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Πρόλογος  

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) και Θεατρική 

Αγωγή στην εκπαίδευση. Δυο επιστήμες, δυο θεματικά πεδία, δυο διδακτικά 

αντικείμενα που εκ πρώτης φαίνονται να μην συντείνουν, να κινούνται 

παράλληλα χωρίς να τέμνονται σε κάποιο σημείο ‘ορατό’. Οι Τ.Π.Ε εστιάζουν και 

εκκινούν από το μέσον που είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή/και μια 

ηλεκτρονική συσκευή και τις διάφορες εφαρμογές που συνάγονται από αυτά 

ενώ η θεατρική αγωγή εστιάζει και εκκινεί από τον άνθρωπο και την 

σωματική/λεκτική και μιμική του έκφραση. Είναι όμως έτσι; Ισχύει αυτή η 

πρώτη αρκετά απλουστευμένη εντύπωση;   

Μια πρώτη και γρήγορη αναζήτηση στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία δείχνει να επιβεβαιώνει το ανωτέρω 

συμπέρασμα καθώς τα αποτελέσματα που ανασύρθηκαν ήταν περιορισμένα και 

κανένα στον τίτλο του με αυτούσιους όρους τον συνδυασμό των δυο επιστημών. 

Τα σποραδικά αποτελέσματα με σχετικούς όρους σε τίτλο και περιεχόμενο που 

αναδείχθηκαν αρχικά αλλά και η θεωρητική μελέτη των δυο διδακτικών 

αντικειμένων μέσα από τα διαθεματικά ενιαία πλαίσια προγραμμάτων σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση εν συνεχεία έδειξαν ωστόσο μια υφέρπουσα σχέση ως προς 

συγκεκριμένους όρους. ‘Επικοινωνιακές δεξιότητες’ και ‘κριτική σκέψη’, 

‘συνεργασία’ και ‘ομαδικότητα’, ‘εργαλεία διαθεματικότητας’ κτλ είναι μόνο 

κάποια στοιχεία εκ των όσων μαρτυρούν συσχετισμό των δυο αντικειμένων, 

συσχετισμός που δείχνει να έχει υπόβαθρο και σαφώς χρήζει περαιτέρω 

έρευνας. 

Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ετυμολογία της λέξεως 

τεχνολογία. Τέχνη και Λόγος. Σύμφωνα με το λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας του 

Γ. Μπαμπινιώτη, τεχνολογία είναι ‘ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί κανείς τα 

διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή του, για να επιτύχει ή να δημιουργήσει κάτι, 

καθώς και η ικανότητα που επιδεικνύει κατά τη χρησιμοποίησή τους’. Σύμφωνα 

με τη Wikipedia ‘Η τεχνολογία (από το τέχνη και λόγος) είναι το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της (θεωρητικής) επιστημονικής γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός 

αντικειμένου με πρακτικό όφελος.’ Τέλος, σύμφωνα με τον ορισμό που 
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προσφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο τεχνολογικής κατεύθυνσης (Λύκειο) 

‘Τεχνολογία και Ανάπτυξη’, η λέξη τεχνολογία (technology) που επικράτησε 

διεθνώς ως όρος προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και έχει ως ρίζα της την 

"Τέχνη". Επομένως, ‘η τεχνολογία είναι ετυμολογικά η ενσωμάτωση της τέχνης ή 

της δεξιότητας σε ένα προϊόν ή μία διαδικασία.’ 

Ο συσχετισμός της τέχνης με το θέατρο που είναι η κατεξοχήν 

παραστατική μορφή Τέχνης, και της Θεατρικής Αγωγής που είναι η εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής και κοινωνικής έκφανσης του θεάτρου και του δράματος στο 

σχολείο είναι υπέρ του δέοντος εμφανής ωστόσο θα αναλυθεί από τη γράφουσα 

σε κατωτέρω κεφάλαιο.  

Όλα τα ανωτέρω κέντρισαν το ενδιαφέρον της γράφουσας προς την 

επιλογή της παρούσας θεματικής  και για την αναγκαιότητα διερεύνησής της.  
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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από οκτώ (08) κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή της θεματικής που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία, μια επισκόπηση στις εκπαιδευτικές θεωρίες 

και διδακτικές αρχές που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο κάθε 

εκπαιδευτικής/διδακτικής διαδικασίας με έμφαση κυρίως σε αυτές που 

υπηρετούν και εξυπηρετούν την θεωρητική στερέωση την πραγματευόμενης 

θεματικής (διαθεματικότητα ΤΠΕ και Θεατρική Αγωγή).  

Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια ιστορική αναδρομή 

στην εκπαιδευτική σχολική και διδακτική πραγματικότητα του 21ου αιώνα στην 

Ελλάδα δίνοντας έμφαση στα σημεία σταθμούς όπου οδήγησαν στην 

αναπλαισίωση της διδακτικής φιλοσοφίας και των πρακτικών που απορρέουν 

από αυτή προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχολείο του μέλλοντος που 

προετοιμάζει έναν μαθητή ως κοινωνικό ον, χρήσιμο, ικανό για την επιβίωση 

του, ένα σχολείο που πρώτα είναι ο μαθητής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια πιο επιστάμενη μελέτη στα 

αντικείμενα της θεατρικής αγωγής και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πώς αυτά 

κατοχυρώνονται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τον τρόπο με 

τον οποίο υλοποιούνται κτλ.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά περιπτώσεις και 

εφαρμογές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν κάνουν πράξη 

την διαθεματική προσέγγιση των δυο αντικειμένων ΤΠΕ και θεατρικής αγωγής 

μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τρόπους 

εφαρμογής όπως την δημιουργία ψηφιακού σεναρίου, την δημιουργία βίντεο, 

την δημιουργία κόμικς, την δημιουργία αφίσας θεατρικής παράστασης, την 

δημιουργίας εφημερίδας, την δημιουργία ψηφιακής παράστασης θεάτρου 

σκιών, την συμμετοχή στο πρόγραμμα e-twinning, την χρήση youtube, την 

αναζήτηση πληροφοριών σε πρόγραμμα περιήγησης, την χρήση των παροχών 

της Google forms, την χρήση εικονικού κόσμου και παιχνίδι ρόλων εντός αυτού 

κτλ. Οι περιπτώσεις αυτές αντλήθηκαν μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα η 

οποία κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να καταδείξει συνολικά το πλαίσιο 
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εφαρμογής των περιπτώσεων όπως την ανάγκη που ώθησε στην εφαρμογή, το 

θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίζει την σύμπλευση των δυο αντικειμένων μέσω 

της διαθεματικότητας αλλά και τα πρακτικά αποτελέσματα.   

Στο πέμπτο κεφάλαιο η εργασία περιλαμβάνει πέντε ολοκληρωμένα, μη 

υλοποιημένα διδακτικά σενάρια ‘ΤΠΕ και Θεατρική Αγωγή’ (δυο μ-σενάρια και 

τρεις μ-δραστηριότητες) συνολικής διάρκειας δεκαοχτώ διδακτικών ωρών. Οι 

συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις (οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στο 

επιμορφωτικό προγράμμα για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, β1 επιπέδου, 

της συστάδας Θεωρητικών Επιστημών και Καλλιτεχνικών που πραγματοποιεί 

το Υπουργείο Παιδείας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών), μπορούν να 

εφαρμοστούν τόσο στο μάθημα της θεατρικής αγωγής όπως και στο μάθημα της 

ευέλικτης ζώνης (από την αντίστοιχη ειδικότητα) και παρέχουν λεπτομέρειες 

και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές αλλά και αναλυτικές δραστηριότητες 

προκειμένου να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι μαθησιακοί, διδακτικοί 

και τεχνολογικοί.  

Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της παρούσας 

εργασίας που δεν είναι άλλο από τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησε η 

γράφουσα και τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων που 

αντλήθηκαν από αυτές. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της 

ποιοτικής έρευνας.  Η ποιοτική προσέγγιση προτιμήθηκε καθώς χαρακτηρίζεται 

από μια σχετική ευελιξία όσον αφορά την ποσότητα των 

δεδομένων/πληροφοριών/υλικού, το είδος (καθώς δεν είναι εξ αρχής ορισμένο 

το τι δεδομένα θα συλλεχθούν) και τον τρόπο που θα συλλεχθεί αυτό. Όσον 

αφορά στον τρόπο συλλογής κυρίως χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

συνέντευξης προκειμένου να γίνει συλλογή και καταγραφή των εμπειριών αλλά 

και των απόψεων των ερωτώμενων σχετικά με το θέμα της χρήσης Τ.Π.Ε και 

θεατρικής αγωγής. Συγκεκριμένα, προτιμήθηκε η μέθοδος των μη 

τυποποιημένων συνεντεύξεων καθώς συνήθως συλλέγονται με αυτό τον τρόπο 

όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τον ερωτώμενο ενώ 

συλλέγονται ευκολότερα και με πιο αξιόπιστο τρόπο εμπειρικά δεδομένα, 

απόψεις/αντιλήψεις και υλικό (φωτογραφικό, αρχεία, προγράμματα κτλ) 

σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας, πράγμα το οποίο συνέβη και επί της 

παρούσης.  Το δείγμα που ερωτήθηκε και συμμετείχε στην έρευνα ήταν τριάντα 
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εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ70 

Δάσκαλοι, ΠΕ91.01 Θεατρολόγοι και ΠΕ19&20 Πληροφορικής.  

Στο έβδομο κεφάλαιο η εργασία παρουσιάζει συνοπτικά κάποιους 

προβληματισμούς που επισημάνθηκαν τόσο από την βιβλιογραφία όσο και 

δημιουργήθηκαν σε προσωπικό επίπεδο στην γράφουσα κατά την διάρκεια της 

εκπόνησης της εργασίας, από την μελέτη του υλικού, την συγγραφή των 

σεναρίων και την έρευνα και καταλήγει σε προσωπικά συμπεράσματα σε σχέση 

με την διαθεματικότητα, τα διδακτικά αντικείμενα της Θεατρικής Αγωγής και 

των ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στο ελληνικό σχολείο. 

Τέλος, η εργασία κλείνει με το όγδοο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της 

βιβλιογραφίας, των πηγών αναζήτησης υλικού και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

από τις οποίες αντλήθηκαν οι μελέτες περίπτωσης/εφαρμογές και αποτελέσαν 

μέρος του ερευνητικού υλικού της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά :  Διαθεματικότητα, Θέατρο, Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ, Νέες 

Τεχνολογίες, Δημοτικό Σχολείο 
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Abstract 

 

This paper consists of eight (08) chapters. 

In the first chapter there is an introduction to the subject that is dealt with 

in the present paper, an overview of educational theories and teaching principles 

that constitute the theoretical background of any educational / teaching process, 

with emphasis mainly on those serving the theoretical attachment of the 

thematic subject (cross-curricular, ICT and theatrical education). 

In the second chapter, a historical review is being made of the educational 

and teaching reality of the 21st century in Greece, giving emphasis on the main 

points that led to the refurbishment of the teaching philosophy and the practices 

resulting from it in order to create a school for the future that prepares a student 

as a social being, useful, capable of survival, a ‘school that first comes the student’ 

In the third chapter there is a more detailed study of the subjects of 

theatrical education and ICT in education, how these are enshrined through 

curricula, the way in which they are implemented, etc. 

In the fourth chapter there are summarized case studies and applications 

of primary education teachers who have implemented the interdisciplinary 

approach of the two objects, ICT and theatrical education, within the framework 

of their teaching. Examples include digital scenario, video creation, comic 

creation, theatrical poster creation, newspaper creation, shadow theater digital 

rendering, e-twinning, use of youtube, browsing information, use of Google 

forms, virtual world playing roles within it, etc. These cases were drawn from the 

bibliographic research which was deemed necessary in order to demonstrate the 

overall context of the cases such as the need for the implementation, the 

theoretical background supporting the two objects by means of interdiscience 

and the practical results. 

In the fifth chapter the paper contains five integrated, teaching scenarios 

"ICT and Theatrical Education" (two μ-scripts and three μ-activities) of a total 

duration of eighteen hours. The specific teaching suggestions (which have been 

approved by the trainers of the educational program for the educational use of 

ICT, b1 level, the theoretical science and artistic cluster that the Ministry of 
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Education is conducting for the training of teachers) can be applied both in the 

theatrical as in the Flexible Zone lesson (from the corresponding specialized 

teacher) and provide details and practical guidelines as well as analytical 

activities to achieve the expected learning, teaching and technological objectives. 

In the sixth chapter follows the research part of the present work which is 

none other than the interviews made by the writer and the results from the 

analysis of the data derived from them. The methodology followed is that of 

qualitative research. The qualitative approach was preferred as it is 

characterized by relative flexibility in terms of the quantity of data / information 

/ material, the species (as it is not defined at first what data will be collected) 

and how it will be collected. Regarding the way of collection, the interview 

method was used to collect and record experiences and the views of respondents 

on the issue of the use of ICT and theatrical education. In particular, the method 

of non-standardized interviews was preferred, since as much information as 

possible is collected by the respondent, while empirical data, views / perceptions 

and material (photographic, archives, programs, etc.) are collected more readily 

and reliably about the subject of the investigation, which has happened at the 

present time. The sample questioned and participated in the survey were thirty 

active teachers of primary education, PE70 Teachers, PE91.01 Theater and PE19 

& 20 Informatics. 

In the seventh chapter, the paper presents briefly some concerns 

highlighted both by the bibliography and created on a personal level to the 

writer during work preparation, material study, writing of scripts and research 

and concluding personal conclusions on relation to the cross-curriculum, 

teaching subjects of theatrical education and ICT and their application in the 

Greek school. 

Finally, the thesis closes with the eighth chapter, chapter of the 

bibliography, the sources of material search and the online addresses from 

which the case studies / applications were drawn up and were part of the 

research material of this diploma thesis. 

 

Keywords: Theater, Theatrical Education, ICT, New Technologies, Primary 

School 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
 

Πριν αρκετά χρόνια, και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2000, είχε 

κυκλοφορήσει στην εφημερίδα το Βήμα ένα άρθρο με τίτλο ‘Μαθητές : οι πιο 

σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες’. Το θέμα που πραγματευόταν το άρθρο της 

δημοσιογράφου Σμαρούλας Παντελή και ομολογουμένως είχε προκαλέσει 

πολλές συζητήσεις καθώς αποτέλεσε και θέμα στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο 

μάθημα της έκθεσης της ίδιας χρονιάς, ήταν, λίγο πολύ, να διατυπώσει γραπτά 

το αυτονόητο ότι οι μαθητές που φοιτούν στις υποχρεωτικές βαθμίδες 

εκπαίδευσης υπηρετούν ένα εξαντλητικό καθημερινό ωράριο φορτωμένο από 

διάβασμα, εξωσχολικές δραστηριότητες, υποχρεώσεις κ.ο.κ. Το άρθρο κατέληγε 

στο συμπέρασμα, εν ολίγοις, ότι πράγματι οι μαθητές είναι μεν οι πιο σκληρά 

εργαζόμενοι, χωρίς ωστόσο να είναι και οι περισσότερο παραγωγικοί 

(θεωρώντας παραγωγή την αποκόμιση γνώσεων και εμπειριών σε συνάρτηση 

με τον χρόνο που καταναλώνουν) και δυστυχώς ούτε οι καλύτερα αμειβόμενοι 

(θεωρώντας αμοιβή την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

θα τους καταστήσουν χρησίμους πολίτες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.) 

Το άρθρο παρουσίαζε, χωρίς να εμβαθύνει, δυο παράγοντες ως αίτια του 

φαινομένου. Πρώτον την ελλιπή/υποβαθμισμένη καλλιέργεια άλλων μορφών 

νοημοσύνης (πολλαπλή νοημοσύνη) εκτός της i.q. όπως συναισθηματική, 

μουσική, γλωσσική, σωματική, χωρική κτλ στα πλαίσια του σχολείου και κατά 

δεύτερον την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού που εντυπωσιακά αποβάλλεται 

ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.  

Οι ανωτέρω απόψεις της δημοσιογράφου αποτέλεσαν και 

προβληματισμοί της γράφουσας, προβληματιμσοί που γεννήθηκαν κατά την 

διάρκεια της πολυετούς πορείας και εμπειρίας μου στην εκπαίδευση. Συζητήσεις 

σε ανεπίσημο ύφος, με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, νέους και παλαιούς, για 

διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνταν επί σειρά ετών στο σχολείο 

επιβεβαίωσε την ανάγκη για αναπλαισίωση του παιδαγωγικού στυλ, των 

διδακτικών μοντέλων και της σχολικής γνώσης. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Το φαινόμενο της μάθησης και η κατανόηση του φαινομένου αυτού έχει 

αποτελέσει βασικό αντικείμενο μελέτης μεγάλων φιλοσοφικών - επιστημονικών 

σχολών σκέψης, της σχολικής παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής ψυχολογίας. 

Τι είναι μάθηση και κάτω από ποιες συνθήκες πραγματοποιείται; Η απάντηση 

σε αυτές τις δυο φαινομενικά απλοϊκές ερωτήσεις είναι ένα από τα πιο σύνθετα 

προβλήματα των αναφερθεισών θεωρητικών επιστημών και αυτό γιατί οι 

διαδικασίες της μάθησης είναι τόσο πολύπλοκες, διαφορετικές και 

ποικιλόμορφες ώστε δεν μπορούν να παρατηρηθούν στην πλήρη έκταση τους 

ούτε και να κατηγοριοποιηθούν. Μάλιστα όπως υπογραμμίζει και ο Φλουρής, 

(2003) ‘παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών μελετών, η μάθηση παραμένει 

μια διαδικασία η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως και κατά 

τρόπο παραδεκτό από όλους, όσους ασχολούνται με αυτή. Στην ουσία τα όσα 

γράφονται και λέγονται για τη μάθηση αποτελούν επιστημονικές υποθέσεις που 

εξάγονται από την παρατήρηση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της’.   

Τι είναι όμως τελικά μάθηση; Μια υπεραπλουστευμένη ερμηνεία θα έλεγε 

ότι είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει 

δεξιότητες και ικανότητες, διαμορφώνει στάσεις για να βελτιώσει τη 

συμπεριφορά του, να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος του. Ο Gagne, ο γνωστός 

εκπρόσωπος της εκπαιδευτικής ψυχολογίας στις Θεωρίες Μάθησης του (1975) 

αναφέρει ότι η ‘μάθηση είναι η διαδικασία που συνεπικουρεί ώστε  οι οργανισμοί 

να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα και με μόνιμο τρόπο, ώστε η ίδια τροποποίηση να μη χρειαστεί να 

συμβεί ξανά και ξανά σε κάθε νέα ανάλογη περίπτωση’. Όσον αφορά στην 

εκπαίδευση, η μάθηση παίρνει την μορφή της τυπικής, της μη τυπικής και της 

άτυπης. 

Ο τρόπος προσέγγισης κάθε επιστήμης ως προς το φαινόμενο της 

μάθησης στοιχειοθετεί μια αντίστοιχη παιδαγωγική θεωρία ενώ οι 

παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα ως προς τα στάδια, τα επίπεδα και τους 

παράγοντες μάθησης συνιστούν τα δομικά στοιχεία της εκάστοτε παιδαγωγικής 
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θεωρίας. Σύμφωνα με τον Φλουρή (2003) ‘οι παιδαγωγικές θεωρίες είναι 

εννοιολογικά πλαίσια που περιγράφουν πώς αποκομίζεται, τον τρόπο που 

επεξεργάζεται και διατηρείται κατά τη διάρκεια της μάθησης, η πληροφορία’. Η 

Ελληνιάδου et al. (2008), αποσαφηνίζει ότι ‘κάθε παιδαγωγική θεωρία μάθησης 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συστηματική άποψη για τη φύση της αλλαγής της 

συμπεριφοράς του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της εμπειρίας και της δράσης του. 

Και συμπληρώνει ότι η μάθηση ως μία μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του 

ατόμου που προέρχεται τόσο από την εμπειρία όσο και από την πράξη, 

αναγνωρίζεται σχεδόν από όλες τις θεωρίες μάθησης’.  

Οι παιδαγωγικές θεωρίες διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο και συντελούν 

καθοριστικά στον σχεδιασμό ενός προγράμματος εκπαίδευσης καθώς 

προσφέρουν συγκεκριμένες διδακτικές μεθόδους, στόχους και καθορίζουν έως 

ένα βαθμό τα αποτέλεσμά τους στην μάθηση. Αποτελούν δηλαδή την ισχυρή 

θεωρητική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου 

να σχεδιάσουν ένα αποτελεσματικό, ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους,  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, αποτελούν παράλληλα και ένα χρήσιμο 

εργαλείο για να ερμηνευθεί η πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία ως 

ζωντανή διαδικασία, υφίσταται αλληλεπίδραση και επηρεάζεται άμεσα από 

τους ίδιους τους μαθητές. Επομένως, επειδή στόχος της διδασκαλίας είναι να 

προκαλέσει και να ενισχύσει την μάθηση είναι πρωταρχικό για τον εκπαιδευτικό 

που θέλει να καταρτίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα να λάβει υπόψη τις 

παιδαγωγικές θεωρίες, να γνωρίζει την διαφορετική τους φιλοσοφία και την 

μεθοδολογία τους προκειμένου να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ιστορικά υπάρχουν τρεις διαδεδομένες παιδαγωγικές, θεωρητικές 

προσεγγίσεις οι οποίες διαμόρφωσαν η κάθε μια από τη πλευρά της, την 

κατανόηση του φαινομένου της μάθησης. Οι θεωρίες αυτές διαφέρουν 

σημαντικά στην μεθοδολογία και στα συμπεράσματα τους γιατί 

επικεντρώνονται  η κάθε μια σε ορισμένες όψεις  του φαινομένου της μάθησης 

αποδίδοντας τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία.  Τις θεωρίες αυτές 

θα αναπτύξουμε κατωτέρω συνοπτικά μόνο και θα επικεντρωθούμε κυρίως στα 

στοιχεία τους αυτά που βρίσκουν εφαρμογή στις ΤΠΕ αλλά και στο αντικείμενο 

της Θεατρικής Αγωγής. Οι θεωρίες αυτές είναι : 1. Η συμπεριφοριστική 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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(behaviorism), 2. Η γνωστική (cognitivism) με την εξέλιξη του εποικοδομισμού 

(constructivism) και 3. Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.   

 

 

 

Σχήμα 1. Παιδαγωγικές Θεωρίες Μάθησης 

 

1. Συμπεριφορισμός (αρχές του 20ου αιώνα) 
 

Με μια πάρα πολύ απλή ερμηνεία της λέξεως ο συμπεριφορισμός 

πραγματεύεται τη μάθηση ως συμπεριφορά. Πρόκειται για την πρώτη ιστορικά 

επιστημονική θεωρία μάθησης και ο όρος προήλθε από τον Αμερικανό 

ψυχολόγο John Watson (1878–1959) ο οποίος πρέσβευε ότι η διαμόρφωση μιας 

θεωρίας σκέψεων, σκοπών ή άλλων υποκειμενικών εμπειριών δεν θα έπρεπε να 

θεωρείται επιστημονική διαδικασία και επέμενε ότι η ψυχολογία πρέπει να 

εστιάζει σε συμπεριφορές και όχι στις σκέψεις, τους σκοπούς και τις εμπειρίες 

του ατόμου. Η συγκεκριμένη θεωρία λοιπόν εστιάζει στην εξωτερική, 

επιφανειακή συμπεριφορά του ανθρώπου την οποία κανείς μπορεί να 
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παρατηρήσει οπτικά, και μπορεί να μελετηθεί με συστηματικό τρόπο ενώ 

απορρίπτει τις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες που την προκαλούν οι οποίες 

θεωρούνται υποκειμενικές και είναι ούτως η άλλως μη παρατηρήσιμες. 

H Ελληνιάδου et al. (2008) ορίζει τον συμπεριφορισμό ‘ως το θεωρητικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο η διαδικασία της μάθησης ουσιαστικά συνίσταται στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς΄ και γι’ αυτό η θεωρία αυτή αντιμετωπίζει τον 

άνθρωπο ως μονάδα και ορίζει την διαδικασία μάθησής του σε ατομικό επίπεδο 

και όχι σε ομαδικό/συνεργατικό. Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

θεωρίας αυτής έτσι όπως τα διατυπώνει ο Πάσχος (2007) είναι ‘ότι πρώτον το 

περιβάλλον θεωρείται ο κύριος παράγοντας της αλλαγής της συμπεριφοράς, υπό 

την έννοια ότι η μάθηση καθορίζεται από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και 

όχι από τις ιδιότητες του ατόμου, δεύτερον ότι η βαρύτητα δίνεται στα εξωτερικά 

μετρήσιμα στοιχεία της συμπεριφοράς και τρίτον ότι η επανάληψη της σύνδεσης 

των ερεθισμάτων παγιώνει την αντίδραση και επομένως την μάθηση’.  

Για να ερμηνευθεί το φαινόμενο της μάθησης, οι εκπρόσωποι του 

συμπεριφορισμού εστιάζουν την προσοχή τους στις συνθήκες του 

περιβάλλοντος τις οποίες αποκαλούν ερεθίσματα, στην παρατηρήσιμη 

συμπεριφορά του ατόμου την οποία ονομάζουν αντίδραση και διάδραση με το 

περιβάλλον και στις συνέπειες που έχει η συμπεριφορά αυτή. Όλη αυτή την 

διαδικασία την αποκαλούν εξάρτηση. Το πλέον γνωστό παράδειγμα κατανόησης 

της συγκεκριμένης θεωρίας προέρχεται από τον Pavlov (1849 – 1936), κύριο 

εκφραστή της θεωρίας του συμπεριφορισμού, με πείραμα που διεξήγαγε με 

σκύλους μελετώντας την κλασσική εξάρτηση (περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/pavlov/readmore.html). Στο 

κίνημα των συμπεριφοριστών ανήκει και ο B. F. Skinner που ανέπτυξε την 

διδακτική αρχή της ενίσχυσης (επιβράβευση- τιμωρία), την οποία αναλύουμε 

στην συνέχεια στην ενότητα των διδακτικών αρχών ενώ υπήρξε και ο 

πρόδρομος της προγραμματισμένης διδασκαλίας και των μηχανών διδασκαλίας 

(teaching machines) οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πρώτα 

δείγματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να 

μετρηθεί και να διαμορφωθεί κατά τον επιθυμητό τρόπο μέσω συστηματικής 

εκπαίδευσης. Σε πρακτικό επίπεδο η συμπεριφοριστική θεωρία βρίσκει κυρίως 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/pavlov/readmore.html
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εφαρμογή μέσα από τη δομημένη διδασκαλία τύπου διάλεξης, μέσα από την 

διδακτική μέθοδο της δοκιμής και λάθους (trial and error), της συστηματικής 

πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice) και των διδακτικών βοηθημάτων 

(tutorials), (Δημητριάδης, 2015). 

2. Γνωστικισμός - Εποικοδομισμός (μέσα του 20ου αιώνα) 
 

Σε αντίθεση με την θεωρία της συμπεριφοράς, ο γνωστικισμός ο οποίος 

προέκυψε από την κριτική και τον προβληματισμό της ανωτέρω θεωρίας που 

απέρριπτε τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, πραγματεύεται τη μάθηση ως 

κατανόηση και ερμηνεία των εσωτερικών διεργασιών που κρύβονται πίσω από 

τη συμπεριφορά.  

Το άτομο υπερτερεί του περιβάλλοντος και η μάθηση αποτελεί μια 

εσωτερική νοητική διαδικασία η οποία συνίσταται στην απόκτηση, την δόμηση, 

την οργάνωση, την κωδικοποίηση, την επανάληψη, την αποθήκευση και την 

ανάσυρση ‘δεδομένων’ από τη μνήμη ή και τη λήθη, (Δημητριάδης 2015). Η 

Ελληνιάδου et all (2008) αναφέρει πως με τον γνωστικισμό οι άνθρωποι 

‘μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν’ πρόκειται για θεωρία δηλαδή που εστιάζει στον 

τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το φαινόμενο της μάθησης. Οι νοητικές 

διαδικασίες που πραγματοποιούνται δεν είναι οι ίδιες ούτε σε ποσότητα ούτε 

και ‘ποιότητα’ σε όλες τις ηλικίες του ανθρώπου αλλά μεταβάλλονται και 

διαφοροποιούνται καθώς το άτομο εξελίσσεται, τόσο ηλικιακά όσο και από τις 

εμπειρίες που βιώνει και αποκτά. ‘Δεν αποτελεί μια μηχανιστική/παθητική 

διαδικασία αξιοποίησης ερεθισμάτων και αντιδράσεων αλλά μια ενσυνείδητη 

προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει τα εξωτερικά ερεθίσματα μέσω των 

νοητικών μηχανισμών της αντίληψης, της σκέψης, της μνήμης, της γλώσσας, 

δηλαδή μια διαδικασία απόκτησης, συγκράτησης, αφομοίωσης και 

χρησιμοποίησης των πληροφοριών του περιβάλλοντος’, (Πάσχος, 2007).  

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης σε πρακτικό επίπεδο, η θεωρία του 

γνωστικισμού ορίζει ‘ότι η μάθηση πρέπει να διέπεται από το στοιχείο της 

ολότητας, να μην περιορίζεται δηλαδή στη μάθηση μερικών/αποσπασματικών 

λύσεων αλλά να ενεργοποιεί τον μαθητή ώστε να αναζητά το σύνολο, 

(Ελληνιάδου et al., 2008). Οι Γνωστικές Θεωρίες συνέβαλαν στην εκπαίδευση με 
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τις μεταφορές, την ανάλυση των σύνθετων σε απλές έννοιες και την συστηματική 

οργάνωση των ενοτήτων από το απλό στο σύνθετο, (Δημητριάδης, 2015). Η 

κριτική σκέψη, η καλλιέργεια της περιέργειας, η μάθηση με ανακάλυψη, τα 

διερευνητικά σχέδια εργασίας, οι μελέτες περίπτωσης στοιχειοθετούν μια 

εμπειρία μάθησης υποκινούμενη από τις γνωσιακές θεωρίες.  

Ένας από τους πιο γνωστούς εκφραστές της θεωρίας του γνωστικισμού 

είναι ο Kurt Lewin (1890-1947) ο οποίος προσέγγισε το φαινόμενο της μάθησης 

ως διαδικασία δράσης του ατόμου και αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το 

περιβάλλον.  

Μια ειδίκευση, αναθεώρηση ή/και τροποποίηση των θεωριών της 

γνώσης αποτελεί ο εποικοδομισμός ο οποίος αποδέχεται τις νοητικές διεργασίες 

του ατόμου ως αφορμή της γνώσης και πραγματεύεται τη μάθηση ως 

οικοδόμηση/χτίσιμο της ήδη υπάρχουσας γνώσης. Η συγκεκριμένη θεωρία 

υποστηρίζει ότι μπορούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε και 

μας περιβάλλει μόνο αν χρησιμοποιήσουμε τις ήδη αποκτηθείσες εμπειρίες μας 

σε αυτόν. Συγκεκριμένα οι εμπειρίες που ήδη έχουμε, αποτελούν την βάση για 

την οικοδόμηση νέων ιδεών και εννοιών σε συνάρτηση με την τρέχουσα γνώση. 

Σύμφωνα με τον Δημητριάδη, (2015) η νέα γνώση οικοδομείται από τον ίδιο τον 

μαθητή, με κάθε νέα εμπειρία που αποκτά και προσπαθεί να ενσωματώσει στο 

υπάρχον γνωστικό του δυναμικό. Έτσι, κύριο χαρακτηριστικό του εποικοδομισμού 

για την εκπαίδευση είναι ο ενεργός ρόλος του μαθητή ως δημιουργού της ίδιας του 

της γνώσης. Ό,τι οικοδομεί ένας άνθρωπος είναι αληθινό, υποκειμενικό, 

προσωπικό και βγάζει νόημα μόνο για τον ίδιο και το γεγονός ότι η εμπειρία 

αποτελεί το σημαίνον στοιχείο της θεωρίας αυτής, δηλώνει ότι η μάθηση εκ των 

πραγμάτων δεν μπορεί να είναι ποτέ η ίδια για δυο διαφορετικούς ανθρώπους, 

ακόμα και αν έχουν την ίδια ηλικία, ζουν στο ίδιο περιβάλλον ή/και δέχονται την 

ίδια εκπαίδευση.  

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, η θεωρία του εποικοδομισμού επιβάλλει 

επομένως την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή ο οποίος παράγει και ο ίδιος 

μάθηση. Τα πιο διαδεδομένα διδακτικά μοντέλα είναι η ανακαλυπτική-

διερευνητική μάθηση, η μάθηση με ανάπτυξη έργου (project), οι δραστηριότητες 

με προσομοίωση και οτιδήποτε χρησιμοποιεί δημιουργικά την περιέργεια και 

την φαντασία. Οι βασικότεροι εκπρόσωποι του εποικοδομισμού είναι ο Jean 
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Piaget (1896-1980), ο Jerome Bruner (1915-2016) και ο Robert Gagne (1916-

2002). 

        3. Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες (τέλη του 20ου αιώνα) 
 

Πρόδρομος της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ο Lev Vygotsky (1896- 

1934) Σοβιετικός ψυχολόγος, ο οποίος εισήγαγε την έννοια του κοινωνικού 

εποικοδομισμού σύμφωνα με την οποία η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών 

συνίσταται ως αποτέλεσμα της κοινωνίας και όχι του μεμονωμένου ατόμου 

εισάγοντας έτσι την απαρχή των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών.  

Πρόκειται για θεωρίες που ενσωματώνουν στην διαδικασία της μάθησης 

τον παράγοντα της ομάδας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας δίνοντας έμφαση 

στην κοινωνική φύση της μάθησης όπου το κοινωνικό πλαίσιο, ο πολιτισμός με 

τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις που τον διέπουν βρίσκονται πάντα σε άμεση 

αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο και επομένως διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 

διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. ‘Η μάθηση συντελείται σε συγκεκριμένα 

πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του 

ατόμου με άλλα άτομα, σε συνεργατικά περιβάλλοντα σε συγκεκριμένες 

επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω κοινών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στη μάθηση έχει η κοινωνική αλληλεπίδραση’. (Επιμορφωτικό 

υλικό Β1 Επίπεδο) 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην γλώσσα ως βασικότερη έκφραση του 

πολιτισμού καθώς είναι το πρώτο διαμεσολαβητικό εργαλείο που συντελεί στην 

διαμόρφωση του νου και την οικοδόμηση των νοητικών λειτουργιών, της 

αντίληψης και της μνήμης και στον καθορισμό της ταυτότητας. Στις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες εντάσσονται η θεωρία της διαφοροποιημένης 

μάθησης, η θεωρία της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Jean Lave), η θεωρία της 

επίλυσης προβλημάτων, η θεωρία δραστηριοτήτων (Alexei N. Leontev) κτλ.  

Όσον αφορά στην εκπαίδευση οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 

αξιοποιούνται μέσα από τις συνεργατικές μεθόδους μάθησης και από την 

διδακτική αρχή της σκαλωσιάς ή αλλιώς κλιμακωτής υποστήριξης στην οποία 

σημαντικό ρόλο παίζει η μεσολάβηση του εκπαιδευτικού και συνίσταται στο 

τρίπτυχο βημάτων καθοδήγηση, διαμεσολάβηση και υποχώρηση. ‘Οφείλουμε να 
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δημιουργούμε στην σχολική τάξη περιστάσεις που να ευνοείται η συνεργατική 

μάθηση ανάμεσα σε ομάδες μαθητών με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. Πρέπει 

δηλαδή να εξασφαλίζουμε δυνατότητες, ώστε ικανοί μαθητές ή μαθητές οι οποίοι 

κατέχουν κάτι σε ικανοποιητικό βαθμό, να το διδάσκουν σε λιγότερο ικανούς ή σε 

μαθητές οι οποίοι δεν το ξέρουν. Επιπλέον πρέπει να εφαρμόζουμε την αρχή της 

σταδιακής μείωσης της βοήθειας των μεγάλων και τη σταδιακή ανάληψη 

υπευθυνότητας από τα παιδιά. Η προσέγγιση η οποία ονομάζεται 

«υποβοηθούμενη ανακάλυψη» στηρίζεται σε αυτήν ακριβώς την αρχή (fading 

scaffolding),’ (Ελληνιάδου, 2005). 

Όσον αφορά τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας οι 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες έχουν μεγάλη επιρροή. Είναι συμβατές με την 

νέα γενιά των τεχνολογικών περιβαλλόντων εκπαίδευσης και κυρίως με τα 

περιβάλλοντα αναζήτησης πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, τα 

περιβάλλοντα προσωπικής έκφρασης και δημιουργικότητας (web 2.0) και τα 

περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία η διδακτική διαδικασία δεν 

είναι γραμμική ή προκαθορισμένη αλλά παίρνει την μορφή ανοικτού τύπου 

συστήματος όπου η δημιουργική έκφραση και η αλληλεπίδραση των μαθητών 

ενθαρρύνεται και προαπαιτείται.  

Τέλος, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην 

διδακτική του θεάτρου μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών υπό την έννοια ότι οι 

μαθητές μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας και μέσω του διαμεσολαβητικού ρόλου του δασκάλου (Φανουράκη, 

2016). 
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Σχήμα 2. Συνοπτική σχηματική απεικόνιση των Θεωριών Μάθησης 

ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο διδακτικές αρχές μάθησης αναφερόμαστε 

σε ‘συγκεκριμένους κατευθυντήριους δείκτες τους οποίους μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να κάνει ουσιαστικότερη και 

αποδοτικότερη την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αρχές αυτές είναι πάντα 

επίκαιρες και βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε νέα μεθοδολογία’, (Κόπτσης, 2009). 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σειρά από κανόνες πολύ συγκεκριμένους ανάλογα 

με το εκπαιδευτικό σύστημα εντός του οποίου θα εφαρμοστούν, τους οποίους 

ακολουθώντας τους ο εκπαιδευτικός ορίζει την τακτική/στρατηγική του 

προκειμένου να έχει η διδασκαλία του συνοχή και αποτελεσματικότητα. Οι 

διδακτικές αρχές δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, απορρέουν και συνδέονται 

πάντα με αντίστοιχες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης για αυτό και η 

αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής μεθόδου εξαρτάται και από τον βαθμό 

που αυτή αξιοποιεί με τη σειρά της τις βασικές αρχές της θεωρητικής πηγής της. 

 
 

Παιδαγωγικές 
Θεωρίες 

Μάθησης 

 
Συμπεριφορισμός 

(αρχές 20ου αιώνα) 

 
Γνωστικισμός- 

Εποικοδομισμός 
(μέσα 20ου αιώνα) 

 
Κοινωνικοπολιτισμικές  

Θεωρίες 
(τέλη 20ου αιώνα) 

 
Η μάθηση ως αλλαγή 

στην συμπεριφορά μετά 
από διάδραση με το 

περιβάλλον 

 
Η μάθηση ως 
αποτέλεσμα 

οικοδόμησης της γνώσης 
στις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις 

 
Η μάθηση μετά από 

αλληλεπίδραση με την 
ομάδα και την κοινωνία 
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Σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης που πραγματοποιείται εντός του 

σχολικού πλαισίου μία ή και πολλές διδακτικές αρχές μπορούν να εφαρμόζονται 

ταυτόχρονα, ποικιλοτρόπως, σε διαφορετικά στάδια του προγράμματος, σε 

ίδιου/παρομοίου μορφωτικού υποβάθρου μαθητές και να έχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι αρχές που συνδέονται με 

την διαθεματική προσέγγιση και βρίσκουν ανταπόκριση στο ελληνικό σχολείο, 

σύμφωνα με τον Πάσχο, (2009) :   

 

1. Η Αρχή της αυτενέργειας  

Σύμφωνα με την ετυμολογική προέλευση της λέξης που προέρχεται από 

τις λέξεις ‘αυτός’ και ‘ενέργεια’, ενέργεια δηλαδή που προέρχεται από την 

ελεύθερη βούληση κάποιου η συγκεκριμένη αρχή συντελείται όταν η μάθηση 

συμβαίνει από τη πλευρά του μαθητή συνειδητά, αυτοβούλως και ενεργά με 

κίνητρο τα ενδιαφέροντα του και τις κλίσεις του χωρίς να υφίσταται εξωτερική 

πίεση/επιβολή από το περιβάλλον ή τον εκπαιδευτικό. Ο μαθητής παίρνει 

πρωτοβουλίες, ασκεί κριτική σκέψη και αποκτά αυτοπεποίθηση. Η 

συγκεκριμένη αρχή ξεκινάει πάντα να εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό ως 

διαμεσολαβητή στα πλαίσια της κλιμακούμενης υποστήριξης, είναι δηλαδή 

καθοδηγούμενη και κατευθυνόμενη στο πρώτο στάδιο, με απώτερο στόχο να 

περάσει κατά τρόπο συνειδητό στον μαθητή και να καταστεί εν συνεχεία 

αυτόνομη. Με αυτό τον τρόπο, κομβικό σημείο της όλης διαδικασίας μάθησης 

γίνεται ο μαθητής και όχι ο εκπαιδευτικός θέτοντας σε ισχύ την μετάβαση από 

τον δασκαλοκεντρικό στον μαθητοκεντρικό προσανατολισμό της διδακτικής 

πράξης. 

 

2. Η Αρχή της εποπτείας  

Εφαρμόζεται όταν κατά τη διάρκεια της μάθησης λαμβάνει χώρα η 

εποπτεία, έννοια η οποία ευρύτερα περιλαμβάνει κάθε νοερή εικόνα που 

δημιουργείται στον μαθητή μέσω των αισθήσεων και μέσω της αισθητηριακής 

επαφής. Όταν δηλαδή ο μαθητής μαθαίνει και αποκτά γνώση όχι απλά 

ακούγοντας τον εκπαιδευτικό αλλά όταν έρχεται σε επαφή με πραγματικά 
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αντικείμενα ή με τις εικόνες τους. Η αρχή της εποπτείας στην διδασκαλία 

σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και προάγει την γνώση 

χρησιμοποιώντας την φυσική παρουσία των αντικειμένων, τα λεγόμενα 

εποπτικά μέσα, καθώς με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία αποκτά ρεαλιστικό 

αντίκτυπο και συνδέεται όσο το δυνατόν περισσότερο με την πραγματικότητα 

και την πράξη. Τα εποπτικά αυτά μέσα είναι τα πειράματα, οι χάρτες, τα 

σχεδιαγράμματα, τα όργανα, οι εικόνες και οπωσδήποτε η 

ηλεκτρονική/ψηφιακή τεχνολογία. Σύμφωνα με τον Κόπτση (2009), τα 

εποπτικά μέσα αποτελούν εξαιρετικό τρόπο καλλιέργειας της μνήμης, 

συντελούν στον σχηματισμό (δύσκολο ή/και αφηρημένων) εννοιών, 

συμβάλλουν στη διέγερση του ενδιαφέροντος και της προσοχής και 

οπωσδήποτε συντελούν στη διέγερση του συναισθηματικού κόσμου.  

 

3. Η Αρχή της επικαιρότητας  

Η συγκεκριμένη αρχή εφαρμόζεται όταν η διδασκαλία είναι επίκαιρη 

όταν δηλαδή η εκπαίδευση συσχετίζεται θεματικά και σε πρακτικό επίπεδο με 

τα εκάστοτε πρόσφατα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, με 

σύγχρονες εξελίξεις αλλά και με την ευρύτερη καθημερινότητα σε πολιτικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο. Για να υπάρξουν μαθησιακά αποτελέσματα 

όμως δεν συνίσταται μόνο η γνώση να είναι επίκαιρη αλλά και ο τρόπος ο 

οποίος παρέχεται να είναι επίκαιρος επίσης. Δραστηριότητες οι οποίες 

συντελούν στην επικαιροποιημένη διδασκαλία μπορεί να είναι η αξιοποίηση του 

τύπου, η αξιοποίηση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι 

διδακτικές επισκέψεις, οι μελέτες περίπτωσης κτλ τις οποίες ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να συνδέσει με το διδασκόμενο αντικείμενο. Η διδασκαλία αποκτά 

μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν μέσα σε αυτή 

γεγονότα οικεία που έχουν νόημα για αυτούς, να συνδέσουν τα βιώματά τους 

και τις εμπειρίες τους, να γίνουν ενημερωμένοι πολίτες πάνω σε θέματα 

επικαιρότητας και να κινητοποιηθούν για θέματα ‘αυθεντικά’.  
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4. H Αρχή της βιωματικότητας  
 

Συντελείται όταν η γνώση αντλείται μέσα από τα βιώματα και τις 

εμπειρίες του μαθητή. Με την έννοια του βιώματος εννοούμε οτιδήποτε υπάρχει 

μέσα στην ψυχή του μαθητή που κινητοποιεί τις ιδέες και την δράση του και 

επομένως διαμορφώνει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του οπότε και 

αυτή η γνώση δεν μεταβιβάζεται απλά από τον εκπαιδευτικό αλλά επηρεάζει 

στην ουσία την συμπεριφορά του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα συντελείται όταν 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας λαμβάνουν χώρα δράσεις για τις οποίες ο 

μαθητής αναζητεί το νόημά τους, ενδιαφέρεται προσωπικά οπότε και τις 

οικειοποιείται και αντλώντας τις δικές του υπάρχουσες εμπειρίες μαθαίνει μέσω 

αυτών ή δημιουργεί νέες εμπειρίες μέσω αυτών. Βασική θέση στην αρχή της 

βιωματικότητας ενέχουν τα στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης με 

κυρίαρχο αυτό της ενσυναίσθησης, της διαδικασίας δηλαδή του να μπορεί ο 

μαθητής να μπει στην θέση του άλλου για αυτό και οι διδακτικές μέθοδοι 

δημιουργίας συνθηκών βιώματος στην διδασκαλία αποτελούν η 

δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων, οι προσομοιώσεις και τα projects.   

5. Η Αρχή της ενίσχυσης  
 

Πρόκειται για ορολογία που εισήγαγε για πρώτη φορά ο ψυχολόγος 

συμπεριφοριστής B.F.Skinner (1904-1990) σύμφωνα με τον οποίο η μάθηση 

συμβαίνει όταν αλλάζει η συμπεριφορά του ατόμου λόγω του περιβάλλοντος 

που εμφανίζεται η συμπεριφορά, λόγω της ίδιας της συμπεριφοράς ή λόγω του 

επακόλουθου αποτελέσματος της συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη αρχή αφορά 

την δημιουργία αρχικά και την ενδυνάμωση εν συνεχεία της επιθυμίας του 

μαθητή για μάθηση μέσω οποιασδήποτε μορφής θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης. 

Μια αρνητική ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά αποθαρρύνεται (τιμωρείται) έτσι 

ώστε να μην επαναληφθεί ενώ μια θετική συμπεριφορά ενθαρρύνεται 

/επιβραβεύεται ώστε να επαναληφθεί στο μέλλον. Σύμφωνα με τον Skinner η 

επιθυμία αυτή θεωρείται αυθεντική και έχει πάντα θετικά αποτελέσματα στην 

διαδικασία της μάθησης καθώς όποια συμπεριφορά μας προκαλεί ικανοποίηση 

την επαναλαμβάνουμε ενώ όποια συμπεριφορά μας δυσαρεστεί, την 

εξαλείφουμε. Στην σχολική πραγματικότητα η θετική ενίσχυση παίρνει την 
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μορφή λεκτικής ή και υλικής επιβεβαίωσης όπως επιδοκιμασία, αμοιβή, 

προνόμιο έως ότου πραγματοποιηθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι της 

διδασκαλίας. Η αρχή αυτή βρίσκει σήμερα κυρίως εφαρμογή σε ψηφιακά 

λογισμικά τύπου εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice) και διδακτικά 

βοηθήματα (tutorials) όπου η μάθηση συντελείται κλιμακωτά από τα πιο απλά 

στα πιο σύνθετα θέματα και περιλαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση τακτική 

δηλαδή ενημέρωση του μαθητή για την απόδοση του, η οποία ενημέρωση 

γίνεται εγκαίρως, και είναι προαπαιτούμενη για την μετάβαση του μαθητή στην 

επόμενη ενότητα.  

6. Η Αρχή του ενδιαφέροντος  
 

Αφορά την δημιουργία ύπαρξης εσωτερικής έντονης παρόρμησης και 

επιθυμίας από τη πλευρά του μαθητή για να ενστερνιστεί/υιοθετήσει το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας. Η ενδυνάμωση αυτή της επιθυμίας άπτεται στο 

πεδίο δράσης του εκπαιδευτικού ο οποίος πρέπει να φροντίζει ώστε να διεγείρει 

και να διατηρεί το ενδιαφέρον του μαθητή, το οποίο δεν είναι και δεν πρέπει να 

θεωρείται δεδομένο, με διάφορους τρόπους και εκπαιδευτικά μέσα. Η 

συγκεκριμένη αρχή συνήθως εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την αρχή της 

εποπτείας ή/και την αρχή της επικαιρότητας. 

7. Η Αρχή της ολότητας 
 

Η συγκεκριμένη αρχή είναι ο προπομπός της διαθεματικότητας καθώς 

αφορά τη διδασκαλία που πρέπει να προσεγγίζει κατά τρόπο ολικό μια θεματική 

μέσα από τις έννοιες, τις δομές και τις σχέσεις που την απαρτίζουν και όχι να 

παρουσιάζει σταδιακά μεμονωμένα στοιχεία της. Ήδη ο Dewey (1859-1952), 

μεγάλος Αμερικάνος φιλόσοφος που άσκησε μεγάλη επίδραση στον τομέα της 

παιδαγωγικής στις αρχές του 20ου αιώνα είχε επισημάνει ότι ‘δεν έχουμε μια 

σειρά από χωριστούς κόσμους, αλλά ζούμε σ’ ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές 

συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού 

κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και 

ενεργητική σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες. 

Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά.’ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τζον_Ντιούι
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Σε μια ολιστική προσέγγιση, ένα θέμα αντιμετωπίζεται πολύπλευρα, από πολλές 

οπτικές γωνίες και με την συμβολή πολλών γνωστικών αντικειμένων αλλά 

ταυτόχρονα εξετάζεται και από την σκοπιά της καθημερινότητας πώς δηλαδή 

μπορεί να γίνει πρακτική αξιοποίηση της γνώσης στην πραγματική ζωή. Η αρχή 

της ολότητας βρίσκει πρακτική εφαρμογή μέσα από μαθητοκεντρικές και 

ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας όπως τα σχέδια project. 

8. Η Αρχή της συνεργατικότητας  
 

Με αφορμή την άποψη ότι ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό ον, βασική 

έννοια της συγκεκριμένης αρχής είναι η ομάδα και αφορά την μάθηση που 

δημιουργείται μέσα από την συγκρότηση ομάδας και την παραγωγική 

συνεργασία των μελών της ως προς την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. Μέσω 

της ομάδας οι μαθητές αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικές 

δεξιότητες όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η συνεργασία, η 

αλληλοβοήθεια, η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, η ικανότητα ακρόασης και 

συζήτησης ακόμα και η καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων. Η μάθηση που 

δημιουργείται με βάση τη συγκεκριμένη αρχή αν και δεν μπορεί να επέλθει παρά 

μόνο στα πλαίσια ομάδας, καρπώνεται ωστόσο από τον κάθε μαθητή σε ατομικό 

επίπεδο. 

 

Αν και οι αρχές αυτές διατυπώθηκαν όταν ακόμα η εκπαίδευση 

πραγματοποιείτο σε αποκλειστικό βαθμό σύμφωνα με το παραδοσιακό, 

δασκαλοκεντρικό, εκπαιδευτικό τρίπτυχο ‘δάσκαλος, μαθητής, διδακτικό 

αντικείμενο’, έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε παραλλαγή των δομικών 

στοιχείων που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο, είτε τον εκπαιδευτικό 

δηλαδή, είτε τον μαθητή, είτε το διδακτικό αντικείμενο. Ωστόσο, πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι μπορεί μεν μέσω των διδακτικών αρχών, η θεωρία να γίνεται 

πράξη, η διδασκαλία όμως δεν μετουσιώνεται πάντα σε μάθηση, οι διδακτικοί 

στόχοι δεν μετουσιώνονται πάντα σε μαθησιακούς καθώς παρά την εμφανή 

αλληλεπίδραση διδασκαλίας και μάθησης, η ύπαρξη της μιας δεν συνεπάγεται 

την ύπαρξη της άλλης αλλά ούτε και το αντίστροφο. Για να αποδειχτεί μια 

διδασκαλία αποτελεσματική σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο 
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εκπαιδευτικός ο οποίος εφόσον  λάβει υπόψη του τις αρχές και τους ‘νόμους’ της 

μάθησης θα διαμορφώσει το κατάλληλο πλάνο/πλαίσιο/πρόγραμμα 

διδασκαλίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Διαμαντόπουλος (2002), στην Σχολική 

Παιδαγωγική, διδασκαλία σημαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των 

ενεργειών που θα κάνει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να προκαλέσει και να 

ενεργοποιήσει την διαδικασία της μάθησης και θα τις οικειοποιηθεί ο μαθητής 

μέσω αυτής της διαδικασίας.  

Το θέατρο στην εκπαίδευση με την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 

και των ΤΠΕ υποστηρίζει μια σειρά από διδακτικές αρχές όπως αυτή της 

εποπτείας, της βιωματικότητας, της αυτενέργειας, του ενδιαφέροντος κτλ.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Βασικές διδακτικές αρχές που διέπουν την διαθεματική προσέγγιση 

 
Συνεργα-
τικότητα 
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Εποπτεία 

 
Αυτενέργεια 
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της 

διαθεματικής 
προσέγγισης 
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Κεφάλαιο 2ο 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα στον 21ο αιώνα 
 

Είμαστε πολίτες του 21ου αιώνα. Πολίτες μιας κοινωνίας σύγχρονης και 

απαιτητικής από κάθε πλευρά. Μιας κοινωνίας όπου οι τεχνολογικές και 

επιστημονικές εξελίξεις συμβαίνουν με ταχύτητα φωτός. Όπου οι κεκτημένες 

γνώσεις αναθεωρούνται, άλλες απορρίπτονται ως παλαιωμένες και μη 

εφαρμόσιμες, άλλες εμπλουτίζονται και υιοθετούνται. Όπου τα καθημερινά 

δεδομένα πολιτιστικά, πολυπολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά, μεταβάλλονται 

τάχιστα μεταβάλλοντας και επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την καθημερινότητα 

μας απαιτώντας την προσαρμογή μας στις νέες καταστάσεις και στις ολοένα 

απαιτητικότερες συνθήκες διαβίωσης.   

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο η ανάγκη ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος που θα είναι δυναμικό και θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων 

του σύγχρονου μαθητή, του μαθητή του 21ου αιώνα είναι επιβεβλημένη. Η 

πλούσια, γρήγορη και σωστή άντληση, διαχείριση και επεξεργασία 

πληροφοριών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η υιοθέτηση έγκαιρων πρακτικών και η 

ανάδειξη στάσεων και συμπεριφορών μέσω κάποιας μορφής διδασκαλίας, 

αποδεικνύεται η μοναδική ζωτικής σημασίας προοπτική. Το διαδίκτυο, οι 

αδιαμφισβήτητα ανεξάντλητες παροχές του σε πληροφορία και ενημέρωση 

αλλά και οι δικτυακές και επικοινωνιακές τεχνολογίες ευρύτερα με τη συνεχή 

τους ανάπτυξη και εξέλιξη στάθηκαν από την γέννησή τους, πάντα αρωγοί στη 

διαδικασία της μάθησης γενικότερα και της εκπαίδευσης ειδικότερα.  

Ο ρόλος του σχολείου, του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής 

φιλοσοφίας δεν μπορεί να είναι αυτός των παλαιότερων ετών αλλά πρέπει να 

στοχεύει πρωτίστως στην δημιουργικότητα, την κοινωνικοποίηση, την 

συνεργατικότητα, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία ως απαραίτητα εφόδια 

για να ικανοποιηθεί το τρίπτυχο της ανθρώπινης υπόστασης (σώμα, πνεύμα, 

ψυχή). Η θέση του εκπαιδευτικού, η θέση του μαθητή, τα διδακτικά αντικείμενα 

και ο τρόπος διάρθρωσής τους μέσα στη σχολική πραγματικότητα οφείλουν να 

επαναπροσδιοριστούν. Η διεπιστημονικότητα, η ανάπτυξη των τεχνών, η 
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διαφοροποιημένη προσέγγιση, η εισαγωγή της καινοτομίας, η διαθεματικότητα 

πρέπει να είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μετατραπεί η γνώση 

από παραγωγική (γνώση δηλαδή για τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε) σε 

δημιουργική (γνώση για το καινούριο) και να διαμορφωθεί ένα δυναμικό 

σχολικό, παιδαγωγικό περιβάλλον ικανό να συμβάλει στην ομαλή και αρμονική 

ένταξη του μαθητή στην σύγχρονη κοινωνία. Ένα σχολείο Δημιουργικής 

Μάθησης. 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Σχολείο Δημιουργικής Μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ) 

(https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&lang=el

&limitstart=3) 

 

Διαθεματικότητα - ΔΕΠΠΣ 
Το πρώτο βήμα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης έγινε το 

2003 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) με πρόεδρο τον Σταμάτη Αλαχιώτη.  

Η εσωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις εκπαιδευτικές μονάδες 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανατροφοδότηση που προήλθε από τις 

απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης και επιστημονικές ενώσεις) ανέδειξε 
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ότι οι πρακτικές και η διδασκαλία στο παραδοσιακό, υφιστάμενο έως τότε, 

σχολείο καθιστούν τη σχολική γνώση αφηρημένη, αποσπασματική, ξεκομμένη 

από το πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε, απομακρυσμένη ή και άσχετη με τις 

εμπειρίες των μαθητών, οι οποίοι γι' αυτό παραμένουν αδιάφοροι προς αυτή, 

αλλά και ανίκανοι να την αξιοποιήσουν για νέες μορφές σκέψης και δράσης 

(Ματσαγγούρας, 2002) και επομένως κατέδειξε την ανάγκη για μια μεγάλη 

αλλαγή στην φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πράξης.  

‘Η αναντιστοιχία αυτής της κατακερματισμένης γνώσης προς τις ολιστικές 

αντιλήψεις που διέπουν την παιδική ψυχολογία’ (Ματσαγγούρας, 2002) οδήγησε 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην υλοποίηση των πρώτων μεγάλων αλλαγών 

στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και προχώρησε στην σύνταξη 

μιας καινοτόμας πρότασης, γνωστής ως Διαθεματικό Ενιαίο Πλαισίο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) που εισήγαγε την διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης. Όσον αφορά στα ΑΠΣ οι βασικές αλλαγές συνίσταντο ‘στην 

οργάνωση του σχολικού χρόνου, στη συγγραφή νέων βιβλίων και στην παραγωγή 

καταλληλότερου γενικά εκπαιδευτικού υλικού’. Όσον αφορά στα ΔΕΠΠΣ ‘η 

καινοτόμος αυτή προσπάθεια, αναπροσαρμόζει τους στόχους και τις μεθόδους της 

διδασκαλίας, δομεί ταυτόχρονα το περιεχόμενο των διδασκόμενων αυτοτελών 

μαθημάτων στη βάση μιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανομής της 

διδασκόμενης ύλης. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνδεση γνωστικών 

αντικειμένων μέσα από τις κατάλληλες προεκτάσεις των διδασκόμενων θεμάτων, 

η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράμετρος της 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που 

ενισχύει γενικότερα τη γενική παιδεία.’ (Αλαχιώτης, 2003).  

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002) με τον όρο 

«διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται μία σειρά από 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής 

γνώσης. Mπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο πλαίσιο των διακριτών 

μαθημάτων του σχολικού προγράμματος ή να ενσωματωθούν σε ένα διαθεματικό, 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η διαθεματικότητα καταργεί ως πλαίσια 

επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα διακριτά μαθήματα και 

αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα. Με τον όρο ‘ενιαιοποίηση’ ο 

Ματσαγγούρας διευκρινίζει ότι πρόκειται για την εσωτερική συνοχή και ομαλή 



35 
 

ροή μεταξύ των ενοτήτων ενός μαθήματος, μεταξύ του ίδιου μαθήματος αλλά σε 

διαφορετικές τάξεις και τέλος μεταξύ όλων των μαθημάτων που διδάσκονται 

στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το μάθημα της ευέλικτης ζώνης. 

Πρόκειται για μάθημα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ‘ανεξάρτητο’ καθώς 

περισσότερο αποτελεί ζώνη πολυθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων 

όπως η Αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ολυμπιακή παιδεία, η 

αγωγή του καταναλωτή κτλ οι οποίες άπτονται των σύγχρονων κοινωνικών 

δεδομένων και των ενδιαφερόντων των μαθητών καθώς και επιτρέπει μέσα από 

διαδικασίες διδακτικής διάχυσης την ένταξη του περιεχόμενού της διαθεματικά 

στα υπόλοιπα μαθήματα. Ο Παναγάκος (2002) επισημαίνει ότι η διαθεµατική 

προσέγγιση απαρτίζει ένα συνεχές, το οποίο αρχίζει µε τη διατήρηση, αλλά 

αλληλοσυσχέτιση, των ανεξάρτητων µαθηµάτων (όπως η ευέλικτη ζώνη) 

(διεπιστηµονικότητα) και ολοκληρώνεται µε την κατάργησή τους (σε ορισμένες 

περιπτώσεις) ως πλαισίων οργάνωσης της σχολικής γνώσης (διαθεµατικότητα). 

Μέσα από την διαθεματικότητα προσεγγίζονται θεματικές που αφορούν 

‘προβλήματα που σχετίζονται με τις αξίες, τις στάσεις, την κοινωνική 

συμπεριφορά, τις νοοτροπίες, τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, ή ανάγκες όπως 

η αγωγή του καταναλωτή, η αγωγή του φιλάθλου, η αγωγή του τηλεθεατή, η 

αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικά προγράμματα, ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, η κριτική στάση και χρήση της τεχνολογίας, η 

ανάπτυξη ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη κοινωνικών 

ικανοτήτων και άλλα, όπου η σημερινή παραδοσιακή εκπαίδευση, με τα χωριστά 

αντικείμενα δεν μπορεί να τα καλύψει’ (Βιδάκη, 2002). 

Όσον αφορά την διδακτική μέθοδο, τα λεγόμενα σχέδια εργασίας, ‘μέσα 

από την θεματική και την μεθοδολογία τους, συμβάλλουν στην υλοποίηση, με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο, των αρχών και πρακτικών της διαθεματικότητας, 

διότι προσεγγίζουν τη γνώση βιωματικά, μέσα από συλλογικές μορφές 

διερεύνησης θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων, τα οποία επιλέγουν 

ελεύθερα οι μαθητές, επειδή παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον και έχουν 

ευρύτερη αναφορά στις κοινωνικές καταστάσεις και τις επιστημονικές 

αναζητήσεις’ (Ματσαγγούρας, 2002). Το παιδαγωγικό ινστιτούτο επιλέγει στην 

συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της μεθόδου project, τον 
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ορισμό του Frey (1998, σελ 9) σύμφωνα με τον οποίο ως «μέθοδος Project» 

μπορεί να θεωρηθεί ο τρόπος της Ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν 

αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από 

όλους όσους συμμετέχουν (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005). 

Για τα διαθεματικά προγράμματα του νέου αναλυτικού προγράμματος 

υπάρχει η πεποίθηση ότι επιδρούν θετικά στον μαθητή. Από την πλευρά του 

μαθητή με την διαθεματική διδασκαλία εισάγονται στην σχολική 

καθημερινότητά του έννοιες όπως συνεργασία, ομαδικότητα, αλληλεπίδραση, 

επικοινωνία, κοινωνία κτλ, έννοιες που με την εφαρμογή τους γεννούν την 

κριτική σκέψη, την ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, την ανακαλυπτική 

μάθηση, την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων, την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, την ψυχαγωγία στην μάθηση αλλά και επιδρούν θετικά στην 

απόκτηση γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών, πεποιθήσεων αλλά 

και στην κοινωνικοποίηση του. Η διαθεματική αυτή προσέγγιση προσφέρει 

στον μαθητή την δυνατότητα ‘να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και 

δεξιοτήτων, μια ολιστική αντίληψη της γνώσης, που του επιτρέπει να 

διαμορφώνει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών τα οποία σχετίζονται 

μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής, ώστε να διαμορφώσει 

τη δική του κοσμοθεωρία, τη δική του άποψη για τον κόσμο που πρέπει να 

αγαπήσει, να γνωρίσει και να ζήσει’ (Χατζημιχαήλ, 2010). 

 

ΕΑΕΠ – Νέο Σχολείο «Πρώτα ο Μαθητής» 
 

Χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια και να φτάσουμε μέχρι το 2010 για 

να γίνει το δεύτερο μεγάλο βήμα ως προς την αλλαγή της φιλοσοφίας της 

εκπαιδευτικής πράξης με την εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών (ΕΑΕΠ) στο ολοήμερο δημοτικό 

σχολείο, το οποίο αναβαθμίζεται ποιοτικά και μετονομάζεται Νέο σχολείο. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε αρχικό στάδιο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 

800 δημοτικά σχολεία με προοπτική για την ευρύτερη εφαρμογή του σε όλα τα 

δημοτικά σχολεία της Ελληνικής επικράτειας. Η ουσιαστική καινοτομία πέραν 

της αύξησης ωρών διδασκαλίας (διευρυμένο ωράριο) σε κάποια ήδη υπάρχοντα 
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μαθήματα όπως τα Αγγλικά που εισάχθηκαν ως διδακτικό αντικείμενο από την 

α’ δημοτικού, ήταν επίσης η εισαγωγή των μαθημάτων των Τ.Π.Ε και της 

Θεατρικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις, στο υποχρεωτικό ωράριο, μαθήματα τα 

οποία θα διδάσκονται από τους αντίστοιχους ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, ΠΕ 

19&20 και ΠΕ 91.01 (πρώην ΠΕ 32) αντίστοιχα. 

Βασικός στόχος του αναμορφωμένου προγράμματος ήταν/είναι να 

επαναπροσδιοριστεί η όλη φιλοσοφία του πλαισίου σπουδών θέτοντας στο 

επίκεντρο τον μαθητή και όχι το βιβλίο ή την ύλη και την οικοδόμηση της 

γνώσης με την ενεργό συμμετοχή του.  Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Σχέδιο 

Δράσης (2011) το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο ως προς το 

περιεχόμενο και την μέθοδο διδασκαλίας που θα επιλέξει να εφαρμόσει ο 

εκπαιδευτικός. Επιπλέον είναι στοχοκεντρικό και διακριτό όσον αφορά την 

ανάπτυξη των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Εν συνεχεία είναι ενιαίο και 

συνεκτικό όσον αφορά την παροχή γνώσης από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα 

σε βαθμίδα, είναι συνοπτικό, με τον περιορισμό της ύλης και την ισορροπία 

ανάμεσα στα είδη μάθησης. Επιπρόσθετα είναι παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο 

και μη τυποποιημένο έτσι ώστε να καλύπτονται οι μαθησιακές ιδιαιτερότητες 

των μαθητών αλλά και το ενδεχόμενο διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο που μπορεί να έχουν. Τέλος, είναι διαθεματικό καθώς καλλιεργείται 

και αλληλοτροφοδοτείται η γνώση και οι βασικές δεξιότητες με τρόπο κάθετο 

και οριζόντιο σε όλο το εύρος του σχολικού προγράμματος. 

Όλοι αυτοί οι στόχοι εστιάζουν στην καλλιέργεια αυτής ακριβώς της 

πολλαπλής νοημοσύνης που απουσίαζε επιδεικτικά έως τώρα από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα αλλά και στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών μάθησης με την 

διαμόρφωση όσο τον δυνατόν περισσότερο αυθεντικών συνθηκών μάθησης με 

βασικό στοιχείο την μη τυποποιημένη μορφή τους. Η μετατόπιση του 

εκπαιδευτικού από την θέση της αυθεντίας σε έναν ρόλο που εμψυχώνει, 

προωθεί και εφαρμόζει μαθητοκεντρικές, βιωματικές, διαθεματικές, 

ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας με την χρήση νέων τεχνολογιών 

αλλά και της αισθητικής/θεατρικής αγωγής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 

την δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης και μιας κοινωνίας γνώσης. ‘Το 

ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο της γνώσης (δηλωτική γνώση), 

αλλά περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο που «χτίζεται» και επεκτείνεται σταδιακά 
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μέσα από συνεργατικές δράσεις των μελών της ομάδας (διαδικαστική γνώση). Η 

δημιουργική και κριτική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας είναι 

βασικές προσδοκώμενες δεξιότητες που συναρτώνται προς τα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας της γνώσης’ (Μπαλτά, Νέζη, Σεφερλή, 2009). 

 

 

 

Σχήμα 5. Σχηματική απεικόνιση του Νέου Σχολείου 

(https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&lang=el&showall=1) 

 

Ψηφιακό Σχολείο 
 

Κατά το χρονικό διάστημα 2010-2015, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

που αφορά στην σχολική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την 

ενσωμάτωση και την εποικοδομητική αξιοποίηση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην σχολική εκπαίδευση, υλοποίησε το 

πρόγραμμα με τον τίτλο ‘Ψηφιακό σχολείο’, (http://dschool.edu.gr/).  

Το εν λόγω πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ολιστικό ως προς την στόχευση 

που ήταν η αποστολή του να καταστήσει το Ελληνικό σχολείο ανταγωνιστικό 

προς τα σύγχρονά του ευρωπαϊκά παρεμβαίνοντας σε καταλυτικό βαθμό στο 
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περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, στους τρόπους διδασκαλίας και 

μάθησης, στην διαμόρφωση της σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή και της σχέσης 

των γονέων με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο (Ψηφιακό Σχολείο και η 

πλατφόρμα του). Επίσης υιοθέτησε μια ολιστική προσέγγιση σε πρακτικό 

επίπεδο, ως προς την ένταξη και την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών 

στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο χάριν σε μια σειρά έργων 

που ομαδοποιήθηκαν σε πέντε βασικούς άξονες δράσης.  

Ο πρώτος άξονας αφορά την αφορά  την δημιουργία ψηφιακής τάξης, την 

ενίσχυση δηλαδή του σχολικού, εποπτικού εξοπλισμού και την παροχή φορητών 

εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ψηφιακή τάξη αξιοποιεί τις ΤΠΕ σε 

καθημερινό επίπεδο, χάριν στην γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο, 

τους σταθερούς αλλά και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα 

διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας όπως οι διαδραστικοί πίνακες και 

προτζέκτορες ενώ ο εκπαιδευτικός με τον μαθητή αλλά και οι μαθητές μεταξύ 

τους αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με την χρήση των σύγχρονων 

εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ.  

 Ο δεύτερος άξονας αφορά το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο το 

οποίο αποτέλεσε και τον βασικό πυλώνα του προγράμματος. Το πρώτο βήμα 

ήταν η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού, διαθέσιμη 

δημόσια πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να την προσπελάσει 

από το σπίτι του, στον χρόνο, τον χώρο και τον ρυθμό του αλλά και ο γονέας 

μπορεί να αντλήσει από αυτή σημαντικά στοιχεία για την πορεία και την πρόοδο 

του παιδιού του. Για τον εκπαιδευτικό δε, αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που 

αναβαθμίζει τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας του στην τάξη 

(Ψηφιακό σχολείο και η πλατφόρμα του). Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα αυτή 

περιέχει τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή (e-books), βιβλία ειδικής έκδοσης 

για μαθητές με προβλήματα όρασης αλλά και όλα τα βιβλία σε εμπλουτισμένη 

μορφή που σημαίνει ότι περιέχουν διαδραστικό υλικό όπως παιχνίδια, βίντεος, 

υπερσυνδέσμους κτλ. (http://ebooks.edu.gr/new/class-

main.php?classcode=DSDIM-F).  Επίσης περιέχει ψηφιακό αποθετήριο ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων με το όνομα Φωτόδεντρο που περιλαμβάνει το 

αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων, το αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο 

και το αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών. Για χρήση από τον εκπαιδευτικό 

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-F
http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-F
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περιλαμβάνει το αποθετήριο υλικού χρηστών με μαθησιακά αντικείμενα και 

νέες εκπαιδευτικές πρακτικές που δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς και το 

αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών (http://dschool.edu.gr/) και 

(http://dschool.edu.gr/dschool2-project/). Όλα τα αποθετήρια έχουν την 

υποδομή για την οργάνωση, τεκμηρίωση, αποθήκευση, διαχείριση και τη διανομή 

ψηφιακού περιεχομένου. Φιλοξενούν ψηφιακούς πόρους μαζί με κατάλληλες 

πληροφορίες για αυτά («μεταδομένα»), ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση, η 

αναζήτηση, ο εντοπισμός και η αξιοποίησή τους (Ψηφιακοί ανοικτοί και 

εκπαιδευτικοί πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2018) ενώ 

περιέχουν απίστευτο όγκο υλικού, με περιεχόμενο να αριθμεί πάνω από 10.000 

πόρους. Τέλος, περιέχει την επίσημη εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς ‘e-me’ (e-me.edu.gr) η οποία πρόκειται στην ουσία για μια 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ενθαρρύνει και διευκολύνει την 

επικοινωνία και την συνεργασία της σχολικής κοινότητας.   

Ο τρίτος άξονας αφορά την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω 

προγραμμάτων επιμόρφωσης (α’, β’ επίπεδα επιμόρφωσης), στις νέες 

τεχνολογίες έτσι ώστε να τις αξιοποιήσουν για να εμπλουτίσουν και να 

αναβαθμίσουν την ποιότητα της διδακτικής πράξης (https://e-

pimorfosi.cti.gr/mis/home). Η επιμόρφωση υλοποιείται σε τρία επίπεδα 

γνώσεων και δεξιοτήτων με το πρώτο να αφορά βασικές γνώσεις και δεξιότητες 

Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), με το δεύτερο να χωρίζεται σε δυο επιμέρους επίπεδα 

την ‘Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.’ (Β1 

επίπεδο Τ.Π.Ε.) και την ‘Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη’ (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.). Τα μαθήματα 

της επιμόρφωσης προσφέρονται με την μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας από 

πιστοποιημένους επιμορφωτές αλλά και εξ’ αποστάσεως για την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες περιοχές.  

Ο τέταρτος άξονας αφορά την ηλεκτρονική διοίκηση της εκπαίδευσης, 

δηλαδή την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο διοικητικό μέρος του 

σχολείου έτσι ώστε να βελτιωθεί αποτελεσματικά η συλλογή και η καταγραφή 

δεδομένων που αφορούν μια σχολική μονάδα με έγκυρο τρόπο και σε έγκαιρο 

χρόνο. Ένα πρώτο βήμα έγινε με το πρόγραμμα e-survey το οποίο όμως γρήγορα 
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αντικαταστάθηκε από το πρόγραμμα myschool το οποίο είναι ένα ενιαίο, 

διαλειτουργικό, πληροφοριακό σύστημα η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική 

έως σήμερα για όλες τις σχολικές μονάδες της ελληνικής επικράτειας. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται ως ‘ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με 

στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των 

διοικητικών δομών της εκπαίδευσης’ (https://myschool.sch.gr/). Στο myschool 

καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το μαθητικό δυναμικό ενός 

σχολείου από τις εγγραφές των νέων μαθητών, την καρτέλα του κάθε μαθητή  

με όλα τα προσωπικά και οικογενειακά του στοιχεία, την βαθμολογία του στις 

εξετάσεις, τους ελέγχους επίδοσης, και λοιπές αναφορές. Καταγράφονται επίσης 

πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των τμημάτων, τον χωρισμό τους, 

την δυναμικότητα σε μαθητές, το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 

πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τις ώρες εργασίας του, τις απουσίες 

του, τις άδειες, τα προσόντα του και τους τίτλους σπουδών αλλά και τα 

οικονομικά στοιχεία της μονάδας, τα πρακτικά, στοιχεία για την κτηριακή 

υποδομή, την γεωγραφική θέση του σχολείου κτλ. Το Myschool διατηρεί την 

ιστορικότητα, τα δεδομένα είναι δηλαδή διαθέσιμα για κάθε σχολικό έτος και με 

την συγκεντρωτική του μορφή συντελεί στην διεκπεραίωση σύνθετων και 

απαιτητικών διοικητικών διαδικασιών έτσι ώστε οι εκπαιδευτικές δομές να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. (Υπουργείο, 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2017) 

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας αφορά τις οριζόντιες υποστηρικτικές 

δράσεις ο οποίος υλοποιήθηκε με, ψηφιακές κατά κύριο λόγο, δράσεις 

υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά 

και των γονέων με στόχο την δημιουργία μιας ψηφιακής κουλτούρας. 

Ειδικότερα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες δημιουργήθηκε ένα σύστημα 

υποβοήθησης (help desk) σε κεντρικό και τοπικό, περιφερειακό επίπεδο. Η 

πλατφόρμα Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει δικτυακές συνδέσεις σε όλα τα 

σχολεία, τις διοικητικές και άλλες μονάδες της εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης παρέχει μια σειρά δικτυακών υπηρεσιών σε όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα, σχολεία, διοικητικές μονάδες, εκπαιδευτικούς, 

διοικητικό προσωπικό και μαθητές (https://www.sch.gr/services/). Όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκαν δράσεις για την προώθηση και την προβολή 

https://myschool.sch.gr/
https://www.sch.gr/services/
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καινοτόμων δραστηριοτήτων στις σχολικές κοινότητες όπως βραβεία και 

διαγωνισμοί. Όσον αφορά στο υποστηρικτικό κομμάτι από την πλευρά των 

γονέων,  γράφονται και διανέμονται έντυπα φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό 

και δημιουργείται η ιστοσελίδα saferinternet 

(http://www.saferinternet.gr/index.php) για την σωστή και έγκυρη ενημέρωση 

των ίδιων και των παιδιών τους σε θέματα σχετικά με τη ασφάλεια στο 

διαδίκτυο και την ασφαλή πλοήγηση σε αυτό. Τέλος, όσον αφορά την 

υποστήριξη στους μαθητές, αναβαθμίζεται η εκπαιδευτική τηλεόραση 

(http://www.edutv.gr/) ενσωματώνοντας εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας, 

όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσφέροντας στην εκπαιδευτική 

κοινότητα το περιβάλλον για να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει τα δικά της 

projects: video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based 

projects. (Το ψηφιακό σχολείο και η πλατφόρμα του).  

 

 

              

                   

(Εικόνα 6.  Άξονες δράσης του Ψηφιακού Σχολείου. 

Ανακτήθηκε από http://dschool.edu.gr/dschool2-project/wp-content/uploads/2018/06/DSchool-

II_eBooks_Photodentro_eme-E.MEGALOU-ALL-SLIDES-2018-05-15-v2.3.pdf) 

http://www.saferinternet.gr/index.php
http://www.edutv.gr/
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Κεφάλαιο 3ο  

Θέατρο στην εκπαίδευση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε κάποιες μόνο 

από τις βασικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του θεάτρου 

στην εκπαίδευση και το σχολείο καθώς ο όγκος των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων, των μελετών, των πληροφοριών, των άρθρων και γενικότερα 

της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας είναι κυριολεκτικά 

ανεξάντλητος και ξεπερνάει την φαντασία κάθε επίδοξου μελετητή. 

Επιχειρώντας μια γενική αποσαφήνιση του όρου «Θέατρο στην 

Εκπαίδευση» θα εντάξουμε σε αυτόν όλες τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και 

καλλιτεχνικές μορφές του θεάτρου και του δράματος που πραγματοποιείται 

μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης όπως την δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, 

τον αυτοσχεδιασμό, την παντομίμα, το θεατρικό παιχνίδι, το δρώμενο κτλ. Αν 

και στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάμε πληθώρα όρων όπως θεατρική 

παιδεία, θεατροπαιδαγωγική, εκπαιδευτικό δράμα κτλ, στα ελληνικά αναλυτικά 

προγράμματα έχει επικρατήσει ο όρος της ‘θεατρικής αγωγής’ ο οποίος 

εμπεριέχει όλες τις μορφές, τις τεχνικές και τα μέσα του θεάτρου και του 

δράματος στην εκπαίδευση, (Φανουράκη, 2016). Σε κάθε περίπτωση 

χρησιμοποιώντας τον όρο ‘Θέατρο στην εκπαίδευση’ εννοούμε μια σύνθετη και 

πολύπλευρη δραστηριότητα, η οποία διαθέτει ταυτόχρονα μια παιδαγωγική και 

μια καλλιτεχνική αποστολή όπου η ψυχαγωγία γίνεται μέρος του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού (Τζαμαργιάς, 2014) 

Η θεατρική αγωγή δεν υπήρχε αρχικά ως αυτόνομο μάθημα αλλά 

χρησιμοποιούνταν αποσπασματικά από άλλα διδακτικά αντικείμενα με την 

μορφή θεατρικών δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό και μια περισσότερο 

βιωματική προσέγγιση τους, όπως επίσης χρησιμοποιούνταν μέσα στα πλαίσια 

των σχολικών εορτών. Ως αυτόνομο μάθημα, όπως προαναφέρθηκε, εντάχθηκε 

πιλοτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα το 2010, με τα σχολεία ενιαίου 

αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΑΕΠ) στο πλαίσιο της 

αισθητικής αγωγής μαζί με την μουσική και το μάθημα των εικαστικών. Το 

μάθημα ήταν μονόωρο και διδασκόταν σε όλες τις τάξεις. Από το 2016, 
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εισάχθηκε σε όλα τα δημοτικά σχολεία, σε όλες τις τάξεις εκτός της Ε’ και Στ’ ως 

αυτόνομο μάθημα. Η ανάγκη εισαγωγής του μαθήματος στην προσχολική και 

στην πρώτη σχολική φάση της εκπαίδευσης προκύπτει από το αδιαμφισβήτητο 

γεγονός ότι η θεατρική αγωγή συμβάλλει ως δραστηριότητα και ως διδακτική 

μεθοδολογία στην πληρέστερη προετοιμασία των παιδιών για την ένταξή τους 

στο παιδαγωγικό σύστημα και στην απόκτηση καλύτερων σχέσεων με τον εαυτό 

τους και με τους άλλους (ΑΠΣ Θεατρικής Αγωγής). Ο Τζαμαργιάς ωστόσο 

επισημαίνει ότι με την εισαγωγή του Θεάτρου στην εκπαίδευση ουσιαστικά 

αναγνωρίζεται επίσημα, έστω και καθυστερημένα, από το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα ο ρόλος και η συμβολή του θεάτρου στον εμπλουτισμό της σχολικής 

πράξης και στην πολυδιάστατη αγωγή και παιδεία των νέων. (Τζαμαργιάς, 2014) 

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του θεάτρου στο σχολείο σύμφωνα με 

το αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠΣ) του θεάτρου είναι να προωθήσει την 

αυτοέκφραση, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, να προάγει την 

δημιουργικότητα και να ενθαρρύνει την συνεργασία.  Οι μαθητές ενθαρρύνονται 

ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν 

αρμονικά τόσο ως αυτόνομες προσωπικότητες όσο και μέσα στην ομάδα και για 

αυτό τον λόγο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό, βιωματικό και 

καλλιτεχνικό χαρακτήρα του θεάτρου (Γραμματάς, 2015). Πιο συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τον Γραμματά (2014) και το ΔΕΠΠΣ του θεάτρου, με το μάθημα της 

θεατρικής αγωγής προωθείται η εκφραστική ικανότητα του μαθητή όπως η 

ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης μέσω της μιμικής και η δημιουργική 

ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων μέσα από το λόγο και τη γλώσσα. 

Επίσης ενθαρρύνεται η επικοινωνιακή σχέση που εκκινεί από την γνωριμία του 

παιδιού με τον εαυτό του και έπειτα επιτυγχάνεται με την συνεργασία και την 

αρμονική ένταξή του στην ομάδα. Στοχεύει στη δραματική κατάρτιση η οποία 

επέρχεται μέσα από την δημιουργική και πρωτότυπη παραγωγή δραματικών 

κειμένων, την γνωριμία της ιστορίας των ρευμάτων στο χώρο της Θεατρικής 

Τέχνης που συνέβαλαν στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την 

κατανόηση της αξίας της διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής αγωγής και την 

συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία (θεατρική παράσταση). Ενθαρρύνονται 

επίσης οι καλλιτεχνικές επιδιώξεις όπως η διαμόρφωση αισθητικής – 

καλλιτεχνικής αντίληψης και κριτηρίου και η παραγωγή καλλιτεχνικού 
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προϊόντος (οι μαθητές ως δημιουργοί και ως αποδέκτες της δημιουργίας τους), η 

γνωριμία με καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα εγχώρια όσο και των 

άλλων χωρών, η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων για το θέατρο και τις άλλες 

τέχνες και τη σχέση τους με τον πολιτισμό και την κοινωνία. Τέλος, στοχεύει 

στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων όπως η άμεση ενεργοποίηση, η 

συμμετοχή και η παρέμβαση του μαθητή στη διδακτική διαδικασία αλλά και 

στην παραγωγική διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις 

εφαρμογές του δράματος, καθώς και στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.  

Φυσικά, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Θεατρική Αγωγή στοχεύει 

στην ψυχαγωγία των παιδιών. Ο Λάκης Κουρετζής στο βιβλίο του, Το Θεατρικό 

Παιχνίδι (1991) επισημαίνει ότι με την θεατρική αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι 

ο μαθητής μέσα από το παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη συμπεριφορά 

του, να βγαίνει έξω από τους συνηθισμένους και τυπικούς τρόπους 

συμπεριφοράς που του καθηλώνουν και του δεσμεύουν τη φαντασία…’Το 

θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει στην εξελικτική πορεία του παιδιού, γιατί δίνει 

άμεσες ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση μέσω του παιχνιδιού, που δεν τις 

παίρνει από άλλες παιδαγωγικές πρακτικές και άλλα διδακτικά αντικείμενα στο 

σχολείο…Με το θεατρικό παιχνίδι δεν πασχίζουμε να κάνουμε 

σκηνοθέτες…προσπαθούμε, απλά, να δώσουμε ευκαιρίες επικοινωνίας, 

ευαισθητοποίησης, δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας.’  

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της θεατρικής αγωγής, που 

από το 2010 και έπειτα είναι ειδικευμένοι στο αντικείμενο θεατρολόγοι, πρέπει 

να δώσουν έμφαση στο προσωπικό, βιωματικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα του 

θεάτρου (Κακουδάκη, 2013). Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος ‘οφείλουν να 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών καλλιτεχνικής έκφρασης από τους 

μαθητές, να περιορίζονται στο ρόλο του συντονιστή, δίνοντας περιθώριο στην 

ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Οφείλουν να θέτουν το πλαίσιο και το στόχο της 

δραστηριότητας, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας και 

να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως θα 

προκύψουν’ (Κακουδάκη, 2013). ‘Μια θεατρική άσκηση, ένα δραματικό παιχνίδι, 

μια τεχνική θεάτρου στα χέρια ενός αδιάφορου εκπαιδευτικού μπορεί να 

παραμείνουν χωρίς πνοή, να χάσουν την αυτοποιητική τους λειτουργία. Για να 

εμψυχώσει το παιχνίδι ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να αναβιώσει το 
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παιχνίδι, να υπάρξει δηλαδή μια άμεση και βιωματική εμπλοκή από την πλευρά 

του’. (Λενακάκης, 2013)  

Η ένταξη των ψηφιακών μέσων στη διδακτική του θεάτρου έρχεται για 

να διατηρήσει αρχικά και να αναδείξει στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά 

του δράματος στην εκπαίδευση όπως αυτά συνοψίζονται στην ανθρώπινη 

αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την καλλιέργεια της 

φαντασίας και την μάθηση με βιωματικές εμπειρίες (Φανουράκη, 2016). Όσον 

αφορά στην διαθεματικότητα των αντικειμένων Θεατρικής Αγωγής και ΤΠΕ,  η 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη Θεατρική Αγωγή συμβάλλει στη 

διεύρυνση των θεματικών περιοχών και των οπτικών μέσων, προάγει τις 

γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μαθητών στο να χειρίζονται την 

τεχνολογία για το θέατρο (από την χρήση του διαδικτύου μέχρι την χρήση 

σύνθετων εφαρμογών και προγραμμάτων) και τέλος διευκολύνει και 

εμπλουτίζει τις διαδικασίες παραγωγής όπως την δημιουργία ενός project, το 

ανέβασμα μιας παράστασης κτλ (ΤΠΕ και Θεατρική Αγωγή.) Οι εφαρμογές της 

θεατρικής αγωγής με την χρήση των ψηφιακών μέσων εστιάζουν στο να 

καταστήσουν τους μαθητές ψηφιακά εγγράμματους μέσα από τις ενεργητικές 

τεχνικές θεάτρου και δράματος (Φανουράκη, 2016)  

 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες βιώνουμε στην 

κυριολεξία μια τεχνολογική επανάσταση η οποία έχει κατακλύσει την 

καθημερινότητά μας και έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Μια από 

αυτές τις πτυχές είναι και η εκπαίδευση με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και την 

συνειδητοποίηση του σημαντικότατου ρόλου που διαδραματίζουν καθώς 

αποτελούν ένα ουσιαστικό εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να 

αναβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Η ορολογία «ΤΠΕ» (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) 

αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του διεθνούς αρτικόλεξου «ICT» (Information 

and Communications Technologies). Με τον όρο ΤΠΕ ‘αναφερόμαστε στο σύνολο 

των διαθέσιμων ψηφιακών τεχνολογιών (τεχνολογικά προϊόντα, καθώς και 
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τεχνολογικά εργαλεία σχεδίασης, παραγωγής, αξιολόγησης) που βασίζονται στη 

διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας (παραγωγή, αναπαράσταση, επεξεργασία, 

αποθήκευση) και στη μετάδοσή της μέσω δικτύων επικοινωνίας και κυρίως του 

Διαδικτύου, ενώ με τον όρο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (ICT in Education) εννοούμε 

την ενσωμάτωση και συστηματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών 

εμπειριών και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών αποτελεσμάτων’ 

(Δημητριάδης, 2015). 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται συχνά και 

ο όρος ψηφιακά μέσα πρακτικής γραμματισμού ή ψηφιακός γραμματισμός, ο 

οποίος δεν αφορά απλώς στην αξιοποίηση των περιβαλλόντων ως παιδαγωγικών 

εργαλείων, αλλά αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα ψηφιακά μέσα 

στην αλλαγή της ίδιας της έννοιας του γραμματισμού (Επιμορφωτικό υλικό β1 

επίπεδο, 2017). Θεωρείται, λοιπόν, πως η μεγάλη και ευρεία διάδοση των 

ψηφιακών μέσων έχει οδηγήσει σε μια αλλαγή στην φιλοσοφία της εκπαίδευσης 

υποχρεώνοντας κατά κάποιο τρόπο το σχολείο να δημιουργήσει συνθήκες 

τεχνολογικού/ψηφιακού αλφαβητισμού ώστε οι μαθητές να καθοδηγούνται 

στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, αναζήτησης και σύνθεσης 

πληροφοριών και επικοινωνίας κ.ά.  

Επιπλέον εκτός από τον ψηφιακό αλφαβητισμό, οι νέες τεχνολογίες, 

υποστηριζόμενες από διδακτικές αρχές και τεχνικές που προάγουν την ενεργή 

συμμετοχή του μαθητή, τον πειραματισμό και την συνεργατική, συλλογική 

μάθηση, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που διεξάγεται 

ένα μάθημα και επομένως στην ίδια την μαθησιακή διαδικασία (Ρετάλης, 2002). 

Επίσης, συντελούν στην δημιουργία συνθηκών αλληλεπίδρασης των μαθητών 

με το κοινωνικό τους περιβάλλον μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες και 

παροχές σε επικοινωνία (Φανουράκη, 2016) ενώ σύμφωνα με τον Μικρόπουλο 

(2006) η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ‘έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη πολλών και σημαντικών εκπαιδευτικών εφαρμογών χρήσιμων τόσο στη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, όσο και στη διαχείριση του σχολικού 

περιβάλλοντος’.  

Καθίσταται φανερό ότι τα ανωτέρω γίνονται εφικτά εφόσον η χρήση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν σχετίζεται πλέον αποκλειστικά με το μάθημα της 



48 
 

Πληροφορικής αλλά διαχέεται σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα μέσα στα 

πλαίσια  της ολιστικής, διαθεματικής φιλοσοφίας στη διδασκαλία των 

μαθημάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής εμμένει με 

ιδιαίτερο βάρος στο στοιχείο της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας 

χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο του προγράμματος ως ‘διαφανές’ ως προς την 

ελευθερία που προσφέρει στον εκπαιδευτικό στην αξιοποίηση του σύμφωνα με 

τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και όσον αφορά στην διάχυση με τα 

άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, συνίσταται η αποφυγή της τεχνοκρατικής 

προσέγγισης, της διδασκαλίας δηλαδή του μαθήματος της πληροφορικής ως 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Ο υπολογιστής λοιπόν, ως βασικός 

εκπρόσωπος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ορίζεται ως ένα διεπιστημονικό 

εργαλείο προσέγγισης της γνώσης.  

Οι γενικοί στόχοι της πληροφορικής στην εκπαίδευση ομαδοποιούνται με 

βάση τέσσερις άξονες υλοποίησης οι οποίοι είναι η γνώση και μεθοδολογία (ο 

υπολογιστής ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο), η συνεργασία και 

επικοινωνία (ο υπολογιστής ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης 

πληροφοριών), η Επιστήμη και Τεχνολογία στην καθημερινή ζωή (ο 

υπολογιστής ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα 

με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ατομικές και συνεργατικές 

δραστηριότητες) και τέλος, ο πληροφορικός αλφαβητισμός.  Πιο συγκεκριμένα ο 

ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο 

σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής που καταρτίστηκε το 2003, είναι ‘η 

εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, με τις 

διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως 

γνωστικού/διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 

δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαιτέρως ανοικτού 

λογισμικού διερευνητικής μάθησης και ως εργαλείου επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 

δραστηριοτήτων’.   

Αναμενόμενα, επισημαίνεται ότι η χρήση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη 

σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή, αφού ο νέος τρόπος διδασκαλίας και η όλη 
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εκπαιδευτική διαδικασία μετουσιώνεται από παραδοσιακή δασκαλοκεντρική, σε 

μαθητοκεντρική, με τον μαθητή να προσαρμόζεται στο νέο μαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα κλίμα επικοινωνίας, συνεργασίας 

και ανταλλαγής απόψεων με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Επισκόπηση της 

πληροφορικής στην Ελλάδα, 2006) 

Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι η διδασκαλία με τις ΤΠΕ αξιοποιεί τις 

αρχές του εποικοδομισμού καθώς συνεισφέρει στην οικοδόμηση της γνώσης 

μέσω της δημιουργίας εμπειριών αλλά και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών 

καθώς υποστηρίζεται η μάθηση μέσω προσωπικών ενεργειών του μαθητή και 

εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που προϋποθέτει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Επίσης, η διδασκαλία με την χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει την 

δημιουργική και ανακαλυπτική μάθηση, υποστηρίζει το μαθησιακό έργο του 

μαθητή και ενισχύει τις γνωστικές του δεξιότητες (Επισκόπηση της 

πληροφορικής στην Ελλάδα, 2006). Τέλος, ‘οταν το μοντέλο του οικοδομισμού 

χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ ως εργαλείο, παρέχει στο μαθητή εμπειρίες και 

δυνατότητες ενταγμένες σε ένα περιβάλλον που σχετίζεται με τον πραγματικό 

κόσμο, ενθαρρύνει τις πολλαπλές μορφές αναπαράστασης και ενισχύει την 

ενσυναίσθηση’ (Γκανάτσιου, 2013). 
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Κεφάλαιο 4ο  

Μελέτες Περίπτωσης 
 

Στην παρούσα ενότητα ακολουθούν εννιά (09) μελέτες περίπτωσης, 

διδακτικές προτάσεις ή και υλοποιημένα σενάρια τα οποία η γράφουσα άντλησε 

από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία και συνδυάζουν 

διαθεματικά σε διαφορετικό βαθμό, από στοιχειωδώς έως σημαντικά, στην 

πράξη, τα δυο διδακτικά αντικείμενα θεατρική αγωγή και ΤΠΕ.  

Οι Παπάς και Μπούσια (Πέρα από το Μύθο, 2014) μέσα στα πλαίσια 

σχεδίου εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο, έχοντας ως 

βασικό στόχο τον ανασχεδιασμό της διδακτικής προσέγγισης προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική διαδικασία όπου προωθείται η 

καθολική συμμετοχή των μαθητών και η προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική 

ανάπτυξή τους δημιούργησαν ψηφιακές αφηγήσεις αρχαίων ελληνικών μύθων 

και θεατρικών κειμένων. Κάνοντας χρήση των παροχών που προσφέρουν 

εφαρμογές των ΤΠΕ (αξιοποίηση του διαδικτύου και των εφαρμογών web 2.0) 

πέρασαν από όλα τα στάδια δημιουργίας μιας ψηφιακής δραματοποίησης, 

δραματοποίησης δηλαδή κειμενικών ειδών με ψηφιακά μέσα. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς τα στάδια αυτά περιλάμβαναν από τον ‘καταμερισμό του έργου, την 

εύρεση της βασικής ιδέας και των χαρακτήρων, την οπτική γωνία του θέματος, τη 

δημιουργία δομημένου κειμένου, την επιλογή σκηνικών, την διανομή ρόλων, τη 

σκηνοθεσία, το γύρισμα της ψηφιακής αφήγησης, την επεξεργασία της στον 

υπολογιστή και τελικά τη μεταφόρτωση της, ως ολοκληρωμένο προϊόν στην 

πλατφόρμα «MoViE» αλλά και σε wiki που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό’. Με 

το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας συμμετείχαν στο Διεθνές εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Τάξη χωρίς Σύνορα-Boundless Classroom» ενώ οι ψηφιοποιημένες 

δραστηριότητές τους είναι αναρτημένες στον ιστότοπο 

http://beyondthemyth.wikispaces.com.  

Η Ξέστερνου Μ., (Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση 

με τη Χρήση Διαδικτύου: Σχέδιο Μαθήματος για τους Όρνιθες του 

Αριστοφάνη, 2002) σε μια προσπάθεια να καταστήσει ελκυστική στους 

http://beyondthemyth.wikispaces.com/
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μαθητές της την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση, και πιο 

συγκριμένα του θεατρικού κειμένου Όρνιθες του Αριστοφάνη προχώρησε στην 

υλοποίηση σχεδίου μαθήματος χρησιμοποιώντας σημαντικά το διαδίκτυο στην 

σχολική τάξη. Με στόχο την επίτευξη της αυτενέργειας των μαθητών και την 

άσκηση της κριτικής τους ικανότητας στην συλλογή, αποδελτίωση και 

οργάνωση των πληροφοριών που αντλούνται από το διαδίκτυο, αξιοποίησε  

δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο ελληνικό θέατρο και στον 

αρχαιοελληνικό πολιτισμό (όπως αυτόν του Εθνικού Θεάτρου, του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού και του Θεατρικού Μουσείου) ώστε να προσεγγίσουν οι 

μαθητές αρτιότερα και πιο ολιστικά το αρχαιοελληνικό κείμεν, στόχος ο οποίος 

και επετεύχθη. 

Η Γκανάτσιου Π., (Λογοτεχνία Και ΤΠΕ: Ένα Παράδειγμα 

Διδασκαλίας, 2013) ασπαζόμενη τις σύγχρονες διδακτικές θεωρίες όπου η 

λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο που εμπλέκει τον μαθητή 

ως κοινωνικό ον, δημιούργησε μια πρόταση διδασκαλίας ενός λογοτεχνικού 

κειμένου χρησιμοποιώντας δημιουργικά τις ΤΠΕ. Οι μαθητές μέσα από μια σειρά 

βημάτων επεμβαίνουν στην ερμηνεία του κειμένου και το προσεγγίζουν μέσα 

από την προσωπική τους οπτική και έπειτα από την οπτική της κοινωνίας στην 

οποία ανήκουν με όχημα τις ΤΠΕ και τον Η.Υ που αποτελεί μέρος της 

καθημερινής πραγματικότητας της πλειοψηφίας των μαθητών όχι μόνο ως 

μέσον πληροφόρησης αλλά και ως κοινωνικής έκφρασης. Στην συνέχεια 

κατασκευάζουν την δική τους γνώση (θεωρία του εποικοδομισμού), 

δημιουργούν και εκφράζουν την φαντασία τους. Το κείμενο που επιλέχθηκε 

ήταν το πρώτο μέρος του θεατρικού έργου ‘Η πείνα του Καραγκιόζη’ του 

καραγκιοζοπαίκτη Αντώνη Μόλλα το οποίο επιλέχθηκε λόγω της 

διαχρονικότητας των στοιχείων που εκφράζουν οι λαϊκοί του χαρακτήρες, 

στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται και στο πρόσωπο του σύγχρονου Νεοέλληνα. 

Οι μαθητές, μέσω των διαφόρων σύγχρονων τεχνικών ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας (εμβύθιση, ενσυναίσθηση, δημιουργική γραφή, προσομοίωση και 

υπόδυση ρόλων) αλλά και με τα εργαλεία ΤΠΕ (διαδίκτυο για έρευνα και 

άντληση πληροφοριών από ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά λεξικά και youtube, 

CmapToolς για κατασκευή εννοιολογικού χάρτη μέσω του καταιγισμού ιδεών, 

Glogs για την δημιουργία διαδραστικής αφίσας, λογισμικό ηλεκτρονικού 
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άλμπουμ, συνεργατικό περιβάλλον google docs για δημιουργία online 

ερωτηματολογίου, λογισμικό κειμενογράφου για συγγραφή θεατρικού κειμένου, 

λογισμικό κατασκευής βίντεο, ηχογραφήσεις, πολυμέσα, λογισμικό 

παρουσίασης, wiki) ‘ανέπτυξαν τη δική τους βιωματική, προσωπική σχέση με το 

κείμενο αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας’, το οποίο μαθησιακά 

κατέκτησαν καθώς επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι. 

Η Σταθέα Μ., (Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η διδασκαλία του με 

τη χρήση του Διαδικτύου και των ΤΠΕ, 2011) προχώρησε σε μια διδακτική 

πρόταση η οποία αξιοποιώντας εφαρμογές ΤΠΕ, το διαδίκτυο αλλά και διάφορα 

πολυμέσα που είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά και οικεία στους μαθητές, κατάφερε 

να κάνει εξίσου ελκυστική, οικεία και ενδιαφέρουσα την ατμόσφαιρα και τον 

χώρο εντός του οποίου γεννήθηκε και διδασκόταν το αρχαίο ελληνικό δράμα (η 

κωμωδία και τραγωδία). Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή το τραγικό κείμενο του 

Σοφοκλή, ‘Αντιγόνη’, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό λογισμικό 

‘Δημόσιος Βίος’, χρησιμοποίησαν τον επεξεργαστή κειμένου, λογισμικά 

παρουσίασης και το διαδίκτυο προκειμένου να εμβαθύνουν στην θεματική του 

αρχαίου θεάτρου αλλά και στο συγκεκριμένο κείμενο και να αναλύσουν τα 

νοήματα που αυτό περιέχει, δραματουργικά. Όσον αφορά τους τεχνολογικούς 

στόχους οι μαθητές κατάφεραν να εξοικειωθούν με τεχνικές αναζήτησης στο 

διαδίκτυο και να μάθουν να διαχειρίζονται, να αξιολογούν και να επιλέγουν την 

πληροφορία που θα αποδειχθεί χρήσιμη για τον σκοπό τους όπως επίσης  

απέκτησαν και την ικανότητα για δημιουργία πολυτροπικού κειμένου 

συγκεντρώνοντας σε αυτό τις πληροφορίες και τις απόψεις τους.  

Η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σύμφωνα με τη Καραμανώλη- 

Κελλίδου Κ., (Διδάσκοντας Θέατρο και Γαλλική γλώσσα με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, 2005), στην προεφηβική ηλικία στο σχολείο είναι μια 

πραγματική διδακτική πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, ειδικότερα όταν 

πρόκειται για μια γλώσσα που δεν είναι η Αγγλική (με την οποία οι μαθητές 

έρχονται σε συχνότατη επαφή μέσα από την καθημερινότητά τους από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο, τις ταινίες, τα τραγούδια, τα παιχνίδια κτλ) 

και επομένως έχουν λίγη ή/και καθόλου εξοικείωση με αυτή. Ο εκπαιδευτικός 

εκτός από την διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, του λεξιλογίου, της 

ορθογραφίας και των συντακτικών φαινομένων έχει ‘καθήκον διδακτικό’ να 
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φέρει τους μαθητές και σε επαφή με την κουλτούρα της γλώσσας και τον 

πολιτισμό μέσα στον οποίο γεννήθηκε και ενυπάρχει έτσι ώστε όλη η γλωσσική 

διδασκαλία να έχει σημείο αναφοράς. Και τι πιο πρόσφορο και πιο δημιουργικό 

μέσον από την τέχνη του Θεάτρου και την ένταξη του στην καθημερινή 

μαθησιακή διαδικασία σε συνδυασμό με την συμβολή των Νέων τεχνολογιών. Η 

εκπαιδευτικός με την πεποίθηση ότι ο μαθητής μέσω του θεάτρου και του 

θεατρικού παιχνιδιού ‘ζει’ την γλώσσα σε βιωματικό επίπεδο πραγματοποίησε 

ένα εκπαιδευτικό σενάριο στο οποίο οι μαθητές αξιοποίησαν το διαδίκτυο για 

την αναζήτηση χρήσιμου, ενημερωτικού/πληροφοριακού υλικού, είχαν 

πρόσβαση σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης της Θεατρικής Τέχνης, 

επισκέφτηκαν θεατρικά κείμενα τα οποία διάβασαν και αξιολόγησαν και τέλος 

δημιούργησαν το δικό τους θεατρικό έργο το οποίο δραματοποίησαν και όλα 

αυτά στην διδασκόμενη ξένη γλώσσα.  

Η διδακτική πρόταση των Μπαλτά, Νέζη, Σεφερλή (Συνομιλώντας με 

τις φιγούρες του θεάτρου σκιών. Μία απόπειρα προσέγγισης 

παλαιότερων μορφών τέχνης με σύγχρονα διδακτικά μέσα: Η ανάπτυξη 

ενός webquest για το θέατρο σκιών σε περιβάλλον wiki,  2009) 

δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετήσει ενδελεχώς τον λαϊκό ήρωα του Θεάτρου 

σκιών Καραγκιόζη μέσα από το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό του 

υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα αφορά την μελέτη του πλαισίου γέννησης του 

συγκεκριμένου ήρωα και των συμπρωταγωνιστών του, την δημιουργία του 

θεάτρου σκιών, τους κανόνες και τις συμβάσεις που το διέπουν και τα σενάρια 

που πραγματεύεται. Η εν λόγω διδακτική πρόταση πήρε την μορφή μιας 

ιστοεξερεύνησης (webquest) που πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον wiki καθώς 

εξαρχής διδακτικός στόχος εκτός από την γνωριμία με την πραγματευόμενη 

θεματική, ήταν η ανάπτυξη των νοητικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών με όχημα την συνεργατική μάθηση, η γνωριμία με 

μεθόδους επίλυσης προβλημάτων αλλά και η προτροπή να αξιοποιήσουν τις 

πληροφορίες και να κατανοήσουν μια εποχή διαφορετική από τόσες πολλές 

απόψεις, από τη δική τους εκφράζοντας κριτική σκέψη και δημιουργικό λόγο. Η 

πρόταση οργανώθηκε διαθεματικά στα μαθήματα θεατρικής αγωγής και ΤΠΕ. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς το περιβάλλον της wiki επιλέχθηκε χάριν στον  

δυναμικό χαρακτήρα της γραφής που επιτρέπει την δημιουργία συνεργατικού 
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κειμένου και το αμφίδρομο της επικοινωνίας πομπού – δέκτη ενώ η μέθοδος της 

ιστοεξερεύνησης λόγω των δυνατοτήτων διερευνητικής μάθησης που 

προσφέρει μέσω αποστολών προκειμένου να επιλυθεί ένα ‘πρόβλημα’. Το 

πρόβλημα που τέθηκε ήταν η οργάνωση μιας εκδήλωσης αφιερωμένης στον 

Καραγκιόζη και στην λαϊκή τέχνη του Θεάτρου Σκιών. Δημιουργήθηκε λοιπόν η 

‘σελίδα του μαθητή’ η οποία έθετε το διδακτικό πρόβλημα προς επίλυση και 

στην συνέχεια υπήρχε η διαδικασία που περιέγραφε στους μαθητές τις 

ιστοσελίδες τις οποίες θα επισκεφτούν και τις πήγες που θα χρησιμοποιήσουν, 

την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα 

χωριστούν σε ομάδες εργασίας. Τέλος, παρουσιαζόταν η αποστολή των 

μαθητών η οποία ήταν η προσπέλαση διαδικτυακών τόπων για αναζήτηση 

πληροφοριών, έπειτα η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, η αναζήτηση και 

η μελέτη θεατρικών κειμένων και τραγουδιών με ήρωα τον Καραγκιόζη, η 

καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του είδους και τέλος η συγγραφή 

και δραματοποίηση ενός πρωτότυπου, κωμικού θεατρικού κειμένου για το 

θέατρο σκιών με πρωταγωνιστή τον συμπαθή ήρωα.  Οι συγγραφείς- 

εκπαιδευτικοί τονίζουν πως το διδακτικό σενάριο στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία, οι μαθητές το αγκάλιασαν  και εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για την 

όλη δράση ενώ το τελικό ‘προϊόν’ ενσωματώθηκε στην έντυπη έκδοση του 

σχολείου αλλά και παρουσιάστηκε στην σχολική μονάδα. 

Σε έναν ενδιαφέροντα πειραματισμό που πραγματοποιήθηκε σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώνοντας το θέατρο ως μορφή τέχνης με τις νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία προχώρησε ο Ρετάλης Σ., το 2002, 

(Το Θέατρο ως Όχημα Συνεργατικής Μάθησης, 2002). Πρόκειται για την 

δημιουργία μιας διαδικτυακής τεχνολογικής πλατφόρμας με το όνομα Scout 

(student collaborative and open learning for European theatre and culture) στην 

οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Ευρώπη μπορούν να καταθέτουν 

καλές διδακτικές πρακτικές και χρήσιμο υλικό όπως επίσης να συνεργαστούν 

και να επικοινωνήσουν. Οι πρακτικές αυτές αφορούν την διδασκαλία διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων με τα μεθοδολογικά εργαλεία που προσφέρει το 

θέατρο ως τέχνη και η θεατρική αγωγή ως μάθημα ενώ η επικοινωνία και η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών μπορεί να γίνει σύγχρονη, 

σύγχρονη και φυσικά χωρίς τον περιορισμό του χώρου. Ο βασικός στόχος της 
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δημιουργίας της πλατφόρμας είναι για να καταδείξει ότι με την χρήση των νέων 

τεχνολογιών, εμπλουτίζεται μεν ο τρόπος διδασκαλίας, αφετέρου δίνεται 

έμφαση στο γεγονός ότι το θέατρο και η Τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως 

οχήματα για τη διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί από διαφορετικά σχολεία επιλέγουν ένα θέμα με 

το οποίο θα ήθελαν να συνεργαστούν οι τάξεις τους. Δημιουργούν λοιπόν ένα 

συνεργατικό έργο, το οποίο ανεβάζουν στην πλατφόρμα. Το έργο αυτό συνεχώς 

ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με υλικό που δημιουργείται εντός τάξης με θέμα 

το θέατρο. Ακολουθεί διάλογος και τέλος με την ολοκλήρωση του έργου 

ακολουθούν τα συμπεράσματα και εποικοδομητική κριτική. Η πλατφόρμα 

παράλληλα φιλοξενεί και ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο κατασκευάστηκε 

για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, να συνδέσει την τεχνολογία με την τέχνη του 

θεάτρου στα πλαίσια μιας διδακτικής διαδικασίας συνδυάζοντας μάθηση και 

ψυχαγωγία. Το παιχνίδι αυτό αφορά τα διαφορετικά θέατρα ως οικήματα, τα 

διαφορετικά είδη θεάτρου και τα διαφορετικά θεατρικά έργα που γεννήθηκαν 

από αυτά. Το όλο εγχείρημα χαρακτηρίστηκε πετυχημένο με 36 διαφορετικά 

συνεργατικά έργα και πάνω από δέκα ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν 

επισήμως ενώ σύμφωνα με τον συγγραφέα κατάφερε και κάτι πολύ σημαντικό, 

να ‘εντάξει το θέατρο, την κορυφαία των Τεχνών, στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική ως ένα συμπληρωματικό διδακτικό βοήθημα και να συμβάλλει στη 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.’ 

Ένα ταξίδι στον κόσμο των φυσικών επιστημών με την συνδρομή της 

θεατρικής αγωγής και της τέχνης του κουκλοθέατρου επιχείρησαν οι Λενακάκης 

και Τσολάκη (Κουκλοθέατρο και Φυσικές Επιστήμες, 2016) στην παρούσα 

μελέτη περίπτωσης. Δεδομένου ότι οι φυσικές επιστήμες είναι διδακτικά 

αντικείμενα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα καθώς μόνο σε θεωρητικό 

πλαίσιο μπορεί να προσεγγιστούν εντός της παραδοσιακής, σχολικής τάξης αλλά 

και λόγω της δυσκολίας στην κατανόηση των νοημάτων ειδικά σε παιδιά 

μικρών τάξεων του δημοτικού, για αυτούς τους λόγους επιλέχθηκε ως διδακτικό 

εργαλείο το κουκλοθεάτρο ως το καταλληλότερο μέσον προσομοίωσης αλλά και 

επειδή αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο πραγματικό και τον φανταστικό 

κόσμο. Η κούκλα έχει μια μοναδική δυναμική ως αντικείμενο καθώς δίνει την 

δυνατότητα στον μαθητή να ταυτιστεί μαζί της, να ενστερνιστεί την 
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προσωπικότητά της, να συμμετέχει στις δραματικές ή κωμικές περιπέτειές της, 

στην καθημερινότητά της που μπορεί να ταυτίζεται ή και να αποκλίνει εντελώς 

από την δική του. Για την συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε το φυσικό 

φαινόμενο της εναλλαγής μέρας και νύχτας, φαινόμενο που επηρεάζει την ζωή 

και την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων του κόσμου ενώ βασικός στόχος 

αποτέλεσε ‘η μελέτη της επίδρασης της κούκλας στη διαδικασία της 

εννοιολογικής αλλαγής των συλλογισμών των παιδιών γύρω από το φαινόμενο 

της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας’. Τα γνωστικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι φυσικές επιστήμες, η θεατρική αγωγή, οι ΤΠΕ και το 

μάθημα της γλώσσας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πρώτα με εισήγηση από τον 

εκπαιδευτικό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και έπειτα συζήτηση από τα παιδιά. 

Στην συνέχεια οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με στόχο την 

ανίχνευση των γνώσεων και των στάσεων τους απέναντι στο θέμα. Η κυρίως 

δράση αναπτύχθηκε με το κουκλοθέατρο και την παράσταση της οποίας η 

θεματική είχε άμεση σχέση με το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα η υπόθεση 

αφορούσε μια κούκλα της οποίας η φίλη κατοικούσε σε άλλη ήπειρο και η 

διαφορά στην ώρα αποτελούσε αιτία μιας σειράς παρεξηγήσεων. Η κούκλα 

ζητούσε βοήθεια από τα παιδιά για την κατανόηση και την επίλυση του 

προβλήματος έτσι ώστε να τα ξαναβρεί με την αγαπημένη της φίλη. Στην 

επίλυση του προβλήματος συνέβαλε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οποίο τα 

παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες και εικόνες αλλά και ένα πρόγραμμα 

προσομοίωσης του φαινομένου όπου έκανε στα παιδιά κατανοητή την εναλλαγή 

μέρας και νύχτας. Όσον αφορά την θεατρική αγωγή, τα παιδιά έπαιξαν ένα 

παιχνίδι ρόλων στο οποίο τα ίδια ενσάρκωσαν τους ρόλους του ήλιου και της 

γης μιμούμενα την πραγματική κίνησή τους στο σύμπαν ενώ δημιούργησαν και 

τις δικές τους κούκλες οι οποίες πρωταγωνίστησαν σε ένα πρωτότυπο 

παραμύθι που έγραψαν γύρω από το πραγματευόμενο φυσικό φαινόμενο. Το 

πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία καθώς στο πέρας του, τα παιδιά 

είχαν κατανοήσει το περίπλοκο αυτό φαινόμενο και ήταν σε θέση δίνοντας τις 

σωστές απαντήσεις και οδηγίες να βοηθήσουν την κούκλα να τα ξαναβρεί με την 

φίλη της.  

Η επόμενη εφαρμογή έρχεται από τους Χατζηαντωνίου, Χαρδαλούπα και 

Ξανθόπουλο (ΤΠΕ και διαθεματικότητα : Παραδείγματα εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων σε δημόσιο σχολείο, 2009) οι οποίοι μέσω του 

προγράμματος e twinning υλοποίησαν πρόγραμμα διαθεματικό με τίτλο Ή τέχνη 

του αρχαίου θεάτρου μας ενώνει’. Το etwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση που 

ξεκίνησε το 2005 μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές 

χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning 

(http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning) δίνει στα σχολεία την 

ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν 

καινούργιες φιλίες. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος τέσσερα 

σχολεία, εκ των οποίων τρία ελληνικά και ένα γερμανικό, συνεργάστηκαν με 

στόχο να προσεγγίσουν υπό ένα διαφορετικό πρίσμα το αρχαίο θέατρο. Κάθε 

σχολείο εστίασε σε διαφορετικό σημείο του πραγματευόμενου θέματος, όσον 

αφορά στην επιλογή κειμένου και την δραματουργική του ανάλυση, την 

διασκευή του, την τελική παράσταση κτλ. Στο ίδιο πλαίσιο συνεργάστηκαν και 

οι καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η επικοινωνία των οποίων 

γινόταν κυρίως μέσω της πλατφόρμας Moodle, με κάποιον να αναλαμβάνει την 

σκηνοθεσία, κάποιον άλλο εκπαιδευτικό την  μουσική ενορχήστρωση, κάποιον 

άλλο να παίζει μουσικό όργανο κοκ. Το αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η 

ζωντανή παρουσίαση των θεατρικών παραστάσεων στις χώρες οι οποίες 

συμμετείχαν. Όσον αφορά το διδακτικό αποτέλεσμα οι μαθητές διδάχτηκαν 

μέσω της συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, συνεργάστηκαν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο αλλά και σε τοπικό εντός του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ 

αξιοποίησαν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες. Τέλος, υπήρξαν μέτοχοι στην 

δημιουργική αλληλεπίδραση με αποτέλεσμα την ανταλλαγή και την εφαρμογή 

ιδεών με το μεγαλύτερο κέρδος να αποτελεί το γεγονός, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς, της ‘αλλαγής της νοοτροπίας πολλών παιδιών ως προς την 

αντιμετώπιση των γνωστικών αντικειμένων αφού μέσα από την ενασχόλησή τους 

σε όλα τα προγράμματα εξοικειώθηκαν με γνώσεις που στα πλαίσια του τυπικού 

μαθήματος είναι δύσκολο να μεταδοθούν χωρίς αντίδραση από μέρους τους’. 

 

 

 

http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning
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Κεφάλαιο 5ο  

Διδακτικά Σενάρια 
 

Στην παρούσα ενότητα ακολουθούν πέντε σχέδια μαθήματος εκ των 

οποίων δυο μικροσενάρια (μ-σενάρια) διάρκειας μιας διδακτικής ώρας έκαστο 

και τρεις μικροδραστηριότητες (μ-δραστηριότητες) διάρκειας τριών ωρών, 

τεσσάρων ωρών και εννέα διδακτικών ωρών αντίστοιχα, που δημιούργησε η 

γράφουσα και αξιοποιούν δημιουργικά τις ΤΠΕ στο μάθημα της Θεατρικής 

Αγωγής στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

 

1.Πρώτο Διδακτικό Σενάριο 
 

1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μ-Δραστηριότητας 
 

α. Τίτλος  

Το Όνειρο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ! 

 

β. Γνωστικά αντικείμενα  

Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ  

 

γ. Τάξη υλοποίησης 

Στ’ Δημοτικού 

 

δ. Χρόνος Υλοποίησης 

Μία (1) διδακτική ώρα  

 

ε. Χώρος Υλοποίησης 

Εργαστήριο Υπολογιστών 

 

στ. Μέσα-υλικά 
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Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εμπλουτισμένο διαδραστικό βιβλίο μαθητή 

Θεατρικής Αγωγής, Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

ζ. Εκπαιδευτικός 

Ματσικοπούλου Σπυριδούλα 

 

2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
Οι μαθητές καλούνται: 

• Σε επίπεδο Γνώσεων: 

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να κατονομάζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεάτρου της Αναγέννησης και του 

βασικότερου εκπρόσωπου του, του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, να εξοικειωθούν με ένα 

κλασικό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, να καλλιεργήσουν τον γραπτό 

λόγο και ιδιαίτερα να γράφουν ένα θεατρικό κείμενο,  να γνωρίσουν 

διαφορετικά κειμενικά είδη, να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

• Σε επίπεδο Στάσεων: 

Να υιοθετούν ρόλους (συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιού, θεατή), να 

αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης (συντονιστής ομάδας), να αποκτήσουν κριτική 

σκέψη αλλά και να αποδέχονται κριτική,  να εκτίθενται σε κοινό.  

• Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 

Να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στην πράξη (θεατρικό δρώμενο), να γράφουν σε 

συνεργατικά έγγραφα και φύλλα εργασίας, να τηρούν κανόνες και να 

ακολουθούν οδηγίες, να χρησιμοποιούν εφαρμογές στο διαδίκτυο, να 

συνεργάζονται σε ομάδες, να παίζουν δημιουργικά. 

 

3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με αφορμή την δωδέκατη (12) και δέκατη τρίτη (13) ενότητα του 

διαδραστικού εμπλουτισμένου βιβλίου της Θεατρικής Αγωγής της Ε’ και Στ’ 

Δημοτικού που αναφέρονται στην πορεία της θεατρικής παράστασης, στο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21802/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21803/
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θεατρικό έργο και στους ρόλους, οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εμβαθύνουν 

στο Θέατρο της Αναγέννησης, στον βασικότερο εκπρόσωπό του, τον Ουίλιαμ 

Σαίξπηρ και στο γνωστό έργο του, Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Το μάθημα θα 

εστιάσει σε ιστορικά στοιχεία της εποχής, σε βιογραφικά στοιχεία του 

συγγραφέα και στα δραματουργικά στοιχεία του προαναφερθέντος έργου. Στο 

τέλος θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση ως αποτέλεσμα μιας βιωματικής 

προσέγγισης στο είδος. 

 

*Σημείωση 1: Όλη η μ-δραστηριότητα, θα δοθεί στους μαθητές υπό την μορφή 

σχολικής εφημερίδας την οποία ο εκπαιδευτικός θα έχει φορτώσει σε όλους 

τους υπολογιστές του εργαστηρίου.  

 

*Σημείωση 2: Η εφημερίδα δημιουργήθηκε βάση προτύπου που αντλήθηκε 

από την ιστοσελίδα https://www.extranewspapers.com/ 
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i.  

 
 
 
 
 

 
Φύλλο 2ο  

 

Θεατρικά Νέα 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής! 

 
 
 

Φεβρουάριος 20, 2019 

 
Σήμερα το μάθημά μας είναι 

αφιερωμένο στον μεγάλο Ουίλιαμ 
Σαίξπηρ και στο υπέροχο έργο του 

‘Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας!’ 
Με αφορμή τις ενότητες 12 και 13 του 

διαδραστικού βιβλίου μας, θα 
συζητήσουμε για το έργο, την υπόθεση 
και τους χαρακτήρες (δραματουργική 

ανάλυση) 
«Είμαστε από την ύλη που είναι 
φτιαγμένα τα όνειρα», λέει ο Σαίξπηρ. 
Είμαστε; Τι λέτε;  

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας! 

 
 

Αυτή είναι η πιο τρελή από τις ιστορίες μου,  
τις τραγωδίες και τις κωμωδίες μου! 

 Δυο νέοι Αθηναίοι και δύο κοριτσόπουλα, 
μαστόροι, βασιλιάδες, ξωτικά και νεραϊδόπουλα 

συναντήθηκαν μια φορά κι έναν καιρό 
σε κάποιο δάσος μαγικό… 

και ζήσαν ένα… όνειρο καλοκαιρινό! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Oυίλιαμ Σαίξπηρ 
    Ο άνθρωπος της Αναγέννησης.  

 
 

Μεταβείτε στο φωτόδεντρο για να 
γνωρίσετε  αυτόν  τον μεγάλο       

 σ υ γ γ ρ α φ έ α ! 

Τροχός της Τύχης 
Διαβάστε τις οδηγίες. Γυρίστε τον τροχό 
της τύχης δυο φορές. Τα ονόματα που 
θα κληρωθούν είναι οι ρόλοι που θα 
χρησιμοποιήσετε για να γράψετε έναν 
θεατρικό διάλογο στο συνεργατικό 
έγγραφο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μ-ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

α. Τίτλος  
Το θέατρο της Αναγέννησης 

Η κωμωδία  ‘Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας’ στηρίζεται στη φαντασία, 
στη μεταμόρφωση και στο 
παιχνίδι. Γι ’ αυτό όσα γίνονται στη 
σκηνή μοιάζουν με όνειρο που το 
βλέπουν όλοι ταυτόχρονα. Ας 
δούμε αποσπάσματα από το 
βίντεο της παράστασης. 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
1.Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό 
χάρτη με τα πρόσωπα του έργου 
και τις μεταξύ τους σχέσεις στην 
εφαρμογή bubbl.us.  
2. Ταιριάξτε τις λέξεις. 
 

 
. .. Your text can go here. 
Your text can go here. 
Your text can go here.  

        Δραματοποίηση! 
Δραματοποιήστε τον διάλογο που γράψατε! 
Μοιράστε ρόλους,  σκηνοθετήστε, 
αυτοσχεδιάστε και αφήστε την φαντασία 
σας να πρωταγωνιστήσει!  

Η εφημερίδα της τάξης του Στ1 και Στ2 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21802/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21803/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-352
https://docs.google.com/document/d/1brBlhOUR-NZQKbdCCnDa7F-WrA-uR7AL7s3Y7O2A3zY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16UAKUV6tRwpWeHq3aIfb815c-TauHpl6-xeSWBFOMLA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16UAKUV6tRwpWeHq3aIfb815c-TauHpl6-xeSWBFOMLA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/v/fkeplunLqV4?autoplay=1
https://www.youtube.com/v/fkeplunLqV4?autoplay=1
https://bubbl.us/001646704884921354
https://www.armoredpenguin.com/wordmatch/bin/wordmatch.cgi?cmd=solve&filefrag=2019.02/2213/22130822.928.html
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2.Δεύτερο Διδακτικό Σενάριο 
 

1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μ-Δραστηριότητας 
 

α. Τίτλος  

Παίζουμε παντομίμα;  

 

β. Γνωστικά αντικείμενα  

Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ  

 

γ. Τάξη υλοποίησης 

Στ’ Δημοτικού 

 

δ. Χρόνος Υλοποίησης 

Μία (1) διδακτική ώρα  

 

ε. Χώρος Υλοποίησης 

Εργαστήριο Υπολογιστών 

 

στ. Μέσα-υλικά 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εμπλουτισμένο διαδραστικό βιβλίο μαθητή 

Θεατρικής Αγωγής, Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

ζ. Εκπαιδευτικός 

Ματσικοπούλου Σπυριδούλα 

 

2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
Οι μαθητές καλούνται: 

• Σε επίπεδο Γνώσεων: 

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να κατονομάζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τέχνης της παντομίμας και των εκφραστών 

αυτής, των μίμων, να εξοικειωθούν με θεατρικούς όρους, να καλλιεργήσουν την 
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φαντασία τους με δημιουργικό τρόπο, να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους 

μέσα. 

• Σε επίπεδο Στάσεων: 

Να υιοθετούν ρόλους (συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιού, θεατή), να 

αποκτήσουν κριτική σκέψη αλλά και να αποδέχονται κριτική, να εκτίθενται σε 

κοινό.  

• Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 

Να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στη πράξη (θεατρικό δρώμενο), να εργάζονται σε 

ομάδες, να απαντούν σε ερωτηματολόγιο, να τηρούν κανόνες και να ακολουθούν 

οδηγίες, να χρησιμοποιούν εφαρμογές στο διαδίκτυο, να παίζουν δημιουργικά. 

 

3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με αφορμή την δεύτερη (2)  ενότητα του διαδραστικού εμπλουτισμένου 

βιβλίου της Θεατρικής Αγωγής της Ε’ και Στ’ Δημοτικού που φέρει τον τίτλο 

‘Σώμα και Έκφραση’ και αναφέρεται στα εκφραστικά μέσα του ανθρώπου και 

στην τέχνη της μίμησης, οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εμβαθύνουν στην 

τέχνη και την τεχνική της παντομίμας και στους εκφραστές της τεχνικής αυτής, 

του μίμους. Στην συνέχεια θα κληθούν να απαντήσουν στο παρόν 

ερωτηματολόγιο το οποίο θα ανακεφαλαιώσει με παιγνιώδη τρόπο την ύλη του 

μαθήματος. Στο τέλος, θα ακολουθήσει θεατρικό δρώμενο ως αποτέλεσμα μιας 

βιωματικής προσέγγισης της συγκεκριμένης τέχνης/τεχνικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21790/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX_oBH_Mz9ZdEOxy5kHL_3T-WtrFLMMovZT2qwxERTBw8GqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX_oBH_Mz9ZdEOxy5kHL_3T-WtrFLMMovZT2qwxERTBw8GqA/viewform
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3.Τρίτο Διδακτικό Σενάριο 
 

1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μ-ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 
α. Τίτλος  

Το θέατρο της Αναγέννησης στην Ιταλία. Το παράδειγμα της Commedia 

dell’arte.  

 

β. Γνωστικά αντικείμενα  

Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ  

 

γ. Τάξη υλοποίησης 

Δ’ Δημοτικού 

 

δ. Χρόνος Υλοποίησης 

Τρεις (3) διδακτικές ώρες οι οποίες θα εκτεθούν χρονικά σε τρεις 

εβδομάδες καθώς το μάθημα της Θεατρικής αγωγής είναι μονόωρο στο 

σχολικό, εβδομαδιαίο, ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 

ε. Χώρος Υλοποίησης 

Σχολική αίθουσα, Εργαστήριο Υπολογιστών, Αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων- Εκδηλώσεων 

 

στ. Μέσα-υλικά 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Διαδραστικός Πίνακας, Εμπλουτισμένο 

διαδραστικό βιβλίο μαθητή Θεατρικής Αγωγής, Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

ζ. Εκπαιδευτικός 

Ματσικοπούλου Σπυριδούλα 
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2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
Οι μαθητές καλούνται: 

• Σε επίπεδο Γνώσεων: 

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να κατονομάζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Commedia dell arte, να γράφουν ένα θεατρικό 

κείμενο,  να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

• Σε επίπεδο Στάσεων: 

Να υιοθετούν ρόλους (συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιού, θεατή), να 

αποκτήσουν κριτική σκέψη αλλά και να αποδέχονται κριτική,  να εκτίθενται σε 

κοινό.  

• Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 

Να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στη πράξη (θεατρική παράσταση), να 

συμπληρώνουν συνεργατικά ερωτηματολόγια και φύλλα εργασίας, να 

χρησιμοποιούν εφαρμογές στο διαδίκτυο, να συνεργάζονται σε ομάδες.  

 

3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με αφορμή την όγδοη (8) ενότητα του βιβλίου της Θεατρικής Αγωγής της 

Ε’ και Στ’ Δημοτικού που αναφέρεται στην θεατρική πρακτική του 

αυτοσχεδιασμού οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εμβαθύνουν στο θεατρικό 

είδος της Commedia dell arte, γνωστής και ως κωμωδίας του αυτοσχεδιασμού. 

Το μάθημα θα εστιάσει στα ιστορικά στοιχεία, στα γνωρίσματα του είδους, 

στους στερεότυπους χαρακτήρες και την εξωτερική εμφάνισή τους (ενδυμασία, 

μάσκα και κινησιολογία) αλλά και στα δραματουργικά στοιχεία του είδους όπως 

τους διαλόγους, τα σκετς, τα τυπικά σενάρια, τον αυτοσχεδιασμό. Στο τέλος θα 

ακολουθήσει θεατρική παράσταση ως αποτέλεσμα μιας βιωματικής 

προσέγγισης στο είδος. 
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4.ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
α. 1η Διδακτική Ώρα 

Στο συγκεκριμένο πρωταρχικό στάδιο γίνεται μια θεωρητική 

παρουσίαση του θεατρικού είδους της Commedia dell arte με την μέθοδο της δια 

ζώσης εισήγησης από τον εκπαιδευτικό. Εν συνεχεία τα παιδιά παρακολουθούν 

στον διαδραστικό πίνακα της τάξης, μέσω της εφαρμογής Φωτόδεντρο που 

αποτελεί τον Εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, το 

σχετικό slideshare στο οποίο παραπέμπει το όγδοο κεφάλαιο του 

εμπλουτισμένου διαδραστικού βιβλίου μαθητή για να γνωρίσουν τους βασικούς 

χαρακτήρες του είδους. Τέλος, θα παρακολουθήσουν στο you tube ένα βίντεο με 

τον τίτλο «Το θέατρο του φτωχού και του τρελού»  που έχουν δημιουργήσει 

παιδιά της ηλικίας τους παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

commedia dell arte με την μέθοδο της δραματοποιημένης αφήγησης.  

 

β. 2η Διδακτική Ώρα 

Δεύτερη διδακτική ώρα και το μάθημα μεταφέρεται στο εργαστήριο 

υπολογιστών όπου τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια θα πραγματοποιήσουν 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο σχετικές με το θέμα της Commedia. O χωρισμός 

σε ζευγάρια γίνεται από τον εκπαιδευτικό με την μέθοδο της κλήρωσης 

προκειμένου να επιτευχθεί το στοιχείο της τυχαιότητας στην ομαδοποίηση. 

Αρχικά θα γίνει μια ανακεφαλαίωση της προηγούμενης διδακτικής ώρας (της 

προηγούμενης εβδομάδας) μέσω της επίλυσης ενός online σταυρόλεξου. Τα 

ζευγάρια που θα ολοκληρώσουν το σταυρόλεξο, θα πρέπει εν συνεχεία να 

συμπληρώσουν ένα online ερωτηματολόγιο. Έπειτα αφού ολοκληρωθεί και το 

ερωτηματολόγιο κάθε ζευγάρι θα πρέπει, χρησιμοποιώντας μια μηχανή 

αναζήτησης, να βρει στο διαδίκτυο το blog με τον τίτλο ‘Θεατρολογήματα’  και 

αφού μεταβεί σε αυτό επιλέγοντας έξυπνες λέξεις κλειδιά, να αναζητήσει εντός 

του το σχετικό άρθρο για την commedia dell arte. Στο εν λόγω άρθρο θα πρέπει 

να εντοπίσει και να μελετήσει το έγγραφο 2  που αναφέρεται σε δυο σωζόμενα 

σενάρια της commedia dell arte. Βάση αυτών των σεναρίων θα πρέπει στο 

συνεργατικό έγγραφο στο οποίο θα τους δώσει πρόσβαση με link ο 

εκπαιδευτικός να δημιουργήσουν την δική τους ιστορία commedia dell arte 

http://photodentro.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6638
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21796/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=71CCBXO1Y5w
https://crosswordlabs.com/view/commedia-dell-arte-7
https://docs.google.com/forms/d/1xzqq9PmmXVTmYcCyvm_ajdXKvHTYzXnGhvR_CoH28OM/edit
https://theatrologimata.blogspot.com/
http://www.theatroedu.gr/portals/38/main/images/stories/files/Yliko_Drast/EandT_educ_assort_CommediaDellArte1_GR.pdf
https://docs.google.com/document/d/1z6VoPzSxBOzsnw5ObcZ-HNrhWR8C11Qhzq2Jst-Ml-0/edit?usp=sharing
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(σύνολο 5-7 σειρές) που να αποτελείται τουλάχιστον από τρεις σκηνές. Τέλος, 

εάν το επιτρέπει ο χρόνος, τα παιδιά θα πρέπει να μεταβούν στην σελίδα 

postermywall να επιλέξουν όποιο δείγμα τους αρέσει και να δημιουργήσουν 

αφίσα για να διαφημίσουν την ιστορία που δημιούργησαν ως ενδεχόμενη 

θεατρική παράσταση. (Εάν δεν το επιτρέπει ο χρόνος, θα τεθεί ως εργασία στο 

σπίτι).  

 

γ. 3η Διδακτική Ώρα 

Ώρα για δράση στην αίθουσα εκδηλώσεων σε μια βιωματική προσέγγιση 

και έμμεση αξιολόγηση των δυο προηγούμενων διδακτικών ωρών. Τα παιδιά 

αναλαμβάνοντας τον διττό ρόλο σκηνοθέτη και ηθοποιού και μετά από μικρή, 

σύντομη προετοιμασία παρουσιάζουν με την μέθοδο της δραματοποίησης τα 

σενάρια που έγραψαν στην ολομέλεια της τάξης τα οποία βιντεοσκοπούνται με 

σκοπό την δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα το συγκεκριμένο θεατρικό 

είδος. Στο τέλος όλων των παρουσιάσεων, ακολουθεί συζήτηση, τα παιδιά 

ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να εκφράσουν απόψεις, συναισθήματα 

και αιτιολογημένη κριτική (‘μου άρεσε αυτό γιατί…’ έναντι του ‘μου άρεσε πολύ’ 

ή ‘δεν μου άρεσε καθόλου’) για τα όσα διδάχτηκαν γνωστικά και βιωματικά στις 

τρεις αυτές ώρες που διήρκησε η συγκεκριμένη θεματική.  

 

5.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

 
α. Στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας  

Οι μαθητές μπορούν να μεταβούν σε ιστότοπο όπου θα τους υποδείξει η 

εκπαιδευτικός στον οποίο θα βρουν ένα βραβευμένο online, δεκάλεπτο 

διάρκειας, βιντεοπαιχνίδι ρόλων (adventure game) που δημιούργησαν δυο 

φοιτητές στα πλαίσια των σπουδών τους. Στο παιχνίδι αυτό αναλαμβάνοντας 

τον ρόλο του Αρλεκίνου μπορούν να διαδράσουν και να επηρεάσουν άλλους 

χαρακτήρες, αντικείμενα και καταστάσεις κατανοώντας εμπειρικά το ύφος του 

θεατρικού είδους ενώ παράλληλα μπορούν να εξασκήσουν την θεατρική 

ορολογία στην Αγγλική γλώσσα. 

 

https://www.postermywall.com/index.php/posters/gallery
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β. Στο Μάθημα της Γλώσσας  

Οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με τίτλο ‘Ένας 

Αρλεκίνος από χαρτί’ κάνοντας εξάσκηση σε συγκεκριμένα γραμματικά και 

συντακτικά φαινόμενα.  

 

γ. Στο μάθημα των Εικαστικών  

Με προτροπή από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό ειδικότητας, οι μαθητές 

μπορούν να επισκεφτούν ιστοσελίδες από μουσεία και να ανακαλύψουν την 

commedia dell arte στην τέχνη. Επίσης, μπορούν να κατασκευάσουν την μάσκα 

του αρλεκίνου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://a.koudouni.gr/uploads/1/4/9/3/14937650/arlekinos.pdf
http://a.koudouni.gr/uploads/1/4/9/3/14937650/arlekinos.pdf
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4.Τέταρτο Διδακτικό Σενάριο 
    

 1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μ-ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

α. Τίτλος  

Θέατρο Σκιών. Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη! 

 

β. Γνωστικά αντικείμενα  

Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ  

 

γ. Τάξη υλοποίησης 

Δ’ Δημοτικού 

 

δ. Χρόνος Υλοποίησης 

Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες οι οποίες θα εκτεθούν χρονικά σε τέσσερις 

εβδομάδες (ένας μήνας) καθώς το μάθημα της Θεατρικής αγωγής είναι 

μονόωρο στο σχολικό, εβδομαδιαίο, ωρολόγιο πρόγραμμα 

 

ε. Χώρος Υλοποίησης 

Σχολική αίθουσα, Εργαστήριο Υπολογιστών, Αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων- Εκδηλώσεων 

 

στ. Μέσα-υλικά 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Διαδραστικός Πίνακας, Εμπλουτισμένο 

διαδραστικό βιβλίο μαθητή Θεατρικής Αγωγής, Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

ζ. Εκπαιδευτικός 

Ματσικοπούλου Σπυριδούλα 
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1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 
Οι μαθητές καλούνται: 

• Σε επίπεδο Γνώσεων: 

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να κατονομάζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεάτρου Σκιών και του βασικότερου 

εκπρόσωπου του, του Καραγκιόζη, να καλλιεργήσουν τον γραπτό λόγο και 

συγκεκριμένα να μάθουν να γράφουν ένα θεατρικό κείμενο, να 

αναγνωρίζουν διαφορετικά κειμενικά είδη, να αναζητούν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο. 

• Σε επίπεδο Στάσεων: 

Να υιοθετούν ρόλους (συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιού, θεατή), να 

αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης (συντονιστής ομάδας), να αποκτήσουν 

κριτική σκέψη αλλά και να αποδέχονται κριτική,  να εκτίθενται σε κοινό.  

• Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: 

Να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στη πράξη (θεατρική παράσταση), να 

συμπληρώνουν συνεργατικά έγγραφα και φύλλα εργασίας, να τηρούν 

κανόνες και να ακολουθούν οδηγίες, να χρησιμοποιούν εφαρμογές στο 

διαδίκτυο, να περιδιαβαίνουν μια ιστοσελίδα και να αντλούν πληροφορίες 

από αυτήν, να συνεργάζονται σε ομάδες, να παίζουν δημιουργικά. 

 

 

 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με αφορμή την δέκατη έκτη (16) ενότητα του βιβλίου της Θεατρικής 

Αγωγής της Ε’ και Στ’ Δημοτικού που αναφέρεται στον ρόλο των θεατών και 

των ηθοποιών και στη σχέση-σύμβαση που δημιουργείται ανάμεσά τους στην 

παρακολούθηση μιας παράστασης, οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα 

εμβαθύνουν στο Θέατρο Σκιών και τον βασικότερο εκπρόσωπό του, τον 

Καραγκιόζη. Το μάθημα θα εστιάσει σε ιστορικά στοιχεία, στα γνωρίσματα του 

είδους, στους στερεότυπους χαρακτήρες και την εξωτερική εμφάνισή τους 

(ενδυμασία -κοινωνική θέση, εκφορά λόγου και κινησιολογία) αλλά και στα 

δραματουργικά στοιχεία του είδους όπως τους διαλόγους, τα σκετς, τα τυπικά 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21806/
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σενάρια, τον αυτοσχεδιασμό. Στο τέλος, θα ακολουθήσει θεατρική παράσταση 

ως αποτέλεσμα μιας βιωματικής προσέγγισης στο είδος. 

 

*Σημείωση 1: Όλο το σενάριο, δόθηκε στους μαθητές ως δραστηριότητες υπό 

την μορφή σχολικής εφημερίδας που ακολουθεί στο τέλος του σεναρίου. 

 

*Σημείωση 2: Η εφημερίδα δημιουργήθηκε βάση προτύπου που αντλήθηκε 

από την ιστοσελίδα https://www.extranewspapers.com/ 

 

 

4. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

α. 1η Διδακτική Ώρα 

Στο συγκεκριμένο πρωταρχικό στάδιο γίνεται μια θεωρητική 

παρουσίαση του  Θεάτρου Σκιών και όλων των φιγούρων και των κύριων 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους που πρωταγωνιστούν στον Καραγκιόζη 

με την μέθοδο της δια ζώσης εισήγησης από τον εκπαιδευτικό. Εν συνεχεία τα 

παιδιά παρακολουθούν στον διαδραστικό πίνακα της τάξης, μέσω της 

εφαρμογής  φωτόδεντρο που αποτελεί τον Εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού 

ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό ολιγόλεπτο βίντεο με την ιστορία του 

Θεάτρου Σκιών. Με την βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης καλούνται να 

επισκεφτούν την Wikipedia για να διαβάσουν και να γνωρίσουν τον Ευγένιο 

Σπαθάρη, τον μεγαλύτερο Έλληνα καραγκιοζοπαίκτη και καλλιτέχνη του 

Θεάτρου Σκιών. Προτελευταίος σταθμός στην διαδικτυακή αναζήτηση εντός 

της σχολικής αίθουσας αποτελεί το Σπαθάρειο Μουσείο, γνωστό και ως 

μουσείο Καραγκιόζη το οποίο περιέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και 

πληροφορίες για το θέατρο, τους ήρωες και τις ιστορίες τους. Τέλος, η 

διδακτική ώρα θα κλείσει με παρακολούθηση στο you tube μιας παράστασης 

Καραγκιόζη, όποιας επιθυμούν οι μαθητές από τις προτεινόμενες.  

 

β. 2η Διδακτική Ώρα 

Δεύτερη διδακτική ώρα και το μάθημα μεταφέρεται στο εργαστήριο 

υπολογιστών όπου τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες θα πραγματοποιήσουν 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο σχετικές με το θέατρο Σκιών και τον 

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/358
http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/358
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.karagiozismuseum.gr/
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjBurWlu4ngAhXLMywKHeAZCqoQ_AUIDygC&biw=1396&bih=745
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Καραγκιόζη. O χωρισμός σε ομάδες γίνεται από τον εκπαιδευτικό με την μέθοδο 

της κλήρωσης προκειμένου να επιτευχθεί το στοιχείο της τυχαιότητας στην 

ομαδοποίηση. Μετά την κλήρωση, λοιπόν, οι μαθητές θα πρέπει να ανοίξουν το 

συνεργατικό έγγραφο  google doc και ακολουθώντας τους κανόνες που διέπουν 

το θεατρικό έργο ως κειμενικό είδος (για τους κανόνες αυτούς μπορούν να 

ανατρέξουν στην ενότητα 9 με τίτλο ‘Δραματική Ανάλυση’ αλλά και στην 

ενότητα 11 με τίτλο ‘Εργαστήρι Γραφής’ του διαδραστικού βιβλίου της 

θεατρικής αγωγής) να δημιουργήσουν έναν σύντομο θεατρικό διάλογο 

ανάμεσα σε δυο χαρακτήρες (ο κάθε χαρακτήρας να μην μιλάει παραπάνω από 

πέντε φορές) στο σύμπαν του Καραγκιόζη. Προτείνεται ο ένας χαρακτήρας από 

τους δυο να είναι ο Καραγκιόζης έτσι ώστε να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο 

όλων των κειμένων σε μια ενδεχόμενη ένωσή τους μετά την ολοκλήρωση όλων, 

εάν είναι εφικτό, σε ένα ενιαίο κείμενο.  Εν συνεχεία, τα παιδιά θα μεταβούν 

στον ιστότοπο Blabberize,  (εφαρμογή όπου μπορεί κανείς να ενσωματώσει ήχο 

και φωνή σε οποιαδήποτε εικόνα,) όπου με τους κωδικούς που θα τους δώσει ο 

εκπαιδευτικός, να εισέλθουν στην εφαρμογή, να εντοπίσουν, τις φιγούρες του 

Καραγκιόζη και των άλλων ηρώων, να επιλέξουν μια όποια θέλουν, και με το 

ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή να ηχογραφήσουν δυο-τρεις 

προτάσεις για την φιγούρα που επέλεξαν. Θα πρέπει να προσέξουν τον τρόπο 

έκφρασης αλλά και την εκφορά του λόγου που θα χρησιμοποιήσουν για τον 

χαρακτήρα της επιλογής τους.  

Τέλος, η διδακτική ώρα θα κλείσει με την επίσκεψη στον ιστότοπο 

karagkiozis.com  στον οποίο παραπέμπει και το εμπλουτισμένο διαδραστικό 

βιβλίο της θεατρικής αγωγής, όπου οι μαθητές μπορούν να βρουν φιγούρες 

όλων των χαρακτήρων του Θεάτρου Σκιών, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε 

μεγάλο μέγεθος, να τις εκτυπώσουν, να τις χρωματίσουν και ακολουθώντας τις 

αναλυτικές οδηγίες να κατασκευάσουν τις δικές τους δυσδιάστατες φιγούρες.  

  

γ. 3η Διδακτική Ώρα 

Η τρίτη διδακτική ώρα πραγματοποιείται πάλι στο εργαστήρι των 

υπολογιστών όπου οι μαθητές χωρίζονται εκ νέου σε ομάδες με τον τρόπο που 

ακολουθήθηκε και στην δεύτερη διδακτική ώρα. Οι νέες ομάδες θα ανοίξουν 

την εφαρμογή e-shadow που είναι εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές 

https://docs.google.com/document/d/19oKB3amdjPYuNJLDQuaXtJMP97QOIr6_oDwTXtyJZzw/edit?usp=sharing
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21797/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21801/
https://blabberize.com/
http://www.karagkiozis.com/deite-kataskeues.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21806/
http://eshadow.gr/
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του εργαστηρίου. Πρόκειται για μια εφαρμογή διαδραστικής παράστασης 

Καραγκιόζη, για ένα ηλεκτρονικό Θέατρο Σκιών. Πιο συγκεκριμένα 

κατεβάζοντας την εφαρμογή στον υπολογιστή, τα παιδιά μπορούν να 

δημιουργήσουν από το μηδέν μια ψηφιακή παράσταση Καραγκιόζη, να την 

παίξουν διαδικτυακά, να την αποθηκεύσουν στον υπολογιστή  ή ακόμα και να 

την διαμοιράσουν. 

Με την παρούσα εφαρμογή το παιδιά αναλαμβάνουν και 

διεκπεραιώνουν πολλούς ρόλους όπως αυτόν του δημιουργού φιγούρας, του 

χειριστή αυτής (καραγκιοζοπαίχτης), του δημιουργού ιστορίας την οποία θα 

δραματοποιήσουν και θα παρουσιάσουν αλλά και αυτόν τον σημαντικό ρόλο 

του θεατή των δικών τους και άλλων ιστοριών. Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής 

υπάρχουν αναρτημένες σε συνεργατικό έγγραφο της google. Αφού 

ολοκληρώσουν την ιστορία, θα πρέπει να την ανεβάσουν στο padlet του 

μαθήματος της θεατρικής αγωγής.  

Η ώρα κλείνει με τρία διαδικτυακά παιχνίδια από τα οποία η κάθε ομάδα 

μπορεί να επιλέξει να κάνει τα δυο. Πρόκειται για ένα σταυρόλεξο με λέξεις από 

τον κόσμο του Καραγκιόζη, για ένα παιχνίδι ζευγαριών όπου τα παιδιά πρέπει 

να συνδυάσουν τις λέξεις της μια στήλης με αυτές που τους ταιριάζουν από την 

δεύτερη στήλη, και τέλος με ένα παιχνίδι τροχού της τύχης, όπου τα παιδιά θα 

πρέπει να προσθέσουν τα ονόματα των χαρακτήρων του Θεάτρου Σκιών και 

κάθε φορά που θα γυρνάνε τον τροχό και θα τυχαίνουν ένα όνομα να λένε μια 

χαρακτηριστική ατάκα του ήρωα.  

 

δ. 4η Διδακτική Ώρα 

Τέταρτη διδακτική ώρα και ώρα για δράση στην αίθουσα εκδηλώσεων-

πολλαπλών χρήσεων του σχολείου σε μια βιωματική προσέγγιση και έμμεση 

αξιολόγηση των τριών προηγούμενων διδακτικών ωρών. Στο διαδραστικό 

βιβλίο υπάρχουν δυο ερωτηματολόγια τα οποία προτείνεται ο εκπαιδευτικός 

να πραγματοποιήσει σε προφορικό επίπεδο με τα παιδιά έτσι ώστε να 

ακολουθήσει ομαλά η συζήτηση για τα όσα έμαθαν, τι τους εντυπωσίασε και τι 

όχι σε αυτό το ταξίδι στο Θέατρο Σκιών. Τα παιδιά ενθαρρύνονται από τον 

εκπαιδευτικό να εκφράσουν απόψεις, συναισθήματα και αιτιολογημένη κριτική 

(‘μου άρεσε αυτό γιατί…’ έναντι του ‘μου άρεσε πολύ’ ή ‘δεν μου άρεσε 

https://docs.google.com/document/d/1BbZShwB9qA4xEKLzipgJr3-8VHNFX1Ro9vJdfYEgt08/edit#heading=h.a1k9ekfajmh6
https://docs.google.com/document/d/1BbZShwB9qA4xEKLzipgJr3-8VHNFX1Ro9vJdfYEgt08/edit#heading=h.a1k9ekfajmh6
https://padlet.com/SpiridoulaMat/y002uhr5gvqu
https://crosswordlabs.com/view/2019-01-25-77
https://www.armoredpenguin.com/wordmatch/bin/wordmatch.cgi?cmd=solve&filefrag=2019.02/2223/22231627.511.html
https://wheelofnames.com/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21806/
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καθόλου’) για τα όσα διδάχτηκαν γνωστικά και βιωματικά στις τέσσερις αυτές 

ώρες που διήρκησε η συγκεκριμένη θεματική.  

Τέλος, η ώρα αλλά και η ενότητα κλείνει με δράση. Τα παιδιά 

αναλαμβάνοντας τον διττό ρόλο σκηνοθέτη και ηθοποιού και μετά από μικρή, 

σύντομη προετοιμασία παρουσιάζουν με την μέθοδο της δραματοποίησης στην 

ολομέλεια της τάξης τα σενάρια που έγραψαν τα οποία βιντεοσκοπούνται με 

σκοπό την δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα το συγκεκριμένο θεατρικό 

είδος.  

 

 

5.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Η θεματική του Καραγκιόζη και το Θέατρο Σκιών αποτελούν πρόσφορο έδαφος 

για διαθεματικές προσεγγίσεις στα μαθήματα του σχολικού ωρολογίου 

προγράμματος. Στο μάθημα της γλώσσας οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν 

τα γλωσσικά ιδιώματα του κάθε ήρωα, συντακτικά φαινόμενα που 

παρατηρούνται μέσω της λανθασμένης χρήσης της γλώσσας από την πλευρά 

του Καραγκιόζη, παροιμίες, γλωσσοδέτες κτλ. Στο μάθημα των Εικαστικών 

μπορούν να κατασκευαστούν φιγούρες, σκηνικά αλλά και σκηνικά αντικείμενα 

χαρακτηριστικά του Θεάτρου Σκιών. Στο μάθημα της μουσικής μπορούν τα 

παιδιά να διδαχθούν τις πολύ γνωστές μελωδίες που πλαισιώνουν τις 

παραστάσεις του Καραγκιόζη. Στο μάθημα των Αγγλικών μπορεί να γίνει μια 

συγκριτική μελέτη ανάμεσα στους ήρωες του Θεάτρου Σκιών και τους ήρωες 

αντίστοιχου θεατρικού είδους που αναπτύχθηκε στα κράτη της Μεγάλης 

Βρετανίας. Τέλος, στο μάθημα της Ιστορίας  μπορεί να γίνει μια μελέτη της 

παρουσίας του Καραγκιόζη σε μεγάλα Ιστορικά γεγονότα (π.χ Ο Καραγκιόζης 

στην Επανάσταση, Ο Καραγκιόζης και ο Μέγας Αλέξανδρος) αλλά και στην 

σημερινή εποχή (π.χ Ο Καραγκιόζης και το ΔΝΤ, Ο Καραγκιόζης πάει σχολείο). 

Φυσικά όλα τα παραπάνω αποτελούν λίγες και ενδεικτικές μόνο προτάσεις 

διαθεματικής προσέγγισης μιας πραγματικά ανεξάντλητης θεματικής.  
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   Θεατρικά Νέα 

Όπα! Όπα! Όπα! Καλημέρα κόσμε!!! Σήμερα στη Θεατρική Αγωγή! 

 
Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη! 

2η Ώρα 
Γράφω το δικό μου θεατρικό. 
Δίνω φωνή στους χαρακτήρες. 
Κατασκευάζω φιγούρες.  

Επισκέπτομαι το διαδικτυακό 
μουσείο του Καραγκιόζη! 

Γνωρίζω τον Ευγένιο Σπαθάρη! 
Τον μεγάλο Έλληνα 
Καραγκιοζοπαίκτη! 

1η Ώρα 
Εισαγωγή στον Καραγκιόζη. 
Γνωριμία με τους χαρακτήρες, 
τα χαρακτηριστικά τους, την 
ομιλία τους. Γνωριμία με τον 
Ευγένιο Σπαθάρη. 
Παρακολούθηση παράστασης 

    Πορεία Διδασκαλίας 

Παρακολουθώ μια παράσταση Καραγκιόζη! HERE 

     …είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη!!! 

Η εφημερίδα της τάξης μας! Φύλλο Τρίτο (3) – 02/01/19 

Μηνιαία ηλεκτρονική 
έκδοση του μαθήματος  
της  
Θεατρικής Αγωγής  

Στο παρόν 
φύλλο 
συνεργάστηκαν 
τα τμήματα  
Δ1 και Δ2 

In
fo

 

Δ
2

  

3η Ώρα 
Δημιουργώ τη δική μου 
ψηφιακή παράσταση. 
Παίζω διαδικτυακά παιχνίδια 
με τον Καραγκιόζη. 

                        * Όλα τα δικαιώματα στις φωτογραφίες ανήκουν στους δημιουργούς τους. 

 

 
 
Το σημερινό μάθημα 

αφορά το Θέατρο 
Σκιών και τον 

βασικότερο ήρωά  
του στην Ελλάδα τον  

Κ α ρ α γ κ ι ό ζ η ! 
Ας τον 
γνωρίσουμε!!! 
 

 

4η Ώρα 
Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο. 
Συζητάω με τους συμμαθητές 
μου και λέω τις εντυπώσεις 
μου.  

            www.karagiozismuseum.gr 

 

Μαθαίνουμε τα πάντα  
για τον Καραγκιόζη και την παρέα του! 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjBurWlu4ngAhXLMywKHeAZCqoQ_AUIDygC&biw=1396&bih=745
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   …ή αλλιώς πώς    
δημιουργώ την  

δ ι κ ή  μου 

ψηφιακή 
παράσταση 
Καραγκιόζη!  
 

Ψηφιακό  
Θέατρο Σκιών! 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
blabberize.  
Με τους κωδικούς της 
τάξης (ξέρετε πού τους 
έχουμε σημειωμένους) 
εισέλθετε στην εφαρμογή. 
Εντοπίζετε τις φιγούρες του 
θεάτρου Σκιών που έχει 
ανεβάσει ο εκπαιδευτικός 
και με την χρήση του 
μικρόφωνου που είναι 

Δίνω την φωνή μου στον 
Καραγκιόζη! (και στους άλλους 

χαρακτήρες) 

ενσωματωμένο στον 
υπολογιστή, ηχογραφήστε 
δυο προτάσεις ανάλογες 
στο ύφος  του κάθε 
χαρακτήρα. Οι προτάσεις 
πρέπει να περιέχουν το 
ανάλογο λεξιλόγιο και 
φυσικά να τις εκφέρετε με 
την κατάλληλη προφορά!  

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ!!!! 

Μεταβείτε στην σελίδα karagkiozis.com, 

• επιλέξτε όποια φιγούρα θέλετε, 

• εκτυπώστε την, 

• βάψτε την, 

• κόψτε την και στο τέλος 

• ενώστε τα κομμάτια με διπλόκαρφα 
και ΕΤΟΙΜΗ η ολόδικιά σας φιγούρα του Θεάτρου Σκιών! 

 

        ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΦΙΓΟΥΡΕΣ 

Ανοίξτε την εφαρμογή 

eshadow που είναι 

εγκατεστημένη στον 
υπολογιστή.  

 
Έπειτα ανοίξτε το 
παρόν αρχείο με όλες 
τις πληροφορίες για 
την εφαρμογή αλλά και 
τις οδηγίες χρήσης της!  
 

Είναι πανεύκολο 
και πολύ 

διασκεδαστικό! 
 

Τις δημιουργίες  σας 
περιμένω να τις 

απολαύσω 
αναρτημένες στο 

padlet του μαθήματος! 

 

Θα φάμε, θα 
πιούμε και  
νηστικοί θα 
κοιμηθούμε!!! 

Με βάση τα όσα μάθαμε, 
μεταβείτε στο google doc, και 
γράψτε έναν σύντομο 
διάλογο  ανάμεσα σε δυο 
χαρακτήρες του Θεάτρου 
Σκιών. Προτείνεται ο ένας 
χαρακτήρας να είναι ο 
Καραγκιόζης έτσι ώστε να 
είναι εφικτό να ενωθούν τα 
κείμενά σας σε ένα ενιαίο! 
**Μη ξεχνάτε ότι πρόκειται 

για θεατρικό κείμενο και 

θα πρέπει να ακολουθήσετε 
την μορφοποίηση που το 
διέπει! 

Σκέφτομαι και 
γράφω! 

 
1.Λύνω σταυρόλεξο 
2.Δημιουργώ τροχό της 
τύχης με ονόματα από 
τους χαρακτήρες του 
Καραγκιόζη. Κάθε φορά 
που τυχαίνει ένα όνομα 
λέω μια χαρακτηριστική 
ατάκα του ήρωα.  
3. Ταιριάζω τις λέξεις του 
Καραγκιόζη με το ζευγάρια 
τους. 

Παίζω παιχνίδια  
με τον Καραγκιόζη! 

Επισκεπτόμαστε το 
διαδραστικό βιβλίο της 
θεατρικής αγωγής, στην 
ενότητα 16, για να 
συμπληρώσουμε το 
ερωτηματολόγιο 1 και 
2.  
 
 Είναι εύκολα, γρήγορα 
και διασκεδαστικά!  

Συμπληρώνω 
ερωτηματολόγιο! 

Συζητάμε τι μας 
έκανε εντύπωση 
και τι όχι, πάντοτε 
με αιτιολόγηση της 
άποψής μας!  

Συζητώ όσα έμαθα 
και όσα ένιωσα!! 
 

 

 

PIC 

         Αν προλάβω, παίζω και ένα αυτοσχεδιαστικό σκετς με τους χαρακτήρες που έμαθα (ή το θεατρικό 
κείμενο που έγραψα!!!!!) 

https://blabberize.com/
http://www.karagkiozis.com/deite-kataskeues.htm
http://eshadow.gr/
https://docs.google.com/document/d/1BbZShwB9qA4xEKLzipgJr3-8VHNFX1Ro9vJdfYEgt08/edit?usp=sharing
https://padlet.com/SpiridoulaMat/y002uhr5gvqu
https://docs.google.com/document/d/19oKB3amdjPYuNJLDQuaXtJMP97QOIr6_oDwTXtyJZzw/edit?usp=sharing
https://crosswordlabs.com/view/2019-01-25-77
https://wheelofnames.com/
https://wheelofnames.com/
https://www.armoredpenguin.com/wordmatch/bin/wordmatch.cgi?cmd=solve&filefrag=2019.02/2223/22231627.511.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F111/730/4807,21788/
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5. Πέμπτο Διδακτικό Σενάριο 

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

1. Τίτλος  

«Τα μαγικά Μαξιλάρια, Ευγένιος Τριβιζάς. Ένα βιβλίο παιδικής 

λογοτεχνίας γίνεται θεατρικό έργο και μετά θεατρική παράσταση.» 

 

2. Εκπαιδευτικός 

Σπυριδούλα Ματσικοπούλου 

 

3. Διδακτικό αντικείμενο  

Θεατρική Αγωγή, ΤΠΕ 

 

4. Προτεινόμενες Τάξεις  

Δ’ Δημοτικού 

 

5. Διδακτική/θεματική ενότητα  

Θεατρική Αγωγή, Διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή Θεατρικής Αγωγής, Ε΄και 

Στ’ Δημοτικού, Ενότητες 9, 11, 12 

  

6. Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Θεατρική αγωγή, ΤΠΕ, σχολικές γιορτές 

 

7. Χρονική διάρκεια  

9 ώρες (το μάθημα της θεατρικής αγωγής προσφέρεται μία ώρα την 

εβδομάδα οπότε το σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει περίπου 2 μήνες.) 

8. Χώρος  

Αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα θεατρικής αγωγής, αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, εργαστήριο πληροφορικής. 
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Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) ένας από τους βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας του θεάτρου στο 

δημοτικό σχολείο είναι η ενθάρρυνση και η κινητοποίησή των μαθητών ώστε να 

αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να 

μπορούν να λειτουργούν αρμονικά τόσο σε προσωπικό αυτόνομο επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο ομάδας. Ειδικότερα η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης, η 

ένταξη σε ομάδα και η συνεργασία τόσο στα ‘στενότερα’ πλαίσια του σχολικού 

περιβάλλοντος όσο και στην ευρύτερη κοινωνία είναι βασικοί επιδιωκόμενοι 

στόχοι και επομένως προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται όλα τα 

μαθήματα της θεατρικής αγωγής σε όλες τις τάξεις, στο σχολείο. Μέσα σε αυτά 

τα πλαίσια η υλοποίηση και η εφαρμογή του παρόντος σεναρίου δεν θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας ως βασική προϋπόθεση τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους 

μαθητές.  

Όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ψηφιακού μέρους του 

σεναρίου κατά την οποία επίσης απαιτείται ομαδική συνεργασία στο 

εργαστήριο των Η/Υ, μαθητές και εκπαιδευτικός, ‘οφείλουν’ να γνωρίζουν απλές 

εφαρμογές όπως τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου του Η/Υ 

(Word), του λογισμικού παρουσίασης (PowerPoint), του φυλλομετρητή 

(browser), τη χρήση διαδικτύου και των εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών 

και άντληση υλικού, αναπαραγωγής βίντεο και ήχου, καθώς και τη χρήση 

εργαλείων Web 2.0 όπως τη διαδικασία ανάρτησης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

του ιστολογίου. Τέλος, όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου και 

συγκεκριμένα η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηχείων και βιντεοπροβολέα.  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το σενάριο έχει ως κύριο θέμα την μελέτη, την μετατροπή και την 

διασκευή ενός λογοτεχνικού κειμένου, εν προκειμένω του βιβλίου του Ευγένιου 

Τριβιζά, ‘Τα Μαγικά Μαξιλάρια’ σε θεατρικό κείμενο, κείμενο δηλαδή που στόχο 
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έχει να παρασταθεί ως project (δραματουργικής ανάλυσης, συγγραφής, 

δραματοποίησης) εξολοκλήρου δημιουργημένο από και για τους μαθητές. Για το 

σκοπό αυτόν θα διαβαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο, θα αναλυθεί στα δομικά του 

στοιχεία (αρχή, μέση, τέλος, υπόθεση, πρόβλημα, λύση προβλήματος ρόλοι, 

χώρος), θα δραματοποιηθεί και διασκευαστεί σε θεατρικό. Η όλη διαδικασία θα 

πραγματοποιηθεί στην σχολική τάξη αλλά και στο εργαστήριο πληροφορικής 

όπου οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες θα αναζητούν πληροφορίες, θα 

συγγράψουν το νέο κείμενο και ενδεχομένως θα παρακολουθήσουν κάποια 

βιντεοσκοπημένη παράσταση του έργου, εάν δεν παρουσιαστεί κατά την 

διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, η δυνατότητα για παρακολούθηση 

ζωντανής θεατρικής παράστασης.  

Το σενάριο μπορεί να καταλήξει στην δραματοποίηση, παράσταση και 

παρουσίαση του θεατρικού έργου μέσα στα πλαίσια της τάξης, ή και στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς, καλύπτοντας έτσι κι άλλες ενότητες του σχολικού 

εγχειριδίου αλλά κυρίως εκπληρώνοντας την μεγάλη επιθυμία των παιδιών να 

δουν να ζωντανεύει στην πράξη και να διαμοιράζεται στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους αλλά και τους γονείς τους η φαντασία και η δημιουργικότητά 

τους.  

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
• Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις 

ζωής 
 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Ευγένιο Τριβιζά και το 

πολύ γνωστό έργο του Μαγικά Μαξιλάρια, να αντιληφθούν έννοιες όπως η 

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός για τον συμπολίτη, 

να ενταχθούν στην ομάδα και να εργάζονται συνεργατικά και αρμονικά, να 

αναπτύξουν δεξιότητες και διάθεση για συνεργασία, κοινωνική συμμετοχή, 

αυτονομία και ελευθερία, να διαμορφώσουν αισθητική, καλλιτεχνική και κριτική 

αντίληψη έτσι ώστε να λειτουργούν τόσο ως θεατές όσο και ως δημιουργοί των 

καλλιτεχνικών προϊόντων.  

 



80 
 

• Γνώσεις για το θέατρο 
 

Να έρθουν οι μαθητές σε δημιουργική επαφή με τη δομή ενός θεατρικού έργου 

και να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του δραματικού κειμένου και 

τους όρους γραφής του, να ασκηθούν οι μαθητές στην ανίχνευση και 

καταγραφή των χαρακτήρων, να συνειδητοποιήσουν τους ρόλους και τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο ενός θεατρικού έργου, να 

προβληματιστούν αναφορικά με τη σχέση του θεάτρου με τη λογοτεχνία, να 

προσεγγίσουν διαθεματικά τη γνώση με την σύνδεση των γνωστικών 

αντικειμένων μέσα από τις εφαρμογές του δράματος καθώς και τη σύνδεση της 

θεωρίας με τη πράξη, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν ένα 

αφηγηματικό κείμενο σε δραματικό ώστε να αφομοιώσουν με βιωματικό τρόπο 

τη γνώση, να εξοικειωθούν με την παρακολούθηση θεατρικής παράστασης και 

να αναπτύξουν κόσμια στάση και συμπεριφορά ως θεατές.  

 

• Γραμματισμοί ΤΠΕ 
 

Να ασκηθούν οι μαθητές στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση 

του επεξεργαστή κειμένου, να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να 

αναζητούν, να επιλέγουν και να αξιοποιούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, να 

ασκηθούν στη χρήση και στην ανάρτηση αρχείων σε ιστολόγια ή ιστοσελίδες, να 

εργαστούν συνεργατικά για να αντλήσουν πληροφορίες από το Διαδίκτυο, να 

ασκηθούν στη δημιουργία μιας προβολής παρουσίασης καθώς και στην 

προφορική της υποστήριξη.  

 

Δ. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση του 

σεναρίου θα εφαρμοστεί η μετωπική μέθοδος διδασκαλίας, η διάλεξη, η 

συζήτηση και ο καταιγισμός ιδεών καθώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

καθοδηγήσει τους μαθητές στην κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθήσουν 

στις δύο επόμενες φάσεις. Στη δεύτερη και τρίτη φάση θα αξιοποιηθεί κυρίως η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές ενημερωμένοι 
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πλέον για τον τρόπο που θα διεξαχθεί το σενάριο θα πραγματευθούν κατά 

ομάδες τις δραστηριότητες που θα τους ανατεθούν. Σε κάθε φάση θα 

περιλαμβάνονται και παιχνίδια θεατρικής αγωγής για την εμπειρική/βιωματική 

εμπέδωση των πραγματευόμενων θεματικών. Ο εκπαιδευτικός θα έχει ακριβή 

εικόνα κάθε ομάδας παρακολουθώντας την πορεία της εργασίας της και 

επεμβαίνοντας όποτε κρίνεται απαραίτητο για την απαιτούμενη καθοδήγηση. 

Στην τρίτη φάση του σεναρίου κατά την οποία προβλέπεται η προετοιμασία για 

μια σχολική παράσταση απαιτείται η συνεργασία των ομάδων μεταξύ τους, 

καθώς θα έχουν αναλάβει την εκπόνηση διαφορετικών εργασιών, η σύνθεση 

των οποίων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος 

που αποτελεί σύνθετο καλλιτεχνικό δημιούργημα, όπως είναι μια καλλιτεχνική 

σχολική εκδήλωση.  

Οι μαθητές θα εκπονήσουν τις εργασίες τους με χρήση Η/Υ και θα τις 

αναρτήσουν στην σελίδα του padlet του μαθήματος, όπου θα είναι διαθέσιμες 

για σχολιασμό από τον διδάσκοντα αλλά και τους μαθητές της τάξης. 

Σχετικά με το σενάριο, η ιδέα προέκυψε από το ίδιο το σχολικό εγχειρίδιο 

της θεατρικής αγωγής που προσφέρει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

διαπλέξει την διδασκαλία συγκεκριμένων  ενοτήτων με θέματα από άλλα 

γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσεων 

υποστηρίζοντας έτσι στην ουσία το θεατρικό φαινόμενο που ως τέχνη είναι από 

τη φύση της διαθεματική. Από την άποψη των μαθητών, το συγκριμένο σενάριο 

επιλέχθηκε καθώς παρατηρήθηκε πώς η πλειοψηφία των μαθητών συνδέει το 

μάθημα της θεατρικής αγωγής με την θεατρική παράσταση αγνοώντας όλες τις 

σημαίνουσες διαδικασίες και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα προκειμένου να 

πραγματωθεί μια παράσταση που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με το σενάριο 

αυτό, οι μαθητές αποκτούν μια πιο ολική και ολιστική θεώρηση για το θεατρικό 

φαινόμενο.  

 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το παρόν σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος 

θεατρικής αγωγής εφόσον αποτελεί θέμα και προέκταση ενοτήτων του βιβλίου 

Θεατρικής αγωγής της Ε’ και Στ’ τάξεων και οι στόχοι του άπτονται πλήρως του 

προαναφερθέντος αναλυτικού προγράμματος με έμφαση στην απόκτηση 

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/7deppsaps_Theatrou.pdf
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εκείνων των γνώσεων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν, να 

προσλάβουν να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν το θεατρικό γεγονός αλλά 

και να μετασχηματίσουν τη γνώση σε εμπειρία και βίωμα. Οι ενότητες στις 

οποίες στηρίζεται το σενάριο είναι η ενότητα 9 με τίτλο Δραματοποίηση 1: 

Δραματική Ανάλυση, η ενότητα 11 με τίτλο Δραματοποίηση 3: Εργαστήρι 

Γραφής και η ενότητα 12 με τίτλο Πορεία της Θεατρικής Παράστασης 1: 

Θεατρικό Έργο.  

 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ αναμένεται να οδηγήσει σε κινητοποίηση των μαθητών 

στο πλαίσιο της διερεύνησης, επιλογής και αξιοποίησης υλικού από 

διαδικτυακές πηγές, καθώς και στην εξοικείωσή τους με ανοικτά περιβάλλοντα 

μάθησης. Ακόμη, η γνωριμία με την ψηφιακή τάξη θα τους εισάγει στην έννοια 

της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και η εξάσκηση στην ανάρτηση 

αρχείων σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης, ιστοσελίδας θα τους φέρει σε επαφή με 

νέες γνώσεις που άπτονται του ψηφιακού γραμματισμού. 

Διδακτική πορεία, στάδια, φάσεις 

Καθότι το μάθημα της θεατρικής αγωγής προσφέρεται μια ώρα την εβδομάδα 

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να αποφασίσει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες που ακολουθούν 

στις αντίστοιχες προσφερόμενες ώρες, ανάλογα με τον αριθμό παιδιών που έχει 

στην τάξη, με το πόση ώρα θα αφιερώσει στην συζήτηση, με το πόση ώρα θα 

διαρκέσει η ανάγνωση του έργου, πόση ώρα θα λάβουν χώρα τα θεατρικά 

παιχνίδια και το πώς θα ανταποκριθούν γενικότερα τα παιδιά στην κάθε 

δραστηριότητα. Το σενάριο που ακολουθεί ως προς την κατανομή των ωρών 

είναι ενδεικτικό. 

Α΄ φάση (3 διδακτικές ώρες) 

1η Διδακτική ώρα 

Στην Α΄ φάση θα επιδιωχθεί να τεθεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το σενάριο 

διδασκαλίας. Θα παρουσιαστεί η ενότητα 9 του σχολικού βιβλίου η οποία φέρει 

τον τίτλο Δραματοποίηση 1: Δραματική ανάλυση. Ο εκπαιδευτικός καλό θα είναι 

να εκκινήσει μια συζήτηση σε αυτό το πρώτο στάδιο με τους μαθητές σχετικά με 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21797/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21801/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G102/732/4808,21802/
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θεατρικές έννοιες τις οποίες θα πραγματευτεί όπως τα δραματικά στοιχεία, την 

δραματοποίηση και τους χαρακτήρες και προτού προβεί ο ίδιος σε περιγραφική 

ανάλυση, να βάλει τους μαθητές σε μια διαδικασία να περιγράψουν και να 

εκφράσουν οι ίδιοι τις έννοιες όπως τις αντιλαμβάνονται ή όπως ενδεχομένως 

τις γνωρίζουν ήδη μαθησιακά ή και εμπειρικά. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια 

πρώτη εισαγωγή στην ελευθερία της έκφρασης, στον μετασχηματισμό της 

εμπειρίας σε πληροφορία, στην επαφή με διαφορετικούς τρόπους σκέψης κτλ. Η 

πρώτη διδακτική ώρα κλείνει με θεατρικό παιχνίδι με θέμα τους ρόλους. 

(ενδεικτικά προτείνεται παντομίμα όπου τα παιδιά παριστάνουν διάφορους 

ρόλους όπως νέος, γέρος, παιδί, βασιλιάς, αγρότης, κτλ αλλά και χαρακτηριστικά 

ρόλων όπως πλούσιος, κακομαθημένος, καλός, ζηλιάρης κτλ) 

 

2η Διδακτική ώρα 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει αποσαφήνιση τον όρων από τον εκπαιδευτικό 

και παράλληλα παρουσίαση του διδακτικού στόχου της ενότητας που είναι ‘η 

γνωριμία με συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο το οποίο δίνει την εικόνα ενός 

οργανωμένου έργου με θέμα και δράση (σε τόπο και χρόνο) και καλλιεργεί τις 

γλωσσικές δεξιότητες’. Στην πορεία θα ακολουθήσει παρουσίαση και ανάγνωση 

του έργου και έπειτα περιληπτική αφήγηση της ιστορίας, αναγνώριση των 

δραματικών στοιχείων του έργου (δράση, πρόσωπα/χαρακτήρες, εμπόδια 

συγκρούσεις, χώρος) και διάκριση ενοτήτων δράσης και θα γίνει σύντομη 

συζήτηση για τις βασικές ιδέες που πραγματεύεται το κείμενο. Για την καλύτερη 

εμπέδωση και κατανόηση των όρων προτείνεται η συμπλήρωση του κατωτέρω 

φύλλου εργασίας.  
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Φύλλο Εργασίας 1  

(αντλήθηκε από www.teacherspayteachers.com/Product/Reading-

Response-Graphic-Organizers-for-Comprehension-with-ANY-BOOK-

3399667) 

 

 

3η Διδακτική ώρα 

 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές θα μεταβούν στην αίθουσα υπολογιστών όπου 

μέσα από την πλοήγηση στο διαδίκτυο θα κληθούν να βρουν πληροφορίες για 

την ζωή και το έργο του Ευγένιου Τριβιζά αλλά και για το ίδιο το συγκεκριμένο 
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έργο που ενδεχομένως θα φωτίσουν διάφορες πλευρές για τις βασικές ιδέες που 

πραγματεύεται το έργο, οι οποίες θα συζητηθούν εκ νέου στην επόμενη φάση. Η 

τρίτη διδακτική ώρα θα κλείσει με δραματοποίηση πάνω σε αυτές τις έννοιες 

όπως ο περιορισμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η απαγόρευση της 

ελευθερίας στην έκφραση του λόγου κτλ.  

 

*Υποσημείωση. Κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε την υπόθεση του έργου 

έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται επακριβώς στο οπισθόφυλλο του βιβλίου ‘Τα 

Μαγικά Μαξιλάρια’, Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις Πατάκη, έκδοση 22, Αύγουστος 

2001.  

Μια χώρα χωρίς ουρανό. Ένας άπληστος άρχοντας με ένα χρυσό τηλεσκόπιο και 

ένα μαύρο φτερό. Ένας καταχθόνιος μυστικός σύμβουλος. Ένας νόμος που 

καταργεί τις Απόκριες, τα πάρτι των γενεθλίων και τις Κυριακές. Ένας ύπουλος 

αρχιμάγος. Μια παπαρούνα κατακόκκινη σαν φλόγα και χιλιάδες μαξιλάρια που 

έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να στερήσουν τον κόσμο από τα όνειρα του. Αλλά 

τα όνειρα δε σβήνουν έτσι εύκολα. Απεναντίας, κάτι ονειράκια τοσαδά, που δε σου 

γεμίζουνε το μάτι, φουντώνουνε καμιά φορά, φουντώνουνε σαν την φωτιά, 

γίνονται σίφουνας, λαίλαπα γίνονται και κάνουνε τον κόσμο άνω κάτω. Κάποτε 

λοιπόν στην Ουρανούπολη… 

Β΄ φάση (3 διδακτικές ώρες) 

1η Διδακτική ώρα 

Η Β΄ φάση ξεκινά με συζήτηση αναφορικά με το τι έχει συγκρατήσει ο κάθε 

μαθητής από την προηγούμενη φάση, αναφορικά με το κείμενο αλλά και τις 

πληροφορίες που άντλησε από το διαδίκτυο και τον συσχετισμό τους με το 

πραγματευόμενο έργο. Γίνεται παρουσίαση της επόμενης ενότητας του βιβλίου 

(ενότητα 11) που φέρει τον τίτλο Δραματοποίηση 3: Εργαστήρι γραφής και 

παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αποτελούν το δραματικό κείμενο όπως 

είναι ο διάλογος των προσώπων, οι σκηνικές οδηγίες του συγγραφέα και τέλος η 

αφήγηση σε σπανιότερο επίπεδο. Ακολουθεί δραματοποίηση από την πλευρά 

των μαθητών πάνω στις καινούριες έννοιες και κυρίως στην έννοια του 
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διαλόγου/μονολόγου και σε σενάρια που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές για να 

εφαρμόσουν τις έννοιες αυτές.  

2η - 3η Διδακτική ώρα 

Στην συνέχεια οι μαθητές θα χωριστούν σε οκτώ ομάδες, καθώς είναι οκτώ τα 

κεφάλαια του βιβλίου, και με τυχαίο τρόπο, ενδεχομένως μετά από κλήρωση ή 

άλλο τρόπο που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός (προτείνεται εάν είναι εφικτό οι 

ομάδες να είναι μεικτές αγόρια κορίτσια και να αποφευχθούν ‘συμμαχίες’ του 

τύπου κάποιος να είναι με τον καλύτερο του φίλο κτλ). Η ανάθεση κάθε 

κεφαλαίου σε κάθε ομάδα προτείνεται να γίνει επίσης με τυχαίο τρόπο εκτός 

εάν μετά από συζήτηση, όλο το τμήμα συμφωνεί πλειοψηφικά σε απευθείας 

ανάθεση. Η πορεία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: Συγγραφή διαλόγων με 

χρήση αφηγηματικών τεχνικών που συζητήθηκαν στην αρχή της β’ φάσης και 

διαμόρφωση του κειμένου όπου αλλάζει η μορφή του αρχικού αφηγηματικού 

κειμένου και μετατρέπεται σε διαλογικό/δραματικό με έμφαση στα δραματικά 

στοιχεία όπως τα πρόσωπα, τα εμπόδια, οι συγκρούσεις κτλ. Το συγκεκριμένο 

μέρος της Β’ φάσης, λαμβάνει χώρα στην αίθουσα υπολογιστών, για την 

υλοποίηση του οποίου οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ένα συνεργατικό αρχείο 

κειμένου google doc. Σε ένα άλλο συνεργατικό έγγραφο δίνεται ένα παράδειγμα 

για να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές κατά την διάρκεια της συγγραφής.  

 

Γ΄ φάση (3 ώρες) 

1η  διδακτική ώρα 

Η Γ’ φάση ξεκινά με την εισαγωγή στην ενότητα 12 με τίτλο Πορεία Θεατρικής 

Παράστασης 1 : Θεατρικό έργο. Στην συγκεκριμένη φάση θα ενωθούν τα 

κομμάτια που συνέγραψαν οι οκτώ ομάδες και θα δημιουργηθεί όπου είναι 

απαραίτητο συνεκτικό κείμενο έτσι ώστε να μεταβαίνουν ομαλά το ένα 

κεφάλαιο στο επόμενο αλλά και μορφοποίηση ύφους και γραφής ώστε να 

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο θεατρικό έργο. Προτείνεται η στάση που θα 

ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός να είναι αυτή της κλιμακούμενης υποστήριξης, 

έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν από μόνα τους να βρουν συνδετικούς 

https://docs.google.com/document/d/1dfXTdpo_5qyAXIsxDVnYcF1kC8xKaBwVshECXp51EQc/edit?usp=sharing
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κρίκους στα κεφάλαια αλλά και να απαλείψουν οποιεσδήποτε μορφικές 

ατέλειες.  

2η  Διδακτική ώρα 

Εν συνεχεία τα παιδιά στην αίθουσα υπολογιστών θα παρακολουθήσουν στο 

διαδίκτυο παράσταση του έργου, με το διασκευασμένο κείμενο προκειμένου να 

γνωρίσουν άλλες διασκευές του ίδιου λογοτεχνικού κειμένου και να 

αντιληφθούν την ευελιξία που παρέχει η δραματοποίηση αλλά και να μπουν 

στην συγκριτική διαδικασία του δικού τους δημιουργήματος με άλλα 

προϋπάρχοντα. 

 Στην συγκεκριμένη φάση τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν υλικό που 

μπορεί να εμπλουτίσει την παράσταση όπως εφημερίδα, με τα ‘Νέα της 

Ουρανούπολης’ χρησιμοποιώντας κάποιο διαδικτυακό έτοιμο template, να 

δημιουργήσουν ηλεκτρονικό βιβλίο (e book) που θα παρουσιάζει την διασκευή 

που δημιουργήσανε, ραδιοφωνικό σποτ και βίντεο διαφήμισης του έργου τους 

με το πρόγραμμα movie maker όπως επίσης αφίσα του έργου με την εφαρμογή 

posterise.com, ακόμα και πρόγραμμα παράστασης σε περίπτωση που η δράση 

προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο της παράστασης.  

3η Διδακτική ώρα 

Στην συγκεκριμένη ώρα θα γίνει διανομή των ρόλων, προκειμένου να 

προετοιμαστεί το έδαφος για την δημιουργία της παράστασης. Η διανομή των 

ρόλων είναι πάντα μια σχετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς ο εκπαιδευτικός 

καλό είναι να αποφεύγει την ευθεία ανάθεση των ρόλων κατ’ επιλογή του, 

διαδικασία που μπορεί να δημιουργήσει έντονα το αίσθημα της αδικίας ανάμεσα 

στα παιδιά, λόγου χάρη ως προς το μέγεθος του ρόλου (πολλά παιδιά συνήθως 

διαμαρτύρονται ότι πήρανε μικρότερο ρόλο από άλλους ή ότι οι καλύτεροι σε 

επιδόσεις μαθητές παίρνουν μεγαλύτερους ρόλους) αλλά και ως προς την 

επιθυμία/δυναμικής ερμηνείας συγκεκριμένου ρόλου. Επίσης καλό είναι να 

αποφευχθεί και μέθοδος της κλήρωσης για την αποφυγή ανάληψης ρόλου από 

παιδί που δεν επιθυμεί να τον ερμηνεύσει. Προτείνεται να ακολουθηθεί μια μέση 

οδός, αυτής του να εκφράσει κάθε μαθητής ποιο ρόλο επιθυμεί και αν δεν 

https://www.makemynewspaper.com/free-newspaper-templates
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υπάρχει έτερος ‘διεκδικητής’ να λάβει τον ρόλο (εάν τα παιδιά επιθυμούν 

διακαώς ένα ρόλο, τείνουν τον ερμηνεύουν αριστοτεχνικά!) Σε περίπτωση που 

υπάρχει, τότε να ακολουθηθεί η μέθοδος της κλήρωσης ανάμεσα στους δυο. 

Μετά την ανάθεση των ρόλων, ξεκινάει και μια πιο προσωπική σχέση του 

μαθητή με το δημιούργημα του,  εφόσον είναι δεδομένο ότι τα παιδιά τείνουν να 

είναι περισσότερο υπεύθυνα και θετικά σε κάτι που δημιούργησαν τα ίδια.  

Στην ίδια διδακτική ώρα προτείνεται και αξιολόγηση του σεναρίου στο 

σύνολο των τριών φάσεων με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, σε 

περίπτωση που ο χρόνος δεν το επιτρέπει, το ερωτηματολόγιο μπορεί να 

απαντηθεί και στο σπίτι, καθώς επίσης θα έχει αναρτηθεί και στο padlet της 

τάξης.  Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει στοιχεία αυτοαξιολόγησης όπου ο κάθε 

μαθητής θα αξιολογήσει την προσωπική του συνεισφορά, συμμετοχή και 

εμπλοκή στην ομαδική εργασία, την αξιολόγηση των ομάδων ο κάθε μαθητής θα 

αξιολογήσει την ομάδα του στο σύνολο και σαν σύνολο με βάση τα κριτήρια, του 

ενδιαφέροντος, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της ισότιμης συνεισφοράς 

στο αποτέλεσμα αλλά και το έργο των άλλων ομάδων πάντοτε σε σχέση με την 

πληρότητα του παραχθέντος προϊόντος.  

Σαν γενικό συμπέρασμα ωστόσο να αναφερθεί ότι χωρίς να 

κρίνουμε/αξιολογήσουμε τις απόψεις, τις ιδέες και την φαντασία των παιδιών, 

το σενάριο θεωρείται υπέρ του δέοντος πετυχημένο όταν υπάρχει μαζική και 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες, όταν οι μαθητές δείχνουν 

να έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει τις πραγματευόμενες έννοιες και τους 

στόχους του σεναρίου και όταν το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο καθ’όλη την 

διάρκεια εκπόνησης αυτού. 

 
 
Ε. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Το συγκεκριμένο σενάριο προσφέρεται για διαθεματικότητα σε ένα ευρύ 

πλαίσιο άλλων διδακτικών αντικειμένων. Στο μάθημα της γλώσσας τόσο στην 

Ε’ όσο και στην Στ’ Δημοτικού στο βιβλίο της Ιστορίας και της Γλώσσας 

υπάρχουν θεματικές ενότητες (Ενότητα 5 στη Γλώσσα Στ’ Δημοτικού, Ενότητα 5 

https://padlet.com/SpiridoulaMat/y002uhr5gvqu


89 
 

στη Γλώσσα Ε’ Δημοτικού) αφιερωμένες στην γιορτή του Πολυτεχνείου, στις 

οποίες ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το λογοτεχνικό αλλά 

και το διασκευασμένο θεατρικό του Τριβιζά για να πραγματευτεί θεματικές 

σχετικές με την Δημοκρατία, την Δικαιοσύνη κτλ. Επίσης στις ενότητες που 

αφορούν το θέατρο (Γλώσσα Στ’ Δημοτικού, ενότητα 15) αλλά και το βιβλίο 

(Γλώσσα Ε’ Δημοτικού, ενότητα 9) ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

νέο θεατρικό κείμενο ως παράδειγμα ή ως βάση για την ανάπτυξη του 

μαθήματός του σε θέματα που άπτονται γραμματικής, γλώσσας, σύνταξης κτλ.  

Στο μάθημα της μουσικής, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

ειδικότητας τα παιδιά μπορούν να γράψουν και να μελοποιήσουν στίχους για να 

εμπλουτίσουν το θεατρικό κείμενο. 

Στο μάθημα των εικαστικών, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

ειδικότητας τα παιδιά μπορούν να εικονογραφήσουν το διασκευασμένο έργο, να 

δημιουργήσουν το σκηνικό του θεατρικού και τα σκηνικά αντικείμενα που 

αφορούν το έργο, να κατασκευάσουν κοστούμια και καπέλα αλλά και μαξιλάρια. 
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Κεφάλαιο 6ο 

Έρευνα- Μεθοδολογία 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας η γράφουσα 

πραγματοποίησε ποιοτική έρευνα μέσω μιας σειράς συνεντεύξεων σε 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν και η 

ομάδα στόχος σχετικά το θέμα της διαθεματικότητας στα δυο αντικείμενα ΤΠΕ 

και θεατρική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσε 

το εάν έχουν χρησιμοποιήσει διαθεματικά κατά την διάρκεια και για τις ανάγκες 

του μαθήματός τους τις ΤΠΕ και την Θεατρική Αγωγή, με ποια αφορμή, ποια 

ήταν τα αποτελέσματα και εάν το έχουν επαναλάβει ή θα το επαναλάμβαναν 

στην τάξη.  

Η μέθοδος της συνέντευξης προτιμήθηκε καθώς συνδέεται με την 

προφορικότητα η οποία αποτελεί τον καταλληλότερο τρόπο καταγραφής 

στάσεων, αντιλήψεων, συναισθημάτων, γνώσεων, εμπειριών και συμπεριφορών 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με την συνοδεία έντυπου τυποποιημένου, 

ημιδομημένου ερωτηματολογίου (σύνολο 10 ερωτήσεων) με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου όπου ο κάθε ερωτώμενος μπορούσε να απαντήσει ελεύθερα 

χωρίς περιορισμούς και ερωτήσεις αντιλήψεων-γνώμης προκειμένου να 

διερευνηθούν αυτές. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με τρόπο ώστε να μην 

προσανατολίζουν προς κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Επίσης, υπήρξαν και 

συνεντεύξεις που πραγματοποιηθήκαν με μη τυποποιημένο ερωτηματολόγιο 

που χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη μορφή του καθώς ενώ υπήρχε μια αρχική 

δομή στις ερωτήσεις στην πορεία αυτή αναιρέθηκε μετά από την 

αλληλεπίδραση με τον ερωτώμενο.  

Οι τριάντα (30) στο σύνολο συνεντεύξεις, πραγματοποιηθήκαν τα έτη 

2016-2019 και αφορούν περιπτώσεις μελέτης που υλοποιήθηκαν τα έτη αυτά.  

Οι συνάδελφοι που ερωτήθηκαν ήταν δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί 

θεατρολόγοι (ΠΕ 91.01), πέντε (5) εκπαιδευτικοί πληροφορικής (ΠΕ 19, ΠΕ 20) 

και δέκα (10) δάσκαλοι (ΠΕ 70) εκ των οποίων 25 γυναίκες και 5 άντρες, με 

εμπειρία σε τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 6 έως 26 έτη. Ο αριθμός 

του δείγματος είναι αρκετά ενδεικτικός όσον αφορά τους συναδέλφους 
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ειδικοτήτων δεδομένου ότι ένας μόνο συνάδελφος κάθε ειδικότητας (καθηγητής 

πληροφορικής ή θεατρολόγος) απασχολείται σε κάθε σχολική μονάδα ενώ 

συνήθως εξαντλεί το υποχρεωτικό του ωράριο συμπληρώνοντάς το σε έως 

τέσσερα σχολεία. Όσον αφορά το μικρό δείγμα των δασκάλων πιο 

συγκεκριμένα, ενδεχομένως να αποτελεί θέμα προς προβληματισμό δεδομένου 

ότι η γράφουσα απεύθυνε κάλεσμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία 

στα οποία εργάζεται και έλαβε μικρή ανταπόκριση στην έρευνα με την 

αιτιολόγηση πώς είτε δεν διδάσκουν διαθεματικά, είτε δεν διδάσκουν 

διαθεματικά συνδυάζοντας τα δυο διδακτικά αντικείμενα ΤΠΕ και Θεατρική 

αγωγή. Τέλος, η γράφουσα απευθύνθηκε σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 

δασκάλους από διάφορες σχολικές μονάδες, όλες στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, των οποίων γνώριζε την διαθεματική προσέγγιση στην διδασκαλία 

τους από τους οποίους και τελικά προήλθε το δείγμα. 

Αποτελέσματα 
 

Όλα τα ερωτηματολόγια στην αρχική τους μορφή συγκεντρώθηκαν σε 

ένα ενιαίο συνεργατικό έγγραφο της google.  

Το πρώτο στοιχείο που διαφαίνεται έντονα από την μελέτη των 

απαντήσεων στα ερωτηματολόγια είναι το γεγονός πώς όλοι οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν λάβει κάποιου είδους επιμόρφωση στην 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είτε σε επίπεδο βασικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων ΤΠΕ (Α1 επίπεδο) είτε σε πιο προχωρημένο επίπεδο όπως στην 

εφαρμογή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη (β1 και β2 επίπεδο). 

Μόνος ένας εκ των ερωτηθέντων συναδέλφων απάντησε ότι δεν έχει 

παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση, δήλωσε ωστόσο ότι ασχολείται πολύ με 

τον υπολογιστή σε προσωπικό επίπεδο. Το γεγονός ότι ο μέσος όρος της 

προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων στην εκπαίδευση είναι τα 12,5 έτη, από την 

άλλη δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς με ένα πρόχειρο υπολογισμό συνεπάγεται 

ότι οι ερωτηθέντες κυμαίνονται ηλικιακά στα 40 έτη, πράγμα το οποίο 

συνεπάγεται με την σειρά του μια υπάρχουσα εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 

καθώς πρόκειται για γενιές που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ψηφιακά 

γηγενείς. Πρόκειται για γενιές δηλαδή που μεγάλωσαν με τις Νέες τεχνολογίες 
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στην καθημερινότητα τους σε αντίθεση με του ψηφιακούς μετανάστες, που 

είναι γενιές παλαιότερες που ήρθαν σε πρώτη επαφή με τις Νέες τεχνολογίες σε 

μεγαλύτερη ηλικία και επομένως δεν υφίσταται εξοικείωση. 

Σχεδόν όλες οι δράσεις των συναδέλφων που υλοποίησαν διαθεματικά 

προγράμματα πραγματοποιήθηκαν με τον απώτερο στόχο συμμετοχής σε 

κάποιο πρόγραμμα, διαγωνισμό ή εκδήλωση και μόνο πέντε εκ των τριάντα 

πραγματοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια του εβδομαδιαίου μαθήματος για την 

καλύτερη διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου.  

Οι ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων όσον αφορά τις ΤΠΕ, από όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών 

ήταν το διαδίκτυο και η πλοήγηση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και πηγές για 

την άντληση πληροφοριών, η παρακολούθηση βίντεο στο youtube, η χρήση των 

google docs για συνεργατική συγγραφή, σε δυο περιπτώσεις η χρήση της 

εφαρμογής Toondoo.com για την δημιουργία κόμικ, μια περίπτωση 

χρησιμοποίησε την εφαρμογή blabberise για να δημιουργήσει διαλόγους σε 

εικόνες, μια περίπτωση χρησιμοποίησε το Padlet που είναι ένας ψηφιακός 

πίνακας ανακοινώσεων,  μια περίπτωση ένα Online Παιχνίδι, μια περίπτωση μια 

online διαδραστική ταινία, δυο περιπτώσεις λογισμικό δημιουργίας video, μια 

περίπτωση λογισμικό παρουσίασης, μια περίπτωση το πρόγραμμα scratch. Όσον 

αφορά στη Θεατρική αγωγή, η διαθεματικότητα εκτάθηκε από τις βιωματικές 

δράσεις, την παντομίμα, τα παιχνίδια ρόλων μέχρι την συγγραφή θεατρικών 

διαλόγων και κειμένων, την δραματοποίηση τους και την παρουσίαση τους σε 

κοινό.   

Οι συνάδελφοι πληροφορικής, όσον αφορά την διαθεματικότητα με την 

θεατρική αγωγή χρησιμοποίησαν κυρίως το θεατρικό παιχνίδι, το παιχνίδι 

ρόλων και την θεατρική παράσταση ενώ οι συνάδελφοι θεατρολόγοι όσον 

αφορά την διαθεματικότητα με τις ΤΠΕ χρησιμοποίησαν κυρίως το διαδίκτυο, 

το you tube,  τα google docs και το και το λογισμικό δημιουργίας ταινίας.  

Όλοι οι ερωτηθέντες υπογράμμισαν πως τα διαθεματικά προγράμματα 

είναι δύσκολο να υλοποιούνται από έναν μόνο εκπαιδευτικό και πως προτιμούν 

την συνεργασία με άλλες ειδικότητες, ο κάθε ένας ωστόσο να αναλαμβάνει το 

πεδίο που τον αφορά και μετά να ‘ενώνεται’ η δράση.  
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Επίσης, επισήμαναν πώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο σχολείο 

αποφεύγουν να λειτουργήσουν διαθεματικά και να συνεργαστούν με άλλους 

συναδέλφους καταδεικνύοντας μια αρνητική πραγματικότητα που επικρατεί 

στο ελληνικό σχολείο όπου ενώ ο κάθε εκπαιδευτικός προάγει εντός της τάξης 

του στους μαθητές την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, ο ίδιος είναι 

συνήθως (από)κλεισμένος στον ‘μικρόκοσμο’ της τάξης του.  

Επιπλέον, στο θέμα του σχολικού ωραρίου και σχολικού ωρολογίου 

προγράμματος όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως τόνισαν πώς η σχολική 

πραγματικότητα δυσχεραίνει την πραγματοποίηση διαθεματικών δράσεων 

καθώς το μάθημα των περισσοτέρων ειδικοτήτων είναι εβδομαδιαία μονόωρο 

σε κάθε τμήμα, δεν υπάρχουν κενά ώστε να συνεργαστούν ή να συμπέσουν οι 

ώρες εργασίας δυο εκπαιδευτικών, δεν υπάρχουν χώροι για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων και όταν υπάρχουν αυτοί είναι συνήθως κατειλημμένοι, δεν 

υπάρχει εποπτικό υλικό ή εάν υπάρχει είναι περιορισμένο.  

Οι θεατρολόγοι συνάδελφοι τόνισαν πώς είναι πολύ δύσκολο να 

υλοποιήσουν πρόγραμμα διαθεματικό που να σχετίζεται με τις ΤΠΕ καθώς αυτό 

προϋποθέτει χρήση υπολογιστών στο εργαστήριο υπολογιστών το οποίο είναι 

συνήθως κατειλημμένο από τον συνάδελφο πληροφορικής ή κλειδωμένο.  

Δράσεις με ΤΠΕ μπορεί να υλοποιηθούν μόνο εάν υπάρχει υπολογιστής μέσα 

στην σχολική αίθουσα πράγμα το οποίο όμως προϋποθέτει ότι όλα τα παιδιά θα 

δουλεύουν σε έναν υπολογιστή,  γεγονός που είναι πολύ περιοριστικό ως προς 

την δράση.  

Οι  συνάδελφοι πληροφορικής κατέδειξαν πως αναγνωρίζουν την 

δυναμική του θεάτρου στην βιωματική μάθηση, επιθυμούν πολύ την 

συνεργασία με θεατρολόγους και την επιδιώκουν καθώς οι γνώσεις τους όσον 

αφορά την διαθεματική προσέγγιση μέσω του θεάτρου και των θεατρικών 

τεχνικών συνοψίζονται στο θεατρικό παιχνίδι, στο παιχνίδι ρόλων και στις 

δραματοποιήσεις.   

Η πλειοψηφία των δράσεων άφησε πίσω της σχετικό υλικό που 

παράχθηκε, είτε έντυπο είτε ψηφιακό (φωτογραφίες, κείμενο, ζωγραφιά, βίντεο, 

link, υλικό που πήρανε τα παιδιά στο σπίτι/ που έμεινε στο σχολείο, που 

παρουσιάστηκε κάπου) ως επιστέγασμα των στόχων που επετεύχθησαν.  
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Όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως κατέδειξαν την επιτυχία της δράσης 

τους, την μαζική, ενθουσιώδη πολλές φορές, συμμετοχή των μαθητών, την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, την υιοθέτηση νέων στάσεων από μέρους 

τους και την ανάδειξή δεξιοτήτων και όλοι τόνισαν πως θα επαναλάμβαναν την 

διαθεματική δράση. 
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Κεφάλαιο 7ο  

Συμπεράσματα - Προβληματισμοί 
 

Καθ’ όλη την διάρκεια της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής και 

κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, επισημάνθηκε πολλές φορές το 

γεγονός ότι ζούμε στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Μια 

κοινωνία που δημιουργεί νέα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα, που 

κατακλύζει την καθημερινότητα μας με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας σε όλες τις πτυχές από την προσωπική μέχρι την επαγγελματική 

μας ζωή, την υγεία, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση καθιστώντας πιο 

επιβεβλημένη από ποτέ την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και νέων δημιουργικών 

ικανοτήτων. Είναι ο άνθρωπος όμως αλήθεια, έτοιμος για να διαχειριστεί μια 

τέτοια σαρωτική έφοδο στην καθημερινότητα του; Υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

να εφοδιαστεί από την εκπαίδευση με όλα εκείνα τα στοιχεία, τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να μετριάσει την αβεβαιότητα για 

το μέλλον, και να αντιμετωπίσει με κριτικό τρόπο και εν τέλει δημιουργικά και 

προς όφελός του τις απαιτήσεις των καιρών; Σε άρθρο του για τις ΤΠΕ και την 

εφαρμογή τους στο σύγχρονο σχολείο το 2014, ο Αναστασιάδης επισημαίνει το 

ανωτέρω ως σημαντική πρόκληση που οφείλει να αναλάβει η εκπαίδευση ‘να 

καλύψει δηλαδή τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που παρέχονται στο σχολείο του σήμερα, σε σχέση με τις γνώσεις και δεξιότητες 

που είναι αναγκαίες για τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης Κοινωνίας της 

Γνώσης’. Είναι όμως και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έτοιμο/ικανό να 

τα παρέχει όλα αυτά;  

Η απάντηση φυσικά δεν είναι τόσο απλή και οι προβληματισμοί που 

ακολουθούν επισημάνθηκαν από πληθώρα μελετητών της σχετικής 

βιβλιογραφίας αλλά και από την εμπειρία της γράφουσας ως εκπαιδευτικός στο 

ελληνικό δημόσιο σχολείο. Σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε ο Βεργίδης το 

2008, το ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε πολλά επίπεδα.  

Καταρχήν σε παροχές οικονομικές αυτονόητα απαραίτητες για την εύρυθμη 

λειτουργία του και σε παροχές κτιριακές με έλλειψη υποδομών/ αιθουσών ή σε 

αίθουσες ακατάλληλες να στεγάσουν το σύνολο των μαθητών λόγω μικρού 
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μεγέθους ή και παλαιότητας. Υπάρχει το πρόβλημα έλλειψης μόνιμου 

προσωπικού με την κάλυψη των θέσεων να γίνεται από αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς με πάνω από 22.000 και στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

καλύπτοντας περίπου το 20% του εκπαιδευτικού δυναμικού. Στο ίδιο πλαίσιο 

υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, όπως παράλληλη στήριξη, 

ψυχολόγοι, νοσηλευτές κτλ. Στην έλλειψη έμψυχου δυναμικού προστίθεται και η 

έλλειψη εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού και μέσων (εποπτικά και μέσα 

διδασκαλίας) τα οποία είτε απουσιάζουν πλήρως είτε έχουν παροπλιστεί λόγω 

παλαιότητας. Τέλος, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την οργάνωση και 

διοίκηση της σχολικής μονάδας όπως θέματα υπερπληθώρας της διδασκόμενης 

ύλης που χρήζει αναδιάρθρωσης, θέματα ωρολογίου προγράμματος που είναι 

ασφυκτικά καθορισμένο και εντατικοποιημένο και φυσικά θέματα 

γραφειοκρατίας τα οποία δεσμεύουν πόρους, σε ανθρώπινο δυναμικό, πόρους 

χρόνου, οικονομικούς κτλ. Όλα τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν συνοπτικά, χωρίς 

να έχει επισημανθεί το σύνολο των προβλημάτων και χωρίς να έχει εμβαθύνει η 

γράφουσα σε στατιστικές, δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάζουν το πλαίσιο της 

διδασκαλίας σε πρακτικό, καθημερινό επίπεδο, ένα πλαίσιο που ασφυκτιεί και 

δεν αφήνει περιθώρια για πιο ελεύθερες, πρωτοποριακές, εναλλακτικές και 

διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης.  

Όσον αφορά το μάθημα της θεατρικής αγωγής, και εκεί παρατηρείται 

πληθώρα προβλημάτων-εμποδίων που δυσχεραίνουν όχι μόνο την χρήση του ως 

διαθεματικό εργαλείο αλλά και την ίδια την ύπαρξή του ως αυτόνομο διδακτικό 

αντικείμενο στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Πρώτο εμπόδιο, το θέμα του χώρου. Το 

μάθημα της θεατρικής αγωγής είναι μάθημα έκφρασης λεκτικής και σωματικής, 

που χρειάζεται άπλετο χώρο για να ικανοποιηθεί η έκφραση αυτή. Οι αίθουσες 

θεατρικής αγωγής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες με αποτέλεσμα το μάθημα να 

καταπιέζεται στις σχολικές τάξεις οι οποίες είναι ασφυκτικά γεμάτες από 

θρανία, καρέκλες, τσάντες κτλ. Στην περίπτωση της διαθεματικής προσέγγισης 

με την χρήση ΤΠΕ, αυτή προϋποθέτει την χρήση του εργαστηρίου των 

υπολογιστών, εργαστήριο που όπως προαναφέρθηκε είναι σπανίως κενό,  

καθώς καταλαμβάνεται από τους συναδέλφους της πληροφορικής. Επίσης 

μεγάλος βραχνάς, που καταδεικνύουν όλοι συνάδελφοι θεατρολόγοι είναι το 

θέμα του χρόνου. Το μάθημα προσφέρεται, όπως προαναφέρθηκε μια φορά, για 
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μια διδακτική ώρα την εβδομάδα σε κάθε τάξη. Η ώρα αυτή, τα 45 πολύτιμα 

αυτά λεπτά (πολλές φορές και λιγότερα ή και καθόλου), είναι επιεικώς 

ελάχιστος χρόνος για να προλάβει ο εκπαιδευτικός να καλύψει τους στόχους και 

τους σκοπούς της θεατρικής αγωγής έτσι όπως υποδεικνύονται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα και να δουλέψει και παράλληλα διαθεματικά. Μολονότι, 

το μάθημα δεν διαθέτει σχολικό εγχειρίδιο αφήνοντας έτσι μια σχετική 

ελευθερία στον διδάσκοντα στον τρόπο διάρθρωσης του περιεχομένου του 

μαθήματος, η έλλειψη χρόνου αποκρούει κάθε προσπάθεια πρωτίστως και 

διάθεση ενδεχομένως για μια εναλλακτική/διαθεματική προσέγγιση. Τέλος, 

πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

διαθεματικής προσέγγισης. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, και οι 

συνάδελφοι δάσκαλοι, δεν είναι καταρτισμένοι και πολλές φορές ούτε 

ενημερωμένοι για τους διαθεματικούς εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Με 

επιφύλαξη, θα εξαιρέσω μερικώς τους συναδέλφους θεατρολόγους, οι οποίοι 

είναι εξοικειωμένοι με την διαθεματικότητα λόγω της φύσης του αντικειμένου 

τους, που είναι διαθεματικό από την γέννησή του. Το θέατρο ως τέχνη των 

Τεχνών, ενσωματώνει την μουσική, τα εικαστικά, την γλώσσα, την Ιστορία, την 

λογοτεχνία και πληθώρα άλλων αντικειμένων.  

Όσον αφορά στις ΤΠΕ, στα πλαίσια της διαθεματικότητας, παρόλο που οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί στην 

εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πράξη προ αρκετών ετών και παρατηρείται 

βελτίωση του καθημερινού διδακτικού περιβάλλοντος από αυτήν την εισαγωγή 

όπου και όταν συμβαίνει, η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι η χρήση τους είναι 

ακόμα μικρής έκτασης στα εκπαιδευτικά συστήματα. Παρατηρείται δηλαδή μια 

ολιγωρία στην εφαρμογή και την ανάπτυξη νέων μεθόδων με την χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών που οφείλεται, όπως και στην περίπτωση της Θεατρικής 

Αγωγής, σε πληθώρα λόγων. Η μελέτη Επισκόπησης των Πληροφορικών που 

πραγματοποιήθηκε το 2006 αναφέρει ότι η έλλειψη γνώσεων στις Νέες 

τεχνολογίες, στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, σχετικά με το τι μπορούν να 

προσφέρουν και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην διδασκαλία και την 

μάθηση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Επίσης, η ίδια μελέτη, σημειώνει 

ότι υπάρχει και μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί/αρνητικοί 

στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης καθώς 
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πιστεύουν πως οι τεχνολογίες ‘μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην «αυθεντική» ή 

‘βιβλιοκεντρική’ εκπαίδευση κυρίως στα ανθρωπιστικά μαθήματα’, θεωρώντας 

πως οι ΤΠΕ είναι κατάλληλες για την περαίωση κυρίως διοικητικών θεμάτων.  

Τέλος, η μελέτη κλείνει με την περίπτωση εκείνων των εκπαιδευτικών που 

παραδέχονται μεν τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στην διαθεματικότητα, ωστόσο, διστάζουν να 

αλλάξουν ή να διαφοροποιήσουν κατάλληλα τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, 

ενδεχομένως γιατί δεν είναι εξοικειωμένοι οι ίδιοι ή είναι λιγότερο εξοικειωμένοι 

από τους μαθητές τους. Φυσικά υπάρχει και εκείνη η περίπτωση που θέλουν και 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ και βρίσκουν εμπόδια χρόνου (ύλη 

που επείγει να καλυφθεί σε συγκεκριμένο χρόνο) και χώρου (μη διαθέσιμο 

εργαστήριο υπολογιστών). Επομένως, από όλα τα ανωτέρω, σε αυτό το 

επιθυμητό πάντρεμα της τεχνολογίας με την εκπαίδευση καταλήγει να είναι η 

εκπαίδευση αυτή που καθοδηγείται και προσαρμόζεται στα δεδομένα της 

τεχνολογίας ενώ θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια ευχέρεια σε όλη την εκπαιδευτική 

φιλοσοφία ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί τις ανάγκες της εκπαίδευσης 

(Ρετάλης, 2002) 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί το εξής. Υπάρχει ανάγκη έγκαιρης και 

συνεχούς αναθεώρησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην οποία θα 

προτάσσεται η διαθεματική μέθοδος και τα αντικείμενα διαθεματικής ‘χρήσης’ 

(ΤΠΕ και Θεατρική Αγωγή) όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά σε καθημερινό 

πρακτικό, στη ουσία. Αυτό προϋποθέτει όμως αναδιάρθρωση σε όλο το 

σύστημα της εκπαίδευσης από τον παιδικό σταθμό μέχρι και το πανεπιστήμιο 

και πάνω από όλα αλλαγή στην φιλοσοφία της εκπαίδευσης και στην κουλτούρα 

που φέρουν οι εκπαιδευτικοί της. Προϋποθέτει αποτελεσματικό σχεδιασμό του 

προγράμματος που θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των διαθεματικών 

εργαλείων και μαζί με μια στοχευόμενη παιδαγωγική στρατηγική αξιοποίησης, 

θα βελτιώνει την ποιότητα της μάθησης. Εξάλλου, η διαθεματικότητα ευνοεί την 

εφαρμογή πολλών νέων παιδαγωγικών αρχών, που παλιότερα ήταν πολύ 

δύσκολο να εφαρμοστούν στα πλαίσια της παραδοσιακής, δασκαλοκεντρικής 

τάξης. Σε ελαφρά παράφραση του γνωστού ρητού, ας θυμόμαστε, ότι ‘δεν 

μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες 

μεθόδους και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα!’ 
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Κεφάλαιο 8ο  

Παράρτημα  
 

Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο έρευνας έτσι όπως διανεμήθηκε σε έντυπη 

μορφή στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.  

*Η συνέντευξη ακολούθησε την ίδια δομή ερωτήσεων. 

 

 
 

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχτηκε με σκοπό να αποτυπώσει την εμπειρία 

των ερωτώμενων εκπαιδευτικών θεατρολόγων σχετικά με συγκεκριμένη 

δράση/πρόγραμμα/μάθημα που πραγματοποίησαν διαθεματικά με την χρήση 

των ψηφιακών τεχνολογιών (ΤΠΕ) στο δημοτικό σχολείο.  

 

1. Είμαι εκπαιδευτικός (ΠΕ ) και έχω  (αριθμός) έτη προϋπηρεσίας στην 

α’βάθμια εκπαίδευση.  

2. Έχω/Δεν έχω επιμορφωθεί στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Εάν, ναι  

3. Η δράση πραγματοποιήθηκε το    (χρονολογία) σε    (αριθμός παιδιών) 

παιδιά, τάξης      (τάξη) 

4. Η δράση αφορά (αναλυτικά, πώς προέκυψε η ιδέα, πώς υλοποιήθηκε κτλ, 

πόσες διδακτικές ώρες αφιερώθηκαν, σε ποια αίθουσα, με ποια μέσα, 

συνεργασία με άλλους συναδέλφους κτλ)  

5. Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν 

6. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι ήταν  

7. Επετεύχθησαν /Δεν επετεύχθησαν γιατί  
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8. Υπάρχει υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της δράσης; 

(φωτογραφίες, κείμενο, ζωγραφιά, βίντεο, link, υλικό που πήρανε τα 

παιδιά στο σπίτι/ που έμεινε στο σχολείο, που παρουσιάστηκε κάπου, 

άλλο, κτλ…). Εάν ναι,  

9. Θα ξαναέκανα τη συγκεκριμένη / Δεν θα ξαναέκανα τη συγκεκριμένη 

δράση γιατί   

10. Θα ήθελα να συμπληρώσω 
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