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Γξακαηηθή Τέρλε ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

Ιζηνξία ζην Γπκλάζην



Τι κάναμε;

Παιχνίδια γνωριμίασ & ςυνοχήσ
• Τι είναι το παρελκόν για μζνα;

• Τι είναι θ Ιςτορία για εμζνα;

• Στα παλιά τα χρόνια, κα με ζλεγαν...

• Τι μασ ενώνει, τι μασ χωρίηει; 



Παρελκόν & Ιςτορία  Ιςτορικι ενςυναίςκθςθ



Τι κάναμε; 
Γηεξεπλήζακε ην παξειζόλ κέζα από 

ηα κάηηα ηωλ δξώληωλ ζε απηό 

ππνθεηκέλωλ, ηωλ ίδηωλ ηωλ 

ραξαθηήξωλ ηνπ:

-Γεκηνπξγώληαο κηα ηζηνξία πνπ

εθηπιίζζεηαη ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν…

- Βαζηζκέλνη ζε ηζηνξηθέο πεγέο...

- Υπνδπόκελνη ξόινπο & 

αιιεινεπηδξώληαο…

-Βηώλνληαο αηνκηθή & ζπιινγηθή εκπεηξία…

-Αληηκεηωπίδνληαο δηιήκκαηα ή πξνβιήκαηα

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απαζρνινύλ ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ παξειζόληνο 

&

-Αλαζηνραδόκελνη πάλω ζε απηό ην ίδην ην 

παξειζόλ…

Αμηνπνηήζακε βαζηθέο ηερληθέο ηεο 

Γξακαηηθήο Τέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε:

-Σε έλα απζηεξά δνκεκέλν πιαίζην

-Κάλνληαο απηνζρεδηαζκνύο

-Αλαπηύζζνληαο παηρλίδηα ξόιωλ

-Με θίλεζε θαη παηρλίδη

-Με θαληαζία θαη θξίζε

-Φωξίο ζεαηξηθό θείκελν, αιιά κε ηεθκήξηα 

ηνπ παξειζόληνο

-Με απξόβιεπην ζεαηξηθό δξώκελν 

ζηεξηδόκελν ζηε δηαδηθαζία

-Με απνηειέζκαηα ζύκθωλα κε ην 

ηζηνξηθό πιαίζην πνπ εμεηάδακε. 

Πξνζπαζήζακε, δειαδή, λα 

πξνζεγγίζνπκε ελζπλαηζζεηηθά ην 

παξειζόλ. 



Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ…

Φωη. http://mporona.gr/2009-09-21-17-04-35/2009-09-21-18-43-40/72-

2009-09-30-13-27-36

Φωη. http://www.orientalexpression.gr/?page=classes_theatrical_game

είλαη ε ηθαλόηεηα 

να βλέπει και να κπίνει θάπνηνο ην παξειζόλ ζύκθωλα 

κε ηνπο δηθνύο ηνπ όξνπο, πξνζπαζώληαο λα θαηαιάβεη 

ηη νοοηποπία, ηα πλαίζια αναθοπάρ, ηιρ 

πεποιθήζειρ, ηιρ αξίερ, ηοςρ ζκοπούρ και ηιρ δπάζειρ 

ηων ιζηοπικά δπώνηων ςποκειμένων, 

ρξεζηκνπνηώληαο ιζηοπικά ηεκμήπια˙ πξόθεηηαη γηα έλα 

ζπλδπαζκό ππωηίζηωρ διανοηηικήρ και 

δεςηεπεςόνηωρ θανηαζιακήρ ιδιόηηηαρ. 

(Foster 2001˙ Davis 2001, 3˙ Ashby & Lee 1987˙ Shemilt 1984)



Ιςτορικι Ενςυναίςκθςθ & Δραματικι Τζχνθ

Φωη. http://mporona.gr/2009-09-21-17-04-35/2009-09-21-18-43-40/72-

2009-09-30-13-27-36

Φωη. http://www.orientalexpression.gr/?page=classes_theatrical_game

Καθοδήγηςη από το δάςκαλο – όχι μετωπική διδαςκαλία

Επεξεργαςία ιςτορικών προβλημάτων ςε επίπεδο ομάδασ ή ολομζλειασ τησ τάξησ

Αξιολόγηςη τησ ςυνειςφοράσ όλων των μαθητών

Ανοχή ςτο λάθοσ

Αντίςταςη ςε διορθώςεισ και δεδομζνεσ από το δάςκαλο «ςωςτζσ» απαντήςεισ

Επεξεργαςία πηγών

Χαλιναγώγηςη τησ φανταςίασ από τισ αποδείξεισ

(πβ. Ashby & Lee 1987, 85-87˙ Davis 2001, 4)



Δεδομζνα…

•Η Ιζηνξία πεξηιακβάλεη πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ζηόρνπο

•Μαο βνεζά λα εμεηθνλίζνπκε ην κέιινλ κέζα από ην 

παξειζόλ

•Αθνξά ζε ζεκαληηθά ζέκαηα θη εξωηήκαηα

•Απαξηίδεηαη από γεγνλόηα πνπ πξέπεη λα εξκελεπζνύλ

•Δξκελεύεηαη κέζα από πνιιαπιέο νπηηθέο θαη αληίζηνηρεο 

αθεγήζεηο

•Η Ιζηνξία πεξηέρεη κεγάια δηιήκκαηα πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνύλ.

Levstik & Barton 2011

Φωη. http://www.newstime.gr/resources/2010-01/spanos-kai-drakos-5-

thumb-large.jpg



Πεδίο Εφαρμογισ …
Σε επίπεδν ηζηνξηθήο αθήγεζεο

Σηε δηεξεύλεζε ηωλ ρξνλνινγηθώλ ωο αηηηωδώλ 

ζρέζεωλ

Σηελ εμέηαζε ηωλ γεγνλόηωλ κέζα από πνιιαπιέο 

νπηηθέο

Σε επίπεδν ζπλεπεηώλ ζην παξόλ θαη ην κέιινλ



Σχεδιαςμόσ …

Πξνγξάκκαηα Ιζηνξίαο κέζω ηωλ ηερληθώλ

ηεο Γξακαηηθήο Τέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε

ζε ηζηνξηθνύο θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο

(on-site use of drama to teach history)

(Goalen 1995, 65-66˙ Fairclough 1994˙

Wilson & Woodhouse 1990)

Φξήζε ηερληθώλ ηεο Γξακαηηθήο Τέρλεο

ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ζηελ ηάμε

(classroom use of drama to teach history) 

(Goalen 1995, 66-67˙ Goalen & Hendy

1993˙ 

Little 1983α˙ Fines & Verrier 1974)

Γπλαηόηεηα γηα αλάιπζε ηζηνξηθώλ 

πεγώλ θαη εξκελεία ηωλ ηζηνξηθώλ 

γεγνλόηωλ 

(Heathcote 2008˙ Wagner 1976 ˙ 

Fines & Verrier 1974). 

Γηδαθηηθό πιαίζην 

Τάζεηο



Σχεδιαςμόσ …

• Γηδαζθαιηθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζηελ έξεπλα 

(Μαηζαγγνύξαο 2008)

•Φζίλνπζαο θαζνδήγεζεο -fading scaffolding

(Μαηζαγγνύξαο 2011˙ Μαηζαγγνύξαο 2008˙ 

Τζηάξαο 2005)

•Γηεξεπλεηηθή–αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner

(Μαηζαγγνύξαο 2011˙ Τζαθίξε & Καπεηαλίδνπ 

2007)

•Κνηλωληθνπνιηηηζκηθή ζεωξία ηνπ Vygotsky θαη ηωλ 

επηγόλωλ ηνπ (Μαηζαγγνύξαο 2011˙ Τζαθίξε-

Καπεηαλίδνπ 2007)

Παηδαγωγηθό πιαίζην 



Σχεδιαςμόσ …

• Δπηινγή ζέκαηνο… (ηζηνξηθή πεξίνδνο, ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε, όρη πξνζθόιιεζε 

ζην ζρνιηθό βηβιίν)

• Σηνρνζεζία…  (δπλακηθή θαη ζύκθωλε κε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο)

• Δζηίαζε… (βαζηθή νξγαλωηηθή εξώηεζε)

• Δπηινγή εξεζίζκαηνο… (ζπκβάλ, πνίεκα, ζεαηξηθό έξγν, ήζε θη έζηκα, θωηνγξαθία 

θνθ)

• Γεκηνπξγία πξνθεηκέλνπ… (ππξήλαο ηεο ηζηνξίαο: γεγνλόο, ρώξνο, ρξόλνο, ξόινη, 

δξακαηηθή έληαζε, δίιεκκα ή πξόβιεκα)

• Δπηινγή ξόιωλ θαη ζηάζεο … (θνηλωληθόο ξόινο: αγωληζηήο, πνιηηηθόο, θηωρόο, 

πινύζηνο, δεκνθξάηεο, αξηζηνθξάηεο θνθ – θνηλόο ξόινο: ζπιινγηθή ηαπηόηεηα & 

δεζκνί – νπηηθή γωλία: απόζηαζε ρώξνπ, ρξόλνπ, ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε –

δάζθαινο ζε ξόιν)

• Γόκεζε Γξάκαηνο… (απηόλνκα επεηζόδηα, επηινγή εξωηήζεωλ, επηινγή ζεαηξηθώλ 

ηερληθώλ, αλαζηνραζκόο)

(πβ. Απδή & Φαηδεγεωξγίνπ 2007)

Σρεδηαζκόο ζελαξίωλ



Σχεδιαςμόσ …

Ειζαγωγή: δεκηνπξγία νκάδαο, γλωξηκία κε ην αξρηθό πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγίαο 

ζθεληθνύ ρώξνπ (Τζηάξαο 2005˙ Άιθεζηηο 1998).

Ανάπηςξη: δξαζηεξηόηεηεο ηνπ λένπ δξακαηηθνύ πεξηβάιινληνο - δξάζε θαη 

ζηνραζκόο, ε «ηζηνξία» (Τζηάξαο 2005). 

Γνκή ζελαξίωλ

Κλείζιμο: δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη αλαζηνραζκνύ ωο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο 

Ιζηνξηθήο Δλζπλαίζζεζεο θαη ωο πξνο ηελ ππνδνρή ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ (Τζηάξαο 

2005˙ Άιθεζηηο 1998).

Βι. επίζεο Belliveau et al. 2008



Τεχνικζσ για τθ δθμιουργία δραματικοφ πλαιςίου…

Αθίλεηε/ παγωκέλε εηθόλα

Τν θάζκα ηωλ ηδεώλ

Τν θνύθην ηειέθωλν

Γηακόξθωζε ζθεληθνύ ρώξνπ

Τα πξνζωπηθά αληηθείκελα ηνπ ξόινπ

Σπιινγηθόο ξόινο

Καπηή θαξέθια

Γάζθαινο ζε ξόιν

Γηάδξνκνο ζπλείδεζεο

Σπκβνύιηα

Σηηγκηόηππα

Γξαθή ζε ξόιν



Ερευνθτικά αποτελζςματα...

Έπεςνα

Μικηή

Ποζοηική – οιονεί πειπαμαηική 

(pre & post test με ομάδα 

ελέγσος)

με σπήζη επωηήζεων 

αξιολόγηζηρ ηηρ ιζηοπικήρ 

ενζςναίζθηζηρ

Ποιοηική – ανάλςζη ηων 

δεδομένων από ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ ηων μαθηηών, 

όπωρ ηηπήθηκαν ζηον 

πποζωπικό θάκελο  (portfolio)

ηος καθενόρ.

Δληνπηζκόο θαη θαηαγξαθή ηνπ ππό 

κειέηε θαηλνκέλνπ

Πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ.



Ερευνθτικά αποτελζςματα...

Η θξηηηθή πξνζέγγηζε ηωλ ηζηνξηθώλ πεγώλ, ε νπνία νδήγεζε ηνπο καζεηέο ζηελ 

πξνζέγγηζε πνιιαπιώλ ηζηνξηθώλ νπηηθώλ γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη ζηελ 

θαηαλόεζε ηωλ αηηηωδώλ ζρέζεωλ κεηαμύ ηνπο ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ. 

Οη καζεηέο αλέπηπμαλ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ παξειζόληνο, ωο 

βαζηθνύ παξάγνληα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Ιζηνξία. 

Γηακνξθώζεθε έλα καζεηνθεληξηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο, όπνπ ζηαδηαθά ε 

θαζνδήγεζε από ηε δηδάζθνπζα έθζηλε, ελώ αλαπηπζζόηαλ ηαπηόρξνλα ην 

ζπλεξγαηηθό πλεύκα. 

Οη καζεηέο πνιύ λωξίο απέθηεζαλ έιεγρν ηνπ ρξόλνπ. Σε απηό ζπλέβαιιαλ ε 

ζηαζεξόηεηα ζηελ εθαξκνγή, αιιά θαη ν ζαθήο ζρεδηαζκόο θαη ε ζηνρνζεζία ηωλ 

καζεκάηωλ.

Η γιωζζηθή έθθξαζε ηωλ καζεηώλ.

Η ζθεληθή θαη δξακαηηθή έθθξαζε ραξαθηεξηδόηαλ από θπζηθόηεηα, αιιά θαη 

ρηνύκνξ.

Η Ιζηνξηθή Δλζπλαίζζεζε είλαη δπλαηό λα θαιιηεξγεζεί απνηειεζκαηηθά θαη γόληκα 

κε ηε ρξήζε ηερληθώλ ηεο Γξακαηηθήο Τέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε, εθόζνλ εθαξκόδεηαη 

ζηαζεξά ζην ωξνιόγην πξόγξακκα, αμηνπνηεί πνηθίιεο ηερληθέο κε επειημία, δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ειεύζεξεο έθθξαζεο ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ελζαξξύλεη λα ζπλεξγαζηνύλ 

ζε θιίκα εκπηζηνζύλεο.


