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Πεξίιεςε 
                     

Σν ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδεο απνηειεί πνιηηηζκηθό αγαζό θαη ζεκαληηθό 

θνκκάηη ηεο παξάδνζεο καο. Από ηε ζηηγκή πνπ απέθηεζε ειιεληθό ραξαθηήξα, δηα-

δξακάηηζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ ςπραγσγία ηνπ ζηεξεκέλνπ από άιια ζεάκαηα 

ειιεληθνύ ιανύ θαη απνηειεί ζεκαληηθό κνξθσηηθό αγαζό, δηδάζθνληαο ηελ Ιζηνξία 

θαη δηαθπιάζζνληαο ηελ παξάδνζε καο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επηρεηξείηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-

Καξαγθηόδε, ε θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ, θαζώο θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

κε ηελ εηζαγσγή απνζπαζκάησλ ηνπ ζε βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ηελ 

πινπνίεζε ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε δσληαλώλ θαη 

καγλεηνζθνπεκέλσλ παξαζηάζεσλ από ηνπο καζεηέο. 

ε απηή ηελ έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο, κε πεηξακαηηθή 

έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο, ηεο δσληαλήο θαη 

καγλεηνζθνπεκέλεο παξάζηαζεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 

ησλ καζεηώλ: επρέξεηα, επειημία., πξσηνηππία, θαζώο θαη ζηε ζηάζε ησλ καζεηώλ 

απέλαληη ζην ζέαηξν ζθηώλ. 

Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από 45 παηδηά, ειηθίαο 11-12 εηώλ, έθηεο 

ηάμεο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Πάηξαο. Η έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο 

θάζεηο: 

α.) Δπηινγή δύν ηζνδύλακσλ νκάδσλ κε θξηηήξηα ηηο επηδόζεηο ηνπο ζε ηεζη 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (Torrance Test of Creative Thinking – Verbal form), ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζην γισζζηθό κάζεκα, ην θύιν, 

ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθό, κε ην ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδε. 

β) Κνηλή θαη γηα ηα δύν ηκήκαηα, παξέκβαζε ζεαηξηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ην 

ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ γλσζηηθή βάζε ζρεηηθά κε 

ην ζέκα. 

γ) Πεηξακαηηθή παξέκβαζε ζηηο δύν ηζνδύλακεο νκάδεο. Η πξώηε νκάδα 

(πεηξακαηηθή νκάδα) παξαθνινύζεζε δσληαλή παξάζηαζε Καξαγθηόδε θαη ε 

δεύηεξε (νκάδα ειέγρνπ) ηελ ίδηα παξάζηαζε καγλεηνζθνπεκέλε. ην ηέινο νη 

καζεηέο ησλ δύν νκάδσλ ζπκπιήξσζαλ θνηλό ηεζη απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο (Σ.Α.Γ.Δ., Κνύζνπιαο 2003). 



Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηώζεθε ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

δσληαλήο παξάζηαζεο ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ ζηελ θιίκαθα 

επειημίαο ηεο ζθέςεο. Η ηθαλόηεηα γηα πξσηνηππία, ηδεώλ δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη από ην δηαθνξεηηθό ηξόπν παξαθνινύζεζεο. Σν γεγνλόο όκσο όηη έλα 

από ηα ηξία ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα απνδεηθλύεη όηη ε δσληαλή, ζε αληίζεζε κε 

ηε videotaped παξαθνινύζεζε παξάζηαζεο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη 

πεξηζζόηεξν ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ. 

 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

 

Η δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε 

Σν ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδεο απνηειεί πνιηηηζκηθό αγαζό θαζώο έρεη 

επηηειέζεη ζπνπδαίν ξόιν ζηελ ςπραγσγία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ζηε δηακόξθσζε 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε δηαθύιαμε ηεο παξάδνζήο ηνπ (Μπηξήο, 1952, 

Κηνπξηζάθεο, 1983, Καΐκε 1990). 

Η αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Καξαγθηόδε ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα θαιύςεη πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο ζηνρνζεζίεο θαη λα 

νδεγήζεη ζε πιήζνο δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ δξάζεσλ. Μπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο θαληαζίαο. Πξνζθέξεηαη γηα αμηνπνίεζε ηόζν κέζα από ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (νλεηξηθόο θόζκνο παξακπζηνύ, απξνζδόθεηνη απηνζρεδηαζκνί, 

πξνζσπηθή εξκελεία, ζπλδπαζκόο εηθόλαο, ιόγνπ, θίλεζεο, κνπζηθήο, δηάρπην 

ρηνύκνξ) όζν θαη κέζα από ηηο δπλαηόηεηεο πνιιαπιώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ πνπ 

κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην δηδαθηηθό πξόγξακκα ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ζέκαηνο 

(θαηαζθεπέο, αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, παξαγσγή πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ, 

δξακαηνπνίεζε, ηζηνξηθνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο,). Καηά ηνλ Αλδξεάδεο (2000) 

κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ απηελέξγεηα, ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ηαιέλησλ ηνπο, (ζπγγξαθηθό, εηθαζηηθό, κνπζηθό, θαηαζθεπαζηηθό, 

ππνθξηηηθό).  

Σν παηδί κέζα από ηνπο πεηξακαηηζκνύο κε ηηο ζθηέο (Dolci, 1993, Gillies, 

1993) γλσξίδεη θαιύηεξα ην πεξηβάιινληα θόζκν θαη απνθηά ηελ αίζζεζε ηνπ είλαη. 

Οη θηγνύξεο παύνπλ λα είλαη άςπρεο θαζώο ζπλδένληαη κε ην παηδί ην νπνίν απνθηά 

ζπλαηζζεκαηνθηλεηηθή επαθή θαη δηαιέγεηαη καδί ηνπο (Άιθεζηηο, 1992). Η 

απιόηεηα θαη ε ιηηόηεηα ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ ίζσο είλαη απηή πνπ έιθεη ηα παηδηά ζε 



κηα επνρή γεληθόηεξνπ θνξεζκνύ. «Σν απζόξκεην, ην πξσηνγελέο, ην απιό ζαγελεύεη 

ην παηδί, πνπ είλαη θύζε αλεπηηήδεπηε» (Καιιέξγεο, 2003).  

«Σα παηδηά παίδνπλ Καξαγθηόδε γηαηί κε ηελ θίλεζή ηνπ γίλεηαη πην δσληαλόο 

από ηα άιια παηρλίδηα. Οη θηγνύξεο ηνπ Καξαγθηόδε γίλνληαη αιεζηλνί άλζξσπνη 

κόιηο ην παηδί απνδερηεί ηε ζύκβαζε ηεο παξάζηαζεο» (Πεηξήο, 1986, ζ. 57). Με ηε 

θαληαζία ηνπ δίλεη θσλή ζηηο άςπρεο θηγνύξεο θαη ηνπ αλνίγεηαη ε δηέμνδνο κηαο 

παληνδπλακίαο.  

Ο Αλαγλσζηόπνπινο (2003) αλαιύεη ην πεξηερόκελν ηεο καζεηείαο ησλ 

παηδηώλ γύξσ από ηνλ Καξαγθηόδε θαη ην ζέαηξν ζθηώλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

ηδενινγηθή, θνηλσληθή, εηθαζηηθή, ππνθξηηηθή, παηξηδνγλσζηηθή, ελώ ε Λαδνγηάλλε 

(2000) θαηαιήγεη ζε δύν ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ θιεξνδνηεί ην ζέαηξν ζθηώλ ζηε 

ζύγρξνλε δξακαηνπξγία θαη εθπαίδεπζε: «έλα ζίγνπξν γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

δξόκν επηθνηλσλίαο θαη έλα πεξηερόκελν θαιιηηερληθήο αγσγήο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη από ηηο πην πςειέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκηθνύ καο θώδηθα». Ο Πνύρλεξ 

(1994, 2008) αλαιύεη δηεμνδηθά ηελ αηζζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ παηδηώλ ζην ζέαηξν 

ζθηώλ ηνπ Καξαγθηόδε θαζώο θαη ηελ παηδαγσγηθή ζεκαζία ηόζν από ην 

πεξηερόκελν ησλ ζελαξίσλ όζν θαη από ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηηο παξαζηάζεηο.  

Η δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Καξαγθηόδε ζην δεκνηηθό ζρνιείν κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηα πιαίζηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. Η ελόηεηα 

απηή ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηεο ζθηάο θαη ηνπ 

θσηόο, ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή εμέηαζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ηε γλσζηηθή 

εκβάζπλζε ζηνπο δηάθνξνπο ραξαθηήξεο θαη ηνπο ξόινπο, ηελ παξαθνινύζεζε 

παξαζηάζεσλ, ηνλ απηνζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή ζελαξίσλ θαη παξαζηάζεσλ από 

ηνπο καζεηέο. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δελ επηδηώθεηαη άκεζα ε ζύλδεζε ηνπ Καξαγθηόδε κε 

γλσζηηθά αληηθείκελα, ώζηε λα απνθεπρζεί ν έληνλνο δηδαθηηζκόο. Η ζπζρέηηζή ηνπ 

κε ην γλσζηηθό πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα γίλεη αξγόηεξα, όηαλ νη 

καζεηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γύξσ από ην ζέαηξν ζθηώλ.  

 

Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κέζα από ην ζέαηξν ζθηώλ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κέζσ ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν ηε 

δηακόξθσζε πνιηηώλ πνπ ζα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη δεκηνπξγηθά ηηο πνιύπινθεο 



θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζρέζεηο πνπ επηβάιινπλ νη ζύγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο.  

Η δεκηνπξγηθόηεηα αλαθέξεηαη ζην είδνο εθείλν ηεο ζθέςεο πνπ νδεγεί ζε λέεο 

ηδέεο θαη ιύζεηο πνπ έρνπλ αμία ηόζν γηα ην πιαίζην ησλ αλαγθώλ κέζα από ην νπνίν 

πξνέθπςαλ όζν θαη γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγό ηνπο (Κνύζνπιαο, 2003, Taylor, 1988). 

Ο Guilford (1950) νξίδεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε σο απνθιίλνπζα λόεζε ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηε ζπγθιίλνπζα (θξηηηθή) ζθέςε.  

ύκθσλα κε απηή ηε δηάθξηζε απνθιίλνπζα ζθέςε είλαη ε λνεηηθή δηαδηθαζία 

πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ επίιπζε κε ηππνπνηεκέλσλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από αζάθεηα θαη αληηθαηηθόηεηα, θαηά ηελ νπνία αλαδεηνύληαη 

πνιιαπιέο ηδέεο (επρέξεηα), πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζθέςεο 

(επειημία) είλαη αζπλήζηζηεο θαη κνλαδηθέο (πξσηνηππία) (Amabile, 1996, Ξαλζάθνπ, 

1998, Κνιηάδεο, 2002, Κνύζνπιαο, 2003).  

Η θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κέζα από 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ κπνξεί λα αλαδεηρζεί κέζα από ηελ αλάιπζε 

πνιιώλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. Ξεθηλώληαο από ηηο ζθηέο, έρεη ηνληζηεί ν 

ξόινο ηνπο ζηελ δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

αλάκεηθησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζώο βηώλνπλ ζπλάκα κηα λέα πιαζκαηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηαθέξεη από ηε δηθή ηνπο (Αλαγλσζηόπνπινο, 2003). Η 

ζύγρπζε αλάκεζα ζην θαληαζηηθό θαη ζην πξαγκαηηθό, ην παηρλίδη αλάκεζα ζηε 

λόεζε θαη ηελ αηζζεηηθή, ην ρηνύκνξ θαη ην δξάκα, ην θσο θαη ηε ζθηά, ηηο αμίεο θαη 

ηηο απαμίεο, ηνπο ήξσεο θαη αληη-ήξσεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ςπρν-

γλσζηηθήο έληαζεο ηελ νπνία όκσο βηώλνπλ δεκηνπξγηθά. Οη ελαιιαγέο απηέο 

πξνθαινύλ έληαζε ζε γλσζηηθό θαη ςπρνινγηθό πεδίν, θάηη πνπ ελεξγνπνηεί ηε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο (Κνύζνπιαο, 2006), ηεο νπνίαο πηα ηα κνλνπάηηα 

δελ είλαη νύηε αλακελόκελα νύηε πξνθαζνξηζκέλα κε γξακκηθό ηξόπν. Η ηθαλόηεηα 

βίσζεο αληηθξνπόκελσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ γύξσ από ην ίδην πεδίν 

αλαθνξάο απνηειεί γλώξηζκα δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθόηεηαο (Runco, 1993, Shaw, 

Runco, 1994) θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο αμηνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

(Gardner, Wolf, 1994).  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ην ρηνύκνξ 

(Murdock, Ganim, 1993) πνπ ππάξρεη δηάρπην ζην ζέαηξν ζθηώλ θαη πξνθύπηεη από 

ηελ παξαθζνξά ιέμεσλ θαη ησλ νλνκάησλ, ηελ πξσηόηππε παξαγσγή ζύλζεησλ 

ιέμεσλ θαη ηδησκαηηζκώλ, ηε ρξήζε θξάζεσλ κε δηηηό λόεκα, ηηο παξεμεγήζεηο, ηηο 



θάξζεο θαη ηηο αζηείεο θηλήζεηο (Πεηξήο, 1986). Σν ρηνύκνξ ελεξγνπνηεί εζσηεξηθά 

θίλεηξα, ε ύπαξμε ησλ νπνίσλ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

ησλ καζεηώλ (Tighe, Picariello, Amabile, 2003).  

Η απνδνρή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ιαζώλ θαη ησλ αξλεηηθώλ εμειίμεσλ έρεη 

επίζεο κειεηεζεί σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

δεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε (Kim, 1990, Sternberg, Williams, 2001). Η δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ή ησλ αξλεηηθώλ εμειίμεσλ απειεπζεξώλεη ζπλαηζζεκαηηθά 

ηνπο ζεαηέο – καζεηέο. Ο Καξαγθηόδεο ζπλερώο κεηαηξέπεη ηηο εηο βάξνο ηνπ 

θαηαζηάζεηο θαη ηα ιάζε ηνπ ζε πιενλεθηήκαηα ή αλεπξίζθεη ηειηθά ηξόπνπο γηα λα 

ηα αληηκεησπίζεη απνδερόκελνο ηηο θπζηθέο ηνπο ζπλέπεηεο.  

Βαζηθό ζηνηρείν ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ είλαη ν ιόγνο πνπ εθθέξεηαη ππνθξηηηθά. Οη 

ηππνπνηεκέλεο θξάζεηο θαη ζπρλά νη επαλαιακβαλόκελνη δηάινγνη απνηεινύλ έλα 

λνεηηθό ππόζηξσκα γηα ηελ έληαμε ζπλερώο λέσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθαινύλ έθπιεμε 

θαη δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο μαθληθήο θαη απζόξκεηεο παξαγσγήο πξσηόηππσλ 

γισζζηθώλ ζπζρεηίζεσλ (Κηνπξηζάθεο, 1996). ε απηέο ηηο ιεθηηθέο παξεκβάζεηο, 

πνπ απνηεινύλ κία από ηηο πεγέο ηνπ δηάρπηνπ ρηνύκνξ, αλεπξίζθνληαη λνεηηθά 

ζρήκαηα πνπ έρνπλ ζε βάζνο κειεηεζεί σο δεκηνπξγηθέο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο 

ζθέςεο (Runco, 1993, Ward, Smith, Vaid, 2001). Η παξαγσγή ελλνηώλ κέζσ ηεο 

παξαπνίεζεο θνηλώλ ιέμεσλ (π.ρ. παζάο - «παηζάο») θαη ην ζπλδπαζκό ελλνηώλ κε 

άζρεην κεηαμύ ηνπο πεξηερόκελν απνθαιύπηεη ζηνηρεία ηεο αλαινγηθήο-ζπλδπαζηηθήο 

ζθέςεο. Η ρξήζε εμάιινπ ηεο κεηαθνξάο – είηε ζε λνήκαηα είηε ζε εμσηεξηθά 

γισζζηθά ζηνηρεία – απνηειεί βάζε δεκηνπξγηθήο πνξείαο ηεο ζθέςεο (Gruber, 

Davis, 1988). Η παξαγσγή επίζεο ζπλερώο λέσλ επηζέησλ – ραξαθηεξηζκώλ γηα 

δηάθνξα πξόζσπα ή αληηθείκελα αληηζηνηρεί ζε δνθηκαζία παξαγσγήο ηίηισλ πνπ 

ππάξρεη ζε όια ζρεδόλ ηα ηεζη απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Runco, 1993). 

Ο δεκηνπξγηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε πνξεία ηεο 

ζθέςεο ζε κνλνπάηηα πνπ δελ θαίλνληαη ινγηθά ή εμαξρήο θνηλσληθώο απνδεθηά 

είλαη κηα αθόκα ηθαλόηεηα ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα 

(Sternberg, Lubart, 1991). Σέηνηεο δηεξγαζίεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εύξεζε ζεηηθώλ 

ζηνηρείσλ ζε έλα αξλεηηθό πιαίζην, ε ρξήζε μέλσλ ζηνηρείσλ ζε έλα νηθείν 

πεξηβάιινλ θαη ην αληίζηξνθν, ε αληίιεςε καθξνπξόζεζκσλ θαη αόξαησλ γηα ηνπο 

πνιινύο νθειώλ αληί ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ θαη ν εληνπηζκόο αζπλήζηζησλ 

ρξήζεσλ ζε ζπλήζε αληηθείκελα. Η απόπεηξα απηνζρεδηαζκώλ από ηνπο καζεηέο γηα 

ηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ ειεύζεξε παξαγσγή δηαιόγσλ θαη ηελ 



απζόξκεηε ρξήζε πνιιαπιώλ ζηξαηεγηθώλ ζθέςεο πνπ νδεγνύλ ζε δεκηνπξγηθέο 

ηδέεο.  

Από ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο έξεπλεο γηα ηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθόηεηα, 

βεβαηώλεηαη θαλείο όηη ν Καξαγθηόδεο δηαζέηεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεκηνπξγηθνύ 

αηόκνπ, όπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο (Csikszentmihalyi, 1999, 

Sternberg, 1999, Woodman , Schoenfeldt, 1990). Οη καζεηέο – είηε σο ζεαηέο είηε σο 

παξαγσγνί ή παίθηεο ζελαξίσλ – έξρνληαη ζε επηθνηλσλία θαη ηαπηίδνληαη κε έλαλ 

ήξσα αλαηξεπηηθό θαη αληηζπκβαηηθό, ν νπνίνο αξλείηαη λα ππνθύςεη ζε θνηλσληθά 

ζηεξεόηππα θαη ζε παγησκέλεο δενληνινγίεο. Γηαηεξεί ζε ύςηζην βαζκό ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ηα νπνία κάιηζηα ηνλ θάλνπλ λα επηλνεί θαη λα βξίζθεη 

πξσηόηππεο ιύζεηο εθεί πνπ ε θνηλή ινγηθή αδπλαηεί, είλαη αλνηθηόο ζε θάζε 

εκπεηξία, κε πάζνο γηα δσή θαη δξάζε, ελώ ηα εκπόδηα (θηώρεηα, πείλα, θνηλσληθή 

ζέζε) πνπ αληηκεησπίδεη, όρη κόλν δελ ηνλ αλαραηηίδνπλ, αιιά ν ίδηνο ηα αμηνπνηεί γηα 

λα πνξεπζεί θαη λα επηλνήζεη ιύζεηο. Γελ είλαη ππεξβνιή λα ππνζηεξηρηεί όηη ν 

Καξαγθηόδεο σο ραξαθηήξαο παίδεη ξόιν πξνηύπνπ (model) δεκηνπξγηθνύ 

πξνζώπνπ, θάηη πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο από εθπαηδεπηηθή άπνςε (Amabile, 1996).  

 

Η δσληαλή ζε ζρέζε κε ηε καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε 

Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ πξνθάιεζε ηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ αλ ε 

παξαθνινύζεζε κηαο καγλεηνζθνπεκέλεο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε από ηνπο 

καζεηέο αιινηώλεη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηε δσληαλή παξάζηαζε. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηε 

δσληαλή ή ηελ καγλεηνζθνπεκέλε παξαθνινύζεζε κνπζηθώλ παξαζηάζεσλ 

πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Καη’ αξρήλ, γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

δσληαλέο κνπζηθέο εθδειώζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην ζηνηρείν ηνπ απηνζρεδηαζκνύ θαη 

ζε απηέο πνπ απιά αλαπαξάγνπλ κία έηνηκε, θαινζρεδηαζκέλε παξάζηαζε 

(Hamilton, 2003, Uidhir, 2007). ηηο πξώηεο, ε καγλεηνζθνπεκέλε αλακεηάδνζε δελ 

έρεη ηελ ίδηα αηζζεηηθή αμία κε ηε δσληαλή παξάζηαζε, θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλακεηάδνζεο δελ ζπληεινύληαη νη ίδηεο ζπλζήθεο απηνζρεδηαζκνύ θαη δεκηνπξγηθήο 

παξαγσγήο. Η πεξίπησζε ηνπ Καξαγθηόδε είλαη κία από απηέο. Όζεο θνξέο θαη αλ ν 

θαξαγθηνδνπαίρηεο παίμεη ηελ ίδηα παξάζηαζε, δελ πξόθεηηαη λα ηελ απνδώζεη κε ηνλ 

ίδην ηξόπν ζε δύν έζησ από απηέο (Μπζηαθίδνπ, 1982, Κηνπξηζάθεο, 1983). Σν 



ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ παξέκβαζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο 

ζεαηέο πξνθαιεί θάζε θνξά λέεο ιεθηηθέο ίζσο θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηελ παξάζηαζε. 

ε κηα παξάζηαζε Καξαγθηόδε, ε αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλό επηδξά ζηελ ίδηα ηελ 

παξάζηαζε, θαζώο ν απζεληηθόο θαξαγθηνδνπαίρηεο δελ ζα κπνξνύζε λα παίμεη ρσξίο 

θνηλό. Σα δεδνκέλα απηά, σζηόζν, απνπζηάδνπλ από ηε καγλεηνζθνπεκέλε 

κεηάδνζε. ε όπνηα πνηόηεηα θαη αλ παξνπζηάδεηαη ε παξάζηαζε, ζίγνπξα ππάξρνπλ 

αηζζεηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δσληαλή θαη ηε καγλεηνζθνπεκέλε 

παξαθνινύζεζε.  

Σν ζηνηρείν ηνπ εθήκεξνπ ζηηο δσληαλέο παξαζηάζεηο, εμάιινπ, πξνζδίδεη 

ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ρξνηά ζε απηέο (Edidin, 1999). Η αίζζεζε όηη απηό πνπ παίδεηαη 

δελ είλαη δπλαηό λα μαλαπαηρηεί, ε απζεληηθή δεκηνπξγία ηεο ζηηγκήο ζηελ νπνία 

κεηέρεη ην θνηλό ρσξίο ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο, έρεη ηδηαίηεξν αηζζεηηθό 

απνηέιεζκα. ην ζέαηξν ε παξάζηαζε πξνζιακβάλεηαη από ην ζεαηή ηελ ώξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο ζε παξόληα ρξόλν θαη δελ πθίζηαηαη κεηά ηε ιήμε ηεο. Αλ 

θηλεκαηνγξαθεζεί ή καγλεηνζθνπεζεί ην απνηέιεζκα αιινηώλεηαη θαζώο 

παξεκβάιινληαη άιινη δίαπινη ή θώδηθεο, αιιάδνπλ ηα ζεαηξηθά ζεκεία θαη ν ρώξνο 

(Άιθεζηηο, 1992). Οη ζεαηέο ηνπ Καξαγθηόδε αηζζάλνληαη πην έληνλε ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο παξνπζία γλσξίδνληαο πσο ε παξάζηαζε είλαη κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ζεαηέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ μέξνπλ πσο ε παξάζηαζε είλαη 

θαηαγεγξακκέλε θαη κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο κε παλνκνηόηππν ηξόπν 

(Πεηξήο, 1986). Ο κπεξληέο ιεηηνπξγεί σο δηαρσξηζηηθό πέπιν αλάκεζα ζε απηό πνπ 

πξνβάιιεηαη θαη ζηνπο παίρηεο, δεκηνπξγώληαο κπζηήξην πνπ δεζκεύεη ηελ πξνζνρή 

ησλ ζεαηώλ, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ κε ηε θαληαζία ηνπο λα ηνλ δηαπεξάζνπλ γηα λα 

απνθαιύςνπλ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ πίζσ ηνπ (Ισάλλνπ, 1985, Gillies, 1993, Schohn, 

1993). πλεπώο, ε καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε δε δηεγείξεη αλάινγα ηε θαληαζία 

ησλ ζεαηώλ.  

 

Έξεπλα 

Σηόρνη θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο 

ηεο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλεζεί αλ ε δσληαλή ζε ζρέζε κε ηε 

καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).   



Ωο θεληξηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο ηέζεθε πσο όηαλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ παξαθνινπζνύλ δσληαλά κηα παξάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε, 

ελεξγνπνηνύληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό νη δεκηνπξγηθέο ηνπο ηδηόηεηεο από όηαλ ηελ 

παξαθνινπζνύλ καγλεηνζθνπεκέλα. Τπνζέηνπκε, εηδηθόηεξα, όηη ε δσληαλή 

παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππώζνπλ 

κεγαιύηεξν αξηζκό ηδεώλ (επρέξεηα) ζε αλνηθηά εξσηήκαηα απνθιίλνπζαο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (divergent thinking), από πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθέςεο 

(επειημία) θαη πην αζπλήζηζηεο (πξσηνηππία).  

Ωο επηκέξνπο ππόζεζε ηέζεθε πσο ε δσληαλή παξαθνινύζεζε ζα πξνθαιέζεη 

ηελ αλάπηπμε πην ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδε.  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο ηνπ 

ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε θαη ηεο νξζόηεηαο ησλ ππνζέζεσλ ζρεδηάζηεθε 

πεηξακαηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο.  

 

Τα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο ηνπ 

ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε θαη ηεο νξζόηεηαο ησλ ππνζέζεσλ ζρεδηάζηεθε 

πεηξακαηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο.  

Ωο δείγκα ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθαλ νη 45 καζεηέο ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο 

Έθηεο ηάμεο θεληξηθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Πάηξαο. (23 αγόξηα, 22 θνξίηζηα), νη 

νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δύν ηζνδύλακεο νκάδεο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα 

ειέγρνπ).  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θξίζεθε θαηάιιειν, επεηδή πιεξνύζε ηα θξηηήξηα γηα 

ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο 

έξεπλαο. Μεξηθά από απηά ήηαλ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηνύζε ε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε θαζώο θαη ε ζεηηθή δηάζεζε ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ δηεπζπληή λα 

ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Η επηινγή έθηεο ηάμεο έγηλε δηόηη ζε 

απηό ην ζηάδην ςπρν-γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηα παηδηά επεμεξγάδνληαη θαη κε 

αθεξεκέλν ηξόπν ηα γλσζηηθά εξεζίζκαηα ησλ δνθηκαζηώλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 

(Piaget) θαη κάιηζηα ρσξίο γισζζνινγηθά εκπόδηα.  

 

 

 

 



Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία – Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Η έξεπλα δηεμήρζε ζε ηξεηο θάζεηο. ηηο δύν πξώηεο, ηα ηκήκαηα παξέκεηλαλ 

ακηγή, ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξίηεο ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζνύλ δύν 

ηζνδύλακεο νκάδεο κε καζεηέο θαη από ηα δύν ηκήκαηα. 

Η δεκηνπξγία ησλ δύν ηζνδύλακσλ νκάδσλ έγηλε κε βάζε ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα:  

1. Σελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπο ζε επίπεδν δπλακηθνύ.  

2. Σηο εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην 

κάζεκα ηεο γιώζζαο. 

3. Σν θύιν ησλ καζεηώλ. 

4. Σελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή. 

5. Σηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδε.  

ηελ πξώηε θάζε ηεο έξεπλαο νη δάζθαινη ησλ δύν ηκεκάησλ ζπκπιήξσζαλ ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο, νη καζεηέο 

ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο γύξσ από ην ζέαηξν 

ζθηώλ-Καξαγθηόδε θαη ρνξεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα Torrance Test of Creative 

Thinking (Verbal form, 1987, 1990) πνπ θξίζεθαλ θαηάιιεια, επεηδή «κεηξνύλ» ην 

δεκηνπξγηθό δπλακηθό ησλ καζεηώλ αλεμάξηεηα από ην πεξηερόκελν ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο.  

ηε δεύηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ζε θνηλό δίσξν γηα ηα δύν ηκήκαηα έγηλε κηα 

ζύληνκε παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηώλ-Καξαγθηόδε από ηνλ έλαλ εθ ησλ 

εξεπλεηώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όζν ην δπλαηό θνηλή γλσζηηθή βάζε ησλ 

καζεηώλ γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό είδνο. Σα βαζηθά ζεκεία απηήο ηεο 

παξέκβαζεο ήηαλ:  

 Παηρλίδη γλσξηκίαο κε ηνλ Καξαγθηόδε 

 Η ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ - Καξαγθηόδε 

 Σν επάγγεικα ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε 

 Γλσξηκία κε ηηο θηγνύξεο θαη ην ξόιν ηνπο 

 Η δνκή ησλ παξαζηάζεσλ θαη ν ηδηαίηεξνο ξόινο ηνπ Καξαγθηόδε 

 Δκπέδσζε 

ηελ ηξίηε θάζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ δύν ηζνδύλακεο νκάδεο κε 

βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ. Η πξώηε νκάδα απνηέιεζε ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε δεύηεξε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 



Η πεηξακαηηθή παξέκβαζε δηαθνξνπνηήζεθε γηα ηηο δύν νκάδεο. Σελ ίδηα 

δηδαθηηθή ώξα θαη ζε δηαθνξεηηθή αίζνπζα ε πεηξακαηηθή νκάδα παξαθνινύζεζε 

δσληαλή παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε, ελώ ε νκάδα ειέγρνπ 

παξαθνινύζεζε ηελ ίδηα παξάζηαζε καγλεηνζθνπεκέλε. Τόζν ε δσληαλή όζν θαη ε 

καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε παίρηεθαλ από ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή πνπ έρεη 

ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαζηάζεσλ ζεάηξνπ ζθηώλ-

Καξαγθηόδε. πγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθε ην έξγν ηνπ Κώζηα Μάλνπ «Ο 

Καξαγθηόδεο Φαξκαθνπνηόο» (Ισάλλνπ, 1985). Σν έξγν επηιέρηεθε επεηδή έρεη 

μεθάζαξε ηελ θιαζηθή δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ παξαζηάζεσλ Καξαγθηόδε.  

ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο δόζεθε θαη ζηηο δύν νκάδεο ηεζη δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο, κε αλνηθηά εξσηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ παξάζηαζε πνπ κόιηο 

παξαθνινύζεζαλ. Η δνκή ηνπ βαζίζηεθε ζην Σεζη Απνθιίλνπζαο Γεκηνπξγηθήο 

Έθθξαζεο (Σ.Α.Γ.Δ., Κνύζνπιαο 2003) πνπ θξίζεθε θαηάιιειν γηα ηελ έξεπλα, 

επεηδή ζπζρεηίδεη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηερόκελα κηαο 

δηδαζθαιίαο ή κηαο παξνπζίαζεο. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηξεηο 

δνθηκαζίεο απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (divergent thinking) νη νπνίεο 

βαζκνινγήζεθαλ σο πξνο ηξεηο γλσζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο: 

επρέξεηα (αξηζκόο δηαθνξεηηθώλ ηδεώλ), επειημία (αξηζκόο δηαθνξεηηθώλ 

θαηεγνξηώλ ησλ ηδεώλ) θαη πξσηνηππία (αξηζκόο ηδεώλ πνπ εκθαλίζηεθε ζε κηθξή 

ζπρλόηεηα). Οη ηξεηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο έρνπλ πνιιαπιώο εξεπλεζεί θαη έρνπλ 

αθελόο εληαρζεί ζε εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο (Fishkin & Johnson, 1998, Κνύζνπιαο, 2003, 2004, 2008, Mouchiroud, 

Lubart, 2001, Torrance, 1987) αθεηέξνπ δε ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε έξεπλεο σο 

κεηαβιεηέο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο (Κνύζνπιαο, Μέγα, 2005, Puccio, 

Murdock, 1999, Runco, 1986, 1994, Treffinger, 2003).  

Τπνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ζε θάζε δηάζηαζε κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ 100 

νξίδνληαο σο αλώηεξε ηηκή (100%) ηε κέγηζηε ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε αλάκεζα ζηα 

ππνθείκελα. Ο κέζνο όξνο ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ έδσζε ηειηθά ην ζπλνιηθό δείθηε 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο.  

Οη ηξεηο δνθηκαζίεο είραλ ζπλήζε εξεπλεηηθή κνξθή. Πξόθεηηαη γηα ηξία 

αλνηθηά εξσηήκαηα, ην έλα από ηα νπνία δεηά ηελ παξαγσγή πνιιαπιώλ ηίηισλ γηα 

ην έξγν πνπ παξαθνινύζεζαλ, ην δεύηεξν δεηά ηελ παξαγσγή εξσηήζεσλ πάλσ ζε 

έλα αθαζόξηζην νπηηθό εξέζηζκα ζπλαθέο κε ην πεξηερόκελν ηεο εξεπλεηηθήο 



παξέκβαζεο θαη ην ηξίην δεηά από ηα ππνθείκελα λα δηαηππώζνπλ πνιιαπιέο, 

πξσηόηππεο ηδέεο ζε κία θαληαζηηθή ππόζεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο δηαηππώζεθαλ σο εμήο:  

Α) Πνηνπο άιινπο ηίηινπο ζα κπνξνύζεο λα ζθεθηείο γηα ηελ παξάζηαζε πνπ είδεο; 

Γξάςε όζνπο πεξηζζόηεξνπο θαη πξσηόηππνπο ηίηινπο κπνξείο.  

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηώλ:  

Ο Καξαγθηόδεο θαη ην θαξκαθείν πνπ θαίεη γιώζζεο. 

 Έλα θαξκαθείν γηα κπειάδεο. 

 Έλαο ηξειόο ηξειόο θαξκαθνπνηόο. 

 Τν ζθόξδν, ηα θξεκκύδηα θαη ηα θάξκαθα. 

 Ο Καξαγθηόδεο κπαθαινθαξκαθνπνηόο. 

 

Β)  Γξάςε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ήζειεο λα μέξεηο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεηο κε 

βεβαηόηεηα ηη ζπκβαίλεη ζηελ εηθόλα. Μελ θάλεηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

απαληεζνύλ απιά θνηηώληαο ηελ εηθόλα.  

 

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηώλ:  

Σε πνηνλ αλήθεη απηόο ν ζθύινο; 

 Τη ζπκβνιίδνπλ ηα πνπιηά; Μήπσο έρνπλ δσηθό ζπλέδξην;  

Σε πνηα παξάζηαζε αλήθνπλ νη θηγνύξεο;  

Πόζνη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη γηα λα παίμνπλ απηέο ηηο θηγνύξεο; 

 

Γ) Τη πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί, αλ ν Καξαγθηόδεο αλαιάκβαλε γηα κηα 

εβδνκάδα ην κνλαδηθό θαξκαθείν ελόο ρσξηνύ; Σθέςνπ όζεο πεξηζζόηεξεο θαη 

πξσηόηππεο ηδέεο κπνξείο θαη γξάς’ ηεο παξαθάησ. 

 

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηώλ:  

Οη πειάηεο επεηδή ζα θνβόληνπζαλ λα πάξνπλ θάξκαθα ζα έκελαλ άξξσζηνη. 



Ο Καξαγθηόδεο ζα κεηακόξθσλε ην θαξκαθείν ζε καλάβηθν. 

Οη ζπληαγέο ησλ θαξκάθσλ ζα αιιάμνπλ νινθιεξσηηθά. 

Θα ηνλ έδησρλαλ κε ηηο θισηζηέο. 

Θα ηα πήγαηλε θαιά θαη ζα βξαβεπόηαλ. 

 

ην ίδην ηεζη ζπκπεξηιήθζεθε θαη κηα εξώηεζε κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηηο αξρηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην ζέαηξν 

ζθηώλ-Καξαγθηόδε. 

 

Απνηειέζκαηα 

 Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ην παθέην 

ζηαηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ SPSS (version 15.1).  

Έιεγρνο ηζνδπλακίαο νκάδσλ 

Αξρηθά ειέγρηεθε ε ηζνδπλακία, κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο, ησλ δύν 

νκάδσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 ε πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε νκάδα 

ειέγρνπ είλαη ηζνδύλακεο, ρσξίο πνπζελά λα παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά.  

 

Πίλαθαο 1. Έιεγρνο  ηζνδπλακίαο ησλ δύν νκάδσλ 

Οκάδεο Φύιν Δζληθόηεηα Βαζκόο ηάζε 

 

 

 

Αγόξηα Κνξίηζηα Διιεληθή Αιινδαπή 7 8 9 10 Καζόινπ Λίγν Πνιύ 
Πάξα 

πνιύ 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα 

(Ν=23) 

11 12 21 2 2 3 4 14 1 5 11 6 

Οκάδα 

ειέγρνπ 

(Ν=22) 

11 11 19 3 1 3 4 14 0 5 12 5 

 

Από ηελ αλάιπζή ηνπ δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, αθνύ ζρεδόλ όια 

ηα παηδηά είραλ δεη δσληαλή θαη καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε ζεάηξνπ-ζθηώλ 

θαζώο θαη ηηο θηγνύξεο ηνπ.  

 

 



Πίλαθαο 3. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο θαη κ.ν. ησλ επηδόζεσλ ζην T.T.C.T. αλά νκάδα 

Οκάδεο Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία Γεληθόο δείθηεο 

 κ.ν. F p κ.ν. F p κ.ν. F p κ.ν. F p 

Πεηξακαηηθή 

νκάδα 

(Ν=23) 

70,9 

0,12 0,736 

69,4 

0,04 0,847 

59,6 

0,51 0,481 

66,6 

0,20 0,658 
Οκάδα 

ειέγρνπ 

(Ν=22) 

69,7 68,8 57,5 65,4 

 

Ωο πξνο ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ ησλ δύν νκάδσλ ε αλάιπζε 

δηαθύκαλζεο (ANOVA) αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ηνπο ζην T.T.C.T. ηεζη αλά 

θαηεγνξία (επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία θαη ζπλνιηθό δείθηε) έδεημε όηη δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, (πίλαθαο 3), ζηελ 

επρέξεηα ν κ.ν. ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη 70,9 θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 69,7 κε 

F=0,12 (p=0,736), ζηελ επειημία 69,4 θαη 68,8 κε F=0,04 (p =0,847) αληίζηνηρα, ζηελ 

πξσηνηππία 59,6 θαη 57,7 κε F=0,51 (p =0,481) θαη ζην γεληθό δείθηε 66,6 θαη 65,4 

κε F=0,20 (p =0,658). 

 

Σπζρέηηζε ησλ επηδόζεσλ ζην T.T.C.T. θαη ζην Τ.Α.Γ.Δ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ Σ.Α.Γ.Δ. ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο 

ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson κεηαμύ ησλ ππνθιηκάθσλ (επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία) 

θαζώο θαη γηα ην ζπλνιηθό δείθηε. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4 νη ζπζρεηίζεηο (γηα 

ηελ επρέξεηα r=0,50, γηα ηελ επειημία r=0,52, γηα ηελ πξσηνηππία r=0,47 θαη γηα ην 

ζπλνιηθό δείθηε r=0,61) είλαη όιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0,000). Δπνκέλσο ηα 

δύν εξγαιεία θαίλεηαη λα κεηξνύλ παξαπιήζηεο δεκηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο. Σν γεγνλόο 

όηη νη ηηκέο ζπζρέηηζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, θξίλεηαη αλακελόκελν, θαζώο ην 

T.T.C.T. αμηνινγεί ην δεκηνπξγηθό δπλακηθό ησλ καζεηώλ, ελώ ην Σ.Α.Γ.Δ. 

αμηνινγεί ην βαζκό αμηνπνίεζεο ησλ δεκηνπξγηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (ηεο παξάζηαζεο ηνπ Καξαγθηόδε). 

 

 



 

Σύγθξηζε ησλ νκάδσλ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηνπο ζην ηεζη δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο 

 

Πίλαθαο 5. Δπηδόζεηο ζηηο θιίκαθεο Σ.Α.Γ.Δ. αλά νκάδα 

Σ.Α.Γ.Δ.  Οκάδα N Μέζε ηηκή Σππηθή Απόθιηζε 

Δπρέξεηα 

πεηξακαηηθή 23 56,9593 20,29691 

ειέγρνπ 22 62,8527 16,51788 

ύλνιν 45 59,8405 18,57626 

Δπειημία 

πεηξακαηηθή 23 61,8957 15,32172 

ειέγρνπ 22 52,8409 12,75444 

ύλνιν 45 57,4689 14,69595 

Πξσηνηππία 

πεηξακαηηθή 23 40,3323 32,50207 

ειέγρνπ 22 32,4675 26,51872 

ύλνιν 45 36,4873 29,65869 

πλνιηθόο 

δείθηεο 

πεηξακαηηθή 23 52,7544 20,22316 

ειέγρνπ 22 49,3870 16,74643 

ύλνιν 45 51,1082 18,47252 

 

Πίλαθαο 4. πζρέηηζε ησλ επηδόζεσλ ζηηο θιίκαθεο T.T.C.T. θαη Σ.Α.Γ.Δ. 

 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

(Pearson)  
p 

T.T.C.T. - T.Α.Γ.Δ. 

επρέξεηα 
0,50 0,000 

T.T.C.T. - T.Α.Γ.Δ. 

επειημία 
0,52 0,000 

T.T.C.T. - T.Α.Γ.Δ. 

πξσηνηππία 
0,47 0,000 

Σ.Α.Γ.Δ. 

ζπλνιηθόο δείθηεο 
0,61 0,000 



ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη κ.η. θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ 

ησλ καζεηώλ αλά νκάδα ζηηο επηκέξνπο θιίκαθεο θαη ζην ζπλνιηθό δείθηε.  

 

ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δηαθύκαλζεο 

(ANOVA, F-test) κε ηνλ νπνίν δηεξεπλήζεθε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ ζε θάζε θιίκαθα. 

ηελ θιίκαθα ηεο επρέξεηαο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ (F=1,135 κε p=0,293).Αληίζεηα, ζηελ 

επειημία ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ είλαη 

ζεκαληηθή (F=4,620 κε p=0,037) θαη θαλεξώλεη πσο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο παξήγαγαλ ηδέεο από πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθέςεο. ηελ πξσηνηππία δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν 

νκάδσλ (F=0,787 κε p=0,380). Παξαηεξώληαο όκσο ην ζρεηηθό ζηαηηζηηθό πίλαθα 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ αλά νκάδα δηαθαίλεηαη κηα ηάζε ππεξνρήο ησλ καζεηώλ 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ παξαγσγή πξσηόηππσλ ηδεώλ. πγθεθξηκέλα, 

ζέηνληαο σο βάζε ην 42,86, πνπ είλαη θνηλό θαη γηα ηηο δύν νκάδεο θαη βξίζθεηαη 

θνληά ζηε κέζε ηεο θαηαλνκήο, πάλσ από απηή βξίζθνληαη 9 καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο (39,13% ηεο νκάδαο), ελώ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ νη αληίζηνηρνη 

καζεηέο είλαη 3 (13,04% ηεο νκάδαο). Σέινο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά γηα ην ζπλνιηθό δείθηε (F=0,368 κε p=0,547).  

Δπνκέλσο επαιεζεύεηαη ε ππόζεζή καο κόλν σο πξνο ηελ επειημία, δειαδή όηη 

ε παξαθνινύζεζε ηεο δσληαλήο παξάζηαζεο βνήζεζε ηνπο καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο λα παξάγνπλ ηδέεο ζηα εξσηήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ ηνπ 

Σ.Α.Γ.Δ. από πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ παξάζηαζε καγλεηνζθνπεκέλε. 

 

Πίλαθαο 6. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο ησλ επηδόζεσλ ζηηο θιίκαθεο Σ.Α.Γ.Δ. κεηαμύ ησλ 

αηόκσλ 

 F  p 

επρέξεηα 1,135 0,293 

επειημία 4,620 0,037 

πξσηνηππία 0,787 0,380 

ζπλνιηθόο δείθηεο 0,368 0,547 



Έιεγρνο ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ελδερόκελν παξαθνινύζεζεο 

κηαο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε 

 

Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε είρε δνζεί εξσηεκαηνιόγην γηα ηε δηεξεύλεζε 

ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ζέαηξν ζθηώλ κέζσ ηεο εξώηεζεο: Πόζο ζε 

ενθοςζιάζει η πιθανόηηηα να παπακολοςθήζειρ μια καλή παπάζηαζη  Καπαγκιόζη; 

ηηο απαληήζεηο ηνπο νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (17 καζεηέο από θάζε νκάδα) 

είραλ δειώζεη όηη ελζνπζηάδνληαη αξθεηά ή πάξα πνιύ ζην ελδερόκελν λα 

παξαθνινπζήζνπλ κηα θαιή παξάζηαζε Καξαγθηόδε.  

ην ίδην εξώηεκα, κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξαζηάζεσλ, ελώ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ παξέκεηλαλ 17 νη καζεηέο κε ηε ζεηηθή ζηάζε, ζηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα 21 ζηνπο 23 καζεηέο δήισζαλ «αξθεηά» ή «πάξα πνιύ» ζην ελδερόκελν 

παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε. Η αύμεζε απηή δελ είλαη σζηόζν 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, όπσο έδεημε ην κε παξακεηξηθό ηεζη ηνπ Wilcoxon (Z=0,979 

κε p=0,327), δείρλεη όκσο κηα ηάζε ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο δσληαλήο παξαθνινύζεζεο παξάζηαζεο 

Καξαγθηόδε ζηελ επηζπκία παξαθνινύζεζεο κηαο λέαο παξάζηαζεο. 

 

Σπκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ελ κέξεη ηελ θεληξηθή ππόζεζε. 

Γηαπηζηώζεθε επίδξαζε ηεο δσληαλήο παξάζηαζεο ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ 

καζεηώλ ζηελ θιίκαθα ηεο επειημίαο ηεο ζθέςεο, σζηόζν ε επρέξεηα θαη ε 

πξσηνηππία ησλ ηδεώλ δε θάλεθε λα επεξεάδνληαη από ην δηαθνξεηηθό ηξόπν 

παξαθνινύζεζεο ηεο παξάζηαζεο. Σν γεγνλόο όκσο όηη έζησ κία από ηηο ηξεηο 

εξεπλώκελεο δηαζηάζεηο ηεο απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαηαδεηθλύεη όηη ε 

δσληαλή ζε ζρέζε κε ηε καγλεηνζθνπεκέλε παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα επηδξάζεη ζεηηθόηεξα ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ.  

Η κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο επρέξεηαο θαη ηεο 

πξσηνηππίαο απνηειεί πξάγκαηη ελδηαθέξνλ ζεκείν ησλ απνηειεζκάησλ. 

Μειεηώληαο αλαιπηηθά ηηο επηδόζεηο όισλ ησλ παηδηώλ θαη ζηηο δύν νκάδεο, σο πξνο 

ηελ επρέξεηα ησλ ηδεώλ νπζηαζηηθά δελ ππήξμε θακία δηαθνξνπνίεζε, ελώ σο πξνο 

ηελ πξσηνηππία ησλ ηδεώλ ππήξρε ζεκαληηθόο αξηζκόο παηδηώλ από ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα πνπ είραλ ηδηαίηεξα πςειέο επηδόζεηο ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν ησλ επηδόζεσλ 



όισλ ησλ παηδηώλ, αιιά θαζώο απηή ε δηαθνξνπνίεζε δελ θαηαλεκήζεθε ζε όιν ην 

δείγκα, δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Πηζαλώο, αλ ην δείγκα ήηαλ κεγαιύηεξν, ζα 

εκθαληδόηαλ κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα απηή ε επίδξαζε θαη ζηε δηάζηαζε ηεο 

πξσηνηππίαο. Πηζαλώο, σζηόζν, ε δσληαλή παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο λα 

επεξεάδεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο παηδηώλ σο πξνο ηελ πξσηνηππία ηεο ζθέςεο, θάηη 

πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ζε επόκελε έξεπλα. Μπνξνύκε, ηέινο, λα ππνζέζνπκε, όηη 

θπξίσο ε δηάζηαζε ηεο επρέξεηαο ησλ ηδεώλ λα έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε ην 

πεξηερόκελνη ηεο παξάζηαζεο πνπ ήηαλ θνηλό γηα ηηο δύν νκάδεο θαη όρη κε ηνλ ηξόπν 

πξνβνιήο ηεο.  

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνηείλεηαη λα εληζρπζεί ε παξνπζία ηνπ ζεάηξνπ 

ζθηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν κε ηελ παξαθνινύζεζε από ηνπο καζεηέο δσληαλώλ 

παξαζηάζεσλ Καξαγθηόδε πνπ ζα παξνπζηάδνληαη από επαγγεικαηίεο 

θαξαγθηνδνπαίρηεο ή παηδαγσγνύο εκςπρσηέο. ε ζρέζε κε ηνπο παηδαγσγνύο 

εκςπρσηέο ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ σο κέξνο ηεο 

ζεαηξηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ήδε δηδάζθνληαη ή κε ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθώλ 

ζεκηλαξίσλ.  

Δπηπιένλ ζεσξνύκε πσο από ηε ζπλνιηθόηεξε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ζεάηξνπ ζθηώλ-Καξαγθηόδε κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ κεγαιύηεξα νθέιε κέζα από 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηνύληαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο θαξαγθηνδνπαίρηεο.  
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