής. 

ΟΙ 
Η προθέρµανση για τις επόµενες ασκήσεις. 
Η ενδυνάµωση των σχέσεων της οµάδας. 
Ασκήσεις συγκέντρωσης και αναπνοής. 
Έκφραση του συναισθήµατος µε τη χροιά της φ

 
 
Α ΣΗ 1η «Συγκέντρωση και αναπνοή» 
 Μουσική από τις «Τέσσερις εποχές» του Vivaldi 
 
 Κλείνουµε τα µάτια και συγκεντρωνόµαστε διαδοχικά στα 
διάφορα µέρη του σώµατός µας. Στο κεφάλι µας, στα µάτια µας, 
στο στόµα µας, στα αυτιά µας, στα δάχτυλά µας, στα χέρια µας, 
στα πόδια µας και στην κοιλιά µας. Φανταζόµαστε ότι τα σηµεία 

  αυτά µας χαµογελούν και τους ανταποδίδουµε το χαµόγελο.  
 Χαλαρώνουµε το σώµα µας µε µικρές περιστροφές. 
Περιστρέφουµε το κεφάλι µας αργά, τους καρπούς µας, τα πόδια 
µας. 
 Ξαπλώνουµε στη µοκέτα. Μένουµε συγκεντρωµένοι στην κοιλιά 

µας, γύρω από τον αφαλό µας. τοποθετούµε το ένα χέρι µας στην 
κοιλιά µας και το άλλο στο στήθος. Εισπνέουµε και εκπνέουµε, 
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προσπαθώντας να µάθουµε τη διαφραγµατική αναπνοή. 
Επικεντρωνόµαστε στην εισπνοή και το ανεβοκατέβασµα του 
χεριού µας. 
 Σηκωνόµαστε σο πιο αργά µπορούµε, αν να ίναι το σώµ  µας 
ένα κουβάρι που ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. 

 

ό σ ε α

 

παιδιά σχηµατίζουν γρήγορα ένα κύκλο. Ανά έξι παιδιά, 
τυχαία, παίρνουν ένα µουσικό όργανο. Μαράκες, ντέφι, 

ια µικρά. Έτσι δηµιουργούνται πέντε 
οµάδες των έξι ατόµων. 
 ε

θα
υποδείξει ο αρχηγός. Κάθε φορά που τελειώνει η τετράδα, αλλάζει 
και ο αρχηγός. Ο προηγούµενος αρχηγός παραδίδει το µουσικό 

νάκι στον πίσω και πηγαίνει στο τέλος. Σε κάθε οµάδα πρέπει 
όλοι να περάσουν από τη θέση του αρχηγού.    

 

 
 και ο άλλος τον 

ατέρα του. Για να µην έρθουν σε δύσκολη θέση αυτά τα παιδιά 
πιλέξαµε τη σχέση εγγονού-παππού -γιαγιάς. Τα παιδιά είχαν λίγα λεπτά 

 προετοιµαστούν και στη συνέχεια παρουσίασαν την παντοµίµα τους. 
 Αυτό που µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όλα τα παιδιά 

επέλεξαν τη βία για να πείσουν το δύσκολο εγγόνι να ανταποκριθεί στις 

 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Να χαµογελάς» 
 
 Τα 

κουδουνίστρα, βροχή, πιατίν

Με δύο µεγάλα σχοινιά χωρίζουµε το πάτωµα σ  τέσσερα 
κοµµάτια. Είναι τα κοµµάτια της χαράς, της λύπης, του θυµού και 
ένα χωρίς όνοµα. 
 Τα παιδιά περπατούν ρυθµικά µε το βηµατισµό που υποδεικνύει ο 
πρώτος µαθητής, που είναι και ο αρχηγός της οµάδας. Σε κάθε 
τεταρτηµόριο τα παιδιά λένε όλα µαζί τη φράση «Να χαµογελάς». 
Ανάλογα µε το κοµµάτι που βρίσκονται πρέπει να πουν τη φράση 
χαρούµενα, λυπηµένα, θυµωµένα και µε έναν τρόπο που  

οργα

 
ΑΣΚΗΣΗ 3η «Ας παίξουµε παντοµίµα» 
 

Οι προηγούµενες οµάδες χωρίζονται στη µέση και έτσι 
σχηµατίζονται δέκα υπό-οµάδες των τριών ατόµων. Κάθε οµάδα επιλέγει 
από το κουτί των θεµάτων ένα χαρτάκι µε ένα θέµα που πρέπει να 
παραστήσει µε παντοµίµα. Τα θέµατα είχαν ως βασικό άξονα ένα 
δύσκολο παιδί µε τη γιαγιά και τον παππού. Το παιδί δεν θέλει να φάει ή 
να διαβάσει ή να τακτοποιήσει το δωµάτιό του κοκ. Η γιαγιά µε τον 
παππού προσπαθούν να το πείσουν να αλλάξει συµπεριφορά.  

Ο λόγος που δεν επιλέχθηκε η σχέση γονέα παιδιού είναι επειδή 
ύο µαθητές της τάξης είχαν χάσει ο ένας τη µητέρα τουδ
π
ε
να
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υποχρεώσεις του. Ήταν και ένα από τα θέµατα που συζητήθηκαν στην 
ξιολόγηση της παρέµβασης. Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα 
αιδιά από µόνα τους ανέτρεξαν στο κουτί µε τα πανιά, τα ρούχα και τα 

τ .

 να προσπαθήσουν να 
αρουσιάσουν στην επόµενη παρέµβαση το ίδιο θέµα χρησιµοποιώντας 
ο λόγο.  

Ξ
 

µε την πορεία όλης της 
αρέµ  άρεσαν, κατευθύναµε τη συζήτηση 
τη στάση των παππούδων απέναντι στο εγγόνι. Προσπαθήσαµε να 

ιδιά και τα παιδιά εξήγησαν 
ικό. Συµφωνήσαµε 

την επόµενη παρέµβαση να προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε το ίδιο 
µ

χαιρετ
 
 
ΣΧΟΛ
 

αρχίσε  έδωσε την 
ευκ
έκφ

µαν µβασης, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι η 
υζήτηση που ακολούθησε την παντοµίµα. Μας έδωσε την ευκαιρία 
έρα από το θέατρο να συζητήσουµε για τις σχέσεις των ανθρώπων και 

 να µεταπείσουµε 
 είναι πάντα ο 

αλύτερος δρόµος. Ωστόσο, το γεγονός ότι όλα τα παιδιά ακολούθησαν 

α
π
αξεσουάρ για να ντύσουν ους ρόλους τους  Ήταν µια πολύ 
διασκεδαστική και ευχάριστη εµπειρία, η οποία τους έβαζε σταδιακά στη 
σκηνική παρουσία ενός δρώµενου. 

Ως εργασία ανέλαβαν τα παιδιά να προετοιµάσουν ένα διάλογο για 
την επόµενη φορά. Τα παιδιά θα έπρεπε
π
τ
 
 
Α ΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Στην αξιολόγηση αφού συζητήσα
βασης και τα θέµατα που τουςπ

σ
αναλύσουµε τη στάση τους απέναντι στα πα
τι επό έλεξαν αυτό τον τρόπο για να είναι πιο κωµ
σ
θέ α, αλλά µε διαφορετικό τρόπο. Ακολούθησε ο κύκλος και ο 

ισµός µε την ευχή των παιδιών «Να παίζουµε πάντα καλά». 

ΙΑ 

Η παρέµβαση αυτή είχε πολλά νέα στοιχεία, γιατί πλέον είχαµε 
ι να µπαίνουµε πιο βαθιά στην ουσία του θεάτρου. Μας

αιρία να χρησιµοποιήσουµε τις δυνατότητες της φωνής µας και της 
ρασής µας για να δηλώσουµε τα συναισθήµατά µας. Το πιο 
τικό στοιχείο της παρέση

σ
π
για τα µέσα που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για
κάποιον. Τα παιδιά κατέληξαν ότι η βία ίσως να µην
κ
τη ίδια οδό το θεωρώ ενδεικτικό του τρόπου σκέψης τους και τη 
συµπεριφοράς που ίσως ακολουθεί το περιβάλλον τους.  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5η 
 
 
Η παρέµβαση αυτή είχε ως βασικό στόχο τη δηµιουργία µικρών 

άγονταν σταδιακά στο θεατρικό 
ιάλογο και στη δηµιουργία θεατρικού περιβάλλοντος. Ο λόγος τους θα 
έπρεπ

ντρωση. 
 

 
 
ΑΣΚΗ
 
 

 µε το ΦΦΦ. Εισπνοή µε το 

 

 
 
 
ΑΣ
 

ες οµάδες είχαν προετοιµάσει µικρούς διαλόγους 
πάν

ιθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτή τη φορά επέλεξαν να 
δηµ µ ρ ς

θεατρικών δρώµενων. Τα παιδιά θα εισ
δ

ε να ξεφύγει από την καθηµερινή του χρήση και  να λειτουργήσει 
στα πλαίσια των θεατρικών συµβάσεων. 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
 Προθέρµανση και συγκέ
Ασκήσεις αυτοσχεδιασµού. 
 ∆ηµιουργία περιβάλλοντος. 

ΣΗ 1η «Συγκέντρωση και αναπνοή» 
Μουσική από τον Mike Oldfield στο Voyager 

 Στις ασκήσεις συγκέντρωσης και αναπνοής επαναλαµβάνουµε 
ασκήσεις από τα προηγούµενα µαθήµατα. Εισπνοή –εκπνοή- 
παύση. Εισπνοή  µε το ΑΑΑ εκπνοή
διάφραγµα, πάνω στο οποίο τοποθετώ το χέρι µου και το νιώθω να 
πάλλεται.  
 Κλείνουµε τα µάτια και προσπαθούµε να συγκεντρωθούµε για ένα 
λεπτό περίπου στο σώµα µας. 
Χαλαρώνουµε το σώµα µας µε µικρές περιστροφές. 

 Κουλουριαζόµαστε στον εαυτό µας και ύστερα ξετυλιγόµαστε 
µέχρι που σηκωνόµαστε. 

ΚΗΣΗ 2η «Ντύνουµε µε λόγο την παντοµίµα µας» 

Οι περισσότερ
ω στο θέµα που είχαµε δουλέψει την προηγούµενη φορά. Αυτή τη 

φορά προσπάθησαν να αποφύγουν τη βία και να πείσουν το εγγόνι µε το 
λόγο. Ξεκίνησαν οι περισσότεροι µαθητές µε επιχειρήµατα και 
κατέληξαν να τάζουν στο εγγόνι διάφορα πράγµατα προκειµένου να 
ανταποκρ

ιουργήσουν κωµικό κλίµα κυρίως ε τις αντιδ άσει  του παιδιού, το 
οποίο συνήθως έβρισκε «απίστευτα» επιχειρήµατα για να µην κάνει αυτά 
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που του ζητούσαν ή άρχιζε να θυµώνει και να κλαίει µε αστείους 
τρόπους. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3η «Μιλάµε στο τηλέφωνο» 
 

Για την επόµενη άσκηση ετοίµασα ένα περιβάλλον για τα παιδιά, 
έσα στο οποίο θα αυτοσχεδίαζαν επιλέγοντας µόνα τους, τους ρόλους 

λινο παράθυρο στη µοκέτα και 

Τα ζευγάρια ρόλων που επιλέχθηκαν από τα παιδιά ήταν: 
νοµολόγος –φίλη(συζητούσαν για το χρηµατιστήριο)  

  

) 
 Οδοντίατρος-κτηνίατρος (∆ύο φίλοι γιατροί συζητούν στο 
τηλέφωνο. Στη συζήτησή τους παρεµβαίνει ένας µαθητής –
ασθενής που επισκέπτεται το γιατρό) 

ατρός (ένας δικηγόρος ζητάει τις ιατρικές συµβουλές 
του φίλου του) 

 Αστυνοµικός –θύµα(ένα θύµα κλοπής τηλεφωνεί στο αστυνοµικό 
έ

ε την ταλαιπωρία 
των πολιτών). 

Όπως φαίνεται από τα ζευγάρια των ρόλων που επέλεξαν τα παιδιά, οι 
επέλεξαν ήταν πρωτότυποι και επηρεασµένοι πολύ από την 

τηλ ρόλους, 
υπο  
ρόλ

τον 
στυνοµικό. Το συγκεκριµένο παιδί ήταν ένας µαθητής ευτραφής, µε 

µ
που επιθυµούσαν. Τοποθετήσαµε ένα ξύ
δύο τηλέφωνα, ένα στην κάθε πλευρά του παραθύρου. Τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων µε τυχαίο τρόπο. Στόχος της 
εργασίας ήταν να επιλέξουν δύο ρόλους και να τους βάλουν να 
συνοµιλήσουν στο τηλέφωνο. 

 Οικο
 Γιατρός-ασθενής (συµβουλές ιατρικές)
 ∆ικηγόρος –χασοδίκης (ένας αποτυχηµένος δικηγόρος ζητάει 
υποθέσεις από τον επιτυχηµένο φίλο του) 

 Άνεργος – κοµµώτρια (ένας άνεργος παίρνει τηλέφωνο για να 
ζητήσει δουλειά σε ένα κοµµωτήριο

 ∆ικηγόρος –γι

τµήµα και ο αστυνοµικός αρνείται να βοηθήσει γιατί χει  να 
διαβάσει την εφηµερίδα του και να πιει τον καφέ του) 

 Σεισµολόγος –εφοριακός (ο εφοριακός ζητάει τους φόρους από το 
σεισµολόγο και αυτός τον πανικοβάλλει για τον επικείµενο σεισµό 
που θα γίνει) 

 Βανδή –Βίσσυ (οι διάσηµες τραγουδίστριες τσακώνονται για το 
ποια είναι πιο επιτυχηµένη) 

 Ο Υπουργός Οικονοµικών-Υπουργός Παιδείας (σχεδιάζουν τα 
µέτρα που θα ακολουθήσουν και διασκεδάζουν µ

ρόλοι που 
εόραση. Τα ζευγάρια που δυσκολεύτηκαν να βρουν 
βοηθήθηκαν από το κουτί των θεµάτων, το οποίο είχε κάποιους
ους.  
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το παιδί που υποδυόταν 

α
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µαθησιακές δυσκολίες και ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον-
γράµµατος. Ο µαθητής αυτός, 

νώ είναι ένα πολύ φιλότιµο και φιλικό παιδί, εξαιτίας της εµφάνισής του 
αι τω  αποµονωµένος από την 
µάδα. Ο αυτοσχεδιασµός του ήταν πάρα πολύ επιτυχηµένος και 
προκά

αιχνίδι, γιατί είχαν την ευκαιρία να παίξουν. Ζήτησαν 
να ξαν

εξαιτίας του 
περιστ

σηµείωτη. 
 

αναφέρεται στην ανάλυση του κοινωνιο
ε
κ ν σχολικών του επιδόσεων είναι πολύ
ο

λεσε γέλια και ευθυµία στην τάξη. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
Εξαιτίας της έλλειψης χρόνου η αξιολόγησή µας ήταν σύντοµη και δεν 
προλάβαµε να κάνουµε τον κύκλο του αποχαιρετισµού. Στα παιδιά άρεσε 
πολύ το τελευταίο π

ακάνουµε την επόµενη φορά κάτι ανάλογο. 
 
ΣΧΟΛΙΑ 
Τη συνάντηση αυτή τη θεώρησα πολύ επιτυχηµένη 

ατικού που περιέγραψα στην  τρίτη άσκηση. Η χαρά του µαθητή 
και το αίσθηµα της αποδοχής που εισέπραξε ήταν το καλύτερο σηµείο 
της παρέµβασης. Αλλά και η χαρά και η προθυµία συµµετοχής των 
υπόλοιπων µαθητών είναι αξιο

 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6η  
 
 

τό το 
όγο επιλέξαµε να εφαρµόσουµε τη προσέγγιση αυτή στο συγκεκριµένο 
ντικείµενο. Ωστόσο, πριν δώσουµε τις εργασίες στα παιδιά έπρεπε να 

 αυτή την 
προερ

ο επ ε  γ  

ική, εισπνοές-εκπνοές, συγκέντρωση. 
 προσέγγισης Mantle of the expert 

τα παιδιά. 
 

Στην παρέµβαση αυτή επιλέξαµε να θέσουµε τα θεµέλια για την 
προσέγγιση Mantle of the expert. Ο ρόλος του ειδικού που θα έπαιρναν 
τα παιδιά ήταν αυτός του «ταξιδιωτικού πράκτορα». Η δασκάλα της 
τάξης µας είχε παραχωρήσει τη µια ώρα της Γεωγραφίας και γι’ αυ
λ
α
προηγηθεί κάποια προεργασία. Η 6η παρέµβαση αποτέλεσε

γασία. Τόσο το θέµα της προθέρµανσης όσο και το θέµα του 
αυτοσχεδιασµ ύ, είχαν ιλεχθ ί µ’ αυτό το νώµονα. 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ  
 Προθέρµανση κινητ
 Εισαγωγή έµµεση στο θέµα της
 Αυτοσχεδιασµός και κίνηση στη σκηνή. 
 Προετοιµασία και διαµόρφωση περιβάλλοντος από 
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ΑΣ

 πολύ ζεστή 
µέρα

σ  

ες. Περπατούµε και ο ήλιος µας ζεσταίνει. Πίνουµε άφθονο νερό 
αι σκουπίζουµε τον ιδρώτα που κυλάει στο µέτωπό µας.  

Φτάνουµε στο σηµείο που θέλουµε και στήνουµε την οµπρέλα 
 ξαναπροσπαθούµε. Τελικά τα 

π α

Βγαίνουµε έξω και ξαπλώνουµε στην πετσέτα. Είµαστε 
ένοι και προσπαθούµε να ηρεµήσουµε. Εισπνοές- εκπνοές-

υρίστες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες» 
Οι δυάδες της προηγούµενης άσκησης ενώνονται ανά δύο και 

χηµατίζουν οµάδες των τεσσάρων ατόµων. Το θέµα του 
υτοσχεδιασµού είναι ότι τα δύο παιδιά είναι ταξιδιωτικοί πράκτορες της 

ισκέπτονται δύο τουρίστες για να τους οργανώσουν 
να ταξίδι στην Κρήτη. Το ταξιδιωτικό πακέτο πρέπει να περιλαµβάνει 

ΚΗΣΗ 1η «Μια καλοκαιρινή ηµέρα» 
 
 Μουσική καλοκαιρινή από Bob Marley 
 

Ξαπλώνουµε στη µοκέτα και κλείνουµε τα µάτια. Χαλαρώνουµε 
και προσπαθούµε να αδειάσουµε το µυαλό µας. Κοιµόµαστε. Ξαφνικά 
ακούγεται το ξυπνητήρι. Ξυπνάµε, τεντωνόµαστε και σηκωνόµαστε 
αργά. Κοιτάζουµε έξω από το παράθυρο. Έξω έχει µια
η . Χαιρόµαστε  και αποφασίζουµε να πάµε στη θάλασσα. 
Ντυνόµαστε κατάλληλα και ετοιµάζουµε τα πράγµατά µας. παίρνουµε κι 
ένα φίλο µας µαζί.  

Βαδίζουµε την παραλία και τα πόδια µας βουλιάζουν στην άµµο. 
Προσπαθούµε πολύ. Βγάζουµε τις σαγιονάρες και η άµµος µας καίει τις 
πατούσ
κ

µαζί µε το φίλο µας. Η οµπρέλα πέφτει και
καταφέρνουµε. Βγάζουµε τα ρούχα µας και βάζουµε αντηλιακό στο φίλο 
µας και ο φίλος µας σ’ εµάς.  

Φοράµε µάσκα και βατραχοπέδιλα. Περπατάµε µε τα 
βατραχοπέδιλα ανάποδα και ετοιµαζόµαστε για τη δροσερή βουτιά. 
Βουτάµε και κολυµ άµε µε λαχτάρα. Πρώτα µπροστά, ύστερα νάσκελα, 
κάνουµε κόλπα. Παίζουµε µπάλα µε το φίλο µας και πηδάµε για να 
φτάσουµε τη µπάλα. Κολυµπάµε έξω κουρασµένοι.    

λαχανιασµ
παύση. (ακολουθούν οι ασκήσεις αναπνοής που έχουµε επαναλάβει σε 
προηγούµενα µαθήµατα). Μένουµε µε κλειστά µάτια και απολαµβάνουµε 
τα χάδι του ήλιου. Ανοίγουµε τα µάτια µας και σηκωνόµαστε αργά. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Οι το

σ
α
Κρήτης και τους επ
έ
πληροφορίες για τα εξής: 
 Ποια µέρη θα επισκεφτούν. 
 Τα εισιτήριά τους και το ξενοδοχείο τους. 
 Τους αρχαιολογικούς τόπους που θα επισκεφτούν. 
 Που θα κάνουν µπάνιο, που θα φάνε και που θα διασκεδάσουν. 
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 Τα έθιµα του τόπου τη γλώσσα που ιλούν οι κάτοικοι. 
 Το κόστος του ταξιδιού και το νόµισµα της Ελλάδας. 

 Τα παιδιά είχαν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να ετοιµάσουν 
τον αυτοσχεδιασµό και το περιβάλλον που θα το παρουσίαζαν. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον είχε ο τρόπος που παρουσίασαν τις εθνικότητες των 
τουριστών και η οργάνωση του ταξιδιωτικού γραφείου. Χρησιµοποίησαν 
τα τηλέφω

και µ

να, πήραν συσκευές για φαξ προκειµένου να βρουν ξενοδοχείο 
ια τους πελάτες. Έψαξαν τον υπολογιστή. Έδωσαν απόδειξη. Κάποιες 

δηγό για την Κρήτη.  

α κύρος

 
 
ΑΞΙΟ
Κατά έρον µας κυρίως 
στο α τήσαµε διάφορες 
προ  γενικότερο πλαίσιο. 
Στα  τόπο 
του πο αµ του
διαφόρ στε 
την
 
ΣΧ Λ

αιδιά συµµετέχουν πολύ πιο ενεργά πλέον και εκφράζουν την άποψή 
ους ανοιχτά. Εξακολουθούν να εκφράζουν διαφωνίες για τη σύνθεση 

 της οµάδας 
ους. Ελπίζουµε ότι στην πορεία των παρεµβάσεων θα ξεπεραστούν τα 
προ
 
 
 
ΠΑ

γ
οµάδες έδωσαν και έναν ταξιδιωτικό ο
 Όσον αφορά τους τουρίστες, ιδιαίτερα πρωτότυποι ήταν οι Κινέζοι 
τουρίστες  και οι καουµπόηδες. Τα παιδιά χρησιµοποίησαν διάφορα 
αξεσουάρ και ρούχα προκειµένου να τους µεταµφιέσουν. Ανάλογα 
µεταµφιέστηκαν και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες µε γραβάτες και 
πουκάµισα, προκειµένου να δώσουν το νάλογο  στο επάγγελµα 
τους. 

ΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
τη διάρκεια της αξιολόγησης στρέψαµε το ενδιαφ

ν υτοσχεδιασµό του ταξιδιωτικού πράκτορα. Συζη
τάσεις µε τα παιδιά και το σχολιάσαµε σε ένα
 παιδιά άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είχαν παρουσιάσει τον
ς, καθώς και ότι µ ρούσαν να µετ φιεστούν σε ρίστες 

ων εθνικοτήτων. Το έδαφος είχε προετοιµαστεί κατάλληλα, ώ
 επόµενη φορά τα παιδιά να αναλάβουν τους ρόλους των ειδικών.  

ΙΑ Ο
 πΤα

τ
των οµάδων και θέλουν να συνεργάζονται µόνο µε τα παιδιά που κάνουν 
παρέα. Ωστόσο, στο τέλος συνεργάζονται µε όλα τα µέλη
τ

βλήµατα αυτά.  

ΡΕΜΒΑΣΗ 7η  
 
Η α ε στην παράδοση της εργασίας για το 
Ma τα είχα χωρίσει σε οµάδες ταξιδιωτικών 
πρα ταξίδια στην Ασία. Επίσης, είχα ετοιµάσει 
ια µάδα, στην οποία έγραφα ποιο κοµµάτι της 
σίας θα πρέπει να παρουσιάσουν, καθώς και τις πληροφορίες που θα 

ρχή της παρέµβασης αφιερώθηκ
ntle of the expert. Τα παιδιά 
κτόρων που οργάνωναν 
 επιστολή για την κάθε οµ

Α
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πρέπει να περιλαµβάνει η εργασία τους. Για την αναζήτηση των 
πληροφοριών είχα φέρει στα παιδιά διάφορους ταξιδιωτικούς οδηγούς, 
ους οποίους µπορούσαν να δανειστούν και να συµβουλευτούν. Ένα 
εγάλο µέρος της ώρας αναλώθηκε στην απάντηση των ερωτήσεων των 

και στον ακριβή προσδιορισµό της εργασίας. Στη συνέχεια 
πα
µαθητ
 
«Α

 γ αθέσω την οργάνωση ενός ταξιδιού. Το 
αξίδι που θα οργανώσεις θα έχει διάρκεια 16 ηµερών. Οι 

ες και ένα διαφορετικό 
κράτος. 
πληροφορίε  

• Τη σε
• Τις π ο

µεγάλ
• Τη θρ
• Αν
• Αν  γλύκισµα. 
• Όπ

(αρχα ρους, µνηµεία, γλώσσα, νόµισµα κοκ.) 
• Το , ξενοδοχεία, 
ξεν

 
 

 δική σας οµάδα θα αναλάβει το ταξίδι στη Μέση Ανατολή. Τα 
ουθα: 

 

6. 

τ
µ
µαθητών 
ραθέτουµε ένα δείγµα επιστολής από αυτά που δόθηκαν στους 

ές. 

γαπητέ ταξιδιωτικέ πράκτορα,  
ράφω για να σου ανΣου

τ
ταξιδιώτες θα επισκέπτονται κάθε 2 µέρ

Στο πρόγραµµά σας θα πρέπει να συµπεριλάβετε 
ς όπως οι ακόλουθες: 
ιρά µε την οποία θα επισκεφτούν τα κράτη. 
ρωτεύ υσες των κρατών, καθώς και κάποιες άλλες 
ες ή σηµαντικές πόλεις. 
ησκεία και τις ασχολίες των κατοίκων. 

 γνωρίζετε κάποιο έθιµο που έχουν. 
 γνωρίζετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό ή
οιες άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες βρείτε 
ιολογικούς χώ

 κόστος του ταξιδιού αναλυτικά (εισιτήρια
αγήσεις) 

Η
κράτη µε τα οποία θα ασχοληθείτε είναι τα ακόλ

1. Ιράν – Ειρήνη Σ. 
2. Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα – Ελένη 
3. Ιορδανία – Ιωάννα 
4. Ιράκ – Σάββας  
5. Ισραήλ – Μύρος  

 Σαουδική Αραβία – Ρούλα 
7. Τουρκία – Μπάµπης Κ.  
8. Λίβανος – Γιάννης»  
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Στη συνέχεια της παρέµβασης ασχοληθήκαµε κυρίως µε κινητικές και 
φωνολογικές ασκήσεις. 
 
 

 Να ασκηθούν σε ασκήσεις κίνησης και µίµησης 
να προσπαθήσουν να 

« α

 και να µείνουν ακίνητοι 
σε αυτό που κάνουν. Σαν να παγώνει κάποιος την εικόνα. 

2. Περπατάµε χαρούµενα, χοροπηδώντας. STOP 
3. Ανεβαίνουµε µια τεράστια σκάλα. STOP 

ε ακροβατικά περπατώντας σε ένα τεντωµένο 
σκοινί. STOP 

5. Περπατάµε στα τέσσερα σαν γορίλες. STOP 

α

σ
 αφού κοιτάξουν για λίγο τη φωτογραφία προσπαθούν να 

ροσδιορίσουν την έκφραση του ανθρώπου, το επάγγελµά του, τα 
υναισθήµατά του και τις σκέψεις του. Στη συνέχεια προσπαθούν να την 

 να τη ζωντανέψουν αργά µόλις ακουστεί η µουσική.  
υναίσθησης, 

κα υναισθηµάτων των άλλων 
µέσ ς ά
διερεύ ίς κίνηση και το 
ωντάνεµά της µε το άκουσµα της µουσικής. Για τη µουσική επένδυση 

ΣΤΟΧΟΙ 
 Να αναλάβουν τα παιδιά την εκπόνηση µιας εργασίας στα πλαίσια 
της προσέγγισης Mantle of the expert. 

 Να µελετήσουν τις εκφράσεις ανθρώπων και 
τις αναπαραστήσουν. 

 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η  Ας παίξουµε µε το σώµ  µας» 

1. Η άσκηση που θα ακολουθήσει έχει ως στόχο να µάθουν τα 
παιδιά να ελέγχουν το σώµα τους. Τα παιδιά 
διασκορπίζονται προσπαθώντας  να καταλάβουν όλο το 
χώρο. Με τη συνοδεία µουσικής, ακούγονται διάφορες 
παραγγελίες από τον εµψυχωτή. Κάθε φορά που ακούγεται η 
λέξη STOP πρέπει να σταµατήσουν

4. Κάνουµ

6. Χορεύουµε στο ένα µας πόδι. STOP 
7. Χορεύουµε βαλς µε τον διπλανό µας. STOP 
8. Χορεύουµε σαν να είµαστε µαριονέτες και µας κινούν µε 

σχοινιά. STOP(κ. .) 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Ας ζωντανέψουµε τις φωτογραφίες» 

Τα παιδιά, µε µια τυχαία σειρά, επιλέγουν φωτογραφίες από ένα 
κουτί. Οι φωτογραφίες αυτές είναι όλες ανθρώπων που έχουν µια 
ιδιαίτερη έκφραση ή τάση και είναι παρµένες από διάφορα περιοδικά. 
Τα παιδιά
π
σ
µιµηθούν και

Είναι µια πολύ καλή άσκηση µίµησης αλλά και ενσ
θώς µυεί τα παιδιά στην κατανόηση των σ
α από τη σιωπηλή γλώσσα του σώµατος. Στόχο  της σκησης είναι η 
νηση της φωτογραφίας, η αναπαράστασή της χωρ

ζ
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της άσκησης επιλέξαµε µουσικά θέµατα από τον Vivaldi. Επιλέξαµε 
αργά 

ΟΛΙΑ 
 χρόνος της αξιολόγησης ήταν πολύ περιορισµένος και στράφηκε 

ν προσέγγιση στη γεωγραφία. 
Η τεχ

σεις, απορίες και διευκρινήσεις. 
 

κοµµάτια, τα οποία θα διευκόλυναν την αργή κίνηση στο 
ζωντάνεµα της φωτογραφίας. 

Ο επόµενος στόχος ήταν να φτιάξουµε ιστορίες σε οµάδες ανάλογα 
µε τις φωτογραφίες µας, αλλά δυστυχώς επειδή µας πήρε πολύ χρόνο µε 
την εργασία Mantle of the expert, δεν προλάβαµε να προχωρήσουµε στο 
επόµενο βήµα γιατί µας πρόλαβε το κουδούνι. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΣΧ
Ο
κυρίως σε λεπτοµέρειες που αφορούσαν τη

νική µε τη φωτογραφία τους άρεσε, αλλά οµολόγησαν ότι τους 
δυσκόλεψε. Την πρώτη άσκηση αντιθέτως τη βρήκαν πολύ 
διασκεδαστική και τους θύµιζε κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι µε τις 
µουσικές καρέκλες. Ο αποχαιρετισµός έγινε µε το συνηθισµένο τρόπο 
και επικρατούσε ένα γενικότερο κλίµα ευφορίας. Ήταν µια πολύ καλή 
παρέµβαση, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν έφτασε για να ολοκληρωθεί. 
∆εν είχαµε υπολογίσει εξ αρχής ότι τα παιδιά θα κατανάλωναν τόσο 
χρόνο µε ερωτή

 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 8η  
 
 
Η παρέµβαση αυτή έθεσε ως στόχο τη µεγαλύτερη εξοικείωση των 
µαθητών µε τις ασκήσεις µίµησης και την απελευθέρωση των παιδιών 
έσα από την ένταση της φωνής. Γενικότερα, ασχοληθήκαµε αρκετά σε 
υτή την παρέµβαση µε τις δυνατότητες της φωνής µας και 

 τις προβάλουµε. Στο 
παιχνί

 ε

 

ε
ς κωµωδίας. 

µ
α
προσπαθήσαµε να τις εκµεταλλευτούµε και να

δι των αντιθέτων που ακολουθεί, εξήγησα στα παιδιά ότι µια 
βασική τεχνική της κωµωδίας και του αστείου ίναι αυτή των αντιθέτων. 
Έτσι θυµηθήκαµε το χοντρό και το λιγνό, διάφορα κωµικά στοιχεία από 
την τηλεόραση και στη συνέχεια προσπαθήσαµε να κάνουµε κάτι 
ανάλογο.
 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 Να µάθουν τα παιδιά τις δυνατότητες της φωνής τους. 
 Να εξοικειωθούν µε ασκήσεις µίµησης. 
 Να κτονωθούν µέσα από το παιχνίδι των αντιθέτων και 
παράλληλα να ανακαλύψουν τεχνικέ
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ΑΣΚΗΣΗ 1η «Οι πολλές φωνές µας» 
Χωρίζουµε το πάτωµα στα τέσσερα µε ένα σκοινί. Το κάθε παιδί 

επιλέγει µια φράση, την οποία θα επαναλάβει µε τέσσερις διαφορετικούς 
τρόπους. Στο πρώτο τεταρτηµόριο ψιθυρίζουν τη φράση και περπατούν 
αργά κα συνωµοτικά. Στο εύτε ο τη λένε γρ γορ  και περπατούν 
νευρικά. Στο τρίτο τη λένε τραγουδιστά και χορεύουν. Στο τέταρτο τη 
λένε δυνατά και περπατούν ή χοροπηδούν µε ενθουσιασµό. Οι δυάδες 
της επόµενης άσκησης προκύπτουν ανάλογα µε τη σειρά που επιλέγουν 
τα παιδιά να παίξουν σε αυτή την άσκηση. 

ι δ ρ ή α

ΣΚΗΣΗ 2η «Ας παίξουµε τα αντίθετα» 
αλέγουν δύο αντίθετους ρόλους και χρησιµοποιώντας 

να πολύ απλό σενάριο διαφωνούν. Για παράδειγµα δύο φίλοι που ο ένας 
έλει να πάει διακοπές στο βουνό και ο άλλος στη θάλασσα. Τα παιδιά 

 
 ένταση πρωτοφανή. Τα 

αιδιά θεατές απόλαυσαν ανάλογα το παιχνίδι των αντιθέτων και στη 
υνέχεια ακολούθησε µια συζήτηση και προσπαθήσαµε να βρούµε 

καταστάσεις κωµικές που παρακολουθούµε στην τηλεόραση. 
Έτ ν είναι 
µια
τηλεό
 
 
ΣΚΗΣΗ 3η «Ας µιµηθούµε την ιστορία σου» 

Τα παιδιά έφτιαξαν τετράδες, που προέκυψαν από τη σύνδεση των 

ν για να µας διηγηθεί µια ιστορία, την οποία προσπαθούσαν τα 
υπόλο ο

 
Α

Τα παιδιά δι
έ
θ
προσπαθούν µε την έκφρασή τους, µε τις κινήσεις τους και µε την ένταση 
της φωνής τους να υποστηρίξουν τη θέση τους. Άλλα παραδείγµατα που 
επέλεξαν τα παιδιά ήταν παιχνίδι µέσα ή έξω, πάνω ή κάτω, χρώµα στον 
τοίχο άσπρο ή µαύρο, τρέξιµο γρήγορο ή αργό, θα στρίψουµε δεξιά ή 
αριστερά κ.α.  

Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ σε αυτό το παιχνίδι και συγχρόνως 
εκτονώθηκαν. Έβγαζαν µια ενέργεια και µια
π
σ
ανάλογες 
σι καταλήξαµε ότι η τεχνική των αντιθέτων και των αντιφάσεω
 συνηθισµένη τεχνική γέλιου τόσο στο θέατρο όσο και στην 
ραση. 

Α

δυάδων της προηγούµενης άσκησης. Ένα παιδί από κάθε οµάδα 
επιλεγότα

ιπα παιδιά της µάδας να αναπαραστήσουν µε παντοµίµα. Η 
διήγηση και η αναπαράσταση γινόταν συγχρόνως και ο χρόνος 
προετοιµασίας ήταν πολύ µικρός, ώστε τα παιδιά να λειτουργήσουν όσο 
πιο αυθόρµητα γινόταν. Ανάλογη µε την περιπλοκότητα της ιστορίας, 
ήταν και η δυσκολία αναπαράστασης. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι 
τα παιδιά ήταν πιο άνετα και πιο χαλαρά σε σχέση µε προηγούµενες 
φορές. Αυτό το ερµηνεύσαµε τόσο µέσα από την εµπειρία που είχαν 
αποκτήσει οι µαθητές, όσο και από την απόλαυση και από την 
διασκέδαση της προηγούµενης άσκησης.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΣΧΟΛΙΑ 
Τα παιδιά στην αξιολόγηση ασχολήθηκαν κυρίως µε την άσκηση 

ων αντιθέτων. Εξέφρασαν την ικανοποίηση που είχαν εισπράξει και 
 σχολιάσαµε την 

άσ

. 

τ
ζήτησαν να επαναληφθεί στο µέλλον. Στη συνέχεια
κηση της παντοµίµας και συζητήσαµε τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν τα παιδιά τόσο στην αφήγηση της ιστορίας όσο και στην 
αναπαράστασή της Στο τέλος έγινε ο καθιερωµένος κύκλος και η ευχή. 
Η ικανοποίηση από αυτή την παρέµβαση ήταν αδιαµφισβήτητη, τόσο 
από την πλευρά του εµψυχωτή όσο και από την πλευρά των παιδιών. 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 9η
 
 
Η παρέµβαση αυτή είχε ως βασικό της θέµα τον αυτοσχεδιασµό. Τα 
πα υτοσχέδιων διαλόγων, τους 
οπ ούµια όσο και µε κίνηση. Επιλέξαµε 
τη ογίας και της φύσης. Τα παιδιά 
πέρ  τεχνικές του θεάτρου, επιπλέον θα 
πρ ατα οικολογικά, που αφορούν στην 
πρ περιβάλλοντος.  
 
 
ΣΤ

κή του αυτοσχεδιασµού. 
συνδυάσουν και να εφαρµόσουν τεχνικές, 

προηγούµενες παρεµβάσεις. 
κολογικά και να εκφράσουν 

µατισµό τους. 
 

ΣΚΗΣΗ 1η «Προθέρµανση στους ήχους και τις εκφράσεις της 
ύσης» 

ύµενων ασκήσεων 
ωρίζουµε µε πανιά χρωµατιστά το δάπεδο σε τέσσερα κοµµάτια. Κάθε 
κοµµά

ι ό  

ιδιά θα δούλευαν πάνω στη δηµιουργία α
οίους θα έντυναν τόσο µε κουστ
θεµατική µας από το χώρο της οικολ
α από το ότι θα ασκούνταν στις
οβληµατίζονταν και σε θέµ
οστασία της φύσης και του 

ΟΧΟΙ 
 Να ασκηθούν τα παιδιά στην τεχνι
 Να προσπαθήσουν να 
τις οποίες έχουν διδαχθεί σε 
 Να προβληµατιστούν σε θέµατα οι
δραµατουργικά τον προβλη

 
Α
φ

Ακολουθώντας το παράδειγµα προηγο
χ

τι είναι και µια εποχή. Αυτή τη φορά δίνω το θέµα στα παιδιά και 
αναλαµβάνουν µόνα τους να ετοιµάσουν το περιβάλλον για την άσκηση 
και να χρησιµοποιήσουν όποια πανιά θέλουν για την κάθε εποχή. Στη 
συνέχεια ακολουθεί µια συζήτηση µε τα παιδιά για τις αλλαγές που 
παρατηρούµε σε κάθε εποχή. Εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας στις 
αλλαγές των ήχων αλλά κα  στην κίνηση. Στο επ µενο στάδιο τα παιδιά 
ξεκινώντας από το κέντρο του σταυρού, πρέπει να περάσουν από όλες τις 
εποχές και να τις εκφράσουν µε ήχους και µε κίνηση. Επιλέγουµε ως 
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µουσικό θέµα τις τέσσερις εποχές του Vivaldi, αλλά αυτή τη φορά το 
συζητάµε µε τα παιδιά και σχολιάζουµε τη µουσική. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Αυτοσχεδιάζουµε µε τη φύση» 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια, ανάλογα µε τη σειρά που έκαναν 
την προηγούµενη άσκηση. Κάθε ζευγάρι ρέπει να ετοιµάσει ένα 
σύντοµο διάλογο ανάµεσα σε δύο στοιχεία της φύσης. Για τον 
αυτοσχεδιασµό τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα πανιά και τα 
υπόλοιπα αντικείµενα που διαθέτουµε. Για τα παιδιά που δυσκολεύονται 
να βρουν θέµα έχω ετοιµάσει κάποια θέµατ

π

α στο «κουτί των θεµάτων», 
πό τα οποία επιλέγουν ένα στην τύχη. Ο χρόνος προετοιµασίας είναι 
εγαλύτερος από το χρόνο που διατέθηκε στην προηγούµενη παρέµβαση. 

τοσχεδιασµού διαλέγουν ένα χρωµατιστό χαρτί της 
πιλογής τους, το οποίο θα χρησιµεύσει για τη διαµόρφωση των οµάδων 
στην ε

π

ούδια. 
 

 

ς

να είναι 
µπνευσµένο από τη φύση και να αφορά την προστασία της. Με τα 
αιδιά συζητήσαµε τόσο τις λεπτοµέρειες αυτού του θέµατος, όσο και 

α
µ
Μετά το τέλος του αυ
ε

πόµενη άσκηση. 
Τα θέµατα που δούλεψαν τα παιδιά ήταν: 
 Το δέντρο και τα φύλλα του. 
 Ο αέρας και το φύλλο που έφτει. 
 Το δάσος και το εργοστάσιο. 
 Η αµυγδαλιά και η βροχή. 
 Η φωτιά και το δάσος. 
 Το φυλλοβόλο και το αειθαλές δέντρο. 
 Η άνοιξη και τα λουλ
Το χελιδόνι και το περιστέρι. 
 Τα ψάρια και η πετρελαιοκηλίδα. 
 Η γούνα και η αλεπού. 
 Ο ήλιος και η χλωροφύλλη. 
 Ένα καµένο δέντρο  και ένα σπίρτο. 
 Ο σκίουρος και το δέντρο. 
Το ψάρι και η πλαστική σακούλα. 

 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΟΛΙΑ 
 

Στη συζήτηση που ακολούθησε σχολιάσαµε µε τα παιδιά την 
άσκηση του αυτοσχεδιασµού, αλλά και τα θέµατά του. Ως εργασία για 
την επόµενη φορά είχαν να προετοιµάσουν µια µικρή δραµατοποίηση µε 
θέµα οικολογικό. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδε , ανάλογα µε το 
χρώµα που είχαν επιλέξει, και θα έπρεπε την επόµενη φορά να 
παρουσιάσουν διαλογικά και κινητικά ένα θέµα που 
ε
π
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την πορεία της εργασίας που είχαν να κάνουν για την προσέγγιση Mantle 
of the

ν µας. 

άλεσε πάλι ο ίδιος µαθητής που είχαµε 

 expert. Ακολούθησε ο χαιρετισµός και η ευχή της οµάδας. Η 
πορεία της παρέµβασης είχε πάει καλά, αλλά τα παιδιά είχαν 
δυσκολευτεί στη διαµόρφωση των διαλόγων. Αυτό ήταν ένα σηµάδι για 
το που έπρεπε να στρέψουµε την προσοχή µας και το ενδιαφέρο
Κάποιοι διάλογοι ήταν πολύ πρωτότυποι και πολύ εµπνευσµένοι. 
Ωστόσο, τα παιδιά στην αξιολόγηση εξέφρασαν τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισαν. Εντύπωση προκ
σχολιάσει και στην 5η παρέµβαση, ο οποίος ήταν πολύ πρωτότυπος και 
πολύ εφευρετικός στον αυτοσχεδιασµό του. 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 10η 
 

Η παρέµβαση αυτή είχε σχεδιαστεί µε διαφορετικό τρόπο, αλλά 
ένα απρόοπτο και δυσάρεστο συµβάν της έδωσε άλλη τροπή και εξέλιξη. 
Στην παρέµβαση αυτή αρχικός στόχος ήταν να δουλέψουµε µε τα παιδιά 
η δρ

 ένας

θέατρο, αφού άλλωστε κι ο Μιχάλης δεν 
α µπ

τ αµατοποίηση που είχαν αναλάβει να προετοιµάσουν και να 
επεκταθούµε σε κάποιες άλλες ασκήσεις δραµατοποίησης. Ωστόσο, 
µόλις τα παιδιά µπήκαν στην αίθουσα και άρχισαν να παραµερίζουν τα 
θρανία για να διαµορφώσουν το χώρο συνέβη ένα ατύχηµα. Ένας 
µαθητής στην προσπάθειά του να µετακινήσει ένα θρανίο, το έριξε στο 
πόδι  συµµαθητή του. 

Μόλις µπήκα στην τάξη ο µαθητής αυτός έκλαιγε γοερά και 
αφιερώθηκε ένα µέρος του χρόνου για την περιποίηση του τραύµατος και 
την ηρεµία του µαθητή. Η ατµόσφαιρα της τάξης ήταν βαριά και όλοι 
είχαν στενοχωρηθεί µε το ατύχηµα του Μιχάλη. Έτσι κρίναµε ότι δεν 
υπήρχε η διάθεση να παίξουµε 
θ ορούσε να συµµετάσχει στις ασκήσεις. 

Αποφασίσαµε λοιπόν, να αφιερώσουµε την παρέµβαση σε µια 
συζήτηση για το θέατρο και τις τεχνικές του, η οποία ήταν πολύ 
εποικοδοµητική. Αφού συζητήθηκαν αρκετά από τα πράγµατα µε τα 
οποία είχαµε ασχοληθεί µέχρι εκείνο το σηµείο, κάποια µαθήτρια 
εξέφρασε τη δυσκολία της στη διαµόρφωση διαλόγων και στην πλοκή 
ιστοριών.  

Στηριζόµενη στη δήλωση της µαθήτριας, αλλά και σε όσα είχαν 
εκφράσει οι υπόλοιποι µαθητές αποφάσισα αυθόρµητα να διδάξω στα 
παιδιά το τρίγωνο δράσης και να τους δείξω απλούς τρόπους για να 
διαµορφώνουν την πορεία ενός δράµατος. Αυτό που προσπάθησα 
ιδιαίτερα να κάνω είναι να χρησιµοποιήσω απλή και κατανοητή γλώσσα 
για τους µαθητές, ώστε να µην τροµάξουν από την ορολογία.  
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Για να κατανοήσουν τα παιδιά το περιεχόµενο του θεωρητικού 

µαθήµατος, ξεκίνησα από την αρχή µε ένα παράδειγµα. Υποθέσαµε ότι 
θέλουµε να δουλέψουµε µια µικρή δραµατοποίηση µε θέµα οικολογικό, 
σαν αυτό που είχαν να δουλέψουν τα παιδιά για εκείνη την ηµέρα. 
 Το πρώτο πράγµα που έπρεπε να προσδιορίσουµε µε τα παιδιά 
ήταν ο χώρος και ο χρόνος που θα εκτυλισσόταν το δράµα. Τα παιδιά 
επέλεξαν το δάσος την άνοιξη. 
  Το επόµενο που έπρεπε να γίνει, ήταν να γράψουµε µια σειρά από 
τα πρόσωπα που θα συµµετείχαν στο δράµα. ∆ουλεύοντας οµαδικά µε τα 
παιδιά γράψαµε στον πίνακα πάρα πολλά πρόσωπα του δράµατος: τα 

 συνέχεια έπρεπε να φτιάξουµε κάποια τρίγωνα δράσης, τα 
ποία 

είχε αρχίσει να διαφαίνεται η πορεία 
αι η διαµόρφωση του δράµατος. Τα παιδιά αποφάσισαν να 
σχοληθούµε αρχικά µε τους µαθητές του σχολείου. Το τρίγωνό τους 

ηριστικά: στόχος τους ήταν να απολαύσουν την 
κδροµή στο δάσος, αντίµαχός τους ήταν τα σκουπίδια του δάσους και τα 

χ γ
 

ά ε

 
αιδιά και ετοιµάζονται να παίξουν, συνεχώς σκοντάφτουν σε σκουπίδια. 

 παιχνίδια, ενώ παράλληλα 
λερών

 πουλιά που 
τρέχου

δέντρα ενός δάσους, τα πουλιά, τα φύλλα των δέντρων, το ποτάµι, τα 
ψάρια του ποταµού, ένα εργοστάσιο, τα σκουπίδια, τα παιδιά ενός 
σχολείου που έχουν πάει εκδροµή κτλ. Εξήγησα στα παιδιά ότι µπορούµε 
να ξεκινήσουµε µε κάποιους χαρακτήρες, τους οποίους µπορούµε να 
αλλάξουµε στην πορεία του δράµατος ή και να προσθέσουµε κάποιους 
νέους αν παραστεί ανάγκη.  
 Στη
ο θα καθόριζαν τις ενέργειες των ηρώων και το θέµα του δράµατος. 
Αρχίσαµε να συζητάµε µε τα παιδιά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
κάθε ήρωα και τους δώσαµε και ονόµατα. Μέσα από τα χαρακτηριστικά 
που έδιναν τα παιδιά στους ήρωες 
κ
α
είχε τα εξής χαρακτ
ε
καυσαέρια του εργοστασίου, σύµµα ός τους ια τη σωτηρία του δάσους 
έγινε το δάσος και τα ζώα του.  
 Στη συνέχεια φτιάξαµε κι λλα τρίγωνα δράσης των ηρώων µ  το 
στόχο τους, τους συµµάχους και τους αντίµαχους. Τα παιδιά είχαν 
παρασυρθεί και είχαν ενθουσιαστεί. Υπήρχε ένας καταιγισµός ιδεών για 
την εξέλιξη της ιστορίας η οποία διαµορφώθηκε περίπου έτσι. «Ένα 
σχολείο πηγαίνει για ένα κοντινό περίπατο στο δάσος. Μόλις φτάνουν τα
π
Τα σκουπίδια πηγαίνουν και τους χαλούν τα

ουν τα φαγητά που έχουν πάρει µαζί τους τα παιδιά. Οι µαθητές 
απογοητευµένοι κάθονται να συζητήσουν κάτω από ένα δέντρο την 
αποτυχία της εκδροµής τους και το πρόβληµα του δάσους. Το δέντρο 
αρχίζει να βήχει από το καυσαέρια και τους λέει τα προβλήµατα που έχουν 
στο δάσος. Ύστερα από λίγο πετούν τροµαγµένα κάποια

ν να σωθούν από τα καυσαέρια του κοντινού εργοστασίου. Τα 
παιδιά αποφασίζουν να αναλάβουν δράση και να σώσουν το δάσος µε τη 
βοήθεια των πουλιών. Η κουκουβάγια τους στέλνει στο ποτάµι  για να 
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µιλήσο

µάσουν στην καµινάδα του εργοστασίου. 
Τα πα

 εργοστασίου, επιστρέφουν στο 
εργοστ

 ι π θ δ
ποιεί φίλτρα στις καµινάδες του και να 

κάνει 

µα τους. Σε οµάδες ανέλαβαν κάποια 
κοµµά

µιουργήσει κάτι δικό τους και τους 
ίχε φανεί πολύ εύκολο τελικά. Το κλίµα είχε αλλάξει και το ατύχηµα 
εχάστηκε µέχρι το τέλος της ώρας. Ο Μιχάλης είχε ηρεµήσει και έπαιξε 

υν µε τα ψάρια. Το ποτάµι εξηγεί στα παιδιά ότι υποφέρει από τα 
λήµµατα του εργοστασίου και ότι τα ψάρια και τα χέλια αργοπεθαίνουν. Τα 
παιδιά οργανώνονται και φτιάχνουν πλακάτ διαµαρτυρίας και πανώ. Τα 
πουλιά αναλαµβάνουν να τα κρε

ιδιά πηγαίνουν και µε δυνατές φωνές διαµαρτύρονται έξω από το 
εργοστάσιο. Το ποτάµι βάζει όλες του τις δυνάµεις και αλλάζει τη ροή του. 
Έτσι όλα τα σκουπίδια και τα λήµµατα του

άσιο. Τελικά, ο εργοστασιάρχης τους δέχεται αλλά το εργοστάσιο δεν 
µπορεί να κλείσει γιατί ο  γονείς των αιδιών α µείνουν χωρίς ουλειά. 
Ωστόσο, αποφασίζει να χρησιµο

βιολογικό καθαρισµό στα νερά του ποταµού.» 
 Αφού διαµορφώθηκε η πορεία δράσης, τα παιδιά θέλησαν να 
δραµατοποιήσουν σκηνικά το θέ

τια του και τα δραµατοποίησαν µε µεγάλη ευκολία και χαρά. Η 
χαρά τους ήταν έκδηλη γιατί είχαν δη
ε
ξ
κι αυτός. 
 Ενώ λοιπόν η παρέµβαση ξεκίνησε µε διαφορετικούς στόχους και 
προσδοκίες, το απροσδόκητο συµβάν της έδωσε διαφορετικό ύφος. Το 
ευτυχές ήταν ότι αποδείχτηκε ένα πολύ καλό µάθηµα θεατρικής αγωγής, 
µε πολλά οφέλη για τους µαθητές.  
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 11η 
 
Η παρέµβαση αυτή έχει ως βασικό στόχο να λειτουργήσει 

 τα παιδιά να 
µπορέ

πως η φύση» 

ς. Τα αφήνουµε ψηλά και τα δάχτυλά 
ας γίνονται φύλλα που παρασύρονται από τον αέρα. 

Σιγά-σιγά το σώµα µας ακινητοποιείται και στέκεται όπως ο 
ορµός ενός δέντρου. Το µόνο που κουνιέται τώρα είναι τα κλαδιά-χέρια 
αι τα φύλλα-δάχτυλα του δέντρου. Ηρεµούµε και κατεβάζουµε τα χέρια. 

συµπληρωµατικά προς τις δύο προηγούµενες, ώστε
σουν να παρουσιάσουν σκηνικά µια ιστορία µε θέµα την 

οικολογία. Αρχικά ξεκινούµε µε µια προθέρµανση συγκέντρωσης, η 
οποία θα δώσει στα παιδιά ερεθίσµατα για να παρουσιάσουν κινητικά και 
διαλογικά το θέµα τους. Η προθέρµανση παίρνει τη µορφή αφήγησης από 
τον εµψυχωτή και τα παιδιά πρέπει να αποδώσουν κινητικά όσα ακούν. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η «Ας κινηθούµε ό

«Κινούµαστε αργά, όσο πιο αργά µπορούµε. Ο βηµατισµός µας 
είναι ελαφρύς, σαν να πατάµε πάνω σε αυγά που δεν θέλουµε να 
σπάσουµε. Συγκεντρωνόµαστε στο βηµατισµός µας. Σηκώνουµε αργά τα 
χέρια µας, σαν να τα πήρε ο αέρα
µ

κ
κ
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Γινόµαστε πουλιά που ξυπνούν αργά στη φωλιά τους. Σηκώνουµε 
ργά το κεφάλι προς τα πάνω και απολαµβάνουµε το χάδι του ήλιου. 

άει. Ηρεµούµε. 
Όπως είµαστε ξαπλωµένοι, αγριεύουµε και γινόµαστε σκουπίδια 

ουµε και το 
κατασ κ

Ύστερα από την προθέρµανση τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες µε 
 και ανέλαβαν να φτιάξουν µικρές 

ιστορί

 

 

 µε καλύτερο τρόπο τα πανιά 
αι δεν δυσκολεύτηκαν στις κινήσεις. Η ευχή τους ήταν στο τέλος «Να 

 

α
Απλώνουµε τα φτερά µας και πετούµε αργά και ρυθµικά. Σταµατάµε στο 
κλαδί ενός δέντρου. Ηρεµούµε. 

Ξαπλώνουµε στη µοκέτα. Μιµούµαστε τους ήχους του ποταµού 
που κυλάει. Με το σώµα µας κάνουµε κυµατισµούς αργούς, σαν να 
είµαστε το ποτάµι που κυλ

άγρια που βρωµίζουν τα πάντα. Τρώµε ό,τι βρίσκ
τρέφουµε. Ση ωνόµαστε. 
Περπατάµε βαριά και απειλητικά. Είµαστε οι καµινάδες του 

εργοστασίου. Φυσάµε δυνατά τα καυσαέρια να πάνε παντού. Γινόµαστε 
άγριοι και επιθετικοί. Ηρεµούµε. 

Κλείνουµε τα µάτια µας και συγκεντρωνόµαστε στην αναπνοή 
µας. Εισπνοή-εκπνοή. Επαναλήψεις. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Τα παιδιά φτιάχνουν ιστορίες»  
  
βάση τον αριθµό που τράβηξαν

ες µε βάση τη φύση. Οι τρεις οµάδες διάλεξαν θέµατα µε το δάσος 
και η µία µε τη θάλασσα. Τα παιδιά χρησιµοποίησαν τα πανιά και τα 
αντικείµενα που είχαν στη διάθεσή τους και έντυσαν τις ιστορίες τους. Η 
παρουσίασή τους ήταν πιο ολοκληρωµένη από τις προηγούµενες φορές 
και οι δυσκολίες λιγότερες. Τα παιδιά συνεργάστηκαν καλύτερα µεταξύ 
τους και το αποτέλεσµα ήταν πολύ καλύτερο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΣΧΟΛΙΑ 
Τα παιδιά στην αξιολόγηση ήταν πολύ ευχαριστηµένα µε τον 

εαυτό τους, γιατί ένιωθαν καλύτερα µε το αποτέλεσµα. Σχολίασαν ότι 
τους φάνηκε πιο εύκολο από τις προηγούµενες φορές να συνθέσουν µια 
ιστορία και να την παρουσιάσουν. Είχαν περισσότερες ιδέες και ήξεραν 
πώς να τις παρουσιάσουν. Χρησιµοποίησαν
κ
γινόµαστε πάντα καλύτεροι». 

Στη συγκεκριµένη παρέµβαση άρχισε να φαίνεται η δουλειά και η 
προσπάθεια από τις προηγούµενες παρεµβάσεις. Τα παιδιά είχαν αρχίσει 
να συνθέτουν τη γνώση των προηγούµενων παρεµβάσεων και να την 
εφαρµόζουν σε αυτά που κάνουν.  
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 12η
 
Ο κύκλος των παρεµβάσεων ε θέµ  τη φύση έκλεισε σ ην προηγούµενη 
παρέµβαση και γι’ αυτό αποφασίσαµε να δώσουµε έναν άλλο τόνο στις 
παρεµβάσεις µας. Η παρέµβαση αυτή ξεκίνησε µε µία ρωτότυπη 
άσκηση αυτοσυγκέντρω

µ α τ

 π
σης και ισορροπίας και συνεχίστηκε µε µία 

σκηση αυτοσχεδιασµού. 

υγκέντρωση –ισορροπία -αναπνοή» 
Στεκόµαστε σε δυάδες ο ένας απέναντι από τον άλλο. 

ροεκτείνουµε κατά τέτοιο τρόπο τα χέρια µας, ώστε να µην αγγίζουµε 
τον ά

» 
υ ε

 Σ ν
ωµικό συµβάν µέσα από µια παρεξήγηση, έναν 

καυγά

  

ΑΞΙΟ

ε
αλλά

ε 
τσι». Για την επόµενη φορά τα παιδιά χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες και 
νέλαβαν να παρουσιάσουν το αγαπηµένο τους παραµύθι. Τους εξήγησα 
τι µπορούν να χρησιµοποιήσουν πολλούς τρόπους για να το 

ά
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η «Αυτοσ

Π
λλο. Τοποθετούµε το δεξί πόδι µπροστά και το αριστερό πίσω. 

Κινούµαστε αρµονικά µπρος –πίσω σαν να σπρώχνουµε ο ένας τον άλλο. 
∆εν αγγίζουµε µε τα ακροδάχτυλά µας τον άλλο και τον κοιτάζουµε 
συνεχώς στα µάτια. Προσπαθούµε να εναρµονίσουµε την κίνησή µας 
ώστε να φαίνεται ότι είµαστε ένα. Εισπνέουµε στην κίνηση προς τα πίσω 
και εκπνέουµε στην κίνηση προς τα εµπρός. Ακολουθούµε το ρυθµό του 
µουσικού οργάνου στην αρχή και στη συνέχεια της µουσικής. Ηρεµούµε. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Ψώνια στη λαϊκή

Οι δ άδες ενώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν 7 τ τράδες. Το 
θέµα µας είναι η λαϊκή. Στην κάθε τετράδα ένας ή δύο µαθητές κάνουν 
τους πωλητές και οι άλλοι δύο τους πελάτες. τόχος τους είναι α 
δηµιουργήσουν ένα κ

, µια γκάφα ή ό,τι άλλο θέλουν. Τα παιδιά πρέπει ακόµη να 
διαµορφώσουν το χώρο τους και να ντυθούν ανάλογα. 

Το αποτέλεσµα της άσκησης ήταν πολύ διασκεδαστικό γιατί τα 
παιδιά προσπάθησαν να παίξουν µε πολλά κωµικά στοιχεία. 
Χρησιµοποίησαν τον απατεώνα πωλητή, την περίεργη νοικοκυρά που δεν 
είναι ικανοποιηµένη, την αναποφάσιστη νοικοκυρά, τον κλέφτη 
αγοραστή, καυγά ανάµεσα στις νοικοκυρές για µια ντοµάτα, µπέρδεµα µε 
τα καλάθια των νοικοκυρών, τον τσιγγάνο πωλητή που µιλάει περίεργα 
και άλλους πολλούς κωµικούς χαρακτήρες. 
 

ΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΣΧΟΛΙΑ  
Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ µε τους ρόλους τους και εκδήλωσαν 

την επιθυµία να επαναληφθεί ανάλογη άσκηση. Τους φάνηκε εύκολο και 
διασκ δαστικό, γιατί το προετοίµασαν µε µεγάλη ευκολία και 
διασκέδασαν όχι µόνο µε το δικό τους ρόλο  και µε των 
συµµαθητών τους. Στον αποχαιρετισµό ευχήθηκαν «Πάντα να γελάµ
έ
α
ό
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παρουσιάσουν και ότι µπορούν να φέρουν από το σπίτι τους όσα 
ντικείµενα πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν στην παρουσίασή τους. Η 

ΠΑΡΕ

α
συγκεκριµένη παρέµβαση ήταν πολύ ευχάριστη για όλους και 
επικρατούσε ένα κλίµα γενικής ευφορίας. Τόσο τα παιδιά όσο και εγώ 
φύγαµε ευχαριστηµένοι γιατί είχαµε διασκεδάσει µέσα από τους 
αυτοσχεδιασµούς τους. 
 
 

ΜΒΑΣΗ 13η 

 

 

Η παρέµβαση αυτή ξεκίνησε κατευθείαν µε τις δραµατοποιήσεις 
των παραµυθιών. Τα παιδιά είχαν προαποφασίσει πώς και µε ποια σειρά 
θα παρουσίαζαν. Ο ρόλος µου είχε µετατραπεί από εµψυχωτή σε θεατή. 
Μάλιστα τα παιδιά χαίρονταν τόσο πολύ τη διαδικασία του παραµυθιού, 
που προσκάλεσαν και τη δασκάλα της τάξης τους να το παρακολουθήσει. 
Τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιµα µεταξύ τους και πρ σπαθούσαν να 
βοηθήσουν

 ο
 όλες τις οµάδες. Τους ενδιέφερε πολύ το αποτέλεσµα που θα 

βγαινε στις δύο δασκάλες (τη δασκάλα τους και εµένα). Ένιωθαν σαν να 

ς
και παρέλειπαν πολλά στοιχεία του 

παραµ χέση µε τα 
πα ρες δυνατότητες στην παρουσίασή τους. 
Θυ πτοµέρειες και τις απέδιδαν πιο 
δρα ήταν πιο διστακτικά και πιο µαζεµένα, 
απ πο τα περισσότερα στοιχεία και εµφάνιζαν 
αδυ στόσο, καταλήγοντας µπορούµε να πούµε ότι 
ήτα εια των παιδιών, η οποία θα µπορούσε να 
βελ

ς παρέµβασης συζητήσαµε µε τα παιδιά την πορεία 
των antle of the expert. Τα περισσότερα παιδιά 
είχ πληροφορίες, αλλά κάποια παιδιά δεν 
ήτα ωνήσαµε να αφήσουµε διορία άλλη µια 
εβδ σιάσουµε στη συνέχεια τις εργασίες µας. 
απο αι ζήσαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα». 
 
 

έ
µας έκαναν ένα δώρο-έκπληξη. 

Τα παραµύθια που παρουσίασαν οι οµάδες ήταν «Η 
Κοκκινοσκουφίτσα», «Τα τρία γουρουνάκια», «Η ωραία κοιµωµένη», «Η 
Σταχτοπούτα», «Το σοκολατένιο σπίτι», «Η Ραπουντζέλ» και ο 
«Κοντορεβυθούλης». 

Τα παιδιά εργάστηκαν όµορφα, αλλά οι περισσότερες οµάδε  ήταν 
συνοπτικές στην παρουσίασή τους 

υθιού. Τα κορίτσια φάνηκε να έχουν καλύτερη σ
ραµύθια και εµφάνιζαν καλύτε
µόντουσαν περισσότερες λε
µατικά. Αντιθέτως, τα αγόρια 
έδιδαν µε κωµικό τρό
ναµία συγκέντρωσης. Ω
ν µια καλή προσπάθ
τιωθεί ακόµη περισσότερο. 

Στο τέλος τη
 εργασιών τους στο M
αν βρει όλες τις απαραίτητες 
ν έτοιµα ακόµη. Συµφ
οµάδα και να παρου
χαιρετιστήκαµε µε το «Κ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 14η
 
Η παρέµβασή µας αυτή συνέπεσε µε την περίοδο της Αποκριάς και γι’ 
υτό επέλεξα και η θεµατική µας να είναι από εκεί. Στόχος µας είναι να 

ουν µε τις µάσκες µε 
ένα δι

ε  α

ξαν πολύχρωµα πανιά, τα οποία δέσαµε στο κοντάρι της 

ΣΚΗΣΗ 2η «Ας παίξουµε µε τις µάσκες» 
Τα παιδιά  είχαν στη διάθεσή τους κάποιες µάσκες. Από αυτές 

ιαλέγουν όποιες θέλουν και παίζουν σε ζευγάρια ρόλους αντίθετους. 
µεση παραγωγή διαλόγων και το κωµικό στοιχείο 

τσι όπως αναδύεται µέσα από τις αντιθέσεις. Τα παιδιά διαλέγουν από 
ο κουτί των θεµάτων τα αντίθετα που θα παίξουν και χωρίς 
προετο

 

Στο τέλος της άσκησης µιλήσαµε για τη σηµασία της µάσκας στο 
θέατρο και στις απόκριες. Συζητήσαµε τη συµβολική σηµασία της 

α
µάθουν τα παιδιά τις ρίζες της Αποκριάς και να παίξ

αφορετικό τρόπο. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η «Το γαϊτανάκι» 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 οµάδες των 7 ατόµων. Αφού 
συζητήσαµ  κάποια πράγµατα για την προέλευση κάποιων εθίµων πό 
την αρχαία Ελλάδα ως τις µέρες µας, τους µίλησα για το γαϊτανάκι. Τα 
παιδιά διάλε
σκούπας. Ένα παιδί ανέλαβε να κρατά το γαϊτανάκι και τα υπόλοιπα 
κράτησαν από µια κορδέλα. Το παιδί που κρατά το γαϊτανάκι παίζει το 
ρόλο του αρχηγού και δίνει παραγγέλµατα (ανάλογα µε αυτά που είχαµε 
κάνει σε προηγούµενες ασκήσεις). Τα υπόλοιπα παιδιά κρατώντας τις 
κορδέλες ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού µε το ρυθµό της 
µουσικής. 
 
Α

δ
Στόχος µας είναι η ά
έ
τ

ιµασία αρχίζουν το διάλογο.  
Οι διάλογοι µε τους οποίους δουλέψαµε ήταν οι εξής: 
 Χαρούµενος –λυπηµένος  
 Γκρινιάρης –χαµογελαστός 
 Μακρυµάλλης –καραφλός  
 Απατεώνας –τίµιος 
 Χοντρός –αδύνατος 
 Νευρικός –ήρεµος 
 Χαζούλης –εξυπνούλης 
 Γέρος –νέος 
 ∆άσκαλος –µαθητής 
Πυροσβέστης –εµπρηστής 
 Αστυνόµος –κλέφτης 
 Πλούσιος –φτωχός 
 Όµορφος –άσχηµος  
 Ψηλός –κοντός 
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µάσκα

ει τη µαγική ιδιότητα να µας κάνει κάτι άλλο. 

ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΣΧΟΛΙΑ 
Ο χρόνος της αξιολόγησης ήταν πολύ περιορισµένος επειδή είχαµε 

 προηγούµενες συζητήσεις µας. Τα παιδιά 
ταν πολύ ενθουσιασµένα επειδή πλησίαζαν οι Απόκριες και θα έκαναν 
ο πάρτυ τους κι έτσι είδαν την παρέµβαση ως µια προετοιµασία για τις 
Απόκριες

Α η α
 ι

υτοσχεδιασµού. Για την επόµενη φορά 
προγρ

ς και αναλύσαµε το πώς µπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος πίσω από 
µια µάσκα, αλλά και το γεγονός ότι η µάσκα κρύβει αυτό που είµαστε 
και έχ
 
Α

αφιερώσει αρκετό χρόνο στις
ή
τ

. Τους άρεσε που οι ασκήσεις είχαν το ίδιο θέµα και 
διασκέδασαν µε τα αντίθετα. Στο τέλος η ευχή τους ήταν «Καλές 
Απόκριες».  
  Τα παιδιά ήταν πιο ανήσυχα και πιο αναστατωµένα λόγω του 
επικείµενου πάρτυ και της γενικότερης ευφορίας που επικρατεί στα 
σχολεία τις πόκριες. Ωστόσο, το σ µαντικό στοιχείο πό αυτή την 
παρέµβαση ήταν η συζήτηση για τη χρήση της µάσκας, αλλά κα  η χρήση 
της µέσα από µια απλή άσκηση α

αµµατίστηκε η παρουσίαση της πρώτης οµάδας στο θέµα που είχε 
για την προσέγγιση Mantle of the Expert. 
 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 15η 
 
 

Η παρέµβασή µας αυτή ήταν µια τελείως διαφορετική παρέµβαση 
από τις προηγούµενες. ∆υστυχώς, συνέπεσε µε την κήρυξη του πολέµου 
στο Ιράκ. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα να αφιερώσω την παρέµβαση σε 
µια συζήτηση µε τα παιδιά. Καθίσαµε όλοι στη µοκέτα και συζητήσαµε 
για τις διαστάσεις αυτού του πολέµου, για το πώς µπορεί να νιώθουν οι 
Ιρακινοί αλλά και τα παιδιά τους, για τις διαµαρτυρίες που γίνονταν σε 
όλο τ

ρηθούµε µε κάποιο τρόπο. Ωστόσο, 
έπρεπ

α

ον πλανήτη, αλλά και για τη στάση που θα ήθελαν τα παιδιά να 
κρατήσουν απέναντι σε αυτό το γεγονός. Τα παιδιά συζήτησαν τις 
απορίες τους αλλά και τα αισθήµατά τους. Στο τέλος συµφωνήσαµε ότι 
θα µπορούσαµε κι εµείς να διαµαρτυ

ε πρώτα να έρθουµε σε συνεννόηση µε τον διευθυντή. 
Στο τέλος, κάθε παιδί σηκώθηκε και είπε ένα ρνητικό του 

πολέµου και ένα θετικό της ειρήνης. Κράτησα σηµειώσεις απ’ όλα όσα 
είπαν τα παιδιά και αποφάσισα να οργανώσω ένα θεατρικό χάπενινγκ µε 
τα παιδιά βασισµένο στα όσα είχαν πει. Αν το επέτρεπε ο διευθυντής, θα 
κάναµε τη δική µας θεατρική διαµαρτυρία. 
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Όλος ο χρόνος της παρέµβασης αφιερώθηκε στη συζήτηση για τον 
πόλεµο στο Ιράκ και στις ιδέες των παιδιών για τον τρόπο διαµαρτυρίας 
µας. 
 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 16η-21η  
 
 

Ο διευθυντής ήταν σύµφωνος στο να οργανώσουµε µια µορφή 
διαµαρτυρίας. Μάλιστα συµφώνησε να συµµετάσχει όλο το σχολείο και 
να το παρουσιάσουµε  στην πλατεία του δηµαρχείου. Επειδή όµως ο 
χρόνο

µενη παρέµβαση 
ιαµόρφωσα ένα κείµενο µε τα ΟΧΙ του πολέµου και τα ΝΑΙ της 
ειρ
ακουγ χτύπηµα από τα πιατίνια, ενώ ένα άλλο παιδί κρατούσε 
ξυλάκια που τα χτυπούσε ρυθµικά σ’ όλη τη διάρκεια του χάπενινγκ. 
Μόλις
Ορίσα ρόπο  τις θέσεις των παιδιών, ώστε µε το σώµα 
ους να σχηµατίζουν στο τέλος το σήµα της ειρήνης. Μόλις 
σχη  και θα 
ραγουδούσαν το «Ειρήνη» του Μαρκόπουλου. Σε αυτό το σηµείο 
οφ  και ζήτησαν 
α το πουν. 

ό 
αι πειθαρχία. Καταλάβαιναν τη σοβαρότητα του θέµατος και ήθελαν να 
αντ αρτυρίες και 
νιωθαν υπερήφανα για όσα έκαναν. 

 εκδήλωση, τα παιδιά 
ίχαµε συµφωνήσει να φορούν µαύρα ρούχα. Για το µακιγιάζ 
χρη  στο ένα µάγουλο 
ων παιδιών το σήµα της ειρήνης και στο άλλο, κάτω από το µάτι τους 
ζω ς δασκάλας 
ους κάποια περιστέρια που τα είχαν στερεώσει πάνω σε κλαδιά. Αυτά 
απ α χέρια τους και 
ταν φωνάζουν το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ να τα σηκώνουν ψηλά. 

ς ήταν λιγοστός, θα χρειαζόµασταν επιπλέον διδακτικές ώρες για 
την προετοιµασία του θεατρικού χάπενινγκ. Η δασκάλα της τάξης 
συµφώνησε να µας παραχωρήσει αυτές τις ώρες και µάλιστα 
παρευρέθηκε σε αυτές. Η βοήθειά της ήταν πολύτιµη και την 
ευχαριστούµε για άλλη µια φορά. 

Συνολικά αφιερώθηκαν πέντε παρεµβάσεις –διδακτικές ώρες για 
την  προετοιµασία των µαθητών. Η ιδέα του χάπενινγκ ήταν η εξής: 
Βασισµένη στα όσα είχαν πει τα παιδιά στην προηγού
δ

ήνης. Κάθε µαθητής είχε µια πρόταση να πει. Πριν την πρόταση 
όταν ένα 

 το παιδί έλεγε τη φράση που είχε, πήγαινε στη µέση της σκηνής. 
µε κατά τέτοιο τ

τ
µατιζόταν ο κύκλος της ειρήνης, τα παιδιά θα κάθονταν κάτω

τ
είλω να πω ότι τα παιδιά µόνα τους βρήκαν το τραγούδι

ν
Τα παιδιά καθ’ όλη την προετοιµασία δούλεψαν µε ενθουσιασµ

κ
αποκριθούν επάξια. Έκαναν όλες τις πρόβες χωρίς διαµ

έ
Την ηµέρα που θα πραγµατοποιούσαµε την

ε
σιµοποιήσαµε µαύρα µολύβια µατιών. Φτιάξαµε

τ
γραφίσαµε δάκρυα. Επίσης, είχαν φτιάξει µε τη βοήθεια τη

τ
οφασίσαµε την τελευταία στιγµή να τα κρατούν στ

ό
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Μόλις φτάσαµε στο δηµαρχείο όλο το σχολείο, µαζί µε τα πανώ  
αι τα πλακάτ που είχαµε ετοιµάσει, οι υπεύθυνοι του δηµαρχείου µας 
υπο ας. 
άλιστα µας  ζήτησαν να µην παρουσιάσουµε ακόµη την εκδήλωση, 

για
αλλά συγχρόνως τους προκάλεσε άγχος. 

Μόλις έφτασε το τηλεοπτικό κανάλι µε το συνεργείο ξεκινήσαµε 
τη  και 
νταποκρίθηκαν στο έπακρο στις προσδοκίες µας. Στο τέλος απάντησαν 
στο εµάτα ενθουσιασµό 
αι υπερηφάνεια για όσα είχαν κάνει. Ανάλογη ήταν και η στάση των 
συ

Το θεατρικό αυτό χάπενινγκ ήταν για τα παιδιά ένα πολύ καλό 
µά µα 
νθρωπιάς και ευαισθησίας. Για εµένα την ίδια ήταν µια πολύ καλή 
εµπ
είσαι ός και που έχεις την ευκαιρία να φύγεις από τα βιβλία 
ης τάξης και να κάνεις ένα µάθηµα ζωής. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στα 
πα και σε όσους 
οήθησαν ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. 

 
1. ΟΧΙ στον πόλεµο που σκοτώνει τα όνειρά µας και τα θάβει στο 

 
 του 

ουράνιου τόξου! 
 

3. ΟΧΙ στον πόλεµο που κρύβει την άνοιξη από το βλέµµα µας! 
 

4. την ειρήνη που χορεύει ξέγνοιαστη στην άνοιξη! 

! 

 
7. ΟΧΙ στον πόλεµο µε τις βόµβες του θανάτου! 

 
8. ΝΑΙ στην ειρήνη που σέβεται το γέλιο της ζωής! 

 
η! 

 

 

κ
δέχτηκαν µε ενθουσιασµό και χειροκρότησαν την πρωτοβουλία µ

Μ
τί ήθελαν να ειδοποιήσουν τα κανάλια. Η ιδέα αυτή άρεσε στα παιδιά, 

µικρή αυτή εκδήλωση. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά
α

υς δηµοσιογράφους και επέστρεψαν στο σχολείο γ
κ
ναδέλφων του σχολείου. 

θηµα θεάτρου, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ένα πολύ καλό µάθη
α

ειρία ζωής. Ήταν από αυτές τις στιγµές που νιώθεις υπερήφανος που 
εκπαιδευτικ

τ
ιδιά που µε έκαναν να αισθανθώ έτσι όµορφα, αλλά 

β

σκοτάδι! 

2. ΝΑΙ στην ειρήνη που µας αφήνει να ονειρευόµαστε µε χρώµατα

ΝΑΙ σ
 

5. ΟΧΙ στον πόλεµο που χωρίζει τον κόσµο σ’εµάς και στους άλλους
 

6. ΝΑΙ στην ειρήνη που µας ενώνει όλους στ’όνοµά της! 

9. ΟΧΙ στον πόλεµο που γίνεται για την παγκόσµια ειρήν

10. ΝΑΙ στην ειρήνη που δεν χρειάζεται τα όπλα σας! 
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11. ΟΧΙ στον πόλεµο του πετρελαίου και του χρήµατος! 
 

12. ΝΑΙ στην ειρήνη της τέχνης, της φιλοσοφίας και του πολιτισµού! 
 

13. ΟΧΙ στον πόλεµο που σκορπά δηλητήριο στη γη, στον αέρα, στο 
νερό! 

 
14. ΝΑΙ στην ειρήνη που αφήνει τη φύση να σκορπά τις χάρες της! 

 
15. ΟΧΙ στον πόλεµο που µας κάνει απάνθρωπους! 

 
16. ΝΑΙ στην ειρήνη που µας κάνει ανθρώπους! 

 
17. ΟΧΙ στον πόλεµο και στο δικαίωµα των ισχυρών να σκοτώνουν! 

 
18. ΝΑΙ στην ειρήνη και στο δικαίωµα όλων να ζουν και ν’ αναπνέουν 
ελεύθεροι! 

 
19. ΟΧΙ στον πόλεµο και στο βουβό κλάµα των παιδιών! 

 
20. ΝΑΙ στην ειρήνη και στο κελαριστό γέλιο των παιδιών! 

 
21. ΟΧΙ στον πόλεµο που µετρά µάχες, τραυµατίες, θανάτους! 

22. ΝΑΙ στην ειρήνη που µετρά όνειρα, ελπίδες και θαύµατα ζωής! 

23. ΟΧΙ στον πόλεµο που γυρνά τον τροχό της ιστορίας πίσω! 

24. ΝΑΙ στην ειρήνη που γυρνά τους τροχούς των παιδικών ποδηλάτων 
µας! 

ο που κλείνει την ανθρώπινη ζωή σε καταφύγια! 

26.

Κα

 

 

 

 
25. ΟΧΙ στον πόλεµ

 
 ΝΑΙ στην ειρήνη που αφήνει τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα στις 
γειτονιές του κόσµου! 

 
27. ΑΣ θυµηθούµε για να µην ξεχάσουµε! 

 
Χιροσίµα-Ναγκασάκι! Αύγουστος 1945! 450.000 θύµατα! 
Κορέα! Ιούνιος 1950-Ιούνιος 1954! 205.000 θύµατα! 
Βιετνάµ! 1964-1975! Θύµατα χιλιάδες! Τραυµατίες χιλιάδες! 

ταιγίδα της ερήµου! 1991!έξυπνες βόµβες, θύµατα χιλιάδες! 
Γιουγκοσλαβία!Χιλιάδες τραυµατίες, χιλιάδες θύµατα! 
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Ιράκ! 19 Μαρτίου 2003! Πολλές έξυπνες βόµβες, αλλά καθόλου 
έξυπνοι ηγέτες! Τα θύµατα, θα τα µετρούµε για πολλά χρόνια!» 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 22η 
 

Η παρέµβαση αυτή ασχολήθηκε στην αρχή µε το σχολιασµό του 
θεατρικού χάπενινγκ. Τα παιδιά µοιράστηκαν µεταξύ τους την εµπειρία 
τους και τα συναισθήµατά τους. Συζητήσαµε για τις δικές τους 
εντυπώσεις, αλλά και για τις εντυπώσεις που προκάλεσαν στους γονείς 
τους και τους φίλους τους. Ήταν όλα πολύ ευχαριστηµένα από την 
προσπάθειά τους και ένιωθαν ότι µπορούσαν να κάνουν πολύ σηµαντικά 
πράγµατα για τον εαυτό τους αλλά και για τους άλλους. Στη συνέχεια 
είχε προγραµµατιστεί να παρουσιάσει η πρώτη οµάδα τη Μέση Ανατολή. 

Τα παιδιά ήταν 8 και είχαν όλα συλλέξει κάποιες πληροφορίες για 
τα κράτη που είχαν αναλάβει. Μάλιστα κάποια παιδιά είχαν δουλέψει 
µαζί και είχαν βοηθήσει τους συµµαθητές τους, δίνοντάς τους 
πληροφορίες από δικές τους εγκυκλοπαίδειες. Είχαν λίγο άγχος γιατί 
ήταν η πρώτη οµάδα και θα έπρεπε να πάρουν το βάπτισµα του πυρός. 

Πρώτα έπρεπε να διαµορφώσουν το περιβάλλον στο οποίο θα 
αρουσίαζαν την εργασία τους. Το περιβάλλον ήταν ένα ταξιδιωτικό 
γραφείο το οποίο χώρισαν σε διάφορα δωµάτια µε τη βοήθεια των 
θρανίων. Οι ίδιοι ήταν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και όρισαν από τα 

Φωτογραφίες από το Θεατρικό ∆ρώµενο µε θέµα τον Πόλεµο
στο Ιράκ. (1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γαζίου, 2003) 

π



  
 

υπόλοιπα παιδιά κάποια άτοµα που θα παρίσταναν τους ενδιαφερόµενους 
ταξιδιώτες. 

Οι ενδιαφερόµενοι τουρίστες απευθύνονταν στον διευθυντή του 
ταξιδιωτικού γραφείου ο οποίος τους µίλησε γενικά για τη Μέση 
νατολή, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει ότι δεν είναι η καλύτερη 

επιλογή για διακοπές λόγω των πολεµικών συρράξεων. Στη συνέχεια το 
κάθε παιδί ξεχωριστά έδινε πληροφορίες για το κράτος που είχε 

ας παρουσίαζε στους ταξιδιώτες 
εν περ κ µ

 

 σε όλο τον κόσµο». 

µε σε αυτή την 

ξουµε µαθηµατικά µέσα από τον οικονοµικό 
προγραµµατισµό του ταξιδιωτικού τους γραφείου. Τέλος, θα µπορούσαµε 
να διδάξουµε το κεφάλαιο των ποσοστών από τα Μαθηµατικά της Στ΄ 
µέσα από οικονοµικά προγράµµατα που θα έφτιαχναν τα παιδιά για 
γκρουπ ταξιδιωτών, µέσα από το Φ.Π.Α. που θα προσθαφαιρούσαν από 
τις τιµές κοκ. 
 Αν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρια και διδάσκαµε εµείς 
αποκλειστικά στο συγκεκριµένο τµήµα, θα µπορούσαµε να εντάξουµε 
πολλά διδακτικά αντικείµενα µέσα από αυτή την προσέγγιση και να την 
ολοκληρώσουµε ύστερα από τρεις µήνες. Ωστόσο, στην παρούσα 
περίπτωση στόχος µας ήταν τα παιδιά να λάβουν µια γενικότερη 
εατρική παιδεία και να δουλέψουν έστω και λίγο µε την προσέγγιση 
αυτή. 
 

Α

αναλάβει. Στο τέλος, ένα παιδί της οµάδ
ίληψη όλη την πορεία του ταξιδιού τους, αλλά και το οι ονο ικό 

κόστος για τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία. 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΣΧΟΛΙΑ 

Τα παιδιά σχολίασαν ότι θα προτιµούσαν τελικά να µαθαίνουν 
γεωγραφία µε έναν ανάλογο τρόπο, γιατί τους ήταν πολύ πιο εύκολο να 
τα µάθουν µε αυτό τον τρόπο και πολύ πιο διασκεδαστικό. Για τις 
επόµενες παρεµβάσεις προγραµµατίστηκε να παρουσιάσει ο οµάδα της 
Νότιας Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα παιδιά στο τέλος 
ευχήθηκαν «Ειρήνη
 Τα παιδιά είχαν δουλέψει πολύ ωραία την προσέγγισή τους. Είχαν 
µάθει γεωγραφία µέσα από το ρόλο του ταξιδιώτη και παρουσίασαν µε 
τρόπο θεατρικό την εργασία τους. ∆ούλεψαν µόνα τους και µπήκαν στη 
διαδικασία αναζήτησης της γνώσης και των πληροφοριών. Αν υπήρχε η 
δυνατότητα του χρόνου θα µπορούσαµε να εντάξου
προσέγγιση και άλλα στοιχεία του Αναλυτικού Προγράµµατος. Για 
παράδειγµα θα µπορούσαν τα παιδιά να µπουν στη διαδικασία να 
φτιάξουν έναν ταξιδιωτικό οδηγό για την Ασία και να διδάξουµε το 
γλωσσικό µάθηµα. Να αναζητήσουν φωτογραφικό υλικό για τον 
ταξιδιωτικό οδηγό. Να διδά

θ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 23η –24η  
 

Σε αυτές τις δύο παρεµβάσεις παρουσίασαν διαδοχικά τα παιδιά τις 
εργασίες τους στη Νότια Ασία, στη Νοτιοανατολική Ασία και την 
νατολική Ασία. Οι οµάδες εργάστηκαν µε ανάλογο τρόπο και στο τέλος 

της 24ης παρέµβασης ακολούθησε ο σχολιασµός και η αξιολόγηση των 
ργασιών τους. Συζητήσαµε γενικά για την Ασία και παίξαµε ένα 
παιχνίδι γνώσεων µε αυτά που είχαµε µάθει (χώρες, πρωτεύουσες,  
θρησκεία, γλώσσα κοκ.). 

Στη σκηνική παρουσίαση όλες οι  οµάδες κινήθηκαν ανάλογα µε 
την πρώτη, κάνοντας λίγες διαφοροποιήσεις στον τρόπο µε τον οποίο 
δούλευαν µε τους ενδιαφερόµενους επισκέπτες. Θα ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέρον να συνεχίσουµε να δουλεύουµε µέσα από το ρόλο του 
ταξιδιωτικού πράκτορα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. 
Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εφικτό χρονικά. Θα ήταν εφικτό εάν 
ασχολούµασταν ερευνητικά µόνο µε αυτή την προσέγγιση. 

Αξιολογώντας τις δραστηριότητές µας στο τέλος, τα παιδιά 
δήλωσαν ότι το βρήκαν ενδιαφέρον και πρωτότυπο να µαθαίνουν 
γεωγραφία µε έναν τέτοιο τρόπο και ότι προτιµούν αυτό τη µέθοδο από 
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Για εµένα προσωπικά ήταν επίσης, 
µια πρωτότυπη εµπειρία γιατί δεν είχα ξαναδουλέψει µε ανάλογο τρόπο.
  Θεωρώ ότι η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί να αποφέρει 
σηµαντικά αποτελέσµατα στη σχολική τάξη και είναι καλή για τη 
διαθεµατική διδασκαλία. Αφήνει το µαθητή να αυτενεργεί, 
απελευθερώνει τις δυνάµεις του και τον παρωθεί να αναζητήσει τη 
γνώση. Για τον εκπαιδευτικό είναι εξίσου καλή, αν και απαιτεί πολύ 
περισσότερη προετοιµασία από την παραδοσιακή διδασκαλία. Ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εξατοµικεύσει τη διδασκαλία και να 
ξεφύγει από τα στεγανά των σχολικών εγχειριδίων. Το σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι, τα παιδιά συνειδητοποιούν την 
πρακτική εφαρµογή της γνώσης και δεν το αντιµετωπίζουν ως το µάθηµα 
της επόµενης µέρας.  
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 25

Α

ε

η  
 
Στην παρέµβασή µας αυτή στόχος ήταν να παρουσιάσουν τα παιδιά 
µικρούς αυτοσχεδιασµούς µε θέµα τον καταναλωτισµό και τη διαφήµιση. 
Τόσο η προθέρµανση που κάναµε µε τους µαθητές, όσο και οι υπόλοιπες 
ασκήσεις ήταν εµπνευσµένα από τη θεµατική της κατανάλωσης. 
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ΑΣΚΗΣΗ 1η «Πηγαίνοντας για ψώνια» 
Τα παιδιά ακούγοντας την αφήγηση προσπαθούν να την 

αναπαραστήσουν µε παντοµίµα.  «Ξυπνάω και πάω να πιω το γάλα µου. 
Ανοίγω το ψυγείο και δεν έχει γάλα. Θυµώνω και αποφασίζω να πάω στο 
Super market. Ντύνοµαι βιαστικά και ψάχνω τα κλειδιά µου. Α! τα 
βρήκα. Βγαίνω έξω και κλειδώνω. Έξω φυσάει πολύ και δεν µπορώ να 
περπατήσω εύκολα. Πηγαίνω στη στάση να πάρω το λεωφορείο. 
Περιµένω ανυπόµονα!! Το βλέπω από µακριά και του κάνω όηµα να 
σταµατήσει. Μπαίνω αλλά δεν έχει θέση να καθίσω. Στέκοµαι όρθιος. 
Φρενάρει απότοµα το λεωφορείο. Πέφτει σε λακκούβα. Φτάνω στον 
προορισµό µου και πατώ το κουµπί της στάσης. Ουφ, επιτέλους έφτασα 
στο Super market. 
Παίρνω το καροτσάκι µου και αρχίζω τα ψώνια. Κοιτάζω τα ράφια και 
διαλέγω προϊόντα. Ελ

ν  

έγχω την ηµεροµηνία λήξης. Φτάνω στις κονσέρβες 
αι παίρνω µια από χαµηλά. Ωχ! Καταστροφή! Τις έριξα όλες κάτω. 

ιστράω.  Τα βάζω στη 
θέση τους

η  
α για να πείσουν 

ια την αναγκαιότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους. Τα παιδιά 
γοραστές είναι µόνιµα ανικανοποίητα, δεν ξέρουν τι ακριβώς ψάχνουν 

α για τα προϊόντα. 

κ
Προσπαθώ να τις µαζέψω αλλά πατάω µια και γλ

 και πάλι πέφτουν. Στο τέλος τα καταφέρνω. 
Πηγαίνω προς τα λαχανικά. ∆ιαλέγω προσεχτικά τα φρούτα και τα 
λαχανικά και µετά τα πηγαίνω για ζύγισµα. Κάνω και τα υπόλοιπα 
ψώνια. Πηγαίνω στο ταµείο. Τα βάζω προσεχτικά στις σακούλες και στο 
τέλος πληρώνω.  Παίρνω τις σακούλες και φεύγω. Είναι πολύ βαριές και 
τις σηκώνω µε δυσκολία.» 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Ο περίεργος αγοραστής» 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες και πρέπει να φτιάξουν έναν 
σύντοµο και κωµικό διάλογο, στον οποίο ένας πωλητής προσπαθεί να 
εξυπ ρετήσει έναν δύστροπο πελάτη. Τα παιδιά πωλητές προσπαθούν να 
είναι υποµονετικά και ψάχνουν να βρουν επιχειρήµατ
γ
α
και βρίσκουν συνεχώς ελαττώµατα και µειονεκτήµατ
 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3η «Παίζουµε τις διαφηµίσεις» 

Οι δυάδες ενώνονται σχηµατίζοντας τετράδες και κάθε τετράδα 
παρουσιάζει µια διαφήµιση της επιλογής της. Οι διαφηµίσεις που 
επέλεξαν τα παιδιά ήταν κυρίως αστείες. Ο χρόνος προετοιµασίας ήταν 
πολύ λιγότερος από άλλες φορές. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΟΛΙΑ 
Η συγκεκριµένη παρέµβαση κινούταν σε ένα κλίµα ευφορίας και 

µ ο περίεργο πελάτη. 
 γιατί έχουν καλύτερη 

χέση µε τον καταναλωτισµό από µικρή ηλικία. Ταλαιπώρησαν πολύ 
 ρούχο που τις κάνει να φαίνονται 

όµορφ

τές τους. Η µεταξύ τους 
υνεργασία είχε πάει πολύ καλά και δεν συνάντησαν δυσκολίες στην 

η και η κατανάλωση 
φάνηκ

διασκέδασης. Τα παιδιά γέλασαν και διασκέδασαν πάρα πολύ. Στη 
δεύτερη άσκηση προσπάθησαν πολύ στο να πείσουν τον ανικανοποίητο 
πελάτη. Μάλιστα κάποιοι στο τέλος έχασαν την υποµονή τους και 
έδιωξαν σχεδόν ε τις κλοτσιές τ ν Τα κορίτσια ως 
πελάτισσες ήταν πολύ πιο παραστατικά, ίσως
σ
τους πωλητές µέχρι να βρουν το

ες και αδύνατες. Γενικά, τα παιδιά χρησιµοποίησαν πολλά 
τεχνάσµατα  για να «βγάλουν γέλιο», χωρίς να το κάνουν γελοίο. 

Ανάλογα δούλεψαν και την άσκηση µε τη διαφήµιση. 
Προσπάθησαν να βρουν αστείες διαφηµίσεις όπως αυτή µε τις 
ψαροκροκέτες και τη δασκάλα, το Red Bull, το νερό Τόρνα µε τη Βλάχα 
κ.α.  

Στο τέλος ήταν ενθουσιασµένα και γελούσαν καθώς θυµόντουσαν 
αυτά που είχαν κάνει κάποιοι συµµαθη
σ
προετοιµασία των θεµάτων τους. Η διαφήµισ

ε να είναι πολύ οικείο θέµα για τα παιδιά και γι’ αυτό τα 
παρουσίασαν µε περισσή ευκολία. Στο τέλος αποχαιρετιστήκαµε 
ευχόµενοι «Πάντα να γελάµε». 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 26η
 
Στην παρέµβαση αυτή αποφάσισα να παραµείνουµε στον ίδιο χώρο της 
κατανάλωσης και της τηλεόρασης, αφού διαπίστωσα ότι είναι ένας χώρος 
προσιτός και ευχάριστος για τους µαθητές. Εκτός όµως από τους 
συλλογικούς αυτοσχεδιασµούς, σήµερα τα παιδιά θα ασκούνταν σε 
αυτοσχέδιους µονόλογους. Για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 
ατµόσφαιρα συζητήσαµε και θυµηθήκαµε την προηγούµενη παρέµβαση 
αι επαναλάβαµε τα στοιχεία που µας είχαν εντυπωθεί. 

 

κ
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 1η «Παρουσιάζω ένα αντικείµενο» 

Τα παιδιά επιλέγουν ένα αντικείµενο και προσπαθούν να το 
παρουσιάσουν µιλώντας γι’ αυτό για τουλάχιστον ένα λεπτό. Η άσκηση 
αυτή είναι φαινοµενικά εύκολη, αλλά στην πραγµατικότητα έχει πολλές 
δυσκολίες, τις οποίες διαπίστωσαν και οι µαθητές στην πορεία. Τους 
εξήγησα ότι θα ξεκινήσουν από την εξωτερική του περιγραφή, θα 
προχωρήσουν µε την περιγραφή της χρησιµότητάς του και στο τέλος θα 
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παρουσιάσουν τα πλεονεκτήµατά και τα µειονεκτήµατά του. Οι 
περισσότεροι µαθητές τελείωσαν την περιγραφή τους σε χρόνο λιγότερο 
του ενός λεπτού. Στο τέλος, τους µίλησα για το θεατρικό ίδος του 
µονόλογου και συζητήσαµε τις δυσκολίες που µπορεί να συναντάει ένας 
ηθοποιός όταν καλείται να κάνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο

ε

, ήταν µια πολύ 
αλή άσκηση για τα παιδιά γιατί ξέφυγαν από το διάλογο και ασκήθηκαν 
ε κάτι διαφορετικό. 

σ

ηση είναι ότι τα παιδιά επιλέγουν αν θα δουλέψουν 
τοµικά, σε δυάδες ή σε οµάδες περισσότερων ατόµων. Παρατηρήθηκε 

ί, ενώ τα κορίτσια περισσότερο 
ι
ν

πουάν για καραφλούς κ.α. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΟΛΙΑ 
Στην παρέµβαση αυτή τα παιδιά χρησιµοποίησαν την εµπειρία του 
προηγούµενου µαθήµατος, ώστε να παράγουν κάτι δικό τους. Όπως 
διαφαίνεται και από τα παραπάνω, η ατµόσφαιρα ήταν πάλι κωµική και 
διασκεδαστική. Τα παιδιά ήταν απελευθερωµένα και η φαντασία τους τα 
βοήθησε ώστε να βγάλουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Εντύπωση µας 
έκανε το γεγονός ότι τα αγόρια ήταν λιγότερο ανταγωνιστικά µεταξύ 
τους, σε αντίθεση µε τα κορίτσια τα οποία φάνηκε να επιδιώκουν 
περισσότερο την ατοµική προβολή. Η ευχή τους ήταν «Να είµαστε πάντα 
έτσι χαρούµενοι» 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 27

κ
σ
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Φτιάχνω τη δική µου διαφήµι η» 

Σε ένα πλαίσιο ανάλογο µε το προηγούµενο τα παιδιά φτιάχνουν 
µια δική τους διαφήµιση για ένα οποιοδήποτε προϊόν. Αυτό που διαφέρει 
σε αυτή την άσκ
α
ότι τα αγόρια εργάστηκαν σχεδόν όλα µαζ
ατοµικά κα  λιγότερο σε δυάδες. Οι διαφηµίσεις που έφτιαξαν ήταν 
εµπνευσµέ ες οι περισσότερες από το χώρο του tele-marketing. Τα 
παιδιά παρουσίαζαν ανύπαρκτα και πρωτότυπα προϊόντα, τα οποία είχαν 
παράξενες ιδιότητες. Το κρεβάτι που ανοίγει και γίνεται δωµάτιο, το 
γραφείο που γίνεται κρεβάτι, ένα  διατροφικό κέντρο που παχαίνει σε 
αντιδιαστολή προς αυτά που αδυνατίζουν, το τσαντάκι του Sport Billy 
που χωράει τα πάντα, ένα τυχερό παιχνίδι που κερδίζει ένας στο 
1.000.000.000.000, CD, σαµ
 
 

η

 
Η τηλεόραση φάνηκε να είναι πηγή έµπνευσης για τα παιδιά και γι’ αυτό 
τη χρησιµοποιήσαµε και στην επόµενη θεµατική µας, αλλά από µια άλλη 
σκοπιά. Σ’ αυτή την παρέµβαση το θέµα µας θα ήταν η δηµοσιογραφία. 
Στην άσκηση προθέρµανσης, η οποία ήταν πολύ σύντοµη, 
προσπαθήσαµε να δώσουµε το θέµα της ηµέρας. 
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ΑΣΚΗΣΗ 1η «Κάνουµε ζάπινγκ» 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες και παίζουν εναλλάξ. Ο ένας 
µαθητής είναι η τηλεόραση και ο άλλος ο τηλεθεατής. Ο µαθητής που 
κάνει την τηλεόραση στέκεται πίσω από ένα ξύλινο τετράγωνο. Ο 
µαθητής τηλεθεατής δίνει οδηγίες –παραγγέλµατα κάθε φορά που 
αλλάζει κανάλι. Η τηλεόραση πρέπει να αναπαραστήσει αυτά που ζητάει 
ο τηλεθεατής κυρίως µε τις εκφράσεις του προσώπου, χρησιµοποιώντας 
όσο το δυνατόν λιγότερο το λόγο. Μόλις ακούγεται το ταµπουρίνο 
κλείνει η τηλεόραση και αλλάζουν ρόλους.  
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Παίζουµε τους δηµοσιογράφους» 

Τα παιδιά αλλάζουν δυάδες και γίνονται τώρα ο δηµοσιογράφος 
και κάποιος γνωστός από τον οποίο παίρνουν συνέντευξη. Τα πρόσωπα 
πορούν να τα επιλέξουν µόνοι τους ή να διαλέξουν ένα από το κουτί 
των θεµάτων. Αυτό που ζητήθηκε από τα παιδιά είναι να προσπαθήσουν 
να είναι πειστικοί στο ρόλο τους, να έχουν την ανάλογη σοβαρότητα, να 
ροετοιµάσουν καλά τις ερωτήσεις τους και να προσέξουν τις απαντήσεις 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΟΛΙΑ 
ν πραγµατοποίηση 

των συνεντεύξεων, ενώ στην αρχή είχαν δείξει µεγάλο ενθουσιασµό µε 
το θέµα. ∆εν µπορούσαν να οργανώσουν εύκολα τη σκέψη τους και να 
θέσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να προαχθεί η συζήτηση. Αλλά 
και τα παιδιά από τα οποία έπαιρναν τις συνεντεύξεις είχαν πολλές 
δυσκολίες. Οι απαντήσεις τους ήταν συχνά µονολεκτικές ή πολύ 
σύντοµες και γι’ αυτό οι συνεντεύξεις είχαν πολλά κενά, στη διάρκεια 
των οποίων τα παιδιά προσπαθούσαν να σκεφτούν. Ίσως ήταν µια 
δύσκολη άσκηση και έπρεπε να προετοιµαστούν περισσότερο. Τα παιδιά 
στο τέλος παρουσίασαν τις δυσκολίες που συνάντησαν και είπαν ότι θα 
προτιµούσαν κάτι πιο διασκεδαστικό. Ωστόσο, στο τέλος συµφωνήσαµε 
ότι δεν µπορούµε να κάνουµε µόνο κωµικές ασκήσεις, αλλά να 
προσπαθούµε να βελτιωθούµε εκεί που έχουµε αδυναµίες. Στο τέλος, 
ευχήθηκαν «Να γινόµαστε συνεχώς καλύτεροι». 
 
 

µ

π
τους. Οι συνεντεύξεις που έκαναν τα παιδιά ήταν οι εξής: στο διευθυντή 
του σχολείου, στη δασκάλα της τάξης, στο δήµαρχο, σε κάποιον που 
κέρδισε το Τζόκερ, στο Μαχλά (ποδοσφαιριστής), στον Κολοκοτρώνη, 
στον Αϊνστάιν, στον Μπους, στο Σηµίτη, στη Βανδή, στον παίχτη ενός 
reality show, στη Ράντου (ηθοποιός), στο Μ. Αλέξανδρο, στο Λεωνίδα 
(από τους Σπαρτιάτες). Κάποια παιδιά ζήτησαν και βοηθούς για να 
κάνουν τον κάµεραµαν και τη µακιγιέζ. 
 

Τα παιδιά συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στη
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 28η
Η θεµατική της σηµερινής παρέµβασης ήταν τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς και οι σχέσεις των ανθρώπων µέσα σε αυτά. Η άσκηση 
προθέρµανσης είχε ως στόχο να παρουσιάσει το θέµα µε το οποίο θα 

πιβάτες µε το ρυθµό της µουσικής. 
Με τη στάση του σώµατός του δίνει οδηγίες, τις οποίες πρέπει να 

ερά, φρενάρει, ανηφόρα, 

 

υνταξιδεύουν και πιάνουν συζήτηση. Ο χαρακτήρας της 
υζήτησης (αστείος, αυστηρός, καυγάς, σοβαρός) επαφίεται στη 
φαντασία των παιδιών.  

Τα ζευγάρια που δουλέψαµε ήταν τα εξής: δύο νοικοκυρές 
(κουτσοµπολιό για τα παιδιά τους και τις δουλειές), µια διάσηµη κι ένα 
παιδάκι(το παιδί γίνεται ενοχλητικό ζητώντας συνεχώς αυτόγραφο), δύο 
αδέρφια µικρά (τσακώνονται συνέχεια και ενοχλούν όλο το λεωφορείο), 
παππούς και πανκ (ο πανκ ενοχλεί ακούγοντας µουσική και 
τραγουδώντας), η γιαγιά και η εγγονή της (η γιαγιά δεν ακούει και 
υπάρχει πρόβληµα συνεννόησης), δύο φίλοι (συζητούν τα προβλήµατά 
τους στο σχολείο), δύο φίλαθλοι (ξεσηκώνουν το λεωφορείο µε τα 
συνθήµατά τους και στο τέλος τσακώνονται γιατί υποστηρίζουν 
διαφορετικές οµάδες), ένας κλέφτης κι ένας αστυνόµος (δηµιουργούνται 
παρεξηγήσεις όταν ο αστυνοµικός καταλαβαίνει ότι είναι κλέφτης και ο 
κλέφτης προσπαθεί να διαφύγει), µία µαµά µε το παιδί της(συζητούν για 
το σχολείο και τους βαθµούς και η µητέρα µαλώνει το παιδί), ένα 
ζευγάρι(τσακώνονται γιατί ο άντρας ζηλεύει τη γυναίκα) και ένας 
πολιτικός και ένας συνταξιούχος (ο συνταξιούχος κάνει παράπονα για το 
χαµηλό του µισθό). 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΟΛΙΑ 

Η πορεία της παρέµβασης ήταν καλή γιατί τα παιδιά κατάφεραν να 
αυτοσχεδιάσουν µε διαφορετικό τρόπο στην κάθε περίπτωση. 

ασχολούµασταν. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η «Παίζουµε τους επιβάτες» 
Τα παιδιά κάθονται σαν να βρίσκονται σε λεωφορείο. Μπροστά 
βρίσκεται ο οδηγός, ο οποίος αλλάζει κάθε φορά που χτυπάει το 
ταµπουρίνο. Ο οδηγός ταξιδεύει τους ε

ακολουθούν οι επιβάτες. Στρίβει δεξιά, αριστ
κατηφόρα κοκ. Σε κάποια σηµεία παρεµβαίνει ο εµψυχωτής και αλλάζει 
το µεταφορικό µέσο σε τρένο, αεροπλάνο, πλοίο. Τα παιδιά και οι οδηγοί 
συµπεριφέρονται ανάλογα.  
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «Συζήτηση στο λεωφορείο» 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες και τραβούν ένα χαρτάκι από το 
κουτί των θεµάτων. Οι χαρακτήρες που διαλέγουν είναι δύο άνθρωποι, οι 
οποίοι σ
σ
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∆ηµιούργησαν διάλογους µε πλοκή και δράση και κατάφεραν σε άλλες 
περιπτώσεις να προκαλέσουν το γέλιο και σε άλλες το ενδιαφέρον των 
συµµαθητών τους. Τα παιδιά ένιωθαν ικανοποιηµένα µε τον εαυτό τους, 
γιατί δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαµόρφωση των 
αυτοσχεδιασµών. Επίσης, τους άρεσε πολύ το παιχνίδι µε τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, γιατί µπόρεσαν να διασκεδάσουν και να 
εκτονωθούν. Στο τέλος ευχήθηκαν «Να είµαστε πάντα χαµογελαστοί». 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 29η
 
 Η παρέµβαση αυτή ήταν η τελευταία µε ασκήσεις, καθώς από την 
επόµ νη αρέµβαση άρχισε η προετοιµασία της θεατρικής παράστασης. 
Για το λόγο αυτό η προετοιµασία αυτής της παρέµβασης στόχευε κυρίως 
στο συναισθηµατισµό των παιδιών και στην εξωτερίκευση δικών τους 
καταστάσεων. Στην αρχή

ε π  

 της παρέµβασης έγινε µια άσκηση χαλάρωσης 
και πρ

τ

υ κεφαλιού προσπαθώντας να 
χαλαρ

σ ο ρ  κ ε

όσα πιο πολλά µπορούµε 
από αυτά

ριεύσει όλο µας το µυαλό και το σώµα. 
Ανοίγουµε τα µάτια και προσπαθούµε να κρατήσουµε το αίσθηµα της 
χαράς. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 2η «∆ιηγούµαστε στους φίλους µας την ευτυχισµένη στιγµή 
µας» 
Όπως είµαστε στη µοκέτα σχηµατίζουµε ένα µεγάλο κύκλο. Κάθε 
µαθητής έρχεται και στέκεται στη µέση του κύκλου και µας διηγείται την 

οθέρµανσης, στη συνέχεια δύο ασκήσεις και στο τέλος συζήτηση 
µε τα παιδιά για ην επικείµενη προετοιµασία της παράστασης. 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 1η «Χαλαρώνουµε µε ευχάριστες σκέψεις» 
Παίζει δυνατά µια χαλαρωτική µουσική και τα παιδιά κάθονται στη 
µοκέτα. Κουλουριάζονται και κλείνοντας τα µάτια τους προσπαθούν να 
συγκεντρωθούν στον εαυτό τους και στο ρυθµό της αναπνοής τους. 
Αρχίζουµε αργά περιστροφές το

ώσουµε τους µυς µας. Ακολουθεί χαλάρωση χεριών και ποδιών. 
Φέρνουµε το µυαλό µας το αγαπηµέν  µας χ ώµα αι ζωγραφίζουµ  µε 
αυτό όλη την εικόνα του µυαλού µας. Στη συνέχεια προσπαθούµε να 
θυµηθούµε µια πολύ ευχάριστη στιγµή της ζωής µας. Προσπαθούµε να 
ανακαλέσουµε στο µυαλό µας όλες τις λεπτοµέρειες από αυτή τη στιγµή. 
Ποιοι ήταν µαζί µας, που ήµασταν, αν ήταν µέρα ή νύχτα, τι εποχή ήταν, 
τι φορούσαµε ή τι κρατούσαµε. Θυµόµαστε 

 που είπαµε εκείνη τη στιγµή. Αφήνουµε τώρα το µυαλό µας να 
θυµηθεί όλη τη στιγµή και τη χαρά που µας προκάλεσε. Αφήνουµε το 
αίσθηµα της χαράς να κυ
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ευτυχισµένη του στιγµή. ∆ιαλέγει όποια παιδιά θέλει και κάνουν µια 
πρόχειρη αναπαράσταση της στιγµής. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 3η «Το αγαπηµένο µου αντικείµενο» 
Σκεφτόµαστε ένα πολύ αγαπηµένο αντικείµενο και το γράφουµε σε ένα 
χαρτί. Από την πίσω πλευρά του χαρτιού γράφουµε µια ευχή. 
Στεκόµαστε απέναντι από το ηµικύκλιο των συµµαθητών µας και το 
παρουσιάζουµε. ∆ιηγούµαστε πώς το αποκτήσαµε και γιατί είναι 
ηµαντικό για εµάς. Στο τέλος χαρίζουµε το χαρτάκι σε έναν συµµαθητή 

µας, χωρίς να διαβάσουµε την ευχή. Αφού παρουσιάσουν όλοι οι 
µαθητές, στο τέλος σηκώνεται ο καθένας και διαβάζει την ευχή από το 
χαρτάκι. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ –ΣΧΟΛΙΑ 

Η παρέµβασή µας αυτή ήταν διάχυτη από πολλά συναισθήµατα. 
Το διαφορετικό από τις προηγούµενες παρεµβάσεις ήταν ότι ο καθένας 
παρουσίασε µπροστά στην  οµάδα ένα κοµµάτι του εαυτού του. Σε αυτά 
τα παιχνίδια συµµετείχα κι εγώ, παρουσιάζοντας τη δική µου 
ευτυχισµένη στιγµή και το δικό µου αγαπηµένο αντικείµενο. Τους 
µίλησα για την εικόνα της χαράς που έχω και τους εξήγησα ότι τη 
χρησιµοποιώ σαν ασπίδα όταν είµαι στενοχωρηµένη. Την φέρνω στο 
µυαλό µου και προσπαθώ µέσα από τη χαρά εκείνης της στιγµής να 
διώξω τη λύπη µακριά. Επίσης, τους έδειξα το αγαπηµένο µου 
αντικείµενο και τους εξήγησα πώς το απέκτησα και γιατί είναι τόσο 
σηµαντικό για εµένα.  

Τα παιδιά χάρηκαν πολύ µε αυτή την παρέµβαση, αλλά και µε το 
γεγονός ότι µοιραστήκαµε µεταξύ µας τόσο όµορφα πράγµατα. Στο τέλος 
ους µίλησα για  την παράσταση που θα ετοιµάζαµε και αφού τους 
αρουσίασα συνοπτικά τρία θεατρικά έργα, αποφασίσαµε να ανεβάσουµε 
ο «Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή. Ο λόγος που το επιλέξαµε είναι γιατί 
ίχε πρωτότυπο και διαχρονικό θέµα, αλλά και γιατί µεταφέρει ένα 

µήνυµα ειρήνης, όπως αυτό που είχαν µεταφέρει τα παιδιά στο θεατρικό 
.  

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 29
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η-40η  
Προετοιµασία παράστασης και πρόβες  
 

Για την πραγµατοποίηση της παράστασης έκανα µια προσωπική 
διασκευή22 στο έργο, προσπαθώντας, χωρίς να αλλοιώσω την πορεία του 
έργου, να το προσαρµόσω στα δεδοµένα της οµάδας. Στην πρώτη 

                                                 
22 Η διασκευή αυτή παρατίθεται στο παράρτηµα της εργασίας. 
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παρουσίαση του έργου αφού µοιράστηκε στα παιδιά, χρησιµοποιήσαµε 
την τεχνική του θεατρικού αναλόγιου. ∆ιαβάσαµε κάποια αποσπάσµατα 
µέσα στην τάξη και είδαµε τους χαρακτήρες του έργου. Συζητήσαµε και 
αναλύσαµε όσο πιο πολύ µπορούσαµε τον κάθε χαρακτήρα, αλλά και τον 
τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαµε να το παρουσιάσουµε και να το 
παίξουµε. Στο τέλος, έγινε η διανοµή των ρόλων χωρίς προβλήµατα αφού 
όλα τα παιδιά βρήκαν ένα χαρακτήρα που να τους αρέσει. Σε 
περιπτώσεις διεκδίκησης  του χαρακτήρα από δύο παιδιά ακολουθήσαµε 
την κλήρωση, αλλά και τα λογικά επιχειρήµατα, ώστε να µην αισθανθεί 
κανένα παιδί αδικηµένο. 

Οι πρόβες ξεκίνησαν, αλλά πολύ σύντοµα διαπιστώσαµε ότι οι 
σχολικές ώρες δεν επαρκούσαν για να ανεβάσουµε κανονικά την 
παράσταση. Ζητήσαµε άδεια για πρόβες σε µη σχολικές ώρες, αλλά 
υπήρχαν κωλύµατα µε τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και έτσι 
δεν µας επέτρεψαν να κάνουµε επιπλέον πρόβες εκτός σχολικού 
ωραρίου. Αποφασίσαµε λοιπόν µε τα παιδιά να παρουσιάσουµε την 
παράσταση στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης και για θεατές θα είχαµε
σους γονείς µπορούσαν, τη δασκάλα της τάξης και το τµήµα του 
λοήµερου, στο οποίο δίδασκα εγώ. 

Τα παιδιά δούλεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας µε 
υνέπεια. Συνεργάζονταν µεταξύ τους και προσπαθούσαν να 
υµβουλέψουν ο ένας τον άλλο. Για τα σκηνικά και τα κοστούµια 
δούλεψε πάρα πολύ η φαντασία τους. Έφεραν πολλά αντικείµενα από τα 
πίτια τους και κατασκεύασαν πρόχειρα και µερικά άλλα. Θυµήθηκαν 
αλιές κατασκευές που υπήρχαν στο σχολείο, τις αναζήτησαν και τις 
ροσάρµοσαν στα δεδοµένα της παράστασης. 

ήταν µεγάλη και σηµαντική και αν είχαµε 
θεσή µας, θα µπορούσε να ανέβει µια πολύ 
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Η προσπάθειά τους 
ερισσότερες ώρες στη διάπ
κ ή θεατρική παράσταση. 

Την ηµέρα της παράστασης, τα παιδιά είχαν µεγάλη αγωνία και 
άγχος και ζήτησαν από τη δασκάλα τους να κάνουν µια πρόβα µαζί της. 
Η παράσταση ανέβηκε παρουσία της δασκάλας και του τµήµατος του 
ολοήµερου. Η διάρκειά της ήταν περίπου µια διδακτική ώρα και τα 
παιδιά ένιωσαν µεγάλη ικανοποίηση.  Έµειναν ευχαριστηµένα από την 
απόδοσή τους και εξέφρασαν την επιθυµία να την ξανανεβάσουν. 
∆υστυχώς, οι συνθήκες δεν επέτρεψαν µια εύτερη παράσταση. 

 Στη συζήτηση που ακολούθησε µε τα παιδιά που παρακολούθησαν 
την παράσταση, διαπιστώθηκε ότι κι αυτά την είχαν απολαύσει και σε 
κάποιο βαθµό είχαν ζηλέψει τα παιδιά που έπαιζαν. Είχαν κατανοήσει το 
έργο και είχαν διασκεδάσει σε αρκετά σηµεία. Μάλιστα εξέφρασαν την 
επιθυµία να το παίξουν και αυτά κάποια στιγµή στα δικά µας µαθήµατα. 
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Ο κυρ -Νικόλας ο Γαρύφαλος ξεκινάει το ταξίδι του µε το τρένο. 

Η αφηγήτρια και ο κυρ-Νικόλας που ποτίζει τα λουλούδια του.
Τα λουλούδια είναι κατασκευή των ίδιων των µαθητών.  
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Ο Νικόλας συναντάει τους δύο στρατιώτες και τους
συµφιλιώνει. 

Τα παιδιά µαζεύονται γύρω από την υδρόγειο, την οποία
κατασκεύασαν µόνα τους, για να χορέψουν «Αν όλα τα παιδιά
της γης πιάναν γερά τα χέρια…..» 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Η  πορεία των παρεµβάσεων τελείωσε σε αυτό το σηµείο. Όπως έχει 
προαναφερθεί στο ερευνητικό µέρος ακολούθησε µια οµαδική 
συνέντευξη µε τα παιδιά και κάποιες ατοµικές. Από τις µεταξύ µας 
συζητήσεις, αλλά και από συζητήσεις µε την εκπαιδευτικό της τάξης και 
κάποιους γονείς των µαθητών, η όλη εµπειρία ήταν πολύ εποικοδοµητική 
για τα παιδιά. Τους δηµιούργησε αισθήµατα χαράς, δηµιουργίας και 
ικανοποίησης. Ανάλογα ήταν και τα δικά µου αισθήµατα γιατί 
εισέπραττα την ευχαρίστηση των παιδιών. 

Μέσα από τη θεατρική αγωγή κάποια παιδιά κατάφεραν να 
µιλήσουν και να πουν πράγµατα που δεν είχαν την ευκαιρία να 
ξαναπούν. Κάποιοι µαθητές , όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις 
τους (που βρίσκονται στο παράρτηµα της παρούσας εργασίας), πρόσεξαν 
κάποιο

 

ο . ν
ί θ

ουν την ευκαιρία να µάθουν και άλλα πράγµατα και να 
ανεβά

ο τ κ
 

 και µε ευχαρίστησε εκ µέρους όλης της τάξης για 
όλα ό ο  ξ

υς συµµαθητές τους, τους οποίους δεν είχαν προσέξει ποτέ. 
Γνώρισαν κάποια πράγµατα γι’ αυτούς που δεν τα είχαν φανταστεί. 

Ένα επιπλέον στοιχείο που εισέπραξα, είναι ότι κάποιοι µαθητές οι 
οποίοι δεν ήταν αποδεκτοί από την οµάδα τους δέθηκαν πάρα πολύ µαζί 
µου, γιατί µε ένιωθαν σαν έναν άνθρωπο που τους αναγνώριζε και τους 
έδινε ευκαιρίες. Ιδιαίτερα εµφανές ήταν µε έναν αδύνατο στα µαθήµατα 
και ευτραφή µαθητή, ο οποίος µου έδειχνε υπερβολική αγάπη και 
αφοσίωση. Ο µαθητής αυτός ακόµη και τώρα, σχεδόν µισό χρόνο µετά 
εξακολουθεί να µε παίρνει τηλέφωνο και να µου λέει τα νέα του. 

Ωστόσο, η αγάπη που δέχτηκα ήταν από όλη την τάξη. Στο τέλος, 
µου έγραψαν κάποια γράµµατα και µου τα έφεραν µαζί µε λουλούδια και 
µικρά δώρα. Μου ζήτησαν να ανταλλάξουµε τηλέφωνα και ακόµη 
κρατούν επαφή µαζί µου. Μέσα από το θέατρο αναπτύξαµε µια πολύ 
καλή σχέση µε τα παιδιά, η οποία εκφράστηκε µε πολλούς τρόπους από 
την πλευρά τ υς  Μάλιστα στο τέλος µου ζήτησα  ως χάρη να τους 
επισκέπτοµαι στο γυµνάσιο και να συνεχ σουµε τα µαθήµατα εάτρου, 
ώστε να έχ

σουν κι άλλες παραστάσεις. 
Μια από τις πιο συγκινητικές στιγµές που έζησα µε αυτή την 

οµάδα, ήταν στο τέλος της οµαδικής συνέντευξης. Αφού ολοκληρώσαµε 
τη συνέντευξη, τους εξήγησα το σκοπό για τον οποίο γινόταν και τους 
µίλησα για την εργασία µ υ. Τους ευχαρίστησα για τη βοήθειά  ους αι 
τους ευχήθηκα καλή συνέχεια στο γυµνάσιο. Εκείνη τη στιγµή µια 
µαθήτρια σηκώθηκε

σα τ υς έµαθα και όλα όσα έζησαν. Τότε όλα τα παιδιά έσπασαν 
σε ένα αυθόρµητο χειροκρότηµα που ήταν τόσο έντονο και 
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συναισθηµατικά φορτισµένο, που µε δυσκολία κατάφερα να συγκρατήσω 
τα δάκρυά µου. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, γιατί χωρίς τη βοήθειά 
τους και τη συνεργασία τους αυτή η εργασία δεν θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  

 

 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της εργασίας θα προσπαθήσουµε να 
ανακεφαλαιώσου

οικογένειας

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, η σχέση 
θεατρικής αγωγής και αυτοαντίληψης εντοπίστηκε µόνο στον τοµέα που 
αφορά στη φυσική εµφάνιση των µαθητών. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι 
η θεατρική αγωγή επηρεάζει τους µαθητές µόνο ως προς την 
αυτοαντίληψη της φυσικής τους εµφάνισης. Αυτό µπορεί να οφείλεται, 
όπως εξηγήσαµε και στον έλεγχο των υποθέσεων, στην  ευαισθησία του 
ερωτηµατολογίου. ∆ιαφορές υπήρξαν και σε όλους τους υπόλοιπους 
τοµείς αυτοαντίληψης, αλλά δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Ίσως, για 
να επιτύχουµε στατιστικά σηµαντικές διαφορές και στους υπόλοιπους 
τοµείς αυτοαντίληψης, να πρέπει να ασχοληθούµε µε την έρευνα για µια 
τουλάχιστο σχολική χρονιά ή και περισσότερο. Κάτι τέτοιο όµως θα 
ξεπερνούσε τα χρονικά όρια της παρούσης έρευνας, αλλά και των 
µεταπτυχιακών σπουδών. 

Σύµφωνα ∆ε µε τις αναφορές των συνεντεύξεων των ίδιων των 
µαθητών, που παρακολούθησαν τα µαθήµατα θεατρικής αγωγής, 
υπήρξαν αλλαγές  και στους υπόλοιπους τοµείς αυτοαντίληψης. Με 

µε όσα έχουµε αναφέρει µέχρι αυτό το σηµείο και στη 
συνέχεια να τα ερµηνεύσουµε. Η ανάλυση θα γίνει µε άξονα τους 
βασικούς στόχους και προβληµατισµούς της έρευνάς µας, οι οποίοι ήταν 
οι εξής: 

 Η διερεύνηση της σχέσης της θεατρικής αγωγής µε την 
αυτοαντίληψη των µαθητών. 
 Η µελέτη της σχέσης της θεατρικής αγωγής και της 
αυτοαντίληψης, µε το φύλο των µαθητών. 
 Η διερεύνηση της σχέσης της θεατρικής αγωγής και της 
αυτοαντίληψης, µε το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της 

. 
 Η µελέτη της επίδρασης της θεατρικής αγωγής στις 
κοινωνικές σχέσεις και τη δυναµική της οµάδας. 

 
 
 

10.1. Η θεατρική αγωγή και η αυτοαντίληψη 
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γνώµονα τα ίδια τα παιδιά και τις δηλώσεις τους στις συνεντεύξεις, το 
και 

αυτοεκτίµηση. Η ενασχόλησή τους µε το θέατρο τα βοήθησε να δείξουν 
στους 

ού και έδωσε φτερά στη σκέψη και το σώµα τους. Επιπλέον, 
σε κάποιες περιπτώσεις βελτίωσε τη σχολική τους ικανότητα και τον 
αντίστοιχο τοµέα αυτοαντίληψης.  Πώς λοιπόν ένα παιδί να µην 
βελτιώσει την αυτοαντίληψή του, όταν νιώθει πιο ικανό και πιο 
ελεύθερο; 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο πρέπει να σταθούµε και το οποίο 
σχετίζεται άµεσα µε τη βελτίωση της αυτοαντίληψης της φυσικής 
εµφάνισης, είναι η κινητική έκφραση µέσα από το θέατρο. Όλες οι 
κινητι

 

α τ  απ ι. Ω
αµ σύ ε 

ν.  Όποια κι αν είναι η πορεία που θα 
ακολο

αξύ θεατρικής αγωγής και αυτοαντίληψης. 
Αυτό που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι διαφέρει ο βαθµός επίδρασης 
της θεατρικής αγωγής στους διάφορους τοµείς αυτοαντίληψης και αυτό 
φαίνεται να εξαρτάται από την ίδια την προσωπικότητα και τη 
δεκτικότητα του µαθητή, αλλά και από το χρόνο εφαρµογής της 
θεατρικής αγωγής.  

Οι παρατηρήσεις αυτές είναι εξίσου σηµαντικές για τον 
παιδαγωγικό και τον ερευνητικό τοµέα. Για τον πρακτικό τοµέα της 
παιδαγωγικής είναι χρήσιµες καθώς δίνουν στον εκπαιδευτικό µια 

θέατρο τα βοήθησε να έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

συµµαθητές τους, αλλά και τους υπόλοιπους σηµαντικούς άλλους, 
ότι διαθέτουν ένα δυναµικό θεατρικής ενέργειας, το οποίο µέχρι πρότινος 
δεν γνώριζαν.  

Επίσης, τα παιδιά µέσα από το θέατρο βρήκαν ένα χώρο έκφρασης 
και εκτόνωσης, ο οποίος τους έδωσε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν 
διάφορες δεξιότητες και ικανότητες. Οι δεξιότητες που απέκτησαν τους 
βοήθησαν να εκφράζονται  ορθότερα και µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 
Το θέατρο απελευθέρωσε τους µαθητές από τα δεσµά της ντροπής και 
του ενδοιασµ

κές ασκήσεις έχουν πολλαπλά οφέλη για τους µαθητές. Αφενός 
βοηθούν τα παιδιά να σταθούν και να κινηθούν θεατρικά πάνω στη 
σκηνή. Αφετέρου, τα µεταφέρει από  το στάσιµο και ακίνητο χώρο του 
θρανίου σε έναν ενεργειακό χώρο κίνησης. Στο χώρο αυτό ανακαλύπτουν 
το σώµα τους και τις δυνατότητες του και βελτιώνουν τη σχέση τους µε 
αυτό. Για να το «εκθέσουν» µπροστά στα µάτια των συµµαθητών τους, 
πρέπει πρώτα ν ο αγαπήσουν και να το οδεχτούν οι ίδιο στόσο, 
εδώ υπάρχει και µια φίδροµη σχέση, µφωνα µ την οποία, αφού 
βιώσουν την αποδοχή της φυσικής τους εµφάνισης µέσα από τη σκηνική 
«έκθεση», νιώθουν καλύτερα µε το σώµα τους και µαθαίνουν να το 
αποδέχονται και να το αγαπού

υθήσει ο κάθε µαθητής, αυτό που έχει σηµασία είναι το 
αποτέλεσµα, δηλαδή η βελτίωση της αυτοαντίληψης της φυσικής 
εµφάνισης. 

Συµπερασµατικά λοιπόν καταλήγουµε από τα παραπάνω ότι 
υπάρχει µια άµεση σχέση µετ
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εναλλακτική µέθοδο διδασκαλίας µε πολλαπλά οφέλη στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή. Στον ερευνητικό τοµέα της 
αιδαγωγικής ανοίγει επιπλέον δρόµους στην έρευνα, ώστε να 
ιερευνηθεί και να µελετηθεί ο χώρος της αγωγής του θεάτρου 
κτενέστερα. Ας τα εξετάσουµε ειδικότερα παραθέτοντας παράλληλα και 
ις προτάσεις µας. 

Στην πρακτική της παιδαγωγικής οι εκπαιδευτικοί όλων των 

οϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη µιας θετικής αυτοαντίληψης στο µαθητή. Αυτή η θετική 
αυτοαντίληψη θα µπορεί να προάγει όχι µόνο τη σχολική ικανότητα του 
µαθητή, αλλά και τις διαπροσωπικές του σχέσεις και την οµαλή εξέλιξη 
της ατοµικότητάς του. Το κλίµα αυτό µπορεί να δηµιουργηθεί µέσα από 
ένα κλίµα αποδοχής της ετερότητας του µαθητή, ένα αίσθηµα ασφάλειας 
και εκτίµησης. Το θέατρο µπορεί να σταθεί πολύτιµος αρωγός στα χέρια 
του εκπαιδευτικού, δίνοντας στο µαθητή τη δυνατότητα να εκφράσει την 
ετερότητά του και το συναισθηµατισµό του. 

Στον ερευνητικό τοµέα ανοίγονται πολλές προοπτικές για 
περαιτέρω µελέτη της σχέσης αυτοαντίληψης και θεατρικής αγωγής. Με 
κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις, µπορεί η παραπάνω σχέση να 
µελετηθεί αιτιωδώς. Να µελετηθεί δηλαδή αν η σχέση που βρέθηκε 
στους τοµείς αυτοαντίληψης συνιστά µια αιτιώδη σχέση, αν δηλαδή η 
υψηλή επίδοση στη θεατρική αγωγή µπορεί να διασφαλίσει υψηλό βαθµό 
αυτοαντίληψης και το αντίστροφο. Αν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί θα 
µπορούσαν να µελετηθούν τεχνικές βελτίωσης στην επίδοση της 
θεατρικής αγωγής, αλλά και τεχνικές βελτίωσης της αυτοαντίληψης του 
ατόµου. 

Ένα άλλο θέµα που θα µπορούσε να µελετηθεί είναι οι παράγοντες 
από τους οποίους εξαρτάται ο βαθµός επίδρασης της θεατρικής αγωγής. 
Στην παρούσα έρευνα λάβαµε υπόψη κάποιους παράγοντες και 
διαπιστώσαµε ότι η θεατρική αγωγή δεν είχε τον ίδιο βαθµό επίδρασης 
σε όλ

 προέκυψε µέσα από 
συζητήσεις που έγιναν µε πολλούς συναδέλφους στο διάστηµα 

π
δ
ε
τ

βαθµίδων πρέπει να προσανατολίζονται στη δηµιουργία ενός κλίµατος 
στην τάξη, το οποίο να δηµιουργεί τις κατάλληλες πρ

ους τους τοµείς αυτοαντίληψης. Ενδιαφέρον θα ήταν λοιπόν να 
βρεθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό επίδρασης και να 
ληφθούν υπόψη στις επόµενες έρευνες, αλλά και στη σχολική τάξη.  

Επιπλέον, προοπτικές ανοίγονται στη γενικότερη διερεύνηση της 
επίδρασης της θεατρικής αγωγής στην ψυχολογία του ατόµου, όπως για 
παράδειγµα τη σχέση άγχους και επιθετικότητας και θεατρικής αγωγής . 

το βαθµό επίδρασης του Θεάτρου στην ενσυναίσθηση του ατόµου κ.α. 
Ακόµη χρήσιµο θα ήταν να µελετηθούν και να προταθούν και νέες 
µορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση, όπως είναι η καινοτόµος 
προσέγγιση της Dorothy Heathcote.  

Τέλος, ένα σηµαντικό στοιχείο που
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εκπόν δε  φ α 

 

εξειδικευµένες γνώσεις για να µπορέσει να τη 
ρησιµοποιήσει. 

Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο οι εκπαιδευτικοί να ενηµερωθούν µέσα 
πό προγράµµατα και σεµινάρια και να γνωρίσουν τις διαστάσεις τόσο 
της αυτοαντίληψης όσο και της θεατρικής αγωγής. Ιδιαίτερα για τη 

αι 
ρακτικό µάθηµα σε όλα τα Παιδαγωγικά Τµήµατα, ώστε οι 
κκ

 θέατρο σ ρο

ησης της έρευνας είναι το εξής. Πολλοί συνά λφοι άνηκε ν µην 
γνωρίζουν τόσο την έννοια της αυτοαντίληψης όσο και τις διαστάσεις της 
στην παιδαγωγική. Ανάλογα συµπεράσµατα βγάλαµε και για τις γνώσεις 
των εκπαιδευτικών στη θεατρική αγωγή. Ειδικότερα, για τη θεατρική 
αγωγή διαπιστώσαµε ότι, αν και γνώριζαν την έννοια, δεν γνώριζαν 
πρακτικές εφαρµογής της στη σχολική τάξη και θεωρούσαν ότι πρέπει να 
διαθέτει κανείς 
χ

α

θεατρική αγωγή, θεωρούµε ότι πρέπει να µπει ως θεωρητικό κ
π
ε ολαπτόµενοι εκπαιδευτικοί να µπορούν να µάθουν από νωρίς τις 
προοπτικές του ∆ράµατος στην εκπαίδευση. ∆υστυχώς, αυτό φαίνεται να 
µην συµβαίνει σε όλα τα παιδαγωγικά τµήµατα, αφού από κάποια λείπει 
εντελώς ως µάθηµα και σε κάποια άλλα έχει αποκλειστικά θεωρητικό 
χαρακτήρα. 

Αυτό έχει µια επιπλέον συνέπεια: Τα τελευταία χρόνια που 
διδάσκεται το το ολοήµε  σχολείο, παρατηρείται ότι τις θέσεις 
αναλαµβάνουν είτε άτοµα τα οποία έχουν παρακολουθήσει κάποια 
σεµινάρια, είτε άτοµα θεατρολογικών σχολών, τα οποία είναι άριστα 
καταρτισµένα θεωρητικά αλλά δεν διαθέτουν γνώσεις παιδαγωγικής και 
θεατρικής αγωγής. Συνεπώς, οι µελλοντικοί δάσκαλοι θα πρέπει να 
διαθέτουν και γνώσεις θεατρικής αγωγής, ώστε να µπορούν να τις 
χρησιµοποιήσουν τόσο στην πρωινή ζώνη του σχολείου όσο και του 
ολοήµερου.  
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10.2. Θεατρική Αγωγή και Αυτοαντίληψη σε σχέση µε το φύλο 
 
Όπως φάνηκε από τη στατιστική ανάλυση δεν βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στην αυτοαντίληψη αγοριών και κοριτσιών, τόσο 
στον προέλεγχο όσο και στο µετέλεγχο. Ανάλογα είναι τα συµπεράσµατα 

υση των συνεντεύξεων. Αλλά και κατά τη διάρκεια των 
δρώµενων, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια συµµετείχαν µε µεγάλη 
προθυ

ί
µ  

ί

 

 
τίληψη µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Αντίθετα, 

στην έρευνα της Μακρή-Μπότσαρη(1996) βρέθηκαν διαφορές  προς 

και από την ανάλ

µία. Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα µπορούµε να καταλήξουµε 
στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην 
επίδραση που έχει η θεατρική αγωγή στην αυτοαντίληψη αγοριών και 
κοριτσιών.  

Αυτό που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και σε αυτή την 
περίπτωση είναι η ευαισθησία του ερωτηµατολογίου, την οποία 
αναλύσαµε παραπάνω. Εποµένως, ανάλογα και στην περίπτωση του 
παράγοντα φύλου, ίσως να χρειαζόταν περισσότερο χρονικό διάστηµα 
για να εντοπίσουµε διαφορές στο βαθµό αυτοαντ ληψης ανάλογα µε το 
φύλο. Σίγουρα και σε αυτό το ση είο ανοίγεται ένα νέο πεδίο στον 
ερευνητικό χώρο.  

Από προηγούµενες εµπειρίες θεατρικής αγωγής σε Στ΄ τάξη 
δηµοτικού, είχαµε διαπιστώσει ότι η επίδραση του θεάτρου στην 
αυτοαντίληψη αλλά και στη σχολική επίδοση ήταν σηµαντικότερη για τα 
αγόρια παρά για τα κορίτσια. Σε εκείνη την περίπτωση είχε παρατηρηθεί 
σε τρεις µαθητές που συµµετείχαν σε µια θεατρική παράσταση, να 
αλλάζουν τη συµπεριφορά τους και τη στάση τους κατά τη διάρκεια της 
προετοιµασίας της παράστασης. Οι µαθητές εκείνοι 
κοινωνικοποιήθηκαν, βελτ ωσαν τη σχολική τους επίδοση, 
δραστηριοποιήθηκαν έντονα –ενώ µέχρι τότε ήταν σχεδόν αδιάφοροι για 
το σχολείο- και φάνηκαν να βελτιώνουν την αυτοαντίληψή τους πολύ 
περισσότερο από τα κορίτσια.  

Ίσως ο βαθµός επίδρασης της θεατρικής αγωγής σε εκείνη την 
περίπτωση να ήταν ένα τυχαίο γεγονός και να επηρεαζόταν περισσότερο 
από άλλους παράγοντες και όχι από το φύλο του µαθητή. Ίσως δηλαδή 
να πρόκειται για σύµπτωση ότι οι έντονες αλλαγές παρατηρήθηκαν στα 
αγόρια και όχι στα κορίτσια.  

Στην παρούσα έρευνα δεν διαπιστώσαµε ανάλογες αλλαγές, αλλά 
θα ήταν χρήσιµο για την πρακτική παιδαγωγική και την έρευνα να 
µελετηθεί περισσότερο και να βρεθούν οι παράγοντες που συνδέουν το 
φύλο, µε την αυτοαντίληψη και τη θεατρική αγωγή. Σύµφωνα δε µε 
άλλες έρευνες, στις µελέτες των Λεονταρή και Γιαλαµά(1998), της 
Χατζηθεολόγου(1994, 1999) και του Φρουζάκη(2001) δεν βρέθηκαν 
διαφορές στην αυτοαν

 259



  
 

όφελο

10.3. 

 

ς των αγοριών στους τοµείς της φυσικής εµφάνισης και της 
αθλητικής ικανότητας.  
 
 
 
 

Η Θεατρική Αγωγή και η Αυτοαντίληψη σε σχέση µε το 
κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας  

 
Όσον αφορά τις µεταβλητές αυτοαντίληψη και κοινωνικό-οικονοµικό 

επίπεδο της οικογένειας, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση στον 
τοµέα αυτοαντίληψης που σχετίζεται µε τη σχολική επίδοση. Αρκετές 
άλλες έρευνες επιβεβαιώνουν τη σχέση µεταξύ αυτοαντίληψης και 
κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου, όπως της Μεγάρη(1998), των 
Μπογδάνου & Παπαραφτάκη(1986), Χατζηθεολόγου (1994, 1999), 
Φρουζάκη (2001) κ.α. Κάποιες µάλιστα µιλούν  και για επίδραση της 
αυτοαντίληψης στη σχολική ικανότητα. Ανάµεσα στις έρευνες αυτές 
υπάρχουν και κάποιες άλλες, όπως αυτή των Λεονταρή & Γιαλαµά 
(1998), σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση 
ανάµεσα στην αυτοαντίληψη και το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της 
οικογένειας.  

Ωστόσο, η στατιστική ανάλυση που επιλέξαµε δεν επιτρέπει 
περαιτέρω ανάλυση του κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου και της 
αυτοαντίληψης, καθώς µέσα από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε 
δεν µπορούµε να εντοπίσουµε µεταξύ ποιών κοινωνικό-οικονοµικών 
οµάδων εντοπίζεται η διαφορά, ούτε µπορούµε να καταλήξουµε σε 
αιτιώδεις σχέσεις. Συνεπώς, δεν είναι εφικτό να συµπεράνουµε αν τα 
παιδιά που προέρχονται από ένα συγκεκριµένο κοινωνικό-οικονοµικό 
επίπεδο (π.χ. µεσαίο) αναµένεται να σηµειώσουν µεγαλύτερη αλλαγή 
στην αυτοαντίληψή τους ύστερα από τη θεατρική αγωγή.   

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, επιβεβαιώνονται και από τη 
θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης, έτσι όπως αναπτύχθηκε στο 
θεωρητικό µέρος της αυτοαντίληψης και της έννοιας του εαυτού. Οι 
απόψεις του Mead και του Cooley δίνουν στην έννοια του εαυτού µια 
κοινωνική διάσταση. Σύµφωνα µε τον Mead η συµµετοχή της γλώσσας 
και των αλληλεπιδράσεων είναι σηµαντική στο σχηµατισµό της έννοιας 
του εαυτού. Ωστόσο, η γλώσσα και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
ξεκινούν µέσα από την οικογένεια και γι’ αυτό ο ρόλος της οικογένειας 
και η κοινωνικό-οικονοµική της κατάσταση διαµορφώνουν την έννοια 
του εαυτού αλλά και το βαθµό αυτοαντίληψης. 
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Ανάλογα στον Cooley µελετήσαµε την έννοια του 
αυτοκαθρεπτιζόµενου εαυτού (looking-glass self), σύµφωνα µε την οποία 
το άτοµο βλέπει στους σηµαντικούς άλλους τον τρόπο µε τον οποίο τον 
αντιµετωπίζει η κοινωνία. Συνεπώς, αφού η οικογένεια κατέχει την 
πρωταρχική θέση ανάµεσα στους σηµαντικούς άλλους, θα παίξει 
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της εικόνας του εαυτού και της 
αυτοαντίληψης.  
 
 
 

10.4. Η Θεατρική Αγωγή και οι κοινωνικές σχέσεις των µαθητών 
 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας, βρέθηκε ότι η 
Θεατρική Αγωγή επέδρασε θετικά στις κοινωνικές σχέσεις των µαθητών 
και στις ανάλογες κοινωνικές δεξιότητες. Τα αποτελέσµατα αυτά 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της Άλκηστις(2000), αλλά 
και µε το θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίζει τη Θεατρική Αγωγή και το 
παιχνίδι.  

Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούµενα κεφάλαια ο 
κοινωνικοποιητικός ρόλος της Θεατρικής Αγωγής και του παιχνιδιού 
θεωρείται αδιαµφισβήτητος. Τα παιδιά µέσα από το θέατρο έµαθαν να 
συνεργάζονται και ήρθαν σε προσωπική επαφή. Βρίσκονταν σε µια 
συνεχή και αµφίδροµη αλληλεπίδραση, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη 
µεταξύ τους γνωριµία, την καλλιέργεια της εµπιστοσύνης και τελικά τη 
βελτίωση των σχέσεών τους.  

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι χρήσιµα κυρίως για της πρακτική 
παιδαγωγική και για την επίλυση προβληµάτων συµπεριφοράς στη 
σχολική τάξη. Το θέατρο µπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις µαθητών και 
να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να δηµιουργήσει ένα υγιές κλίµα 
συνεργασίας µέσα στη σχολική τάξη.  

Αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο, θα µπορούσε να γίνει µια έρευνα 
δράσης σε σχολικές τάξεις µε προβληµατικές συµπεριφορές και να 
παρατηρηθούν οι αλλαγές που θα επιφέρει η επαφή των µαθητών µε το 
θέατρο. 

Από προσωπική εµπειρία µπορούµε να καταθέσουµε ότι η 
θεατρική αγωγή είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη σε παιδιά επιθετικά και παιδιά 
που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Τα επιθετικά παιδιά συνήθως 
βρίσκουν στο θέατρο έναν υγιή τρόπο να εκτονώσουν τα αρνητικά τους 
συναισθήµατα και ηρεµούν σταδιακά. Τα δε παιδιά µε µαθησιακές 
δυσκολίες, βελτιώνουν πολύ τις κοινωνικές τους σχέσεις µέσα από το 
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θέατρο, καθώς είναι ένα ώσεις και γι’ αυτό δεν 
ισθάνονται µειονεκτικά

 

0.5. Σ ζ
 
 

Όπως 
ερευνη κ
υποθέσει  ανωτέρω συµπεράσµατα και προτάσεις. 
Ωστόσο δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το θέµα µας εξαντλήθηκε. 
Αντιθέ ερευνητικό  
πρέπει να . Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να 
εστιάσουµ  περαιτέρω ερευνητικά ερωτήµατα που 
προέκ α
ερευνητικ

Η µε αφορά στις τεχνικές 
συλλογής
ΠΑΤΕΜ ναι το µόνο που έχει 
σταθµιστ , ότι οι περισσότερες 
κλίµακες 
µεταφράσ τήρια και 
κλίµακες, αφορούν 
αποκλ
πραγµατι τέτοιο είναι 
πολυδάπα να εγκριθούν 
ερευνη κ

Μι  στην 
αυτοαντίλ ν, ότι 
τόσο 
αρκετές προσπάθειες
βιβλιογρα
και στη θ
Ελλάδα παρουσιάζουν  σηµαντικό µειονέκτηµα το οποίο έχουµε 
επισηµάν . Το µειονέκτηµα αυτό εντοπίζεται στη χρήση 
της ορ ο
της αυτοαντίληψης ούτε στο χώρο της θεατρικής αγωγής. Αυτό κάνει 
ακόµη π
συγγραφε  στην ίδια έννοια αλλά χρησιµοποιούν 
διαφορετικούς όρους. 

ς χώρος που δεν απαιτεί γν
. α

 

 

1 υ ήτηση 

φάνηκε απ’ όλη την πορεία της έρευνας απαντήσαµε σε όλα τα 
τι ά ερωτήµατα που είχαµε θέσει στην αρχή, αναλύσαµε τις 
ς και καταλήξαµε στα

τως, στο θέµα αυτό υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο που δεν 
 µείνει ανεκµετάλλευτο
ε την προσοχή µας  σε

υψ ν από την ενασχόλησή µας µε το θέµα θεωρητικά και 
ά. 
πρώτη παρατήρηση που θα κάνου
 των δεδοµένων. Όπως αναφέραµε και στην ανάλυση του 
ΙΙ, το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο εί
εί στα ελληνικά. Παρατηρήσαµε λοιπόν
και τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται είναι απλώς 
εις. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να δηµιουργηθούν κρι
 τα οποία θα σταθµίζονται στα ελληνικά και θα 

ειστικά στις ανάγκες και τις συνθήκες της ελληνικής 
κότητας. Όσο κι αν γνωρίζουµε ότι κάτι 
νο και δύσκολο, κρίνουµε ότι θα έπρεπε 

τι ά κονδύλια που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. 
α άλλη παρατήρηση που θα κάνουµε αφορά τόσο
ηψη όσο και στη θεατρική αγωγή. Παρατηρήσαµε λοιπό

θεωρητικά όσο και ερευνητικά στον ελληνικό χώρο δεν γίνονται 
 διερεύνησης των ανωτέρω θεµάτων. Στην ελληνική 

φία υπάρχει ένα τεράστιο κενό τόσο στην αυτοαντίληψη, όσο 
εατρική αγωγή. Επιπλέον, οι προσπάθειες που γίνονται στην 

 ένα
ει από την αρχή

ολ γίας. ∆εν υπάρχει µια κοινά αποδεκτή ορολογία ούτε στο χώρο 

ιο δύσκολο το έργο οποιουδήποτε µελετητή, αφού συχνά 
ίς αναφέρονται
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Καταλήγουµε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει πιο επισταµένη µελέτη 
α και στην αυτοαντίληψη και στη θεατρική αγωγή, η οποία θα 
 κοινά αποδεκτή ορολογία. Επιπλέον, στην έρευνα θα πρέπει να 
ούν περισσότερο

και έρευν
θέσει µια
διερευνηθ  οι διαστάσεις του θεάτρου και της 
αυτοαντίληψης
θα αν ε
παιδαγωγ

εκπαιδ τ
πρωτύτερ ι µια παράλληλη αναφορά στο 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών που αφορά στη 
διδακτική

Το
παλαιό αναλυτικό πρόγραµµα. Είναι διαµορφωµένο κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπάρχει µια συνέχεια των γενικών στόχων από το ∆ηµοτικό έως 
το Γυ
Το πρόγρα
προσπάθε
ανώτερα και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
αναλώνονται πολύωρες συζητήσεις προκειµένου 
να ενη
επέλθουν ν εκτεταµένη ενηµέρωση που υπάρχει, δεν 
παρατηρείται  µέσα από σεµινάρια και πρακτικές 
εφαρµ

Όσ
σκοπό τη
ενθαρρυν απτύξουν ικανότητες και κλίσεις για 
να µ ω
προσω κ
αναφέρου  
του παιδι εργασία και η αρµονική ένταξή του 
στην οµά πρωτότυπη παραγωγή δραµατικών 
κειµένων.

Όπ όχους που τίθενται, ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει ν δικευµένες δεξιότητες και γνώσεις, 
προκει
αποκτηθούν  αυτές, αφού οι πολιτεία 
προχωρεί ωρίς να φροντίζει προηγουµένως να 
καταρ
έχει ήδη  των εκπαιδευτικών, τόσο των 
νέων όσο από τα Ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, αλλά και µέσα από µεθοδευµένα σεµινάρια και συνέδρια.  

 προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα. Αυτό 
οίξ ι τους ορίζοντες τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής 

ικής.  
Τέλος, θα θέλαµε να αναφερθούµε στην ελλιπή κατάρτιση των 
ευ ικών στη θεατρική αγωγή. Το θέµα αυτό έχει αναλυθεί και 

α, αλλά στο σηµείο αυτό θα γίνε

 του θεάτρου.  
 ∆ΕΠΠΣ είναι το νέο πλαίσιο σπουδών, το οποίο αντικαθιστά το 

µνάσιο, δηλαδή σε όλη την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 
µµα αυτό έχει εκπονηθεί µε πολύ κόπο και έχουν γίνει 

ιες ώστε να περιέχει καινοτόµες δράσεις και ιδέες. Όλα τα 
στελέχη της πρωτοβάθµιας 

 τα τελευταία χρόνια σε 
µερώσουν τους εκπαιδευτικούς για τις αλλαγές που πρόκειται να 

. Ωστόσο, παρά τη
 ανάλογη εξειδίκευση

ογές.  
ον αφορά λοιπόν το θέατρο το ∆ΕΠΠΣ προβλέπει ως γενικό 
ς διδασκαλίας του θεάτρου στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο «να 
θούν οι µαθητές ώστε να αν

πορέσουν να λειτουργήσουν αρµονικά τόσο ς αυτόνοµες 
πι ότητες όσο και µέσα στην ίδια την οµάδα».  Ενδεικτικά 

µε και κάποιους από τους ειδικότερους στόχους: « Η γνωριµία 
ού µε τον εαυτό του, η συν
δα. Η δηµιουργική και 
 Η συνειδητοποίηση της έννοιας του ρόλου.». 
ως φαίνεται από τους στ
α διαθέτει κάποιες ει

µένου να υλοποιήσει τους στόχους του ∆ΕΠΠΣ. Πώς όµως θα 
 οι γνώσεις και οι δεξιότητες

 σε νοµοθετικές αλλαγές, χ
τίσει ανάλογα τους εκπαιδευτικούς; Στο ερώτηµα αυτό η απάντηση 

δοθεί: µεθοδευµένη κατάρτιση
 και των παλαιότερων, µέσα 
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Κλείνοντας την εργασία µας, θα θέλαµε να ευχηθούµε το Θέατρο 
αίδευση να λάβει τη θέση που του αξίζει και να γίνουν 
ιες για την επισταµένη θεωρητική, ερευνητική και πρακτική 
ή του. Το θέατρο γεννήθηκε στην Ελλάδα και πρώτοι οι 
αναγνώρισαν την παιδευ
 επάξια απέναντι στους 

στην Εκπ
προσπάθε
θεµελίωσ
Έλληνες τική του αξία. Συνεπώς, οφείλουµε να 
σταθούµε προγόνους µας και να αναδείξουµε την 
παιδαγ γ
 
 

ω ική αξία του θεάτρου και στη σύγχρονη Ελλάδα.   
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1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

 

ος 

αυτοκινήτων 
 Γιατρός 
 ∆ηµοσιογράφος 
 ∆ικηγόρος 
 Μουσικός 

ιευθυντής κολυµβητηρίου 

 

 ∆ηµόσιος υπάλληλος 
 Αστυνοµικός 
 Ιερέας 

 Πυροσβέστης 

 Ελεύθερος επαγγελµατίας 

 Υπάλληλος ΟΤΕ 
 Λογιστής 
 Προϊστάµενος λογιστηρίου 
 ∆ιαφηµιστής 
 Ασφαλιστής  

 Υπάλληλος κινητής 
τηλεφωνίας 

 Στρατιωτικός 

 Λιµενικός 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
 ∆άσκαλος 

ΑΝΩΤΕΡΟ 

 Καθηγητής 
 Οικονοµολόγος 
 ∆ιευθυντής 
 Μεταλλειολόγος 
 Γυµναστής 
 Πολιτικός µηχανικός 

 Ξενοδόχος 
 Λιµενάρχης 
 Εφοριακός 

 Φαρµακοποιός  Τραπεζικός υπάλληλος 
 Αρχαιολόγ
 Αντιπρόσωπος εταιρείας  Α’ µηχανικός 

 Χηµικός µηχανικός 
 Οδοντίατρος 
 Καθηγητής ΑΕΙ/ ΤΕΙ 
 ∆

 Καπετάνιος 
 Συνταξιούχος αεροπορίας 
 Αρχιπυροσβέστης 

 Αρχιτέκτονας 
 Προϊστάµενος Ο/Α  Υπάλληλος Ο/Α 
 ∆ιευθυντής τράπεζας 
 ∆ιευθυντής εταιρείας 

 Αρχιπλοίαρχος 
 Οδοντοτεχνίτης 

 Ηλεκτρολόγος µηχανικός 
 ∆ιευθυντής δήµου 
 Μηχανολόγος µηχανικός

 Υπάλληλος ∆ΕΗ 
 Εργοδηγός δοµικών έργων 

 Κτηνίατρος 
 

 Κτηµατοµεσίτης 

 Φυσικοθεραπευτής 
 Συνταξιούχος αξιωµατικός 
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ΜΕΣΑΙΟ ΧΑΜΗΛΟ 
 Μάγειρας 
 Χρυσοχόος 

 Ιδιοκτήτης πλυντηρίου 
αυτοκινήτων 

a Farm 
 Ανθοπώλης 
 Ψυκτικός 
 Βιοτέχνης 
 Αυτοκινητιστής 
 Ηλεκτροτεχνίτης 
 Ζαχαροπλάστης 
 Αντιπρόσωπος τουριστικών 
ειδών 

 

 Κτηνοτρόφος 
 Σιδεράς 

 Πλακατζής 
 Ξενοδοχοϋπάλληλος 

κας 

 
µατουργικές εργασίες 

 Βαφέας αυτοκινήτων 
 Οδηγός 
 Καφετζής 
 Περιπτεράς 

 

 Εργολάβος 
 Ιδιωτικός υπάλληλος 

 Επιπλοποιός 
 Ξυλουργός 

 Ηλεκτρολόγος 
 Υπάλληλος ραδιοφώνου 
 ∆ηµοτικός υπάλληλος 
 Υδραυλικός 
 Μικροµεσαίος 

 Εργάτης 
 Μαραγκός 
 Σερβιτόρος 
 ∆ασοφύλακας 
 Οικοδόµος 

επιχειρηµατίας 
 Ράφτης 

 Μαρµαράς 
 Ασβεστοποιός 

 Μηχανικός αυτοκινήτων 
 Μουσικός –τραγουδιστής 

 Ελαιοχρωµατιστής 
 Άνεργος 

 Ναυτικός  Φύλα
 Τεχνικός υπάλληλος 
 Αλουµινάς 
 Υπάλληλος µικροµεσαίας 

 Λουστρατζής 
 Χειριστής µηχανηµάτων 
 Οικιακά 

επιχείρησης  
 Έµπορος 

 Τζαµάς 
 Χτίστης 

 Ηλεκτρονικός 
 Μικροµεσαίος 

 Νυχτοφύλακας 
 Αγρότης 

καταστηµατάρχης  Θυρωρός
 Χω Ελαιουργός 

 Υπάλληλος Cret
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2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Μ-Εεε… α πολύ ωραία εµπειρία, θα’ θελα να 
ειρία και στο γυµνάσιο, και πιστεύω εκεί 

οια 

∆- Μάλιστα.. Αν και θα’ ναι πολύ δύσκολο θα ήθελα να 
ιστεύεις ότι σε βοήθησαν τα µαθήµατά 

µας; 
Μ-Εεεε… στον τρόπο, δηλαδή αλλιώς συµπεριφερόµουνα παλιά και  
αλλιώς τώρα, έχει αλλάξει η συµπεριφορά µου.. 

αντι σε ποιο πράγµα έχει αλλάξει η συµπεριφορά σου; 
Μ-Απέναντι στα άλλα παιδιά, δηλαδή τώρα τα νιώθω πιο κοντά µου, ενώ 
παλιά τσακωνόµασταν πού και πού, ενώ τώρα µε το θέατρο µιλάµε.., 
λέµε τι κάναµε στο θέατρο και… 
∆- Ωραία! Σ’εσένα, ως  Σάββα, τι άλλαξε τελικά µέσα από το θέατρο; 
Μου είπες για τη συµπεριφορά σου.. Υπάρχει κάτι άλλο που άλλαξε; 

µπροστά σε τόσο 
ύ αγχωµένος … αλλά.. εντάξει το 

 πολύ καλά. 
∆- Ναι, µε πάρα πολύ καλά. 

ο πολύ φοβόµουνα γιατί…ήταν κι εκεί πέρα το κανάλι, το 
η η Ελλάδα….και. 
ναµε µια παρόµοια εκδήλωση, 

θα ένιωθες το ίδιο ακριβώς πράγµα; 
Μ- (παύση) Όχι, γιατί τώρα πήρα θάρρος.. . και δεν είναι και τόσο….δεν 
νιώθεις και τόσο άγχος, δηλαδή το’ χεις ξανακάνει… 
∆- ∆ηλαδή, την ηµέρα της παράστασης ένιωσες το ίδιο άγχος µπροστά 

Μ- Αν ήταν µεγάλοι θα ένιωθα πολύ αγχωµένος και.. 

 
ηΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1

 
 ∆-Πες µου το όνοµά σου. 

Μ- Σάββας Κ., Στ΄ 1 
∆- Θέλω να που πεις για αρχή, πώς αισθάνεσαι τώρα που τελείωσαν τα 
µαθήµατα θεάτρου. 

 αισθάνοµαι ωραία, ήταν µι
την ξαναζήσουµε αυτή την εµπ
που θα πάµε να µπορέσετε να έρθετε κι εσείς να κάνουµε και κάπ
µαθήµατα. 

ξανασυνεργαστώ µαζί σας. Πού π

∆- Και απέν

Μ- ∆εν νοµίζω. 
∆- Όχι λοιπόν. Την ηµέρα της εκδήλωσης στο ∆ηµαρχείο, πώς ένιωσες 

κόσµο; 
Μ- Εεεε.. ήµουνα, ήµουνα πολ
ξεπέρασα, και πιστεύω ότι τα πήγαµε

αυτό είναι σίγουρο, ότι  πήγα
Μ- Και πι
ΚΡΗΤΗ TV και λέω τώρα θα µας βλέπει όλ
∆- Τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Αν ξανακά

στα παιδιά; 
Μ- Όχι, επειδή τα παιδιά ήταν µικρά, δεν ήταν µεγάλοι. 
∆- Αν ήταν µεγάλοι και υπήρχε πάλι ένα κανάλι; 

 

 283



  
 

∆- Όταν χρειαστεί να µιλήσεις µπροστά στους συµµαθητές σου, 
αισθάνεσαι διαφορετικά τώρα απ’ ότι παλιότερα; 
Μ-Πολύ διαφορετικά. 

δή τώρα.. το λέω µε (τσς) το λέω µε την καρδιά µου ό,τι είναι να 

υς  συµµαθητές σου, άλλαξε µέσα από 
ατά µας; 

Μ- Θετικά!(έµφαση) Γιατί … τώρα ήµουν πιο κοντά σε όλους, ενώ παλιά 
µισοί κάναµε παρέα, άλλοι  µισοί µαλώνανε ..ενώ τώρα µε το θέατρο µας 
χωρίσατε σε οµάδες και πήγανε αυτοί που δεν µιλούσαν, ας πούµε, µαζί. 
Κι έτσι κάναµε όλοι µαζί παρέα. 
∆- Ωραία. Οι συµµαθητές σου, πιστεύεις ότι άλλαξαν γνώµη για εσένα; 
Μ- ∆εν ξέρω… 
∆- Τι φαντάζεσαι, από τη συµπεριφορά τους κι από όλα όσα σου λένε; 
Μ- Ναι, πιστεύω ότι έχουν αλλάξει. 
∆- Θετική, αρνητική..; 
Μ- Θετική (γνώµη) περισσότερο. 
∆- Υπάρχει κάποιο ή κάποια παιδιά –αν θέλεις  να µου πεις ονόµατα – µε 
τα οποία τώρα νιώθεις διαφορετικά; 
Μ- Υπάρχουν κάποια παιδιά, όπως ο Μπάµπης ο Σ. , που είµαι πολύ 
κοντά τώρα, ο Γιάννης ο Κάβαλος, ο Μύρος, ο Μιχάλης …παλιά µε τη 

∆- Έχετε έρθει πιο κοντά. 
Μ- Ναι. Με την Ειρήνη την Ψ., τη Στ. και.. και τη Βίκυ και τη Ρούλα. 
∆- Ωραία. Μετά από τα µαθήµατα θεάτρου νιώθεις µεγαλύτερη ή 
µικρότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και τις δυνάµεις σου; 

λύτερη εµπιστοσύνη (µε βεβαιότητα), γιατί πίστευα ότι τα 
πήγαµε καλά στο έργο και λέω ότι θα µπορέσω να το κάνω. Έχω µεγάλη 
εµπιστοσύνη στον εαυτό µου. 

 είναι η γνώµη των γονιών σου για τα µαθήµατα 
θεάτρου; 
Μ- Τους αρέσουν πολύ τα µαθήµατα θεάτρου απ’ ότι έχω καταλάβει 

 αδερφή µου ήθελε να παρακολουθήσει 
µαθήµατα και τηνε γράψανε σε µια σχολή θεάτρου αλλά  µετά δυστυχώς 
τα παραίτησε.  
∆- Όταν τους πρωτοείπες ότι θα έρθει µια κυρία στην τάξη µας και θα 
µας κάνει δυο φορές την εβδοµάδα θέατρο, πώς αντέδρασαν; Θετικά, 
αρνητικά; 

∆- ∆ηλαδή; 
Μ- ∆ηλα
πω και …δεν δειλιάζω να το πω. 
∆- Ωραία! Η σχέση σου µε κάποιο
τα µαθήµ
Μ- Ναι. Πιστεύω ναι. 
∆- Πώς άλλαξε, θετικά, αρνητικά..; 

Σοφία δεν µιλούσαµε αλλά τώρα έχουµε…έχουµε γίνει πιοο.. φίλοι, πιο 
κοντά  

Μ- Μεγα

∆- Μάλιστα. Ποια

και… άµα γινόταν.. παλιά η
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Μ- Θετικά, γιατί …τους αρέσει πολύ η τηλεόραση να βλέπουν και.. σου 
λέει τώρα θα βλέπουµε και το γιο µας στην τηλεόραση και.. όταν της λέω 
ότι µε έδειξε η τηλεόραση και δεν το είδε ανοίγει και βλέπει όλη µέρα. 
Μήπως και µε δείξει. 
∆- Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς αντέδρασαν όταν τους µίλησες για τα 
µαθήµατά µας, για τα παιχνίδια, για όλα αυτά που κάναµε; 
Μ- Αντέδρασαν θετικά πολύ , τους άρεσε δηλαδή και µου είπαν να το 
προχωρήσω αν θέλω βέβαια. 
∆- Ποια νοµίζεις ότι είναι η γνώµη της δασκάλας σας για τα µαθήµατά 
µας; 
Μ- Πιστεύω ότι µπορεί να κάνει τα πάντα για να κάνουµε ένα µάθηµα 
ξεχωριστό. Είναι πολύ καλή δασκάλα και.. πιστεύω ότι …αν έρθει 
κάποιος άλλος κύριος στην τάξη µας και µας πει για άλλο µάθηµα δεν θα 
αρνηθεί εκτός …και αν θέλουµε µόνοι µας να παρουσιάσουµε ένα 
µάθηµα µπορεί  να αρνηθεί για να µην χάσουµε τα άλλα µαθήµατα.  
∆-Ωραία. Τέλος, τι θα έλεγες σε ένα φίλο σου που σκέφτεται να µπει σε 
µια οµάδα θεάτρου; 
Μ- Θα του έλεγα να µπει γιατί είναι µια πολύ ωραία εµπειρία.. την έχω 
ζήσει κι εγώ και … 
∆- Τι µπορεί να του προσφέρει αυτό το µάθηµα; 
Μ- Μπορεί να του προσφέρει πιο καλούς τρόπους, µπορεί  να του 
προσφέρει κι άλλους φίλους …, να’ ναι ο ένας κοντά στον άλλο, εεεε, 
αλληλοβοήθεια.. 
∆- Στον εαυτό του, προσωπικά, τι µπορεί να του προσφέρει, εκτός απ’ 
τους φίλους και τη συµπεριφορά; 
Μ- Μπορεί να του προσφέρει θάρρος και δεν θα ντρέπεται την ώρα που 
θα βγαίνει στην σκηνή να παρουσιάσει … 
∆- Ωραία, Σάββα. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Μ- Κι εγώ ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2η
 

ς να τα συνεχίσεις; 

ε βοήθησαν; 
 στον εαυτό µου… αυτό. 

 σ’ εσένα. ∆εν άλλαξε κάτι άλλο; Η αυτοπεποίθηση πώς 

∆- Στις κινήσεις που κάνεις. Θέλω να µου πεις πώς ένιωσες την ηµέρα 
της εκδήλωσης στο ∆ηµαρχείο, όταν ήµασταν µπροστά σε τόσο πολύ 
κόσµο; 

ς. 
∆- Άγχος. Κι αυτό µετά άλλαξε; 

ει αλλάξει κάτι; 

∆- Μπορείς να µου το περιγράψεις αυτό µε περισσότερα λόγια; 
βλήµατα που είχα, δεν τα πήγαινα καλά µε την Εύη, 

ναι αλλά µε το θέατρο µου στάθηκε κι αυτή της στάθηκα κι εγώ…και 
τώρα δεν έχουµε, δεν είµαστε πια…. …. εχθροί, είµαστε φίλες.  
∆- Ωραία. Υπάρχει κάποιο άλλο ή κάποια άλλα παιδιά, που τα βλέπεις 
διαφορετικά τώρα µέσα από το θέατρο; 

∆- Το όνοµά σου και το τµήµα σου; 
Μ- Με λένε Επ. Ελένη και πηγαίνω στο Στ΄1. 
∆-Ωραία, Ελένη. Θέλω να µου πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που τελείωσαν 
τα µαθήµατα θεάτρου; 
Μ-Νιώθω λίγο άσχηµα γιατί σας χάνω… και ήθελα να συνεχίσω να 
ασχολούµαι και µε το θέατρο.  
∆- Μάλιστα. Πιστεύεις ότι σε βοήθησαν κάπου τα µαθήµατα θεάτρου και 
γι’ αυτό θα ήθελε
Μ- Ναι. 
∆- Πού ακριβώς σ
Μ-  Εεεε …να δίνω πιο πολύ αυτοπεποίθηση
∆- Αυτό άλλαξε
εκφράζεται, πού διαπιστώνεις ότι έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση; 
Μ- Εεε.. στις κινήσεις που κάνω. 

Μ- Άγχο

Μ- Ναι. 
∆- ∆ηλαδή αν ξανακάναµε µια παρόµοια εκδήλωση θα ένιωθες ακριβώς 
το ίδιο; 
Μ- Όχι. ∆εν θα είχα τόσο πολύ άγχος. 
∆- ∆εν θα είχες τόσο πολύ άγχος. Όταν χρειαστεί να µιλήσεις τώρα 
απέναντι στους συµµαθητές σου, αισθάνεσαι το ίδιο ή έχ
Μ- Έχει αλλάξει. 
∆- Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει; 
Μ- Εεεε… µιλάω πιο ελεύθερα.. εεε 
∆-Ναι.. 
Μ- Αυτό. 
∆-∆εν νιώθεις ότι έχει αλλάξει κάτι άλλο; 
Μ- Όχι. 
∆- Ωραία. Η σχέση σου µε κάποιους συµµαθητές σου άλλαξε µέσα από 
τα µαθήµατα θεάτρου; 
Μ- Ναι. 

Μ- Ναι.. κάποια προ
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Μ- Όχι. 
∆- Όχι, εκτός από την Εύη δεν υπάρχει κάποιο άλλο παιδί; 
Μ- Όχι. 
∆- Οι συµµαθητές σου πιστεύεις ότι άλλαξαν γνώµη για εσένα; 
Μ- Ναι. 

έσα 
από το θέατρο κι άλλαξαν γνώµη; 

πιστώσει  δηλαδή να είναι διαφορετική η συµπεριφορά τους 

Μετά τα µαθήµατα θεάτρου, νιώθεις µεγαλύτερη ή 

. 
ύτερη. Πώς σε επηρέασαν τα µαθήµατα σε αυτό; 

οπεποίθηση. 
Μ- Με τη συνεργασία και µ’ αυτό. 

τα µαθήµατα 

 
κάνουµε µαζί της µαθήµατα θεάτρου; Όταν τους µίλησες για την 
εκδήλωση, για το «Γαϊτανάκι»; 

 µας για να το  παρουσιάσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα. 

ι.  
∆- Όχι. Ποια νοµίζεις ότι είναι η γνώµη της δασκάλας σας για τα 
µαθήµατά µας; Πώς τα βλέπει τα µαθήµατα θεάτρου η κυρία σας; 

τικά δηλαδή; 
Μ- Ναι. 

Μ-Μας έχει πει να… να προσπαθούµε να το παρουσιάσουµε σωστά. 

κέφτεται να µπει σε µια οµάδα 

∆- Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δηλαδή τους έδειξες κάτι µ

Μ- Ναι. 
∆- Έχεις δια
απέναντί σου απ’ ότι ήταν παλιότερα; 
Μ- Ναι. 
∆- Μάλιστα. 
µικρότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και τις δυνάµεις σου; 
Μ-  Μεγαλύτερη
∆-Μεγαλ
Μ- Εεεε.. 
∆- Πώς σε βοήθησαν για να νιώθεις µεγαλύτερη αυτ

∆- Μάλιστα. Η γνώµη των γονιών σου, ποια είναι για 
θεάτρου; 
Μ- Καλή. 
∆- Τι σου είπαν  όταν τους είπες ότι ήρθε µια κυρία στην τάξη και θα

Μ- Μου είπαν πως είναι πάρα πολύ ωραία, και πρέπει να δώσουµε όλη 
τη δύναµή
∆-Ωραία. Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς αντέδρασαν όταν τους 
µίλησες γι’ αυτό; 
Μ- Χαρήκανε. 
∆- Χαρήκανε. Σου είπαν κάτι άλλο; 
Μ- Όχ

Μ- Μια χαρά. 
∆- Θε

∆- Σας έχει πει κάτι γι’ αυτό; 

∆- Ωραία. Τέλος, τι θα έλεγες σε κάποιο φίλο σου ή στην αδερφή σου ή 
σε κάποιο άλλο παιδί του σχολείου, που σ
θεάτρου; 
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Μ- Να µπει, είναι πολύ ωραία, κατ’ αρχήν στις ασκήσεις που κάνουµε θα 
… θα αναπτυχθεί η σκέψη της …. Εεε .. θα κάνει πιο εύκολα τις 
ασκήσεις … αυτά. 
∆- Σ’ ευχαριστώ πολύ Ελένη µου. 
Μ- Παρακαλώ. 

 288



  
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3η
 

ου; 
Μ- Με λένε Εύη Π. και πάω στο Στ΄ 1 ∆ηµοτικού. 

Μ- Αισθάνοµαι πάρα πολύ ωραία, και θα’ θελα και το καλοκαίρι, αν 
γινότανε να κάνω πάλι θέατρο. 
∆- Μάλιστα. Γιατί αισθάνεσαι τόσο ωραία για το θέατρο, πιστεύεις ότι σε 
βοήθησε κάπου; 
Μ- Εεεε.. µε βοήθησε να εξασκηθώ να µην ντρέποµαι, να µάθω διάφορες 
κινήσεις …αυτά. 
∆- Τι άλλαξε σ’ εσένα προσωπικά ως  Εύη; 
Μ- Εεεε 
∆-Σκέψου το λίγο. Άλλαξε κάτι σ’ εσένα; Μπορεί να µην άλλαξε τίποτα. 

µπεριφορά σου  δηλαδή, πώς άλλαξε συγκεκριµένα; 
Μ- ∆εν έκανα αυτά που έκανα παλιά, τώρα είναι πιο καλά. 

εκδήλωσης στο ∆ηµαρχείο, που ήταν τόσος 

µας 

οια εκδήλωση, όχι απαραίτητα µε 
θέµα τον πόλεµο, θα αισθανόσουν το ίδιο; 
Μ-Ααα, δεν αισθανόµουνα τόσο όσο την πρώτη φορά, γιατί θα είχα κάνει 

τικά απ’ ότι πριν; 
µιλήσω από  µπροστά τους 

η σου µε κάποιους συµµαθητές σου, άλλαξε µέσα από τα 
µαθήµατά µας; 
Μ- Ό, τι και να’ χαµε, κι αν είχαµε µαλώσει, δεν γινότανε να µην 
µιλήσουµε στο θέατρο. 

∆- Θα µου πεις το όνοµά σου και το τµήµα σ

∆- Ωραία. Θέλω να µου πεις Εύη, πώς αισθάνεσαι τώρα που τελείωσαν 
τα µαθήµατα θεάτρου; 

Μ- Άλλαξε ο τρόπος µου έτσι…η συµπεριφορά µου σε άλλα πράγµατα. 
∆- Η συ

∆- Συµπεριφέρεσαι δηλαδή καλύτερα; 
Μ- Ναι. 
∆- Αυτό θες να πεις; 
Μ- Ναι. 
∆- Μάλιστα. Την ηµέρα της 
πολύς κόσµος, πώς ένιωσες; 
Μ- Ένιωσα πάρα πολύ ωραία απ’ αυτό που κάναµε, µ’ άρεσε πάρα πολύ, 
και….αυτό που µας φτιάξατε, όλα αυτά µε το Ιράκ, κι αυτά που 
είπατε, µε τις πρόβες που κάναµε, µ’ άρεσε πάρα πολύ. 
∆- Μάλιστα. Αν ξανακάναµε µια παρόµ

µια πρώτη προσπάθεια, δεν θα ντρεπόµουνα τόσο, µπορεί να γινότανε  
και καλύτερα. 
∆- Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν χρειαστεί  να µιλήσεις µπροστά 
στους συµµαθητές σου, τώρα αισθάνεσαι διαφορε
Μ- Ναι. Τώρα δεν ντρέποµαι να τους 
και…όπως λένε έχω συνηθίσει τώρα µαζί τους, δεν ντρέποµαι τόσο πολύ 
όσο παλιά. 
∆- Σε βοήθησαν τα µαθήµατα θεάτρου σε αυτό; 
Μ- Ναι, πάρα πολύ. 
∆- Η σχέσ
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∆- Υπάρχει κάποιο ή κάποια παιδιά, που τα βλέπεις τώρα διαφορετικά 
απ’ ότι τα έβλεπες πριν; Αν θες πες µου και τα ονόµατά τους. 
Μ- Εεεε, έτσι νιώθω, ας πούµε, τη Μαριάννα, τη Μαρία, την Ειρήνη, που 
ντρεπότανε, την Πέλλα, τη Βίκυ, που τώρα πια έχουνε συνηθίσει και 

ώµη σου γι’ αυτά τα παιδιά έχει αλλάξει µέσα από το θέατρο; 
Μ- Ναι. 
∆-Θετικά ή αρνητικά; 
Μ-Θετικά. 

ις ότι άλλαξε, όταν 
να παίζεις θέατρο; 

, κάτι  καλύτερο από εσένα και γι’ αυτό άλλαξε 

ερη 

τό µου εµπιστοσύνη πως µπορώ να κάνω κάτι, να 

α στη µαµά µου της άρεσε πάρα πολύ που µπήκε 
-σιγά πώς όποια εκδήλωση 

ράβο που µπήκε αυτό το µάθηµα στο σχολείο, να 

γνώµη της δασκάλας σας για τα µαθήµατά 

πολύ καλή. 

ι σε µια οµάδα θεάτρου; 
ούσε πάρα πολύ ωραία, 

µπορούν να παίξουν θέατρο. 
∆- Η γν

∆- Η γνώµη των συµµαθητών σου για εσένα, πιστεύε
σε είδαν 
Μ- Ναι, πολύ. 
∆- Τους έδειξες δηλαδή
(η γνώµη τους); 
Μ- Ναι. 
∆- Μάλιστα. Μετά τα µαθήµατα θεάτρου, έχεις µεγαλύτερη ή µικρότ
εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και τις δυνάµεις σου; 
Μ- Μεγαλύτερη. 
∆- Μεγαλύτερη. Πώς σε επηρέασαν τα µαθήµατα σε αυτό; 
Μ- ∆ηλαδή; 
∆- ∆ηλαδή, µου λες ότι αισθάνεσαι µεγαλύτερη εµπιστοσύνη. Πού 
βοήθησαν τα µαθήµατα ώστε να αισθάνεσαι µεγαλύτερη εµπιστοσύνη; 
Μ- Να έχω στον εαυ
παίξω θέατρο ξανά, να βγω µπροστά σε κόσµο.  
∆- Μάλιστα. Ποια είναι η γνώµη των γονιών σου για τα µαθήµατα 
θεάτρου; 
Μ- Α, όταν το πρωτοείπ
αυτό το θέµα στο σχολείο, κι είδε κι αυτή σιγά
κάναµε προσπαθούσα τρόπους για να γίνει πιο ωραίο, κι αυτό της άρεσε. 
∆- Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς αντέδρασαν όταν τους µίλησες γι’ 
αυτό; 
Μ- Εεε, µου λέγανε µπ
ψάξεις να γίνει ωραίο και τέτοια. 
∆- Ποια νοµίζεις ότι είναι η 
µας; 
Μ- Πάρα πολύ καλή. Μας έχει βοηθήσει, πάρα 
∆- ∆ηλαδή, το βλέπει θετικά το θέατρο ή αρνητικά; 
Μ- Θετικά.  
∆- Τέλος, Εύη µου, τι θα έλεγες σε κάποιο φίλο σου, αν σου έλεγε ότι 
σκέφτεται να µπε
Μ- Θα του έλεγα να µπει σίγουρα, γιατί θα περν
θα µαθαίνανε πολλά πράγµατα, θα άλλαζε µέσα του, θα µπορούσε να µην 
ντρέπεται, να βγαίνει σε κόσµο και θα’ θελα κι εγώ να ξαναπάω. 
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∆- Μάλιστα. Σ’ ευχαριστώ πολύ Εύη µου. 
Μ- Κι εγώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4η
 
∆-Πες µου το όνοµά σου και το τµήµα σου. 
Μ- Με λένε Ευρυδίκη Απ. και είµαι στο Στ΄1. 

Μ- Εεε, µε στενοχωρεί που θα φύγω, γιατί περνούσα πολύ καλά και…µ’ 
όλα αυτά που κάναµε και τα διάφορα παιχνίδια, εεε.. θέλω να ξαναγίνει 
µάθηµα κι αύριο, αν είναι δυνατόν και στα επόµενα χρόνια, εεε.. ήταν 
µια καλή εµπειρία και µε βοήθησε σε πολλά πράγµατα. 

, σε 
πολλούς ανθρώπους, και µε διάφορα, µέσα από τα παιχνίδια που κάναµε 

εσείς, να εκφράζοµαι πιο 

υδίκη, τι ακριβώς  ήταν αυτό που άλλαξε 

πολύ καλά τη γνώµη 

Μ- Να µην ντρέποµαι, και σ’ άλλα και στη διασκέδαση. Έµαθα 
  και να περνάω καλά και να µαθαίνω πράγµατα. 

∆- Ωραία. Την ηµέρα της εκδήλωσης στο ∆ηµαρχείο, που ήµασταν 
µπροστά σε τόσο κόσµο, πώς ένιωσες;  
Μ- Είχα πολύ άγχος, αλλά σκέφτηκα πως παλεύαµε για κάποιο σκοπό, κι 

, θα έδινα τον 

ς, γιατί  ξέρω τι έκανα 
 δεν θα φοβάµαι πιο πολύ. 

υµµαθητές σου, 
 ότι αισθανόσουν πριν; 

 να µου το περιγράψεις αυτό; 
α µήπως µε κορόιδευαν, για κάτι που θα έλεγα, αν 

 ντρέποµαι γι’ αυτό, 

∆- Ωραία. Ευρυδίκη µου, θέλω να µου πεις, πώς αισθάνεσαι τώρα που 
τελείωσαν τα µαθήµατα θεάτρου; 

∆- Πού πιστεύεις ότι σε βοήθησε; 
Μ- Εεεε.., παλιά δεν είχα, ντρεπόµουνα πολύ να µιλήσω σε κοινό

και τα θέατρα µε βοήθησαν πολύ, αλλά και 
καλά και να µην ντρέποµαι. 
∆- Ωραία. Σ’ εσένα, σαν Ευρ
τελικά; 
Μ- Και στη συµπεριφορά µου σε κάποια πράγµατα. 
∆- Όπως; Θέλεις να µου πεις ένα παράδειγµα; 
Μ- Εεε, µιλούσα… ας πούµε, … 
∆- Με δικά σου λόγια. 
Μ- ∆εν εκφραζόµουνα τόσο καλά, δεν ήξερα να πω 
µου, µε βοήθησε πολύ αυτό. 
∆- Κάπου άλλού που σε βοήθησε; 

καλύτερους τρόπους

έπρεπε να δώσουµε τον καλύτερο µας εαυτό και.. 
∆- Ωραία. Αν ξανακάναµε µια παρόµοια εκδήλωση, όχι µε θέµα τον 
πόλεµο- µακριά από εµάς  να είναι όλα αυτά- θα αισθανόσουν το ίδιο; 
Μ- Επειδή θα το είχα ξαναζήσει, θα ήταν καλύτερα
καλύτερό µου εαυτό για να δώσω κάτι καλύτερο. 
∆- Όσον αφορά το άγχος, θα άλλαζε κάτι; 
Μ- Εεε, εντάξει πρώτη φορά έχω πιο πολύ άγχο
και τώρα
∆- Τώρα, όταν χρειαστεί να µιλήσεις µπροστά στους σ
αισθάνεσαι διαφορετικά απ’
Μ- Πολύ. 
∆- Θέλεις
Μ- Πριν ντρεπόµουν
δεν µε ακούγανε, αν δεν µε προσέχανε, ενώ τώρα δεν
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γιατ  έχουν αλλάξει ι αυτοί πάρα πολύ, προς εµένα, κι εγώ προς αυτούς, 
και πιστεύω ότι όταν µιλάω βλέπω διαφορετικά, και νιώθω καλύτερα κα

ί κ
ι 

αθητών σου έχει αλλάξει για 

Μ- Ναι, πάρα πολύ. 
∆- Προς το θετικό; 
Μ- Ναι. 

τό από τη συµπεριφορά τους; 

∆- Μάλιστα. Η σχέση σου µε κάποιους συµµαθητές σου, άλλαξε µέσα 
από τα µαθήµατά µας; 
Μ- Προς το καλύτερο. 
∆- Υπάρχει κάποιο ή κάποια παιδιά που τα βλέπεις διαφορετικά τώρα 
που τελείωσαν τα µαθήµατα; Αν θέλεις πες µου και τα ονόµατά τους. 
Μ- Εεε, τη Μαρία τη Χ. , γιατί πριν ντρεπότανε πολύ ενώ τώρα πιστεύω 

άξει. Εεεε,  
αιδί που άλλαξε η σχέση σας µέσα από τις οµάδες; 

ες, 

 δώσουµε τον καλύτερο εαυτό µας, αλλά και για να µην 

σύνη στον εαυτό σου και τις 

ρέασαν τα µαθήµατα σε αυτό; 
όµουνα 

πάρα πολύ, δεν ήξερα, δεν είχα αυτοπεποίθηση, ντρεπόµουνα αν πω κάτι 
ότι θα µε κοροϊδεύουνε, ενώ τώρα… µέσα από όλα αυτά που κάναµε µε 
βοήθησαν πάρα πολύ.  

; 

∆- Όταν τους πρωτοείπες ότι ήρθε µια κυρία στην τάξη και θα κάνουµε 
µαζί της µαθήµατα θεάτρου, πώς αντέδρασαν; 

 κι εσείς και θα µου δίνετε δύναµη, 

 µαθήµατα 
 πολύ το µάθηµα που 

πιστεύω ότι κι αυτοί µε ακούνε αλλά κι όταν µιλάνε αυτοί τους ακούω κι 
εγώ. 
∆- ∆ηλαδή, πιστεύεις ότι η γνώµη των συµµ
εσένα; 

∆- Το καταλαβαίνεις αυ
Μ- Ναι. 

πως έχει αλλ
∆- Κάποιο π
Μ- Με τη Χαρούλα  Ν. ,  είχε γίνει κάτι και ήµασταν λίγο τσακωµέν
και όταν γινότανε το θέατρο πιστεύω ότι ήρθαµε πιο κοντά, επειδή 
θέλαµε να
είµαστε τσακωµένες. 
∆- Ωραία, λοιπόν. Άλλη µια ερώτηση. Μετά από τα µαθήµατα θεάτρου, 
νιώθεις µεγαλύτερη ή µικρότερη εµπιστο
δυνάµεις σου; 
Μ-  Πολύ µεγαλύτερη. 
∆- Πώς σε επη
Μ-Εεε, µε βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί όπως σας είχα πει, ντρεπ

∆- Ωραία. Η γνώµη των γονιών σου, ποια ήταν για τα µαθήµατά µας
Μ- Τους άρεσαν πάρα πολύ. 

Μ- Ξαφνιαστήκανε, γιατί δεν το είχανε ξανακούσει, και µου λέγανε  κι 
αυτοί  να µην ντρέποµαι γιατί θα είστε
και θα µας µαθαίνετε πιο πολλά πράγµατα κι έτσι µε ενθαρρύνανε κι 
αυτοί πιο πολύ. 
∆- Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς αντέδρασαν; 
Μ- Τους άρεσαν πάρα πολύ αυτά, επειδή τους έλεγα τι
κάναµε, και.. ήθελαν πολύ....τους άρεσε πάρα
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κάνατε, επειδή τους έλεγα πώς µας το παραδίδετε, και θα ήθελαν να σας 
γνωρίσουν κι από κοντά. 
∆- Ωραία. Η κυρία σας, τι γνώµη πιστεύεις ότι έχει για τα µαθήµατά µας; 
Μ- Πιστεύω ότι κι αυτηνής της αρέσανε, και…µας βοήθησε κι αυτή σε 
κάποια πράγµατα, στο να µην ντρεπόµαστε, να µας ενθαρρύνει κι αυτή 
πιο πολύ.. 
∆- Ωραία. Και µια τελευταία ερώτηση. Τι θα έλεγες σε κάποιο φίλο σου 
ή φίλη σου, που σκέφτεται να µπει σε µια οµάδα θεάτρου; 
Μ- Θα του έλεγα να µπει, γιατί πρώτα απ’ όλα θα διασκεδάζει, θα 
µαθαίνει καινούρια πράγµατα, και αν έχει κάποιο πρόβληµα ντροπής ή 
οτιδήποτε άλλο ή χαµηλής αυτοπεποίθησης, θα µπορεί να την ανεβάσει 
εκεί και να µάθει και πάρα πολλά πράγµατα από εκεί. 
∆- Ωραία. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ Ευρυδίκη µου. 
Μ- Παρακαλώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5η
 
∆- Πες µου το όνοµά σου και το τµήµα σου. 

ου, θέλω να µου πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που 

ω αυτά τα µαθήµατα, γιατί όλους µας 
έση ανάµεσά µας 

ξη, σε όλα.., σε όλα 
τα θέµατα, ακόµα και στα µαθήµατα, στους βαθµούς. Αλλά εντάξει. 
∆- Και σε βοήθησε το θέατρο να αλλάξεις; 
Μ- Πάρα πολύ. Τώρα δεν ντρέποµαι όσο πριν. 

∆- Υπάρχει κάτι άλλο που άλλαξε σ’ εσένα, σαν Ειρήνη; 
Μ- ∆εν θα το ‘λεγα ιδιαίτερα. Μόνο αυτό που είπα και πριν. 
∆- Την ηµέρα της εκδήλωσης στο ∆ηµαρχείο, που υπήρχε τόσος πολύς 

νιωσες; 
 έπαιρνε η 

τον 
α ένιωθες το ίδιο; 

α ντρεπόµουνα, αλλά… για το λόγο πως η γιορτή ήταν  έτσι για 
 

ετοιµασίες; 

∆- Μάλιστα. Ήταν το θέµα του δηλαδή διαφορετικό και γι’ αυτό δεν 

ιλάω  όπως µιλούσα και πριν, κανονικά. Στην αρχή τους 
ντρεπόµουνα, αλλά τώρα εντάξει, τους µιλάω πάντα το ίδιο όµως. 
∆- Τους µιλάς το ίδιο, απλά µε λιγότερο άγχος… 
Μ- Ναι. 

οσύνη ίσως στις δυνάµεις σου; 

ει; 

τό; 

Μ- Με λένε Ειρήνη Ψ. και είµαι στο Στ΄1. 
∆- Ωραία. Ειρήνη µ
τελείωσαν τα µαθήµατα θεάτρου; 
Μ- Εεεε, θα µου άρεσε να συνεχίσ
βοήθησε στο … στο να αναπτύξουµε καλύτερα σχ
και… και να µην ντρεπόµαστε τόσο πολύ όσο πριν. 
∆- Μάλιστα. Συγκεκριµένα που  ακριβώς σε βοήθησε; 
Μ-Εγώ προσωπικά, ντρεπόµουνα σχεδόν όλη την τά

∆- Ντρέπεσαι λιγότερο… (γέλιο) 
Μ- Όχι, τώρα δεν ντρέποµαι. 

κόσµος, που υπήρχε η τηλεόραση, πώς έ
Μ- Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είχα καθόλου άγχος, µας
τηλεόραση και προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο. 
∆-Αν ξανακάναµε µια παρόµοια εκδήλωση, όχι απαραίτητα µε θέµα 
πόλεµο, κάτι θεατρικό θ
Μ- Όχι. 
∆- ∆ηλαδή; 
Μ- ∆εν θ
να ξεσηκωθούµε, ενώ για την παράσταση θα κάναµε προετοιµασίες…
∆- Και για την εκδήλωση δεν κάναµε προ
Μ- Εεε, ναι, αλλά …αυτό ήταν  ένας ξεσηκωµός. 

είχες άγχος. Όταν χρειαστεί να µιλήσεις µπροστά στους συµµαθητές σου, 
αισθάνεσαι διαφορετικά τώρα απ’ ότι αισθανόσουν πριν; 
Μ- Όχι, ……..µ

∆- Με µεγαλύτερη εµπιστ
Μ-  Ναι, πολύ µεγαλύτερη. 
∆- Η εµπιστοσύνη δηλαδή στις δυνάµεις σου και στον εαυτό σου, έχει 
αλλάξ
Μ- Ναι, πάρα πολύ. 
∆- Πώς σε επηρέασαν τα µαθήµατα µας  σε αυ
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Μ- Τίποτα, όπως είπα και την προηγούµενη φορά, τώρα γράφω 
καλύτερες εκθέσεις µ’ αυτά που κάναµε, τώρα σκεφτόµαστε καλύτερα.. 

λά, το σέβοµαι αυτό. Οι συµµαθητές σου άλλαξαν γνώµη για’ 

εσαι από τη συµπεριφορά τους απέναντί σου; 
ι.. µερικούς 

ια’ σένα; 
α η Κλ.. 

ολύ µε την Κατερίνα, που ήταν πιο πολύ επιθετική µαζί µου. 
µη των γονιών σου, ποια ήταν για τα µαθήµατα 

δεν ήξεραν βέβαια πώς 
ό και όταν τους είπα για πρώτη φορά, παραξενεύτηκαν, 

γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο σχολείο. 
∆- Κι επειδή δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, πώς αντέδρασαν; 
Μ- Τους άρεσε επειδή είναι ένα καινούριο µάθηµα, και είναι κάτι 
διαφορετικό. 
∆- Ωραία. Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς αντέδρασαν σε αυτό; 
Μ- Οι γνωστοί µου και οι φίλοι µου δεν ήξεραν γι’ αυτά τα µαθήµατα, το 
µόνο που ήξεραν ήταν επειδή τους είχα πρήξει όλους µε τη γιορτή µας 
στο ∆ηµαρχείο. 
∆- Μάλιστα. Και τι σου έλεγαν όταν τους έλεγες γι’ αυτά; (γέλια) 
Μ- Μας έχεις πρήξει (Γέλια). 
∆- Και τους είχες «πρήξει», όπως λες, επειδή σου άρεσε τόσο πολύ αυτό 
που έκανες; 
Μ- Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να ξαναγίνει. ∆εν ξέρω 
πότε, αλλά θα το ήθελα να ξαναγίνει. 
∆- Μάλιστα. Τι θα έλεγες σε κάποιο φίλο σου που σκέφτεται να µπει σε 
µια οµάδα θεάτρου; 
Μ- Θα τον παρότρυνα να µπει, γιατί εκεί πέρα είναι καλύτερες 
εµπειρίες,.. και µπορεί να µάθει και περισσότερα πράγµατα. 
∆- Μάλιστα. Εντάξει. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. 

∆- Ωραία. Η σχέση σου µε κάποιους συµµαθητές άλλαξε µέσα από τα 
µαθήµατα θεάτρου; 
Μ- Ναι, αλλά δεν θα ήθελα να πω ονόµατα. 
∆- Γιατί; 
Μ- Εντάξει. 
∆- Κα
σένα; 
Μ- Αυτό δεν το ξέρω. 
∆-Τι φαντάζ
Μ- Στην αρχή τους έβλεπα πιο επιθετικούς, αλλά τώρα εντάξε
συγκεκριµένους. 
∆- Σίγουρα δεν θέλεις να µου πεις το όνοµα από κάποια παιδιά που 
άλλαξαν γνώµη γ
Μ- Είναι η Ειρήνη η Σ.και η Κατερίν
∆- Και έχει αλλάξει η σχέση σας, αρνητικά ή θετικά; 
Μ- Θετικά. 
∆- Θετικά! 
Μ- Πιο π
∆- Μάλιστα. Η γνώ
θεάτρου; 
Μ- Στους γονείς µου άρεσε κάτι τέτοιο…, 
γίνεται, γι’ αυτ
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Μ- Γεια σας. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6η
 
 
∆- Πες µου το όνοµά σου και το τµήµα σου. 

θέλω να µου πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που 
τελείωσαν τα µαθήµατα θεάτρου; 

µαστε.. 
∆- Μάλιστα. Πού πιστεύεις ότι σε βοήθησαν, αν σε βοήθησαν κάπου; 

µ
Σπύρο, σου άλλαξε κάτι; 

 νοµίζω. 

Μ- Εντάξει, λίγο… δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω, δεν είχα εµπιστοσύνη 

στα. Αν ξανακάναµε µια παρόµοια εκδήλωση, θα αισθανόσουν 
δ

αλλάξει στο µεταξύ;  
 λίγο άγχος. 

 πεις, τώρα όταν χρειαστεί να µιλήσεις µπροστά στους 
ότι αισθανόσουν πριν; 

ολύ. 
 διαφορετικά. Η σχέση σου µε κάποιους συµµαθητές 

α. Υπάρχει κάποιο ή κάποια παιδιά, που τα βλέπεις 
ς  µου και τα 

 όσα 

ου, νιώθεις 
µεγαλύτερη ή µικρότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και τις δυνάµεις 
σου; 
Μ- Πολύ µεγαλύτερη. 
∆- Πώς σε επηρέασαν τα µαθήµατα σε αυτό; 

Μ- Σπύρος ∆., Στ΄1. 
∆- Ωραία. Σπύρο µου, 

Μ- Ωραία ήτανε. Μάθαµε πολλά…συνεργαζό

Μ- Να είµαστε πιο συνεργάσι οι µε τους συµµαθητές µου. 
∆- Εσένα προσωπικά, σαν 
Μ- Όχι, δεν
∆- Όχι. Την ηµέρα της εκδήλωσης στο ∆ηµαρχείο, πώς ένιωσες µπροστά 
σε τόσο κόσµο; 

στον εαυτό µου, αλλά τα κατάφερα. 
∆- Μάλι
το ί ιο; 
Μ- Όχι. 
∆- Όχι. Τι θα είχε 
Μ- Θα είχα πιο εµπιστοσύνη στον εαυτό µου, πιο
∆- Θέλω να µου
συµµαθητές σου, αισθάνεσαι διαφορετικά απ’ 
Μ- Εεε, λίγο, όχι π
∆- Όχι ιδιαίτερα
σου, άλλαξε µέσα από τα µαθήµατά µας; 
Μ- Όχι. 
∆- Όχι. Οι συµµαθητές σου πιστεύεις ότι άλλαξαν γνώµη για’ σένα; 
Μ- ∆εν ξέρω. ∆εν µπορώ να καταλάβω. 
∆- Από τη συµπεριφορά τους, τι καταλαβαίνεις; 
Μ- Καλύτερα. 
∆- Καλύτερ
διαφορετικά µέσα από τα µαθήµατά µας; Αν θέλεις πε
ονόµατά τους. 
Μ- (παύση)  
∆- ∆ηλαδή άλλαξες γνώµη γι’ αυτά µέσα από τις οµάδες και απ’ όλα
κάναµε. 
Μ- Τον Μπάµπη τον Κ.. 
∆-Τον Μπάµπη. Μάλιστα. Μετά από τα µαθήµατα θεάτρ
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Μ- Εντάξει, είχαµε κάνει πολλές ασκήσεις και .. πιστεύω ότι τα πήγα 

ήταν για τα µαθήµατά µας; 

αντέδρασαν όταν τους µίλησες γι’ 

Μ- Ε, εντάξει µου είπαν πολύ ωραίο, εντάξει. 
∆- Η γνώµη της κυρίας σας, ποια νοµίζεις ότι ήταν; Θετική, αρνητική; 
Μ- Θετική. 
∆- Σας είπε κάτι όταν σας µίλησα για τα µαθήµατα θεάτρου; 
Μ- Ότι πρέπει να προσπαθήσουµε. Αυτά. 
∆- Τέλος, τι θα έλεγες σε κάποιο φίλο σου που σκέφτεται να µπει σε µια 
οµάδα θεάτρου; 
Μ- Να µπει γιατί είναι πολύ ωραία. 
∆- Να µπει γιατί είναι πολύ ωραία. Πού θα τον βοηθήσει αυτό; 
Μ- Στο να συνεργάζεται µε τους άλλους, εεε, στην αυτοπεποίθηση λίγο.. 
∆-  Εντάξει. Στον εαυτό του θα τον βοηθήσει κάπου; 
Μ- Ναι. 
∆- Πού ακριβώς; 
Μ- εεεε 
∆- Εντάξει Σπύρο µου, σ’ ευχαριστώ πολύ. 
Μ- Παρακαλώ. 

καλά και γι’ αυτό. 
∆- Γι’ αυτό νιώθεις καλύτερα µε τον εαυτό σου. Η γνώµη των γονιών 
σου, ποια 
Μ- Ε, εντάξει ωραίο είναι, είναι καλό να κάνουµε αυτό το µάθηµα στο 
σχολείο, αυτά. 
∆- Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς 
αυτά; 
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7η
 

Μ- Εεε, άσχηµα λίγο, γιατί δεν θα σας ξαναδώ, δεν θα ξαναδώ µερικούς 
φίλους µου.. και.. γιατί περνούσα πολύ ωραία εδώ στο ∆ηµοτικό. 
∆- Μάλιστα. Και τα µαθήµατα θεάτρου, όσον αφορά τα µαθήµατα 

πώς αισθάνεσαι που τελείωσαν; 
 µ’ άρεσαν πάρα πολύ τα µαθήµατα θεάτρου, 

τά τα µαθήµατα που 

αι, να παρουσιάσω ένα θέατρο 

∆- Όπως; 

πη, τι άλλαξε ακριβώς; 

λωσης στο ∆ηµαρχείο, που ήµασταν 

α λίγο τρακ. 

Μ- Όχι. Θα αισθανόµουνα πιο καλύτερα, γιατί θα το’ χα ξανακάνει. 
∆- Μάλιστα. Τώρα, όταν χρειαστεί να µιλήσεις µπροστά στους 
συµµαθητές σου, αισθάνεσαι διαφορετικά απ’ ότι αισθανόσουν πριν; 

∆- ∆ηλαδή πόσο διαφορετικά αισθάνεσαι; 
Μ- Πολύ. 
∆- Για πες το µου αυτό µε περισσότερα λογάκια. Τι έχει αλλάξει 

Μ- Άνετα αισθάνοµαι πολύ.. 
∆- ∆ηλαδή µιλάς µε µεγαλύτερη ευκολία τώρα στο µάθηµα απ’ ότι 

α; 
Μ-Ναι. 
∆- Η σχέση σου µε κάποιους συµµαθητές σου, άλλαξε µέσα από τα 
µαθήµατα θεάτρου; 
Μ-  Ναι. 
∆- Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; 

∆- Το όνοµά σου και το τµήµα σου; 
Μ- Μπάµπης Κ., τάξη Στ΄1. 
∆-  Ωραία. Θέλω να µου πεις Μπάµπη µου, πώς αισθάνεσαι τώρα που 
τελειώσανε τα µαθήµατα µεταξύ µας; 

θεάτρου, 
Μ- Και πάλι άσχηµα, γιατί
και αν είναι δυνατόν, θέλω να ξανακάνω. 
∆- Πού πιστεύεις ότι σε βοήθησαν περισσότερο αυ
κάναµε εµείς; 
Μ- Εεε, µε βοήθησαν να µην ντρέποµ
µπροστά σε κόσµο, εεε, µε βοήθησαν και σε πολλά άλλα.. 

Μ- Εεε, η εξωτερική εµφάνισή µου, κι αυτά. 
∆- Μάλιστα. Σ’ εσένα σαν Μπάµ
Μ- Εεεε, για να µην ντρέποµαι.., αυτά. 
∆- Ωραία. Την ηµέρα της εκδή
µπροστά σε τόσο κόσµο, πώς ένιωσες; 
Μ- Εεεε, είχ
∆- Είχες λίγο τρακ. Αν κάναµε µια παρόµοια εκδήλωση, θα αισθανόσουν 
ακριβώς το ίδιο; 

Μ- Ναι. 

ακριβώς; 
Μ- Πολλά έχουνε αλλάξει από µέσα µου. 
∆- ∆ηλαδή, αισθάνεσαι πιο άνετα, πιο άβολα; 

παλιότερ
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Μ- Προς το καλύτερο. 
∆- Θέλεις να µου πεις κάποιους συµµαθητές σου µε τους οποίους ήρθατε 
πιο κοντά ίσως µέσα από τα µαθήµατα; 

θητές σου πιστεύεις ότι άλλαξαν γνώµη για’ σένα όταν σε 
παίζεις θέατρο; 

τήσει. Εσύ τι πιστεύεις; 

ά που τα βλέπεις τώρα 
 πριν; 

ις το ίδιο. Επειδή πριν µου είπες ότι άλλαξε η 
 Μπάµπη το Σ... 

σύνη στον εαυτό σου και τις δυνάµεις σου; 
αλύτερη. 

Μ- Και το ίδιο. 
∆- Πώς σε επηρέασαν τα µαθήµατα σε αυτό; 

 παρουσιάσω ένα δικό 

ας, όταν τους το’ πες. 
ατρο, 

∆- Θετικά. Κι όταν τελικά τα κατάφερες, τι γνώµη είχαν; 
Μ- Καλύτερη για µένα. 
∆-Οι φίλοι και οι γνωστοί σου, έξω απ’ την τάξη σου και τους 
συµµαθητές σου, πώς αντέδρασαν όταν τους µίλησες για το θέατρο; 
Μ- Εεεε, µου έδωσαν τα συγχαρητήρια τους, µου είπαν µπράβο, κι αν 
µπορώ να ξανασυνεχίσω. 
∆- Μάλιστα. Η γνώµη της κυρίας σας ποια νοµίζεις ότι είναι; 
Μ- Ότι  το παίξαµε πάρα πολύ καλά το θέατρο, κι ότι τα καταφέραµε 

κυρία σας, θετική ή αρνητική; 

Μ- Τον Παναγιώτη,…τον Μπάµπη το Σ., αυτά. 
∆-Οι συµµα
είδαν να 
Μ- ∆εν τους έχω ρωτήσει. 
∆- ∆εν τους έχεις ρω
Μ- ∆εν µπορώ να αναφέρω γιατί δεν ξέρω. 
∆- Καλά. Υπάρχει κάποιο ή κάποια παιδι
διαφορετικά απ’ ότι
Μ- Όχι. 
∆- Όχι, όλους τους βλέπε
σχέση σου µε τον
Μ- Ε, πιο πολύ τους βλέπω αυτούς καλά. 
∆- Α, τους βλέπεις πιο καλά τώρα; 
Μ-Ναι. 
∆- Μετά τα µαθήµατα θεάτρου, βλέπεις µεγαλύτερη ή µικρότερη 
εµπιστο
Μ- Μεγ
∆- Μεγαλύτερη. Και στις δυνάµεις σου το ίδιο; 

Μ- Του θεάτρου; 
∆- Ναι. 
Μ- Εεε, µ’ επηρέασαν στις καλύτερες ιδέες, εεε, να
µου θέατρο, µε τους φίλους  µου.., αυτά. 
∆- Οι γονείς σου τι γνώµη είχαν για τα µαθήµατά µ
Μ- Εεε, νόµιζαν ότι δεν θα τα καταφέρω, µετά τους είπα για το θέ
…. Αλλά µετά οι γονείς µου µού λέγαν ότι θα τα καταφέρεις. 
∆- Το έβλεπαν θετικά ή αρνητικά το ότι θα.. 
Μ- Θετικά. 

πολύ καλά. 
∆- Και γενικά, για τα µαθήµατα, όταν ξεκινήσαµε, τι γνώµη πιστεύεις ότι 
είχε η 
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Μ- Μάλλον θετική. 
∆- Μάλλον θετική. Τελευταία ερώτηση, άντε να ξε- αγχωθείς κιόλας. Τι 

ο σου που σκέφτεται να µπει σε µια οµάδα 

υ έλεγα να µπει, γιατί θα περάσει πολύ ωραία, θα µάθει πολλά 
πράγµατα, θα διασκεδάσει, θα αναπτύξει πολύ δύναµη για τον εαυτό του 
και τις δυνάµεις του,..κι άλλα πολλά. 

θα έλεγες σε κάποιο φίλ
θεάτρου; 
Μ- Θα το

∆- Ωραία Μπάµπη. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Μ- Κι εγώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8η
 
∆- Θα µου πεις το όνοµά σου και το τµήµα σου; 
Μ- Με λένε Μπάµπη Σ. και το τµήµα µου είναι το Στ΄1. 
∆- Ωραία. Θέλω να µου πεις Μπάµπη πώς αισθάνεσαι τώρα που 

εεεε, είµαι λίγο δυσαρεστηµένος γιατί ,…δεν έχουµε, τα παιδιά 
να ασχολούµαστε και είµαστε δυσαρεστηµένοι. 

; 

ς

λο, στη συµπεριφορά… 
δή µέσα από τα µαθήµατα; 

ήσεις λοιπόν. Τι άλλο άλλαξε; 

. Την ηµέρα της εκδήλωσης στο δηµαρχείο, που ήταν τόσος 
ά, πώς ένιωσες; 

Μ- Εεεε, ήµουνα λίγο αγχωµένος , αλλά αυτό µου άρεσε γιατί….. 
∆- Γιατί σου άρεσε αυτό, ενώ ήσουν αγχωµένος. Γιατί υπήρχε αυτό το 

ντικό πράγµα για να σταµατήσει ο πόλεµος. 
ξανακάναµε µια παρόµοια εκδήλωση, όχι µε θέµα τον 

ό, θα αισθανόσουν το ίδιο άγχος; 

 µ

Μ- Εεεε, γιατί όταν ήµασταν µικρά ντρεπόµαστε, δεν µπορούσαµε να 
µιλήσουµε ο ένας στον άλλο, αλλά τώρα µεγαλώσαµε και γνωριζόµαστε 
καλύτερα και … 

τελείωσαν τα µαθήµατα τα δικά µας, του θεάτρου; 
Μ- Εεεε, 
όλοι, δεν έχουµε  κάτι 
∆- ∆ηλαδή, τα µαθήµατα θεάτρου απλά σας έδιναν κάτι να ασχολείστε
Μ- Ναι. 
∆- Ευχάριστο, δυσάρεστο; 
Μ- Ευχάριστο, γιατί ήταν µια ωραία εµπειρία και µπορούµε να το 
κάνουµε, ν’ ασχοληθούµε µ’ αυτό στο µέλλον µα . 
∆- Μάλιστα. Πού πιστεύεις ότι σε βοήθησαν τα µαθήµατα; 
Μ- Εεεε, στο ρό
∆- Πώς άλλαξε η συµπεριφορά σου δηλα
Μ-Εεεεε, ηρέµησα. 
∆- Σε βοήθησε να ηρεµ
Μ- Εεεε, τη συµπεριφορά µου.. 
∆- Τη συµπεριφορά σου απέναντι σε ποιον; 
Μ- Σε όλα τα παιδιά, στην κυρία. 
∆- Μάλιστα. Κάτι άλλο που άλλαξε ή που σε βοήθησε; 
Μ- Τίποτα. 
∆- Τίποτα
πολύς κόσµος µπροστ

άγχος; 
Μ- Γιατί κάναµε ένα σηµα
∆- Μάλιστα. Αν 
πόλεµο, ένα άλλο θεατρικ
Μ- Ναι. 
∆- Γιατί κάθε φορά θα υπήρχε το ίδιο άγχος; 
Μ- Όχι δεν θα αισθανόµουν το ίδιο άγχος, γιατί θα το έχω ξαναπεράσει, 
ξέρω  τώρα πως θα είναι και δεν θα αγχώνοµαι πολύ. 
∆- Μάλιστα. Όταν χρειαστεί να ιλήσεις µπροστά στους συµµαθητές σου 
τώρα, αισθάνεσαι διαφορετικά απ’ ότι πριν; 
Μ- Ναι. 
∆- ∆ηλαδή, θα µου το εξηγήσεις λίγο περισσότερο αυτό; 
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∆- Το θέατρο σε βοήθησε σ’ αυτό, στο να µιλάς πιο άνετα µπροστά 
στους συµµαθητές σου; 
Μ- Ναι. 
∆- Η σχέση σου µε κάποιους συµµαθητές σου άλλαξε µέσα από τα 
µαθήµατα; 
Μ- Ναι. 
∆- Θετικά, αρνητικά; Πώς άλλαξε; 
Μ- Άλλαξε θετικά. 
∆- Οι συµµαθητές σου πιστεύεις ότι άλλαξαν γνώµη για σένα; Τους 
έδειξες κάτι διαφορετικό µέσα από το θέατρο; 

ο; 
Μ- ∆εν ξέρω. 
∆- Υπάρχει κάποιο ή κάποια παιδιά – µπορείς να µου πεις ονόµατα- που 
τώρα τα βλέπεις διαφορετικά; ∆ηλαδή τα είδες µέσα από το θέατρο, µέσα 
από τα θεατρικά παιχνίδια και τώρα έχεις αλλάξει γνώµη γι’ αυτά. 

ή, αλλά εντάξει ηρέµησε λίγο 

 (γέλια) 
θείς τώρα κάποιο παιδί περισσότερο απ’ ότι το 

∆- Και σ’ αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο το θέατρο, ότι τους είδες µέσα από τα 
θεατρικά παιχνίδια, κάνατε µαζί κάποια παιχνίδια; 

ε το θέατρο ήρθαµε πιο κοντά και γίναµε πιο φίλοι. 
∆- Ωραία. Μετά από τα µαθήµατα θεάτρου, νιώθεις µεγαλύτερη ή 
µικρότερη εµπιστοσύνη στον εαυτό σου και τις δυνάµεις σου; 
Μ- Μεγαλύτερη. 
∆- Πώς σε επηρέασαν τα µαθήµατα σε αυτό; 
Μ- Εεε, µε βοήθησαν. 

ζωηρός, να 
κάνω κακά πράγµατα συνέχεια. 
∆- Μάλιστα. Ποια είναι η γνώµη των γονιών σου για τα µαθήµατά µας; 
Μ- Εµένα προσωπικά µε έχουνε βοηθήσει πάρα πολύ και τους ευχαριστώ 
πάρα πολύ γιατί χωρίς αυτούς µπορεί να µην είχα βοηθηθεί από κάποιον 
άλλο. 

Μ- Μάλλον ναι. 
∆- Και νοµίζεις ότι τώρα µπορεί να σε συµπαθούν περισσότερο ή να σε 
θαυµάζουν περισσότερ

Μ- Ας πούµε ,η Εύη ήταν πάρα πολύ ζωηρ
τώρα.  
∆-Ναι. 
Μ- Ο Παναγιώτης, ήταν κι αυτός ζωηρός. Εγώ
∆- Μάλιστα. Συµπα
συµπαθούσες πριν το δεις στο θέατρο; 
Μ- Τώρα συµπαθώ πολλά παιδιά. 
∆- Θέλεις να µου πεις τα ονόµατά τους; 
Μ- Όπως το Γιάννη, το Μύρο, το Σάββα, τον Κ... 

Μ- Ναι, γιατί µ

∆- ∆ηλαδή, µπορείς να µου το πεις αυτό µε περισσότερα λογάκια; Πώς 
σε βοήθησε το θέατρο να έχεις µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις δυνάµεις 
σου; 
Μ- Εεεε, έµαθα να συµπεριφέροµαι καλύτερα, να µην είµαι 
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∆- ∆ηλαδή, όταν τους είπες ότι ξεκινήσαµε µαζί µαθήµατα θεάτρου, πώς 
αντέδρασαν οι γονείς σου, θετικά αρνητικά, τους άρεσε σαν ιδέα; 
Μ- Τους άρεσε σαν ιδέα. 

ιά της 

ατί µπορεί να βοηθηθούν από κει 
 συµπεριφορά τους. 

Μ

 σε κάποιο φίλο σου που σκέφτεται να 
α

 βοηθήσει σε πολλά 
πράγµατα και.. µπορείς να αλλάξεις συµπεριφορά, να κάνεις πιο πολλούς 
φίλους και να δεθείς πιο πολύ µε τους άλλους. 
∆- Ωραία. Σ’ ευχαριστώ  πάρα πολύ Μπάµπη. 
Μ-Γεια σας. 

∆- Σου είπαν γιατί τους άρεσε σαν ιδέα; 
Μ- Όχι. 
∆- Οι φίλοι και οι γνωστοί σου πώς αντέδρασαν, έξω από τα παιδ
τάξης σου; 
Μ- Κι αυτοί είπαν ότι τους άρεσε, γι
κάποια πράγµατα, η
∆- άλιστα. Η κυρία σας τι γνώµη νοµίζεις ότι είχε για τα µαθήµατά 
µας; 
Μ- Θετική. 
∆- Θετική. Και τέλος τι θα έλεγες
µπει σε µι  οµάδα θεάτρου; 
Μ- Να πάει εκεί, γιατί εκεί µπορεί το θέατρο να σε
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ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 
∆-Ωραία. Σήµ ρα στην ουσία ίναι το τελευταίο µας µάθηµ  και η 
τελευταία µας συνάντηση. Θα ήθελα να µου πείτε πώς αισθάνεστε τώρα 
που τελείωσαν τα µαθ µατα µεταξύ µας; 
Μ- Με λένε Μαρία Κλ., κατ’ αρχάς µου άρεσαν πολύ τα µαθήµατα 
θεάτρου. 
∆- Γιατί σου άρεσαν; 
Μ-Γιατί ήταν χαρού

ε ε α

ή

µενα, κάναµε πολλά θέατρα και περάσαµε ωραία. 

ατε χέρι πριν; Ωραία. Θα σας κάνω µια ερώτηση που την έκανα 
 

να µου πείτε και γιατί. Θα θέλατε να 

ο; 

 σου αρέσει; 
που κάναµε….εεεε 

. Σάββα; 

 µαθήµατα θεάτρου µπορούν να βοηθήσουν σε κάτι τους µαθητές 
και πώς µπορούν να τους βοηθήσουν; ∆ηλαδή θέλω να µου δώσετε 

ε από το µάθηµα, να κάνουµε διάφορα πράγµατα µαζί… 
λος; 

τρο. 

∆- Κάποιος άλλος που θα ήθελε να συµπληρώσει. Οι υπόλοιποι που 
σηκών
και την προηγούµενη φορά, αλλά αυτή τη φορά θέλω να µου την
αιτιολογείστε,  δηλαδή 
συµµετάσχετε ξανά σε µια παρόµοια οµάδα, µε παρόµοια µαθήµατα, και 
για ποιο λόγ
Μ- Με λένε Μπάµπη Κ.. Ναι θα ήθελα. 
∆- Για ποιο λόγο Μπάµπη; 
Μ- Γιατί είναι ωραία. 
∆- Τι είναι αυτό το ωραίο που
Μ- Μ’ αρέσει η συνεργασία 
∆- Ωραία Μπάµπη. Κάποιο άλλο παιδί; 
Μ- Με λένε Μύρο Β.. Κι εγώ θα ήθελα να συνεχίσω γιατί το θέατρο στο 
σχολείο δεν είναι κάτι το συνηθισµένο και δεν το κάνουνε πολλά 
σχολεία. 
∆- Μάλιστα
Μ- Σάββας Κ.. Είναι µια πολύ ωραία εµπειρία και αν είµαστε µεγάλα 
ταλέντα µπορούµε να συνεχίσουµε και στο µέλλον. 
∆- Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα µπορούσε να αναδείξει κάποια 
ταλέντα αυτό το µάθηµα; 
Μ- Μαρία. Ναι. 
∆- Για ποιο λόγο Μαρία; 
Μ- Γιατί άµα µάθουµε από τώρα θα έχουµε εµπιστοσύνη… 
∆- Ωραία. Κάποιος άλλος που θέλει να προσθέσει κάτι; Όχι. Πιστεύετε 
ότι τα

συγκεκριµένα παραδείγµατα. ∆ηλαδή κάναµε διάφορες ασκήσεις, 
διάφορα παιχνίδια, πώς µπορούν να βοηθήσουν αυτά; Έλα Εύη. 
Μ- Εύη Π.. Μπορούν να  µας βοηθήσουν σε διάφορα πράγµατα, να 
ξεφεύγουµ
∆- Κάποιος άλ
Μ- Ρούλα. Κατ’ αρχήν εκφραζόµαστε µε το θέατρο που κάνουµε. 
∆- Πώς ένιωσες ότι εκφραζόσουν µέσα από το θέατρο; 
Μ- Τώρα δεν ντρέποµαι πάρα πολύ να παίξω θέα

 306



  
 

∆- Μάλιστα. Τα οµαδικά παιχνίδια που κάναµε, δηλαδή όχι εκεί που 
παίζατε ο καθένας µόνος του, αλλά εκεί που συµµετείχατε περισσότερο 
σαν οµάδες και σαν τάξη, που σας βοήθησαν περισσότερο σαν τµήµα, 
σαν Στ΄1; 

ιρηνη Ψ., και µας βοήθησαν στο να µην ντρεπόµαστε να 
παρουσιαστούµε µπροστά σε κοινό. 
∆- Σαν τµήµα; 

 Σ.. Εµένα µου άρεσε η συνεργασία που κάναµε και να µην 

άποιο µάθηµα να είµαστε 
συνεργάσιµοι, όπως και στα θέατρα. Και όχι να φωνάζει ο ένας και να 
µιλάει κι άλλος µαζί. 
∆- Ωραία. Στην τάξη σας,  σαν οµάδα, όπως είσαστε σαν τµήµα από την 

ού – όσο κι αν έχει αλλάξει- παρατηρήσατε κάποια αλλαγή 
προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; 
Μ-Σπύρος  ∆.. Ναι, προς το καλύτερο. 

 καλά. 

τήρησε κάποια αλλαγή µέσα στην τάξη σας; 
α 

πράγµατα, µπορούσαµε να κάνουµε πιο πολλά απ’ ότι πριν.. 

 κινήσεις που µάθαµε στο θέατρο, αν παίζαµε κάποιο οµαδικό 

αµε εδώ πέρα, µε τα παιχνίδια και βοηθήσατε 
πολύ. 

.. η συµπεριφορά τους 
ύτερο, γιατί παλιά ενώ µιλούσανε µε πιο κακό τρόπο, 

 τα 
µ

άµεις της τάξης σας άλλαξε ή 
παρέµεινε ίδια; Και για ποιο λόγο; 

 ότι αλλάξαµε σαν τάξη και 

έπει να προσπαθήσω για να είναι όλα καλύτερα 

Μ- Είµαι η Ε

Μ- Μπάµπης
ντρεπόµαστε όταν βγαίνουµε σε κοινό, να µην ντρεπόµαστε όταν µιλάµε 
σε άλλους. 
Μ- Σάββας Κ.. Βοηθάει στο όταν λέµε κ

Α΄ δηµοτικ

∆- Ποια ήταν η αλλαγή που παρατήρησες; 
Μ- Είχαµε γνωριστεί πιο
∆- Γνωριστήκατε πιο καλά µέσα από το θέατρο. Πώς  νοµίζεις ότι σας 
βοήθησε το θέατρο να γνωριστείτε καλύτερα; 
Μ- Με τα παιχνίδια. 
∆- Κάποιος άλλος που παρα
Μ-Εύη Π.. Παρατήρησα ότι µ’ αυτά που µάθαµε ξεφύγαµε από διάφορ

∆- Τι µπορέσατε δηλαδή, να κάνετε επιπλέον τώρα; 
Μ- Με τις
παιχνίδι µε τους φίλους µου, µπορούσαµε να το ξανακάνουµε. 
∆- Μάλιστα. 
Μ- Σάββας Κ. Η συµπεριφορά µας όλης της τάξης, έχει αλλάξει προς το 
καλύτερο µ’ αυτά που κάν
κι εσείς πάρα 
∆- Τι ακριβώς ήταν αυτό που νοµίζεις ότι βοήθησε στο να αλλάξει η 
συµπεριφορά σας; 
Μ- Εεε, στο θέατρο περισσότερο, γιατί…. ∆ηλαδή
άλλαξε προς το καλ
δεν µιλούσαν έτσι όπως µιλάµε τώρα, και µας βοήθησαν πολύ
παιχνίδια στο να παίζου ε δίκαια και να µην τσακωνόµαστε.  
∆- Μάλιστα. Η εµπιστοσύνη στις δυν

Μ- Ευρυδίκη. Η προσωπική µου άποψη είναι
νιώθω πιο πολύ εµπιστοσύνη στον εαυτό µου και τις δυνάµεις µου, για το 
λόγο ότι κατάλαβα ότι πρ
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αλλά και ότι είδα ότι όταν προσπαθούµε τα καταφέρνουµε. Και νιώθω 

πορείτε να καταφέρετε περισσότερα 

µε να τα καταφέρουµε. 
∆- Τι ακριβώς ήταν αυτό που σας βοήθησε να έχετε περισσότερη 
εµπιστοσύνη στις δυνάµεις σας τώρα; 
Μ- Η συνεργασία. 
∆- Μπάµπη, να αναφερθώ λίγο σ’ εσένα; Όταν συζητήσαµε την 
προηγούµενη φορά για το εάν θα ανέβαινε η παράσταση ή όχι, µου είπες 
«Κυρία, έχουµε τις δυνατότητες να τα καταφέρουµε». Αυτό θα το έλεγες  
και παλιότερα µε τον ίδιο τρόπο; 
Μ- Όχι, γιατί τώρα είµαστε πιο µεγάλοι και καταλαβαίνουµε τη 
συµπεριφορά µας και µπορούµε να συνεργαστούµε. 
∆- Μάλιστα. Πάµε να θυµηθούµε λίγο την εκδήλωση στο δηµαρχείο, την 
οργάνωση της παράστασης, έστω κι αν δεν µπορέσαµε να την 
ανεβάσουµε όπως θέλαµε, καταφέραµε κατά κάποιο τρόπο να την 
ανεβάσουµε και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία, γιατί στα παιδιά άρεσε 
πάρα πολύ. Λοιπόν, οι σχέσεις  σας εκείνη την εποχή, που ανεβάζαµε την 
παράσταση ή που οργανώναµε την εκδήλωση στο ∆ηµαρχείο, έπρεπε 
µέσα σε τρεις µέρες να βγάλετε µια εκδήλωση, άλλαξε κάτι εδώ πέρα; 
Μεταξύ σας, ακόµη και την ώρα που κάνατε µάθηµα, υπήρχε κάποια 
αλλαγή εδώ πέρα;   
Μ- Με λένε Πέλλα Σπ., κι εγώ νοµίζω ότι όταν η τάξη ήταν λίγο.., 
φοβόµασταν λίγο πριν ανεβάσουµε την παράσταση, αλλά όταν την 
ανεβάσαµε νιώσαµε αυτοπεποίθηση στον εαυτό µας. 
∆- Μάλιστα, η αυτοπεποίθηση από πού γεννήθηκε; 
Μ- Όταν καταλάβαµε ότι τα είχαµε καταφέρει καλά, από εκεί 
αποκτήσαµε εµπιστοσύνη στον εαυτό µας ότι µπορούσαµε  να κάνουµε 
κι άλλα πράγµατα. 
∆- Μάλιστα. Κι είχατε το ίδιο άγχος όταν έπρεπε να ανεβάσετε την 
παράσταση; 
Μ- Επ. Ελένη. Ναι, νιώθαµε πάλι άγχος. 
∆- Μάλιστα. Αν χρειαζόταν να  ξανά-ανεβάσετε την παράσταση, πώς θα 
ήταν εδώ η ατµόσφαιρα; Μεταξύ σας τι θα συζητούσατε, τι θα λέγατε;  
Μ- Με λένε Μιχάλη Κ. ∆εν θα είχαµε τόσο άγχος όσο την άλλη φορά, 
γιατί θα ήταν σαν να το είχαµε ξανακάνει, σαν δεύτερη ευκαιρία. 
∆- Μύρο; 
Μ- Ότι θα συζητούσαµε άµα είναι να το κάνουµε καλύτερα, να γίνει και 
πιο καλή η συνεργασία µας και άµα πηγαίναµε να το επαναλάβουµε θα 
είµαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό µας και θα το κάναµε σίγουρα πιο 
καλά. 

τώρα που τελείωσαν τα µαθήµατα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις 
δυνάµεις µου. 
∆- Σαν τάξη πιστεύετε ότι µ
πράγµατα τώρα; 
Μ- Ελένη Ε. Ναι, πιστεύω ότι τώρα µπορού
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∆- Ωραία. Λοιπόν. Ας κάνουµε µια υποθετική κατάσταση στο µυαλό µας. 
Ότι συνεχίζετε στο δηµοτικό, είχατε ακόµη µια τάξη και παραµένετε το 

 τµήµα. Και ξαφνικά, κάποια στιγµή µέσα στη χρονιά, 
αρουσιαζόταν ένα σηµαντικό πρόβληµα. Για παράδειγµα, κάποια παιδιά 
είχανε µια έντονη διαφωνία µεταξύ τους, και είχανε συνεχώς 

 µέσα στην τάξη, κάποια παιδιά τσακώνονταν, 
στην τάξη. Θα το παίρνατε απόφαση να 

ανεβάσετε µια θεατρική παράσταση, να κάνετε ένα θεατρικό παιχνίδι για 

 θα µπορούσαν να συνεργαστούν 

αδή το θέατρο για να λύσετε αυτή τη διαφορά; 
. 

∆- Πού ακριβώς πιστεύετε ότι βοηθάει το θέατρο όταν υπάρχει ένα 

ην παράσταση και κάνουµε τις πρόβες, ας 
 µαλώσει θα άρχιζαν να συνεργάζονται 

ου είχαν κάνει πιο παλιά, και να γίνουν ξανά φίλοι 
µα. 

α. Έλα Ευριδίκη. 
Ευριδίκη Α. Εγώ πιστεύω ότι θα τους βοηθούσε πιο πολύ 
 µην θέλαν να γίνουν φίλοι, µε το θέατρο θα έπρεπε 

κά να έχουν καλή  φιλική σχέση γιατί έχουν ένα κοινό στόχο 
ρίς να µαλώνουµε και να συνεργαστούµε 

. Εσείς φεύγετε του χρόνου. Εγώ όµως θα µείνω. Αν 
 κάτι ανάλογο, θα προτείνατε στους φίλους σας ή σε 

 του σχολείου να µπουν σε µια οµάδα θεάτρου; Και για 
ποιους συγκεκριµένους λόγους; ∆ηλαδή,  «φίλη µου Μαρία, σου λέω να 
το κάνεις, γι’ αυτό και γι’ αυτό το λόγο» 
Μ- Μαριάννα Ξ. Θα του έλεγα να το κάνει, γιατί είναι µια πολύ καλή 
πράξη που κάνουµε, και πρέπει να µάθουµε όλα τα παιδιά να κάνουµε 
αυτό το πράγµα, το θέατρο, γιατί αλλάζει η ζωή µας, η ψυχαγωγία µας 
εεεε 
∆- Ωραία, Μύρο. 
Μ- Εγώ θα του το πρότεινα, γιατί θα του έλεγα ότι άµα έκανε θέατρο θα 
αλλάξει ο εαυτός του και οι φίλοι του θα αλλάξουν τη συνεργασία τους 
και θα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα έκανε µια πλούσια 
εµπειρία. 
∆- Μάλιστα.  
Μ- Με λένε Εύη Π. Θα του έλεγα να πήγαινε γιατί θα ήταν πάρα πολύ 
ωραία αυτά που κάναµε, θα περνούσε ωραία, µε αυτά που θα του δίνατε 
εσείς και αν µπορούσα θα πήγαινα κι εγώ πάλι.  

ίδιο
π

προβλήµατα συµπεριφοράς
η ατµόσφαιρα µια άσχηµ

να το λύσετε; 
ι, γιατί τα παιδιάΜ-Κατερίνα Κλ. Να

µαζί.. 
∆- Θα σας βοηθούσε δηλ
Μ- Ναι, θα µας βοηθούσε

πρόβληµα; 
Μ- Μύρος. Όταν είναι µέσα στ

 παιδιά που θα είχανπούµε, τα δύο
και να ξεχνάνε αυτό π

 έχουν πρόβληκαι να µην
∆- Μάλιστ
Μ- Με λένε 
γιατί και να
αναγκαστι
ότι πρέπει να το ανεβάσουµε χω
όλοι µαζί.  

ωραία∆- Πολύ 
αποφασίσω να κάνω
άλλους µαθητές
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∆-Ωραία. 
Μ- Με λένε Ειρήνη Ψ., και θα το πρότεινα κι εγώ σε κάποια φίλη ή φίλο, 

σκέψη, η φαντασία και µπορείς να 
ότερο απ’ ότι πριν.  

∆- Μάλιστα. 
Μ- Με λένε Ειρήνη Σ., και θα το πρότεινα γιατί θα άλλαζε η ιδεολογία 
του παιδιού και η συµπεριφορά του. 

-Ωραία. 
Μ- Ρούλα. Θα το πρότεινα κι εγώ γιατί θα µάθαιναν πολλά πράγµατα, 
όπως µάθαµε κι εµείς.  

 αυτό που έµαθες Ρούλα; 
Μ- Ήταν πολλά ωραία πράγµατα, όπως τα παιχνίδια που κάναµε, να 

 συνεργασία, την αυτοπεποίθηση, τη φιλία και να είµαστε 
πιο µαζί  και να µην τσακωνόµαστε. 
Μ- Με λένε Μαρία Κλ. και θα του πρότεινα να έρθει στο θέατρο γιατί θα 
µάθει να συνεργάζεται. 
Μ- Με λένε Ιωάννα Μ. και θα του έλεγα να µπει γιατί είναι πάρα πολύ 
ωραία, και θα κάνει πολύ ωραία πράγµατα και θα περάσει πολύ ωραία.  
Μ-Τάσος. Εµένα µου άρεσε η βοήθεια των παιδιών και νοµίζω ότι 
άλλαξε ο χαρακτήρας µας. 
∆- Θα πηγαίνατε θέατρο τώρα µε περισσότερη απόλαυση απ’ ότι πριν; 
Μ- Μπάµπης. Ναι. 
∆- Το αγάπησες το θέατρο περισσότερο µέσα από αυτό (το µάθηµα); 
Μ-Ναι. 
Μ-Σάββας Κ. Ναι. Θα καταλάβαινα πιο πολλά, ή µερικά που λένε στο 
θέατρο µπορεί να µην τα καταλαβαίναµε. Ενώ τώρα που κάναµε κι εµείς 
ένα θέατρο, θα µπορούµε να καταλάβουµε τι λένε οι  άνθρωποι και τι 
προσπαθούν να µας πουν. 
∆- Μάλιστα. 
Μ- Με λένε Ειρήνη Ψαράκη και θα πήγαινα σε µια σχολή θεάτρου γιατί 
α µπορούσα να είµαι πιο πολύ µέσα στο θέµα µας, γιατί µέσα σ’ αυτούς 

, πώς 
αισθάνθηκες απέναντι στην οµάδα σου; 

ναµε πώς τα ένιωσε εσύ. 

ν και της οµάδας. 

για το λόγο πως µεγαλώνει η 
συνεργάζεσαι περισσ

∆

∆- Τι ακριβώς ήταν

κάνουµε θέατρο, κι άµα ήταν καλό θα το ανεβάζαµε, άµα είχε βγει καλή 
η συνεργασία.  
∆- Ωραία. 
Μ- Μάθαµε τη

θ
τους λίγους µήνες µάθαµε πάρα πολλά πράγµατα. 
∆- Ωραία. Γιάννη. 
Μ-Ήταν ωραία (όλον αυτό τον καιρό), κάναµε πολλά παιχνίδια.  
∆- Παναγιώτη, που ήσουν τόσο καλός στην παράσταση

Μ- Αισθάνθηκα ωραία, γιατί είχαµε συνεργασία.. 
∆- Όλα αυτά που κά
Μ- Ωραία. Είµαι πολύ ευχαριστηµένη, άλλαξε η συµπεριφορά όλων των 
παιδιώ
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∆- Κάποιο άλλο παιδάκι που δεν µίλησε και θα ήθελε να µιλήσει; 

ι για τη συνεργασία, 
γιατί ήσασταν ένα πάρα πολύ καλό τµήµα. 

Μ- Με λένε Ειρήνη Στ. και πιστεύω ότι όλα αυτά τα µαθήµατα που 
κάναµε όλον αυτό τον καιρό πήραµε θάρρος και κατορθώσαµε να 
κάνουµε σπουδαία πράγµατα.  
∆- Σας ευχαριστώ πολύ και για τη συνέντευξη κα

Μ- Ειρήνη. Εµείς σας ευχαριστούµε για όλα αυτά που µας µάθατε. 
∆- Η ευχαρίστηση ήταν όλη δική µου. Και πάλι σας ευχαριστώ και καλή 
συνέχεια στο γυµνάσιο. 
 (χειροκρότηµα) 
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3. ∆ΙΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ «ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ» της Ζωρ  Σαρή 
  
 

 

ζ

 
ΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αφηγητής 

αγουδούν 
ι δύο γειτόνισσες  
ρία παιδιά που κάνουν το τρένο 
 γιατρός Ξανανιώνης  

Πρώτος οδηγός 
∆εύτερος οδηγός 
ρώτος στρατιώτης Γιόχαν 

∆εύτερος στρατιώτης Γιάννης  
Α΄ ΚΥΡΙΟΣ 
5 Κάτοικοι της πόλης 
δήµαρχος 

Καλή κυρία 
Καπετάνιος 
3 ναύτες  
4 νέοι, 2 κορίτσια και 2 αγόρια 
2 αστυνοµικοί 

Π

Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Τρία κοριτσάκια που τρ
Ο
Τ
Ο

Π

Α΄ κυρία 

δικαστής 
3 κρατούµενοι 
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Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Τρία κοριτσάκια που τραγουδούν 
Οι δύο γειτόνισσες  
Τρία παιδιά που κάνουν το τρένο 
 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
 
(Ο κυρ Νικόλας κάθεται µπροστά στο γραφείο του που είναι γεµάτο βιβλία 
και σκυµµένος διαβάζει, µονολογεί και κρατάει σηµειώσεις. Στην άκρη της 
σκηνής στέκεται ο αφηγητής ο οποίος µόλις σταµατήσει η µουσική αρχίζει 
την αφήγηση). 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μια φορά δεν πάει καιρός, ζούσε σ’ ένα µικρό χωριό, 
κάπου εδώ  κοντά, ένας άνθρωπος πολύ σοφός και πολύ γέρος. Η πλάτη 
του ήταν σκυφτή- τόσο σκυφτή, που η άσπρη του γενειάδα άγγιζε τη γη.  
Είχε διαβάσει τα βιβλία όλου του κόσµου και είχε µάθει τις γλώσσες 
όλων των ανθρώπων. Ζούσε απόµερα, σ’ ένα µικρό σπιτάκι ολοµόναχος. 
 
(Ο κυρ Νικόλας εκείνη τη στιγµή σηκώνεται και αρχίζει να ποτίζει τα φυτά 
που βρίσκονται στην αριστερή άκρη της σκηνής). 
 
 Στον κήπο του φύτρωναν και άνθιζαν όλων των λογιών τα λουλούδια: 
τριαντάφυλλα, τουλίπες, µαργαρίτες, κυκλάµινα, ζουµπούλια και όµορφα 
κατακόκκινα γαρίφαλα. Οι συγχωριανοί του πολύ τον αγαπούσαν και 

 όµορφο τραγούδι: 
 

όλοι τον φώναζαν «ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος». Κάποιο δειλινό, όταν ο 
ήλιος καλησπέριζε τη νύχτα, που σκαρφάλωνε πίσω από το βουνό, τρία 
κοριτσάκια πέρασαν µπροστά από τον κήπο του κυρ Νικόλα, 
τραγουδώντας αυτό το

(Μπαίνουν στη σκηνή τα τρία κοριτσάκια, κρατώντας στα χέρια τους 
γαρίφαλα, χορεύοντας σε κύκλο και τραγουδώντας το «Αν όλα τα παιδιά 
της γης…». Μόλις τα ακούει ο κυρ Νικόλας σηκώνει το κεφάλι του από 
το πότισµα και αρχίζει να σιγοτραγουδάει µαζί µε τα κοριτσάκια) 
 
ΤΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ: Καλησπέρα κυρ Νικόλα! (λένε και τα τρία µαζί και 
του κουνούν το χέρι) 
Κυρ Νικόλας: Καλησπέρα παιδιά! (τους γνέφει και αυτός µε το χέρι του 
αργά) 
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(Ο κυρ Νικόλας κοιτάζει τα παιδιά που φεύγουν, αφήνει το ποτιστήρι και 

. Όσο µιλάει ο αφηγητής θα κάνει ότι 
βάσει και δεν τα καταφέρνει. Θα ανοίγει το βιβλίο, θα το 
άλλο βιβλίο και θα κάνει το ίδιο) 

 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ

πηγαίνει πάλι στο γραφείο του
προσπαθεί να δια
κλείνει. Θα πιάνει 

:Μια στοίβα χοντρά βιβλία τον περίµενε και έπρεπε να τα 
άξενο όµως…(παύση) Εκείνο το βράδυ όσο κι αν 

πάσχιζε να συγκεντρωθεί δεν τα κατάφερνε. Ο λογισµός του έτρεχε 

κέντρο υ ν

διαβάσει. Τι παρ

αλλού: στα τρία κοριτσάκια, στο τραγούδι τους.  (ακούγεται το τραγούδι 
χαµηλά)  Χρόνια τώρα ζούσε ευτυχισµένος µε τα βιβλία του, τα 
λουλούδια του, ολοµόναχος, και ξάφνου η µοναξιά του φάνηκε 
αβάσταχτη. Κατάλαβε πως η ζωή του έφτανε στο τέρµα της και 
νοστάλγησε τα νιάτα του. 
 
(Ο κυρ Νικόλας σηκώνεται και στέκεται στο  της σκηνής λ πηµέ ος) 
 
Κυρ Νικόλας: Τι ωφελεί όλου του κόσµου η γνώση; Εκατό χρόνια ψάχνω 

αγε τη βρήκα; Τρία κοριτσάκια 
. Είµαι µόνος, κανένας 

δεν µπορεί να µε βοηθήσει, κανέναν δεν µπορώ να βοηθήσω µε τις χίλιες 
γνώσεις µου. Είµαι άχρηστος.. Ας ήµουν τουλάχιστον νέος, ας είχα τη 
δύναµη να ξανάρχιζα τη ζωή µου. Θα µπορούσα…. Αυτό είναι!!! 
 
(Ο κυρ Νικόλας πετάγεται και δείχνει χαρούµενος. Βγάζει µια βαλίτσα και 
βάζει µέσα λίγα πράγµατα. Λίγα ρούχα, µια χτένα, ένα σαπούνι, ένα 
ζευγάρι κάλτσες, τις παντόφλες του. Μετά παίρνει τη βαλίτσα και φεύγει 
από τη σκηνή) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ:

να βρω την αλήθεια µέσα στα βιβλία. Άρ
κι ένα όµορφο τραγούδι µου θόλωσαν τη σκέψη

 Την άλλη ηµέρα όλοι στη γειτονιά αναζήτησαν τον κυρ 
Νικόλα. Αλλά ο κυρ Νικόλας είχε ξεκινήσει για ένα µακρύ ταξίδι…. 
 
(Μπαίνουν οι δύο γειτόνισσες) 
 
Α΄ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: Μπα! Ο κυρ Νικόλας δεν άνοιξε τα παράθυρά του 
σήµερα! 

 

Β΄ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: Τον είδα το πρωί που έφευγε µε µια βαλίτσα. 
Α΄ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: Μπα!! Ταξιδάκι, ταξιδάκι ο κυρ Γαρίφαλος; 
Β΄ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: Ας ποτίσουµε τα λουλούδια του να µην µαραθούν. 
Μπορεί και να αργήσει να επιστρέψει… 
 
(οι γειτόνισσες φεύγοντας µαζεύουν όλα τα σκηνικά, το κρεβάτι και τα 
λουλούδια) 
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(Ο κυρ Νικόλας εµφανίζεται κρατώντας τη βαλίτσα του. Στέκεται 
κοιτώντας το ρολόι του. Τρία παιδιά µπαίνουν µέσα κάνοντας το τρένο. 
Αφού κάνουν το γύρο της σκηνής ο κυρ Νικόλας κάνει πως ανεβαίνει και 
φεύγουν µαζί.) 
 
Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Ο γιατρός Ξανανιώνης 
 
 
 

ΣΚΗΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 
 
Ο γιατρός Ξανανιώνης στέκεται πίσω από το γραφείο του και κοιτάζει 

κάποια βιβλία. Ο κυρ Νικόλας µπαίνει µέσα µε φόρα) 

 
Κυρ Νικόλας: Καληµέρα γιατρέ µου! Εσείς είστε ο γιατρός Ξανανιώνης; 
ΓΙΑΤΡΟΣ: Καληµέρα σας! Εγώ είµαι. Σε τι µπορώ να σας βοηθήσω; 
Κυρ Νικόλας: Γιατρέ µου.. δεν είµαι άρρωστός. Το πρόβληµά µου είναι 
ότι είµαι γέρος. Πολύ γέρος. Γι’ αυτό ήρθα σ’ εσάς, για να µου δώσετε τα 
χάπια Νεοζίλ, που δίνουν ξανά νιάτα και δύναµη. Θέλω να εξαφανιστούν 
οι ρυτίδες µου. Θέλω το κορµί µου να γίνει εικοσάχρονο. 
ΓΙΑΤΡΟΣ: (πολύ δισταχτικά και λίγο αυστηρά). Ξέρετε αυτά τα χάπια  
είναι πολύ σπάνια και κοστίζουν ακριβά. Έχετε τόσα πολλά χρήµατα για 
να τα αγοράσετε; 
Κυρ Νικόλας: (απαντάει όλο ενθουσιασµό)Γιατρέ µου, είµαι απένταρος! 
Κι όµως τα θέλω! Θα σας εξηγήσω αµέσως γιατί τα θέλω και είµαι 
βέβαιος ότι θα σας πείσω. Χτες το βράδυ, έτσι ξαφνικά, µια θαυµαστή 
ιδέα γεννήθηκε στο µυαλό µου: η Γη µας είναι στρογγυλή, µε 40.000 
χιλιόµετρα περιφέρεια. Κάπου τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι την 
κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό απλό υπολογισµό: αν όλοι οι νέοι του 
κόσµου, αγόρια και κορίτσια, δώσουν τα χέρια µια ορισµένη µέρα, σε 

ΙΛ) 

µια ορισµένη στιγµή, µπορούν να φτιάξουν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη 
ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, να τραγουδήσουν και να χορέψουν. 
Πρέπει όµως να γίνω νέος και δυνατός. Έτσι θα µπορέσω να κάνω το 
γύρο του κόσµου και να µιλήσω σε όλους για την ιδέα µου. Είµαι 
σίγουρος πως θα την καταλάβουν και θα τη δεχτούν.  
 
(ο γιατρός σηκώνεται λίγο συγκινηµένος και φέρνει από την άκρη της 
σκηνής ένα µπουκάλι που γράφει επάνω ΝΕΟΖ
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ΓΙΑΤΡΟΣ: Ορίστε σας το χαρίζω!  Η ιδέα σας µου αρέσει. Άλλωστε πάει 
τόσος καιρός που δεν τραγούδησα και δεν χόρεψα. Πολλοί οι άρρωστοι 
και πολλές οι έγνοιες µου. Όµως θέλω κι εγώ µια χάρη! Την ηµέρα που 
α γίνει το γαϊτανάκι ειδοποιήστε µε: θα ήθελα κι εγώ να µπω µέσα στο 
χορό. 
θ

Κυρ Νικόλας: Οπωσδήποτε γιατρέ µου! (τον αγκαλιάζει και χαµογελάει) 
 για όλα! Και την ηµέρα που θα γίνει το 
έψεις µαζί µας! Τα ξαναλέµε τότε! Γεια 

ου! (φεύγει κεφάτος) 
ΓΙΑΤΡΟΣ:

Σ’ ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ
γαϊτανάκι θα είσαι εκεί να χορ
σ

 Γεια σου και σ’ εσένα! Καλό ταξίδι! 

 κυρ Νικόλας φεύγει και ο γιατρός αποχωρεί µαζί µε τα πράγµατά του 
ν ώρα που µιλάει ο αφηγητής) 

 
(ο
τη
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο κυρ Νικόλας έφυγε χαρούµενος από το γιατρό. Στο 

δοχείο, ζήτησε να του δώσουν ένα δωµάτιο και πριν 
ξαπλώσει κατάπιε τρία χάπια πίνοντας ένα µεγάλο ποτήρι νερό και 

αγµένος, αλλά χωρίς γένια και χωρίς 

 

δρόµο που περπατούσε του φαινόταν πως όλοι οι περαστικοί του 
χαµογελούσαν καλοκάγαθα, λες και µάντευαν τις φωτεινές σκέψεις τους. 
Μπήκε σ’ ένα ξενο

αποκοιµήθηκε…. Το πρωί ξύπνησε. 
 
( Ο κυρ Νικόλας µπαίνει µέσα νυστ
άσπρα µαλλιά. Τα ρούχα του παραµένουν ίδια. Αφού τεντώνεται και 
χασµουριέται, κάνει να πλυθεί µε νερό. Όπως πλένεται, κάνει να πιάσει τα 
γένια του αλλά δεν τα βρίσκει. Ξαφνιάζεται και τρέχει να πάρει ένα 
καθρεφτάκι. Εκεί διαπιστώνει ότι είναι νέος και αρχίζει να χοροπηδάει. 
∆ίνει µπουνιές στον αέρα και µονολογεί.) 
 
Κυρ Νικόλας: Είµαι νέος! Είµαι όµορφος! Είµαι δυνατός! Τώρα µπορώ 
να γυρίσω όλο τον κόσµο και να του µιλήσω για το γαϊτανάκι µου! 
(πηγαίνει πάνω κάτω και τραγουδάει το τραγούδι του. Τραγουδάει και 
βγαίνει από τη σκηνή) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μόλις βγήκε από το ξενοδοχείο ο ξενοδόχος τον κοιτούσε 

ν όµως 
νια 

 

µε ορθάνοιχτα µάτια. Το µεγάλο ταξίδι άρχιζε. Ο Νικόλας όµως δεν είχε 
λεφτά και τα ταξίδια όπως ξέρουµε όλοι κοστίζουν ακριβά.  Ήτα
χειροδύναµος. Θα δούλευε στους αγρούς µε τους χωρικούς, στα λιµά
µε τους φορτοεκφορτωτές, στα εργοστάσια µε τους εργάτες. Θα κέρδιζε 
το ψωµί του και αρκετά χρήµατα για να πληρώσει τα ναύλα του στα 
τρένα, στα αεροπλάνα και στα βαπόρια που θα τον πήγαιναν στα πέρατα
του κόσµου. Τίποτε δεν θα τον σταµατούσε! 
 

 316



  
 

 
Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Πρώτος οδηγός 
∆εύτερος οδηγός 
 

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ένα βράδυ ύστερα από µια κοπιαστική µέρα δουλειάς σ΄ 
ένα αγρόκτηµα, ο κυρ Νικόλας ξεκίνησε µε τα πόδια πάνω στο µεγάλο 
ασφαλτοστρωµένο δρόµο, που θα τον έβγαζε στην παρακάτω πόλη.  
(Βλέπουµε τον κυρ Νικόλα 

  
να περπατάει και να σκουπίζει τον ιδρώτα του. 

Φοράει ένα ψάθινο καπέλο και κοιτάζει συνεχώς να δει αν περνάει κάποιο 
άστηκε και 

από τα αυτοκίνητα που τον 

α µεγάλη κόκκινη Μερσεντές σταµάτησε. 

αυτοκίνητο). Περπατούσε, περπατούσε, ώσπου κουρ
αποφάσισε να σταµατήσει ένα 
προσπερνούσαν. (Ο κυρ Νικόλας κάνει το σήµα να σταµατήσει το 
αυτοκίνητο). Μι
ΠΡΩΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ: Πού πας νεαρέ µου; 
Κυρ Νικόλας: Ίσια στην πόλη (δείχνει ο Νικόλας) 
ΠΡΩΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ: Ανέβα, είναι ο δρόµος µου! Και τι πας να κάνεις 
εκεί; Γυρεύεις δουλειά; 
Κυρ Νικόλας: Μια θαυµαστή ιδέα γεννήθηκε στο µυαλό µου: η Γη µας 
είναι στρογγυλή, µε 40.000 χιλιόµετρα περιφέρεια. Κάπου τρία 
δισεκατοµµύρια άνθρωποι την κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό απλό 
υπολογισµό: αν όλοι οι νέοι του κόσµου, αγόρια και κορίτσια, δώσουν τα 
χέρια µια ορισµένη µέρα, σε µια ορισµένη στιγµή, µπορούν να φτιάξουν 
ένα γαϊτανάκι γύρω από τη ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, να 
τραγουδήσουν και να χορέψουν. Έχετε παιδιά κύριε; Θέλετε να τους 
πείτε όταν θα φτάσει η µέρα, να δώσουνε το χέρι στα παιδιά του γείτονα; 
ΠΡΩΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ: (νευριασµένος) Μα, το γείτονά µου δεν τον 
χαιρετώ! Είναι ένας φτωχός! Ένας παλιόγυφτος! 
Κυρ Νικόλας: Τι σηµασία έχει αν ο γείτονάς σας είναι φτωχός και 

θ
ραγούδι και ( ακούγεται 

Γύφτος καλέ µου κύριε; Σίγουρα τα παιδιά του α χορεύουν το ίδιο καλά 
µε τα δικά σας παιδιά. Θα µάθουν το τ
φρενάρισµα αυτοκινήτου) 
ΠΡΩΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ: Είσαι τρελός! Ένας επικίνδυνος τρελός. Κατέβα 
από τα αµάξι µου τώρα! 
( Ο κυρ Νικόλας κατεβαίνει µε κατεβασµένο το κεφάλι και συνεχίζει να 
περπατάει) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Και να τος ο Νικόλας µας ξανά στο µεγάλο δρόµο, µε τα 
χίλια αστέρια πάνω από το κεφάλι του να του φωτίζουν τη νύχτα.  Τι 
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κουτός που ήταν αυτός ο κύριος! Περπατούσε ώρες πολλές, όταν 
ξαφνικά ένα µεγάλο καµιόνι σταµάτησε πλάι του. (Μπαίνει ο δεύτερος 
οδηγός µέσα στη σκηνή) 
 
∆ΕΥΤΕΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ: Μακριά πηγαίνεις φίλε; Ανέβα να ξεκουραστείς! 
υρ ΝικόλαςΚ : Σ’ ευχαριστώ! 

Σ Ο∆ΗΓΟΣ∆ΕΥΤΕΡΟ :Και πού πηγαίνεις φίλε; 
Κυρ Νικόλας: Μια θαυµαστή ιδέα γεννήθηκε στο µυαλό µου: η Γη µας 

υλή, µε 40.000 χιλιόµετρα περιφέρεια. Κάπου τρία 
ωποι την κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό απλό 

ό: αν όλοι οι νέοι του κόσµου, αγόρια και κορίτσια, δώσουν τα 
ορισµένη µέρα, σε µια ορισµένη στιγµή, µπορούν να φτιάξουν 

κι γύρω από τη ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, να 
ραγουδήσουν και να χορέψουν. Φτάνει να το θελήσουν και το γαϊτανάκι 
θα γίνει γύρω από τη Γη. 

Σ

είναι στρογγ
δισεκατοµµύρια άνθρ
υπολογισµ
χέρια µια 
ένα γαϊτανά
τ

∆ΕΥΤΕΡΟΣ Ο∆ΗΓΟ : (χαµογελάει χαρούµενος) Σπουδαία ιδέα! Με 
λένε Χαρούµενο. Όταν θα ‘ρθει η ώρα, στείλε µου µήνυµα: όπου κι αν 
βρίσκοµαι, θα σταµατήσω το καµιόνι µου και θα δώσω το χέρι. Έχω 
πολύ κέφι για χορό και τραγούδι! 
Κυρ Νικόλας: Σ’ ευχαριστώ καλέ µου φίλε! Περίµενε το µήνυµά µου! 
Στο καλό και να προσέχεις στους δρόµους που οδηγείς! 
∆ΕΥΤΕΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ: Να ‘σαι καλά φιλαράκο. Καλή συνέχεια στο 
ταξίδι σου. ( ο οδηγός φεύγει και ο Νικόλας φεύγει από την άλλη άκρη της 
σκηνής.) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Μέρες και µήνες ταξίδευε. Οι δρόµοι ήταν ατέλειωτοι. 
Πότε χιόνιζε, πότε έκανε ζέστη, πότε φυσούσε αέρας. Ο Νικόλας όµως 
ήταν νέος, γερός και δυνατός. Βιαζόταν να κάνει το γύρο της γης.  Όπου 
κι αν πήγαινε, στα εργοστάσια, στα χωράφια, στα καφενεία ή τα 
σαββατόβραδα εκεί που χορεύουν τα παλικάρια µε τις κοπελιές, µιλούσε 
κι εξηγούσε τη θαυµαστή ιδέα του.  Με χαρά λέγανε «Θα δώσουµε τα 
χέρια».  Άλλοι πάλι είχαν αντιρρήσεις αλλά στο τέλος συµφωνούσαν « τι 
χάνουµε; ∆εν είναι δα και τόσο κουραστικό να δώσεις το χέρι». Άλλοι 

 φώναζαν « Τι τους θέλουµε τους 
ξένους στον τόπο µας!» 
Όµως παντού µιλούσαν για το Νικόλα. Τα βράδια στο κατώφλι τους  οι 
γριές και οι γέροι λέγανε, λέγανε γι’ αυτόν σωρό ιστορίες. Πως ήταν νέος 
και ωραίος και πάντα χαρούµενος. Πως ήταν λίγο τρελούτσικος φυσικά, 
µα τι τα θες τα νιάτα είναι νιάτα και γρήγορα περνούν.  Τα πουλιά 
άκουγαν τα λόγια τους και πήγαιναν και τα ψιθύριζαν στους χωρικούς 

 µεγάλο χορό που θα γινόταν.  

πάλι τον κυνηγούσαν µε τις πέτρες και

που κάθονταν να ξαποστάσουν στα χωράφια τους. Και οι χωρικοί όταν 
γύριζαν σπίτι τους έλεγαν ιστορίες στα παιδιά τους για το Νικόλα το 
λεβέντη και το
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Και ο καιρός περνούσε. Η άνοιξη έφτασε και οι αγροί σκεπάστηκαν µε 
λουλούδια. Και ύστερα έφτασε το καλοκαίρι και τα στάχυα ωρίµασαν 
στον ήλιο. Το φθινόπωρο ήρθε και έριξε τα φύλλα των δέντρων. Και ο 
χειµώνας έφτασε και γέµισε τις στέγες των σπιτιών µε χιόνι. 
 
Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Πρώτος στρατιώτης Γιόχαν 
∆εύτερος στρατιώτης Γιάννης 
 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
  
 
(Μπαίνουν στη σκηνή οι δύο στρατιώτες. Ο ένας από τη µια πλευρά και ο 
άλλος από την άλλη) 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Νικόλας ταξίδευε πάντα. Κάποιο βράδυ βρέθηκε στα 
σύνορα δύο µεγάλων χωρών. (Μπαίνει ο Νικόλας και πλησιάζει τον 
πρώτο στρατιώτη) 
 
Νικόλας: Καλή σου µέρα στρατιώτη! 
ΓΙΟΧΑΝ: Καληµέρα και σ’ εσένα ξένε. Εγώ είµαι ο Γιόχαν. Εσύ ποιος 
είσαι και τι σε φέρνει στα µέρη µας; 
Νικόλας:  Είµαι ο Νικόλας και ταξιδεύω σ’ όλο τον κόσµο για να 
µεταφέρω ένας µήνυµα ειρήνης και αγάπης. Μια θαυµαστή ιδέα 
γεννήθηκε στο µυαλό µου: η Γη µας είναι στρογγυλή, µε 40.000 
χιλιόµετρα περιφέρεια. Κάπου τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι την 
κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό απλό υπολογισµό: αν όλοι οι νέοι του 
κόσµου, αγόρια και κορίτσια, δώσουν τα χέρια µια ορισµένη µέρα, σε 
µια ορισµένη στιγµή, µπορούν να φτιάξουν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη 
ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Φίλε 
όταν έρθει εκείνη η ώρα θέλεις να δώσεις κι εσύ το χέρι; 
ΓΙΟΧΑΝ:Πολύ θα το θελα…. Μου αρέσει να χορεύω και να τραγουδώ, 
αλλά δυστυχώς δεν µπορώ να το κάνω. 
Νικόλας:  Γιατί; 
ΓΙΟΧΑΝ: Γιατί θα πρέπει να δώσω το χέρι στον απέναντι φρουρό. Αυτός 
ίναι ο πιο κοντινός µου γείτονας, αλλά είµαστε άσπονδοι εχθροί. ε
Νικόλας:  Και για ποιο λόγο είστε άσπονδοι εχθροί; Τι σου έχει κάνει; 
ΓΙΟΧΑΝ:Σ’ εµένα τίποτα. Αλλά οι παππούδες των παππούδων µας και οι 
παππούδες µας ήταν εχθροί- για λόγους που δεν θυµάµαι καλά, αλλά 
είµαστε εχθροί. Κι έτσι κι εµείς δεν έχουµε µιλήσει ποτέ ως τώρα.  
Νικόλας: (Γελάει) Άσε τους προγόνους σου να κοιµούνται ήσυχα, ξέχασε 
τους παλιούς τσακωµούς και µη χάσεις µια µοναδική ευκαιρία να 
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χορέψεις και να τραγουδήσεις. ∆ώσε το χέρι στο φρουρό που στέκεται 
απέναντί σου και δε θα το µετανιώσεις. 
 
(Συνεχίζουν να συζητούν µε χειρονοµίες και παντοµίµα) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Χρειάστηκε πολύ κουβέντα για να πείσει ο Νικόλας το 
Γιόχαν να δώσει το χέρι του στον απέναντι φρουρό. Αλλά στο τέλος….. 
 
ΓΙΟΧΑΝ: Καλά θα προσπαθήσω αρκεί να προσπαθήσει κι αυτός. 
Νικόλας: Έτσι µπράβο. Μόνο έτσι θα καταφέρουµε να κάνουµε τη γη 

ν απέναντι φρουρό. (Πηγαίνει προς το 
µας ειρηνική. Χωρίς πολέµους. Χωρίς θανάτους. Χωρίς έξυπνες ή χαζές 
βόµβες. Πάω τώρα να µιλήσω στο
µέρος του άλλου φρουρού) 
 
Νικόλας: Καλησπέρα, φίλε! Εσύ πρέπει να είσαι ο Γιάννης! 
ΓΙΑΝΝΗΣ:Καλησπέρα και σ’ εσένα! 
Νικόλας:  Είµαι ο Νικόλας και έχω έρθει για να σου µιλήσω για µια 
θαυµαστή ιδέα! 
ΓΙΑΝΝΗΣ: Σ΄ακούω λοιπόν! 
Νικόλας:  η Γη µας είναι στρογγυλή, µε 40.000 χιλιόµετρα περιφέρεια. 
Κάπου τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι την κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό 

νέοι του κόσµου, αγόρια και κορίτσια, απλό υπολογισµό: αν όλοι οι 
δώσουν τα χέρια µια ορισµένη µέρα, σε µια ορισµένη στιγµή, µπορούν 
να φτιάξουν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, 
να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Φίλε όταν έρθει εκείνη η ώρα θέλεις 
να δώσεις κι εσύ το χέρι στο γείτονά σου; 
ΓΙΑΝΝΗΣ:Πολύ θα το ήθελα, µα… 
Νικόλας:  Ξέρω, ξέρω θα µου πεις κι εσύ για του παππούδες σου και τους 
αππούδες των παππούδων σου. Ας’ τους όµως να κοιµούνται ήσυχοι και 

µια µοναδική ευκαιρία για χορό και τραγούδι. Ο Γιόχαν 
τι χάνεις να του δώσεις κι εσύ το δικό σου; 

π
µη χάσεις 
δέχεται να σου δώσει το χέρι, 
ΓΙΑΝΝΗΣ: (µοιάζει να το σκέφτεται).. εντάξει! Έχεις δίκιο! Άλλωστε τα 

ουν περάσει και οι παππούδες µας κοιµούνται ήσυχοι.  
ικόλας

χρόνια έχ
Ν :  Μπράβο! Θα περιµένω να σας δω αγκαλιασµένους να 
χορεύετε την ηµέρα που θα γίνει το γαϊτανάκι! 
ΓΙΑΝΝΗΣ:∆εν θα χρειαστεί να περιµένεις τόσο πολύ! Λέω να πάω τώρα 
να του σφίξω το χέρι και να τον αγκαλιάσω! Τι λες κι εσύ Γιόχαν; 
ΓΙΟΧΑΝ: Έχεις δίκιο φίλε µου! Γιατί να περιµένουµε µέχρι τότε για να 
αγκαλιαστούµε; Άλλωστε έχουµε χάσει τόσο πολύτιµο καιρό µε την 
έχθρα µας. 
(Πλησιάζουν, δίνουν τα χέρια και αγκαλιάζονται) 
ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ: Σ’ ευχαριστούµε Νικόλα! Σ’ ευχαριστούµε για όλα! 
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Νικόλας:  (Στέκεται και τους κοιτάζει συγκινηµένος και χαµογελαστός) 
Χαίροµαι πραγµατικά για εσάς! Μόνο που πρέπει να φύγω για να 
ταξιδέψει η ιδέα µου σε όλο τον κόσµο! Γεια σας! 
ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΎΟ: Γεια σου Νικόλα και καλή συνέχεια στο ταξίδι 
σου! 
 
Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Α΄ ΚΥΡΙΟΣ 
5 Κάτοικοι της πόλης 
δήµαρχος 
Α΄ κυρία 
Καλή κυρία 
 

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Έτσι ευχαριστηµένος ο Νικόλας συνέχισε το δρόµο του! 
Το κρύο ήταν τσουχτερό και το χιόνι είχε κάνει τις στέγες των σπιτιών 
κάτασπρες. Ο Νικόλας ταξίδεψε µε το τρένο και έφτασε σε ένα µικρό 
έρηµο σταθµό. Προχώρησε για πολύ ώρα και έφτασε σε µια παράξενη 
πόλη.  Οι άνθρωποι που περπατούσαν στους δρόµους  ήταν όλοι 
θλιµµένοι, µερικοί µάλιστα έκλαιγαν. (Μπαίνει ο Νικόλας και κοιτάζει 
γύρω- γύρω παραξενεµένος)  Οι πόρτες όλες ήταν κλειστές και πουθενά 
δεν έβλεπες παιδιά να παίζουν µε το χιόνι. Ο Νικόλας περπατούσε 
παραξενεµένος. (Ένας άνθρωπος µπαίνει σκυθρωπός ντυµένος στα 

 
µαύρα) 

Νικόλας:  Συγνώµη κύριε! Τι συµβαίνει και η πόλη είναι τόσο θλιµµένη; 
ΚΥΡΙΟΣ Α΄:Αχ! Κύριε, έχουµε πόλεµο και σήµερα ακούσαµε από το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση πως όλα τα παλικάρια µας σκοτώθηκαν. 
Τα παιδιά µας δεν θα ξανάρθουν ποτέ πια! Η πόλη µας πενθεί. Σήµερα θα 
µαζευτούµε όλοι στο δηµαρχείο για να τιµήσουµε τα τους ήρωές µας! 
Νικόλας:  Περίµενε έρχοµαι µαζί σου! 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ:Έτσι ο Νικόλας ακολούθησε τον κύριο και πήγαν µαζί στο 

τους δώσει 

 µαζευτεί κάποια παιδιά και ένα παιδί που κάνει το 
δήµαρχο. Μαζί µε τους κατοίκους στέκεται ο Νικόλας που ακούει 
προσεχτικά) 

δηµαρχείο. Έπρεπε να τους µιλήσει για την ιδέα του και να 
κουράγιο και ελπίδα! Στο δηµαρχείο ο δήµαρχος µιλούσε στους 
κατοίκους που είχαν µαζευτεί. 
 
(Από πίσω έχουν
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συµπολίτες! Πρέπει να κλάψουµε τους 
ηρωικούς στρατιώτες µας! Πρέπει να τους χτίσουµε µνηµεία! Πρέπει να 
είµαστε περήφανοι για τα παιδιά µας! Ποτέ δεν πρέπει να τα 
λησµονήσουµε. 
(Ενώ τα παιδιά χειροκροτούν το δήµαρχο ο Νικόλας πάει και στέκεται 
δίπλα στο δήµαρχο) 
Νικόλας:  Ονοµάζοµαι Νικόλας και έρχοµαι από πολύ µακριά! Ο κύριος 
δήµαρχος έχει δίκιο: ποτέ δεν πρέπει να λησµονήσετε τα παιδιά σας που 
χάθηκαν στον πόλεµο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε πως υπάρχουν γύρω 
σας κι άλλα µικρά παιδιά. Παιδιά σας είναι κι αυτά, και κάνουν τα πρώτα 
βήµατα στη ζωή. Αυτά τα παιδιά πρέπει να µεγαλώσουν µέσα στη χαρά , 

ουρανών. Μια 

ε τα χέρια και θα φτιάξουνε έναν κύκλο γύρω από τη γη, για να 

 χέρια, µπείτε στο γαϊτανάκι του κόσµου και έτσι τα 
ωµένοι, θα ξέρουν 

πορεί να σας χωρίσει. 

συντροφιά µε τα λουλούδια των αγρών και τα πουλιά των 
µέρα, που δεν θ’ αργήσει να ‘ρθει, όλοι οι νέοι, όλων των λαών, θα 
δώσουν
χορέψουνε και να τραγουδήσουνε αδελφωµένοι. Όσο µεγάλη κι αν είναι 
η λύπη σας, δώστε τα
παιδιά σας, όταν θα σας βλέπουν να χορεύετε αδελφ
πως κανένας πόλεµος δεν µ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: Έξω! Έξω! 
Α΄ Γυναίκα: Πετάτε τον έξω! Είναι τρελός! Βρίζει τη µνήµη των παιδιών 
ας. Εµείς πενθούµε και αυτός θέλει να χορέψουµε. ∆ιώξτε τον!! 

Έτσι αποχωρούν όλοι 
πό τη σκηνή) 

µ
(τον κυνηγούν και κάνουν πως του πετούν πέτρες. 
α
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Έτσι ο Νικόλας βρέθηκε στο δρόµο χτυπηµένος και 

ταν βροχή πάνω στο κορµί του. Με κόπο 
 από το δηµαρχείο και το πόδι του έσταζε αίµα. Κρύωνε, 

 δεν καταλάβαινε. Τι είχε πει το τόσο φοβερό; Γιατί τόση 
ελε να τους βοηθήσει κι αυτοί τον πήραν για εχθρό τους.  

πελπισµένος κάθισε στα σκαλοπάτια ενός σπιτιού και  δεν µπορούσε να 
συγκρατήσει τα δάκρυα που κυλούσαν από τα µάτια του. Αποκαµωµένος 

 ξύπνησε είδε µια κυρία δίπλα του που τον είχε 
φροντίσει. Ήταν µια καλή κυρία που είχε περιποιηθεί τις πληγές του 

ή

πληγωµένος, ενώ οι πέτρες έπεφ
σύρθηκε µακριά
πονούσε και
κακία; Αυτός ήθ
Α

αποκοιµήθηκε. Όταν

µέχρι να συνέλθει. 
 
 
(Στη σκην  υπάρχει ένα τραπέζι στρωµένο. Η κυρία κρατάει ένα δίσκο και 
ο Νικόλας κάθεται και τρώει) 
 
ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ: Σε βρήκα λιπόθυµο, σχεδόν ξεπαγιασµένο, στο κατώφλι 
του σπιτιού µου. Ξέρω ποιος είσαι και ξέρω πως έχεις καλή καρδιά. Ο 
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γιος µου σκοτώθηκε στον πόλεµο και βρίσκω πως του µοιάζεις πολύ. 
Γιατί να περιπλανιέσαι πάνω στη γη; 
Νικόλας: Είστε πολύ καλή! Η φροντίδα σας και η αγάπη σας µου έσωσαν 
τη ζωή. Πρέπει όµως να συνεχίσω το ταξίδι µου και να µάθουν όλοι για 
την ιδέα µου. 
ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ:Η ιδέα σου είναι πολύ ωραία, αλλά τόσο δύσκολα µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί.. Μείνε µαζί µου και πάρε τη θέση του γιου µου. Θα 
έχεις ό, τι επιθυµήσεις. Θα γίνω για σένα µια αληθινή µητέρα! 
Νικόλας: Αλήθεια, είναι πολύ όµορφα εδώ και µε συγκινούν πολύ τα 
λόγια σας  
! Είναι όµορφα να είσαι ξαπλωµένος στη ζεστασιά., όταν ο άνεµος, η 
βροχή και το χιόνι λυσσοµανούνε! 
ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ:Γι’ αυτό σου λέω, µείνε κοντά µου! Θα σε έχω σαν γιο 
µου! Τίποτα δεν θα σου λείψει! 
(  Γυρίζει προς το κοινό και µιλάει προς αυτούς) 
Νικόλας: Ναι, αλλά η ιδέα; Ποιος θα συνεχίσει το ταξίδι µου; Ο γιατρός, 

 Χαρούµενος, ο Γιόχαν, ο Γιάννης κι ένα σωρό νέοι περιµένουν τη µέρα 

ος τη γυναίκα τώρα) 
 ευτυχισµένος, αν έµενα µαζί σας, το ξέρω! Πρέπει όµως να 

φύγω κι ας κάνει κρύο, κι ας µου ρίχνουν πέτρες αυτοί που δεν 
θα ξεχάσω ποτέ τη 

ο
που θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν µαζί. ∆εν έχω το δικαίωµα να 
προδώσω την εµπιστοσύνη τους. Όχι, όχι, όχι! Χίλιες φορές όχι! Πρέπει 
να συνεχίσω το ταξίδι µου! Εσείς τι λέτε παιδιά; Να συνεχίσω το ταξίδι 
µου;  
 (γυρίζει πρ
Θα ήµουν

καταλαβαίνουν τα λόγια µου. Σας ευχαριστώ, δεν 
γλυκιά σας µορφή. ( την αγκαλιάζει και φεύγει) 
ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑ: Στο καλό, παιδί µου! Μακάρι η ιδέα σου να φτάσει στα 
πέρατα του κόσµου! 
 
Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
Καπετάνιος 
3 ναύτες 
 

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: ι ε 

ή ρ ε  ι ί
Ο Νικόλας, ξεκούραστος κα αισιόδοξος, συνέχισ το 

ταξίδι του. Η αυγ  τον β ήκ  σε ένα µεγάλο λιµάν . Περ µενε να βγει ο 
ήλιος και, όταν οι χλωµές ανοιξιάτικες αχτίδες του τον χαιρέτησαν 
φιλικά, πήγε και παρουσιάστηκε στον καπετάνιο ενός µεγάλου καραβιού 
που έφευγε για την άλλη ήπειρο.  
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(Ο καπετάνιος στέκεται και µιλάει µε τους ναύτες και ο Νικόλας τον 
πλησιάζει) 
 
Νικόλας: Καληµέρα καπετάνιε! 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ: Καληµέρα και σ’ εσένα ξένε! 
Νικόλας: Καπετάνιε µου, πρέπει να διασχίσω τον ωκεανό και δεν έχω 
χρήµατα για να πληρώσω τα ναύλα µου! 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ: Και τι θες, να στα χαρίσω; 
Νικόλας: Όχι, όχι δεν µε κατάλαβες. ∆ουλειά ζητάω! Είµαι νέος και 
ικανός να κάνω όποια δουλειά µου πεις. 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ: Μου φαίνεται πως είναι η τυχερή σου µέρα! Ένας 

ησε κι έτσι µπορείς να πάρεις τη θέση σου. Άντε θερµαστής µου αρρώστ
καλώς όρισες στο καράβι µας.  
Νικόλας: Σ’ ευχαριστώ καπετάνιε µου! 
 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Και το ταξίδι τους ξεκίνησε πάνω στη θάλασσα. Τον 

)  Σιγά, σιγά όµως το συνήθισε.  Οι άντρες δούλευαν χωρίς να 

υν να µιλούν) 

κατέβασαν στα βάθη του καραβιού. Εκεί άντρες µισόγυµνοι βάζανε 
κάρβουνα µε κάτι τεράστια φτυάρια σε κάτι τεράστιους φούρνους. Η 
ζέστη ήταν αποπνικτική και ο ιδρώτας έτρεχε ποτάµι στα µαυρισµένα 
από την καρβουνόσκονη κορµιά. Άρχισε αµέσως τη δουλειά.  Το φτυάρι 
ήταν βαρύ και δύσκολα το σήκωνε. ( από πίσω βλέπουµε το Νικόλα  και 
τους άλλους ναύτες να κρατούν φτυάρια και να κάνουν πως ρίχνουν το 
κάρβουνο
παίρνουν ανάσα.  Όταν έφτασε η ώρα του µεσηµεριανού φαγητού, ο 
Νικόλας κάθισε κοντά τους και άρχισε να τους µιλάει.  
(Οι άντρες κάθονται, ανοίγουν µαντίλια µε φαγητό και αρχίζο
 
Νικόλας: Φίλοι µου νοµίζω ότι τώρα που ξεκουραζόµαστε µπορώ να σας 

υν τα χέρια µια ορισµένη µέρα, σε µια ορισµένη στιγµή, µπορούν 
α φτιάξουν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, 

µιλήσω για το λόγο που ταξιδεύω. Μια θαυµαστή ιδέα γεννήθηκε στο 
µυαλό µου: η Γη µας είναι στρογγυλή, µε 40.000 χιλιόµετρα περιφέρεια. 
Κάπου τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι την κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό 
απλό υπολογισµό: αν όλοι οι νέοι του κόσµου, αγόρια και κορίτσια, 
δώσο
ν
να τραγουδήσουν και να χορέψουν. 
Α΄ ΝΑΥΤΗΣ: Η ιδέα σου µοιάζει όµορφη, αλλά πως θα γίνει; 
Νικόλας: Θα δώστε κι εσείς τα χέρια. Θα χορέψετε µε τους νέους όλου 
του κόσµου. Και εκείνη την ηµέρα ο ουρανός θα είναι χωρίς σύννεφα, οι 
αγροί σκεπασµένοι λουλούδια και πάνω στα δέντρα χιλιάδες πουλιά θα 
τραγουδούν. 
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Β΄ ΝΑΥΤΗΣ: Όλα αυτά που µας λες φίλε, είναι καλά και όµορφα. 
Εξήγησέ µας όµως, τι πάει να πει λουλούδια και πουλιά. Είναι κι αυτά 
µαύρα σαν το κάρβουνο; 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Νικόλας χρειάστηκε να τους µιλήσει ώρα πολλή για 
όλες τις οµορφιές της Γης, που ήταν άγνωστες στους θερµαστές. Τους 
περιέγραψε τα πέταλα και τα χρώµατα των λουλουδιών, τα πολύχρωµα 

ε για τους αγρούς, που χρυσίζουν 
φτερά των πουλιών, τα τιτιβίσµατά τους και τα τραγούδια τους, το 
πέταγµά τους στον ουρανό, τους µίλησ
όταν τα στάχυα ωριµάζουν, και για τους χωρικούς, που ξεκουράζονται 
κάτω από τα χρωµατιστά δέντρα. 
 
 Α΄ ΝΑΥΤΗΣ:Είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια θαύµατα; 
Β΄ ΝΑΥΤΗΣ: Αν είναι έτσι όπως τα λες και βέβαια θα δώσουµε τα 
χέρια.! 
Γ΄ ΝΑΥΤΗΣ: θα τα δώσουµε και θα τα κρατάµε γερά. Και θα χορεύουµε 
και θα τραγουδάµε. 
Α΄ ΝΑΥΤΗΣ:Και χορεύοντας θα κοιτάµε τον ουρανό! 
Β΄ ΝΑΥΤΗΣ: Τα  δέντρα 
Γ΄ ΝΑΥΤΗΣ: Τους αγρούς! Μα έλα να µας µάθεις το τραγούδι 
Νικόλας: 1,2,3 πάµε! Αν όλα τα παιδιά της γης…..  
 
( τραγουδούν και βγαίνουν όλοι µαζί από τη σκηνή) 
 
Αφηγητής 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος 
4 νέοι, 2 κορίτσια και 2 αγόρια 
2 αστυνοµικοί 
δικαστής 
3 κρατούµενοι 
 

ΣΚΗΝΗ ΕΒ∆ΟΜΗ 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Νικόλας ξεµπάρκαρε ένα πρωί, ύστερα από έντεκα 
µέρες σκληρής δουλειάς πάνω στη θάλασσα. Ένιωθε ευτυχισµένος που 
πατούσε το πόδι του σ’ ένα καινούριο τόπο. Έµεινε αποσβολωµένος 
µπροστά στα θεόρατα σπίτια και στα άπειρα αυτοκίνητα που 
πληµµύριζαν τις οδικές αρτηρίες της πόλης. Περπάτησε ώρες πολλές 
στους δρόµους και χάζευε τα µεγάλα µαγαζιά και τους ανθρώπους, που 
βιαστικοί τον σκουντουφλούσαν.  Μπροστά σ’ ένα µεγάλο κτίριο 
σταµάτησε. Εκατοντάδες νέοι έβγαιναν από τις πόρτες του. Σκέφτηκε 
πως θα ήταν καλή ευκαιρία να τους µιλήσει. Ήταν ένα µεγάλο 
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πανεπιστήµιο, ένα µεγάλο σχολείο.  ( στη σκηνή έχει µπε  ο Νικόλας και 
στην άλλη άκρη της σκηνής στέκονται κάποια παιδιά και µιλούν µεταξύ 
τους. Ο Νικόλας τα πλησιάζει και προσπαθεί να τους κεντρίσει την 
προσοχή.) 
 

ι

Νικόλας: Φίλοι, αδέρφια! (τα παιδιά σταµατούν τη συζήτησή τους και 
γυρίζουν να τον κοιτάξουν) Ακούστε µε! Έρχοµαι από πολύ µακριά, 
πέρασα τον ωκεανό για να’ ρθω να σας βρω, να σας γνωρίσω και να σας 
µιλήσω. Όλοι οι νέοι της Γης αποφασίσαµε να δώσουµε τα χέρια µια 
ανοιξιάτικη µέρα, σε µια ορισµένη ώρα, για να χορέψουµε και να 
τραγουδήσουµε όλοι µαζί. Σας φέρνω το µήνυµα όλων αυτών που 
συνάντησα στο µεγάλο ταξίδι µου: δώστε τα χέρια, ενωθείτε µαζί τους, 
ορέψτε, τραγουδήστε, χαρείτε…. χ
Α΄ ΝΕΟΣ: Μπράβο! Μπράβο! (χειροκροτούν όλοι µαζί) 
Α΄ ΝΕΑ: Παιδιά είναι ο Νικόλας! Ο Νικόλας ο Γαρίφαλος! 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! Ζήτω ο Νικόλας! Ζήτω! Ζήτω ο Νικόλας! Ζήτω! 
 
(Εκείνη τη στιγµή δύο παιδιά κάνοντας τη φωνή τους σαν σειρήνα 

περιπολικού µπαίνουν µέσα αγριεµένα. Είναι οι δύο αστυνοµικοί. Φτάνουν 

δίπλα στον Νικόλα και στέκονται ο ένας από τη µια πλευρά κι ο άλλος από 

την άλλη) 

 

Α΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Ακολουθήστε µας παρακαλώ! 

Νικόλας: Μα, δεν καταλαβαίνω. 
Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:Εν ονόµατι του νόµου, σε συλλαµβάνω! 
Νικόλας: ∆εν καταλαβαίνω όµως το γιατί. Τι κακό έκανα; 
Α΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Άσε τις ερωτήσεις και κάνε ό,τι σου λέει το 
όργανο της τάξης! 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κάτω τα χέρια από το Νικόλα! 
(Οι αστυνοµικοί γυρίζουν και τους κοιτούν αγριεµένα. Μόλις κάνουν να 
φύγουν) 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Κάτω τα χέρια από το Γαρίφαλο! 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Νικόλας δεν κατάλαβε γιατί τον συνέλαβαν, αλλά 
ακολούθησε τους αστυνοµικούς. Τα παιδιά συνέχισαν να 
διαµαρτύρονται, αλλά οι διαµαρτυρίες τους δεν έπεισαν τους 
αστυνοµικούς. Έτσι ο Νικόλας βρέθηκε µέσα στο αυτοκίνητο της 
αστυνοµίας. Από εκεί τον οδήγησαν µπροστά στο δικαστή. Ας δούµε 
όµως τι είπαν µε τον αυστηρό δικαστή! 
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(Ο δικαστής έχει έρθει και έχει καθίσει πίσω από ένα τραπέζι. Κρατάει µια 
κουδούνα στο χέρι και είναι πολύ αυστηρός) 
 
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: Το όνοµά σας και τα στοιχεία σας! 
ικόλαςΝ : Είµαι ο Νικόλας ο Γαρίφαλος. 

∆ΙΚΑΣΤΗΣ: Όνοµα είναι αυτό ή γλάστρα; Τέλος πάντων! Ορ
παρακαλώ! 
Νικόλας

κιστείτε 

: Ορκίζοµαι! 
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: Ορκίζοµαι να πω την αλήθεια! Επανέλαβε! 
Νικόλας: Ορκίζοµαι να πεις την αλήθεια! 
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: Όχι εγώ, εσύ! 
Νικόλας: Όχι εγώ, εσύ! 
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: Α, δεν θα συνεννοηθούµε σήµερα! 
Νικόλας: ∆εν καταλαβαίνω τι λάθος κάνω; 
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: Τέλος πάντων επί του θέµατος. Τι γύρευες µπροστά στο 
πανεπιστήµιο, δίπλα από το άγαλµα του προέδρου µας; Τι γυρεύεις στη 
χώρα µας; 
Νικόλας: Σίγουρα, κύριε δικαστά, γελιέστε! ∆εν είµαι κακοποιός, ούτε 
κανένας επικίνδυνος ληστής. Ονοµάζοµαι Νικόλας Γαρίφαλος και 
ταξιδεύω µήνες πάνω στη Γη για να µάθω στους νέους ένα τραγούδι που 
άκουσα κάποιο δειλινό στο µακρινό χωριό µου. Ένα τραγούδι που θα 
τραγουδήσουµε όλοι µαζί µια µέρα, δίνοντας τα χέρια, κορίτσια και 
αγόρια, για να φτιάξουµε ένα γαϊτανάκι γύρω από τη στρογγυλή µας 
σφαίρα.  
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: (Βήχει και τον κοιτάζει αυστηρά) Χµ…, χµ…, δεν µου 
πολυαρέσουν όλα αυτά. Για πες µου: τι θα γίνει, αν τύχει κι ένας νέγρος, 
πίσσα, κατάµαυρος, αγγίξει το χέρι ενός άσπρου ανθρώπου; 
Νικόλας: Τι θα γίνει; Α, µην στενοχωριέστε θα τους πω να σφίξουν γερά- 
γερά τα χέρια για να µην σπάσει ο κύκλος. 
∆ΙΚΑΣΤΗΣ: (φωνάζει και σηκώνεται από την καρέκλα του) Είσαι τρελός; 
Μα τι ρωτάω. Βέβαια, είσαι τρελός και µάλιστα ένας επικίνδυνος τρελός. 
Σε καταδικάζω σε δεκαπέντε µέρες φυλάκιση, για να µάθεις ότι οι νέγροι 
δεν έχουν το δικαίωµα να αγγίζουν το άσπρο δέρµα των λευκών! Πάρτε 
τον! 
 
(Οι αστυνοµικοί τον παίρνουν και βγαίνουν από τη σκηνή. Ακολουθεί και ο 
δικαστής. Στη σκηνή µένει µόνο ο αφηγητής) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Και ο Νικόλας µας οδηγήθηκε στη φυλακή! Η φυλακή 
ήταν σαν όλες τις φυλακές του κόσµου.  Χωρίς ήλιο, κρύα και υγρή. Οι 
φυλακισµένοι, οι πιο πολλοί ήταν νέοι. Μόλις µπήκε ο Νικόλας τον 
περιτριγύρισαν και του έκαναν µεγάλες χαρές. (Εκείνη τη στιγµή έχουν 
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µπει οι φυλακισµένοι και κάθονται µεταξύ τους. Μόλις αφήνουν οι 
αστυνοµικοί το Νικόλα, τρέχουν όλοι γύρω του και δείχνουν χαρούµενοι) 
 Όλοι γνώριζαν το γενναίο ταξιδιώτη που αψηφούσε το κρύο, τη ζέστη, 
την κούραση και την κακία των ανθρώπων για να φτάσει στο σκοπό του. 
Γρήγορα έγιναν φίλοι και του εξήγησαν για ποιο λόγο βρίσκονταν κι 
αυτοί στη φυλακή.  
 
Νικόλας: Γεια σας, φίλοι! Είµαι ο Νικόλας, αλλά δεν ξέρω γιατί 
βρίσκοµαι εδώ. Εσάς γιατί σας έφεραν; 
Α΄ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ: Εγώ έκλεψα ένα βιβλίο, γιατί µου αρέσει να 
διαβάζω. Αν είχα δουλειά και λεφτά θα το αγόραζα, αλλά δεν είχα γι’ 
αυτό και το έκλεψα. 
Β΄ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ: Εγώ έκλεψα ένα ψωµί, γιατί πεινούσα. Θα κάνω 
µήνες να ξαναδώ τον ουρανό και τα σύννεφά του. 
Γ΄ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ: Εγώ έκλεψα ένα αυτοκίνητο γιατί ζήλευα τους 
άλλους που είχαν τουλάχιστον τρία. 
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ: Είµαστε όλοι κλέφτες και δυστυχώς, δεν θα µπορέσουµε 
να χορέψουµε το γαϊτανάκι σου. 
Νικόλας: Και γιατί όχι; Αφού η φυλακή έχει δυο παράθυρα, να πιαστείτε 
από τα χέρια, και αυτοί που θα βρίσκονται πλάι στα παράθυρα θα 
περάσουν το χέρι τους µέσα από τα κάγκελα και θα το δώσουν στους 
νέους που θα περνούν απ’ έξω. Και έτσι, θα χορέψετε κι εσείς µαζί τους 
και θα τραγουδήσετε, παρ’ όλους τους τοίχους που σας χωρίζουν από τον 
έξω κόσµο. 
Α΄ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό; 
Νικόλας: Τι θα λέγατε, αν ορίζαµε την πρώτη µέρα της άνοιξης; 
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ: Σύµφωνοι! Μάθε µας τώρα το τραγούδι σου! 
Νικόλας: 1,2,3 πάµε. (αρχίζουν να τραγουδούν όλοι µαζί, πιάνονται και 
µέχρι το τέλος έχουν φύγει από τη σκηνή) Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν 
γερά τα χέρια…. 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Οι δεκαπέντε µέρες κύλησαν γοργά για το Νικόλα, που 
έκανε καλή παρέα µε τους νεαρούς κλέφτες. Όταν βγήκε από τη φυλακή, 
βιάστηκε να κερδίσει το χαµένο χρόνο. ∆ούλεψε σκληρά για να βγάλει 
τα χρήµατα που χρειαζόταν για όλα τα τηλεγραφήµατα που έστειλε σε 
όλον τον κόσµο για να αναγγείλει τη µέρα και την ώρα που θα γινόταν το 
γαϊτανάκι.  Παντού έστειλε µηνύµατα, στις άκριες της σφαίρας. «Θα 
χορέψουµε και θα τραγουδήσουµε όλοι µαζί, στοπ. Την πρώτη µέρα της 
άνοιξης, στοπ. ∆ώστε τα χέρια, στοπ.» ∆εν ξέχασε  κανέναν, ούτε αυτούς 
που του είχαν ρίξει πέτρες. Ποιος ξέρει, ίσως την τελευταία στιγµή να 
µετάνιωναν και να’ διναν κι αυτοί το χέρι… και ύστερα από καιρό…. 
Έφτασε επιτέλους η πρώτη µέρα της άνοιξης! Η γη στολισµένη την 
περίµενε. Τα λουλούδια είχαν ντυθεί µε χίλια χρώµατα και τα πουλιά 
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τραγουδούσαν τα πιο όµορφα τραγούδια τους. Ο ουρανός ήταν 
ασυννέφιαστος και ο ήλιος έλαµπε µε όλη του τη δύναµη, φωτίζοντας τις 
οµορφιές της πλάσης. Με µια κίνηση, κορίτσια και αγόρια απ’ όλες τις 
χώρες, απ’ όλες τις φυλές δώσανε τα χέρια και άρχισαν να χορεύουν 
τραγουδώντας…. 
 (σιγά- σιγά µπαίνουν όλα τα παιδιά µε τα ρούχα που φορούσαν στην 
παράσταση και αρχίζουν να χορεύουν και να τραγουδούν. Στη µέση 
βρίσκεται η υδρόγειος σφαίρα και προσπαθούν στο τέλος του χορού τους 
να παρασύρουν και τα παιδιά του κοινού. Λίγο πριν τελειώσει ο χορός ο 
Νικόλας βγαίνει έξω από το χορό και καµαρώνει τα παιδιά µε δακρυσµένα 
µάτια. Μετά αποχωρεί και εµφανίζεται µόλις αρχίσει να µιλάει πάλι ο 
αφηγητής) 
 
(Ακούγεται το τραγούδι για λίγο και µετά ξαναφτιάχνουµε το πρώτο 
σκηνικό. Ο Νικόλας µπαίνει κουρασµένος µέσα και πιάνει το ποτιστήρι να 
ποτίσει τα λουλούδια του.) 
 
ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Ο Νικόλας τελείωσε το ταξίδι τους και την ηµέρα που 
γινόταν το γαϊτανάκι είδε χιλιάδες νέους να περνούν µπροστά από τα 
µάτια του. Τους κοίταζε µε τα µάτια θαµπωµένα από τα δάκρυα. Τους 
είχε συναντήσει στα ταξίδια τους: γαλανοµάτηδες µε ξανθά µαλλιά, 
µελαχρινοί µε µαύρα µάτια, νέγροι µε κάτασπρα δόντια, κινεζούλες µε 
τραβηγµένα µάτια, ερυθρόδερµοι µε πολύχρωµα φτερά δίνανε τα χέρια 
σ’ αυτό το γαϊτανάκι που αγκάλιζε τη Γη. Τους άκουγε να τραγουδάνε 
και, να µιλάνε, να γελάνε και να φωνάζουν. Ο Γιόχαν έσφιγγε το χέρι του 
Γιάννη κι έλεγε «Πόσο κουτοί ήµασταν να µην µιλάµε ο ένας στον 
άλλον! Μοιάζεις του αδελφού µου» Και ο Γιάννης του απαντούσε «∆εν 
θα είµαι πια µόνος τα βράδια του χειµώνα, θα κάνουµε παρέα και θα 
λέµε ιστορίες». Τα µάτια των θερµαστών είχαν θαµπώσει στη θέα των 
λουλουδιών και των πουλιών. Ο Χαρούµενος πέρασε µπροστά του 
κρατώντας από το χέρι µια αραπίνα. Αλλά κανείς δεν µίλησε στο Νικόλα. 
Μα, τόσο γρήγορα τον είχαν ξεχάσει….Όχι, βέβαια! Απλώς ο Νικόλας, 
είχε ξαναγίνει ο γέρο Νικόλας και οι φίλοι του δεν τον αναγνώρισαν….Ο 
Νικόλας όµως καθόλου δεν στενοχωρήθηκε για τη µακριά του άσπρη 
γενειάδα. Είχε φτάσει στο σκοπό του ταξιδιού του. 
 
Νικόλας: Κι αφού το όνειρο έγινε πραγµατικότητα, ώρα να γυρίσω στα 
λουλούδια µου που κοντεύουν να µαραθούν. Και στα βιβλία µου που 
έχουν θαφτεί κάτω από τη σκόνη. Αλλά τώρα θα είµαι χαρούµενος και 
θα χαµογελώ κάθε φορά που θα σκέφτοµαι το γαϊτανάκι! Γι’ αυτό κι 
εσείς µην σταµατάτε στιγµή να ονειρεύεστε! Και να χρωµατίζετε τα 
όνειρα µε χρώµατα χίλια! Να τ’ αγαπάτε και να τα πιστεύετε και κάποια 
στιγµή…. Θα καταφέρετε να τα κάνετε πραγµατικότητα! 
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ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Και ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα, αφού .. έχουµε 
τα όνειρά µας να φωτίζουν το δρόµο µας! 
 
  
 

ΤΕΛΟΣ 
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Το ΣΤ΄ 1 παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση : 
«Το γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή. 
 
 
 
Τα πρόσωπα του έργου είναι: 
Αφηγητής:  Ευριδίκη Α.                                 
Ο κυρ Νικόλας ο Γαρίφαλος: Σάββας 
Κ.  
Τρία κοριτσάκια που 
τραγουδούν:Ειρήνη Σ., Μαρία Τσί., Μαρία 
Κλ. 
Οι δύο γειτόνισσες :Μαρία Χ., Μαριάννα Ξ. 
Τρία παιδιά του τρένου:Μπάµπης Κ., Πάνος 
Τσο., Νίκος Αγγ.  
Ο γιατρός Ξανανιώνης:Τάσος Χ.  
Πρώτη οδηγός: Ελένη Επ. 
∆εύτερος οδηγός:Σπύρος ∆. 
Πρώτος στρατιώτης Γιόχαν:Μιχάλης Κ.  
∆εύτερος στρατιώτης Γιάννης :Γιάννης Κ. 
Α΄ ΚΥΡΙΑ: Πέλα Σπ. 
5 Κάτοικοι της πόλης: Ειρήνη Ψ., Εύη Π., Ειρήνη Στ., Σοφία Π., Γεωργία Ρ., Πέλα Σπ. 
∆ήµαρχος: Λευτέρης Μ.  
Β΄ κυρία: Εύη Π.  
Καλή κυρία:Ιωάννα Μ. 
Καπετάνιος: Μύρος Β.  
3 ναύτες: Λευτέρης Μ., Νίκος Αγγ., Παναγιώτης Τα.  
Νέοι του πανεπιστηµίου: Ειρήνη Ψ., Μαρία Τα., Σοφία Π., Ειρήνη Στ. 
2 αστυνοµικοί: Μπάµπης Κ., Σπύρος ∆.  

∆ικαστής:Μπάµπης Σ. 
3 κρατούµενοι: Χαρούλα Ν., Ρούλα Σ., Κατερίνα Κλ. 
 
«Χτες το βράδυ, έτσι ξαφνικά, µια θαυµαστή ιδέα γεννήθηκε στο µυαλό µου: η Γη 
µας είναι στρογγυλή, µε 40.000 χιλιόµετρα περιφέρεια. Κάπου τρία 
δισεκατοµµύρια άνθρωποι την κατοικούν.  Έκανα ένα µικρό απλό υπολογισµό: 
αν όλοι οι νέοι του κόσµου, αγόρια και κορίτσια, δώσουν τα χέρια µια ορισµένη 
µέρα, σε µια ορισµένη στιγµή, µπορούν να φτιάξουν ένα γαϊτανάκι γύρω από τη 
ΓΗ και όλοι µαζί, αγαπηµένοι, να τραγουδήσουν και να χορέψουν.» 
 
2 Ιουνίου 2003 
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