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Περίληψη 

Βασικός σκοπός αυτής της εµπειρικής ποιοτικής έρευνας ήταν να µελετήσει τις αντιλήψεις εκ-

παιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τη συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος 

στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το ποιοτικό υλικό συγκεντρώθηκε 

αρχικά µε οµάδα εστίασης, όπου αναδύθηκαν αρκετά σηµαντικά θέµατα και διευκρινίστηκαν οι 

βασικοί άξονες πάνω στους οποίους διαµορφώθηκε ο πιλοτικός οδηγός συνέντευξης και στη συνέ-

χεια, µε εστιασµένες συνεντεύξεις σε βάθος, εκπαιδευτικών που γνώρισαν το Εκπαιδευτικό ∆ράµα 

ως µαθητευόµενοι και το έχουν υιοθετήσει ως διδακτική µέθοδο στην πράξη. Τα ευρήµατα έδειξαν 

ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες θεωρούν το Εκπαιδευτικό ∆ράµα καθοριστικό για την επαγγελ-

µατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη που βίωσαν από τότε που το γνώρισαν, χαρακτηρίζο-

ντάς το σηµαντικό εργαλείο στη διδακτική τους πρακτική, ουσιαστικό βοήθηµα στην επίτευξη των 

στόχων της διδασκαλίας, µία µέθοδο καινοτόµα, ολιστική, βιωµατική, παιδαγωγική, καλλιτεχνική, 

διεπιστηµονική, µια προσέγγιση κατάλληλη για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβα-

νοµένης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρούν ότι η ενασχόλησή τους 

µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα ενίσχυσε την πίστη τους στην αναγκαιότητα της διά βίου µάθησης, εν-

δυνάµωσε το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών, ισχυροποίησε την επαγγελµατική τους ταυτότητα, τους 

βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες, συνεργασίες και ουσιαστική αλληλεπίδραση µέσα και έξω από 

το σχολικό χώρο, συνέβαλε στην αυτογνωσία τους, στη γενικότερη ωφέλειά τους ως προσωπικοτή-

των και στην κοινωνική τους αφύπνιση. Υπακούοντας στο κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο κοινωνικής 

κατασκευής της µάθησης, σύµφωνο προς τις σύγχρονες θεωρίες εγκαθιδρυµένης γνώσης, αυθεντι-

κής µάθησης, αλλαγής και επικοινωνίας, το Εκπαιδευτικό ∆ράµα προτείνεται από τους συµµετέχο-

ντες να εισαχθεί ως µέθοδος προσέγγισης του Αναλυτικού Προγράµµατος στην τυπική εκπαίδευση 

όλων των βαθµίδων, µε στόχο να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ανθρωπιστικού σχολείου, ανοικτού 

στην κοινωνία του 21ου αιώνα, ένα χώρο µάθησης, ανάπτυξης, δηµιουργίας.   

 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικό ∆ράµα, επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης, οµαδοσυνεργατική βιωµατική µέθοδος 
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Abstract 

The main purpose of this empirical qualitative study was to examine the perceptions of 

secondary teachers on the contribution of Educational Drama in their professional, personal and 

social development. The qualitative material was gathered firstly, in a focus group, where several 

key issues emerged and the main axes were clarified, axes on which the pilot interview guide was 

based; secondly, in focused in-depth interviews of teachers who met Educational Drama as lifelong 

learners and have adopted it as a teaching method in practice. The findings showed that most 

participants believe that Educational Drama has been decisive for their professional, personal and 

social development since the day they experienced it, regarding it as an important method in their 

teaching practice, as an essential tool in achieving the teaching objectives, as an innovative, holistic, 

experiential, educational, artistic, and interdisciplinary approach suitable for all levels of formal 

education, including teacher training and adult education. They also assert that their involvement 

with Educational Drama reinforced their belief in the necessity of lifelong learning, strengthened 

both their role as educators and their professional identity, helped them develop skills, cooperation 

and effective interaction in and out of school environment, contributed to self-awareness and social 

awakening, and finally, benefited them as personalities in general. Following the constructivist 

frame of the social construction of learning, consistent with the latest theories of situated and 

authentic learning, as well as those of change and communication, Educational Drama is being 

proposed by the participants to be introduced as a method of approaching the curriculum at all levels 

in formal education, contributing to a human-centered school, open to the 21st century society, a 

place for learning, development, and creativity.   

 

Key-words: Educational Drama, professional development, secondary teachers, experiential group 

teaching method 
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Εισαγωγή  

Από την αρχή της θεωρητικής της θεµελίωσης, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει περάσει 

από πολλά στάδια: από τη δεκαετία του ’20 µέχρι του ’50, αντιµετωπίστηκε ως ένα ζήτηµα του α-

ναλυτικού προγράµµατος, από τη δεκαετία του ’60 µέχρι του ’80 ως ζήτηµα κατάρτισης, από τη 

δεκαετία του ’80 µέχρι το τέλος του 2000 ως ζήτηµα µαθησιακό, ενώ τη νέα χιλιετία αντιµετωπίζε-

ται πλέον ως ζήτηµα της εκπαιδευτικής πολιτικής (Cochran-Smith et al., 2008:1050-1052). Το τε-

λευταίο διάστηµα έχει ενισχυθεί η προβληµατική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών µε τα ευρή-

µατα πολλών καινοτόµων ερευνών πάνω στη σύγχρονη εξέλιξη της επαγγελµατικής ταυτότητας 

των εκπαιδευτικών σε συνδυασµό µε την προστιθέµενη αξία της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η πα-

ρούσα έρευνα φιλοδοξεί επίσης να συµβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση µε τις εξής παραδοχές: α) 

η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι κοινωνικά κατασκευάσιµη, β) η επαγγελµατική ανάπτυξη πρέπει 

να είναι ενσωµατωµένη στο πλαίσιο και στην καθηµερινή πρακτική, γ) η αλλαγή µπορεί να συµβεί 

µέσω της εµπειρίας και του στοχασµού πάνω στην εµπειρία και πάντοτε µέσα στο πλαίσιο στο ο-

ποίο αυτή πραγµατοποιείται. Γι’ αυτό και η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των 

εµπειριών και των αντιλήψεων των επαγγελµατιών εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας τους, όπως 

αυτοί οι ίδιοι τις ζουν και τις κατανοούν, ώστε να µειωθεί η  διαφορά ανάµεσα σ’ αυτό που πιστεύ-

ουµε ότι είναι η µάθηση και στον τρόπο που επιλέγουµε να την υποστηρίξουµε. Πιστεύουµε ακόµη 

ότι η έρευνα πάνω στην επαγγελµατική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι περισσότερο ολιστική και να 

επικεντρωθεί περισσότερο στην κατανόηση της αυθεντικής, πρωτότυπης µάθησης µέσω της προ-

σωπικής εµπειρίας, µε βάση τις αντιλήψεις των ίδιων των επαγγελµατιών που εργάζονται στο συ-

γκεκριµένο πλαίσιο, µε σκοπό να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την επαγγελµατική µάθηση στις 

συγκεκριµένες συνθήκες ή ακόµη και εκτός εργασίας.   

1. Το προσωπικό µου ενδιαφέρον γι’ αυτό το θέµα 

Το θέµα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για µένα, καθόσον η ενασχόλησή µου µε το Εκπαι-

δευτικό ∆ράµα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική µου ανά-

πτυξη τα τελευταία οκτώ χρόνια. Αποτέλεσε ζήτηµα προσωπικής ικανοποίησης, αλλά και ευρύτε-

ρου ερευνητικού ενδιαφέροντος, να µελετήσω µε επιστηµονικές µεθόδους, αν και µε ποιον τρόπο 
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το Εκπαιδευτικό ∆ράµα έχει επηρεάσει τη ζωή και την επαγγελµατική εξέλιξη και άλλων εκπαιδευ-

τικών συναδέλφων µου στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι γνώρισαν το Εκπαιδευτικό ∆ρά-

µα ως εκπαιδευόµενοι και το χρησιµοποιούν στη διδακτική τους πρακτική. 

2. Ευχαριστίες 

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην επιβλέπουσα της πτυχιακής µου εργα-

σίας, κ. Ιωάννα Παπαβασιλείου – Αλεξίου, αρχικά γιατί δέχτηκε να αναλάβει την εργασία µου και 

στη συνέχεια, για τις πολύτιµες συµβουλές της, τις σαφείς και κατανοητές υποδείξεις της για την 

επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος, την υποστήριξή της και την ουσιαστική βοήθεια που µου 

προσέφερε, ειδικά σε στιγµές που η ολοκλήρωση της εργασίας έµοιαζε πολύ δύσκολη.   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που αφιέρωσαν 

τον πολύτιµο χρόνο τους για να συµµετάσχουν στην οµάδα εστίασης ή να µου παραχωρήσουν προ-

σωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας, όπως και για τη διάθεσή τους να µοιρα-

στούν µαζί µου τις εµπειρίες και τις απόψεις τους.   

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο και συγγραφέα Άβρα Αβδή, µέσω της οποίας 

γνώρισα το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, για τις πολύτιµες συµβουλές της στην αρχή της ερευνητικής δια-

δικασίας, καθώς επίσης και για την πρόσβαση που µου παρείχε στις προσωπικές της γνωριµίες.  

 Πολλές ευχαριστίες οφείλω στη φίλη και συνάδελφο φιλόλογο Θεοδοσία Κοτζαβαΐδου για το 

χρόνο που µου αφιέρωσε για υποδείξεις και διορθώσεις στο τελικό κείµενο, αλλά και για τη γνωρι-

µία µου µε τον κόσµο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών, καθώς και στη φίλη και συγγρα-

φέα Μελίνα Χατζηγεωργίου για τη σηµαντική συµβολή της στο όµορφο ταξίδι µου µέσα στον κό-

σµο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά µου, στενή και ευρύτερη, για την 

ανεκτικότητα και υποστήριξή της κατά το χρονικό διάστηµα της έρευνας. Χωρίς την ένθερµη, ου-

σιαστική και έµπρακτη βοήθεια και υποστήριξη του συζύγου µου, Πασχάλη Παπασιλέκα, δε θα ή-

ταν δυνατό να ξεκινήσω, να συνεχίσω αδιάκοπα και να ολοκληρώσω τις σπουδές µου σε µεταπτυ-

χιακό επίπεδο, ούτε και να ασχοληθώ απερίσπαστα µε την παρούσα έρευνα και συγγραφή του τελι-

κού κειµένου. Σε αυτόν και αφιερώνω αυτήν την εργασία.  
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I.  Θεωρητικό Μέρος  

Κεφ. 1 Επαγγελµατική Ανάπτυξη. Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις.  

Η επαγγελµατική ανάπτυξη στη ζωή του ανθρώπου περνάει από διάφορα στάδια. Σύµφωνα µε 

την εξελικτική θεωρία του Donald Super (1957), που συνέχισε και επέκτεινε ο Savickas (2002), υ-

πάρχουν πέντε βασικά στάδια επαγγελµατικής εξέλιξης, που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση και σε 

στάδια της ηλικιακής ανάπτυξης: αρχική ανάπτυξη, διερεύνηση, εδραίωση, διατήρηση-διαχείριση 

και αποµάκρυνση-απόσυρση. Ο Super υποστήριξε ότι κάθε άνθρωπος δοµεί και αναπτύσσει την 

επαγγελµατική του ταυτότητα αναλαµβάνοντας διάφορους επαγγελµατικούς ρόλους, πάνω στους 

οποίους στοχάζεται και σκέπτεται κριτικά. Ο Savickas αναφέρει ότι εκτός από τον κύκλο της συνο-

λικής επαγγελµατικής εξέλιξης ενός ανθρώπου, υπάρχουν κι άλλοι ενδιάµεσοι µικρότεροι κύκλοι. 

Ο Erikson (1959) έδωσε µεγαλύτερη σηµασία στον ψυχολογικό τοµέα, θεωρώντας ιδιαίτερα σηµα-

ντικά τα εξής τρία στάδια: της αναζήτησης ταυτότητας, της εσωτερίκευσης και της υποβοήθησης 

των επόµενων γενεών. Η θεωρία του Daniel Levinson (1978) πάνω στις «εποχές της ζωής ενός αν-

θρώπου» αναφέρει έξι στάδια εξέλιξης, τονίζοντας τη λεγόµενη «κρίση της µέσης ηλικίας» ως το 

σηµαντικότερο γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει την επαγγελµατική εξέλιξη κάποιου. Αυτή 

η θεωρία δίνει επίσης µεγαλύτερη έµφαση στο ρόλο της ψυχολογίας του ατόµου και την επίδραση 

της υποκειµενικής θεώρησης των πραγµάτων στην επαγγελµατική εξέλιξη, παρά στην επίδραση 

εξωτερικών παραγόντων. Οι Krumboltz και Henderson (2002) πρότειναν µία προσέγγιση που βασί-

ζεται στον κριτικό αναστοχασµό, στη διάθεση διερεύνησης παντός ενδεχοµένου («ανοιχτό µυαλό») 

και στη δηµιουργικότητα. Οι Lent και Brown (2002) επηρεασµένοι από τον Bandura (1986), στην 

κοινωνιογνωστική εξελικτική τους θεωρία, τόνισαν τη σηµασία κυρίως δύο παραµέτρων: των προ-

σωπικών πεποιθήσεων του ατόµου για την αποτελεσµατικότητά του στις επαγγελµατικές του δρα-

στηριότητες και των προσωπικών του εκτιµήσεων για τα αποτελέσµατα των πράξεών του.   

Οι εξελικτικές θεωρίες έχουν κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι µεγαλύτερη 

σηµασία για τον καθορισµό της επαγγελµατικής εξέλιξης και ανάπτυξης του ατόµου έχουν οι εσω-

τερικές διεργασίες, όπως η απόδοση νοήµατος, η µάθηση-µόρφωση και η λήψη αποφάσεων, ενώ το 

άτοµο έχει παράλληλα τη µεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και ενισχυµένο ρόλο στο σχεδιασµό και την 

οργάνωση της επαγγελµατικής του εξέλιξης. Όπως λέει ο Savickas, «οι καριέρες δεν αποκαλύπτο-

νται: δοµούνται» και µάλιστα µέσα σε κοινωνικά πλαίσια, µέσω κοινών κοινωνικών εµπειριών. Η 
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διαδικασία αυτή αναφέρεται στη δόµηση µιας επαγγελµατικής ταυτότητας, µιας εικόνας που έχει ο 

καθένας για τον εαυτό του µέσα σε διάφορα επαγγελµατικά πλαίσια. Αυτή η ενσυνείδητη επαγγελ-

µατική µας εικόνα µπορεί να µεταβληθεί ή και να αποσταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής 

µας, δεχόµενη επίδραση ίσως και από εξωτερικά γεγονότα. ∆ύο έννοιες είναι πολύ σηµαντικές: η 

επαγγελµατική ωριµότητα και η επαγγελµατική προσαρµοστικότητα. Η επαγγελµατική ωριµότητα 

ενός ατόµου σε οποιαδήποτε φάση είναι το επίπεδο εξέλιξής του σε σχέση µε την επαγγελµατική 

του ζωή και εκφράζεται µε την ικανότητα του ατόµου στη φάση αυτή να ανταποκρίνεται απόλυτα 

στα επαγγελµατικά του καθήκοντα. Η επαγγελµατική προσαρµοστικότητα του ατόµου χαρακτηρί-

ζεται από τα ακόλουθα: το άτοµο έχει ενδιαφέρον και ανησυχία για το επαγγελµατικό του µέλλον, 

ασκεί προσωπικό έλεγχο υψηλού βαθµού πάνω στη µελλοντική του ζωή, δείχνει αυξηµένη διάθεση 

να εξερευνήσει µελλοντικά σενάρια επαγγελµατικής εξέλιξης και διαθέτει αυξηµένη αυτοπεποίθη-

ση ώστε να ακολουθεί την έφεσή του (Savickas, 2005 στο Inkson, 2007). Πάντως, από όλους τους 

θεωρητικούς της επαγγελµατικής εξέλιξης είναι αποδεκτό ότι η προσωπική δράση του ατόµου είναι 

ο καθοριστικός παράγοντας για το σχεδιασµό της επαγγελµατικής καριέρας, παίζουν όµως ρόλο και 

το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζει, ο ψυχολογικός παράγοντας κατά τη διαδικασία σύγκρι-

σης εναλλακτικών επιλογών και λήψης απόφασης, καθώς και οι προσωπικές του αξίες, πεποιθήσεις 

και αντιλήψεις. Εποµένως, όταν µελετούµε την επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη ενός ατόµου, 

δεν µπορούµε να τη διαχωρίζουµε από την ταυτόχρονη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξή του.   

Κεφ. 2 Επαγγελµατική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών περιλαµβάνει από τη µία πλευρά, όλες τις φυσι-

κές και άτυπες µαθησιακές εµπειρίες και από την άλλη, όλες τις συνειδητά σχεδιασµένες δραστη-

ριότητες που στοχεύουν στο άµεσο ή έµµεσο όφελος του εκπαιδευτικού, της οµάδας του ή/και του 

σχολείου και συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Πρόκειται για µια διαδι-

κασία µέσω της οποίας «µόνοι ή µαζί µε άλλους οι εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν, ανανεώνουν και 

επεκτείνουν τη δέσµευσή τους ως φορείς αλλαγής στους ηθικούς στόχους της διδασκαλίας» (Day, 

2003:28). Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και αναπτύσσουν γνώση, δεξιότητες και συναισθηµατική νο-

ηµοσύνη, απαραίτητες για σωστή επαγγελµατική σκέψη και αντίληψη. Η επαγγελµατική ανάπτυξη 

βασίζεται στην επιθυµία των εκπαιδευτικών να επιδρούν θετικά στη ζωή των µαθητών τους και να 

βελτιώνουν µε κάθε δυνατό τρόπο τη µάθησή τους, ενώ ένας από τους στόχους της είναι να διατη-
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ρεί ζωντανή αυτήν την επιθυµία. Κύριος σκοπός της είναι να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

ανταποκρίνονται µε επιτυχία στους πολλαπλούς ρόλους που αναλαµβάνουν σε κάθε στάδιο της ε-

παγγελµατικής τους ζωής. Σύµφωνα µε τους Raymond, Butt & Townsend (1992), η επαγγελµατική 

ανάπτυξη περιλαµβάνει όλους εκείνους τους τρόπους µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εξελίσσο-

νται µέσα στις πραγµατικές κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν, µέσα από τις εµπειρίες τους 

στα υφιστάµενα πολιτισµικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (Uwamariya & Mukamurera, 2005:143). 

Θεωρείται µια συνιστώσα της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και της συνεχούς βελτίωσης της επαγ-

γελµατικής τους προσφοράς. Οι Hilda Borko και Ralph Putnam, βασισµένοι στην γνωστική ψυχο-

λογία, βλέπουν την επαγγελµατική ανάπτυξη ως εξελικτική διαδικασία που επιτρέπει στους εκπαι-

δευτικούς να επεκτείνουν και να επεξεργαστούν την επαγγελµατική τους βάση γνώσεων (Guskey & 

Huberman, 1995:7).  

Η επαγγελµατική ανάπτυξη αναλύεται σε συνιστώσες τριών επιπέδων (Φώκιαλη et al., στο 

Μπαγάκης 2005:133): α) ανάπτυξη χωρίς αλλαγή θέσης εντός της εκπαίδευσης (απόκτηση νέων 

απαιτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθηµερινή πρακτική µέσα στην τάξη, υιοθέτηση 

πολλαπλών διδακτικών προσεγγίσεων, αλλαγή στη σχέση του µε τους µαθητές, τους συναδέλφους 

και τη σχολική κοινότητα, αλλαγή στον ψυχολογικό τοµέα, αλλαγή σε αξίες, στάσεις, συµπεριφο-

ρές και πεποιθήσεις ως προς το ρόλο του ως εκπαιδευτικού και των στόχων του σχολείου γενικότε-

ρα, αλλαγή στην αυτοεικόνα του, επίτευξη προσωπικής ικανοποίησης), β) ανάπτυξη µε αλλαγή θέ-

σης εντός της εκπαίδευσης (ανέλιξη στην ιεραρχία, οικονοµικά οφέλη), γ) ανάπτυξη µε αλλαγή θέ-

σης εκτός της εκπαίδευσης (αλλαγή επαγγέλµατος, αλλαγή στο κοινωνικό κύρος). Για την επαγγελ-

µατική ανάπτυξη εξετάζονται και συνυπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες (Μαυρογιώργος, στο 

Μπαγάκης, 2005:348): άτυπη µάθηση, βασική επαγγελµατική εκπαίδευση, επιµόρφωση, µεταπτυ-

χιακές ή άλλες σπουδές πέραν των βασικών, τρόποι υποδοχής των νέων συναδέλφων στο σχολείο, 

διοργάνωση διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή συµµετοχή σε αυτές, συµµετοχή σε εκ-

παιδευτικές µεταρρυθµίσεις, καινοτοµίες και αλλαγές, συµµετοχή στην αξιολόγηση, άλλες επαγ-

γελµατικές εµπειρίες ετερο- και υπο-απασχόλησης, επίσης, οι συνθήκες, όροι εργασίας και η εσω-

τερική εκπαιδευτική πολιτική κάθε σχολείου.  

 Ένας εκπαιδευτικός συµµετέχει ενεργά στην επαγγελµατική του ανάπτυξη, όταν θέτει και επι-

τυγχάνει υψηλούς στόχους διδασκαλίας, όταν από τους µαθητές του έχει προσδοκίες υψηλές, πλην 

όµως δόκιµες, όταν είναι σε θέση να αλληλεπιδρά µε µαθητές, που έχουν διαφορετικές ανάγκες, 
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κίνητρα, συνθήκες ζωής και δυνατότητες, όταν είναι ενεργό µέλος διαφόρων δικτύων, επιστηµονι-

κών ενώσεων, συνδικαλιστικών και άλλων επαγγελµατικών οµάδων µέσα και έξω από το σχολείο, 

όταν ανταποκρίνεται στις άνωθεν απαιτήσεις για αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα καταφέρνει να διατηρεί 

τη δέσµευση, τον ενθουσιασµό και την αυτοπεποίθησή του (Day, 2003:27).   

Σύµφωνα µε την πιο σύγχρονη άποψη για την επαγγελµατική ανάπτυξη, η προσέγγιση της έν-

νοιας θα πρέπει να είναι ολιστική, ενσωµατωµένη στην καθηµερινή επαγγελµατική ζωή, όπου τα 

κεντρικά ζητήµατα δεν θα είναι απλώς επιστηµολογικά, δηλαδή απλώς οι απαραίτητες γνώσεις, δε-

ξιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχουµε ως επαγγελµατίες, αλλά και οντολογικά, δηλαδή ποι-

οι είµαστε ως εκπαιδευτικοί, ποιοι θα έπρεπε να είµαστε και ποια επαγγελµατική ταυτότητα χτίζου-

µε (Barak et al., 2010:276). Έτσι, η επαγγελµατική ανάπτυξη δεν περιορίζεται απλά και µόνο στις 

επίσηµες επιµορφωτικές δραστηριότητες, που άλλοι διοργανώνουν ως ειδικοί ή αυθεντίες, αλλά 

εµπεριέχεται στην καθηµερινή πρακτική. Αν ο εκπαιδευτικός υιοθετήσει µια διερευνητική στάση 

(Cochran-Smith & Lytle, 1999), τότε η επαγγελµατική ανάπτυξη θα σηµαίνει µια στροφή προς πιο 

ενεργητικές µεθόδους εξέλιξης, όπως προσωπική εµπλοκή, δέσµευση, και αυτοκατευθυνόµενη δια-

δικασία ενεργητικής µάθησης, έναν συνεχή, διά βίου και σταδιοδροµίας, συνδυασµό πρακτικής και 

έρευνας (Barak et al., 2010:276). 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, επαγγελµατική ανάπτυξη σηµαίνει δηµιουργία ενός κλίµατος που ευνοεί τη 

µάθηση µέσα στο σχολικό χώρο, όπου οι εκπαιδευτικοί, εµπειρότεροι και νεώτεροι, θα συναντιού-

νται, θα µοιράζονται εµπειρίες και γνώσεις, θα µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, θα συνεργάζονται 

σε κοινά προγράµµατα, θα ανταλλάσσουν σκέψεις, απόψεις, πρακτικές, θα εξελίσσονται, θα µελε-

τούν, θα αναλύουν, θα στοχάζονται πάνω στην πρακτική και την καινοτοµία, θα επανεξετάζουν 

σκοπούς, στόχους, οράµατα (Lindberg & Olofsson, 2010:49). Εξάλλου, όπως υποστηρίζουν οι 

Fessler & Christensen (1992), ο κύκλος της επαγγελµατικής ανάπτυξης είναι «ένα δυναµικό φαινό-

µενο που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της προσωπικής εµπειρίας, της επαγγελµατικής εµπει-

ρίας και του εκπαιδευτικού οργανισµού όπου εργάζεται ο εκπαιδευτικός» (στο Uwamariya & Mu-

kamurera, 2005:134). Για τους Clement και Vandenberghe (1999), είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτι-

κός οργανισµός θα πρέπει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που βγαίνουν από τη συνήθη τους α-

ποµόνωση και ξεπερνούν την έλλειψη εµπιστοσύνης προς τους συναδέλφους τους, να υιοθετήσουν 

µια προσέγγιση συνεργασίας που, ενώ θα είναι συλλογική, ταυτόχρονα θα επιτρέπει την αυτονοµία 

του καθενός (στο ίδιο, σελ. 149).  
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Ο Philippe Perrenoud, καθηγητής της Ψυχολογίας και των Εκπαιδευτικών Επιστηµών του Πα-

νεπιστηµίου της Γενεύης, ορίζει τον επαγγελµατισµό του εκπαιδευτικού ως «την ικανότητα να α-

νταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του επαγγέλµατός του, ένα επάγγελµα που απαιτεί σωστή εκτέλεση, 

αυτονοµία και υπευθυνότητα» και σηµειώνει: «δεν πρόκειται µόνο για µια εσωτερική πραγµατικό-

τητα, όπως απόκτηση και βελτιστοποίηση των επαγγελµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά 

και για µια εξωτερική, όπως αναγνώριση της αξίας και του κύρους του επαγγέλµατος στην ευρύτε-

ρη κοινωνία». Εκτός της συνεργασίας εντός του εκπαιδευτικού οργανισµού και του στοχασµού που 

αναφέρθηκαν και παραπάνω, ο Perrenoud τονίζει επίσης τις διαστάσεις της αναζήτησης ισχυρής 

ταυτότητας, την εργασία σε οµάδες και της ανάληψης της ευθύνης της επιµόρφωσης από τον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό, διότι «οι ανάγκες που έχει, θα πρέπει να διατυπωθούν από τον ίδιο, καθώς κανείς 

άλλος εκτός από αυτόν, δε γνωρίζει πραγµατικά τις ατέλειες και τις ελλείψεις του. Ο ίδιος θα πρέπει 

να διαλέξει ποιο πρόγραµµα ή διαδικασία είναι το πλέον κατάλληλο γι’ αυτόν, καθώς και αν θα α-

φορά κατάρτιση, έρευνα ή/και στοχασµό» (στο ίδιο, σελ. 140).  

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, η επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη δεν επηρεάζει µόνο 

τη δική τους προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και των µαθητών τους και της ευρύτερης 

κοινωνίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και από ισχυρά 

εσωτερικά κίνητρα. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στοχεύει στην ε-

παγγελµατική τους εξέλιξη, θα πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτή-

των-ικανοτήτων και των στάσεων-συµπεριφορών τους (Κεδράκα, 2009). Μπορεί να αφορά ευκαι-

ρίες διδασκαλίας ή µάθησης µε διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτή-

των, αυτογνωσία ή προσαρµογή στο περιβάλλον (Hargreaves & Fullan, 1995). Μπορεί να πραγµα-

τοποιείται µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, σε συνθήκες εκπαιδευτικής αποµόνωσης, σε συνθήκες 

συνεργασίας µε τους συναδέλφους ή/και µέσω εµπειριών διάδρασης µε τους µαθητές. Όπως αναφέ-

ρει ο D. Thiessen, η βελτίωση της ποιότητας της µάθησης πρέπει να αφορά κάθε µέλος της εκπαι-

δευτικής διαδικασίας: και τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές – η αµοιβαία εξέλιξή τους «εξαρ-

τάται από τη διασταύρωση των εµπειριών τους µέσα στην τάξη» (Hargreaves & Fullan, 1995:142). 

Όλα τα επιµορφωτικά προγράµµατα που αποσκοπούν στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευ-

τικών, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα, όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) 

διαρκούν για µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα, β) ταιριάζουν µε τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις, 

τις αξίες και τους στόχους των εκπαιδευτικών, γ) αποφασίζονται, σχεδιάζονται, διοργανώνονται και 

πραγµατοποιούνται µε τη θέληση, τη συνεργασία και τη συµφωνία των ίδιων των εκπαιδευτικών, 
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στους οποίους απευθύνονται και όχι ερήµην τους, δ) επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα αντικείµενα 

εντός του ενδιαφέροντός τους, ε) εµπεριέχουν βιωµατικές δραστηριότητες και στ) δίνουν ευκαιρίες 

για στοχασµό, διάδραση και αναστοχασµό (Garet et al., 2001 στο Cawthon & Dawson, 2009).  

Σύµφωνα µε τον Hargreaves (1995), ένα πρόγραµµα που αποσκοπεί στην επαγγελµατική εξέλι-

ξη, θεωρείται επιτυχές, αν οδηγήσει τον εκπαιδευτικό: α) να στοχαστεί πάνω στις παιδαγωγικές και 

εκπαιδευτικές µεθόδους που χρησιµοποιεί, β) να αναρωτηθεί για τις προσωπικές πεποιθήσεις του 

σχετικά µε την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, γ) να διαπραγµατευθεί τους στόχους και τους σκο-

πούς της εκπαίδευσης, το ρόλο του σχολείου και του αναλυτικού προγράµµατος, δ) να σχεδιάσει 

νέες διαδροµές και κατευθύνσεις για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική του εξέλιξη, ε) 

να συνειδητοποιήσει ότι µπορεί να µαθαίνει και ο ίδιος από όσα συµβαίνουν µέσα στην τάξη του, 

στ) να αναγνωρίζει και να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες για µάθηση όπου και αν τις συναντήσει, ζ) 

να µην εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από οργανωµένα προγράµµατα επιµόρφωσης που επιβάλ-

λονται από άλλους, η) να επιδιώκει να βελτιώνεται ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος, θ) να έχει 

µία θετική στάση προς τη µάθηση καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, ι) να επιθυµεί, να επιδιώκει 

και να δηµιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας µε τους συναδέλφους του, ια) να συνειδητοποιήσει ότι οι 

πραγµατικές ουσιαστικές αλλαγές χρειάζονται χρόνο, προσπάθεια και προσωπική εµπλοκή. Οπωσ-

δήποτε την επαγγελµατική εξέλιξη επηρεάζει κυρίως η νοοτροπία του ίδιου του εκπαιδευτικού. Αν 

επαναπαύεται στην κατάσταση που επικρατεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε τον έντονο ατοµικισµό, 

την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» και την ελεγχόµενη τεχνητή, αλλά όχι ουσιαστική, συνα-

δελφικότητα που προωθείται από τα ανώτερα κλιµάκια, τότε δε διαθέτει αρκετή επαγγελµατική 

προσαρµοστικότητα, ώστε να επηρεάσει την επαγγελµατική του εξέλιξη. Αν όµως τον ενδιαφέρει 

πραγµατικά η ανάπτυξή του ως άνθρωπο και ως εκπαιδευτικό, τότε µε πραγµατικά κριτική στάση 

προς τον εαυτό του, το επάγγελµά του, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του και υποστηρίζοντας 

τη νοοτροπία συνεργασίας στο επαγγελµατικό του περιβάλλον, θα αποφασίζει ο ίδιος για την εξέλι-

ξή του, θα παίρνει πρωτοβουλίες, θα σχεδιάζει και θα πραγµατοποιεί τα σχέδιά του, µε ή χωρίς συ-

νεργασία και υποστήριξη από άλλους. Θα ήταν βέβαια προτιµότερο να υπάρχει συνεργασία και υ-

ποστήριξη από το επαγγελµατικό, οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, χωρίς να 

οδηγείται σε καταναγκασµό, ποδηγέτηση και προσανατολισµό προς συγκεκριµένη κατεύθυνση της 

επαγγελµατικής του διαδροµής.    
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2.1 Σύγχρονα Μοντέλα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 

Σύµφωνα µε τον Lieberman, οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν (Day, 2003:25-26): α) µε άµεσο τρόπο 

(σε συνέδρια, κύκλους µάθησης, βιωµατικές ή συµβουλευτικές συναντήσεις), β) εντός του σχολείου 

(µε καθοδήγηση ή από κοινού εργασία µε συναδέλφους ή κριτικούς φίλους, µε έρευνα δράση, προ-

γράµµατα αξιολόγησης και ποιοτικής ανασκόπησης της διδασκαλίας), γ) εκτός σχολείου (σε κοινω-

νικά ή επαγγελµατικά δίκτυα ή κέντρα επαγγελµατικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια 

ή άλλα σχολεία, σε ανεπίσηµες οµάδες), δ) µέσα στη σχολική τάξη (µέσω της διάδρασης µε τους 

µαθητές). Ο John MacBeath σηµειώνει: «οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν κυρίως παρακολουθώντας άλ-

λους εκπαιδευτικούς», επισηµαίνοντας «ο καλός παρατηρητής ξέρει πού θα εστιάσει, πώς να δια-

κρίνει τα πρότυπα, πώς να ψάξει πέρα από αυτό που φαίνεται» (Μπαγάκης, 2005:35).   

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Kennedy, 2005) προτείνονται διάφορα µοντέλα συνεχιζόµενης ε-

παγγελµατικής ανάπτυξης, τα οποία κατά την ακόλουθη διάταξη, επιτρέπουν ολοένα και αυξανόµε-

νη επαγγελµατική αυτονοµία: α) κατάρτισης, β) ανταµοιβής, γ) κάλυψης ελλείψεων, δ) µοντέλο-

καταρράκτης, ε) βασισµένο στα πρότυπα, στ) µε προγυµναστή - µέντορα, ζ) κοινότητες πρακτικής, 

η) έρευνα δράση και θ) µετασχηµατιστικό µοντέλο. Τα πρώτα τέσσερα µοντέλα σκοπεύουν στη µε-

τάδοση των γνώσεων από τους ειδικούς στους εκπαιδευόµενους, τα επόµενα τρία στη διευκόλυνση 

της µετάβασης των εκπαιδευοµένων στην επιθυµητή κατάσταση, ενώ τα δύο τελευταία στην ουσι-

αστική, δυναµική συµµετοχή των ίδιων των εκπαιδευοµένων. Την τελευταία δεκαετία διεθνώς, 

προωθούνται κυρίως µοντέλα των τριών τελευταίων κατηγοριών, που χαρακτηρίζονται από την ε-

νεργητική προσέγγιση, διερευνητική στάση, αµοιβαιότητα και ευκαιρίες για ανανέωση (Seely Flint 

et al., 2011:1168). Στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας, επιλέξαµε την οµάδα εστίασης από µια 

«κοινότητα πρακτικής» αµοιβαίας επαγγελµατικής µάθησης (Wilson & Demetriou, 2007), η συνά-

ντηση της οποίας πραγµατοποιήθηκε στο τέλος µιας ηµερίδας παρουσιάσεων ενδεδειγµένων µαθη-

µάτων µε χρήση της µεθόδου του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος.   

Σύµφωνα µε την Linda Christensen (2011), οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν το έργο τους σε 

συναδέλφους και στην ευρύτερη κοινότητα, µαθαίνουν «δύο φορές». Συµµετέχοντας σε εργαστήρια 

και οργανώνοντας οι ίδιοι δραστηριότητες για ηµερίδες και σεµινάρια, αποκτούν σαφέστερη εικόνα 

σχετικά µε την πρακτική τους, επανεξετάζουν τις παιδαγωγικές αρχές που τη διέπουν, την εφαρµό-

ζουν σε συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς και «ζωντανεύουν» το περιεχόµενο που πραγµατεύ-

ονται καθηµερινά. Σε άρθρο της η Lin Wright (2009) αναφέρει µεταξύ των «καλών πρακτικών» 
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που έχουν ιδιαίτερη αξία στην απαραίτητη προετοιµασία των εκπαιδευτικών, ώστε να εισάγουν το 

Εκπαιδευτικό ∆ράµα στην τάξη: α) την παρακολούθηση άµεσων ή µαγνητοσκοπηµένων παρουσιά-

σεων άλλων εκπαιδευτικών µε οµάδες ατόµων διαφόρων ηλικιών και πάνω σε ποικιλία θεµάτων, β) 

τη συµµετοχή τους ως µαθητευόµενοι σε Εκπαιδευτικό ∆ράµα σε συνεργασία µε άλλους συναδέλ-

φους, για να το βιώσουν πραγµατικά, να στοχαστούν, να µπουν σε ρόλους, να νιώσουν όπως οι µα-

θητές τους, να συνειδητοποιήσουν τη φόρµα, την πλοκή και το σχεδιασµό, γ) την οργάνωση και 

διδασκαλία µαθηµάτων µε τη µέθοδο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος, αρχικά µε τη βοήθεια και συ-

νεργασία κάποιου εµπειρότερου και στη συνέχεια ατοµικά.  

Για την εισαγωγή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος ως µεθόδου επαγγελµατικής ανάπτυξης, καταλ-

ληλότερα µοντέλα είναι επίσης: α) η έρευνα δράση1, η οποία δίνει «το χώρο και το µέσο να συνα-

ντιούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να µάθουν, να µοιραστούν, να συζητήσουν και να ανταλ-

λάξουν εµπειρίες»2, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πρακτικής (Grimmett et al., 2009:24) και 

δέχεται τα αξιώµατα του Fullan «ο καθένας είναι φορέας αλλαγής»( Craft, 2000:47) και «ένας ορ-

γανισµός δεν µπορεί να βελτιωθεί µόνο από πάνω προς τα κάτω» (Fullan, 2004:131) και β) η συ-

νεργασία µε εξειδικευµένο θεατρολόγο ως «ακαδηµαϊκό κριτικό φίλο» (Duma & Silverstein, 2008), 

µε την οποία δίνεται περισσότερη βαρύτητα στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσµα-προϊόν, η γνώ-

ση των εκπαιδευτικών συνεκτιµάται, αναγνωρίζεται, αξιοποιείται, αναπτύσσεται, ενώ η µάθηση 

καθοδηγείται αποκλειστικά µε ευθύνη και πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών βασισµένη 

στις ανάγκες τους3. Αυτά τα µοντέλα σε συνδυασµό µε µία Μετασχηµατιστική Ηγεσία (Bernard 

Bass, 1998 στο Fink, 2003:251), στο σχολείο µπορεί να επικρατεί ένα κλίµα συνεργασίας και διά-

χυσης της γνώσης, προώθησης της επαγγελµατικής ανάπτυξης και συνεχούς µάθησης σε όλη τη 

σχολική κοινότητα4.  

                                                   

1 Ορίζεται από τον Somekh ως: «η µελέτη της κοινωνικής κατάστασης, µε τη συµµετοχή των ίδιων των συµµετεχόντων 
ως ερευνητών, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης στο εσωτερικό της» (Kennedy, 2005) 
2 Poupart et al. (1998), Payette & Champagne (2000) και Vieira Rocha (2004) στο Uwamariya & Mukamurera, 2005 
3 Ο ακαδηµαϊκός φίλος πρέπει να βρίσκεται αρκετά µακριά από την καθηµερινή πρακτική του συγκεκριµένου σχολείου, 
ταυτόχρονα όµως αρκετά κοντά στις ανάγκες και εµπειρίες των εκπαιδευτικών µε τους οποίους θα συνεργαστεί (Au-
busson et al., 2009:75) 
4 Οι διευθυντές µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος µάθησης 
για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους, προωθώντας ένα θετικό κλίµα εµπιστοσύνης, δίνοντας έµφαση στην εκτίµη-
ση και αναγνώριση του έργου τους (διεθνής έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ, 2010).  
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Κεφ. 3 Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη 

Σύµφωνα µε τη Ζωή Παπαναούµ – Τζίκα, στη γενικευµένη χρήση του όρου, «η επαγγελµατική 

ανάπτυξη ενσωµατώνει όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης του ατόµου, καθώς για την επιτέλεση 

του επαγγελµατικού έργου επιστρατεύονται όλες οι εµφανείς και αφανείς όψεις της προσωπικότη-

τας και των γνώσεων του ατόµου» (2003:59). Σ’ αυτό συµφωνεί και ο Ηλίας Ματσαγγούρας, που 

θεωρεί προφανές ότι η ανάπτυξη του επαγγελµατικού εγώ σχετίζεται άµεσα και συµβαδίζει µε τη 

γενικότερη προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τονίζοντας: «οι προσωπικές αντιλήψεις, παρα-

δοχές, αξίες και επιλογές αποτελούν προτεραιότητα στην τρίτη φάση ανάπτυξης του επαγγελµατι-

κού εγώ, που είναι ο στοχαστικός προσανατολισµός του. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ανάπτυξη της 

επαγγελµατικής αυτογνωσίας και της ικανότητας για κριτική θεώρηση των πολύπλοκων εκπαιδευ-

τικών διαδικασιών» (2005:66). Ο David Hobson αναφέρει: «τοποθετώντας  τον εαυτό του στο επί-

κεντρο της εκπαιδευτικής έρευνας, ο εκπαιδευτικός συνδέει το επαγγελµατικό του εγώ µε το προ-

σωπικό του εγώ και θεµελιώνει τη δράση του ως ερευνητή πάνω στη δική του ταυτότητα»  

(2001:17). Εξάλλου και ο Kurt Lewin (1948), που πρώτος εισήγαγε την έννοια της ατοµικής δρά-

σης στην έρευνα δράση, υποστήριξε ότι ο άνθρωπος στέκεται στο κέντρο του κόσµου του και ότι η 

κατανόηση αυτού του κόσµου µπορεί να επιτευχθεί µόνο, όταν αρχή εκκίνησης της προσπάθειας 

είναι η δική του προσωπική προσέγγιση των πραγµάτων (Burnaford et al, 2001:8).  

Σύµφωνα µε τον Christopher Day (2003:247), ο αναπτυξιακός σχεδιασµός θα πρέπει να επιτρέ-

πει την εξισορρόπηση µεταξύ µαθησιακών και αναπτυξιακών ευκαιριών που εστιάζονται στις προ-

σωπικές ανάγκες του εκπαιδευτικού ως ανθρώπου, στις µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές ανάγκες 

του εκπαιδευτικού ως µέλους µιας µαθησιακής κοινότητας επαγγελµατιών, καθώς και στις ανάγκες 

του εκπαιδευτικού ως εργαζοµένου και τις ανάγκες του συγκεκριµένου σχολείου. Θα πρέπει να εί-

ναι α) µια δια βίου διαδικασία, β) αυτοδιαχειριζόµενη, αλλά να αποτελεί κοινή ευθύνη του ιδίου και 

του σχολείου, γ) να εξυπηρετεί τα συµφέροντα και των δύο, αλλά όχι πάντοτε ταυτόχρονα, δ) να 

της παρέχονται πόροι και υποστήριξη, ε) να τίθεται υπό αξιολόγηση και στ) ο σχεδιασµός της να 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τις προσωπικές ανάγκες του εκπαιδευτικού. Υποστηρικτικό και ανα-

πτυξιακό περιβάλλον, προς όφελος και των εκπαιδευτικών και του σχολείου, θα προσέφερε µία συ-

νεργατική κουλτούρα, σύµφωνα µε τον Hopkins (Williams et al., 2001:253), καθόσον οι εκπαιδευ-

τικοί είναι σε καλύτερη θέση να εφαρµόζουν νέες ιδέες µέσα σε ένα πλαίσιο υποστηρικτικών συλ-

λογικών σχέσεων, κοινωνικά και όχι ατοµικά (Fullan, 2004). Το µοίρασµα και η αλληλοϋποστήριξη 
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δηµιουργούν κλίµα εµπιστοσύνης, ενισχύουν τη συλλογικότητα και τον επαγγελµατισµό, αυξάνουν 

τις ικανότητες, προκαλούν συνεχή βελτίωση. Οι ερευνήτριες Uwamariya & Mukamurera σχολιά-

ζουν: «η επαγγελµατική ανάπτυξη περιλαµβάνει τον εκπαιδευτικό ως πρόσωπο, τη λογική του και 

την υποκειµενικότητά του» (2005:134), ενώ οι Joyce & Showers υποστηρίζουν ότι όσοι εκπαιδευ-

τικοί είναι ιδιαίτερα δραστήριοι επαγγελµατικά, είναι επίσης πιο ενεργητικοί και στην προσωπική 

τους ζωή, ενώ βλέπουν κάθε ευκαιρία για επαγγελµατική ανάπτυξη ως ευκαιρία να ικανοποιήσουν 

και την ανάγκη τους για προσωπική ανάπτυξη (Craft, 2000:199). 

Το Μάιο του 2010 στη Σεούλ, φιλοξενήθηκε η 2η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη της UNESCO για 

την Εκπαίδευση µέσω της Τέχνης, όπου οι 650 και πλέον συµµετέχοντες από 95 χώρες συνυπέγρα-

ψαν την «Ατζέντα της Σεούλ: Στόχοι για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης µέσω της Τέχνης», ένα 

µακροσκελές κείµενο στόχων για την προσεχή δεκαετία, στο οποίο επιβεβαιώνεται «ο ρόλος της 

Εκπαίδευσης µέσω της Τέχνης ως το σηµαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη της δηµιουργικό-

τητας του ατόµου και της κοινωνίας». Όπως όµως αναφέρει σε άρθρο της η Brigitte Malm 

(2009:87), «πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί µέχρι σήµερα για τη σηµασία της προσωπικής ανάπτυξης 

στην επαγγελµατική εκπαίδευση» και προτείνει: «η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να επικεντρωθεί 

περισσότερο στις προσωπικές διαδικασίες που εµπλέκονται… τα προγράµµατα κατάρτισης των εκ-

παιδευτικών να περιλαµβάνουν µια ισχυρά θεµελιωµένη ισορροπία µεταξύ γνωστικών και συναι-

σθηµατικών διαστάσεων της διδασκαλίας». Για όλους αυτούς τους λόγους, στην παρούσα έρευνα 

µελετήθηκε η συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος όχι µόνο στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, αλλά και στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών.  

Κεφ. 4 Η Μέθοδος του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος 

4.1 Η Έννοια του ∆ράµατος 

Η λέξη «δράµα» ετυµολογικά προέρχεται από το ρήµα δράω-δρῷ που σηµαίνει ενεργώ, ποιώ, 

πράττω, κατορθώνω. Οι λέξεις δράµα, δραµατικός και δραµατοποιείν πλάστηκαν από τον Αριστοτέ-

λη, σύµφωνα µε τον οποίο οι συγγραφείς θεατρικών έργων «µιµούνται ανθρώπους που ενεργούν 

και δρουν και αυτός είναι ο λόγος που µερικοί ονοµάζουν τα ποιήµατα αυτών δράµατα» (Düring, 

1991). Στη λογοτεχνία ως τεχνικός όρος, χαρακτηρίζει ένα από τα ποιητικά είδη της αρχαίας ελλη-

νικής γραµµατείας, που περιλαµβάνει την τραγωδία, την κωµωδία και το σατυρικό δράµα. Στο 
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γνωστό ορισµό της τραγωδίας στο έργο «Περί Ποιητικής» του µεγάλου φιλοσόφου (1448a): 

«Ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ 

λόγῳ χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽ ἐλέου καὶ 

φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» διαβάζουµε ότι αυτή προχωρεί 

«µέσω ανθρώπων που δρουν και όχι µέσω διηγήσεων». Η τραγωδία πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο 

γραµµένη, ώστε η δράση να εξελίσσεται δραµατικά µε τρόπο φυσικό και όχι µόνο µε διηγήσεις ή 

ρήσεις. Αρχικά ονοµάζονταν «δρώµενα» δραστηριότητες µε δραµατική πλοκή και ένταση, οι ο-

ποίες πραγµατοποιούνταν µέσα σε συγκεκριµένο κοινωνικό πλαίσιο και δεν είχαν κατ’ ανάγκην 

εξωτερικούς θεατές, αλλά συντελούνταν από τους συµµετέχοντες γι’ αυτούς τους ίδιους, δηλαδή οι 

ίδιοι ήταν ηθοποιοί και θεατές ταυτόχρονα. Στο έκτο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων, αναφέρεται, 

επίσης: «τρία δή ἐστιν ἐν τή ψυχή τά κύρια πράξεως καί ἀληθείας, αἴσθησις νοῦς όρεξις» 

(1139a), δηλαδή «τρία στοιχεία είναι στην ψυχή που προσδιορίζουν τη δράση και την εύρεση της 

αλήθειας: αισθητηριακή αντίληψη, πνεύµα και επιθυµία» (Ρέλλος, 2007). Σήµερα µε την ίδια λέξη 

περιγράφουµε επίσης ένα θεατρικό ή κινηµατογραφικό έργο µε έντονα πάθη και συγκρούσεις.  

4.2 Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα 

Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα5 είναι µια µορφή θεατρικής τέχνης µε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ένας 

συνδυασµός συναισθηµατικής εµπλοκής και νοητικής επεξεργασίας, βίωσης και αναστοχασµού, 

µια δυναµική διαδικασία που αποβλέπει στη µάθηση µε την έννοια της κατανόησης του εαυτού µας 

και του κόσµου. Όπως περιγράφουν σχηµατικά οι Αβδή και Χατζηγεωργίου, «το πλαίσιο του ∆ρά-

µατος που ορίζεται από τις συνθήκες, τις καταστάσεις, τις σχέσεις και τους ρόλους, καθώς ωθείται 

από τη δραµατική ένταση και κατευθύνεται µε την εστίαση, παίρνει συγκεκριµένη µορφή στο χώρο 

και στο χρόνο µέσω του λόγου και της κίνησης και δηµιουργεί ατµόσφαιρα και σύµβολα, ώστε όλα 

µαζί να συνθέσουν την εµπειρία από την οποία θα προκύψει το νόηµα του ∆ράµατος» (2007:52). Οι 

συµµετέχοντες δηµιουργούν µία ιστορία που εκτυλίσσεται σε ένα φανταστικό κόσµο, υποδύονται 

ρόλους και αλληλεπιδρούν, βιώνουν µία ταυτόχρονα ατοµική και συλλογική εµπειρία, διερευνούν 

ένα θέµα και πραγµατεύονται τα νοήµατα των εννοιών που σχετίζονται µε αυτό, λαµβάνουν απο-

φάσεις για διλήµµατα ή προβλήµατα, δρουν, αντιδρούν, στοχάζονται και κριτικά σκεπτόµενοι ανα-

                                                   
5 Γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως Drama in Education (DiE) ή Educational Drama ή Process Drama 
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λογίζονται τις πράξεις τους. Αναπτύσσουν όλα τα εκφραστικά µέσα που διαθέτουν, καλλιεργούν τις 

ψυχοπνευµατικές τους δυνάµεις (παρατηρητικότητα, φαντασία, αυτοσυγκέντρωση, αυτοπειθαρχία, 

κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση), συνειδητοποιούν το συναισθηµατικό τους πλούτο, ενώ παράλληλα 

µέσα σε µία ατµόσφαιρα αποδοχής και υποστήριξης, αισθάνονται άνετα να εκφράσουν τα συναι-

σθήµατά τους, να µοιραστούν τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν οµαδικά και να 

ανακαλύψουν νέα νοήµατα, να κατακτήσουν νέα γνώση, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να υι-

οθετήσουν νέες στάσεις και συµπεριφορές. Σηµαντική θέση σε ένα Εκπαιδευτικό ∆ράµα κατέχει ο 

αναστοχασµός, όπου αναδεικνύεται το νόηµα των δραστηριοτήτων και οι συµµετέχοντες µοιράζο-

νται µε τους υπόλοιπους τις διαφορετικές ερµηνείες των γεγονότων που διαδραµατίζονται.  

Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα δεν αποζητά  µονολεκτικές ή µονοδιάστατες απαντήσεις, θέτει συνε-

χώς ερωτήµατα, ενώ µεγαλύτερη σηµασία έχει η ίδια η διαδικασία παρά το τελικό προϊόν. Οι συµ-

µετέχοντες είναι ταυτόχρονα ηθοποιοί και θεατές, σε κατάσταση µέθεξης, δηλαδή δρουν σε δύο 

κόσµους ταυτόχρονα – φανταστικό και πραγµατικό– ενώ δε χρειάζεται να υπάρχει εξωτερικό κοινό, 

όπως πρέπει να συµβαίνει σε µια θεατρική παράσταση (Ο’Neill, 1995). Όπως συµβαίνει και στην 

αριστοτελική µίµηση, η πράξις επιτρέπει στη µίµηση να αληθεύει χωρίς εξωτερική αναφορά, διότι 

«η αλήθεια συνυφαίνεται µε την ίδια τη µιµητική κατασκευή και το ποιόν της» (Ράµφος, 1992:76). 

Μία από τις δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν ένα Εκ-

παιδευτικό ∆ράµα, είναι να δηµιουργήσουν µια εµπειρία, ικανοποιητικά πιστευτή ή τόσο συγκινη-

τική, ώστε οι συµµετέχοντες να εµπλακούν πραγµατικά σ’ αυτήν (Bolton, 1985).   

Η εξέλιξη ενός ∆ράµατος µπορεί να περιγραφεί και µε την έννοια «σχήµα»6 (schema), ξεδιπλώ-

νεται καθώς εξερευνάται, οπότε λόγω της σταδιακής αποκάλυψης πληροφοριών, της οργανικής 

σχέσης που έχουν µεταξύ τους τα µέρη και το όλον, καθώς και της συναισθηµατικής διάστασης, 

µεταδίδεται στον συµµετέχοντα περισσότερη ορµή και ενέργεια, εντείνοντας το ενδιαφέρον, την 

προσοχή και την προσωπική εµπλοκή του. Τα «σχήµατα» είναι δυναµικά και όχι στατικά. Ό,τι και 

αν ενσωµατώνει ένα «σχήµα», αναγκαστικά επηρεάζει και τροποποιεί το «σχήµα» ως σύνολο. Γι’ 

αυτό και όταν το ∆ράµα εφαρµοστεί σε διαφορετική οµάδα, δεν µπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσµα-

τα, γιατί η εξέλιξη της πλοκής του µετασχηµατίζεται και τροποποιείται από τις εµπειρίες, απόψεις, 

αντιλήψεις και συνεισφορές των συµµετεχόντων.  

                                                   
6 «οργανωτικό σύστηµα που τροφοδοτεί µε ενέργεια» (Lipman, 2006:204), όπως και η αφηγηµατική οργάνωση 
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Στην εξέλιξη του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στη σηµερινή του µορφή ως µεθόδου και εργαλείου 

µάθησης στο χώρο της εκπαίδευσης, συνέβαλε σηµαντικά µε το έργο της, η Dorothy Heathcote 

(1926 – 2011) στο Πανεπιστήµιο του Newcastle στην Αγγλία. Βασική αρχή της: «το ∆ράµα δεν 

αφορά ιστορίες που απλώς παρουσιάζονται δραµατοποιηµένες. Αφορά ανθρώπους, που έρχονται 

αντιµέτωποι µε καταστάσεις, οι οποίες τους προκαλούν να τις αντιµετωπίσουν» (O’Neill, 1991:102, 

στο Taylor, 2000). Ενδιαφέρθηκε κυρίως για το πώς δάσκαλοι και µαθητές θα µπορέσουν να εκµε-

ταλλευτούν σωστά αυτό το µέσο, για να διερευνήσουν σηµαντικά θέµατα, γεγονότα ή σχέσεις. Α-

πώτερος στόχος είναι το άτοµο µέσω του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος να ανακαλύψει περισσότερα για 

τον εαυτό του και τον κόσµο και να γνωρίζει στο τέλος περισσότερα από όσα ήξερε πριν ξεκινήσει.   

Σύµφωνα µε την Heathcote, στόχος του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος δεν είναι η παραγωγή µιας 

θεατρικής παράστασης που θα απευθύνεται σε κάποιο κοινό έξω από την οµάδα, κάτι το οποίο ε-

ντούτοις δεν αποκλείεται, αλλά είναι κυρίως η βιωµατική προσέγγιση και διερεύνηση του θέµατος 

από τα ίδια τα µέλη της οµάδας και απευθύνεται κυρίως µόνο προς αυτά. Το επίκεντρο της διαδι-

κασίας είναι η ίδια η διαδικασία: «µία κοινωνική δραστηριότητα που βασίζεται στη δυνατότητα α-

νταλλαγής και συνδυασµού πολλαπλών απόψεων και αντιλήψεων, το παίξιµο ρόλων και τη δυνατό-

τητα να βλέπει κανείς τον κόσµο µε τα µάτια των άλλων» (Drama Improves Lisbon Key Compe-

tences in Education Consortium, 2010). Οι συµµετέχοντες είναι ταυτόχρονα παρατηρητές, δηµιουρ-

γοί, διοργανωτές και καθοδηγητές της δράσης που λαµβάνει χώρα. Επηρεασµένο από τη θεωρία της 

«Ζώνης της Επικείµενης Ανάπτυξης» του Lev Vygotsky και από την έννοια της «σκαλωσιάς» 

(scaffolding) της Εξελικτικής Θεωρίας του Jerome Bruner, το Εκπαιδευτικό ∆ράµα θεωρεί ότι ο 

ρόλος του δασκάλου είναι διαµεσολαβητικός, η διδασκαλία επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενός 

θέµατος και τη διαπραγµάτευση των νοηµάτων που συνδέονται µε αυτό. Σήµερα θεωρείται µία δι-

αφορετική προσέγγιση της µάθησης µέσω της βιωµατικής συνεργασίας, της ενεργητικής συµµετο-

χής, της κριτικής σκέψης και του αναστοχασµού, ενώ στους συµµετέχοντες  αναπτύσσεται παράλ-

ληλα και το αίσθηµα της κοινωνικής ευθύνης (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007).  

Στην «Ατζέντα της Σεούλ» της UNESCO (2010), χαρακτηρίζονται οι τέχνες ως το «θεµέλιο για 

µια ισορροπηµένη, δηµιουργική, γνωστική, συναισθηµατική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη 

των παιδιών, των νέων και των διά βίου µαθητευόµενων». Σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, το 

Εκπαιδευτικό ∆ράµα χρησιµοποιείται σήµερα διεθνώς ως µία διαφορετική µέθοδος διδακτικής 

προσέγγισης, ώστε να µελετηθεί σε βάθος οποιοδήποτε θέµα του αναλυτικού προγράµµατος, ενώ 
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για τους ενήλικες εκπαιδευόµενους η χρήση του ερµηνεύεται µε παρόµοιο τρόπο και στοχεύει στην 

προσωπική, κοινωνική και µορφωτική τους ανάπτυξη.  

4.3 Εκπαιδευτικό ∆ράµα και Ενδυνάµωση του Ρόλου του Εκπαιδευτικού 

Κάθε εκπαιδευτικός διαµορφώνει τη δική του προσωπική, αυτόνοµη, παιδαγωγική εικόνα του 

ρόλου του, που µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να είναι: 

α) συµπαραστάτης των µαθητών (Μπρούζος, 2004), µε ενσυναίσθηση, πλήρη και άνευ όρων 

αποδοχή του µαθητή ως προσωπικότητας και γνησιότητα στάσης και συναισθηµάτων (Φωτοπούλου 

& Μπαραλός, 2010:675). Την ενσυναίσθηση θεώρησε ο John Dewey ως «αρετή συγγενή µε την 

αγάπη» (Τριαντάρη, 2010:137).   

β) διά βίου µαθητευόµενος (Dawson et al., 2011:314), εναλλάσσοντας ρόλους µε τους µαθητές 

κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας, συνοδοιπόρος των µαθητών στο δρόµο προς τη 

γνώση, αυτός που διδάσκει, αλλά και διδάσκεται από τους µαθητές του (Φύκαρης, 2010:240). Σύµ-

φωνα µε τη σύγχρονη θεώρηση της Γνωστικής Ψυχολογίας, στόχος του ρόλου του εκπαιδευτικού 

δεν είναι το πώς θα διδάξει, αλλά το πώς δεν θα διδάξει, µε την έννοια ότι η γνώση αποκτάται κα-

λύτερα από το µαθητή, όταν ο ίδιος την ανακαλύπτει µε την αυτενεργό συµµετοχή του στη διδακτι-

κή διαδικασία και όχι όταν µεταδίδεται σ’ αυτόν από τον εκπαιδευτικό (στο ίδιο, σελ. 243).  

γ) ηγέτης (Fullan, 2004:105, 231), που εµπνέει, δε φοβάται να αποκαλύψει επιλεκτικά τις αδυ-

ναµίες του, βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, βασίζεται στη διαίσθηση και την εµπειρία του, ερµη-

νεύει κάθε φορά τα δεδοµένα της τρέχουσας κατάστασης και εφαρµόζει ευέλικτες διδακτικές πρα-

κτικές ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών του, αποκαλύπτει τη διαφορετικότητα και τη µοναδι-

κότητά τους, νιώθει ενσυναίσθηση χωρίς να υποχωρεί σε επικίνδυνους συναισθηµατισµούς, παρα-

χωρεί µέρος της εξουσίας του στους µαθητές, κερδίζοντας ένα άλλο είδος ελέγχου, που δεν πίστευε 

ότι το είχε.  

δ) αναστοχαστικά δρων επαγγελµατίας (Schön, 1987), συνδυάζοντας reflection-in-action και re-

flection-on-action, ενεργώντας και µεταγνωστικά, διατηρώντας ηµερολόγιο παρατηρήσεων, στοχα-

στικών αναλύσεων των εµπειριών, συζητήσεων µε συναδέλφους και ερµηνεύοντας όσα προκύ-

πτουν σε συνδυασµό µε τις προσωπικές του αξίες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις (Cochran-Smith & 

Lytle, 1990:19, 25), αναγνωρίζοντας, κατανοώντας και αξιοποιώντας κατάλληλα την αµφιθυµία, 
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την αυτογνωσία, το χιούµορ, τον αυτοσαρκασµό, την ειρωνεία, αποδεχόµενος «την πολυπλοκότητα 

του κόσµου, την τρωτότητα, τη µερικότητα, το ατελές της γνώσης, τη χιµαιρική φύση των αξιώσε-

ων παντοδυναµίας, που ως νεωτερικοί άνθρωποι έχουµε συνηθίσει να προβάλλουµε» (Τσούκας, 

2002:208).  

ε) ερευνητής (Burnaford et al, 2001), που ελέγχει τις θεωρητικές του γνώσεις και παραδοχές µέ-

σα στην τάξη µε τους µαθητές του, επιβεβαιώνοντας την πρακτική τους χρησιµότητα, προσθέτο-

ντας ουσιαστικό περιεχόµενο στη γενικότερη βάση γνώσης για την εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

και επιτυγχάνοντας δύο σχεδόν ασύµβατα πράγµατα: να είναι ταυτόχρονα τόσο κοντά σ’ αυτό που 

κάνει ώστε να το κάνει καλά και την ίδια στιγµή να στέκεται σε απόσταση, ικανή ώστε να µπορεί 

να ασκεί κριτική σ’ αυτό που κάνει – µία αρκετά προβληµατική κατάσταση στον κόσµο του εκπαι-

δευτικού, όπου «αυτό που κάνει κανείς, σχεδόν ταυτίζεται µε αυτό που είναι» (στο ίδιο, σελ. 8).  

στ) αυτόνοµος επαγγελµατίας (Carr & Kemmis, 2002), δηµιουργός θεµελιωµένης θεωρίας πάνω 

σε συγκεκριµένα παραδείγµατα, που βοηθά στην κατανόηση των συγκεκριµένων καταστάσεων που 

τη δηµιούργησαν, διαφωτίζοντας εµπειρίες, διευκολύνοντας την κατανόηση παρόµοιων, χωρίς να 

διεκδικεί να εξηγήσει, να προβλέψει ή να αξιολογήσει τις καινούργιες µε βάση τις παλιές (Edge, 

1992:86).   

ζ) διαµεσολαβητής, εµψυχωτής, συνεργάτης, µέλος της οµάδας, συµµετέχων σε ό,τι συµβαίνει 

και δηµιουργείται µέσα στην τάξη (Lai-wa To et al., 2011:528), υποστηρικτικός και όχι κατανα-

γκαστικός, µεταθέτοντας την ευθύνη για µάθηση στους ίδιους τους µαθητές (Andersen, 2004:284), 

επιδιώκοντας να δίνει ερεθίσµατα για περαιτέρω προβληµατισµό (Τσούκας, 2002:210), σκεπτόµε-

νος από το τέλος προς την αρχή, ώστε γνωρίζοντας το αποτέλεσµα της µαθησιακής εµπειρίας, να 

µπορεί να προετοιµάζει κατάλληλα το µάθηµα και τις δραστηριότητες (Bolton, 1993:42).  

η) ενορχηστρωτής και συντονιστής αυθεντικών µαθησιακών εµπειριών (Larry Spencer (2001), 

στο Fink, 2003), καταλύτης γνώσης, πηγή µάθησης που αξιοποιείται από τους µαθητές του στο µέ-

τρο που οι ίδιοι επιθυµούν (Κόκκος, 2005:52), δηµιουργικός, κοινωνικός, να ενδιαφέρεται για τις 

ανθρώπινες σχέσεις, να αποβλέπει στην πρόοδο όλων των µελών της οµάδας, συµµετέχοντας και ο 

ίδιος ενεργά σε αυτό (Λεξικό Μπαµπινιώτη, 1998:245). Όπως αναφέρει και ο Χαρίδηµος Τσούκας, 

«το να βλέπεις τον κόσµο µε πολύπλοκο τρόπο είναι να προτιµάς τις άνω τελείες από τις τελείες… 

Να επιδιώκεις να εκλεπτύνεις διαρκώς την κρίση σου και κυρίως να νιώθεις ότι αυτό το καθήκον 

ουδέποτε θα το φέρεις επιτυχώς σε πέρας» (2002:210).  
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θ) δηµοκρατικός ηγέτης (McNaughton, 2006:37), όπου µέσω του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος οι 

σχέσεις µε τους µαθητές διαφοροποιούνται σε θέµατα δύναµης, εξουσίας και ελέγχου, καθώς οι ρό-

λοι που αναλαµβάνουν στην οµάδα, µπορεί να τους φέρνουν σε απλή διαφωνία, σε αντιπαράθεση ή 

ακόµη και σε ευθεία σύγκρουση µε τον εκπαιδευτικό. Ο κόσµος του ∆ράµατος σε συνθήκες «όπως 

εάν ήταν…» (“as-if” world) επιτρέπει αληθινή ελευθερία και στον εκπαιδευτικό και στους µαθητές 

να συµπεριφέρονται, να εκφράζονται, να σκέφτονται και να αποφασίζουν, όπως δε θα ήταν ποτέ 

δυνατό να κάνουν στις συνθήκες µιας παραδοσιακής τάξης.   

ι) «πρωταγωνιστής µιας θεατρικής παράστασης» (Jackson, 1993, στο Φύκαρης, 2010:205), την 

οποία ο µαθητής επιθυµεί να απολαύσει σε όλες της τις διαστάσεις, «αυτοσχεδιαστικός ερµηνευ-

τής» (John Dewey, 1989) που αναγνωρίζει και αξιοποιεί τη µοναδικότητα και διαφορετικότητα των 

δυνατοτήτων, ικανοτήτων και αναγκών των µαθητών του, βλέποντάς τους ως ξεχωριστές δυναµικές 

προσωπικότητες (Cochran-Smith et al., 2008:703), συνειδητοποιεί ότι από αυτούς προέρχεται η 

πρωτοβουλία για µάθηση, ανάπτυξη και πρόοδο, «καλλιτέχνης» (O’Neill, 2006, στο Dunn & 

Stinson, 2011:629), που καλλιεργεί την περιέργεια, επικεντρώνεται στον κριτικό αναστοχασµό και 

αυτοστοχασµό, έχει τη δύναµη να ανέχεται την αµφισβήτηση και να αντιµετωπίζει την ανησυχία, 

την αβεβαιότητα και τις απρόβλεπτες καταστάσεις.  

ια) σκηνοθέτης (Γιουρ, 1978:81), µε θάρρος για πειραµατισµό, διάθεση να αξιοποιεί από τη ζωή 

ό,τι είναι χρήσιµο στη διδασκαλία, να διαθέτει φαντασία, να είναι εφευρετικός, διαλογικός, δηµι-

ουργικός, υποµονετικός, να έχει την ικανότητα να κινεί το ενδιαφέρον των µαθητών του, να δίνει 

σαφείς οδηγίες γιατί γνωρίζει τι είναι εύκολο και τι δύσκολο για τον καθένα, ό,τι ακριβώς κάνει έ-

νας σκηνοθέτης για τους ηθοποιούς του: «Οι οδηγίες πρέπει να βοηθούν τον ηθοποιό και σε µελλο-

ντικά έργα. Πρέπει να διαισθανθεί την προσωπικότητα του ηθοποιού… να είναι ικανός να δηµιουρ-

γήσει σύνολο µε διάφορες προσωπικότητες… δεν πρέπει να απαιτεί ίδιους χρωµατισµούς από δια-

φορετικούς ηθοποιούς, δεν πρέπει να απαιτεί συγκεκριµένα αποτελέσµατα από την αρχή… ο σκη-

νοθέτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα στοιχεία όπως το σκηνικό, ο φωτισµός, η µουσική και τα 

κοστούµια προσφέρουν στην όλη ατµόσφαιρα» (στο ίδιο, σελ. 85, 87).  

ιβ) ∆άσκαλος (µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα), ως τίτλος τιµής, βαρύνουσας αξίας (Ιωάννης 

Πυργιωτάκης, 1990). Ο Ι. Φύκαρης αναφέρει το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγµα (2010:234): 

«όπως ο Σωκράτης δεν επεδίωξε να κάνει αντίγραφο του εαυτού του τον µαθητή του, αλλά τον δί-

δαξε µε τέτοιο τρόπο, ώστε αργότερα να εξελιχθεί και να γίνει ο µέγας Πλάτων, όπως στη συνέχεια 
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ο Πλάτων δίδαξε κι αυτός το µαθητή του, που µετέπειτα εξελίχθηκε στο µέγα φιλόσοφο Αριστοτέ-

λη», έτσι και ο σηµερινός εκπαιδευτικός πρέπει να διδάξει τους µαθητές του, ώστε να βρουν και να 

ανακαλύψουν µόνοι τους την πορεία τους στη ζωή και τη µάθηση.   

Κεφ. 5  Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Σε διεθνείς έρευνες, πρόσφατα δηµοσιευµένες, που έχουν µελετήσει τη συµβολή του Εκπαιδευ-

τικού ∆ράµατος ως µεθόδου επαγγελµατικής, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αναδείχθη-

καν τα ακόλουθα ζητήµατα: 

α) διαφοροποίηση και ενδυνάµωση του ρόλου του εκπαιδευτικού, διότι το ∆ράµα «δηµιουργεί 

συνθήκες αυθεντικής εµπειρίας µάθησης µέσα σε ένα κλίµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης, αµοιβαίας 

κατανόησης, διαπραγµάτευσης, συνεργασίας και εκτίµησης, όπου συµµετέχουν όλοι, χωρίς άγχος, 

αναστολές και αποκλεισµούς, εξασκώντας γλωσσικές, κιναισθητικές, συναισθηµατικές δεξιότητες» 

(Lai-wa To et al., 2011), ενώ αλλού οι εκπαιδευτικοί «συµµετείχαν και ως ερευνητές, κρατώντας 

ηµερολόγιο παρατηρήσεων και συλλέγοντας υλικό από τα µαθήµατα και τις εφαρµογές του δράµα-

τος στην τάξη τους» (Betts, 2005), «συνειδητοποίησαν τις οµοιότητες που έχει το θέατρο µε τη δι-

δασκαλία» (Whatman, 1997).  

β) συνειδητοποίηση και ενίσχυση της επαγγελµατικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού, «βαθύτε-

ρη ανάλυση των θεµάτων που άπτονται αυτής, καθώς το ∆ράµα ως ενισχυτική, εποικοδοµητική και 

ερµηνευτική διαδικασία» (Laakso, 2005), «αποτέλεσε µια αφετηρία µακρών συζητήσεων σχετικά 

µε το ρόλο του εκπαιδευτικού» (Raphael & O’Mara, 2002), ενώ «όσο εντονότερα οι εκπαιδευτικοί 

συµµετέχουν σε διάφορες επαγγελµατικές δραστηριότητες µάθησης και όσο περισσότερες ηµέρες 

αφιερώνουν για την επαγγελµατική τους εξέλιξη, τόσο θερµότερα υποστηρίζουν την άποψη ότι η 

επαγγελµατική εξέλιξη έχει µεγαλύτερη επίδραση στο έργο τους» (TALIS, 2010).  

γ) αναζωογόνηση της διδασκαλίας (Upitis et al., 2001), εµπλουτισµός των διδακτικών πρακτι-

κών, σύνδεση γνώσης, θεωρίας και πρακτικής, σηµαντική συµβολή «στη µελέτη, ανάλυση και δι-

δασκαλία µεγάλου µέρους του αναλυτικού προγράµµατος» (Duma & Silverstein, 2008), το ∆ράµα 

«ζωντάνεψε το µάθηµα, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το εκάστοτε διδακτικό αντικείµενο» (Lai-

wa To, 2011), «άνοιξε νέους ορίζοντες στον τρόπο διδασκαλίας» (Cawthon & Dawson, 2009), οι 

εκπαιδευτικοί «απέκτησαν την ικανότητα να ενσωµατώνουν τις τέχνες µέσα στο Αναλυτικό Πρό-
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γραµµα ως µέσο και εργαλείο µάθησης, αναγνώρισαν την παιδευτική αξία και τη δυναµική των τε-

χνών» (Andrews, 2010). 

δ) δηµιουργία κουλτούρας συνεργασίας µε µαθητές, συναδέλφους και τα ανώτερα κλιµάκια της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας, «µε χαρακτηριστικά την κοινή εµπειρία, εµπιστοσύνη, ψυχολογική και 

συναισθηµατική ασφάλεια, αµοιβαία υποστήριξη, συναισθηµατική ειλικρίνεια και διάθεση για ανά-

ληψη κινδύνων, η διεπιστηµονικότητα εφαρµόστηκε στην πράξη» (Andrews, 2010), «άλλαξαν δι-

οικητικές πρακτικές, υποστηρίχθηκε η συγγραφή αναλυτικών προγραµµάτων σε συνδυασµό µε τις 

τέχνες, δόθηκαν πόροι για την ενίσχυση του προγράµµατος» (Upitis et al., 2001), το ∆ράµα «δίνει 

τη δυνατότητα στους υποψηφίους επαγγελµατίες να συνεργαστούν διεπιστηµονικά µε εµπειρότε-

ρους, να συζητήσουν, να στοχαστούν και να µάθουν µαζί µε άλλες ειδικότητες» (Villadsen et al., 

2011), «όσο περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται 

στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, τόσο περισσότερο συµµετέχουν σε προγράµµατα επαγγελ-

µατικής ανάπτυξης και τόσο περισσότερο επιδιώκουν να συνεργάζονται σε διάφορες δραστηριότη-

τες στο σχολείο τους» (TALIS, 2010).  

ε) θετικότερη στάση προς τις τέχνες, παρατήρησαν αλλαγές στη νοοτροπία προς τη µάθηση, συ-

νέδεσαν θεωρία και πράξη, «οι τέχνες κινητοποιούν και διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον, καθό-

σον απευθύνονται σε πολλαπλά είδη νοηµοσύνης και διαφορετικά στυλ µάθησης, οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαµβάνονται πλέον τις τέχνες και το θέατρο ως αξιόλογους τοµείς γνώσης και µελέτης» (Duma 

& Silverstein, 2008).  

στ) ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, βελτίωση αυτογνωσίας, 

ενδυνάµωση του ατόµου, επίλυση προβληµάτων, όπως «υψηλός βαθµός ενσυναίσθησης, συναι-

σθηµατική αφύπνιση, βάθος της εµπειρίας» (Raphael & O’Mara, 2002), «ευαισθητοποίηση της φα-

ντασίας, συνειδητοποίηση της δηµιουργικότητας, αύξηση διάθεσης για πειραµατισµό, αναγνώριση 

των απόψεων του άλλου, κατανόηση διαφορετικών προσεγγίσεων, αίσθηση επιτυχίας» (Andrews, 

2010), «ενσυναίσθηση, αυτογνωσία, δυναµική των οµάδων, αυθεντική καλλιτεχνική εµπειρία» (La-

akso, 2005), «θετική στάση προς την επίλυση προβληµάτων, εστιάζοντας στην ατοµική δράση σε 

δεδοµένες καταστάσεις, επικεντρώνοντας στην ενδυνάµωση του ατόµου, ακολουθώντας την προ-

τροπή του Augusto Boal ότι δεν υπάρχουν «µαγικές λύσεις» για όσους καταπιέζονται, αλλά ότι θα 

πρέπει να ενδυναµωθούν και να δράσουν οι ίδιοι και όχι να στρέφονται προς τον επαγγελµατικό 

οργανισµό απασχόλησης επιζητώντας έτοιµες λύσεις και συνταγές» (Monks et al., 2001), «ανάπτυ-



  

 
 
 

27 

ξη συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, νέα αποτελεσµατική µέθοδος διδασκαλίας» 

(Ekebergh et al., 2004) 

ζ) σε ορισµένες έρευνες καταγράφηκαν επίσης οι αντιλήψεις των µαθητών, όπως πχ ότι οι κα-

θηγητές «δεν είναι πια βαρετοί, έγιναν πιο προσιτοί» (Lai-wa To et al., 2011), «είναι παθιασµένοι 

µε την εργασία τους, βρίσκονται ψυχολογικά πολύ κοντά στους νέους και τα προβλήµατά τους, 

µοιράζονται µε αυτούς βασικές γνώσεις, τους επιτρέπουν να δηµιουργήσουν δικά τους µονοπάτια 

γνώσης και ανακάλυψης, προκαλούν ευχάριστα, διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον, τους διδάσκουν 

πώς να αναλαµβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους, ακούνε, σέβονται και εκτιµούν την άποψη 

και τη γνώµη των µαθητών τους, συµµετέχουν σε ό,τι συµβαίνει στην τάξη, είναι συνοδοιπόροι 

τους στο ταξίδι προς την κατάκτηση της γνώσης» (McLauchlan, 2010).  

η) ως κυριότερα σηµεία προβληµατισµού αναδείχθηκαν: το χαµηλό κύρος των τεχνών στην ευ-

ρύτερη κοινωνία, επειδή «αντιµετωπίζονται περισσότερο ως µέσο διασκέδασης παρά ως εκπαιδευ-

τικό εργαλείο» (Andrews, 2010), η έλλειψη χρόνου και ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών 

(Flynn, 1997), η αντίσταση των εκπαιδευτικών στην καινοτοµία (Stinson, 2009), η οργάνωση του 

εκπαιδευτικού χρόνου και οι συνθήκες εργασίας, όπως «η επιλογή του κατάλληλου θέµατος για ε-

πεξεργασία και διερεύνηση, διάθεση επαρκούς χρόνου για την εφαρµογή του προγράµµατος, ευνοϊ-

κές περιβαλλοντικές συνθήκες (άνεση χώρου, κινήσεων κλπ), επαρκής οργάνωση και προετοιµασία 

όλων των συντελεστών πριν από την εφαρµογή, εύρεση και πρόσληψη του κατάλληλου εξωτερικού 

εξειδικευµένου εµψυχωτή» (Monks et al., 2001), ενώ έχουν µεγάλη σηµασία «η ανατροφοδότηση, 

η αναγνώριση που λαµβάνουν εκ µέρους του σχολείου, τα κίνητρα για συµµετοχή, η διάρκεια και η 

ποικιλία των δραστηριοτήτων τέτοιου είδους» (TALIS, 2010). 

Τέλος, σε ένα βιωµατικό εργαστήριο Εκπαιδευτικού ∆ράµατος, που διεξήγαγαν ως εµψυχώτριες 

η ερευνήτρια και η Ιωάννα Παπαβασιλείου – Αλεξίου στο πλαίσιο του Συνεδρίου ΣΥΕΠ µε θέµα 

«Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και Οικονοµική Κρίση» στο Βόλο, το Μάιο του 2012, οι συµ-

µετέχοντες εκπαιδευτικοί και σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού συµπλήρωσαν ένα ε-

ρωτηµατολόγιο
7, όπου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη γνωριµία µε µία καινούργια µέθοδο 

που µπορεί να αξιοποιηθεί στη συµβουλευτική και τη στήριξη ατόµων στη λήψη απόφασης και 

                                                   

7 Στα υπό δηµοσίευση Πρακτικά του Συνεδρίου, ΚΕΣΥΠ Μαγνησίας, Βόλος  2012.  
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στην αντιµετώπιση διληµµάτων κατά την επαγγελµατική τους πορεία, καθώς και στη µελέτη σύγ-

χρονων προβληµατικών καταστάσεων µε καινοτόµες τεχνικές, ενώ παράλληλα, οι ίδιοι βελτίωσαν 

δεξιότητες, όπως ενσυναίσθηση, συνειδητοποίηση, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, επικοινωνία, ανέ-

πτυξαν προβληµατισµό και συναισθηµατική αφύπνιση. Οι περισσότεροι δήλωσαν ενθουσιασµένοι 

που γνώρισαν τη µέθοδο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος και εξέφρασαν την επιθυµία να εκπαιδευ-

θούν περαιτέρω, ώστε να την εφαρµόσουν στην εργασία τους προσαρµόζοντάς την στις θεµατικές 

που αντιµετωπίζουν.  

Όµως, παρά την διεξαγωγή και δηµοσίευση αρκετών ερευνών στο εξωτερικό για την επίδραση 

του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαι-

δευτικών, µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει καµία παρόµοια έρευνα στην Ελλάδα για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που το γνώρισαν και το υιοθέτησαν ως µέθοδο 

διδασκαλίας στην τάξη τους. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα έρευνα.  
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II. Ερευνητικό Μέρος 

Κεφ. 6  Μεθοδολογία της Έρευνας 

6.1  Σκοπός 

Σκοπός της παρούσης εµπειρικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν και µε ποιον τρόπο το Εκπαι-

δευτικό ∆ράµα έχει συµβάλλει στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη όσων εκ-

παιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το γνώρισαν ως εκπαιδευόµενοι, το υιοθέτησαν και 

το χρησιµοποιούν στη διδακτική πράξη.   

 6.2 Στόχοι 

Επιµέρους στόχοι της έρευνας: 

α) καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων και εµπειριών των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη 

µέθοδο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος 

β) αναγνώριση της δυναµικής και της προστιθέµενης αξίας του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου  

γ) υιοθέτηση του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος ως µεθόδου προσέγγισης του Αναλυτικού Προ-

γράµµατος και στην εκπαιδευτική πρακτική 

δ) αναγνώριση της παιδευτικής αξίας της Τέχνης στην τυπική εκπαίδευση όλων των βαθµίδων 

και στην εκπαίδευση ενηλίκων 

ε) αλλαγή στάσης προς τις Τέχνες γενικότερα   

 6.3 Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Tα ερευνητικά ερωτήµατα που απασχόλησαν την παρούσα έρευνα, ήταν: αν και πώς συνέβαλε 

το Εκπαιδευτικό ∆ράµα: 

α) στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

β) στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

γ) στην κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 
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6.4 Μέθοδος και Τεχνικές Συλλογής Υλικού  

6.4.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Ως µεθοδολογική προσέγγιση επελέγη η εµπειρική ποιοτική έρευνα και ως ερευνητικά εργαλεία 

η συζήτηση σε οµάδες εστίασης (focus groups) και η εστιασµένη συνέντευξη σε βάθος. Η επιλογή 

αυτών των µεθοδολογικών εργαλείων αιτιολογείται από το γεγονός ότι στόχος της έρευνας είναι να 

καταγραφούν οι προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε το θέµα. Έτσι, 

θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς τις απόψεις 

τους (Plummer K., 2000).  

6.4.1.1 Εµπειρική Ποιοτική Έρευνα 

Η µεθοδολογία της εµπειρικής ποιοτικής έρευνας θεωρήθηκε ως η πιο κατάλληλη για την πα-

ρούσα έρευνα, καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι µια λεπτοµερής περιγραφή προσωπικών αντιλή-

ψεων, µία υποκειµενική ερµηνεία των γεγονότων και των φαινοµένων. Σύµφωνα µε τον Julian 

Edge (1992:83), η ποιοτική έρευνα διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α) η διδασκαλία και η µάθη-

ση πρέπει να διερευνώνται µέσα στο δεδοµένο πλαίσιο, ως ολοκληρωµένες εµπειρίες και όχι ως 

επαναλαµβανόµενο ελεγχόµενο πείραµα, β) ο ερευνητής δεν είναι ουδέτερος, αλλά µέρος του ερευ-

νητικού πλαισίου και υφίσταται επίδραση από αυτό, γ) τα αποτελέσµατα δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να 

γενικευθούν, ενώ επηρεάζονται και από τις αξίες του ερευνητή, δ) τα ευρήµατα δεν µπορούν να ερ-

µηνευθούν ως αίτιο και αποτέλεσµα, αλλά ως αποτέλεσµα της αµφίδροµης αλληλεπίδρασης των 

συµµετεχόντων, ε) σκοπός της έρευνας δεν είναι η παραγωγή γενικών νόµων και κανόνων, αλλά η 

κατανόηση των καταστάσεων που βιώνουµε και η ανταλλαγή των εµπειριών, στ) σκοπός δεν είναι 

η πρόβλεψη µελλοντικών καταστάσεων, αλλά η σταδιακή δηµιουργία µιας βάσης γνώσεων, πλού-

σιας σε βιωµατικές εµπειρίες των συµµετεχόντων, από την οποία όλοι µπορούµε να µάθουµε. Σύµ-

φωνα µε το ερµηνευτικό παράδειγµα, «σηµασία έχει να κατανοηθεί εκ των ένδον ο υποκειµενικός 

κόσµος της ανθρώπινης εµπειρίας» (Cohen et al, 2008:36). Γι’ αυτό και µέσω της ποιοτικής έρευ-

νας, θα θεµελιωθεί η θεωρία που θα προκύψει από συγκεκριµένες καταστάσεις και εµπειρίες, ενώ 

για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί στα υποκείµενα η δυνατότητα να εκφράσουν µε το δικό 

τους µοναδικό τρόπο αυτά που βίωσαν, όπως και τον τρόπο µε τον οποίο τα ίδια τα άτοµα κατα-

νοούν και ερµηνεύουν αυτές τις εµπειρίες. Οι Cohen, Manion & Morrison τονίζουν: «η θεωρία δεν 

πρέπει να προηγείται της έρευνας, αλλά να έπεται αυτής. Αυτή που παράγεται, θα πρέπει να είναι 
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κατανοητή από κείνους για τους οποίους ισχύει» (2008:37). Σύµφωνα µε τον Kuhn (στο Korthagen, 

2010), πέντε είναι τα χαρακτηριστικά µιας καλής θεωρίας: είναι α) ακριβής, δηλαδή συνεπής προς 

τα υπάρχοντα δεδοµένα, β) σαφής, δηλαδή αποσαφηνίζει µεγάλο εύρος δεδοµένων, γ) συναφής και 

εσωτερικά, αλλά και σε σχέση µε άλλες γνωστές παραδεκτές θεωρίες, δ) απλή, δηλαδή εναρµονίζει 

πληθώρα µεµονωµένων φαινοµένων και ε) παραγωγική, δηλαδή οδηγεί σε νέα πρωτόγνωρα συµπε-

ράσµατα.  

6.4.1.2 Φαινοµενολογία 

Η φαινοµενολογία χαρακτηρίζεται από την κεντρική σηµασία που αποδίδει στο ρόλο της αν-

θρώπινης συνείδησης στο σχηµατισµό και στην αναπαραγωγή των ανθρώπινων και κοινωνικών 

φαινοµένων. Η διυποκειµενικότητα είναι µια έννοια-κλειδί για τη φαινοµενολογική κατανόηση της 

κοινωνίας και των κοινωνικών φαινοµένων, αφού µέσω αυτής απορρίπτεται η θέση για την ύπαρξη 

µιας κοινής για όλα τα κοινωνικά υποκείµενα αντικειµενικής κοινωνικής πραγµατικότητας (Ιωση-

φίδης, 2008:31). Εντούτοις, ορισµένοι µελετητές της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας εφιστούν την 

προσοχή στην ύπαρξη του κινδύνου εκτροπής του εκπαιδευτικού σε παράγοντα κοινωνικού επηρε-

ασµού, γι’ αυτό και τονίζουν ότι χρειάζεται προσοχή στην αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα 

των ερµηνευτικών και φαινοµενολογικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών φαινοµένων (Ρέλλος, 

2007:210). Από τις πέντε µεγάλες παραδόσεις στην ποιοτική έρευνα που αναφέρει ο Creswell 

(1998), δηλαδή τη βιογραφία, τη φαινοµενολογία, τη µελέτη περίπτωσης, την έρευνα δράση και την 

εθνογραφία, στην παρούσα έρευνα ταιριάζει περισσότερο η φαινοµενολογία, καθόσον σκοπός είναι 

«να αποκαλυφθεί η σχέση µεταξύ της βιωµένης εµπειρίας που έζησαν τα υποκείµενα της έρευνας 

σε συνδυασµό µε τις εµπειρίες που είχαν τα υπόλοιπα υποκείµενα» (McCaslin & Scott, 2003:447), 

η οποία και να καταγραφεί, ώστε να διευρυνθεί η επιστηµονική και θεωρητική βάση γνώσης.  

6.4.1.3 Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία  

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί τους κανόνες δύο θεωριών της κοινωνικής έρευνας: την ερµηνευ-

τική και την κριτική προσέγγιση, προσπαθώντας από τη µία µεριά να περιγράψει, να αναλύσει και 

να κατανοήσει τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις εµπειρίες των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, α-

ναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητά τους και από την άλλη, να σταθεί κριτικά απέναντι στα υπάρχο-

ντα δεδοµένα της εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας ότι η ανθρώπινη δράση είναι δυνατόν να τα αλλά-

ξει (Ιωσηφίδης, 2008). Η Κριτική Θεωρία αναζητά έναν εκπαιδευτικό που να αποτελεί «µια πολυ-
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δύναµη οντότητα, µε πληρότητα στις αντίστοιχες ειδικές γνώσεις, κοινωνική πληρότητα και αν-

θρώπινη ευαισθησία» (Φύκαρης, 2010:144).  

Σύµφωνα µε τους Cohen et al (2008:58), η ερµηνευτική προσέγγιση στη µελέτη της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς ενδιαφέρεται για το άτοµο και τις ανθρώπινες δράσεις που συνεχώς αναδηµιουργούν 

την κοινωνική ζωή, δίνει έµφαση στην υποκειµενικότητα, επιζητεί την προσωπική ανάµειξη του 

ερευνητή, σκοπεύει στις διαφορετικές ερµηνείες του συγκεκριµένου µη επιζητώντας γενικεύσεις 

που προκύπτουν από το συγκεκριµένο, µελετά την ατοµική οπτική και τα προσωπικά νοητικά δο-

µήµατα που βρίσκονται συνεχώς υπό διαπραγµάτευση, ενδιαφέρεται για το πρακτικό συµφέρον. Η 

κριτική προσέγγιση στη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς ενδιαφέρεται για τις κοινωνίες, τις 

οµάδες και τα άτοµα, ασκεί κριτική στις ιδεολογίες που διαµορφώνουν τη συµπεριφορά, ενδιαφέρε-

ται για τη συλλογικότητα, ασκεί κριτική στο συγκεκριµένο, σκοπεύει στην κατανόηση, αµφισβήτη-

ση, κριτική και µετασχηµατισµό των δράσεων και των συµφερόντων, θέτει υπό αµφισβήτηση και 

κριτική τα αυτονόητα, ενδιαφέρεται για τις λειτουργίες της εξουσίες και τα ιδεολογικοπολιτικά 

συµφέροντα, ενδιαφέρεται για το κατά Habermas χειραφετικό συµφέρον. Πρόθεσή της δεν είναι 

αποκλειστικά και µόνο να προσφέρει έναν απολογισµό της κοινωνίας και της ανθρώπινης συµπερι-

φοράς. Προτείνει την κριτική ανάλυση των επιστηµονικών θέσεων και των κοινωνικών καταστά-

σεων µε όργανο τη διαλεκτική, ώστε να αναδείξει τις σχέσεις εξάρτησης από το κοινωνικό περι-

βάλλον που βιώνει το άτοµο και να οδηγήσει στην αµφισβήτησή τους (Φύκαρης, 2010:140). Με 

αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χειραφέτηση του ατόµου και την ανασυγκρό-

τηση µιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην ισότητα και τη δηµοκρατία για όλα τα µέλη της. Οι επι-

διώξεις της δεν εξαντλούνται αποκλειστικά στην κατανόηση των καταστάσεων και των φαινοµέ-

νων, αλλά και στην αλλαγή τους (Cohen et al, 2008:45).   

6.4.2 Εργαλείο Συλλογής Υλικού           

Επελέγη η συζήτηση σε οµάδες εστίασης (focus groups) και η εστιασµένη συνέντευξη σε βάθος.  

6.4.2.1 Οµάδες Εστίασης 

Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, η οµάδα εστίασης πρέπει να επιλεγεί σκοπίµως, ώστε αν 

χρησιµοποιηθεί στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας, να εξοικονοµηθεί χρόνος και κόπος, καθώς 

µπορεί να προσφέρει πολύτιµη βοήθεια στο να προσδιοριστούν επακριβώς ενδιαφέροντα, προβλή-
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µατα και ανάγκες. Η επιλογή των ατόµων θα πρέπει να γίνεται λόγω της σχετικότητάς τους µε το 

θέµα της έρευνας, δηλαδή δε συµµετέχουν τυχάρπαστοι, αδιάφοροι, άσχετοι, απλά και µόνο επειδή 

έτυχε να είναι εύκαιροι ή βολικοί. Επίσης, στην περίπτωση έρευνας µε εκπαιδευτικό θέµα, θα πρέ-

πει να συµµετέχει στην οµάδα εστίασης τουλάχιστον ένα άτοµο εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, 

ώστε να µπορεί να αποστασιοποιείται και να εκφράζει ελεύθερα κρίσεις και απόψεις (Aubusson et 

al, 2009:92). Η οµάδα εστίασης είναι µορφή οµαδικής συνέντευξης, όχι όµως µε τη µορφή αλληλε-

πίδρασης µεταξύ συνεντευκτή και οµάδας, αντιθέτως δίνεται έµφαση στην αλληλεπίδραση µεταξύ 

των µελών της οµάδας που συζητούν για ένα θέµα, το οποίο έχει φέρει στο προσκήνιο ο ερευνητής 

(Morgan, 1988, στο Cohen et al., 2008:485). Σκοπός είναι να αναδυθούν οι απόψεις των µελών της 

οµάδας που µπορεί να µην ήταν διαθέσιµες µε µια απλή συνέντευξη, αποφέροντας µεγάλο όγκο 

πληροφοριών σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο Morgan προτείνει το µέγεθος της οµάδας 

να κυµαίνεται µεταξύ 4 και 12 ατόµων, ενώ συµφωνεί µε τον Krueger (1988) στο ότι είναι χρήσιµη 

για τη διατύπωση υποθέσεων που προκύπτουν από τις ιδέες και τα δεδοµένα της οµάδας, την οργά-

νωση προγραµµάτων επικείµενων συνεντεύξεων, τη διαµόρφωση ερωτηµατολογίων, καθώς και για 

τριγωνισµό µε άλλες µορφές συνέντευξης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του συ-

ντονιστή ή του προεδρείου της οµάδας εστίασης, ώστε «κάθε µέλος να αισθάνεται αρκετά άνετα για 

να εκφραστεί µέσα στην οµάδα και να υπάρξει µια ισορροπία στη συζήτηση» (στο ίδιο, σελ. 486), 

ένα «ελεγχόµενο περιβάλλον ελεύθερης διαπραγµάτευσης απόψεων και ιδεών» (Whatman, 1997).  

Όλα τα προαναφερθέντα ζητήµατα ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό, την οργάνωση και την 

προετοιµασία της συζήτησης σε οµάδα εστίασης, µε την οποία ξεκίνησε η ερευνητική διαδικασία 

της παρούσης έρευνας. Σκοπός ήταν η συζήτηση να εστιαστεί στο συγκεκριµένο θέµα, δηλαδή την 

επίδραση του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην οµάδα, ώστε να φανεί το εύρος και το βάθος του θέµα-

τος, παράλληλα όµως να αναδειχθούν πτυχές και τοµείς, που παρουσίαζαν ενδιαφέρον είτε είχαν 

σηµασία για τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Για τη διεξαγωγή της συζήτησης, δεν υπήρχαν εκ των 

προτέρων διαµορφωµένες ερωτήσεις, αλλά µια χαλαρή δοµή που θα διασφάλιζε ότι θα καλύπτο-

νταν όλα τα θέµατα, που θεωρούνταν κρίσιµα για τη συγκεκριµένη έρευνα, τουλάχιστον βάσει της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας (Bell, 2005:211). Η οµάδα εστίασης αποτελούνταν κυρίως από οκτώ 

εκπαιδευτικούς, και των δύο φύλων, ενώ µπορούσαν να παρεµβαίνουν στη συζήτηση, που ηχογρα-

φήθηκε εξ ολοκλήρου, δέκα µαθητές και µαθήτριες, οι απόψεις και τα σχόλια τεσσάρων από τους 

οποίους καταγράφηκαν επίσης ως ρητώς διατυπωµένα, καθώς επίσης και µέλη του κοινού που απο-
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τελούνταν από εκπαιδευτικούς και µη. Το συντονισµό έκανε µια εκπαιδευτικός, συνεργάτιδα της 

ερευνήτριας, ενώ την καταγραφή της διαδοχής των οµιλητών, καθώς και στοιχείων µη λεκτικής ε-

πικοινωνίας ανέλαβαν η ερευνήτρια και µια βοηθός της, επίσης εκπαιδευτικός. Η παρέµβαση της 

ερευνήτριας στη συζήτηση ήταν ελάχιστη. Μετά την ανάλυση του περιεχοµένου των λεγοµένων, 

αναδύθηκαν τα ακόλουθα ζητήµατα:    

α) το Εκπαιδευτικό ∆ράµα συνέβαλε στη διεπιστηµονική συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, 

στο µοίρασµα των εµπειριών µεταξύ συναδέλφων, στη βελτίωση των σχέσεων των καθηγητών – 

εµψυχωτών µε τους µαθητές, συναδέλφους, επαγγελµατίες εκτός σχολείου, µε την ευρύτερη κοινω-

νία, έδωσε κίνητρα για πιο ενεργή συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα και συντέλεσε στο να αγα-

πούν το σχολείο. Στο τελευταίο µάλιστα συµφώνησαν µε έµφαση και οι εκπαιδευτικοί και οι µαθη-

τές της οµάδας.  

β) ο ρόλος του εκπαιδευτικού ενδυναµώθηκε, δε θεωρείται πλέον η αυθεντία της γνώσης µέσα 

στην τάξη, αλλά εµψυχωτής και συνοδοιπόρος των µαθητών στο ταξίδι τους για τη γνώση, ο εκπαι-

δευτικός είναι και ηθοποιός, η τάξη γίνεται θεατρική σκηνή, όλοι καλούνται να εκτεθούν και να 

συµµετάσχουν, η εκπαίδευση έχει µεγάλες οµοιότητες µε το θέατρο. Αυτές τις απόψεις διατύπωσαν 

εκπαιδευτικοί, όµως και οι µαθητές της οµάδας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί και υποστηρικτικοί 

αυτών.  

γ) το Εκπαιδευτικό ∆ράµα αποτελεί µια ολιστική προσέγγιση των µαθηµάτων, αλλά και των 

συµµετεχόντων ως προσωπικοτήτων, αξιοποιεί διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές, αξιοποιεί επί-

σης πρότερες γνώσεις, είναι εφαρµόσιµο σε όλα τα µαθήµατα και σε όλες τις ηλικίες, θα πρέπει κα-

νείς να το βιώσει για να το καταλάβει και να εκτιµήσει την αξία του, όσοι το γνώρισαν πρέπει να το 

διαδώσουν και σε άλλους, πρέπει να γίνει γνωστό ως διδακτική µέθοδος στα σχολεία. Ειδικά αυτή η 

τελευταία άποψη έδειξε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, 

ενώ υπήρξαν και έντονες επιδοκιµασίες από τους µαθητές. Άλλωστε, η πραγµατοποίηση της συνά-

ντησης της οµάδας εστίασης έγινε στο τέλος µιας ηµερίδας ανοικτών παρουσιάσεων ενδεδειγµένων 

µαθηµάτων µε χρήση της µεθόδου του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι 

συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί πράγµατι κάνουν πράξη αυτή την ισχυρή τους πεποίθηση για διάδοση 

και µοίρασµα εµπειριών.  

δ) το Εκπαιδευτικό ∆ράµα ανανεώνει τον εκπαιδευτικό, τον βοηθάει να ψάχνει, να έχει συνεχώς 

ερωτήµατα και να βρίσκει νέα, να θέλει να µαθαίνει για όλη του τη ζωή, να θέλει να αποκτά αυτο-
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γνωσία, να ξεπερνά εµπόδια, προκαταλήψεις, ακαµψίες, στερεότυπα, να βγαίνει από καλούπια, κοι-

νωνικές ταµπέλες, να «γκρεµίζει τον πύργο της αλαζονείας του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 

ένας εκπαιδευτικός. Οι εκπαιδευτικοί της οµάδας υποστήριξαν έντονα τη δηµιουργία ενός ανοιχτού 

συνεργατικού κλίµατος µάθησης µέσα στο σχολικό περιβάλλον, που να ικανοποιεί παράλληλα και 

τις προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ιδίων, συγχρόνως όµως να βοηθά στην εξισορρόπηση 

των γνωστικών και συναισθηµατικών διαστάσεων του έργου τους.  

ε) οι συµµετέχοντες έκαναν αυστηρή κριτική για τη σηµερινή κατάσταση της εκπαίδευσης στη 

χώρα µας και στο εξωτερικό, είχαν γνώµη για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήµατα και εξέφρασαν 

τις απόψεις τους µε σθένος και ένταση, ενώ πρότειναν και λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης, 

βάσει των εµπειριών τους από την εφαρµογή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην καθηµερινή τους 

πρακτική.  

Τα ζητήµατα που αναδείχθηκαν από τη συζήτηση αυτή, διεύρυναν τον αρχικό σχεδιασµό που 

είχε στηριχθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, κυρίως ως προς τα ζητήµατα της διαφοροποίησης 

του ρόλου του εκπαιδευτικού και των σχέσεων µε τους µαθητές, συναδέλφους και το σχολικό περι-

βάλλον, λόγω της χρήσης της µεθόδου του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη 

στο σχεδιασµό του οδηγού της εστιασµένης συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια της 

ερευνητικής διαδικασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι συνολικά αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο 

(25%) των θεµάτων που αναδείχθηκαν από τις ατοµικές συνεντεύξεις που ελήφθησαν αργότερα.   

6.4.2.2 Εστιασµένη Συνέντευξη σε Βάθος  

Σύµφωνα µε τον Steinar Kvale (1996), η προσωπική συνέντευξη χρησιµοποιείται όταν η έρευνα 

εστιάζεται: α) στο υποκειµενικό νόηµα µιας κοινωνικής κατάστασης ή φαινοµένου, β) στη διερεύ-

νηση προσωπικών ή κοινωνικών εµπειριών, στάσεων, αντιλήψεων, ιδεών και συµπεριφορών και γ) 

στη διερεύνηση προσωπικών αντιλήψεων σε σχέση µε κοινωνικές διαδικασίες (στο Ιωσηφίδης, 

2008:41). Μέσω αυτής, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει κοινωνικές συµπεριφορές, 

στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώµενων, δηλαδή να δει τον κόσµο και τα κοινωνικά φαινόµενα 

µέσα από τις εµπειρίες και τα µάτια των ίδιων των κοινωνικών υποκειµένων. Πριν όµως πραγµατο-

ποιηθεί η πρώτη συνέντευξη, απαραίτητη είναι η εκτενής ανάλυση από µέρους του ερευνητή, της 

κατάστασης που έχουν βιώσει τα υποκείµενα της έρευνας (Cohen & Manion, 1989, στο Craft Α., 

2000:131). Ο ερευνητής πρέπει να είναι καλός γνώστης του θέµατος, σαφής, ευγενικός, ευαίσθητος 

φαινοµενολογικά, να προσέχει το πώς και όχι µόνο το τι λέγεται. Στην παρούσα έρευνα, σ’ αυτό το 
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στάδιο βοήθησε αρκετά η αρχική συζήτηση µε την οµάδα εστίασης, καθώς και η λεπτοµερής κατα-

γραφή και ανάλυση των λεγοµένων των συµµετεχόντων στην οµάδα, σε ικανό χρονικό διάστηµα 

πριν από την έναρξη των προσωπικών συνεντεύξεων των υπολοίπων.    

Ως πλέον κατάλληλη µέθοδος συλλογής υλικού για τη συνέχεια, κρίθηκε η µέθοδος της εστια-

σµένης συνέντευξης σε βάθος. Σ’ αυτήν, δε χρησιµοποιείται ούτε ερωτηµατολόγιο ούτε κατάλογος 

ερωτήσεων, αλλά ορίζεται ένα πλαίσιο επιλεγµένων θεµάτων βάσει των οποίων κατευθύνεται γενι-

κώς η συνέντευξη. Όµως, ο ερωτώµενος έχει ένα σηµαντικό περιθώριο εντός του πλαισίου, µπορεί  

να µετακινείται ελεύθερα από το ένα θέµα στο άλλο και η συζήτηση µπορεί να ρέει χωρίς διακοπή 

(Bell, 2005:212), όπως πράγµατι συνέβη στη συγκεκριµένη έρευνα. Ενδιάµεσα βέβαια γίνονταν 

κάποιες ερωτήσεις, συνήθως διευκρινιστικές, διερευνητικές ή υπενθύµισης, αλλά οι ερωτώµενοι 

είχαν την ελευθερία να µιλήσουν για το θέµα και να εκφράσουν τις απόψεις τους ελεύθερα και σε 

βάθος, γι’ αυτό και οι περισσότερες συνεντεύξεις διήρκεσαν περίπου 30 - 40 λεπτά της ώρας. Λε-

πτοµέρειες για νοηµατοδότηση απόψεων και ερµηνεία στάσεων των ερωτώµενων διευκρινίστηκαν, 

όπου ήταν απαραίτητο, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

γίνονταν οι απαραίτητες συνόψεις, καθώς και παραφράσεις (Shapiro, 1994:21). Οι ερωτώµενοι α-

ντιµετωπίστηκαν ως «σηµαντικοί άλλοι» και ως αναντικατάστατοι συµβαλλόµενοι στην έρευνα και 

όχι απλά ως ένα ακόµη ερευνητικό αντικείµενο (Opdenakker R., 2006), θεωρούµενοι ως συνεργά-

τες, ικανοί παρατηρητές και πληροφοριοδότες, υποκείµενα της έρευνας, παρατηρητικοί συµµέτοχοι 

(Mishler, 1996). 

Εξάλλου, οι συνεντεύξεις «πρόσωπο προς πρόσωπο» χαρακτηρίζονται από τους κανόνες της 

σύγχρονης επικοινωνίας σε κοινό τόπο και χρόνο. Αξιοποιώντας το πλεονέκτηµα που προσφέρουν 

η ένταση και ο τόνος της φωνής, καθώς και η γλώσσα του σώµατος του ερωτώµενου, έχουν τη δυ-

νατότητα να δώσουν στον ερευνητή επιπλέον πληροφορίες που µπορούν να προστεθούν σ’ αυτές 

που δίνει η λεκτική απάντηση σε κάθε ερώτηση. ∆ε µεσολαβεί παρά ελάχιστο χρονικό διάστηµα 

ανάµεσα στη διατύπωση της ερώτησης και στην εκφορά της απάντησης, οπότε κάθε συµµετέχων 

αντιδρά άµεσα στο τι λέει ο άλλος. Η συνέντευξη είναι «µια συµµετοχική, διαπραγµατευτική και 

δυναµική κοινωνική στιγµή» (Cohen et al., 2008:208), ένα «µοναδικό µέσο δυναµικής και προσω-

πικής επικοινωνίας» (Shapiro, 1994:10). Ως µειονεκτήµατα της µεθόδου αναφέρονται συνήθως στη 

βιβλιογραφία τα ακόλουθα: α) πρόκειται εν γένει για µία χρονοβόρα διαδικασία (από τη φάση σχε-

διασµού, τη φάση απόκτησης πρόσβασης στους ερωτώµενους έως τη φάση υλοποίησης), β) προϋ-
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ποθέτει αυξηµένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο εν-

διαφέρον και ευελιξία, γ) συνήθως µεγάλο τµήµα των πληροφοριών τελικά δε χρησιµοποιείται, δ) 

προσφέρει µια έµµεση αναπαράσταση των εµπειριών και των γεγονότων µέσω του υποκειµένου 

που τα βίωσε και να περιγράφει όπως αυτό τα νοηµατοδοτεί, δηλ. το υποκειµενικό στοιχείο είναι 

κυρίαρχο, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να θέσει ερωτηµατικά για την αξιοπιστία των αποτελε-

σµάτων
8.  

6.4.2.3 Οδηγός Συνέντευξης 

Αξιοποιώντας τόσο τα ευρήµατα της συζήτησης µε την οµάδα εστίασης, όσο και στοιχεία από 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, συ-

ντάχθηκε ως οδηγός για τις προσωπικές συνεντεύξεις των υποκειµένων του δείγµατος, ένα πλαίσιο 

επιλεγµένων θεµάτων που κάλυπτε ικανοποιητικά το εύρος του κεντρικού θέµατος της έρευνας. 

Ειδικότερα, περιείχε ερωτήσεις για ορισµένα χρήσιµα δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ειδικότητα, 

ηλικία, έτη υπηρεσίας, πόλη επαγγελµατικής δραστηριότητας), οι οποίες δε γίνονταν πάντα στην 

αρχή της συνέντευξης, αλλά σε κατάλληλη χρονική στιγµή. Πάνω στα τρία βασικά ερευνητικά ε-

ρωτήµατα της έρευνας, γίνονταν συνήθως διευκρινιστικές ερωτήσεις του τύπου: 

o Πώς εννοείτε την επαγγελµατική σας ανάπτυξη ως εκπαιδευτικού; 

o Πώς πιστεύετε ότι συνέβαλε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα σ’ αυτήν;  

οι οποίες αντιστοιχούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα, και του τύπου: 

o Έχετε επηρεαστεί στην προσωπική και κοινωνική σας ζωή λόγω της ενασχόλησής σας 

µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα; 

µία ερώτηση που αντιστοιχεί στα άλλα δύο ερευνητικά ερωτήµατα. Επίσης, η ερώτηση: 

o Τι σηµαίνει για σας, προσωπικά και επαγγελµατικά, το Εκπαιδευτικό ∆ράµα; 

βασίστηκε στα ευρήµατα από την οµάδα εστίασης και κρίθηκε απαραίτητο να συµπεριληφθεί στον 

οδηγό, καθώς η προσωπική ερµηνεία και απόδοση νοήµατος στη σηµασία που έχει το Εκπαιδευτικό 

∆ράµα για τη ζωή και το επάγγελµα των συµµετεχόντων, υπήρξε καθοριστική για την υιοθέτηση 

της µεθόδου στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική.    

                                                   

8 Αυτό το ζήτηµα αντιµετωπίζεται διεξοδικά στην παρ. 7.2 της παρούσης. 
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Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στην επαγγελµατική ανάπτυξη βασίστηκαν στα στάδια 

διαµόρφωσης επαγγελµατικής ταυτότητας και ανάληψης ρόλων του Super (1957), στους κύκλους 

επαγγελµατικής εξέλιξης και την έννοια της επαγγελµατικής προσαρµοστικότητας των Savickas 

(2005), Erikson (1959) και Levinson (1978), στις διάφορες φάσεις της επαγγελµατικής πορείας του 

εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2005), στα σύγχρονα µοντέλα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκ-

παιδευτικών (Kennedy, 2005), στη σηµασία της ανάληψης προσωπικής δράσης (Lewin, 1948), ε-

νεργούς συµµετοχής (Day, 2003) και των προσωπικών πεποιθήσεων, αξιών και αντιλήψεων του 

εκπαιδευτικού για το σχεδιασµό της επαγγελµατικής του πορείας (Savickas, 2005) µέσα από τις ε-

µπειρίες του στα υφιστάµενα πολιτισµικά και εκπαιδευτικά πλαίσια µέσα σε πραγµατικές κοινωνι-

κές συνθήκες (Raymond, Butt & Townsend, 1992). Όσον αφορά την επίδραση του Εκπαιδευτικού 

∆ράµατος, οι σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις του οδηγού βασίστηκαν στην αξιοποίηση των α-

ποτελεσµάτων της επισκόπησης των σχετικών άρθρων για τη διαφοροποίηση του ρόλου του εκπαι-

δευτικού (Lai-wa To et al, 2011), για την ενίσχυση της επαγγελµατικής του ταυτότητας (Laakso, 

2005 και Raphael & O’Mara, 2002), για την ανανέωση της διδασκαλίας και τον εµπλουτισµό της 

πρακτικής του (Upitis et al, 2001 και Cawthon & Dawson, 2009), για την παιδευτική αξία των τε-

χνών (Andrews, 2010 και Ατζέντα της Σεούλ, UNESCO, 2010), για τη δηµιουργία κοινοτήτων διε-

πιστηµονικής µάθησης και συνεργασίας (Villadsen et al, 2011 και McLauchlan, 2010), για τη βελ-

τίωση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Ekebergh et al, 2004).  

6.5 ∆είγµα 

Αρκετοί θεωρητικοί, µεταξύ των οποίων και οι Cohen, Manion & Morrison (2008), αναφέρουν 

ότι σε µια ποιοτική έρευνα το δείγµα µπορεί να είναι ολιγοµελές, καθόσον µας ενδιαφέρει να εξε-

τάσουµε άτοµα που πληρούν τις προϋποθέσεις της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα θέλαµε να εξε-

τάσουµε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν τη µέθοδο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος και τη χρησιµο-

ποιούν στην τάξη µε τους µαθητές τους. Έτσι, η επιλογή αυτών που θα συµµετείχαν στο δείγµα της 

παρούσης έρευνας, θα έπρεπε να γίνει υπό αυτήν την προϋπόθεση.  

Αρχικά είχε σχεδιασθεί να συµµετάσχουν ως ερευνητικά υποκείµενα τα 40 µέλη της θεατρικής 

οµάδας εκπαιδευτικών «Η Παιδεία.. τέχνας κατεργάζεται» της ∆ιεύθυνσης Πολιτιστικών της ∆ευ-

τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όµως όλοι οι εκπαιδευτικοί της οµάδας δεν 

είχαν προσωπική εµπειρία από το Εκπαιδευτικό ∆ράµα. Έτσι, αποφασίστηκε να ληφθούν συνεντεύ-
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ξεις µόνο από τα µέλη της οµάδας που ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην έρευνα, 

καθώς και να διευρυνθεί η οµάδα-στόχος και µε άλλους εκπαιδευτικούς που εργάζονταν στη δευτε-

ροβάθµια εκπαίδευση και πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχής. Συνολικά ελήφθησαν, ηχογραφήθη-

καν, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 27 συνεντεύξεις ισάριθµων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµι-

ας εκπαίδευσης, από πέντε πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καστοριά, Κοζάνη και Βέ-

ροια) και των δύο φύλων (22 γυναίκες και 5 άνδρες), 12 διαφορετικών ειδικοτήτων (θεολόγοι, φι-

λόλογοι, ιστορικοί, µαθηµατικοί, φυσικοί, γεωλόγοι, ξένων γλωσσών, µουσικοί, κοινωνιολόγοι και 

θεατρολόγοι), ηλικίας από 28 έως 63 ετών, µε 4 µέχρι 35 έτη υπηρεσίας. ∆ύο από τις συνεντεύξεις 

έγιναν µέσω Skype, οι υπόλοιπες πρόσωπο προς πρόσωπο.  

Όσον αφορά τις φάσεις επαγγελµατικής σταδιοδροµίας που αναφέρει ο Ηλίας Ματσαγγούρας 

(στο Μπαγάκης, 2005:63), συµµετείχαν στο δείγµα τρεις εκπαιδευτικοί από τη φάση ένταξης (4-6 

έτη υπηρεσίας), δύο από τη φάση πειραµατισµού (7-11 έτη), έντεκα από τη φάση επαγγελµατικής 

κρίσης (12-19 έτη), οκτώ από τη φάση επαγγελµατικής ωριµότητας (20-30 έτη) και τρεις από τη 

φάση ψυχολογικής αποστασιοποίησης (31-35 έτη). Από τη φάση προσαρµογής (1-3 έτη υπηρεσίας) 

δε συµµετείχε κανείς εκπαιδευτικός, που εξασκήθηκε στη µέθοδο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος κα-

τά τη διάρκεια των βασικών του σπουδών, ενώ οι συµµετέχοντες στο δείγµα θεατρολόγοι είχαν ήδη 

επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων χρόνων στην υπηρεσία, όταν παραχώρησαν τις συ-

νεντεύξεις στην ερευνήτρια. Οι συνεντεύξεις φανέρωσαν κάποιες διαφορές στις αντιλήψεις των εκ-

παιδευτικών σχετικά µε την εφαρµογή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος ανάλογα µε τη φάση της επαγ-

γελµατικής σταδιοδροµίας στην οποία βρίσκονταν την εποχή που παραχώρησαν τις συνεντεύξεις9.  

6.6 ∆ιαδικασία Συλλογής Υλικού   

Οι συνεντεύξεις αφορούν διαπροσωπική αλληλεπίδραση και παρέχουν πληροφορίες για κατα-

στάσεις που απασχολούν τα άτοµα. Έχουν συνεπώς µια ηθική και δεοντολογική διάσταση µε τρεις 

προβληµατικούς τοµείς (Kvale, 1996 στο Cohen et al., 2008:492), που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά τη διεξαγωγή της έρευνας: α) συνειδητή συναίνεση των συµµετεχόντων, β) εµπιστευτικότητα 

και εχεµύθεια από µέρους του ερευνητή και γ) εξέταση πιθανών συνεπειών για τα υποκείµενα που 

συµµετέχουν. Στην παρούσα έρευνα ελήφθησαν υπόψη οι τρεις τοµείς δεοντολογίας και τηρήθηκαν 

                                                   
9 Οι διαφορές αυτές τίθενται υπό συζήτηση στο κεφ. 9 της παρούσης.  
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στο ακέραιο οι σχετικοί θεωρητικοί κανόνες. Οι συµµετέχοντες υπέγραψαν ειδικό έγγραφο συναί-

νεσης για την παραχώρηση προσωπικής συνέντευξης, αφού πρώτα ενηµερώθηκαν από την ερευνή-

τρια για τους σκοπούς, τα αναµενόµενα οφέλη και τις πιθανές συνέπειες της έρευνας. Έλαβαν εγ-

γυήσεις για πλήρη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που θα αποκάλυπταν, µάλι-

στα σε µία περίπτωση υπήρξε η αντίθετη εντύπωση, ότι δηλαδή το υποκείµενο της συνέντευξης θα 

προτιµούσε να δηµοσιοποιηθούν τα στοιχεία του ώστε, σύµφωνα µε την άποψή του, να ενισχυθεί η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα των λεγοµένων του λόγω θέσης και αντικειµένου απασχόλησης. Τελι-

κά, αποφασίστηκε να µη δηµοσιοποιηθούν, αλλά να µείνουν και αυτά στη διάθεση της ερευνήτριας, 

όπως και όλων των υπόλοιπων συµµετεχόντων, σε περίπτωση ανάγκης διασταύρωσης των στοιχεί-

ων της έρευνας. Επίσης, αποφασίστηκε να διατυπωθούν σε ειδική παράγραφο10 οι προσωπικές α-

ντιλήψεις της ερευνήτριας για το θέµα της έρευνας, ώστε να διευκρινιστούν θέµατα επηρεασµού 

και κυριαρχίας αυτών έναντι όσων ανέφεραν οι συµµετέχοντες (Craft,  2000:155).  

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα από το Μάιο έως και το Σεπτέµβριο του 

2011. Όσες απαντήσεις σε συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν µετά το καλοκαίρι, αφορούσαν την 

κοινωνική και επαγγελµατική κατάσταση των εκπαιδευτικών, καθώς τα µελλοντικά τους σχέδια, 

επηρεάστηκαν κατά ένα µεγάλο µέρος από τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, αλλά  

και διεθνώς. Αποτέλεσµα ήταν να διαφοροποιούνται κατά πολύ σε σχέση µε όσες συνεντεύξεις ε-

λήφθησαν πριν από το καλοκαίρι, όσον αφορά τον ενθουσιασµό, το αίσθηµα ασφάλειας, σιγουριάς 

και αισιοδοξίας για την άµεση ή και µακροχρόνια βελτίωση της κατάστασης των εκπαιδευτικών 

πραγµάτων στη χώρα µας.  

Όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού (data management), ακολουθήθηκε η συστηµατική και 

συνεπής διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης και ανάκτησης του ποιοτικού υλικού που περιγράφουν 

οι Huberman & Miles (στο Ιωσηφίδης, 2008:67), ώστε να διασφαλιστεί η συλλογή υψηλής ποιότη-

τας πρωτογενούς ποιοτικού υλικού, να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτό, να είναι δυνατή η τεκ-

µηρίωση όλων των αναλυτικών διαδικασιών που εφαρµόστηκαν, αλλά και η επαλήθευση των ευ-

ρηµάτων και των θεωρητικών συµπερασµάτων µέσω του πρωτογενούς υλικού της έρευνας.   

Όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε χωριστά αρχεία σε ψηφιακή 

µορφή. ∆ιατηρήθηκαν τα ηχητικά αρχεία, το αρχείο αποµαγνητοφώνησης και πρώτης καταγραφής, 

                                                   
10 Βλ. κεφ. 9, παρ. 9.4 της παρούσης. 
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αυτούσιο, χωρίς αλλαγές ή περικοπές, όλα τα ενδιάµεσα αρχεία επεξεργασίας του υλικού, όπως αυ-

τά που περιέχουν τα αποσπάσµατα µε Memo, το συσχετισµό και την οµαδοποίηση των Απλών Εν-

νοιών (Simple Ideas) σε ευρύτερες Ταυτόσηµες Έννοιες (Repeating Ideas), την οµαδοποίηση αυτών 

σε Θεµατικές Ενότητες (Themes), καθώς και το τελικό αρχείο µε το τελευταίο στάδιο θεωρητικο-

ποίησης σε σχέση µε τους τρεις ερευνητικούς άξονες. Επίσης, έχει διατηρηθεί το αρχείο των προ-

σωπικών σηµειώσεων της ερευνήτριας µε σχόλια, σκέψεις, ανησυχίες, παρατηρήσεις σχετικά µε τη 

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και συγγραφής του τελικού κειµένου (Plummer & Κοκοσαλά-

κης, 2000:68). 

Κεφ. 7 Ανάλυση Υλικού  

Η ανάλυση του υλικού πάντοτε θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικό στάδιο της έρευνας, καθώς α-

φορά την απόδοση νοήµατος στα εµπειρικά ποιοτικά δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί µέσω των 

συνεντεύξεων και στοχεύει, µέσω της οµαδοποίησης, κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης του 

υλικού, να δοθεί «απάντηση στα ερευνητικά ερωτήµατα ή να ερµηνευθούν και να κατανοηθούν 

φαινόµενα, διαδικασίες και συµπεριφορές» (Ιωσηφίδης, 2008:172).  

7.1 Μεθοδολογία  

Η ανάλυση του υλικού περιλαµβάνει τις διαδικασίες του περιορισµού, της παρουσίασης, του 

ελέγχου και της απόδοσης νοήµατος. Στην παρούσα έρευνα ελήφθη υπόψη το εξής: η διαδικασία 

κωδικοποίησης, οµαδοποίησης, κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης του υλικού απαιτεί ο ε-

ρευνητής να δηµιουργήσει έννοιες και κατηγορίες από το ίδιο το υλικό και όχι να συνταιριάξει α-

ποσπάσµατα του υλικού σε προϋπάρχουσα θεωρία ή αυθαίρετες, ορισµένες εκ των προτέρων, κα-

τηγορίες. Σύµφωνα µε τους ερευνητές Ψαρρού και Ζαφειρόπουλο (2004:89), οποιοδήποτε λάθος ή 

ασυνέπεια στη µετάβαση από το ένα επίπεδο αφαίρεσης στο άλλο «παρακωλύει την επαλήθευση 

της υπόθεσης». Έτσι, στην παρούσα έρευνα, ακολουθήθηκε συστηµατικά η διαδικασία που περι-

γράφεται αναλυτικά στο βιβλίο µε τίτλο «Qualitative Data: an introduction to coding and analysis» 

των Carl Auerbach & Louise Silverstein (2003), µια διαδικασία κυκλική και επαναλαµβανόµενη, 

περιοδική και ολική11. 

                                                   
11 «µία διαδικασία αναπροσαρµογής και συνεχούς ανάδρασης» (Plummer & Κοκοσαλάκης, 2000:70) 
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Αρχικά λοιπόν αποµονώθηκαν σε χωριστό αρχείο όλα τα αποσπάσµατα των συνεντεύξεων που 

παρουσίαζαν κάποιο ενδιαφέρον για την έρευνα, απαντώντας είτε ευθέως σε κάποιο από τα ερευνη-

τικά ερωτήµατα, είτε έµµεσα βοηθώντας στην κατανόηση του φαινοµένου. Κύριο χαρακτηριστικό 

αυτών των αποσπασµάτων ήταν ότι εξέφραζαν µία και µόνο απλή έννοια, η οποία γράφτηκε µε τη 

µορφή υποµνήµατος (Memo) κάτω από κάθε απόσπασµα. Με αυτόν τον τρόπο, προέκυψε ένα αρ-

χείο µεµονωµένων αποσπασµάτων που εξέφραζαν 124 διαφορετικές Απλές Έννοιες (Simple Ideas) 

(βλ. Παράρτηµα 1). Στη συνέχεια, όσες από αυτές ήταν ταυτόσηµες ή συναφείς (Repeating Ideas), 

οµαδοποιήθηκαν κάτω από ένα γενικότερο τίτλο, πχ οι έννοιες «όσο ζούµε µαθαίνουµε», «πηγαίνω 

σε σεµινάρια», «παρακολούθησα και κάτι συναφές», «έκανα κι άλλες σπουδές, πήγα σε συνέδρια», 

«δρόµος για µάθηση», µπήκαν κάτω από το γενικότερο τίτλο «∆ιά Βίου Μάθηση» (βλ. Παράρτηµα 

2). Έτσι, προέκυψε ένα αρχείο µε 18 Θεµατικές Ενότητες (Themes): «ψάχνεις», «∆ιά Βίου Μάθη-

ση», «νέοι δρόµοι», «επαγγελµατικές διαδροµές και ανοιχτές προοπτικές», «ο δάσκαλος αποκτά 

σηµασία», «σφαιρική θεώρηση», «βίωµα, προσοχή, οργάνωση», «πρακτικές, ανοιχτοί», «κινητο-

ποίηση, συµµετοχή», «σχέση µε µαθητές», «µοίρασµα», «συνεργασία», «στάση διευθυντών, συνα-

δέλφων, συµβούλων, σχολικό κλίµα», «κριτική για τη σηµερινή κατάσταση», «αυτογνωσία», «η 

αµοιβή µας», «τα οφέλη για τον εκπαιδευτικό», «εθελοντισµός και κοινωνία». Στη συνέχεια, σε πιο 

αφαιρετικό επίπεδο, όπου κρίθηκε απαραίτητο, έγινε υπαγωγή των Θεµατικών Ενοτήτων σε Κατη-

γορίες, που αντιστοιχούσαν ευθέως στους τρεις άξονες της έρευνας (βλ. Παράρτηµα 3).  

Με τη σειρά που αναφέρθηκαν, οι πρώτες 14 Θεµατικές Ενότητες συνταιριάστηκαν σε τέσσερις 

Κατηγορίες: συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος α) στην επαγγελµατική πορεία του εκπαιδευτι-

κού, β) στην επαγγελµατική ταυτότητα, διαφοροποίηση του ρόλου και ανάπτυξη δεξιοτήτων, γ) 

στην αλληλεπίδραση εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και δ) στην κριτική στάση σχε-

τικά µε τη σηµερινή κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα µας. Αυτές αντιστοιχούν ευθέως στον 

πρώτο Άξονα της έρευνας,  αυτόν της επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Οι επόµενες 

τρεις Θεµατικές Ενότητες αντιστοιχούν στο δεύτερο Άξονα, αυτόν της προσωπικής ανάπτυξης και 

τέλος, η τελευταία Θεµατική Ενότητα αντιστοιχεί στον τρίτο Άξονα, αυτόν της κοινωνικής ανάπτυ-

ξης (βλ. Σχηµατικό Πίνακα 1). 
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7.2 Θέµατα Εγκυρότητας, Αξιοπιστίας, Γενικευσιµότητας 

  Σε διάφορα στάδια της έρευνας, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας12 

διαδικασιών και αποτελεσµάτων, ώστε να µειώνεται όσο το δυνατόν η µεροληψία13. Κατά Plummer 

(2000:128), έγινε έλεγχος περιγραφικής εγκυρότητας (τρόπος συλλογής και διαχείρισης του υλι-

κού), ερµηνευτικής εγκυρότητας (αντιστοίχιση ποιοτικών δεδοµένων µε τις θεωρητικές αναπαρα-

στάσεις τους), θεωρητικής εγκυρότητας (τρόπος διατύπωσης αφηρηµένων εννοιών και κατηγοριο-

ποίησης σε πιο θεωρητικό επίπεδο µε ευρύτερες συνέπειες και εφαρµογές) και αξιολογικής εγκυρό-

τητας (τρόποι και τεχνικές της ερευνητικής διαδικασίας). Επίσης, συµπεριλήφθησαν απόψεις που δε 

συµφωνούν κατ’ ανάγκη µε τις απόψεις της ερευνήτριας14, έγινε διασταύρωση των αποτελεσµάτων 

και επικύρωση των ερµηνειών από την πλειοψηφία των συµµετεχόντων σε µεταγενέστερες άτυπες 

συναντήσεις και συζητήσεις15, καθώς και έλεγχος των προκαταλήψεων της ερευνήτριας κατά τη 

διάρκεια περιορισµού του υλικού της έρευνας16. Λόγω του περιορισµένου χρόνου δε στάθηκε δυνα-

τή η ανάλυση του υλικού από δεύτερο ερευνητή, όµως η διαδικασία είναι αρκετά διαφανής, ώστε 

να µπορεί να επαναληφθεί από ανεξάρτητο ερευνητή, ακόµη και σε µελλοντικό χρόνο.  

Εξάλλου, ο ποιοτικός ερευνητής δεν µπορεί παρά να αναλύει και να ερµηνεύει το υλικό του κά-

τω από την προσωπική υποκειµενική του µατιά17. Αυτό όµως που δεν επιτρέπεται, είναι να επιβάλ-

λει αυτήν την υποκειµενικότητα ανεξέλεγκτα, χωρίς δηλαδή να βασίζει την άποψή του στο ίδιο το 

υλικό, αλλά να το παρουσιάζει και να το ερµηνεύει µε βάση τις δικές του προκαταλήψεις και προ-

τιµήσεις, αγνοώντας ουσιαστικά τις εµπειρίες των υποκειµένων της έρευνας. Γι’ αυτό και η διαδι-

                                                   
12 Ο Kitwood υποστηρίζει ότι «όσο η αξιοπιστία αυξάνεται, µειώνεται η εγκυρότητα» και προτείνει ως πιθανή λύση ένα 
συνετό συµβιβασµό ανάµεσα στις δύο απαιτήσεις (1977:211) 
13 Πηγές της είναι τα χαρακτηριστικά της συνέντευξης, τα χαρακτηριστικά των ερωτώµενων και το ουσιαστικό περιε-
χόµενο των ερωτήσεων. (Cohen, Manion & Morrison, 2008:205) 
14 Αυτό που ενδιαφέρει την ποιοτική έρευνα είναι η αναγνώριση και συµπερίληψη της διαφορετικότητας και µοναδικό-
τητας του συγκεκριµένου δείγµατος στη γενική βάση γνώσεων της επιστήµης. (Auerbach & Silverstein, 2003:87) 
15 Πρέπει να δώσουµε προσοχή στην ηθική ευθύνη µας ως ερευνητές, στον τρόπο µε τον οποίο συνεργαζόµαστε µε τους 
συµµετέχοντες στην έρευνα, καθώς και να δώσουµε βάρος στην εµπειρική γνώση των συµµετεχόντων και στην πνευ-
µατική και τεχνική γνώση. (Edge, 1992:84) 
16 Η ουδετερότητα αυτού που παίρνει συνέντευξη είναι χίµαιρα. (Martyn Denscombe, στο Cohen et al., 2008:206) Η 
µεταγραφή των συνεντεύξεων είναι της επιλεκτικότητας του συγγραφέα (Lee 1993, Kvale 1996). Τα χειρόγραφα παρα-
µένουν επιλεκτικά, καθώς είναι ερµηνείες κοινωνικών συµβάντων. Το ζήτηµα δεν είναι εάν τα χειρόγραφα είναι απολύ-
τως αξιόπιστα, αλλά «πόσο χρήσιµα είναι για τους ερευνητές» (στο Cohen et al, 2008:213) 
17 Οι προκαταλήψεις του ερευνητή δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, όποιο είδος έρευνας και αν κάνει. (Silverman, 
2006:305). 
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κασία ανάλυσης στην παρούσα έρευνα, ακολούθησε τα τρία κριτήρια που προτείνουν οι Auerbach 

& Silverstein (2003:84) για τον περιορισµό της επίδρασης της υποκειµενικότητας του ερευνητή, 

την εξασφάλιση της µεταβιβασιµότητας των θεωρητικών δοµών και της αιτιολογηµένης ερµηνείας 

του υλικού (στο ίδιο, σελ. 77-78): 

α) διαφάνεια στην ανάλυση (transparency), δηλαδή αν κάποιος άλλος ερευνητής ακολουθήσει 

τα ίδια βήµατα µε τον αρχικό ερευνητή, θα µπορεί να φτάσει στην ίδια ερµηνεία (χωρίς να σηµαίνει 

ότι θα συµφωνεί µε αυτήν). 

β) µεταδοτικότητα (communicability), δηλαδή θα πρέπει η κατηγοριοποίηση, οι θεµατικοί άξο-

νες και οι θεωρητικές δοµές που κατασκεύασε ο αρχικός ερευνητής, να έχουν νόηµα και να είναι 

κατανοητοί από άλλους ερευνητές, καθώς και από τα υποκείµενα της έρευνας (χωρίς να σηµαίνει 

ότι πρέπει να συµφωνούν αναγκαστικά µε αυτές ή ότι δε θα µπορούσαν να φτάσουν σε άλλες). 

γ) εσωτερική συνάφεια (coherence), δηλαδή οι θεωρητικές δοµές πρέπει να ταιριάζουν µεταξύ 

τους και να επιτρέπουν τη συγγραφή ενός κειµένου, το οποίο να παρουσιάζει όλο το υλικό µε εσω-

τερική συνάφεια και λογική. 

Στις ποιοτικές έρευνες, ειδικότερα µάλιστα σε αυτές που αναφέρονται στη διδασκαλία και τη 

µάθηση, δεν έχει νόηµα η έννοια της αξιοπιστίας που απαιτεί επανάληψη του πειράµατος σε επόµε-

νη χρονική στιγµή και µε την ίδια ακρίβεια18, εφόσον ούτε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να 

επαναλάβει επακριβώς το ίδιο µάθηµα σε µία επόµενη τάξη, ώστε να µπορέσει να µετρήσει εκ νέου 

τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας του. Σύµφωνα µε τον Julian Edge, αυτό που έχει σηµασία δεν 

είναι να βρούµε και να αποδείξουµε την αλήθεια, αλλά να προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε τις 

εµπειρίες, τις δικές µας και των άλλων, χρησιµοποιώντας αυτή τη γνώση «για να βρούµε πόσο αυ-

θεντική µπορεί να είναι η ατοµική εµπειρία της διδασκαλίας και της µάθησης» (1992:84). Από την 

άλλη µεριά, η µελέτη περαιτέρω εµπειριών συµβάλλει στην περαιτέρω εκλέπτυνση της παραγόµε-

νης θεωρίας (Auerbach & Silverstein, 2003:87). Η συνήθης προσέγγιση µέσω της ορθολογικότητας 

και της ποσοτικοποίησης, είναι µεν ιστορική και επιστηµονικά σεβαστή και σοβαρή, όµως εντελώς 

ακατάλληλη όταν πρόκειται να µελετήσουµε τη διδασκαλία και τη µάθηση (Edge, 1992:82).  

                                                   
18 «Η διδασκαλία είναι µία διαδροµή στην αβεβαιότητα, ενώ η τελειότητα είναι µια αυταπάτη» (Brookfield, 2006:263) 
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Κεφ. 8 Ευρήµατα  

Μέσα στο µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, υπακούοντας στην επιστηµονική δεοντολογία και 

λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια των Auerbach & Silverstein, έγινε η όσο κατά το 

δυνατό πιστή αναπαράσταση και περιγραφή των αντιλήψεων των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, 

µε παράλληλη κριτική αξιοποίησή τους σε συνδυασµό µε τα σχετικά αποσπάσµατα από όλες τις 

συνεντεύξεις και δηµιουργήθηκε ένα µονοπάτι δεδοµένων ως αποδεικτικών σηµείων, ώστε να στοι-

χειοθετηθεί η ερµηνεία τους (Dracup, 2009). 

8.1 Πρώτος Άξονας: Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική ανά-

πτυξη των εκπαιδευτικών 

Προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες: Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος: α) στην επαγγελµατι-

κή πορεία του εκπαιδευτικού, β) στην επαγγελµατική ταυτότητα, διαφοροποίηση του ρόλου και α-

νάπτυξη δεξιοτήτων, γ) στην αλληλεπίδραση εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και δ) 

στην κριτική στάση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα µας.   

8.1.1 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική πορεία του εκπαι-

δευτικού  

Η επίδραση του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική πορεία αρκετών από τους ερω-

τηθέντες υπήρξε καταλυτική, καθώς πραγµατοποίησαν µικρότερες ή µεγαλύτερες αλλαγές σ’ αυ-

τήν, είτε πολύ δραστικές, όπως ολοκληρωτική αλλαγή επαγγέλµατος και κατεύθυνσης σταδιοδρο-

µίας µε στροφή προς την εκπαίδευση, είτε πιο ήπιες εντός της εκπαίδευσης, όπως διδασκαλία σε 

διαφορετικό επίπεδο (στο Πανεπιστήµιο, σε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, στην Εκπαίδευση Ενηλί-

κων) ή ανάληψη θέσεων αυξηµένης ευθύνης (σχολικών συµβούλων, υπευθύνων γραφείων εκπαί-

δευσης). Ως ελάχιστη αλλαγή, παρατηρήθηκε σε όλους εντονότερη δραστηριοποίηση εντός του 

πλαισίου εργασίας στα σχολεία τους (διαφοροποίηση της διδασκαλίας, εισαγωγή νέων διδακτικών 

πρακτικών, συγκρότηση και διδασκαλία πολιτιστικών ή θεατρικών οµάδων, εκπόνηση καινοτόµων 

προγραµµάτων µε θέµατα πολιτιστικά, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, θεατρικής 

αγωγής και πρότζεκτ, έµπρακτη και ουσιαστική συνεργασία µε συναδέλφους, συλλόγους γονέων 

και κηδεµόνων, σχολές γονέων). Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις ασχολήθηκαν επαγγελµατικά 

και µε παράλληλες δραστηριότητες σε άλλους χώρους, όπως συγγραφική, εκδοτική ή σχετική µε τις 

θεατρικές τέχνες. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσµατα: «ασχολούµουν µε διοίκηση 
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επιχειρήσεων.. αισθανόµουν µια µαριονέτα.. µε το ∆ράµα έγινε µια φλασιά.. ένα πράγµα σαν ανε-

µοστρόβιλος.. άνοιξαν πύλες.. ήθελα πλέον να ασχοληθώ µόνο µ’ αυτό.. τώρα, πραγµατικά υπάρ-

χω» (Σ.08), «στο καλλιτεχνικό σχολείο δε βρίσκοµαι τυχαία.. κουβαλάω µια προηγούµενη επαγ-

γελµατική ενασχόληση µε το θέατρο» (Σ.18), «είµαι σχολική σύµβουλος» (Σ.17), «είµαι υπεύθυνη 

πολιτιστικών.. και σε οµάδα συγγραφής του Αναλυτικού Προγράµµατος της Γλώσσας.. έγραψα και 

βιβλία διδακτικής µε χρήση Εκπαιδευτικού ∆ράµατος» (Σ.01), «είµαι στους ενενήντα που θα επι-

µορφώσουν όλους τους φιλολόγους για τα νέα προγράµµατα.. και υποψήφιος λέκτορας στο Πανε-

πιστήµιο» (Σ.07), «στην εκπαίδευση ενηλίκων δύο χρόνια» (Σ.23), «στο ∆εύτερης Ευκαιρίας στην 

Καστοριά» (Σ.24), «σε ενήλικες, σε πολλές οµάδες και στο Πανεπιστήµιο, όπου διδάσκω τα τελευ-

ταία δέκα χρόνια» (Σ.01), «µε παιδιά, όλων των ηλικιών, από νήπια ως και γυµνάσιο, λύκειο, σε 

µεικτές οµάδες, ενήλικες, φοιτητές, στο Εθνικό Θέατρο, στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης, σε δραµα-

τικές σχολές» (Σ.08), «έχω εκδώσει δυο βιβλία για τους εκπαιδευτικούς της τάξης» (Σ. 07), «έχω 

δηµοσιεύσει εργασίες, πάντα σε συνδυασµό µε τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας» (Σ. 17), «δίδαξα 

σε δραµατικές σχολές.. βοηθός σκηνοθέτη σε κρατικό θέατρο» (Σ.12). 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι στην πλειοψηφία τους άνθρωποι, που είχαν ανέκαθεν έντο-

νο προβληµατισµό και ερωτήµατα για τον εαυτό τους, το επάγγελµα, τη ζωή, τις σχέσεις µε τους 

άλλους και τον κόσµο γενικότερα. Ένας µικρός αριθµός αυτών βρισκόταν σε µία κατάσταση σχετι-

κού εφησυχασµού και ικανοποίησης όσον αφορά την επαγγελµατική τους εικόνα και απόδοση. Κά-

ποια στιγµή ήρθαν σε επαφή µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα είτε λόγω προσωπικής αναζήτησης για ι-

κανοποιητικές απαντήσεις και ερµηνείες για όσους ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, είτε από προ-

τροπή συναδέλφου να γνωρίσει κάτι το διαφορετικό για όσους ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. 

Αποτέλεσµα: για τους πρώτους άνοιξαν νέες προοπτικές στις επαγγελµατικές και προσωπικές ανα-

ζητήσεις, ενώ στους δεύτερους προκλήθηκε διερευνητική διάθεση, ερωτηµατικά και κινητοποίηση 

για επαγγελµατική εξέλιξη. Με το Εκπαιδευτικό ∆ράµα η εσωτερική αναζήτηση απέκτησε ένταση, 

έγινε πιο συγκεκριµένη, πιο συνειδητή και βρήκε διεξόδους. Όπως είπαν, «είχα το µικρόβιο µέσα 

µου.. µια ανησυχία.. ψάχνεσαι» (Σ.17), «για µένα πάντα υπήρχε ένα ερώτηµα» (Σ.14), «έχω βάλει 

ένα ερωτηµατικό που µε συνοδεύει» (Σ.01), «πάντα µε προβληµάτιζε πώς θα συνδέσω το Βιβλικό 

κείµενο µε τη σύγχρονη εποχή» (Σ.06), «όσο πιο πολύ επιµορφωνόµουν.. τόσο ένιωθα την ανάγκη 

να µαθαίνω» (Σ.12), «σε ό,τι είχα παρακολουθήσει µέχρι τότε, δεν υπήρχε αντιστοιχία θεωρίας 

πράξης» (Σ.08), «όταν κάτι το ανακαλύπτεις µόνος σου, τότε µόνο σου µένει» (Σ.04), «µου λέει µια 

συνάδελφος, αν ακούσεις κάτι γι’ αυτό, πήγαινε να παρακολουθήσεις» (Σ. 07), «είναι µία πρόκλη-
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ση.. να ψάξω να βρω καινούργιους δρόµους» (Σ.08), «το Εκπαιδευτικό ∆ράµα είναι µια διαδικασία 

µαθαίνω πώς να µαθαίνω» (Σ.27), «ο άξονας είναι αυτό το βαθύτερο γιατί.. γιατί συµβαίνουν τα 

πράγµατα που συµβαίνουν.. γιατί είµαι έτσι όπως είµαι» (Σ.08), «η διδασκαλία βοηθά στην ερµη-

νεία του εαυτού και του κόσµου.. το Εκπαιδευτικό ∆ράµα έκατσε κουτί σ’ αυτή τη λογική» (Σ.14).    

Η ενασχόλησή τους µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα ισχυροποίησε την πεποίθηση που είχαν για την 

αναγκαιότητα της δια βίου µάθησης, θεωρούν το να µαθαίνεις σηµαντικό κίνητρο για τη ζωή, λέγο-

ντας χαρακτηριστικά: «ο εκπαιδευτικός είναι µαθητής για όλη του τη ζωή» (Σ. 11), «το είχαν πει 

και οι αρχαίοι, γηράσκω αεί διδασκόµενος, δεν είναι καινούργιο»(Σ.17), «διδάσκουµε και µαθαί-

νουµε διά βίου µαζί µε τους µαθητές µας» (Σ.26). Στη συνέχεια, επεδίωξαν να επιµορφωθούν πε-

ρισσότερο πάνω στο Εκπαιδευτικό ∆ράµα, το οποίο αποτέλεσε για πολλούς κίνητρο για περαιτέρω 

σπουδές, σε ποικίλες ειδικότητες και επίπεδα, πάντοτε όµως σε άµεση ή έµµεση σχέση µε το Εκ-

παιδευτικό ∆ράµα και το θέατρο. Έτσι, κάποιοι πήραν και δεύτερο πτυχίο, άλλοι προχώρησαν σε 

µεταπτυχιακές σπουδές ή ξεκίνησαν διδακτορικό πάνω σε συναφές αντικείµενο ή ακόµη προσάρ-

µοσαν στο Εκπαιδευτικό ∆ράµα τις σπουδές που είχαν ήδη ξεκινήσει. Χαρακτηριστικές είναι οι δη-

λώσεις: «σοκάροµαι τόσο πολύ που αποφασίζω εκεί επί τόπου να κάνω διδακτορικό για τα Θρη-

σκευτικά πάνω σ’ αυτό» (Σ.07), «θέλησα να κάνω διπλωµατική µε Εκπαιδευτικό ∆ράµα και Φυσι-

κές Επιστήµες.. ως αναπληρώτρια έβλεπα ότι τα δυσκόλευε πολύ η Φυσική» (Σ.24), «το θέατρο ή-

ταν πρώτο, πήρα πτυχίο φιλολόγου µετά» (Σ.18), «είπα, θα µπω στη Φιλοσοφική.. ο κόσµος να χα-

λάσει» (Σ.10), «τελείωσα το αρχαιολογικό, έδωσα κατατακτήριες, πέρασα στη Σχολή Θεάτρου.. για 

τη διάλεξη έκανα Εκπαιδευτικό ∆ράµα στο Μουσείο» (Σ.23). 

Πιο άτυπες µορφές εκπαίδευσης αποτέλεσαν συµµετοχές µε εισηγήσεις σε συνέδρια, η διοργά-

νωση βιωµατικών εργαστηρίων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η υποδειγµατική διδασκαλία µε 

χρήση του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος. Όπως ανέφεραν µερικοί, «στο παγκόσµιο συνέδριο µουσικής 

εκπαίδευσης» (Σ.19), «βιωµατικό εργαστήριο σε συνέδριο στην Αθήνα.. σε συνέδριο διδακτικής 

Φυσικών Επιστηµών στην Αλεξανδρούπολη.. ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν κάτι τέτοιο» (Σ.24), 

«εξ αποστάσεως πάνω στα Ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, για απλή επικοινωνιακή χρήση και 

για προσέγγιση ακαδηµαϊκού λόγου» (Σ.27).  Επίσης, το Εκπαιδευτικό ∆ράµα κινητοποίησε αρκε-

τούς να επιµορφωθούν σχετικά και µε άλλες µορφές εκπαιδευτικού θεάτρου, όπως «το Θέατρο 

Forum» (Σ.11), «το Play Back Theatre» (Σ.14), «το θέατρο της ανάπτυξης, τα θεατροπαιδαγωγικά 

προγράµµατα» (Σ.27), «το Theatre in Education» (Σ.08). Υπήρξαν όµως και περιπτώσεις εκπαιδευ-
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τικών που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν περαιτέρω σπουδές, λόγω έλλειψης προσωπικού χρόνου, 

αυξηµένων οικογενειακών υποχρεώσεων ή οικονοµικών δυσχερειών. Όπως είπαν: «όταν έχεις οι-

κογένεια, παιδιά, υποχρεώσεις.. δε µένει χρόνος» (Σ.10), «δεν µπορώ σ’ αυτή τη φάση.. για οικονο-

µικούς λόγους.. έχουν προτεραιότητες τα παιδιά» (Σ.03), «όλα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν και το 

χρήµα τους» (Σ.14). Πάντως όλοι, µηδενός εξαιρουµένου, θεωρούν απαραίτητο να παρακολουθούν 

σεµινάρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά προγράµµατα, βιωµατικά εργαστήρια, ώστε να εµπλουτίζονται 

συνεχώς. Αρκετοί εξέφρασαν την άποψη ότι «τη γνώση πια την παίρνεις από κει.. θέλω ν’ αποκτώ 

γνώση επί της ουσίας και να κάνω εφαρµογές» (Σ.23).  

Μία επίσης σηµαντική διάσταση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των ερωτηθέντων, η οποία ε-

ντοπίζεται κυρίως στις απαντήσεις όσων διδάσκουν περισσότερα από 15 χρόνια, είναι η ανανέωση 

που βίωσαν µέσα από το Εκπαιδευτικό ∆ράµα. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, «είσαι 25 για πολ-

λά χρόνια» (Σ.26), «σε κουράζει το ίδιο και το ίδιο.. πάνω απ’ όλα το έχεις ανάγκη εσύ» (Σ.04), 

«είχα βαλτώσει.. ένιωθα άσχηµα.. ήτανε µια ανακάλυψη για µένα.. µου ’δωσε καινούργια φτερά, 

καινούργια δύναµη να δουλέψω» (Σ.25), «εκεί έγινε το κλικ.. σε βάζει σε άλλους δρόµους» (Σ.08), 

«ψυχική ανάταση.. να µπορέσεις να αντέξεις την καθηµερινότητα» (Σ.18), «έπιασα τον εαυτό µου 

να είµαι εκεί κυριολεκτικά.. αυτά που έζησα µου ’διναν έναν καµβά» (Σ.14), «νέα διδακτικά πρό-

τυπα» (Σ.11), «νέες κατευθύνσεις» (Σ.10), «ήταν ένα άλλο σχολείο για µένα» (Σ.01), «ανοίγει δρό-

µους και σε µένα» (Σ.15), «ανοίγει ένα παράθυρο» (Σ.23). Ως συνέπεια της προσωπικής επαγγελ-

µατικής τους ανανέωσης, πολλοί από αυτούς στράφηκαν προς την επιµόρφωση άλλων πάνω σε αυ-

τή τη µέθοδο, όπως νεοδιόριστων και εν ενεργεία συναδέλφων τους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-

σης, δασκάλων της πρωτοβάθµιας, σχολικών συµβούλων, φοιτητών και ενηλίκων, µε βιωµατικά 

εργαστήρια σε ολιγοήµερα επιµορφωτικά σεµινάρια υπό την αιγίδα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, 

θρησκευτικών ή κοινωνικών φορέων. Όπως τόνισαν, «ξαφνικά έχεις όρεξη να µοιραστείς» (Σ. 08), 

«η γνώση δεν έχει εγωισµούς.. πρέπει να µοιράζεσαι τα πράγµατα» (Σ. 23), «µεταφέρω αυτές τις 

γνώσεις και σε άλλους.. εφαρµόσαµε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα στη «Μήδεια» σε σχέση µε το Ηπει-

ρώτικο µοιρολόι» (Σ.16), «εργαστήριο στα γερµανικά.. µε τη διδακτική της γερµανικής» (Σ.17), 

«σεµινάρια για τη φωτογραφία στους συµβούλους των γραφείων πολιτιστικών» (Σ.23), «στο Παι-

δαγωγικό από µένα έµαθαν για το ∆ράµα.. ο καθηγητής µε κάλεσε.. θα κάνεις µια παρουσίαση στη 

Σχολή;» (Σ.24), «σε θεολόγους στο ∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Σ.07), «σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα που διοργάνωσαν η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και το Πανελλήνιο ∆ί-
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κτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση» (Σ.12), «σε επιµορφωτικές συναντήσεις σε βιβλιοπωλεία και 

εκδοτικούς οίκους» (Σ. 24).     

 8.1.2 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική ταυτότητα, διαφο-

ροποίηση του ρόλου και ανάπτυξη δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού  

8.1.2.1 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική ταυτότητα  

Μερικοί αναφέρθηκαν στην αρνητική προσωπική τους εµπειρία από το σχολείο ως µαθητές και 

πόσο αυτή αρχικά τους είχε αποτρέψει από το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, όµως µε το Εκπαιδευ-

τικό ∆ράµα αναθεώρησαν αυτές τις απόψεις και συνειδητοποίησαν ότι αυτό ακριβώς ήταν που πά-

ντοτε βαθιά µέσα τους ήθελαν να κάνουν. Όπως οµολόγησαν, «είχαµε µια καθηγήτρια.. σκεφτό-

µουνα δεν ξέρει σε ποιον µιλάει, για τι µιλάει.. πιο βαρετό πράµα από την εκπαίδευση δεν µπορεί 

να υπάρχει, έλεγα δε θέλω να γίνω εκπαιδευτικός» (Σ.08), «είχα γονείς εκπαιδευτικούς.. από αντί-

δραση και µόνο δεν ήθελα ποτέ να ασχοληθώ» (Σ.23). Οι περισσότεροι συνέκριναν τη σηµερινή 

κατάσταση µε την εποχή που οι ίδιοι ήταν µαθητές και αναλογίστηκαν τις ουσιαστικές αλλαγές που 

µπορεί να φέρει το Εκπαιδευτικό ∆ράµα στις διδακτικές πρακτικές. Όπως είπαν, «οι δάσκαλοί µας 

δεν ήτανε ενηµερωµένοι πάνω σ’ αυτά και εµείς δεν τα είχαµε» (Σ. 11), «χρειάστηκε να αναθεωρή-

σω παλιές απόψεις µέσα από τις οποίες κι εγώ διδάχτηκα» (Σ. 16), «έτσι µεγαλώνουµε κι εµείς από 

τα µαθητικά µας χρόνια και µετά ως δάσκαλοι… για µένα ήταν πρωτόγνωρα πράγµατα» (Σ. 25).   

Η επαφή µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα ενίσχυσε την πεποίθησή τους για προσωπική ελευθερία και 

επαγγελµατική αυτονοµία. Υποστηρίζουν ότι µόνο µία διδακτική µέθοδος δεν αρκεί για να λύσει 

όλα τα προβλήµατα, ότι  ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πάντοτε ανοιχτός σε οτιδήποτε µπορεί να 

βελτιώσει την πρακτική του µέσα στην τάξη, ενώ η ενασχόλησή τους µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα 

είχε ως αποτέλεσµα να θέλουν να πειραµατίζονται, να ρισκάρουν, να τολµούν, να εφαρµόζουν και-

νοτόµες ιδέες. Όπως λένε και οι ίδιοι, «είχε αποτέλεσµα να διευρύνει τους δικούς µου ορίζοντες, να 

µε κάνει ξανά να πειραµατίζοµαι, να δοκιµάζω καινούργια πράγµατα»(Σ. 03), «όπου ανθεί ο µέσος 

όρος, παύω να υπάρχω, µου έρχονται οι στίχοι του ποιητή, πλήττω θανάσιµα αν κάνω το ίδιο και το 

ίδιο.. οι συνάδελφοι βλέπουν πόσο δηµιουργικό είναι και τι αποτελέσµατα έχει» (Σ. 04), «τα παιδιά 

και οι ενήλικες σε κάθε συνάντηση σου αφήνουνε κάτι καινούργιο» (Σ. 22), «δεν υπάρχει δογµατι-

σµός σ’ αυτό το χώρο» (Σ. 07), «για µένα σταµάτησε να είναι το απόλυτο, είναι πια ένας κόσµος µε 

ερωτήµατα, όλα έγιναν ένα µεγάλο γιατί» (Σ. 08), «καµιά τεχνική όσο τέλεια και αν είναι, δεν τη 
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θεοποιούµε… είµαι εναντίον κάθε µορφής δογµατισµού, δεν αποκλείουµε άλλες µεθόδους» (Σ. 06), 

«δεν είναι ή αυτό ή το άλλο, είναι και αυτό και το άλλο και κάτι άλλο» (Σ. 14), «όπου νοµίζεις ότι 

σε βολεύουν, τα χρησιµοποιείς.. µπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι δεν είναι το εργαλείο που του ται-

ριάζει» (Σ. 13), «σηµαντικό είναι να υπάρχει ως τρόπος, στη διαδροµή µπορεί να βρεθεί κι άλλος ή 

να δεθούν κάποια πράγµατα µεταξύ τους και να βγουν ακόµα καλύτερα» (Σ. 27), «είναι µια απε-

λευθέρωση, όχι το παν, ψάχνουµε κι αλλού»(Σ. 13), «ούτε όλα προσεγγίζονται µε αυτήν την τεχνι-

κή» (Σ. 27), «δεν µπορείς να τα διδάξεις όλα µε θέατρο» (Σ. 23), «το κάνεις δυο τρεις φορές, δεν το 

κάνεις σε όλα τα µαθήµατα» (Σ. 25). 

∆ε βλέπουν το Εκπαιδευτικό ∆ράµα ως πανάκεια, το περιγράφουν ως µία ουσιαστική ολιστική 

προσέγγιση, καλλιτεχνική, µεθοδική, συγκροτηµένη, η οποία στηρίζεται σε αρχές που προωθούν 

την ενεργητική, βιωµατική, συνεργατική µάθηση, µε στόχο την ανάπτυξη της οµαδικότητας, του 

αυτοσχεδιασµού, της φαντασίας και της έκφρασης, την αναφέρουν ως µία δηµιουργική και ταυτό-

χρονα διασκεδαστική εµπειρία, µια διαφορετική οπτική, µια διαφορετική προσέγγιση των µαθηµά-

των τους, ως πολυδύναµο εργαλείο για να διδάξουν µε βιωµατικό τρόπο µέρος του Αναλυτικού 

Προγράµµατος ή για να ανοίξουν διάλογο στην τάξη για κάποιο κοινωνικό, πολιτικό ή ηθικό ζήτη-

µα που αφορά τη συγκεκριµένη τάξη ή τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Όπως λένε: «ενθουσιάζει τό-

σο τα παιδιά, αλλά και τον πιο απαιτητικό εκπαιδευτικό.. πετύχαµε σκοπούς και στόχους του διδα-

κτικού προγράµµατος τελείως αβίαστα, χωρίς να το καταλάβουµε» (Σ. 04), «εφόσον το µάθεις, αλ-

λάζει γενικότερα η στάση σου απέναντι στη διδασκαλία» (Σ. 01), «σε βοηθάει να δεις τι παίζεται 

πίσω από το γεγονός, να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των πρωταγωνιστών, να δεις τι διλήµµατα 

είχαν, τι αµφιβολίες, χαρές, λύπες, αγωνίες και να κατανοήσεις επιλογές και συµπεριφορές» (Σ. 06), 

«απευθύνεται ολιστικά στο παιδί, είναι πάρα πολύ γοητευτικό να το βλέπεις να κινείται, να σκέφτε-

ται, να νιώθει, να κρίνει» (Σ. 14), «κέρδισα να κάνω [το µάθηµα] πιο ενδιαφέρον, να διασκεδάσω 

µε τα παιδιά, να χαρώ µαζί τους και να ενεργοποιήσω µαθητές που µε άλλη διαδικασία δε θα συµ-

µετείχαν» (Σ. 27), «κακοποιούσα την Αντιγόνη είκοσι χρόνια. Σχόλια, σχόλια, σχόλια, καµία αί-

σθηση του θεάτρου… τώρα, όλα τα παιδιά κατάλαβαν την υπόθεση, τι είναι ο χορός.. κάνω τη λο-

γοτεχνία και τα αρχαία πιο σφαιρικά.. τα βλέπεις όλα επί σκηνής, όχι κοµµατιαστά» (Σ. 02), «η επι-

στήµη µόνο για την επιστήµη; Που δεν τη συνδέουν µε την πραγµατικότητα καθόλου και δεν µπο-

ρούνε να εξηγήσουνε ένα φαινόµενο; µέσα από τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να γίνει» (Σ. 24), 

«δεν κάνεις πράγµατα που δεν αποσκοπούν σε κάτι. Στο µουσείο, τους βάζω και σχεδιάζουνε το 

πορτρέτο τους, γιατί άλλο φωτογραφίζω και άλλο παρατηρώ τον εαυτό µου και τους άλλους» (Σ. 
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23), «κερδίζω τα παιδιά κατευθείαν, τα ευαισθητοποιώ για το θέµα για το οποίο θέλω στη συνέχεια 

να δουλέψουν» (Σ. 03), «φαντασία.. µια διαδικασία πιο παιχνιδιάρικη» (Σ. 22), «εκπαιδευτικό ερ-

γαλείο µάθησης.. χρησιµοποιώ τεχνικές του και µεµονωµένα» (Σ. 27), «µου άνοιξε νέους εκπαιδευ-

τικούς ορίζοντες.. νιώθω έτοιµη να µοιραστώ κάτι ουσιαστικό µε τους µαθητές µου.. θα τους κάνει 

να επικοινωνήσουν σαν οµάδα, θα τους εξελίξει ως προσωπικότητες και κοινωνικά όντα» (Σ. 11).  

Ο εκπαιδευτικός γίνεται παράλληλα και ερευνητής. Είτε µέσω προσωπικών ηµερολογίων είτε 

µε ερωτηµατολόγια στους µαθητευόµενους κάθε ηλικίας, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες 

διατηρούν ένα σηµαντικό αρχείο σχετικά µε την εµπειρία τους από τις εφαρµογές του Εκπαιδευτι-

κού ∆ράµατος, µερικοί γράφουν άρθρα σε εφηµερίδες ή εκπαιδευτικά έντυπα προς ενηµέρωση των 

συναδέλφων τους, της επιστηµονικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. Όπως είπαν, «είχαµε 

ηµερολόγιο.. έπρεπε κάτι να µείνει από όλη αυτήν την ιστορία» (Σ. 14), «έχω αρχείο.. κάθε φορά 

έγραφα στις εφηµερίδες την εµπειρία από τα σεµινάρια, που οργάνωνα µαζί µε το ∆ΗΠΕΘΕ» (Σ. 

02), «µοίρασα ερωτηµατολόγια.. ανταποκρίθηκαν πολύ δυναµικά» (Σ. 11), «κρατώ ηµερολόγιο για 

να έχω άποψη και για τα παιδιά, τα γνωρίζω καλύτερα, καταλαβαίνω πόσο προχώρησαν» (Σ. 05), 

«διδάσκαµε, καταγράφαµε, φωτογραφίζαµε ό,τι κάναµε» (Σ. 13), «θα πρέπει να ξέρεις γιατί το κά-

νεις, τι κρύβεται πίσω από αυτό» (Σ. 17), «πιστεύω πολύ στην αξιολόγηση.. δίνω ερωτηµατολόγια 

στους δασκάλους και αξιολογούν τη δουλειά µου.. έχω και πρωτόκολλο παρακολούθησης» (Σ. 23). 

Αυτή η καταγραφή των εµπειριών τους βοήθησε να παρατηρήσουν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ 

εφήβων και ενηλίκων. Παρατήρησαν λοιπόν ότι είναι δυσκολότερη η εφαρµογή µε τους µεγαλύτε-

ρους σε ηλικία, καθώς η φαντασία τους είναι πολύ πιο περιορισµένη, δεν µπαίνουν στη σύµβαση 

του ∆ράµατος τόσο εύκολα, θέλουν οπωσδήποτε καθοδήγηση, δεν εκφράζουν τα συναισθήµατά 

τους, δεν ανοίγονται από την αρχή και δε συνεργάζονται τόσο εύκολα όσο οι µικρότεροι. Οι έφηβοι 

πολύ συχνά εκπλήσσουν µε όσα συνεισφέρουν στο ∆ράµα, παρόλο που δεν είναι τόσο άνετοι µε το 

σώµα τους, ενώ οι ενήλικες έχουν σχεδόν πάντα καλά αποτελέσµατα, µε φανερή την άµεση συνει-

δητοποίηση της αλλαγής που επιφέρει σ’ αυτούς η επίδραση του ∆ράµατος. Όπως τόνισαν, «στην 

πλειοψηφία τους οι ενήλικες έχουνε «χάσει» το Μικρό Πρίγκιπα. Θα σου γράψουν κάτι σαν επι-

στηµονική διατριβή, ενώ τα παιδιά λειτουργούν µε τον αυθορµητισµό της έκφρασης» (Σ. 11), «πά-

ντα και τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, στο τέλος ανθίζουνε» (Σ. 08), «οι µεγάλοι έχουν στερεότυ-

πα, τα ξέρεις τόσο καλά, πάνω σ’ αυτά θα κινηθείς, τα παιδιά όµως δεν ξέρεις τι µπορεί να σου 

βγάλουνε» (Σ. 24).   
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Η αµεσότητα του αποτελέσµατος προσφέρει και προσωπική ικανοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί πι-

στεύουν ότι έγιναν πιο αποτελεσµατικοί, πιο αποδοτικοί, συµµετέχουν σε µία ουσιαστική εκπαιδευ-

τική εµπειρία µε µαθησιακή απόδοση και κοινωνικό νόηµα. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσµα-

τα: «πήρα µια ευχαρίστηση ότι είµαι αποτελεσµατική στη δουλειά µου» (Σ. 03), «έγινα καλύτερη 

δασκάλα.. έµαθαν και να βλέπουν θέατρο» (Σ. 02), «έχει απόδοση µαθησιακή, κυρίως για τα παι-

διά, αλλά και για µένα τον ίδιο, µε έχει κάνει πολύ καλύτερο» (Σ. 07), «µε βοήθησε να κάνω µάθη-

µα που αρέσει στους µαθητές µου.. να εµπνέω, να παρακινώ.. συµµετείχανε και µαθαίνανε χωρίς να 

το καταλαβαίνουν» (Σ. 17), «µπορώ να τους εξοικειώσω µε το να γράφουνε, είναι το χειρότερό 

τους, το τρέµουνε.. βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ανα-

καλύψουν τη γνώση αβίαστα µόνα τους, να παράγουν και δικιά τους» (Σ. 04), «να βιώσουν, να ψά-

ξουν µέσα τους την απάντηση, όχι να δώσουν την τυποποιηµένη, προκατασκευασµένη απάντηση 

που πιστεύουν ότι θέλει ο καθηγητής, να είναι ο εαυτός τους, να αναδυθούν πράγµατα από µέσα 

τους» (Σ. 13), «ένα εκπαιδευτικό άγκιστρο που ανασύρει µια προσωπική σηµασία» (Σ. 14), «µου 

έλυσε τα χέρια.. µπορώ να χρησιµοποιήσω όλα τα παιδιά» (Σ. 25), «δε συµµετέχουν µόνο οι καλοί 

µαθητές.. είναι ένα µέσο να αποκτήσουν αυτοεκτίµηση και οι µη κοινωνικοποιηµένοι» (Σ. 05), 

«φοβόµουν πάντα το θέµα των κοστουµιών, των αντικειµένων και των σκηνικών.. δεν υπάρχει πια 

αυτό ως πρόβληµα.. την καρέκλα τη γυρίζεις ανάποδα και γίνεται µηχανάκι» (Σ. 27). Μιλούν για 

µοναδικές εµπειρίες, όπως εξοµολογείται µια καθηγήτρια σε Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, «τους 

έβαλα και έφτιαξαν µάσκες, ξέρανε να δουλεύουν µε τα χέρια τους, όλοι κάνανε χειρωνακτικές 

δουλειές. Μιλήσαµε για τη µάσκα στο αρχαίο θέατρο, γιατί η Κλυταιµνήστρα σκότωσε τον Αγαµέ-

µνονα, µε βάση τις δικές τους εµπειρίες αν έκανε καλά ή όχι, διαβάσαµε Ηλέκτρα, Γιουρσενάρ, το 

φέραµε πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, πήραµε όλα αυτά τα κείµενα και κάναµε ένα δρώµενο.. 

ούτε εγώ πίστευα αυτό που έβλεπα.. αυτή είναι η δύναµη της τέχνης» (Σ. 23).   

Κάποιοι από τους συµµετέχοντες ανέφεραν ότι το εφάρµοσαν µε αρκετό προσωπικό κόστος, εί-

τε σε χρόνο είτε σε νοητική κούραση, ενώ άλλοι τόνισαν την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας των σύγ-

χρονων εκπαιδευτικών. Όπως είπαν, «ένα συνεχόµενο πεντάωρο είναι πάρα πολύ απαιτητικό, κάθε 

τµήµα κάνει διαφορετικά τρελά πράγµατα» (Σ.11), «θέλει πολλή δουλειά εκτός ωραρίου εργασίας.. 

πέρυσι κάναµε και δώδεκα µήνες να πληρωθούµε» (Σ. 23), «δουλεύαµε σαββατοκύριακα, σε βάρος 

του ελεύθερου χρόνου, σε βάρος της οικογένειας» (Σ.10), «το πιο εύκολο είναι η πεπατηµένη, το 

αναλυτικό πρόγραµµα.. µ’ αυτό τώρα, ξεβολεύεσαι» (Σ. 03), «όσοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο, δυ-

σκολεύουν τη ζωή τους.. και να θέλω να µη δουλέψω, δεν µπορώ να µη δουλέψω µε όλα αυτά τώ-
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ρα.. έχω βάλει υψηλούς στόχους στον ίδιο µου τον εαυτό» (Σ. 07), «αν ο εκπαιδευτικός κλείνει την 

πόρτα και νοµίζει ότι τελειώνει το έργο του, καλύτερα να αλλάξει επάγγελµα. ∆εν έχουµε καν δι-

καίωµα να παραµένουµε στο ίδιο και να µην ξεβολευόµαστε. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουµε, είναι 

υπόθεση όλων µας» (Σ. 04), «και στην εκπαίδευση αλλά και γενικά ως κοινωνία, µας λείπει αυτή η 

κουλτούρα της οµαδικότητας, είµαστε πολύ του ατοµικού» (Σ. 25), «δύσκολα επιχειρούν κάτι και-

νοτόµο οι περισσότεροι, είµαστε συντηρητικοί άνθρωποι» (Σ. 07), «µε κάλεσαν ως σύµβουλο.. είπα 

χίλιες δυο προτάσεις.. είπε η συνάδελφος, δεν µπορώ να τα δοκιµάσω αυτά.. είναι θέµα ανθρώπου, 

δεν είναι θέµα ηλικίας, έχουνε µάθει αλλιώς, δεν είναι εύκολο να ξεµάθεις» (Σ. 17)  

8.1.2.2 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στη διαφοροποίηση του ρόλου του εκ-

παιδευτικού 

Όλοι οι συµµετέχοντες πιστεύουν ότι ο ρόλος τους ως εκπαιδευτικών ενδυναµώθηκε µε τη χρή-

ση του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος. Η πλειοψηφία εξέφρασε την άποψη ότι το θέατρο έχει µεγάλη 

σχέση µε την εκπαίδευση, ότι ο εκπαιδευτικός είναι και ηθοποιός µέσα στην τάξη, ότι οι γνώσεις 

θεατρικών τεχνικών και γενικότερα στοιχείων του θεάτρου, βοηθούν τον εκπαιδευτικό να δηµιουρ-

γεί χώρο, να υποβάλλει αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, να χειρίζεται κατάλληλα την έντα-

ση και τη χροιά της φωνής του, τη στάση και τη γλώσσα του σώµατός του, ώστε να τραβά το ενδι-

αφέρον, να αποκτά και να διατηρεί τον έλεγχο της οµάδας. Όπως είπαν: «ο εκπαιδευτικός είναι η-

θοποιός, ταχυδακτυλουργός, µάγος.. χρησιµοποιεί τέτοιους τρόπους, ώστε να µπορέσουν να ανοί-

ξουν τα φτερά τους οι µαθητές» (Σ. 18), «παίζεις θέατρο για να περάσεις αυτά που θέλεις, µε παρα-

δείγµατα καθηµερινά» (Σ. 26), «µπαίνοντας στην τάξη είπα συνειδητά, εδώ έχεις κοινό, κάθε ώρα 

δίνεις και µία παράσταση, τριάντα ζευγάρια µάτια σε κοιτούν και ταυτόχρονα σε ψάχνουν» (Σ. 10).    

Ειδικότερα το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, επειδή είναι κατεξοχήν οµαδοσυνεργατικό, διευκολύνει 

τον εκπαιδευτικό να γίνει ουσιαστικός συνεργάτης και µέλος της οµάδας των µαθητών του. Οι πε-

ρισσότεροι τόνισαν µε έµφαση ότι το Εκπαιδευτικό ∆ράµα τους βοήθησε να χαλαρώσουν από τον 

τύπο του «δασκάλου καθέδρας», να γίνουν εµψυχωτές, να µη βλέπουν πλέον τον εαυτό τους ως αυ-

θεντία ούτε ως αποκλειστική πηγή της γνώσης, αλλά ως συνοδοιπόρο των µαθητών τους στο ταξίδι 

προς τη γνώση. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα αποσπάσµατα: «µε ξεµπλόκαρε, µε κατέβασε 

από την έδρα, µπήκα µέσα στην οµάδα, χωρίς να φοβηθώ ότι χάνω θέση και ρόλο» (Σ. 27), «παύει 

ο δάσκαλος να είναι στο επίκεντρο και έχει ανάγκη από το µαθητή για να λειτουργήσει» (Σ. 22), 

«δε βλέπει το µαθητή ως µυαλό που πρέπει να το γεµίσει, αλλά σαν προσωπικότητα.. του δίνει δυ-
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νατότητες να αναπτυχθεί πολύπλευρα» (Σ. 01), «είµαστε συνδηµιουργοί» (Σ. 02), «το Εκπαιδευτικό 

∆ράµα δεν έχει πρωταγωνιστές» (Σ. 15), «δεν καλλιεργεί ψώνια» (Σ. 27), «καινοτοµίες και έµπνευ-

ση προσφέρουν τα ίδια τα παιδιά» (Σ. 11), «να είσαι έτοιµος και να γελοιοποιηθείς και να αποτύχεις 

και να κριθείς.. για να τους κερδίσεις»(Σ. 13), «χρησιµοποίησα διαφορετικά το χιούµορ, για να α-

ντιµετωπίσω καταστάσεις» (Σ. 17), «µπορείς να κερδίσεις µια άλλη µορφή ελέγχου» (Σ. 14).  

Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι µέσω της εµπειρίας τους µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα άλλαξε 

ο τρόπος µε τον οποίο σκέφτονται πλέον για τον εαυτό τους και τους µαθητές, ακούνε καλύτερα, 

σέβονται περισσότερο, συνεργάζονται πιο ουσιαστικά. Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό ∆ράµα «έχει 

να κάνει µε αξίες, µιλάει στον καθένα διαφορετικά, τον βάζει να αναλογιστεί µε ποιες αξίες θέλει 

να ζήσει σ’ αυτή τη ζωή» (Σ. 08), «τροφοδοτεί τον προσωπικό αναστοχασµό, την αυτοκριτική και 

την αυτοβελτίωση» (Σ. 11), «βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάλει κανείς τα ενδόψυχά του, να σκαλί-

σει βαθιά µέσα του, να κάνει την κριτική του, να δει και µια διαφορετική οπτική γωνία, να αναστο-

χαστεί» (Σ. 04), «µε έµαθε να συµπαραστέκοµαι, να ακούω τον άλλον και να σέβοµαι οτιδήποτε 

λέει, γιατί είναι δικό του» (Σ. 15), «να µην είµαι εγωκεντρική» (Σ. 05), «να ακούω, να συνεργάζο-

µαι, να µοιράζοµαι» (Σ. 23), «κερδίζω αποδοχή» (Σ. 27), «σεβασµό, εχεµύθεια, συνολική καλλιέρ-

γεια του ατόµου.. ο άλλος δεν είναι βορά να τον εκµεταλλευτείς» (Σ. 17), «κάποτε ήµουνα πολύ 

απόλυτη στις απόψεις µου, αυτή τη στιγµή σκέφτοµαι τελείως διαφορετικά, µπορεί κάποιος να µη 

στροφάρει καθόλου στα µαθηµατικά, και όµως να είναι πολύ σπουδαίος σε άλλους τοµείς» (Σ. 20), 

«έχω αίσθηση ποιοι είναι δίπλα µου, πώς κινούνται.. παρατηρώ τα παιδιά, πώς λειτουργούνε και µε 

το σώµα, δε µ’ ενδιαφέρει να µιλάνε, θέλω να εκφράζονται» (Σ. 23).  

Μέσω του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος ο εκπαιδευτικός δίνει φωνή στα παιδιά, κυρίως στα περι-

θωριοποιηµένα, ενώ µε το πρόσχηµα του παιχνιδιού υποβοηθά τους µαθητές να αποκαλύπτουν αβί-

αστα την προϋπάρχουσα γνώση, αλλά και να ανακαλύπτουν νέα. Όπως λένε, ο εκπαιδευτικός «δε 

δίνει έτοιµη τροφή, αλλά βάζει συνεχώς ερωτήσεις, πάνω στις απαντήσεις ξαναβάζει ερωτήσεις.. 

δεν ψάχνει τη µία και µοναδική απάντηση, θέτει ανοιχτές ερωτήσεις που µπορεί να φωτίσουν διά-

φορες πτυχές του αντικειµένου» (Σ. 01), «µαζί µ’ αυτούς µαθαίνεις κι εσύ» (Σ. 27). Μέσα από τα 

βήµατα της µεθόδου, ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας, όπου οι 

µαθητές ανοίγονται, αυτενεργούν, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, εκφράζουν απόψεις και γνώµες, 

δε φοβούνται να κάνουν λάθος και να πειραµατιστούν. Ο εκπαιδευτικός δεν κάνει διορθώσεις κατά 

την εξέλιξη του ∆ράµατος, αλλά µε κατάλληλες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των συχνών αναστο-
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χασµών βοηθά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν και να αναγνωρίσουν τις παρανοήσεις τους όπου 

υπάρχουν. Όπως λένε και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, συνήθως «στην προσπάθεια να βοηθήσουµε, δεν 

τους αφήνουµε να ανακαλύψουν πράγµατα, τους στερούµε τη χαρά της γνώσης, της ανακάλυψης, 

που είναι κίνητρο για µάθηση» (Σ. 17), «πολλές φορές βλέπουνε πράγµατα που εγώ δεν είχα δει» 

(Σ. 23), «πάρα πολύ συχνά ανακαλύπτεις από τις απαντήσεις τους πτυχές που εσύ δεν έχεις σκε-

φτεί» (Σ. 01), «τα παιδιά δικαιούνται να έχουν όλες τις παραµέτρους ενός θέµατος και να έχουν το 

περιθώριο να επιλέξουν» (Σ. 18). Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα βοηθά τον εκπαιδευτικό να συνειδητο-

ποιήσει την παιδευτική αξία του λάθους και να το αξιοποιήσει κατάλληλα, για να αυξήσει την αυ-

τοπεποίθηση τη δική του, αλλά και των µαθητών του. Χαρακτηριστικά λένε: «προσπαθώ να τους 

δείξω ότι το λάθος δεν είναι κακό, πρέπει να το αγαπάµε, αν δεν κάνουµε λάθη, δε θα µάθουµε ποτέ 

τίποτα. Το να πω ότι δεν ξέρω, το είπε κι ο Σωκράτης, δεν είναι κακό» (Σ. 25), «αυτά που είχα κά-

νει ήταν σωστά.. κάποια καινούργια δεν είναι λάθος» (Σ. 02), «οι ενήλικες δε λένε εύκολα τη γνώ-

µη τους, ούτε και τα παιδιά µας τη λένε, από φόβο µην κάνουν λάθος. Έτσι µας έχουν µεγαλώσει 

και στο σχολείο.. είναι τραγικό.. επίτηδες τα µολύβια µου δεν έχουν ποτέ σβήστρα πίσω. ∆ε θέλω 

γράψε σβήσε να πετύχεις το τέλειο, θέλω να εκφραστείς. Ήταν φοβερό, γυρίζανε τη σελίδα και λέ-

γανε, έκανα λάθος» (Σ. 23).   

Όσοι από τους συµµετέχοντες έχουν µεγάλη πείρα εφαρµογής Εκπαιδευτικού ∆ράµατος µέσα 

στην τάξη, υποστήριξαν µε ιδιαίτερη έµφαση την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει απλώς να 

εφαρµόσει το ∆ράµα, αλλά είναι σηµαντικό να συµµετάσχει και ο ίδιος παίρνοντας κάποιο ρόλο, 

είτε φορώντας το «Μανδύα του Ειδικού» είτε µε την τεχνική «∆άσκαλος σε Ρόλο», καθώς αυτό συ-

ντείνει στη διαµόρφωση θετικού κλίµατος µέσα στην οµάδα και ουσιαστικών σχέσεων µεταξύ µα-

θητών και εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός παύει να είναι απλά ένας εξωτερικός παρατηρητής, που 

ελέγχει τα παιδιά αφ’ υψηλού, αλλά συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά ως µέλος της οµάδας. Όπως 

φαίνεται και στα ακόλουθα αποσπάσµατα: «βοηθάει πάρα πολύ το µαθητή να βγάλει τις όποιες φο-

βίες, αποκτά µια άλλη ψυχολογία, όταν βλέπει το δάσκαλο να αγριεύει µέσα στην τάξη, να φωνά-

ζει, να συγκρούεται, λέει γιατί να µην το κάνω κι εγώ;» (Σ. 06), «ενθουσιάστηκαν που έπαιζα µαζί 

τους.. δεν ήµουν πλέον παρατηρητής της προσπάθειάς τους, αλλά µέλος της οµάδας τους.. εκφρά-

στηκαν πιο άνετα, ένιωσαν ασφάλεια, µε γνώρισαν καλύτερα ως άνθρωπο» (Σ. 11), «ήµασταν σε 

µια πλήρη έκθεση.. αυτό δεν αφαίρεσε.. είδαν ότι ο δάσκαλός τους είναι ένας άνθρωπος που ρισκά-

ρει να εκτίθεται, κλαίει όπως αυτοί, συγκινείται όπως αυτοί.. είναι ίδιος, λίγο πιο µεγάλος» (Σ. 14). 



  

 
 
 

56 

8.1.2.3 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  

Στην εφαρµογή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος ο εκπαιδευτικός καλείται να εξελιχθεί, να βελτιω-

θεί, να µάθει, αυτό όµως που θεωρούν εξόχως σηµαντικό είναι ότι αξιοποιεί άµεσα µέσα στην τάξη 

τις γνώσεις που αποκτά πάνω στη διδακτική και τη µάθηση, προκειµένου να εκµεταλλευθεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες του συγκεκριµένου διδακτικού µέσου, συνδυάζοντας θεωρία 

και πράξη. Το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα της εφαρµογής είναι άµεσα παρατηρήσιµα, τους εν-

θαρρύνει να συνεχίσουν και να το εξελίξουν ακόµη περισσότερο. Όπως λένε οι ίδιοι, «πρέπει κα-

νείς να έχει υπόψη του τη µουσική, να αξιοποιήσει παράλληλα και την τεχνολογία, το διαδίκτυο, 

µπορείς να ξεκινήσεις από το YouTube, δείχνεις ένα βίντεο και µετά κάνεις εφαρµογή του Εκπαι-

δευτικού ∆ράµατος» (Σ. 06), «έφερνα από τη ζωή ό,τι µε συγκινούσε και µου άρεζε, έµαθα να τα 

συνδέω, να τα ενώνει µία ιδέα όλα» (Σ. 02), «το ρισκάρισα, την πρώτη φορά µε χτυποκάρδι, µε 

πολλή προετοιµασία.. είδα ότι απέδωσε στην τάξη… όταν σε ενθαρρύνει το πρώτο αποτέλεσµα, 

αρχίζεις να σκέφτεσαι, µετά αυτοσχεδιάζεις» (Σ. 03), «θεωρία και πράξη άρχισαν να γίνονται ένα» 

(Σ. 08), «το θέατρο είναι πράξη.. η πράξη σε φτιάχνει, η πράξη σε οδηγεί» (Σ. 02), «µε τις γνώσεις 

που πήραµε µέσα από το σεµινάριο, κάναµε συνδυασµό από τη θεωρία στην πράξη» (Σ. 04).   

Συνειδητοποίησαν πόση σηµασία έχει η δεξιότητα της ενσυναίσθησης, την οποία και ενίσχυ-

σαν, τη θεωρούν µάλιστα απαραίτητη για έναν εκπαιδευτικό. Όπως τονίζουν, «το να βάλεις ένα 

κοµµάτι από τον εαυτό σου και να µπεις στη θέση του µαθητή, σε βάζει σε διαφορετικές διαδικασί-

ες, σε κάνει να σκεφτείς και την άλλη πλευρά» (Σ. 17), «όταν κάποιος έχει δυσκολία να κατανοήσει 

κάτι, πρέπει να µπεις στη θέση του, να δεις γιατί δεν µπορεί να το καταλάβει.. έτσι θα κάνουµε κα-

λούς δασκάλους» (Σ. 23), «βλέπεις τις διάφορες οπτικές του ίδιου θέµατος, ανοίγεις τα µάτια σου 

και κατανοείς» (Σ. 01), «φτάνεις κι εσύ σε διλήµµατα, σε αδιέξοδα, θα ’θελες να ξέρεις τις άλλες 

γνώµες» (Σ. 03), «τα παιδιά µπήκαν στη θέση των φωτογράφων και των ανθρώπων µέσα στη φωτο-

γραφία, σκέφτηκαν τι θα µπορούσε να συνέβη πριν και τι µετά.. η φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις, 

αλλά ποιες χίλιες λέξεις;» (Σ. 23).  

 Όλοι οι συµµετέχοντες υποστήριξαν σθεναρά την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός που θέλει να ε-

φαρµόσει το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, θα πρέπει να το βιώσει απαραιτήτως ο ίδιος, να περάσει οπωσ-

δήποτε από όλα τα στάδια που θα περάσουν στο µέλλον και οι µαθητές του, να γίνει ο ίδιος µαθη-

τευόµενος, για να καταλάβει τη σηµασία του ∆ράµατος, τις δυνατότητές του και τη χρησιµότητά 

του και, αν χρειαστεί, να µπορέσει να το υποστηρίξει. Μερικά σχετικά αποσπάσµατα: «για να το 
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εκτιµήσουν, πρέπει να το γνωρίσουν πρώτα οι συνάδελφοι» (Σ. 24), «πρέπει κάποιος να εκπαιδευ-

θεί για να το διδάξει αυτό στα παιδιά» (Σ. 05), «µπαίνοντας στη διαδικασία, πιο εύκολα µετουσιώ-

νεις γνώση.. οι µάνατζερ το κάνουν χρόνια, είµαστε πολύ πίσω στην εκπαίδευση σ’ αυτό» (Σ. 17), 

«οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο σεµινάριο, είπαν ότι αυτό το οποίο βίωσαν, τους βοήθησε 

και τους ίδιους ώστε αυτά που έµαθαν, να τα εφαρµόσουν στην πράξη» (Σ. 16), «δεν είναι µια θεω-

ρητική οµιλία που σε κουράζει.. σε βάζει σε διαδικασία δράσης.. έρχεσαι θεατής και γίνεσαι ηθο-

ποιός» (Σ. 22), «πρέπει κανείς να πιστεύει αυτά που κάνει ώστε να µπορεί να τα στηρίξει, κι αν 

µπορεί να τα στηρίξει, µπορεί να πείσει και κάποιους άλλους» (Σ. 04), «για να περάσεις ένα µήνυµα 

στα παιδιά, πρέπει πρώτα να το πιστεύεις ο ίδιος» (Σ. 17), «όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όταν πι-

στεύεις ότι µπορεί να αλλάξει τα δεδοµένα, και σε ό,τι αφορά τον εαυτό σου, τις σχέσεις σου µε 

τους άλλους αλλά και τη διδακτική, τότε ναι, φτάνεις και σε συγκρούσεις ακόµα» (Σ. 06), «φέτος 

θα το κάνω πάλι και ας µην υπάρχουν υπερωρίες» (Σ. 25). 

Επίσης, τόνισαν µε έµφαση ότι από την πλευρά του εκπαιδευτικού απαιτείται σοβαρή, υπεύθυ-

νη και πολύπλευρη προετοιµασία, απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συνεχής εµπλουτισµός 

και στη συνέχεια χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση, αυξηµένη προσοχή, ευελιξία και σοβαρότητα 

κατά την εκτέλεση. Όπως είπαν µερικοί, «δεν µπορείς να κάνεις πειράµατα µε το Εκπαιδευτικό 

∆ράµα.. ένα βιβλίο, όσο καλογραµµένο και αν είναι, στα χέρια ενός αδέξιου δασκάλου µπορεί να 

αχρηστευθεί» (Σ. 06), «δεν είναι µια πρωτοβουλία που θα γίνει στο πλαίσιο µιας αυτοέκφρασης» 

(Σ. 16), «στο Εκπαιδευτικό ∆ράµα δεν µπορείς σε καµία περίπτωση να κάνεις χαβαλέ» (Σ. 03), «α-

παιτεί άριστο σχεδιασµό και χειρισµό για να αναδειχτούν τα νοήµατα που προκύπτουν από τις βιω-

µατικές δράσεις.. πρέπει να ερευνήσω το θέµα, συλλέγοντας, συγκρίνοντας, αξιολογώντας, να συν-

θέσω τον κόσµο µέσα στον οποίο θα εξελιχθεί.. στις δραστηριότητες κρίνω το νόηµα, τη λειτουργία 

και το στόχο.. ο δάσκαλος γίνεται µαθητής» (Σ. 11), «όταν σχεδιάζω ένα ∆ράµα, είναι σαν να µπαί-

νω σε ένα µαύρο τούνελ, είναι σαν µια γέννα» (Σ. 08), «θέλει άλλου είδους οργάνωση του διδακτι-

κού χρόνου, πολλή δουλειά στο σπίτι» (Σ. 27), «πρέπει να είσαι εκεί, να µη χαθούν τα όρια, να µη 

χάσεις τον έλεγχο, να έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές για να µπορέσεις να βάλεις φρένο, είναι εύκο-

λο να σου ξεφύγει» (Σ. 15), «πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, ένα θέµα µπορεί να θίξει κάποιον» (Σ. 

17), «χρειάζεται να είσαι διαρκώς σε εγρήγορση, δεν πρέπει το ∆ράµα να είναι διδακτικό, πρέπει να 

µπορείς να βάλεις δραστηριότητες ανά πάσα στιγµή, αλλιώς µπορεί να το χάσεις» (Σ. 24), «µε βοή-

θησε να αυτοσχεδιάζω πάρα πολύ γρήγορα» (Σ. 23), «είναι σαν να αφήνεις και να τραβάς µια πετο-

νιά.. πρέπει να είσαι ευαίσθητος, ευέλικτος και προσεκτικός, γιατί παίζεις µε ψυχές ανθρώπων» (Σ. 
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22), «να µην εµµένουµε στα δικά µας αρχικά δεδοµένα, να είµαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις του 

δυναµικού της οµάδας» (Σ. 11). 

 Πολύ σηµαντικό θεωρούν το ρόλο του εκπαιδευτή που θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς 

στην εφαρµογή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος και, εφόσον οι ίδιοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν 

τους µαθητές τους, τα ίδια χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποκτήσουν και αυτοί, ώστε να είναι απο-

τελεσµατικοί και να εκµεταλλευθούν στο έπακρο τις δυνατότητες που τους προσφέρει αυτή η µέθο-

δος. Σχετικά αποσπάσµατα: «φυσικά ο δάσκαλος έχει σηµασία. Ποιος σε µαθαίνει τι και πώς στο 

µαθαίνει» (Σ. 14), «προϋποθέτει να είναι ικανός αυτός που σε καθοδηγεί» (Σ. 22), «για να σε πείσει 

ότι κάτι αξίζει να το προσπαθήσεις κι εσύ, θα πρέπει πρώτα εσένα να γοητεύσει» (Σ. 13), «όταν 

τους βάζεις σε ρόλους, τους καλείς να εκτεθούν, καταθέτουν την ψυχή τους.. πρέπει να νιώθουν 

ασφαλείς σε ποιον οµιλούν, για να οµιλούν» (Σ. 14), «ο δάσκαλος βάζει τα όρια, κινεί τα νήµατα, 

βάζει σε µια ιεραρχία τις σκέψεις άλλων» (Σ. 22), «απαραίτητη η γνώση δυναµικής των οµάδων, 

ψυχολογίας, θεάτρου και του γνωστικού αντικειµένου» (Σ. 05).   

8.1.3 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην αλληλεπίδραση εντός και εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος 

8.1.3.1 Αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές  

Η σχέση µε τους µαθητές διαφοροποιείται προς το καλύτερο, αλλάζει η άποψη που έχουν παρα-

δοσιακά οι µαθητές για τους καθηγητές, µε άµεσο θετικό αποτέλεσµα και στην ψυχολογία του εκ-

παιδευτικού. «∆άσκαλος, βέβαια. Έτσι µιλάνε τα παιδιά όταν αγαπούνε τους εκπαιδευτικούς.. λένε 

η δασκάλα µου, δε λένε η καθηγήτριά µου.. στη γλώσσα των παιδιών καθηγητής είναι αυτός που 

απλά κάνει τη δουλειά του και φεύγει.. όταν υπάρχει το δέσιµο, αµέσως γίνεσαι η δασκάλα.. είναι 

τίτλος τιµής» (Σ. 23), «µου άνοιξε αγκαλιά, έρχεσαι πιο κοντά, κερδίζεις µαθητές που δε θα τους 

κέρδιζες διαφορετικά, προσεγγίζεις τα έξυπνα παιδιά που βαριούνται το σχολείο» (Σ. 03), «γνωρίζει 

καλύτερα ο µαθητής το δάσκαλό του, τον βλέπει ως φίλο, υπάρχει µια επίδραση σε προσωπικό επί-

πεδο» (Σ. 06), «γενικά τον µαθηµατικό τον βλέπουνε κάπως, είναι ο πιο απόµακρος καθηγητής.. µε 

το ∆ράµα ήρθα πιο κοντά στους µαθητές µου, έκανα πιο ζωντανά το µάθηµά µου, ήταν πάρα πολύ 

θετικό για µένα σαν άτοµο το ότι είχα καλύτερη σχέση µε τα παιδιά» (Σ. 20), «έβγαλαν βιώµατα, 

συναισθήµατα, γνώρισα τη ζωή τους, τα ενδιαφέροντά τους» (Σ. 06), «δε χρησιµοποιώ τη φράση οι 

µαθητές µου, πιο πολύ λέω, τα παιδιά µου» (Σ. 10), «σου ξετυλίγει σχέσεις µε τα παιδιά εντελώς 
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µοναδικές» (Σ. 14), « η σχέση µε τα παιδιά είναι αµφίδροµη σε βάθος χρόνου.. σε αναγνωρίζουν, 

ξέρουν πώς τους µίλησες, τι τους είπες» (Σ. 18), «πήγα να τα δω, είναι δευτέρα λυκείου τώρα, τρέ-

χανε από πίσω µου, µαµά, µαµά λέγανε» (Σ. 20), «ακόµα και εδώ στο µουσείο, κάποια θέλουν να σ’ 

αγκαλιάσουν, να σε πιάσουν, να µη φεύγουν.. δεν είναι τυχαίο» (Σ. 23). 

Η µεγαλύτερη ικανοποίηση προέκυψε από το γεγονός ότι κινητοποίησαν την πλειοψηφία των 

µαθητών, από τη µια πλευρά τους πολύ καλούς µαθητές που συνήθως κυνηγούν το βαθµό και από 

την άλλη τους περιθωριοποιηµένους, µε χαµηλό προφίλ, που δεν έχουν πολλές δυνατότητες να 

δραστηριοποιηθούν σε µια παραδοσιακή διδασκαλία. Μερικές µαρτυρίες: «κατάφερα να κάνω αυτό 

το παιδί να ’ρθει σε επαφή µε τα άλλα, να συµµετέχει σε ένα κοινό πράγµα, κάτι που δεν είχα κα-

ταφέρει µε το µάθηµα» (Σ. 21), «ανταποκρίθηκαν όλοι, όχι µόνο οι καλοί µαθητές, ο στόχος δεν 

είναι ο βαθµός»  (Σ. 05), «ήταν όλοι εκεί, παρόντες, κι ας ήξεραν ότι δεν πρόκειται να αξιολογη-

θούν» (Σ. 14), «καλεί τους πάντες να µπουν στο παιχνίδι… τους ενεργοποιεί όλους.. ο µαθητής γί-

νεται µέλος µιας οµάδας που λειτουργεί συλλογικά.. µαθαίνουν να πειθαρχούν, να ακούν, να συ-

νεργάζονται, να µοιράζονται» (Σ. 06), «ότι αλλάζουν διάταξη στις τάξεις, τους ξενίζει στην αρχή, 

µετά όµως τους αρέσει.. το περιµένουν.. και συµµετέχουν όλοι» (Σ. 15), «κάποια παιδιά διαθέτουν 

άλλες δεξιότητες που µπορεί να αναδειχθούν µέσα από το Εκπαιδευτικό ∆ράµα» (Σ. 17), «παιδιά 

από το τµήµα ένταξης, παιδιά µε προβλήµατα.. τι χαρά τους έδωσε, νιώθουν ότι είναι χρήσιµα» (Σ. 

19), «βλέπεις να ζωντανεύουνε µάτια, κινητοποιείς δυνάµεις της τάξης καταχωνιασµένες» (Σ. 13), 

«όλοι µπορούν να παίξουν, δεν κάνουµε ηθοποιούς» (Σ. 26), «οι χειρότεροι στην τάξη; τρελάθηκαν 

όλοι, όταν είδανε να παίζουν ή να τραγουδάνε τόσο ωραία» (Σ. 19).  

Κυρίαρχο ρόλο παίζει το Εκπαιδευτικό ∆ράµα στην αντιµετώπιση των µαθητών ως ενηλίκων 

που έχουν να προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως αυριανών πολιτών που πρέπει να µά-

θουν πράγµατα για τη ζωή. Ενδεικτικά: «προσπαθώ να τραβήξω τα παιδιά δίνοντας αξία στη συµ-

µετοχή τους, τραβώντας το ενδιαφέρον τους, πάντα µε σεβασµό στην προσωπικότητά τους» (Σ. 11), 

«σε όλους συµπεριφέροµαι σαν να είναι ενήλικες, οφείλεις να σέβεσαι ακόµη κι αυτόν που είναι 

πέντε χρονών» (Σ. 23), «κάθε παιδί έχει θετικά στοιχεία» (Σ. 18), «βοηθάς να δηµιουργηθούνε άν-

θρωποι» (Σ. 17), «τα παιδιά µαθαίνουν ότι στη ζωή, µόνο από αυτό το µοίρασµα, τη συνεργασία, 

µπορούµε να προχωρήσουµε σωστά και να µην είµαστε εγκλωβισµένοι σε νοοτροπίες» (Σ. 06), 

«προσπάθησα να τους δώσω στοιχεία πιο πολύ για την αντιµετώπιση της ζωής» (Σ. 10), «αν δεν 
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είναι ο δάσκαλος προετοιµασία ζωής, τότε ποιο είναι;» (Σ. 14), «µπορούν να περάσουν κι άλλα 

πράγµατα, αξίες, ιδέες, αρχές» (Σ. 18), «µπορεί να του αλλάξεις τη ζωή» (Σ. 22).   

Οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν επίσης τον κοινωνικό ρόλο του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος, το 

πόσο βοηθάει στην κοινωνικοποίηση, στην εσωτερίκευση των δηµοκρατικών διαδικασιών και στη 

λήψη αποφάσεων µε τη βοήθεια της οµάδας των συνοµηλίκων. Μερικοί είπαν: «είναι µια δηµοκρα-

τική διαδικασία, πάντα σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό και διδακτικό. Αν σε κάποια στιγµή κρίνεις ότι 

δε θες να πεις κάτι, δεν το λες» (Σ. 17), «για µένα µετράει πάρα πολύ ο κοινωνικός ρόλος του Εκ-

παιδευτικού ∆ράµατος, είναι απίστευτα δοµηµένο, µπορείς να δουλέψεις πάρα πολλά στοιχεία µέσα 

στο σχεδιασµό» (Σ. 11), «αν κάνεις µια κουβέντα θεωρητική, έστω και µε ενδιαφέρον, και του πεις, 

ακολούθησε τα όνειρά σου, ο έφηβος δε θα το καταλάβει. Αν όµως του επιβεβαιώσουν αυτήν την 

ανάγκη αυτοί που χρειάζεται πιο πολύ, οι φίλοι του, µέσα από την οµάδα επιβεβαιώνεται αυτό που 

σκέφτεται» (Σ. 22), «κοινωνικοποιείται. Μαθαίνει πράγµατα. Αυτά τα διδάσκει το θέατρο, σου τα 

περνάει σιγά σιγά. Είναι σηµαντικός φορέας κοινωνικοποίησης» (Σ. 10).  

Ως εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν ότι έχουν αυξηµένες ευθύνες απέναντι στους µαθητές, τους 

γονείς τους και την ευρύτερη κοινωνία, βλέπουν τους εαυτούς τους ως πρότυπα, πιστεύουν ότι ο-

φείλουν να εκµεταλλεύονται κάθε δυνατότητα που τους προσφέρει η τάξη ώστε να επηρεάσουν έ-

στω και λίγο τους αυριανούς πολίτες. Σε αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του 

Εκπαιδευτικού ∆ράµατος: «είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο όπου δε διαβάζεις οριζόντια αλλά κά-

θετα.. εµβαθύνουµε, βρίσκουµε ερµηνείες, επανατοποθετούµαστε απέναντι στις αυθαίρετες ή τις 

ετοιµοπαράδοτες κρίσεις των άλλων» (Σ. 14), «πρέπει να έχεις µια υπεύθυνη στάση από τη στιγµή 

που θα πάρεις την απόφαση να το εφαρµόσεις, οφείλεις να αφήσεις στα παιδιά κάτι, δεν πρέπει να 

αφήσεις λεπτό να πάει χαµένο, οφείλουµε να ανεβάζουµε κι εµείς από τη µεριά µας το επίπεδο της 

δηµόσιας εκπαίδευσης, δεν είναι µόνο οι νόµοι και τα συστήµατα, εµείς ερχόµαστε σε επαφή µε τα 

παιδιά» (Σ. 11), «είµαστε πολύ συνυπεύθυνοι και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικοί» (Σ. 17).  

Επίσης, νιώθουν υψηλό αίσθηµα ευθύνης και διατηρούν ζωντανή την αγωνία τους αν προσφέ-

ρουν αρκετά, αν είναι ηθικά σωστοί, αν τυχόν παρερµηνεύουν ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Λέ-

νε χαρακτηριστικά: «πάντα είχα µέσα µου την αγωνία αν προσφέρω στα παιδιά, έχεις ευθύνη, τα 

έχεις πιο πολλή ώρα απ’ όση τα βλέπουν οι γονείς τους, οφείλεις να πεις µια κουβέντα που θα τα 

σηµαδέψει.. µέσω του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος οφείλεις να ψάξεις γωνιές του εαυτού σου που δεν 

ξέρεις πού θα σε οδηγήσουνε» (Σ. 22), «όταν ένα τµήµα έχει εκπαιδευτεί, σ’ έχει µάθει, σ’ έχει και 
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δεύτερη χρονιά, σου δηµιουργεί και σένα το χρέος να συνεχίσεις αυτήν την αίσθηση του διαφορετι-

κού µαθήµατος» (Σ. 13), «ήθελαν να αποτυπώσουν τη στιγµή τους και εγώ, ο προοδευτικός καθη-

γητής του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος κόλλησα, λέω τώρα.. αν τα δείξουν στους γονείς τους, τι θα 

πουν;» (Σ. 14), «όχι, δε γίνεται «Κύµα», τον ίδιο κίνδυνο που έχει το ∆ράµα, τον έχει και ένας δά-

σκαλος που προσπαθεί να περάσει τις απόψεις του στα παιδιά» (Σ. 08), «βέβαια, από µόνο του το 

Εκπαιδευτικό ∆ράµα έχει δικλείδα ασφαλείας και δεν επιτρέπει» (Σ. 27).  

8.1.3.2 Αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους  

Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι όσοι ασχολούνται µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, θέλουν να 

µοιράζονται, να προσφέρουν, έχουν ανάγκη να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται. Με 

τον καιρό παρατήρησαν το ίδιο και στον εαυτό τους, έγιναν δηλαδή πιο συνεργάσιµοι µε συναδέλ-

φους διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ παράλληλα επεδίωξαν συνεργασίες στο ίδιο ή και σε άλλα σχο-

λεία Όπως τόνισαν κάποιοι, «όλοι αυτοί µε το Θέατρο στην Εκπαίδευση, έχουνε διάθεση, πάθος, 

δεν είναι απλώς επαγγελµατίες, µε βοήθησαν να µελετήσω, να επιµορφωθώ» (Σ. 07), «γνώρισα συ-

ναδέλφους µε αντίστοιχα ενδιαφέροντα, έµαθα κι εγώ από αυτούς» (Σ. 12), «όταν παίρνεις ένα 

πρόγραµµα, αυτό το κάνεις µε έναν άλλο τρελό και συµπαραστέκεσαι, δεν µπορείς µε έναν κανονι-

κό καθηγητή» (Σ. 03), «έχω ανάγκη να βρω ανθρώπους που έχουν την ίδια τρέλα µε µένα, την ίδια 

ανάγκη να προσφέρουν» (Σ. 22), «αν δε συµφωνούσαµε, πώς θα συνεργαζόµασταν;» (Σ. 13), «άλ-

λαξε την όλη µου εικόνα ως εκπαιδευτικού το µοίρασµα µε άλλους συναδέλφους» (Σ. 06), «δεν ξέ-

ρανε το ∆ράµα, εγώ το χειρίστηκα.. εξοµολογήθηκαν µετά ότι δε φανταζόταν ότι θα ήταν κάτι τέ-

τοιο» (Σ. 04), «ως δάσκαλοι δυσκολευόµαστε να συνεργαστούµε, να παραδεχτούµε ότι ο άλλος 

µπορεί να είναι καλύτερος από µας» (Σ. 06), «βλέπουν τη χαρά, το πάθος, την τρέλα» (Σ. 14).  

Οι περισσότεροι επιµένουν στη διάχυση της µεθόδου του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος µεταξύ των 

συναδέλφων. Κρίνουν πολύ σηµαντικό να γίνει ευρύτερα γνωστό µέσω δικτύων αλληλοβοήθειας, 

ακόµη και σε επίπεδο σχολικής µονάδας ή γειτονικών σχολείων, που δε θα εξαρτώνται αποκλειστι-

κά και µόνο από τα οργανωµένα προγράµµατα επιµόρφωσης και εκπαίδευσης. Όπως είπαν, «κάθε 

πολλαπλασιασµός αυτού του πράγµατος είναι σηµαντικός» (Σ. 07), «πολλοί συνάδελφοι ασχολού-

νται µ’ αυτό, αλλά αυτοί οι πολλοί εξακολουθούν να είναι λίγοι µέσα στο σύνολο» (Σ. 25), «πρέπει 

να κάνουµε οµάδες αυτοβοήθειας µε ανθρώπους που ξέρουν και µοιράζονται» (Σ. 23), «να µην πε-

ριµένουµε θαύµατα από την πρώτη στιγµή, αν υπάρχει το µεράκι, το πάθος, τα πράγµατα έρχονται 

µόνα τους» (Σ. 06), «το ερέθισµα είναι σηµαντικό, από κει και πέρα ο καθένας εµπλουτίζεται» (Σ. 



  

 
 
 

62 

17), «πέρσι και φέτος κάναµε ανοιχτές διδασκαλίες στο σχολείο µας» (Σ. 14), «ερχότανε µια γενική 

αναγέννηση στο σχολείο, οι συνάδελφοι αποκτούσαν αυτή την εµπειρία, µεταµορφωνότανε, παίρ-

νανε και δίνανε.. αυτό είναι το µεγαλείο, η αλληλεπίδραση» (Σ. 04), «τροφοδοτείς την εκπαίδευση 

µε άλλη δυναµική, µε άλλη ενέργεια» (Σ. 11), «και σ’ ένα δίωρο πετιούνται σπίθες δεξιά κι αριστε-

ρά» (Σ. 22), «ως σχολείο είµαστε ανοιχτοί να συνεργαστούµε, να δεχτούµε οποιονδήποτε θέλει να  

µάθει για το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, να παρακολουθήσει εφαρµογή µέσα στην τάξη, δεν κλείνουµε 

την πόρτα σε κανέναν, µας αρέσει η συνεργασία» (Σ. 06), «έχω βάλει το Εκπαιδευτικό ∆ράµα στο 

πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης, όλοι οι συνάδελφοι θα συµµετάσχουν» (Σ. 27), «συνεργάστηκα µε 

όλες τις ειδικότητες, γινότανε όλα σε ένα επίπεδο ίσο» (Σ. 02), «ό,τι ήξερε η καθεµιά, το µοιραζό-

µασταν, το ανταλλάζαµε» (Σ. 14), «δεν µπορούµε να υψώνουµε δίπλα µας τείχη, να µην επικοινω-

νούµε, να κρατάµε ό,τι έχουµε µόνο για τον εαυτό µας» (Σ. 06), «το πιο όµορφο ήταν η συνεργασί-

α, να δουλεύουµε µαζί και να µοιραζόµαστε.. να παραδέχεσαι τον άλλον, την αλήθεια, την κατάρ-

ρευση των µύθων, την πραγµατικότητα» (Σ. 14), «οι Γερµανοί λένε, δύο κεφάλια σκέφτονται καλύ-

τερα από ένα. Αν κάποιοι διστάζουνε, µπορούν να συνεργαστούνε µε κάποιον. Πιστεύω σ’ αυτό, το 

έχω δει, παρασύραµε πολλούς µαζί µας» (Σ. 04), «τη χαρά ή την αποτυχία τη γευόµαστε όλοι µαζί, 

δεν τα φορτώνεται ένας, συνήθως ο δάσκαλος» (Σ. 06), «µου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω µε συ-

ναδέλφους µου, να ανταλλάσσουµε απόψεις, να προκαλείται το µυαλό να πηγαίνει παραπέρα» (Σ. 

08), «νιώθω µέλος µιας επαγγελµατικής επιστηµονικής κοινότητας, που προσπαθεί να κάνει το 

σχολείο χώρο ευχάριστης δηµιουργικής µάθησης και συνύπαρξης» (Σ. 12).   

Όσο για τη στάση των συναδέλφων τους προς τη δράση αυτή, εξαρτάται από τις παγιωµένες ή 

µη αντιλήψεις τους σχετικά µε τη διδακτική και τις καινοτόµες δράσεις. Άλλοι βλέπουν µε συµπά-

θεια και εκτίµηση τις προσπάθειες, άλλοι πλησιάζουν µε ειλικρινές ενδιαφέρον, ενηµερώνονται, 

συµµετέχουν και βοηθούν έµπρακτα, άλλοι τους χαρακτηρίζουν γραφικούς ή απλώς αδιαφορούν. 

Μερικοί επέρριψαν ευθύνη στην επικρατούσα διαµάχη µεταξύ θεωρητικών και εµπειρικών, καθώς 

και στην ανάµειξη εξωγενών παραγόντων στα σχολεία. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά, «σε άλ-

λους αρέσει και το καµαρώνουν, άλλοι µε θεωρούν γραφική» (Σ. 03), «θα έχεις πάντα κάποιους που 

θα κάνουν αρνητική κριτική, πολύ φυσιολογικό, σε µία δηµοκρατία συµβαίνει» (Σ. 04), «στο σχο-

λείο πολύ εύκολα σε πολεµάνε» (Σ. 02), «ακόµα και αν δεν είναι της ίδιας προσέγγισης, σέβονται 

τη γνώµη µου» (Σ. 09), «υπήρχαν και συνάδελφοι, οπισθοδροµικά µυαλά, που απαξίωναν εντελώς» 

(Σ. 10), «άλλοι συνάδελφοι δεν έκαναν τον κόπο να ’ρθουν, δε βρήκαν χρόνο είπαν» (Σ. 15), «κά-

ποιοι συνάδελφοι προθυµοποιήθηκαν και ήθελαν να βοηθήσουν, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να χά-
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σουν τις τελευταίες ώρες» (Σ. 17), «µε τους συναδέλφους δεν είχα πρόβληµα ποτέ, κάναµε από κοι-

νού κάποιες δραστηριότητες.. ήταν θετικοί και στην πρόταση και στη συνεργασία» (Σ. 27), «έκανε 

τροµερή εντύπωση σε έναν που ήταν πληροφορικός.. συγκλονίστηκε.. µου έλεγε, έχω αλλάξει άπο-

ψη για τα παιδιά, βλέπω τώρα ότι έχουνε ευαισθησίες, ούτε καν µου περνούσε από το µυαλό. Και 

έλεγε ότι πραγµατικά θα έπρεπε να γίνεται κάτι τέτοιο στην αρχή της χρονιάς, για να γνωρίζουµε το 

υλικό µας» (Σ. 24), «υπάρχουν συνάδελφοι που αντιδρούν, πολλοί αγνοούν» (Σ. 25), «έκανα προ-

σοµοίωση επιστηµονικών συνεδρίων µέσα από το Εκπαιδευτικό ∆ράµα. ∆εν ήτανε αποδεκτό από 

όλους τους συναδέλφους, δεν το αποδέχονται καθόλου εξαρχής. Κυρίως οι µαθηµατικοί. Θεωρούν 

ότι το µάθηµα στην τάξη είναι η µόνη µέθοδος να προσεγγίσει κάποιος τη γνώση» (Σ. 07), «τα 

Χριστούγεννα [τα παιδιά] µου έλειψαν τροµερά.. µου λέει µια συνάδελφος, δε σε ξέρω και καλά, να 

σε φασκελώσω» (Σ. 11), «είχα ένα συνάδελφο που µου ’λεγε, χαζός είσαι και χαίρεσαι όταν έρχε-

σαι εδώ; έλεγα, βεβαίως χαίροµαι.. µε κοιτούσε µε ανοιχτό στόµα, κουνούσε το κεφάλι του.. άλλοι 

ερχόντουσαν στις γιορτές και κοιτάγανε το ρολόι» (Σ. 10), «στα σχολεία µας υπάρχει πόλεµος µε-

ταξύ παιδαγωγικής και εµπειρίας.. πόλεµος από έµπειρους καθηγητές, εγώ είµαι είκοσι χρόνια και 

ξέρω, δεν µπορείς να ’ρθεις να µου πεις κάτι.. οτιδήποτε καινοτόµο είναι και κακό.. και οι πολιτικές 

παρατάξεις το ίδιο.. έχουµε να κάνουµε µε συµπληγάδες» (Σ. 07).  

8.1.3.3 Αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού µε ανώτερα κλιµάκια της ιεραρχίας  

Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι η θετική στάση των διευθυντών και των σχολικών 

συµβούλων υπήρξε καταλυτική στη συνέχιση των προγραµµάτων Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στα 

σχολεία τους, καθώς αλλού υπήρξαν ένθερµοι υποστηρικτές της προσπάθειας, αλλού επέτρεψαν 

τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραµµα διευκολύνοντας τη διεξαγωγή τους, αλλού συµµετείχαν 

και προσωπικά στις εφαρµογές µέσα στην τάξη, ενώ αντιθέτως στις περιπτώσεις όπου το κλίµα του 

σχολείου ήταν εµφανώς αποθαρρυντικό, οι καινοτόµες δράσεις ελαχιστοποιούνταν για όσο χρονικό 

διάστηµα διαρκούσε η ψυχροπολεµική διάθεση. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις: «έπαιρναν τη-

λέφωνο διευθυντές και έλεγαν, να φέρουµε µια τάξη;» (Σ. 02), «µε τους δύο διευθυντές, συνεργα-

στήκαµε θαυµάσια, είχαµε απεριόριστη εκτίµηση, υποστήριξη, διευκόλυνση, θαυµασµό, επιβρά-

βευση για τα παιδιά» (Σ. 04), «πραγµατικά έχει πολύ µεγάλη σηµασία ο διευθυντής. Μας στήριξε 

πραγµατικά.. παρακολούθησε και εφαρµογή» (Σ. 06), «στο περσινό µου σχολείο ο διευθυντής ήταν 

µες στην καλή χαρά που γινόντουσαν τέτοια πράµατα, δυο φορές που παρακολούθησε, του άρεσε 

πολύ» (Σ. 15), «πρόπερσι που είχαµε διευθυντή σκληροπυρηνικό, ήµασταν σε µαρασµό, δεν είχαµε 
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διάθεση κι όταν δεν έχεις όρεξη, περιορίζεσαι» (Σ. 04), «ο διευθυντής άκουγε θέατρο και έβγαζε 

φλύκταινες. Στο Εκπαιδευτικό ∆ράµα δεν ήρθε καθόλου, ούτε να το δει. Του είπα να φωνάξουµε 

γονείς, να φωνάξουµε συµβούλους, µου είπε όχι. Ο άνθρωπος πίστευε ότι σπαταλάµε το χρόνο µας 

για ανοησίες, ότι δεν κάνουµε µάθηµα. Και τον πάγκο για το Μουσείο του Αρχιµήδη που φτιάξαµε, 

την εποµένη έβαλε και τον χάλασαν» (Σ. 24), «πρόσφατα η διευθύντρια ήρθε να µε βγάλει µέσα 

από το γυµναστήριο, δεν παίζουµε λέω εδώ πέρα, διδάσκω. Ε ναι, λέει, δεν είναι για να διδάσκεις, 

το γυµναστήριο» (Σ. 25), «έχουµε σχολικό σύµβουλο θεολόγων, που δε γνώριζε για το Εκπαιδευτι-

κό ∆ράµα, ο ίδιος ήρθε στο σχολείο, µίλησε µαζί µου, έδειξε πολύ ενδιαφέρον να µάθει τι είναι, 

παρακολούθησε µέσα στην τάξη εφαρµογή, µου είπε προχώρα το, προσωπικά είµαι µαζί σου και σε 

στηρίζω» (Σ. 06), «δεν άκουσα ποτέ σύµβουλο να κατηγορεί κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα όλοι το ενισχύ-

ουν» (Σ. 13). 

8.1.3.4 Αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού µε γονείς και ευρύτερη κοινότητα  

Σε σχέση µε τους γονείς των µαθητών τους, οι εκπαιδευτικοί κέρδισαν σεβασµό, αναγνώριση 

των κόπων τους, ηθική ικανοποίηση, ενίοτε και συνεργασία. Όπως είπαν, «ζήσαµε συγκινητικές 

στιγµές µαζί µε τους γονείς» (Σ. 04), «δεν έχω µαλώσει ποτέ µε γονείς.. δε διαµαρτυρήθηκαν ποτέ, 

αντίθετα ερχόντουσαν και το χαιρόντουσαν» (Σ. 10), «στο Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο και στο δίγλωσ-

σο σχολείο στη Γερµανία οι γονείς θέλανε τα παιδιά τους να µάθουν µέσα από τεχνικές του θεά-

τρου» (Σ. 16), «καθιέρωσα στο σχολείο γιορτή ευρωπαϊκών γλωσσών, µε συµµετοχή των παιδιών.. 

οι γονείς είπαν δεν έχουνε δει τα παιδιά τους άλλη φορά να συµµετέχουν έτσι χωρίς να χαζεύουν» 

(Σ. 17), «όσοι γονείς είναι υποψιασµένοι και καταλαβαίνουν ότι είναι καλό, είναι θετικοί και το 

στηρίζουν, υπάρχουν άλλοι γονείς που το θεωρούν χάσιµο χρόνου, αντιδρούν ή δεν τ’ αφήνουν να 

’ρθουν» (Σ. 25).   

8.1.4 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην κριτική στάση του εκπαιδευτικού 

σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα µας 

Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν κυρίως στη µονοδιάστατη εικόνα του σηµερινού σχολείου, 

που δίνει αποκλειστική σηµασία στη στείρα µετάδοση γνώσεων και τεχνολογικής κατάρτισης, χω-

ρίς να επιτρέπει ή να ενθαρρύνει την πολύπλευρη ανάπτυξη του µαθητή ως προσωπικότητας. Χα-

ρακτηριστικά δήλωσαν: «είναι ένα απωθητικό σχολείο.. δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά δεν το αγα-

πούν.. θα µπορούσε να είναι ένα κύτταρο πολιτισµού, να λειτουργεί πλατύτερα µέσα στην κοινωνί-
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α, να είναι µια µεγάλη αγκαλιά» (Σ. 10), «θα έπρεπε να αναπτύσσουν κι άλλες πλευρές που το σχο-

λείο δεν τις ανασύρει, τις κατακαπακώνει» (Σ. 14), «αυτά που κάνεις εσύ, που κάνω εγώ, τα περνά-

νε στο ντούκου» (Σ. 24).   

Άσκησαν έντονη κριτική στα επίσηµα προγράµµατα επιµόρφωσης, χαρακτηρίζοντάς τα ελλιπή, 

αποµακρυσµένα από τη σχολική πραγµατικότητα, µε ανύπαρκτη έως µηδαµινή επαφή µε την καθη-

µερινή πρακτική της τάξης, µε περιεχόµενο που δε λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες εκπαιδευτικών και 

µαθητών του σύγχρονου σχολείου, µε εκπαιδευτές που δεν έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, 

χωρίς γνώσεις διδακτικής ενηλίκων, χωρίς γνώσεις του αντικειµένου στο οποίο υποτίθεται ότι επι-

µορφώνουν τους µάχιµους εκπαιδευτικούς της τάξης. Μερικές δηλώσεις είναι πολύ χαρακτηριστι-

κές: «πρόσφατα στο Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, είχαµε να δώσουµε περισσότερα απ’ ό,τι 

να πάρουµε» (Σ. 04), «οργανώνονται από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε 

σχολική αίθουσα» (Σ. 11), «στην εισαγωγική επιµόρφωση αυτών που θα διδάξουν θέατρο, κάνουν 

τα σεµινάρια άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι είναι το Θέατρο στην Εκπαίδευση» (Σ. 23), «δείτε 

ποιες είναι οι αληθινές ανάγκες των παιδιών.. σας παρακαλώ, αφήστε τη θεωρία, δείτε πώς είναι η 

πράξη» (Σ. 22). 

Επίσης, άσκησαν κριτική στα επίσηµα Αναλυτικά Προγράµµατα, στις οδηγίες διδακτικής και 

αξιολόγησης, καθώς και στο ασφυκτικό πλαίσιο του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου σε 

συνδυασµό µε τον όγκο της διδακτέας ύλης και τις τελικές εξετάσεις. Ενδεικτικά είναι τα αποσπά-

σµατα που ακολουθούν: «δύο τµήµατα µαζί δε γίνεται, δεν µπορείς να έχεις πενήντα παιδιά. Είναι 

τρέλα. ∆εν το συζητώ. Και σε µια ώρα τι να προλάβεις να κάνεις; ∆εν ξέρω ποιοι τα σκέφτονται και 

πώς τα σκέφτονται αυτά, σίγουρα θέλει µια άλλη διάρθρωση» (Σ. 25), «οι συνθήκες είναι άθλιες. 

Έχεις διάθεση, έχεις καλό υλικό, 24 τµήµατα και 35 λεπτά την εβδοµάδα το καθένα. Τι περιθώρια 

έχω πέρα από τα πιο βασικά πράγµατα; ∆εν µπορώ να φτάσω σε κανένα επίπεδο εξέλιξης» (Σ. 22), 

«δε φτάνουν τα 45 λεπτά» (Σ. 27), «έχεις µονόωρα µαθήµατα και πρέπει να κάνεις δράσεις σε επει-

σόδια. Απαράδεκτο» (Σ. 11), «στο λύκειο πέρυσι δεν επέτρεψα στον εαυτό µου να χάσει ούτε µια 

ώρα µαθηµατικών για να κάνω οτιδήποτε άλλο, ούτε την ύλη σου προλαβαίνεις να βγάλεις καλά 

καλά» (Σ. 20), «απελευθερώστε την Παιδεία.. αυτό το πακέτο συγκεκριµένη ύλη - συγκεκριµένες 

µορφές ερωτήσεων, το κρατάµε σε αντίθεση όλων όσα κάνουµε στην τάξη» (Σ. 13).  

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί βασιζόµενοι στην εµπειρία τους από το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, 

πρότειναν διάφορες ιδέες πρακτικά εφαρµόσιµες για την ανάδειξη νέων πτυχών των Αναλυτικών 
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Προγραµµάτων. Θα µπορούσαν για παράδειγµα, να αξιοποιηθούν οι τεχνικές του Εκπαιδευτικού 

∆ράµατος για να αναπτυχθεί µε ουσιαστικό τρόπο η «τέχνη των ερωτήσεων» (Σ. 01), να γραφούν 

νέα βιβλία θεωρίας που βασίζονται στην πρακτική της τάξης και τους διαφορετικούς τρόπους µά-

θησης των παιδιών, να διαφοροποιηθεί η µορφή των θεµάτων στις εξετάσεις µε βάση συλλογικές 

πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Όπως είπαν: «είδα ότι υπάρχει κενό στη µουσική παιδεία, έτσι έγρα-

ψα ένα παραµύθι µε ήρωες τα σύµβολα της µουσικής µε τα χαρακτηριστικά τους.. το παιδί µαθαίνει 

τη θεωρία της µουσικής µε πολύ απλό τρόπο» (Σ. 19), «αν δουλέψουµε έτσι όλοι οι συνάδελφοι, 

µπορούµε να πάρουµε την πρωτοβουλία στα χέρια µας και να αλλάξουµε και τη µορφή των θεµά-

των» (Σ. 13). 

Όσο για την ένταξη του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στο πρόγραµµα του σχολείου, κάποιοι πρό-

τειναν να ενταχθεί στην Ευέλικτη Ζώνη, στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ή όπως αλλιώς 

ονοµάζονται οι εκάστοτε ενσωµατωµένες δράσεις, κάποιοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους που 

διδασκόταν µέχρι πρόσφατα µέσω του µαθήµατος επιλογής της θεατρολογίας χάνοντας πολλή από 

την ουσία του, άλλοι πρότειναν την καθιέρωση µιας ολόκληρης εβδοµάδας δραστηριοτήτων τουλά-

χιστον µία φορά το χρόνο, στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να επιλέξουν σε συνεργασία µε 

τους µαθητές και τη σχολική εκπαιδευτική κοινότητα, ένα διεπιστηµονικό θέµα, το οποίο και να 

εξετάσουν όσο το δυνατόν πολύπλευρα, οι περισσότεροι όµως θεωρούν ότι το καλύτερο θα ήταν να 

ενταχθεί µέσα στη διδακτική των διαφόρων µαθηµάτων ως µέθοδος, ώστε να µη θεωρηθεί από τους 

µαθητές ως ένα ακόµη υποχρεωτικό µάθηµα. Χαρακτηριστικά λένε: «το θέατρο µε κανέναν τρόπο 

δε θα έπρεπε να σταµατήσει σε κανένα σχολείο» (Σ. 22), «θα έπρεπε να είναι βασικό µάθηµα» (Σ. 

23), «να συνεργαστείς, αλλά να έχεις χρόνο» (Σ. 24), «µια ολόκληρη εβδοµάδα θα µπορούσαν να 

ασχοληθούν µε ένα µαθηµατικό φαινόµενο ή µια προσωπικότητα.. θα το δραµατοποιήσεις, θα κά-

νεις και ένα θεατρικό» (Σ. 17). Για να γίνει όµως αυτό, θεωρούν αρχικά απαραίτητη την εισαγωγή 

του στα σεµινάρια δασκάλων και καθηγητών, ώστε να έχουν όλοι, έστω και για ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα, την ευκαιρία να το γνωρίσουν, «να υποδυθούν ρόλους, να εκτεθούν, να αντιµετωπίσουν 

τους φόβους τους, να γίνουν καλύτεροι» (Σ. 22).   

Επισηµαίνουν όµως παράλληλα ότι η τυχόν ελλιπής και αποσπασµατική εκπαίδευση των εκπαι-

δευτικών πάνω στη συγκεκριµένη µέθοδο, ενέχει κινδύνους παραποίησης, διαστρέβλωσης και αλ-

λοίωσης του νοήµατος. Γι’ αυτό και προτείνουν να είναι προσεκτικά οργανωµένα, αποτελεσµατικά 

χρηµατοδοτούµενα και µε αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές τα σχετικά προγράµµατα επιµόρ-
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φωσης, να διοργανωθούν επισήµως από τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, αφού προσληφθούν οι κα-

τάλληλοι εµψυχωτές-εκπαιδευτές, διότι το ενδιαφέρον και η ανάγκη για σωστή ενηµέρωση και επι-

µόρφωση είναι αυξηµένα, «υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν, αλλά πρέπει από κάπου να είναι 

στηµένο, οργανωµένο, πληρωµένο» (Σ. 14). Όσοι από αυτούς συµµετείχαν ήδη σε επιµορφώσεις 

είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τονίζουν την ιδιαίτερη σηµασία που έχει το Εκπαιδευτικό 

∆ράµα για την ουσιαστική ανάπτυξη όχι µόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και πολλών άλλων επαγ-

γελµατιών: «παίρνουµε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα πολύ σοβαρά υπόψη µας στις επιµορφώσεις, θα 

ήθελα να είχα τη δυνατότητα να κάνω όλα τα σεµινάρια σαν workshop, όπου θα συµµετέχουν όλοι» 

(Σ. 17), «αν έπρεπε να τους δείξω πώς κάνουνε εκπαιδευτικά προγράµµατα ή πώς να ξεναγούν, θα 

τους ξεκινούσα από µαθήµατα θεάτρου. Γιατί µαθαίνεις πώς να στέκεσαι, να µιλάς, να ακούς, να 

λιώνεις τον πάγο, να µην ντρέπεσαι. Το οποίο το κάνουνε έξω, έτσι; Εµείς δεν το κάνουµε εδώ» (Σ. 

23), «αν ήµουνα στα πλαίσια µιας οµάδας που το διοργάνωνε αυτό, θα το έκανα µε πολύ µεγάλη 

ευχαρίστηση.. θα είχα πάντα ανάγκη να µεταδίδω γνώσεις.. ιδανική συνθήκη να οργανώνουµε µαζί 

τέτοιες δραστηριότητες... ο ένας να χτίζει πάνω στη γνώση του άλλου... το χρειαζόµαστε… οι δά-

σκαλοι που δεν το ξέρουν, δεν ξέρουνε τι χάνουν και δε θα το χρησιµοποιήσουν ποτέ» (Σ. 22), «εί-

ναι ένα εργαλείο εκ των ων ουκ άνευ.. πρέπει να περάσουµε όλοι από αυτό.. δίµηνο, τρίµηνο, τόσο 

χρειάζεται για να πάρεις τις πρώτες βάσεις» (Σ. 14). 

8.2 ∆εύτερος Άξονας: Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην προσωπική ανά-

πτυξη των εκπαιδευτικών 

Προέκυψαν δύο κατηγορίες. Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος: α) στην αυτογνωσία του 

εκπαιδευτικού και β) στη γενικότερη ωφέλεια του εκπαιδευτικού.  

8.2.1 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην αυτογνωσία του εκπαιδευτικού 

Γενικά η ενασχόληση µε το Θέατρο βοηθάει στην αυτογνωσία, ειδικότερα όµως το Εκπαιδευτι-

κό ∆ράµα έχει ως κύριο στόχο τη γνώση του εαυτού µε την έννοια της κατανόησης των σχέσεών 

µας µε τους άλλους και τον κόσµο. Όπως εκµυστηρεύτηκαν µερικοί από τους συµµετέχοντες, «ει-

δικά στη φάση που ήµουνα µαθητευόµενη, έβλεπα πράγµατα που δεν είχα δει» (Σ. 01), «µε προ-

σέλκυσε ως µέσο να ανακαλύψει κανείς τον εαυτό του, τις σχέσεις του µε τους άλλους, την ανθρώ-

πινη κατάσταση, αν υπάρχει και πόση δυνατότητα αλλαγής» (Σ. 08), «µπες στο ρόλο, τι νιώθεις;.. 

ποιος ρωτά στην εποχή µας τι νιώθεις;» (Σ. 14), «η χαρά της ανακάλυψης είναι και για σένα τον 

ίδιο ένα κίνητρο» (Σ. 17), «ανακαλύπτω ενδιαφέροντα και κλίσεις» (Σ. 12), «δεν το θεωρώ εύκολη 
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ιστορία.. πώς χειρίζεσαι τον εαυτό σου.. έχει µεγάλο βαθµό έκθεσης» (Σ. 13), «φανερώνουµε στους 

µαθητές µας το ανθρώπινο πρόσωπο του δασκάλου..  µιλάµε πιο εύκολα για µας» (Σ. 06). Αναγνω-

ρίζουν τον εαυτό τους µέσα στους ρόλους που παίζουν οι µαθητές τους στο Εκπαιδευτικό ∆ράµα. 

Χαρακτηριστικά ανέφεραν, «βλέπεις τον εαυτό σου µέσα στον καθηγητή που κάνουν» (Σ. 03), 

«σου κάνει καθρεφτισµό» (Σ. 14), «πράγµατα που επαναλαµβάνεις, πού υπερβάλλεις» (Σ. 17).        

Ως οφέλη ανέφεραν την προσωπική υπέρβαση, τη χαρά της ανακάλυψης, θάρρος, αυτοπεποίθη-

ση, τόλµη, ανάληψη πρωτοβουλιών, αναπτυγµένη κριτική σκέψη, ελεύθερη έκφραση, ανεκτικότη-

τα, αισιοδοξία, χαρούµενη διάθεση, αναγνώριση του άλλου, αποδοχή της διαφορετικότητας, ανοχή 

στη διαφορετική άποψη, πολυδιάστατη αντίληψη, ευελιξία, ηθική ικανοποίηση, ηθική βελτίωση, 

καλύτερη επικοινωνία, καλλιέργεια ψυχής, ψυχική ισορροπία, ικανότητα διαχείρισης συναισθηµά-

των και καταστάσεων, αυθεντικότητα, δηµιουργικότητα, αλλά και ταπεινοφροσύνη. Χαρακτηριστι-

κά είναι τα αποσπάσµατα: «ήµουν κλειστή, περιχαρακωµένη.. ήταν µια προσωπική υπέρβαση» (Σ. 

13), «µε ξεµπλόκαρε και ως άτοµο και ως εκπαιδευτικό» (Σ. 27), «όλοι οι άνθρωποι έχουν κό-

µπους.. αυτούς θέλουµε να λύσουµε» (Σ. 01), «ελευθερία.. δεν ξέρω τι θα ανακαλύψω.. µε γοητεύ-

ει» (Σ. 08), «τολµώ, εκτίθεµαι περισσότερο» (Σ. 03), «σε βοηθά να ξεπεράσεις τείχη, εσωτερικά, 

κοινωνικά, να καταρρίψεις προκαταλήψεις, φοβίες, στερεότυπα, να δεις µε µια άλλη οπτική τη ζωή 

και τα πράγµατα» (Σ. 06), «µε απελευθέρωσε, µ’ έκανε πιο κοινωνικό, να µη φοβάµαι.. στη ζωή 

κοκκινίζω, στη σκηνή ποτέ» (Σ. 10), «να εκφράζοµαι πιο ελεύθερα, να δηµιουργώ.. έγινα πιο ανοι-

κτή, πιο ανεκτική» (Σ. 25), «διαφοροποιούµαι.. ελέγχω την εξωστρέφειά µου» (Σ. 27), «έχω ανοι-

χτές κεραίες στη ζωή» (Σ. 02), «µε βάζει σε µία διαδικασία πρόκλησης των ορίων µου» (Σ. 08), «ι-

σορροπία, χαρά, δηµιουργία» (Σ. 02), «αισθάνοµαι ο εαυτός µου» (Σ. 08), «νιώθεις καλά, διεκδικείς 

τη σχέση που σου αξίζει, φίλους που σου ταιριάζουν, έχεις ισορροπία, δεν είσαι ανασφαλής.. είσαι 

αυτός που θέλεις να είσαι» (Σ. 22), «καλλιέργεια της ψυχής» (Σ. 19), «µε χαροποιεί, µε ικανοποιεί, 

αισθάνοµαι ότι έχει νόηµα» (Σ. 08), «έγινα πιο απαιτητικός από τον εαυτό µου, έγινα καλύτερος, 

ανέπτυξα ηθικά τον εαυτό µου» (Σ. 07), «θα ταπεινωθείς και λίγο.. είναι πολύ σηµαντικό.. σαν εκ-

παιδευτικοί είµαστε πολύ κριτές, όχι κρινόµενοι» (Σ. 17).  

8.2.2 Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στη γενικότερη ωφέλεια του εκπαιδευτι-

κού 

Σε συνδυασµό µε την εφαρµογή στην τάξη, παρατήρησαν ότι απολαµβάνουν τη διαδικασία, 

χαίρονται κι αυτοί µαζί µε τους µαθητές τους, καθώς ανακαλύπτουν και δηµιουργούν νέα γνώση 
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από κοινού, συµµετέχουν σε κοινές δράσεις που µετατρέπονται σε αξιόλογες εµπειρίες για όλους, 

άλλοι παρατήρησαν ότι απέκτησαν άνεση, απέβαλαν το άγχος, µπορούν και αξιοποιούν κατάλληλα 

ό,τι δηµιουργείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προς όφελος και δικό τους και των µαθητών 

τους, παίρνουν ενέργεια και ευχαρίστηση. Λένε χαρακτηριστικά, «αυτό που ζήσαµε χάνει αν το πε-

ριγράψω µε λόγια.. µεταµορφωθήκαµε» (Σ. 04), «ακούω συναδέλφους να λένε, να περάσει η ώρα 

να φύγω.. είµαστε εκεί για µια µοναδική εµπειρία.. δε θέλω να περάσει, θέλω να τη ζήσω» (Σ. 11), 

«τα παιδιά έρχονται χαρούµενα, ωριµάζουν, αγαπάνε το σχολείο τους» (Σ. 26), «ο εκπαιδευτικός 

χαίρεται να πηγαίνει στη δουλειά του» (Σ. 04), «βλέπεις µε πόση διάθεση συµµετέχει και πόσο θέ-

λει να µάθει.. βοηθάς να απελευθερωθεί.. δεν πληρωνόµαστε γι’ αυτό» (Σ. 22).  

Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν ως αµοιβή για την προσφορά τους την αγάπη των µαθητών τους, 

την αναγνώριση, το σεβασµό, τις κοινές εµπειρίες, «µ’ αγαπούν λίγο παραπάνω κι αυτή είναι η α-

µοιβή» (Σ. 10), «µου είπαν πράγµατα που δε θα τα έλεγαν στους γονείς τους» (Σ. 22), «τα παιδιά το 

αναγνωρίζουν.. καταλαβαίνουν αυτόν που τους αγαπάει πραγµατικά.. και ανταποδίδουν» (Σ. 10), 

«αν αληθινά αγαπάς, τα παιδιά το καταλαβαίνουν» (Σ. 19), «όταν ένα παιδί είναι ζωηρό και πας να 

το χαλιναγωγήσεις, το παίρνει ως αντιπάθεια.. κάποια στιγµή όµως καταλαβαίνει» (Σ. 20), «φεύγει 

γεµάτος ο εκπαιδευτικός από την τάξη» (Σ. 18), «είναι φοβερός εµπλουτισµός.. δικός µας, των παι-

διών µας, της παιδείας µας, της εκπαίδευσής µας.. αυτό είναι Νέο Σχολείο για µένα» (Σ. 04).  

8.3 Τρίτος Άξονας: Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην κοινωνική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών 

Όσο για τις προσωπικές και οικογενειακές κοινωνικές σχέσεις, για άλλους δυσκόλεψαν λόγω 

αυξηµένων υποχρεώσεων και µείωσης του ελεύθερου χρόνου, για άλλους όµως καλυτέρευσαν. 

Όπως είπαν, «στέρησα από την οικογένειά µου πολλές ώρες προκειµένου να ασχοληθώ µε την µε-

λέτη και εφαρµογή του ∆ράµατος, παρόλα αυτά υπήρχε κατανόηση» (Σ. 09), «τώρα µπορώ να προ-

σφέρω περισσότερα και στην οικογένειά µου» (Σ. 11), «ο σύζυγός µου έχει ενθουσιαστεί, από κει 

που ήταν ένας τεχνοκράτης πληροφορικός, σκέφτεται σενάρια πληροφορικής, παιχνίδια ρόλων» (Σ. 

24), «η κόρη µου ήταν πολύ κλειστό παιδί, τώρα έχει αλλάξει.. όταν µου είπε θα πάω στη σχολή 

θεάτρου, δεν το περίµενα» (Σ. 25). 

Η ενασχόληση µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, όπου όποιο θέµα τίθεται υπό διαπραγµάτευση, έχει 

οπωσδήποτε και κοινωνικές προεκτάσεις, τους αφύπνισε όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήµατα, τους 
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έστρεψε προς τον εθελοντισµό και την κοινωνική προσφορά, τους ενέπνευσε να ασχοληθούν πε-

ρισσότερο µε τα κοινά, τους ευαισθητοποίησε και τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν την κοινω-

νική τους ευθύνη ως εκπαιδευτικοί και επιστήµονες. ∆ήλωσαν µερικοί από αυτούς: «το διδακτορικό 

µου ήταν κατά πόσο µπορούµε µέσα από τέτοιες δράσεις να αλλάξουµε τον κόσµο» (Σ. 07), «ως 

εκπαιδευτικοί οφείλουµε να καλλιεργούµε την κοινωνική συνείδηση των παιδιών, να τα κάνουµε 

πιο υπεύθυνα, αλλά και να διασφαλίσουµε την παιδικότητά τους» (Σ. 11), «αξίζει να δίνεις το χρό-

νο σου για κάτι τέτοιο εθελοντικά.. το ’χω κάνει και θα το ξανάκανα» (Σ. 22,) «είναι εργαλείο κοι-

νωνικής παρέµβασης, διαχείρισης συγκρούσεων, ακόµη και εξαρτήσεων» (Σ. 12). Αρκετοί εξέφρα-

σαν την αγωνία τους για το µέλλον, επηρεασµένοι από τις τωρινές καταστάσεις οικονοµικής κρίσης 

που ζει η χώρα µας, διερωτώµενοι «αυτήν την τρέλα πώς θα τη διοχετεύσεις, πόσο σε αφήνει αυτή 

η εποχή; Όταν ο δίπλα µου κλείνει το ρεύµα, δεν έχει να φάει, η κοινωνία δεν του επιτρέπει να έχει 

όνειρα, πώς θα µπορέσει να σκεφτεί να κάνει θέατρο; Ντρέπεσαι ακόµη και να ονειρεύεσαι» (Σ.22).  

Κεφ. 9 Συζήτηση – Ερµηνεία – Σχολιασµός  

9.1 Σε σχέση µε το 1ο ερευνητικό ερώτηµα: αν έχει συµβάλει και µε ποιον τρόπο το Εκ-

παιδευτικό ∆ράµα στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα είναι καταφατική, διότι το Εκπαιδευτικό ∆ράµα πράγµατι συ-

νέβαλε κατά ένα µεγάλο βαθµό στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που το γνώρισαν 

και το χρησιµοποιούν στη διδασκαλία τους. Η γνωριµία τους µε τη µέθοδο αποτέλεσε ένα «κρίσιµο 

επεισόδιο»19 στην επαγγελµατική τους ζωή µε άµεσες συνέπειες σ’ αυτήν (Ryan, 2005:192). Τους 

βοήθησε να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στους πολλαπλούς ρόλους20 που αναλαµβάνουν σε κάθε 

στάδιο της επαγγελµατικής τους ζωής (Ματσαγγούρας, 2005:70), τις περισσότερες φορές µε δική 

τους πρωτοβουλία21, να επιζητούν τη µάθηση είτε άµεσα είτε έµµεσα, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία 

τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, χωρίς να περιµένουν αποκλειστικά τη διοργάνωση επιµορφώσεων 

από επίσηµους επαγγελµατικούς φορείς, θεωρούν τους εαυτούς τους ερευνητές, που µελετούν τις 

                                                   
19 “critical incident” (Craft, 2000:199) 
20 «αρκετές τεχνικές προετοιµασίας των ηθοποιών µπορούν να βρουν άµεση εφαρµογή και στην προετοιµασία των εκ-
παιδευτικών για τη διδακτική τους καθηµερινότητα» (Whatman, 1997: 183) 
21 «µετά τόσα χρόνια εµπειρίας ανακάλυψαν νέους τρόπους µάθησης και επικοινωνίας της γνώσης, άλλαξαν νοοτροπί-
ες, αντιλήψεις, πεποιθήσεις για την καθηµερινή τους πρακτική» (Richardson, 1996:29) 



  

 
 
 

71 

διαφορές µεταξύ µαθητών και ενηλίκων εκπαιδευόµενων, διατηρούν αρχείο µε τις δραστηριότητες 

και τα συµπεράσµατά τους, ενηµερώνουν την ευρύτερη κοινότητα για το έργο τους (Edge, 

1992:87), αναθεωρούν διαρκώς τη δράση και τη γνώση πάνω στην οποία αυτή βασίζεται22, αναζη-

τούν απαντήσεις µε συνεχείς ερωτήσεις «προσθέτοντάς τους φιλοσοφική διάθεση µετασχηµατι-

σµού» (Gilbert Ryle, 1971, στο Lipman, 2006:104). Επιπλέον, διαφοροποιήθηκαν οι αντιλήψεις 

τους για το επάγγελµά τους: η ενασχόληση µε το ∆ράµα προκάλεσε αφενός µία επιστηµολογική 

ανησυχία για το τι ξέρουν και τι κάνουν ως επαγγελµατίες, αφετέρου µία οντολογική ανησυχία σχε-

τικά µε το ποιοι είναι οι ίδιοι ως επαγγελµατίες (Webster-Wright, 2009:717), µε αποτέλεσµα να ι-

σχυροποιήσουν την επαγγελµατική τους ταυτότητα, ανανεώνοντας το αίσθηµα δέσµευσης προς το 

επάγγελµα
23, υπευθυνότητας και προσφοράς προς την ευρύτερη κοινότητα, αποφεύγοντας παράλ-

ληλα την επαγγελµατική εξουθένωση και µαταίωση (Barth, 1996, στο Day, 2003:120). Ενισχύθηκε 

η πεποίθησή τους για προσωπική ελευθερία24, επαγγελµατική αυτονοµία25 και αυτοτέλεια26, συνεχή 

εµπλουτισµό της διδακτικής πρακτικής27, συµφωνώντας µε τον Brookfield, ότι «πρακτικές δανει-

σµένες από άλλους δεν τους απαλλάσσουν από την ανάγκη να κάνουν ατελείωτες επιλογές και α-

ποφάσεις σχετικά µε το τι είναι καλύτερο και γιατί» (2006:277) και έτσι, δηµιουργούν ποικιλοµορ-

φία, ενώ τολµούν να αναλαµβάνουν κινδύνους (στο ίδιο, σελ. 268). Επεδίωξαν περαιτέρω σπουδές 

(Day , 2003:149), ουσιαστική επιµόρφωση, βελτίωση της επαγγελµατικής τους θέσης, αναγνωρίζο-

ντας την αναγκαιότητα της διά βίου µάθησης, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την απόκτηση τεχνο-

γνωσίας και εφαρµογή καινοτοµιών, ενώ συµµετέχουν ενεργά χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του Εκ-

παιδευτικού ∆ράµατος σε προγράµµατα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης άλλων συνα-

δέλφων τους, είτε έµπειρων είτε νεοεισερχοµένων στο επάγγελµα, πιστεύοντας στη συλλογική προ-

σέγγιση, συνεργασία και αυθεντική µάθηση µέσω της ανταλλαγής εµπειριών, έρευνας δράσης και 

                                                   
22 «καθώς η πράξη µεταβάλλει συνεχώς τις συνθήκες δράσης» (Carr & Kemmis, 1997:55) 
23 Croswell & Elliot (2004): «το βλέπουν ως πάθος, ως επένδυση σε χρόνο εκτός του ωραρίου, ως εστίαση στις ανάγκες 
των µαθητών τους, ως ευθύνη µετάδοσης γνώσεων, αξιών και στάσεων, ως διατήρηση της επαγγελµατικής γνώσης και 
ως δέσµευση προς τη σχολική κοινότητα» (Malm, 2009:86) 
24 Εξάλλου, «αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας είναι η λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις αναπόφευκτης αβεβαιότη-
τας» (Hargreaves, 1995, στο Φύκαρης, 2010:187) 
25 Σύµφωνα µε τον  Stenhouse (1975), «οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών είναι συχνά βασισµένες στη διαίσθηση» (στο 
Day, 2003:68) 
26 «επιδιώκουν την επαφή µε την  παιδαγωγική θεωρία και µέσω αυτής τη διεύρυνση της θεωρητικής τους υποδοµής» 
(Ρέλλος, 2007:201) 
27 Είναι ανοιχτοί «σε κάθε µέθοδο που µπορεί να βελτιώσει τη διδασκαλία» (Ρέλλος, 2007:237) 
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θεωρητικοποίησης των πρακτικών τους παρατηρήσεων. Επίσης, επιδιώκουν να εµπλουτίζονται δι-

αρκώς, να διευρύνουν τις πρακτικές τους, να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τη ρουτίνα και την 

πλήξη της καθηµερινότητας, να ανανεώνονται οι ίδιοι και να φέρνουν την ανανέωση στο σχολείο 

τους και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.   

Παρατήρησαν επίσης, αλλαγές στη στάση και συµπεριφορά τους προς τους µαθητές, διαφορο-

ποιώντας το ρόλο τους από αυθεντία της γνώσης σε διαµεσολαβητή, εµψυχωτή, συνοδοιπόρο των 

µαθητών, συµφωνώντας µε τους Γεωργιάδη κ.α., ότι «εκπαίδευση δεν είναι να γεµίζεις το µαθητή 

µε γνώσεις… είναι να βγάζεις προς τα έξω τις υψηλότερες, ευγενέστερες και καλύτερες ιδιότητες 

που βρίσκονται έµφυτες µέσα του» (2010:226). Στο άρθρο της η Anne Ryan (2005:193) συµφωνεί 

µε τους εκπαιδευτικούς της παρούσης έρευνας, ότι µέσω του αναστοχασµού και της ενασχόλησης 

µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, «άλλαξε ο τρόπος, µε τον οποίο σκέφτονται πλέον για τους µαθητές 

τους»28, ενώ ισχυροποιήθηκε η επιθυµία τους να επιδρούν θετικά στη ζωή τους29 και να βελτιώνουν 

µε κάθε δυνατό τρόπο τη µάθησή τους30. Επιλέγουν να µη συµβιβάζονται µε τη συνήθεια, τη ρουτί-

να, την εύκολη οδό, αλλά να επιδιώκουν να ζουν µέσα σε προκλήσεις και ανατροπές, να αναλαµβά-

νουν την ευθύνη για τις συνέπειες των επιλογών τους, «να αγαπούν την αβεβαιότητα, να αγκαλιά-

ζουν τις αντιφάσεις και επιπλέον, να εξοικειώνουν τους µαθητές τους για τις επιπλοκές της ζωής 

που τους περιµένει» (Nieto, 2005:164).  

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν σθεναρά την άποψη ότι ο εκπαιδευ-

τικός είναι και ηθοποιός, ότι η τάξη είναι µια θεατρική σκηνή και ότι η εκπαίδευση έχει πολλές ο-

µοιότητες µε το θέατρο31. Επίσης, βλέπουν τους εαυτούς τους ως ηγέτες, που έχουν «στραµµένη 

την προσοχή τους στον άλλον… παρέχοντας τα υλικά για τη δική του, εν πολλοίς απρόβλεπτη, δη-

µιουργία» (Τσούκας, στο Μίτροφ, 2002:207), συµφωνούν µε τον M. Fullan, που υποστηρίζει ότι: 

                                                   
28 «∆εν αποτελεί έκπληξη ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι αρνητικά προδιατεθειµένοι και έχουν προκαταλήψεις για τους 
µαθητές τους, τις οικογένειές τους, την καταγωγή τους, τις πολιτισµικές τους καταβολές, προτιµήσεις» (Nieto, 
2005:217) 
29 «τώρα πια όταν τους συναντούν, δε σκέφτονται «πρέπει να ετοιµάσω ασκήσεις για το σπίτι» ή «πρέπει να ετοιµάσω 
θέµατα για το αυριανό τεστ», αλλά τους βλέπουν ως προσωπικότητες, µε ενδιαφέροντα, µε ιδέες, µε συναισθήµατα, µε 
εξατοµικευµένες αντιδράσεις, µε σκέψεις που θέλουν να µοιραστούν» (Lai-wa To et al., 2011) 
30 Peter Jarvis (2004): «µερικές παραδοχές της ανδραγωγικής ισχύουν και για τα παιδιά σε ορισµένες καταστάσεις» 
(Κόκκος, 2005:52). 
31 «για το δηµιουργικό δάσκαλο η αίθουσα µετατρέπεται σε σκηνή θεάτρου και ο ίδιος σε καλλιτέχνη... µια πραγµατική 
εµπειρία ζωής» (∆ρογίδης & Παππά, στο Γεωργιάδης κ.α., 2010:223). 
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«οι αληθινοί ηγέτες σκέπτονται, κρίνουν και δρουν, ενδυναµώνοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας τους να κάνουν το ίδιο» (2004:230). Η απενοχοποίηση και σωστή διαχείριση του 

λάθους τονίστηκε ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος (Ματσαγγούρας, 2005:262), γι’ 

αυτό και αφήνουν το µαθητή ελεύθερο να αναπτύξει τη δική του προσωπική δράση σε µια περιοχή 

«χωρίς ποινές» (Αβδή & Χατζηγεωργίου, 2007:30) και δεν του αποστερούν τη δυνατότητα πρωτο-

βουλίας (Φύκαρης, 2007:91), αντιµετωπίζοντας µε χιούµορ και τα δικά τους λάθη (Jonas, 2004:72). 

Επιδιώκουν και οι ίδιοι να συµµετάσχουν µε ενεργό ρόλο µέσα στην οµάδα κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής πράξης, µια στάση που συµφωνεί µε τη θεωρία της ανθρωπιστικής ψυχολογίας για τη 

µάθηση (Carl Rogers, στο Φύκαρης, 2010:217), προκαλώντας τους µαθητές µε διλήµµατα και πα-

ράδοξα, εκτιµώντας κάθε συνεισφορά στην οµάδα32, παραχωρώντας άνεση χρόνου για τη συµµετο-

χή όλων, κριτική σκέψη, αναστοχασµό και αξιολόγηση (Hadar & Brody, 2010:1642). 

Επίσης, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς αποκάλυψαν ότι έγιναν πιο 

ενεργητικοί, νιώθουν έντονη την ανάγκη να προσφέρουν, να συνεργάζονται, να αλληλοϋποστηρί-

ζονται, όπως και την επιθυµία να µοιράζονται33 µε συναδέλφους τους αυτήν την εµπειρία, την ευ-

χαρίστηση, το πάθος, τη δηµιουργικότητα, την πρόκληση και τη χαρά. (Hargreaves & Fullan, 

1995). Σ’ αυτό συµφωνούν και οι ερευνήτριες Lai-wa Το et al., σχολιάζοντας: «όσοι εκπαιδευτικοί 

στην αρχή του προγράµµατος ήταν επιφυλακτικοί, µόλις είδαν τα αποτελέσµατα του ∆ράµατος στη 

µάθηση των µαθητών τους, άλλαξαν αµέσως στάση» (2011:522), ενώ στο άρθρο των Patrick et al. 

(2010:278), διαβάζουµε: «η αµοιβαία ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων µέσα σε ένα συνεργατικό, 

συλλογικό κλίµα µάθησης, είναι η καλύτερη υποδοχή των νέων συναδέλφων και για το ξεκίνηµά 

τους στο επάγγελµα».  Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν επίσης ότι είναι σηµαντικό να γίνει ευρύτερα 

γνωστή η µέθοδος του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος34 και να δηµιουργηθούν δίκτυα35 αλληλοβοήθειας 

και διάχυσης της γνώσης, συµφωνώντας µε τον Gladwell (2000), που υποστηρίζει ότι για να είναι 

βιώσιµη µια αλλαγή, είναι σηµαντικοί µεν οι «λίγοι χαρισµατικοί άνθρωποι», αλλά και ο παράγο-

                                                   
32 «η σκέψη που κρύβεται πίσω από την απάντηση είναι η σηµαντική» (Ζαρίφης, 2009:201) 
33 Paolo Freire (1970): «βιώνοντας οι ίδιοι την εµπειρία, ενδυναµώνονται ώστε να την προσφέρουν και σε άλλους». Στο 
Dawson et al. (2011:317) 
34 Aubusson et al.: «σηµασία έχει να σχηµατιστεί µια µαγιά, µία σηµαντική οµάδα, που θα µεταλαµπαδεύσει τη νέα 
γνώση και στους υπόλοιπους µέσα στον εκπαιδευτικό οργανισµό» (2009:40). 
35 Huberman (1992): «µία πολύ σηµαντική συνιστώσα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών» (στο Craft, 
2000:197) 
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ντας της «ασθένειας», της µεταδιδόµενης «επιδηµίας της επιθυµίας για προσφορά» (στο Μπαγάκης, 

2005:39). Παρόλα αυτά όµως, όπως παρατηρούν και οι Aubusson et al., παραδέχονται ότι χρειάζο-

νται χρόνο, για να νιώσουν ασφάλεια, ώστε να µοιραστούν τις εµπειρίες τους, θετικές κι αρνητικές, 

να «αποκτήσουν εµπιστοσύνη και να συστήσουν διαδικασίες τέτοιες, ώστε η ανατροφοδότηση να 

είναι εποικοδοµητική και όχι καταστροφική» (2009:44).  

Επιπλέον, προβληµατίστηκαν για τα εκπαιδευτικά πράγµατα36, τις προοπτικές βελτίωσής τους 

και το σκοπό του σχολείου, επανεξετάζοντας τα αυτονόητα και τα στερεότυπα της εκπαίδευσης. Οι 

συµµετέχοντες αποκάλυψαν ότι η θετική στάση διευθυντών και σχολικών συµβούλων υπήρξε κα-

ταλυτική στη συνέχιση των προγραµµάτων Εκπαιδευτικού ∆ράµατος37, ενώ σε περιόδους που το 

κλίµα του σχολείου ήταν εµφανώς αποθαρρυντικό, ελαχιστοποιούνταν οι καινοτόµες δράσεις και 

περιορίζονταν οι δραστηριότητες εκτός των υποχρεωτικών38. Επίσης, µερικοί συµµετέχοντες εξέ-

φρασαν την άποψη ότι εξωγενείς παράγοντες εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του σχολείου39, ενώ 

αρκετοί νιώθουν την υποχρέωση να υπερασπιστούν ενεργά τη δουλειά τους µέσα στην τάξη και 

όσα συµβαίνουν σε αυτήν40, επειδή πιστεύουν στη δυναµική του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος και στα 

αποτελέσµατά του. Από την άλλη όµως, κατέθεσαν τη διαµαρτυρία τους για τις δυσκολίες, κυρίως 

οικονοµικές, ακόµη και επιβίωσης, καθώς και έλλειψης κύρους41 του επαγγέλµατος του εκπαιδευ-

τικού στην ελληνική κοινωνία, διαφωνώντας µε τα αποτελέσµατα της έρευνας TALIS του ΟΟΣΑ 

(2010) ότι «τα εσωτερικά κίνητρα για έναν εκπαιδευτικό είναι ισχυρότερα από τα οικονοµικά». Ο 

Ιερός Ιωάννης Χρυσόστοµος εξάλλου έχει γράψει: «στους δασκάλους πρέπει να χορηγούνται µε 

αφθονία τα αναγκαία υλικά αγαθά, για να µην αποκάµνουν ούτε να απογοητεύονται, ώστε να ασχο-

                                                   
36 «συνειδητοποίησαν όχι µόνο τις άµεσες, αλλά και τις µακροπρόθεσµες αξιακές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες 
των επιλογών τους» (Η. Ματσαγγούρας, 2005:70) 
37 Scott: «Όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι συνεκτιµάται η προσφορά τους από τα ανώτερα κλιµάκια, αυξάνεται η 
επιθυµία τους να φέρονται επαγγελµατικά και ανανεώνεται η προθυµία τους να αναδείξουν αυτήν την επαγγελµατικό-
τητα µέσω της συνεχούς µάθησης» (2010:33). 
38 Σύµφωνα µε τον Michael Fullan: «ο διευθυντής είναι το κλειδί και για την εφαρµογή και τη συνέχιση» της αλλαγής 
(2007:101) και «το περιβάλλον διαµορφώνει τη συµπεριφορά» (2004).  
39 Ν. Ρέλλος: «επηρεάζοντας ενισχυτικά ή ανασταλτικά το σχολείο και τους στόχους του… Πολλές φορές το σχολείο 
γίνεται πεδίο διαπάλης εξωσχολικών παραγόντων» (2007:147) 
40 Guskey & Huberman: «ενάντια σε κάθε εξωτερική επιβουλή, ενάντια σε πολιτικές και διοικητικές επιθέσεις και ει-
σβολές» (1995:21) 
41 «αναγνωρίζεται µόνο στα λόγια, ενώ στην πραγµατικότητα είναι υποβαθµισµένο» (Lipman, 2006:315) 
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λούνται µε τα πνευµατικά έργα και να µην κάνουν κανένα λόγο για τις βιοτικές τους ανάγκες» (Φύ-

καρης, 2010:46). 

Όσον αφορά τα υπάρχοντα προγράµµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης, πολλοί συµµετέχοντες 

στο δείγµα τα χαρακτήρισαν ελλιπή, αποσπασµατικά και ευρισκόµενα σε πλήρη αντίθεση µε τα α-

ξιώµατα της θεωρίας της αλλαγής (M. Fullan42), ζητώντας παράλληλα να τροποποιηθούν, ώστε να 

υπακούουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, να είναι προσγειωµένα στην εκπαιδευτική καθη-

µερινότητα, να λαµβάνουν υπόψη το πλαίσιο και τις συνθήκες, να αναγνωρίζουν και να χρησιµο-

ποιούν την εµπειρία και τις γνώσεις των συµµετεχόντων µέσω της πρακτικής και του στοχασµού 

(Knowles et al., 2005, στο Scott, 2010:21), να τους βοηθούν να προβλέπουν και να προετοιµάζονται 

για τις αλλαγές στην εργασία τους, να τους ενθαρρύνουν αντλώντας ενθουσιασµό και ικανοποίηση 

από τη συµµετοχή στην αλλαγή43, να προσφέρουν ευκαιρίες για µοίρασµα και διάλογο µεταξύ των 

συναδέλφων
44, να εξασφαλίζουν επαγγελµατική ανέλιξη, να προσφέρουν υψηλότερο κύρος στην 

εργασία τους45, να «ικανοποιούν τη δίψα για µάθηση και την ανθρώπινη έµφυτη περιέργεια» (Ζα-

ρίφης, 2010, Σηµειώσεις, Πίν. 3). Εξάλλου, το να βρίσκεις νόηµα σ’ αυτό που κάνεις «δίνει κίνη-

τρο, το κίνητρο δίνει ενέργεια, η ενέργεια προκαλεί δέσµευση και η δέσµευση δίνει ζωή» (Fullan, 

2007:303). Το γεγονός όµως, που οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ιδιαίτερα είναι ότι, λόγω ακριβώς της 

ενασχόλησής τους µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, έχουν γίνει πιο απαιτητικοί όχι µόνο από τον εαυτό 

τους, αλλά και από όσα έχει να προσφέρει η επαγγελµατική τους κοινότητα.  

  

                                                   
42 να ικανοποιούν τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, να υποστηρίζονται από τη διοίκηση, να γίνονται σε συνεργασία µε 
εξωτερικούς ειδικούς ως «ακαδηµαϊκούς κριτικούς φίλους», να υπάρχει οργάνωση, σωστή διαχείριση, υποµονή, επιµο-
νή, συνέπεια και διάρκεια (στο Gordon, 2005:183) 
43 «να τους κάνουν να αισθάνονται πρόθυµοι και ικανοί να συµβάλουν εποικοδοµητικά στην ανάπτυξη του σχολείου 
τους, λόγω της θετικής ανατροφοδότησης να αισθάνονται ικανοποιηµένοι από την εργασία και την κινητοποίηση» (H. 
W. Bradley, 1991, στο Craft Anna, 2000:18) 
44 «να είναι ενσωµατωµένα στη ζωή, καθηµερινή πρακτική και κουλτούρα του σχολείου» (Burnaford et al., 2001:232) 
45 Marquardt (1999): παράγοντες που συνηγορούν κατά της επιτυχίας ενός προγράµµατος αυθεντικής µάθησης είναι: η 
ακατάλληλη επιλογή του θέµατος, η έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση, η έλλειψη χρόνου, η κακή σύν-
θεση της οµάδας των συµµετεχόντων, η  έλλειψη δέσµευσης εκ µέρους των συµµετεχόντων, η δράση χωρίς µάθηση και 
η ανεπάρκεια του εκπαιδευτή (στο Aubusson et al., 2009:40) 
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9.2 Σε σχέση µε το 2ο ερευνητικό ερώτηµα: αν έχει συµβάλει και µε ποιον τρόπο το Εκ-

παιδευτικό ∆ράµα στην προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα είναι επίσης καταφατική, διότι µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα, 

µια κατεξοχήν δυναµική διαδικασία που αποβλέπει στη µάθηση µε την έννοια της κατανόησης του 

εαυτού µας και του κόσµου (Αβδή & Χατζηγεωργίου, 2007 ), απέκτησαν θάρρος, τόλµη, αποφασι-

στικότητα, αισιοδοξία, ευελιξία46, συναισθηµατική νοηµοσύνη47, µεγαλύτερη αυτογνωσία48, ταπει-

νοφροσύνη
49, εξάσκησαν την κριτική τους σκέψη, ενίσχυσαν τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της 

ενσυναίσθησης50, της ανοχής στη διαφορετικότητα51, της διαχείρισης των συναισθηµάτων, ανέπτυ-

ξαν τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους52. Επίσης, βελτίωσαν την αυτοεικόνα τους, βλέπο-

ντας πως συντελούν στην αποδοτικότερη µάθηση των µαθητών τους53, ενώ παράλληλα απέβαλαν 

το σύνηθες άγχος για επιβολή ελέγχου στην τάξη, µέσω των εναλλακτικών τρόπων έκφρασης και 

επικοινωνίας που επιστρατεύει το ∆ράµα (Lai-wa To et al., 2011:529). Θεωρούν σηµαντικότερη 

αµοιβή την αναγνώριση, το σεβασµό και την αγάπη που λαµβάνουν από τους µαθητές τους54, ενώ 

παίρνουν ενέργεια και ευχαρίστηση µέσα από τις συλλογικές και ατοµικές, µαθησιακές εµπειρίες 

                                                   
46 «Η διδασκαλία των τεχνών είναι εκλεπτυσµένη και διανοητικά απαιτητική δραστηριότητα. Χρειάζεται προσοχή στη 
λεπτοµέρεια, ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων των οµαδικών δραστηριοτήτων, ικανότητα να αξιοποιήσεις κατάλληλα 
οτιδήποτε απρόβλεπτο δηµιουργείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εµπιστοσύνη στις ικανότητές σου να αντιµετω-
πίσεις αποτελεσµατικά την επιτυχία και την αποτυχία» (O’Neill, 2006, στο Dunn & Stinson, 2011:121)  
47 Κόνραντ Γιουρ: «η µεγάλη τέχνη εξυψώνει τους ταπεινούς σε ένα υψηλό επίπεδο και τους υψηλότερους σε άφθαστα 
ύψη» (1978:104) 
48 Αναγνωρίζουν «τα όριά τους και ότι ένα µέρος σηµαντικής γνώσης βρίσκεται µέσα στο µυαλό των µαθητών τους» 
(Fink, 2003:254). Αναγνωρίζουν «λάθη, αισθήµατα, ανάγκες, αδυναµίες, προκαταλήψεις» (Ντολιοπούλου, στο Φύκα-
ρης, 2010:218).  
49 Απολύτως αναγκαία ικανότητα για τον εκπαιδευτικό, κατά τον Paulo Freire (1998) («το ταπεινό φρόνηµα δεν ευδο-
κιµεί στην ανθρώπινη ανασφάλεια, αλλά στην ανασφαλή ασφάλεια που νιώθουν όσοι έχουν καλύτερη επίγνωση της 
κατάστασης»). Στο Cochran-Smith et al. (2008:209)  
50 Σε ένα δράµα, θα πρέπει οι εκπαιδευόµενοι «να µπουν και στη θέση του αδύναµου, του περιθωριοποιηµένου, αυτού 
που δεν έχει φωνή, αυτού που βρίσκεται ενάντια στην πλειοψηφία» (Αβδή & Χατζηγεωργίου, 2007:67) 
51 Γ. Ζαρίφης: «µια στιγµή που υπάρχει απόλυτη οµοφωνία στην αίθουσα, τότε θα πρέπει ο εκπαιδευτής να κατασκευά-
σει και να εκφράσει την αντίθετη άποψη» (2009:199) 
52 Όλες οι δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τον κατά Donald Schön στοχαζόµενο επαγγελµατία (P. Taylor, 2000) 
53 Debra McLauchlan (2010): «Τι µεγαλύτερη αµοιβή για έναν εκπαιδευτικό, όχι απλώς επειδή µένουν τα παιδιά στο 
σχολείο, αλλά επειδή προσέρχονται στο µάθηµα µε χαρά και ενθουσιασµό;»  
54 Αν οι εκπαιδευτικοί δε δηµιουργήσουν ουσιώδεις σχέσεις µε τους µαθητές τους, δε θα µπορούν να επιτύχουν στο 
έργο τους (Nieto, 2005:218) 
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µέσω του ∆ράµατος55. Σύµφωνα µε το θεατρολόγο Jonathan Neelands (1998), το ∆ράµα µας προ-

καλεί να εξερευνήσουµε, να αναγνωρίσουµε και να διευρύνουµε τα φυσικά, συναισθηµατικά και 

νοητικά µας όρια: τα όρια µεταξύ του τι είµαστε και τι δεν είµαστε, µεταξύ αυτού που αισθανόµα-

στε σίγουροι να κάνουµε και αυτού που δεν έχουµε αρκετή αυτοπεποίθηση να κάνουµε, αυτού που 

ξέρουµε για τον εαυτό µας και τους άλλους και αυτού που δεν ξέρουµε. 

 9.3 Σε σχέση µε το 3ο ερευνητικό ερώτηµα: αν έχει συµβάλει και µε ποιον τρόπο το 

Εκπαιδευτικό ∆ράµα στην κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Η απάντηση στο τρίτο ερώτηµα έχει δύο σκέλη: από τη µία πλευρά, µέσω του Εκπαιδευτικού 

∆ράµατος, οι περισσότεροι συµµετέχοντες παρατήρησαν µια κοινωνική αφύπνιση56, µια στροφή 

προς τον εθελοντισµό και την κοινωνική προσφορά57, µια αλλαγή σε αντιλήψεις όσον αφορά τα 

στερεότυπα, τη διαφορετικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισµό58, συνειδητοποίησαν εντονότερα 

την κοινωνική τους ευθύνη ως επιστηµόνων επαγγελµατιών59 που συµµετέχουν στη διαµόρφωση 

της νέας γενιάς πολιτών60. Από την άλλη, αρκετοί παρατήρησαν ότι, θέτοντας υψηλούς στόχους 

στον ίδιο τους τον εαυτό, δυσκόλεψαν τη ζωή τους και τις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνι-

κές τους σχέσεις61, λόγω αυξηµένων απαιτήσεων, υποχρεώσεων και µείωσης του ελεύθερου χρό-

νου, όµως και αυτοί ακόµη επιµένουν ότι ο εφησυχασµός, ο συµβιβασµός µε κάτι λιγότερο, η προ-

σκόλληση στη νοοτροπία του παρελθόντος, δεν τους εκφράζουν πλέον62. Συµφωνούν µε τον Lip-

                                                   
55 «µαθαίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουν» (Ryan, 2005:184) 
56 G. Steindorf (1976): «σχολείο και αγωγή είναι συστατικά στοιχεία της εκάστοτε κοινωνικής δοµής, δεν µπορούν να 
υπάρξουν αποµονωµένα» (στο Ρέλλος, 2007:149) 
57 Όπως αναφέρει και ο ∆. Γουδήρας (1996), «στον κατά Habermas σχολικό βιόκοσµο, δεν επικρατεί ένας αξιολογικός 
ορθολογισµός παρά µια εσωτερίκευση αξιών και κανόνων συµπεριφοράς» (στο Φύκαρης, 2010:122) 
58 Οι εκπαιδευτικοί εκλαµβάνουν τη διδασκαλία ως «λειτούργηµα στην υπηρεσία της κοινωνικής δικαιοσύνης, ως κα-
θοδήγηση των µαθητών τους ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ικανοί και άξιοι, ως ενδυνάµωση, ως ακτιβισµό, ως 
καταπολέµηση της κοινωνικής αδικίας και ανισότητας» (Nieto, 2005:213) 
59 Η διδασκαλία αποτελεί διαδικασία αµιγώς πολιτική, µέσω της οποίας «εκτός από γνώσεις, µεταβιβάζονται αντιλή-
ψεις για τους θεσµούς και τις αξίες βάσει των οποίων λειτουργεί το κοινωνικό σύστηµα» (Ζαρίφης, 2009:205) 
60 Gavin Bolton: «το Εκπαιδευτικό ∆ράµα βοηθά τους µαθητές να προετοιµαστούν για την πολυπλοκότητα των σχέσε-
ων που θα συναντήσουν στην κοινωνία» (1985:156) 
61 Η λεπτή ισορροπία ανάµεσα στις απαιτήσεις της εργασίας και τις υποχρεώσεις του σπιτιού και της οικογένειας, ανα-
φέρεται πολλές φορές ως «σύγκρουση» µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Hochschild, 1997, Pocock, 
2003, στο Webster-Wright, 2009:719) 
62 ∆ελµούζος: «αληθινός δάσκαλος είναι αυτός που προβληµατίζεται αδιάκοπα για το έργο του και την αποτελεσµατι-
κότητά του» (στο Φύκαρης, 2010:63) 
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man (2006): «όταν θέσεις στον εαυτό σου το ερώτηµα, ποτέ ο κόσµος δεν µπορεί να είναι ο ίδιος» 

και µε τον κοινωνιολόγο C.W. Mills: «οι πιο σηµαντικοί στοχαστές της ακαδηµαϊκής κοινότητας 

δεν αποκόπτουν την εργασία από τη ζωή τους… αξιοποιούν τη µία για τον εµπλουτισµό της άλλης 

και αντίστροφα» (Μαυρογιώργος, 2005:349).  

9.4 Προσωπικές Αντιλήψεις της Ερευνήτριας για το Θέµα της Έρευνας 

Με 25 χρόνια υπηρεσίας, συνάντησα το Εκπαιδευτικό ∆ράµα σε φάση επαγγελµατικής ωριµό-

τητας. Πιστεύω ότι αποτέλεσε ένα «κρίσιµο επεισόδιο» στην επαγγελµατική και προσωπική µου 

ζωή. Ανανέωσα το αίσθηµα δέσµευσης προς το επάγγελµα και τους µαθητές µου, απέφυγα το αί-

σθηµα µαταίωσης που µόλις είχε αρχίσει να εµφανίζεται, εµπλούτισα το διδακτικό µου ρεπερτόριο, 

ενισχύθηκε η πεποίθησή µου για επαγγελµατική αυτονοµία. Επιθυµώ πλέον να ενηµερώνοµαι έ-

γκαιρα για τις εξελίξεις στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα και να συµβάλλω στη διαµόρ-

φωσή της, γι’ αυτό και επεδίωξα περαιτέρω σπουδές, σε µεταπτυχιακό επίπεδο, πάνω στην Εκπαι-

δευτική και Κοινωνική Πολιτική και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Βγήκα από την αποµόνωση της 

τάξης και της καθηµερινής µου πρακτικής και συνεργάζοµαι µε άλλους συναδέλφους µέσω προ-

γραµµάτων Εκπαιδευτικού ∆ράµατος. Επίσης, µοιράζοµαι αυτήν την εµπειρία µε νεοεισερχόµενους 

στο επάγγελµα, µε στόχο την αποµυθοποίηση της εικόνας του εκπαιδευτικού που έχουν συνήθως 

εκτός της εκπαίδευσης, ενώ προσπαθώ να συµβάλλω συνειδητά στην ανανέωση και βελτίωση του 

σχολικού κλίµατος σε όποιο σχολείο και αν εργάζοµαι. Ένιωσα και πάλι το δηµιουργικό άγχος του 

µαθητευόµενου, λόγω απειρίας πάνω στη νέα διδακτική µέθοδο, λόγω της διαφοροποίησης του ρό-

λου µου µέσα στην τάξη, λόγω της δυσκολίας µου για στιγµιαίο αυτοσχεδιασµό και άµεση συµµε-

τοχή στη δράση, λόγω της δηµιουργικής έντασης στο σχεδιασµό, διερεύνηση, προετοιµασία, οργά-

νωση, εφαρµογή και αξιολόγηση ενός νέου ∆ράµατος.  

Προσωπικά, ενίσχυσα τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης, της ανοχής στη δια-

φορετικότητα, της διαχείρισης των συναισθηµάτων και της κοινωνικής αλληλεγγύης, δυσκόλεψα 

όµως προσωρινά τις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές µου σχέσεις, λόγω των απαιτήσεων 

του προγράµµατός µου και της έλλειψης χρόνου. Όσο για τις επιφυλάξεις µου σε σχέση µε το Εκ-

παιδευτικό ∆ράµα, είναι οι εξής: εµπεριέχει αυξηµένο κίνδυνο αποπροσανατολισµού των µελών της 

οµάδας, αν ο εκπαιδευτής κατευθύνει επίτηδες τη σκέψη τους προς µία µονοδιάστατη διερεύνηση 

του θέµατος, επίσης µπορεί να ενδυναµώσει στερεότυπα αντί να τα αποδυναµώσει αν η οργάνωση 

και προετοιµασία δεν είναι κατάλληλες, χρειάζεται µεγάλο µέρος από τον προσωπικό χρόνο του 
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εκπαιδευτικού κυρίως για την προετοιµασία του ∆ράµατος και όχι τόσο για την ίδια την εφαρµογή, 

πρέπει κανείς να βιώσει ο ίδιος το ∆ράµα για να συνειδητοποιήσει την αξία του και όχι απλώς να 

ενηµερωθεί γι’ αυτό, στην αρχή χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη από εξειδικευµένους εκπαιδευ-

τές - εµψυχωτές ως µέντορες ή ακαδηµαϊκούς φίλους, ενώ στη συνέχεια ευνοείται από τη συνεργα-

σία µε συναδέλφους, διότι η ατοµική ενασχόληση µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα είναι ιδιαίτερα απαι-

τητική έως και απαγορευτική.  

Κεφ. 10 Χρησιµότητα της Έρευνας – Αναµενόµενα Οφέλη 

Υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εισαγωγή και υιοθέτηση, 

τόσο στην τυπική εκπαίδευση, όσο και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, ενηλίκων και στη ∆ιά Βίου 

Μάθηση, αποτελεσµατικών, οµαδοσυνεργατικών, βιωµατικών µεθόδων διδασκαλίας, η αξία των 

οποίων να έχει αποδειχθεί µε αποδεκτές επιστηµονικές µεθόδους. Μέχρι στιγµής έχουν γίνει πολλές 

έρευνες στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για να µελετηθεί η επίδραση του Εκπαιδευτικού 

∆ράµατος στη µάθηση και πρόοδο των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, όµως καµία έρευνα µέχρι σήµερα στη χώρα µας δεν είχε ασχολη-

θεί µε τη µελέτη της συµβολής του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική, προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, που το γνώρισαν ως εκπαιδευόµενοι και το υιοθέτησαν 

στη διδακτική τους πρακτική. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να προσφέρει στους µελλοντικούς ε-

ρευνητές ένα ουσιαστικό υπόβαθρο, ώστε να ακολουθήσει σε µελλοντική στιγµή µία σε βάθος χρό-

νου και ουσίας διερεύνηση του θέµατος. Εφόσον υπάρξουν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, είναι πι-

θανό να εισαχθεί το Εκπαιδευτικό ∆ράµα ως διδακτική προσέγγιση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαί-

δευσης.  

10.1 Για το Αναλυτικό Πρόγραµµα και την Εκπαιδευτική Πολιτική 

Όσοι σχεδιάζουν ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, πρέπει να οραµατίζονται ταυτόχρονα τη 

συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που θα το εφαρµόσουν, µε άµεση συµβολή 

των ιδίων των ενδιαφεροµένων63. Όπως ισχυρίζονται οι Cohen, Manion, & Morrison (2008:56), «η 

στροφή προς τυποποιηµένα αναλυτικά προγράµµατα, βασισµένα αποκλειστικά στην απόκτηση δε-

                                                   
63 «οφείλουν να ακούσουν τους εκπαιδευτικούς της τάξης… οφείλουν να βάλουν τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο» 
(Linda Christensen, 2006) 
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ξιοτήτων, αντανακλά µια τάση προς την εµπορευµατοποίηση, τη µετρησιµότητα, τον ευτελισµό και 

τον τεχνοκρατικό έλεγχο, ενάντια στη µετασχηµατιστική φύση της εκπαίδευσης… αποσιώπηση της 

κριτικής… επιβολή µιας περιορισµένης ιδεολογίας που πιστεύει στην εργαλειακή του χρησιµότη-

τα»64. Η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών είναι µία προβληµατική και πολύπλοκη διαδικασία, δύ-

σκολο να επιτευχθεί, µέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου υπερισχύουν η προσήλωση σε πρό-

τυπα, η απαίτηση για την επίτευξη µετρήσιµων στόχων και η έλλειψη χρόνου, ικανού για πολύ-

πλευρη επαγγελµατική ανάπτυξη (Christensen, 2005:315). 

Από την άλλη µεριά, το Εκπαιδευτικό ∆ράµα επινοεί ρόλους και καταστάσεις που διερευνούν 

την ανθρώπινη κατάσταση – δε στοχεύει να δώσει απαντήσεις στα προβλήµατα του κόσµου, αλλά 

να βοηθήσει στην ανάπτυξη µιας διαφορετικής οπτικής65. Η Τέχνη έχει πολλά να προσφέρει, ειδικά 

στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, όπως υποστηρίζει η Kathleen Gallagher 

(2010), όµως είναι ανάγκη να διεξαχθούν διεθνώς κι άλλες επιστηµονικές έρευνες, ώστε να ενισχυ-

θεί αυτή η άποψη και να γίνει αποδεκτή από όσους σχεδιάζουν την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική. 

Ο Christopher De Luca (2010) παρατηρεί έλλειψη ερευνών που «θα αποτιµήσουν αποτελεσµατικά 

τις ωφέλειες από την εκπαίδευση µέσω των τεχνών», ώστε να υποστηρίξουν το επιχείρηµα της ει-

σαγωγής των παραστατικών τεχνών στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Για να εφαρµοστεί επιτυχώς ο 

«Οδικός Χάρτης της UNESCO για την Τέχνη στην Εκπαίδευση»66, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να 

εισαχθεί στα νέα προγράµµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ειδικό πρόγραµµα 

για την ενσωµάτωση των τεχνών ως µέσο µάθησης στο Αναλυτικό Πρόγραµµα όλων των µαθηµά-

των
67. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του πιο πρόσφατου συνεδρίου Εκπαιδευτικού ∆ράµατος που 

πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, η πρακτική του είναι µεν ευρύτατα αναγνωρισµένη, χρειά-

ζεται όµως ακόµη µεγαλύτερη επιστηµονική και ακαδηµαϊκή στήριξη (Greenwood, 2010:78). 

                                                   
64 «ο τρόπος µε τον οποίο µια κοινωνία επιλέγει, ταξινοµεί, διανέµει, µεταδίδει και αξιολογεί τη θεωρούµενη δηµόσια 
εκπαιδευτική γνώση, αντικατοπτρίζει τόσο την κατανοµή της εξουσίας όσο και τους κανόνες του κοινωνικού ελέγχου» 
(Bernstein, στο ίδιο, σελ. 55) 
65 «Αναπαριστά τον τρόπο µε τον οποίο ζούµε, πώς φτάσαµε να ζούµε έτσι και διερευνά το πώς θα µπορούσαµε να 
ζούµε διαφορετικά» (Taylor, 2000:90) 
66 http://portal.unesco.org/culture/en  
67 «Εάν υποτίθεται ότι οι τέχνες θα αποτελούν στο εξής αναπόσπαστο τµήµα της εκπαίδευσης των παιδιών, τότε θα 
πρέπει αρχικά οι εκπαιδευτικοί να προετοιµαστούν κατάλληλα για την επιτυχή ενσωµάτωση των τεχνών στα Αναλυτικά 
Προγράµµατα» (B.W. Andrews, 2010) 
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Επίκεντρο µιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τον 21ο αιώνα θα πρέπει να είναι η ανάδειξη τόσο 

της σηµασίας, όσο και της αναγκαιότητας της συµµετοχής των ίδιων των εκπαιδευτικών στη στρα-

τηγική προσδιορισµού και υιοθέτησης των απαραίτητων αλλαγών στην εκπαίδευση, µε ταυτόχρονη 

διατήρηση της αυτονοµίας, της ειδηµοσύνης και της επάρκειάς τους. Σ’ αυτό συµφωνεί και η διε-

θνής έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ (2010), όπου περιγράφονται και οι στόχοι των πολιτικών της ΕΕ για 

την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2020» υποστηρίζονται: η ανταλλαγή καλών πρακτικών µέσω αµοιβαίας µάθησης, συνεργασίας, αυ-

το- και ετερο-αξιολόγησης, η συµµετοχή σε µαθήµατα, εργαστήρια, εκπαιδευτικά συνέδρια, σεµι-

νάρια και στο διάλογο για τη βελτίωση της διδασκαλίας, η συνεχής ενηµέρωση για τις εξελίξεις 

στην Παιδεία, η δηµιουργία επαγγελµατικών δικτύων, η διεξαγωγή ατοµικής και συλλογικής έρευ-

νας, η πραγµατοποίηση επισκέψεων σε άλλα σχολεία, η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης 

νέων προσόντων.  Έτσι, υποστηρίζονται θεωρίες διδασκαλίας που δίνουν έµφαση στην ανεξάρτητη 

µάθηση και αποδίδονται αυξηµένες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες 

δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στις σύγχρονες πολιτικές, καθώς συµφωνούν µε τις έννοιες 

της «αυτοµόρφωσης», της «ατοµικής ευθύνης του πολίτη να µορφωθεί» και της «αυτονοµίας των 

σχολείων»68. 

Από την άλλη µεριά, η σχέση πολιτικής και πρακτικής εφαρµογής υπήρξε πάντοτε προβληµατι-

κή
69. Στα Ηθικά Νικοµάχεια, ο Αριστοτέλης επισηµαίνει: «τοιαύτη δ᾽ ἡ πολιτικὴ φαίνεται· τίνας 

γὰρ εἶναι χρεὼν τῶν ἐπιστημῶν ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ ποίας ἑκάστους μανθάνειν καὶ μέχρι 

τίνος, αὕτη διατάσσει» (1094b), δηλαδή: «η πολιτική ορίζει ποιες επιστήµες χρειάζονται για το 

χτίσιµο του χρηστού πολίτη». Ύψιστο παιδαγωγικό αξίωµα είναι ο αυτοπροσδιορισµός, η αυτο-

πραγµάτωση, η αυξανόµενη αυτονοµία του ατόµου70. Επίσης, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 

16 του Ελληνικού Συντάγµατος, αναφέρεται: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους 

                                                   
68 «Οι εκπαιδευτικοί καλούνται όχι µόνο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να τις αναπτύσσουν 
συνεχώς, ως δια βίου υποχρέωση», «αναλαµβάνουν µεγαλύτερη ευθύνη για το περιεχόµενο, την οργάνωση και την πα-
ρακολούθηση της µαθησιακής διαδικασίας», «έχουν ευθύνη να επεκτείνουν τα σύνορα της επαγγελµατικής τους γνώ-
σης, δεσµευόµενοι έναντι της αναστοχαστικής πρακτικής, µέσω έρευνας και συστηµατικής δέσµευσης σε συνεχή επαγ-
γελµατική ανάπτυξη από την αρχή µέχρι το τέλος της καριέρας τους» (TALIS, 2010) 
69 «Πάντοτε η πολιτική δυστυχώς χρειάζεται ανθρώπους της πράξης για να εφαρµόσουν τις προσταγές της» (Cohen, 
Moffitt και Goldin, 2007) 
70 Ρέλλος, 2007:190 «Ύψιστοι στόχοι της πολιτικής αγωγής είναι και παραµένουν: ελευθερία, αυτονοµία, αυτενέργεια 
του µαθητή, συνδεδεµένοι µε το σεβασµό της ατοµικότητας» (Clemens Menze, 1976, στο ίδιο, σελ. 193) 
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και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανά-

πτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυ-

νους πολίτες». Όπως είπε και ο C.P.Snow, στην περίφηµη οµιλία του για τις «δύο κουλτούρες», 

«χρειαζόµαστε πολιτικούς, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, µια ολόκληρη κοινότητα, που να δια-

θέτουν αρκετές γνώσεις πάνω στην επιστήµη, ώστε να αντιλαµβάνονται περί τίνος οµιλούν οι επι-

στήµονες» Snow, 1995:117). Όσο παραµένει το χάσµα ανάµεσα στην πολιτική και την πράξη, τόσο 

θα υπάρχει αµφιβολία για το αν οι επαγγελµατίες θα µπορούν να εφαρµόζουν µε επιτυχία όσα δια-

τείνονται οι ασκούντες την εκπαιδευτική πολιτική, οδηγώντας τελικά σε αµφισβήτηση των ικανο-

τήτων των επαγγελµατιών και όχι σε διερεύνηση των πραγµατικών δυνατοτήτων εφαρµογής των 

προτεινόµενων θεωρητικών πολιτικών71. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής πραγµα-

τικότητας, δεν µπορεί να υπάρξει µια και µόνη σωστή απάντηση στα εκπαιδευτικά ερωτήµατα – 

αυτό που επιζητούµε είναι η χρυσή τοµή, αυτό που θα πετύχει καλύτερα στις συγκεκριµένες συν-

θήκες – το πλαίσιο έχει και θα έχει πάντα σηµασία72. Βασικό ζητούµενο παραµένει, σύµφωνα µε τις 

Dawson et al. (2011:315), το εξής: «αν θέλουµε οι εκπαιδευτικοί να επανεξετάσουν τον τρόπο µε 

τον οποίο διδάσκουν τους µαθητές τους, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουµε και τον τρόπο διδασκα-

λίας των ίδιων των εκπαιδευτικών»73.  

10.2 Περιορισµοί της Έρευνας – Προτάσεις για Επέκταση 

Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δεν πρέπει να ληφθούν ως αδιαµφισβήτητη απόδειξη ότι το 

Εκπαιδευτικό ∆ράµα είναι η πλέον ενδεδειγµένη µέθοδος για την ενίσχυση της επαγγελµατικής, 

προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Πρόκειται απλώς για µια πρώτη προ-

σπάθεια καταγραφής και ερµηνείας των αντιλήψεων ενός µικρού µέρους όσων εκπαιδευτικών το 

γνώρισαν και το χρησιµοποιούν στην τάξη τους, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µόνο σε πέντε 

πόλεις της Ελλάδας. Αποτελεί ένα πρώτο βήµα στη διερεύνηση του τι θα είχε να προσφέρει αυτή η 

                                                   
71 Οι Βέλγοι ερευνητές Simons & Kelchtermans (2008) χαρακτηρίζουν ανησυχητικό το γεγονός ότι, όταν σήµερα κά-
ποιος χαρακτηρίζεται «καλός» δάσκαλος, συνήθως εννοείται ως αποτελεσµατικός δάσκαλος, µε την έννοια ότι µπορεί 
µε αποδοτικό τρόπο να εκτελεί καθήκοντα που άλλοι έχουν ορίσει, παρουσιάζοντας µετρήσιµα αποτελέσµατα και ευε-
λιξία σε µεταβαλλόµενες συνθήκες εργασίας, που επίσης άλλοι έχουν ορίσει. Επίσης, οι Καναδοί Grimmett, Fleming 
και Trotter (2009) εκφράζουν έντονο προβληµατισµό για τη σηµερινή τάση που αντιµετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως 
απλούς διεκπεραιωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι ως «δηµόσιους πνευµατικούς λειτουργούς µε ισχυρή επαγ-
γελµατική ταυτότητα, µέλη επαγγελµατικών ενώσεων µε γνώση, άποψη και όραµα».  
72 Σ’ αυτό συντείνουν όλοι οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης. (Guskey, 1994) 
73 Βλ. και Guskey και Huberman (1995:56), Aubusson et al. (2009:43).  
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διδακτική προσέγγιση στην εκπαιδευτική επαγγελµατική κοινότητα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα – 

κυρίως έρευνα δράση µε παρεµβάσεις στη διδακτική πράξη, συµµετοχική παρατήρηση και φυσικά, 

ενεργό ανάµειξη και άλλων εκπαιδευτικών στην ερευνητική διαδικασία. Για όλους αυτούς τους λό-

γους, προτείνεται επέκταση της έρευνας, κυρίως πάνω στις εξής κατευθύνσεις: 

α) να γίνει καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών που έχουν γνωρίσει το Εκπαιδευτικό 

∆ράµα ως εκπαιδευόµενοι, αλλά δεν το έχουν ακόµη εφαρµόσει στην τάξη τους και στη συνέχεια 

να γίνει κατάλληλη εκπαιδευτική παρέµβαση ώστε να το εφαρµόσουν, ενώ παράλληλα να γίνει 

σχετική µελέτη και επιτόπια συµµετοχική παρατήρηση, ώστε να καταγραφούν και να συγκριθούν οι 

απόψεις τους πριν και µετά την παρέµβαση, 

β) να γίνει κατάλληλη εκπαιδευτική παρέµβαση σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ακόµη γνωρί-

σει το Εκπαιδευτικό ∆ράµα και να καταγραφούν µε χρήση ηµερολογίων ή/και συνεντεύξεων οι α-

πόψεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την παρέµβαση, ώστε να διαπιστωθούν ενδεχόµενες 

µεταβολές πεποιθήσεων, γνώσεων, στάσεων, συµπεριφορών, 

γ) να γίνει µακροχρόνια έρευνα δράση για τη µελέτη της επίδρασης του Εκπαιδευτικού ∆ράµα-

τος στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και 

του σχολικού κλίµατος και γενικά πάνω στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική τους ανά-

πτυξη σε γενικότερο πλαίσιο, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τη συνεργασία µεταξύ Πανεπιστηµί-

ων και σχολικής κοινότητας και 

δ) να γίνει παρόµοια έρευνα και σε άλλες οµάδες, που ανήκουν στα λεγόµενα ανθρωπιστικά ε-

παγγέλµατα, πχ γιατροί, νοσοκόµες, αστυνοµικοί, κ.α. και να συνδυαστεί µε σχετικές έρευνες που 

έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό.  
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Επίλογος  

 

Αν καθήκον και αποστολή του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής παραµένει η ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της υψηλής ποιότητας της δηµόσιας 

εκπαίδευσης, έχει σηµασία να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί ένας συνδυασµός της ευρύτερης εικόνας 

για την εθνική εκπαιδευτική πολιτική σε µακροσκοπικό επίπεδο, µε τη στενότερη εικόνα για την 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα και πρακτική στην τάξη, στα σχολεία και στα Πανεπιστήµια σε µι-

κροσκοπικό επίπεδο.  

Γι’ αυτό και θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη και να αξιοποιήσει τις γνώσεις, τις απόψεις, τις 

κριτικές που θα µπορούσαν να προσφέρουν οι επαγγελµατίες της πράξης, οι οποίοι γίνονται ταυτό-

χρονα και ερευνητές µέσα στην τάξη τους, εφαρµόζοντας τις προτεινόµενες πολιτικές, ελέγχοντας 

ποιες είναι ανεφάρµοστες κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες, ποιες θα µπορούσαν να τροποποιη-

θούν, ποιες είναι πράγµατι εφαρµόσιµες και ποιες αποτελεσµατικές. Αυτό που µπορεί να προσφέρει 

ο εκπαιδευτικός της πράξης, είναι ουσιώδες, αυθεντικό και σηµαντικό για την επιτυχία του θεωρη-

τικού µέρους και τον περιορισµό των εξωγενών παρεµβάσεων στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

Εφόσον θα εφαρµοστούν µέσω αυτού και θα επηρεάσουν πρωτίστως τη δική του επαγγελµατική 

πορεία και καθηµερινότητα, αυτός θα πρέπει να µπορεί όχι µόνο να παρεµβαίνει και να συµβάλλει 

ενεργά στη δηµιουργία των πολιτικών της εκπαίδευσης, αλλά και να τις ελέγχει.  

Αρχικός στόχος της παρούσης έρευνας ήταν να αναδείξει τη συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ρά-

µατος στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, απώτερος δε, 

να συµβάλει στη θεωρητική και επιστηµονική βάση γνώσης, πάνω στην οποία θα µπορούσε να βα-

σιστεί µια εκπαιδευτική πολιτική για τον 21ο αιώνα, προς ένα σχολείο συνδεδεµένο άρρηκτα µε την 

κοινωνία σε µια σχέση δυναµικής αλληλεπίδρασης.  
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Παραρτήµατα – Πίνακες 

Παράρτηµα 1: ∆ιατύπωση Απλών Εννοιών (Simple Ideas) 

1. όσο ζούµε µαθαίνουµε 
2. ανοίγεις ένα παράθυρο στους ανθρώπους 
3. πηγαίνω σε σεµινάρια 
4. µου άνοιξε δρόµους 
5. αισθανόµουν την ανάγκη – έλλειψη 
6. ψάχνεις 
7. θέλεις να το ανακαλύπτεις µόνος σου 
8. έχω πολλά ερωτηµατικά 
9. οφείλουµε να είµαστε ευέλικτοι 
10. να προχωρήσω στο σχεδιασµό 
11. πρέπει να το βιώσεις 
12. θέλει πολύ καλή προετοιµασία 
13. παρακολούθησα και κάτι συναφές– µε κινητοποίησε 
14. έκανα κι άλλες σπουδές – πήγα σε συνέδρια 
15. δρόµος για µάθηση 
16. πρέπει να είσαι προσεκτικός 
17. θέλει οργάνωση 
18. να αξιοποιήσει παράλληλα και  
19. δοκιµάζω κάτι καινούργιο 
20. είµαστε ανοιχτοί σε όλες τις πρακτικές    
21. κάτι να µείνει – έκανα έρευνα – ηµερολόγιο – πρωτόκολλο – αξιολόγηση 
22. εκπαιδεύω ή θέλω να εκπαιδεύσω κι άλλους 
23. νιώθω µέλος επιστηµονικής κοινότητας 
24. βοηθάει στο σχεδιασµό του ΑΠ    
25. δεν είναι πανάκεια  
26. πρέπει να εκπαιδευθεί  
27. ο δάσκαλος ψάχνει ευκαιρίες 
28. απορρίπτω το δογµατισµό  
29. σχέση µε γονείς µαθητών 
30. εµείς δεν τα είχαµε αυτά 
31. είναι µια άλλη προσέγγιση 
32. µου έλυσε τα χέρια 
33. φτάνεις στην κατανόηση 
34. έχουνε πάθος όσοι ασχολούνται µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα 
35. πού θα µπει στην εκπαίδευση 
36. και µεµονωµένες τεχνικές – κάπου κάπου 
37. αλληλεπίδραση – αναγέννηση – νέα δυναµική  
38. άµεση εφαρµογή στην πράξη 
39. πρόταση για επιµόρφωση 
40. η δουλειά πρέπει να σε εξελίσσει  
41. σε βάζει σε άλλους δρόµους  
42. είµαι αποτελεσµατική στη δουλειά µου  
43. η διάχυση – µοίρασµα έχει µεγάλη σηµασία 
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44. οι δάσκαλοι χρειάζονται ενσυναίσθηση  
45. η διδακτική είναι µοίρασµα 
46. ανανεώνει 
47. σύνδεση µε πόλη – ευρύτερη κοινότητα  
48. ανέπτυξα τον εαυτό µου – ισορροπία – προσωπικότητα 
49. είναι ένα απωθητικό σχολείο 
50. τα περνάνε στο ντούκου 
51. είναι δύσκολη η αξιολόγηση 
52. θέλεις να µοιραστείς  
53. δυσκόλεψε τις κοινωνικές µου σχέσεις – οικογένεια  
54. άλλαξα επαγγελµατική κατεύθυνση  
55. µου αξίζει – µ’ ενδιαφέρει – έχω διάθεση 
56. προσκάλεσα συναδέλφους σε συνεργασία   
57. να αλλάξουµε τον κόσµο 
58. δε φτάνουν τα 45 λεπτά 
59. να ξεπεράσεις τείχη – µε άνοιξε – οπτικές  
60. φεύγεις γεµάτος 
61. επιµορφώνουν όσοι δεν ξέρουν 
62. κοινωνική ευαισθητοποίηση  
63. στο Πανεπιστήµιο, επιµορφώσεις, αλλού 
64. έκανα δηµοσιεύσεις  
65. δεν ήθελα ή ήθελα ευθύνες 
66. εθελοντισµός 
67. εµπλουτισµός 
68. κοινωνικά ζητήµατα 
69. συνεργάζοµαι µε τους συναδέλφους    
70. ξεβολεύεσαι  
71. µπορούµε να συνεργαστούµε; 
72. µε χαροποιούν – χαίροµαι 
73. ποτέ δεν ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός 
74. είναι φοβερές οι στιγµές που ζήσαµε – αυτό δεν πληρώνεται 
75. τα παιδιά το αναγνωρίζουν 
76. οι µε ξεκλειδώνει  
77. δεν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους 
78. µικροί και οι µεγάλοι 
79. ο δάσκαλος να γίνει εµψυχωτής  
80. το θέατρο έχει µεγάλη σχέση µε την εκπαίδευση 
81. εφαρµόσιµο σε όλες τις ηλικίες  
82. στάση διευθυντών 
83. βοηθάει στη διεπιστηµονική προσέγγιση και συνεργασία 
84. πώς συνεργαστήκαµε µε διάφορες ειδικότητες 
85. σεβασµός στην προσωπικότητα των µαθητών   
86. κοινωνική διαδικασία 
87. συνεργάζεσαι µε όποιον ταιριάζεις  
88. µε προσωπικό κόστος 
89. είµαστε και πρότυπα  
90. ερχόταν όλο το σχολείο – σε πολεµάνε στο σχολείο 
91. εφαρµόσιµο σε όλα τα µαθήµατα 
92. σφαιρική θεώρηση 
93. στάση συναδέλφων  



  

 
 
 

106 

94. είµαι εσωστρεφής 
95. έχουνε µάθει αλλιώς  
96. τι δάσκαλος είσαι 
97. καλύτερη σχέση µε τους µαθητές  
98. αναστοχασµός 
99. πήγα στην εκπαίδευση ενηλίκων  
100. γνωρίζεις τον εαυτό σου  
101. χαλάρωσα από τον τύπο του δασκάλου καθέδρας   
102. κάνεις συνδέσεις µε ανθρώπους 
103. στάση συµβούλων 
104. επικοινωνία 
105. βλέπεις τον άλλο µε άλλη οπτική 
106. δεν είµαστε οι αυθεντίες – τα λάθη είναι µέσα στο πρόγραµµα 
107. δεν αποκλείουµε κανέναν  
108. ο εκπαιδευτικός είναι και ηθοποιός 
109. τα παιδιά σε αµφισβητούν      
110. υπεύθυνη στάση εκπαιδευτικού  
111. είχα προτάσεις για συνεργασία     
112. ο δάσκαλος έχει σηµασία 
113. φοβούνται το λάθος 
114. δεν έχει ψώνια – πρωταγωνιστές 
115. δεν τελειώνει το έργο σου όταν κλείνεις την πόρτα 
116. µαθαίνουν πράγµατα για τη ζωή  
117. ο δάσκαλος να µπει σε ρόλο 
118. όλοι οφείλουµε να εκτεθούµε  
119. αν το πιστεύει µπορεί να το στηρίξει – έχει άποψη 
120. µε βοήθησε να χαλαρώσω 
121. δεν είναι στατικό – δεν κάνεις διάλεξη 
122. ακούω τους άλλους 
123. ανταποκρίνονται  και συµµετέχουν όλοι 
124. κινητοποιείς όλους 
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Παράρτηµα 2: Οµαδοποίηση Ταυτόσηµων Εννοιών (Repeating Ideas) σε Θεµα-
τικές Ενότητες (Themes) 

∆ΒΜ 

1. όσο ζούµε µαθαίνουµε 
2. πηγαίνω σε σεµινάρια 
3. παρακολούθησα και κάτι συναφές– µε κινητοποίησε 
4. έκανα κι άλλες σπουδές – πήγα σε συνέδρια 
5. δρόµος για µάθηση 

ΨΑΧΝΕΙΣ 

6. αισθανόµουν την ανάγκη – έλλειψη 
7. ψάχνεις 
8. θέλεις να το ανακαλύπτεις µόνος σου 
9. έχω πολλά ερωτηµατικά 

ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ 

10. η δουλειά πρέπει να σε εξελίσσει  
11. σε βάζει σε άλλους δρόµους  
12. µου άνοιξε δρόµους 
13. ανοίγεις ένα παράθυρο στους ανθρώπους 

ΒΙΩΜΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

14. πρέπει να εκπαιδευθεί  
15. να προχωρήσω στο σχεδιασµό 
16. πρέπει να το βιώσεις 
17. θέλει πολύ καλή προετοιµασία 
18. πρέπει να είσαι προσεκτικός 
19. οφείλουµε να είµαστε ευέλικτοι 
20. θέλει οργάνωση 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΙ 

21. να αξιοποιήσει παράλληλα και  
22. άµεση εφαρµογή στην πράξη 
23. είµαι αποτελεσµατική στη δουλειά µου  
24. δοκιµάζω κάτι καινούργιο 
25. απορρίπτω το δογµατισµό  
26. είµαστε ανοιχτοί σε όλες τις πρακτικές    
27. δεν είναι πανάκεια  
28. εµείς δεν τα είχαµε αυτά 
29. είναι µια άλλη προσέγγιση 
30. και µεµονωµένες τεχνικές – κάπου κάπου 
31. µου έλυσε τα χέρια 
32. φτάνεις στην κατανόηση 
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ΜΟΙΡΑΣΜΑ 

33. έχουνε πάθος όσοι ασχολούνται µε το Εκπαιδευτικό ∆ράµα 
34. εκπαιδεύω ή θέλω να εκπαιδεύσω κι άλλους 
35. αλληλεπίδραση – αναγέννηση – νέα δυναµική  
36. η διάχυση – µοίρασµα έχει µεγάλη σηµασία 
37. η διδακτική είναι µοίρασµα 
38. θέλεις να µοιραστείς  
39. νιώθω µέλος επιστηµονικής κοινότητας 
40. ανανεώνει 
41. σύνδεση µε πόλη – ευρύτερη κοινότητα  

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

42. κάτι να µείνει – έκανα έρευνα – ηµερολόγιο – πρωτόκολλο – αξιολόγηση 
43. πρόταση για επιµόρφωση 
44. βοηθάει στο σχεδιασµό του ΑΠ    
45. πού θα µπει στην εκπαίδευση 
46. είναι ένα απωθητικό σχολείο 
47. δε φτάνουν τα 45 λεπτά 
48. επιµορφώνουν όσοι δεν ξέρουν 
49. τα περνάνε στο ντούκου 
50. είναι δύσκολη η αξιολόγηση 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

51. να αλλάξουµε τον κόσµο 
52. εθελοντισµός 
53. κοινωνικά ζητήµατα 
54. κοινωνική ευαισθητοποίηση 
55. δυσκόλεψε τις κοινωνικές µου σχέσεις – οικογένεια  
56. σχέση µε γονείς µαθητών 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

57. άλλαξα επαγγελµατική κατεύθυνση  
58. στο Πανεπιστήµιο, επιµορφώσεις, αλλού 
59. έκανα δηµοσιεύσεις  
60. δεν ήθελα ή ήθελα ευθύνες 
61. πήγα στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ 

62. µε χαροποιούν – χαίροµαι 
63. είναι φοβερές οι στιγµές που ζήσαµε – αυτό δεν πληρώνεται 
64. τα παιδιά το αναγνωρίζουν 
65. φεύγεις γεµάτος 
66. εµπλουτισµός 
67. µου αξίζει – µ’ ενδιαφέρει – έχω διάθεση 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

68. προσκάλεσα συναδέλφους σε συνεργασία   
69. µπορούµε να συνεργαστούµε; 
70. οι µικροί και οι µεγάλοι 
71. εφαρµόσιµο σε όλες τις ηλικίες  
72. εφαρµόσιµο σε όλα τα µαθήµατα 
73. βοηθάει στη διεπιστηµονική προσέγγιση και συνεργασία 
74. πώς συνεργαστήκαµε µε διάφορες ειδικότητες 
75. είχα προτάσεις για συνεργασία    
76. συνεργάζεσαι µε όποιον ταιριάζεις  
77. συνεργάζοµαι µε τους συναδέλφους    
78. ξεβολεύεσαι  
79. έχουνε µάθει αλλιώς  
80. ποτέ δεν ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός 
81. µε προσωπικό κόστος 

ΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

82. ερχόταν όλο το σχολείο – σε πολεµάνε στο σχολείο 
83. στάση διευθυντών 
84. στάση συναδέλφων  
85. στάση συµβούλων 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

86. είµαι εσωστρεφής 
87. γνωρίζεις τον εαυτό σου  
88. µε ξεκλειδώνει  
89. δεν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους 
90. να ξεπεράσεις τείχη – µε άνοιξε – οπτικές  
91. ανέπτυξα τον εαυτό µου – ισορροπία – προσωπικότητα 
92. κάνεις συνδέσεις µε ανθρώπους 
93. επικοινωνία 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

94. σφαιρική θεώρηση 
95. αναστοχασµός 
96. ακούω τους άλλους 
97. βλέπεις τον άλλο µε άλλη οπτική 

Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

98. ο δάσκαλος έχει σηµασία 
99. τα παιδιά σε αµφισβητούν     
100. δεν είµαστε οι αυθεντίες – τα λάθη είναι µέσα στο πρόγραµµα 
101. ο δάσκαλος να γίνει εµψυχωτής  
102. χαλάρωσα από τον τύπο του δασκάλου καθέδρας   
103. µε βοήθησε να χαλαρώσω 
104. δεν έχει ψώνια – πρωταγωνιστές 
105. δεν είναι στατικό – δεν κάνεις διάλεξη 
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ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

106. δεν τελειώνει το έργο σου όταν κλείνεις την πόρτα 
107. αν το πιστεύει µπορεί να το στηρίξει – έχει άποψη 
108. υπεύθυνη στάση εκπαιδευτικού  
109. µαθαίνουν πράγµατα για τη ζωή  
110. είµαστε και πρότυπα  
111. τι δάσκαλος είσαι 
112. καλύτερη σχέση µε τους µαθητές  
113. σεβασµός στην προσωπικότητα των µαθητών   
114. κοινωνική διαδικασία 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 

115. το θέατρο έχει µεγάλη σχέση µε την εκπαίδευση 
116. ο εκπαιδευτικός είναι και ηθοποιός 
117. ο δάσκαλος να µπει σε ρόλο 
118. όλοι οφείλουµε να εκτεθούµε  

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

119. ο δάσκαλος ψάχνει ευκαιρίες 
120. οι δάσκαλοι χρειάζονται ενσυναίσθηση  
121. ανταποκρίνονται  και συµµετέχουν όλοι 
122. δεν αποκλείουµε κανέναν  
123. κινητοποιείς όλους 
124. φοβούνται το λάθος 
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Παράρτηµα 3: Οµαδοποίηση των Θεµατικών Ενοτήτων σε Κατηγορίες - Αντι-
στοίχιση αυτών µε τους Άξονες της έρευνας 

 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  

1. ΨΑΧΝΕΙΣ 
2. ∆ΒΜ 
3. ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ – ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

5. Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟΚΤΑ ΣΗΜΑΣΙΑ 
6. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
7. ΒΙΩΜΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
10. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
11. ΜΟΙΡΑΣΜΑ 
12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
13. ΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-

∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

14. ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
15. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 
16. Η ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ 
17. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
18. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Σχηµατικός Πίνακας 1 

Η Συµβολή του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος στην επαγγελµατική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

 


