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Abstract: The current paper addresses the effectiveness of teaching sociology through the use 

of drama. The followed methodology is a combination of quantitative and qualitive research 

methods, such as the relevant literature review or the research through questionnaires. The 

questionnaires were answered by 93 university students from the Department of ESECE, 

University of Patras. There was a certain procedure followed: the university students attended 

their 2nd -year class concerning Sociology and especially Karl Marx‘s theory. The class was 

held through the use of a theatric play ‗Marx in Soho‘, written by Howard Zinn. After all, as 

far as the research findings are concerned -which were analysed by using SPSS-, the 

preliminary hypotheses were confirmed. The university students evaluated positively the use 

of drama during the sociology class: they alleged the use of drama and its integration during 

the university classes. Plus, they desired to be active members of the drama procedure in the 

future. 

Keywords: teaching sociology, Marx‘s theory, technique drama 

Πεξίιεςε: Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κία κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο ελόο θνηλσληνινγηθνύ ζέκαηνο κέζα από ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο. Η 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ κεζόδσλ 

έξεπλαο, όπσο είλαη ε αλαζθόπεζε ηεο πθηζηάκελεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζώο θαη ε 

έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην. Σηελ ελ ιόγσ έξεπλα, ηηο απαληήζεηο ηνπο θιήζεθαλ λα δώζνπλ 

93 θνηηεηέο ηνπ Τ.Δ.Δ.Α.Π.Η ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, έπεηηα από ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

HowardZinn « Ο Μαξμ ζην Σόρν» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληνινγία ζηελ 

Δθπαίδεπζε», ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην 2
ν
έηνο. Τέινο, ζε ό,ηη αθνξά ηα επξήκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, ηα νπνία αλαιύζεθαλ κε ην SPSS, επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο 

ππνζέζεηο, θαζώο νη θνηηεηέο αμηνιόγεζαλ ζεηηθά ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ην 

κάζεκα ηεο θνηλσληνινγίαο, εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη κάιηζηα, δείρλνληαο ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη 
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νη ίδηνη ζε επόκελε ελόηεηα.  

Λέμεηο-θιεηδηά:δηδάζθνληαο θνηλσληνινγία, Μαξμηζηηθή Θεσξία, δξακαηνπνίεζε. 

Δηζαγσγή 

Η δξακαηνπνίεζε σο έλα εθπαηδεπηηθό κέζν ρξεζηκνπνηεί ηε ςπραγσγία θαη ηελ ελαιιαγή 

γηα λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ, ελώ παξάιιεια ηνλίδεη ηελ κάζεζε κέζα από 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πξαγκαηηθνύ θαη θαληαζηηθνύ. Πξόθεηηαη γηα κηα λέα νπηηθή, κηα 

λέα πξνζέγγηζε γηα λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηώλ κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, ζηνρεύνληαο ζην λα ηνπο βνεζήζεη λα ελεκεξσζνύλ κε έκκεζν, αλάιαθξν θαη 

δηαζθεδαζηηθό ηξόπν γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζύλνιν ζεκαληηθώλ δεηεκάησλ, 

όπσο είλαη ε νηθνλνκία, ε επεκεξία, νη αλάγθεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο αιιά θαη ν ηξόπνο 

ηεο δόκεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, ελ γέλεη.   

Η ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο αιιά θαη ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ ζηελ εθπαίδεπζε 

ζεκειηώζεθε ζηα ζρνιεία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

ζύληνκα αλαπηύρζεθε θαη εδξαηώζεθε, αληίζηνηρα, όηαλ θαηέζηε αληηιεπηή ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε ζεηηθή επηξξνή πνπ είρε ζηνπο καζεηέο. Πξάγκαηη, ε ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ζηνρεύεη ζηελ ηηζάζεπζε ησλ ηερληθώλ θαη ηεο επθάληαζηεο δξαζηηθόηεηαο 

ηνπ ζεάηξνπ ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ζην λα παξέρεη κία έληνλε 

θαη πξνθιεηηθή εκπεηξία ζηα παηδηά αιιά θαη έλα απαξάκηιιν εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ 

εξγαζίεο κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν (Ashwell, 2001).  

Η ρξήζε ηνπ δξάκαηνο σο έλα απνηειεζκαηηθό εθπαηδεπηηθό κέζν έρεη ηε βάζε ηεο ζηηο πην 

ζεκαληηθέο ζεσξίεο ηεο ςπρνινγίαο. Οη θνηλσληθό-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο, έηζη όπσο απηέο 

πξνθύπηνπλ από ην έξγν ηνπ Vygotsky (1978) θαη ηνπ Bandura (1977), πξνηείλνπλ απηνύ ηνπ 

είδνπο ηηο παηδαγσγηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπόλ, ε παξνύζα κειέηε ζα μεθηλήζεη κε κηα επηζθόπεζε ηεο 

ζεσξεηηθήο βάζεο ηνπ δξάκαηνο θαη ελ ζπλερεία, ζα ζπλνςηζηνύλ νξηζκέλα ζεκαληηθά 

επξήκαηα από κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε αμηνινγήζεη ηελ ζεκαζία ηνπ ζηελ θαιύηεξε 

απόδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελώ, παξάιιεια, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κηα πξνζπάζεηα, 

έηζη ώζηε λα δηεμαρζνύλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ζα γίλνπλ νξηζκέλεο ρξήζηκεο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ην πώο ε ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιύηεξα γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο θνηλσληνινγίαο –θαη όρη κόλν- ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Bell, 2007).  

Θεσξεηηθό πιαίζην 

Η δξακαηνπνίεζε σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο έρεη μεθηλήζεη λα δηαδίδεηαη ήδε από ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960. Ωζηόζν, κέρξη ζήκεξα είλαη αιήζεηα πσο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δε 

δηέζεηε ην θαηάιιειν επηκνξθσηηθό ππόβαζξν, έηζη ώζηε λα ηελ πηνζεηήζνπλ θαη λα ηελ 
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εληάμνπλ σο κέζνδν δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Ξσρέιιεο, 2012). 

Η πξόηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θνηλσληνινγίαο κέζα από ην δξάκα δελ ππνλνεί ηελ 

παξάζηαζε ελόο ζεαηξηθνύ ή ινγνηερληθνύ έξγνπ. Δλ ηνύηνηο, πξόθεηηαη γηα θείκελα κέζα 

από ηα νπνία νη ζπνπδαζηέο πξνζπαζνύλ λα αληιήζνπλ όζεο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνύλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο πνπ αλαθέξεηαη ην θείκελν πνπ έρνπλ 

επηιέμεη, όπσο είλαη νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, κνξθσηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο, γηα ηα θίλεηξα δξάζεο ησλ πξσηαγσληζηώλ, θαζώο θαη γηα ην απνηέιεζκα ησλ 

πξάμεώλ ηνπο, ζύκθσλα, πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα. 

Ο βαζηθόηεξνο ιόγνο πνπ ε δξακαηνπνίεζε πξνηείλεηαη σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

επίηεπμε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο από ηνπο καζεηέο. Ωο εθ ηνύηνπ, ινηπόλ, ε ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο αθξνβαηεί αλάκεζα ζην ηξίπηπρν «ζέαηξν-ηέρλε-

παξάζηαζε» θαη ζην «ζέαηξν-κέζν δηδαζθαιίαο θαη αλάπηπμεο». 

Τν δξάκα-ζέαηξν απνηειεί έλαλ ηνκέα ηεο θνηλσληνινγίαο, ν νπνίνο πξνζεγγίδεηαη κέζα από 

ηε δηκεξή δηάθξηζε, όπσο είλαη ε κάθξν-θνηλσληνινγηθή θαη ε κίθξν-θνηλσληνινγηθή ζεσξία 

(Hardy, 1989; Hargreaves, 1985).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κάθξν-θνηλσληνινγηθή ζεσξία πξνζεγγίδεηην δξάκα-ζέαηξν σο έλαλ 

θνηλσληθό ζεζκό ππό ην πξίζκα γεληθώλ θνηλσληνινγηθώλ ζεσξηώλ, όπσο είλαη απηέο: 

1) ησλ πεδίσλ εμνπζίαο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνύ θεθαιαίνπ (Fine, 1993), 

2) ηνπ παξαιιειηζκνύ θαη ηεο ηδενινγηθήο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζεαηή κε ην ζύζηεκα αμηώλ, 

όπσο απηό πξνβάιεηαηαπν ην θείκελν ή ηελ εθάζηνηε παξάζηαζε (Althusser&Cosin, 1972), 

3) ηνπ γελεηηθνύ δνκηζκνύ (Goldman, 1973), θαζώο επίζεο θαη  

4) ηεο δξακαηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη, ζύκθσλα κε ην νπνίν θάζε κνξθή 

πνιηηηζκηθνύ δξώκελνπ ή/θαη θάζε κνξθή θνηλσληθνύ παηγλίνπ ζπληζηνύλ θνηλσληθέο 

παξαζηάζεηο πνπ εμεηάδνληαη κε θνηλσληνινγηθά θαη ζεαηξηθά εξγαιεία (McAvoy, 

Hunt&van de Water, 2015).  

Από ηελ άιιε πιεπξά, αθνινπζώληαο ηελ κίθξν-θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ δξάκαηνο-

ζεάηξνπ (Hanson, 2005; Giroux, 1983), εζηηάδεηαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ 

ρξήδνπλ επηηόπηαο έξεπλαο, όπσο, άιισζηε, είλαη: 

1) ε κειέηε ηνπ θνηλνύ ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ηόζν πνζνηηθέο όζν θαη πνηνηηθέο, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζηαηηζηηθέο θαη πνζνηηθέο έξεπλεο, όπσο ηα εξσηεκαηνιόγηα, 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζέαηξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ (Tickle, 2012).  

2) ε αλάιπζε ηεο ίδηαο ηεο παξάζηαζεο ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε απηή σο πξνο ηελ ζεκαηηθή ηεο αιιά θαη ηα παξαζηαζηαθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Δπνκέλσο, εκβαζύλεηαη ε νπηηθή ηεο αιιαγήο κηαο θνπιηνύξαο ζε κηα άιιε 

θαζώο θαη ε νπηηθή ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο (Alexander&Sullivan, 1996), θαη 

3) ε κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεαηξηθνύ θνξκνύ, δειαδή από ηελ απιή νξγάλσζε ηνπ ζεάηξνπ 

κέρξη ηελ επηινγή εζνπνηώλ, ζπληειεζηώλ θαη άιια (Tickle, 2012).  
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 Η εθπαηδεπηηθή αμία ηεο δξακαηνπνίεζεο 

Η κείδνλνο ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθή αμία ηεο δξακαηνπνίεζεο θαλεξώλεηαη θπξίσο κέζα από 

ηηο θνηλσληθό-πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο, όπσο απηέο πνπ ήδε ελ ζπληνκία αλαθέξζεθαλ άλσζελ 

ησλ Vigotsky (1978) θαη Bandura (1977, ζει. 191), αληίζηνηρα. Σύκθσλα, ινηπόλ, κε απηέο, ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηειεί ην βαζηθόηεξν πξντόλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Η 

ρξήζε ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεηαη από ηελ ηδέα όηη ηα άηνκα καζαίλνπλ 

από ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ θαη ζπγρξόλσο, ιακβάλνπλ αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο 

άιινπο. Έηζη, ινηπόλ, βάζεη απηήο ηεο ζεώξεζεο, επηηξέπεηαη ε απηό-αληαλάθιαζε θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. Τν δξάκα επηηξέπεη 

ζηα αλζξώπνπο, θαη θπξίσο ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, λα δνπλ ηε δσή σο παξαηεξεηέο, 

παίξλνληαο εζηθέο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη αλαθνξηθά 

κε ηνπο ίδηνπο.  

Πην αλαιπηηθά, ε δξακαηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζπληνληζκέλν ζύλζεην ζύλνιν κε 

επίθεληξν ην ζέαηξν πνπ βαζίδεηαη ζε αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δσέο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζώο θαη κε ην ίδην 

ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Μία ζεηξά από κειέηεο (Bolton, 1979;Καηζαξάο, 

2005;Κνληνγηάλλε, 2000;Κνπξεηδήο, 1991;Morgan &Saxton, 1987) έρνπλ απνδείμεη ηελ 

άκεζε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δξακαηνπνίεζε, ην ζεαηξηθό παηρλίδη, ηνπο ξόινπο, 

ηε δξάζε θαζώο θαη ηελ ζθεληθή απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ, θαζώο επίζεο θαη ηα ζεκαληηθά 

νθέιε ζε ό,ηη αθνξά ηε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ, ησλ ζηάζεσλ, ηεο θξηηηθήο αληίιεςεο θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο δεμηόηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζέκαηα, όπσο είλαη ε αλάπηπμε ζπκπεξηθνξώλ απέλαληη ζε 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά αιιά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. 

Η έληαμε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνδεηρηεί επίζεο ρξήζηκε σο έλα 

πεδίν πξνζσπηθήο δηεξεύλεζεο θαη εληνπηζκνύ ζηνηρείσλ ηνπ ραξαθηήξα, ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο από ηνλ θάζε ζπνπδαζηή. Σε γεληθέο 

γξακκέο, έρεη θαλεί πσο, ε δξακαηνπνίεζε έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε βειηίσζε ηεο γλώζεο, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέζε κε έλα επξύ θάζκα 

δεηεκάησλ πγείαο, πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθώλ ζεκάησλ εμίζνπ, ελώ παξέρεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα  βξεζνύλ αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηε θαληαζηαθή 

δηάζηαζε ηεο δσήο.  

Δπηπξνζζέησο, ε δξακαηνπνίεζε πεηπραίλεη λα είλαη, παξάιιεια, έλα δεκηνπξγηθό θαη 

δηαζθεδαζηηθό κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο  καζεηεπόκελνπο ηελ 

ηθαλνπνίεζε πσο παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, θαζώο απηό-ελεξγνύλ κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ηνπ 

ξόινπ θαη κέζα από ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηινγή γηα επηθνηλσλία θαη έθθξαζε. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ινηπόλ, πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα ίδηα ηα άηνκα νξίδνπλ ηνλ 

ρώξν δξάζεο ηνπο, ελώ επηθνηλσλνύλ θαη πξάηηνπλ πάληνηε ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο 
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άιινπο.  

Αθόκα, νη ζπνπδαζηέο απνθηνύλ κηα γεληθόηεξε πξννπηηθή πνπ ηνπο δίλεη ην εύξνο θαη ηελ 

επειημία πνπ απαηηείηαη ζε πνιιέο θαηαζηάζεηο ηεο ζύγρξνλεο δσήο (Cattanach, 1996), 

θαζώο αλαπηύζζνπλ εξεπλεηηθέο δεμηόηεηεο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ από ηα 

ζεαηξηθά θείκελα, αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα βξνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηα κέζα γηα λα εληνπηζηνύλ θαη λα αμηνινγεζνύλ νη δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο. Οπζηαζηηθά, απνθηνύλ πξόζβαζε ζην εξγαζηήξην ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο, 

απνθηώληαο θξηηηθή ζθέςε θαη δεμηόηεηεο, ελώ ήδε από κηθξή ειηθία αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ 

πξαγκαηηθά ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη δόκεζεο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ (Γεκαξάθε, 

2002). 

Σε ό,ηη αθνξά ηνλ ζθνπό ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο, απηό πνπ 

επηδηώθεηαη είλαη ώζηε νη ζπνπδαζηέο λα απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ δξάκαηνο, 

ελεξγνπνηώληαο όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, λα αλαπηύζζνπλ ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα, ώζηε λα 

επηθνηλσλνύλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο, λα εμεξεπλνύλ ην ζώκα θαη ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο, λα αλαπηύζζνπλ ηε θαληαζία, ηελ παξαηεξεηηθόηεηα, ηελ κλήκε θαη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ξόινπο πνπ πεγάδνπλ από θαληαζηηθέο ή 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζίγνπλ θνηλσληθά, εζηθά ή άιια δεηήκαηα, λα θαηαλννύλ θαη 

λα εξκελεύνπλ ην θνηλσληθό θαη θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ κέζα από ηε δεκηνπξγία 

δξακαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηνπνζεηώληαο ηνλ εαπηό ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (Bolton, 

1984;Bowell &Heap, 2013; Jackson, 2002;O'Toole, Stinson, &Moore, 2009;Singhal 

&Rogers, 2002.). 

Μέζα από ην δξάκα, δίλεηαη επίζεο ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα αξρίζνπλ λα 

αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλαηζζάλνληαη, λα δηεξεπλνύλ θαη λα αμηνινγνύλ ην 

δηαθνξεηηθό θαζώο παξάιιεια, καζαίλνπλ λα απνζηαζηνπνηνύληαη από ην δξάκα θαη λα 

παξαθνινπζνύλ θξηηηθά ηα δξώκελα, λα αλαπηύζζνπλ κέζα από ηνπο ξόινπο πνπ 

δηαπξαγκαηεύνληαη ηηο δεμηόηεηεο ηεο δσήο, όπσο είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε απηνπεπνίζεζε, ν 

απηνζεβαζκόο, ε επηθνηλσλία, ώζηε λα εμειηρζνύλ ζε ελεξγνύο πνιίηεο πνπ ζα κπνξνύλ 

ππεύζπλα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο, λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα κε έληνλν θνηλσληθό ή πνιηηηζκηθό ζέκα θαη ηδηαίηεξα κε όζα ζρεηίδνληαη κε 

δεηήκαηα απνθιεηζκνύ, λα αλαπηύζζνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, θαζώο δηαπξαγκαηεύνληαη 

ξόινπο θαη κέζα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα δξακαηηθή θαηάζηαζε, 

λα θαηαλννύλ κηα αιήζεηα ή ζεώξεζε σο κηα από ηηο πνιιαπιέο όςεηο θαη εξκελείεο ηεο 

δσήο, θαζώο θαηαζθεπάδνπλ δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ραξαθηήξεο (Αλαζηαζηάδεο, 

2006;Γαθηώηε, 2010; Καξακήηξνπ, 2010;Παπαδόπνπινο, 2007). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπόλ, ζπλνςίδνληαο όια όζα αλαθέξζεθαλ άλσζελ, νξηζκέλεο πιεπξέο 

πνπ επλννύληαη κε ηε ρξήζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη νη: 

1. Γλσζηηθέο: Τν αθξναηήξην ρξεζηκνπνηεί ην ιόγν αιιά θαη ηα γξαπηά θείκελα κε 

δεκηνπξγηθό ηξόπν. Ομύλεηαη ε εξεπλεηηθή ηθαλόηεηα θαη βειηηώλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε αιιά 
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θαη ν ηξόπνο ιήςεο απνθάζεσλ. 

2. Κνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο-ζπλαηζζεκαηηθέο: Καιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία, εδξαηώλεηαη ε 

εκπηζηνζύλε, απαιείθεηαη ν αληαγσληζκόο, γίλεηαη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθόηεηα θαη 

πξνσζείηαη ν επνηθνδνκεηηθόο δηάινγνο. 

3. Γεκηνπξγηθέο: Γηαηππώλνληαη ειεύζεξα ηδέεο θαη απόςεηο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο, 

θαηαλννύληαη θαη εθθξάδνληαη αλνηρηά όια ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 Μέζνδνο έξεπλαο 

Σύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο, ηνπο ζθνπνύο αιιά θαη ηηο ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, 

θξίζεθε θαζόια απαξαίηεην λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκόο από επηζηεκνληθέο κεζόδνπο. Γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλδπαζκόο ηεο πνηνηηθήο κε ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έπεηηα από ηελ πξνεγεζείζα αλαζθόπεζε βηβιίσλ, 

κειεηώλ θαη εξεπλώλ ζρεηηθώλ κε ην θεληξηθό αληηθείκελν έξεπλαο γηα ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ ηόζν από ηελ ζύγρξνλε όζν θαη από ηελ παιαηόηεξε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ηόζν 

δηεζλνύο όζν θαη ειιεληθνύ επηπέδνπ, έπεηαη ε έξεπλα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

(Cohen&Manion, 1997). 

Σηηο έξεπλεο κέζσ ησλ πνζνηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζεσξείηαη σο δεδνκέλν πσο ηα βαζηθά 

δεηήκαηα είλαη κόλν δύν, ν ηξόπνο δόκεζεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε 

δεηγκαηνιεςία, δειαδή ε επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ. Τν βαζηθό εξεπλεηηθό εξγαιείν ηεο 

παξνύζαο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο δηακνξθώζεθε έρνληαο πάληα σο βαζηθό γλώκνλα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκβαηόηεηαο κε αληίζηνηρα κεζνδνινγηθά  εξγαιεία άιισλ εξεπλώλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαησζεί ζε δηεζλέο επίπεδν, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ησλ 

επξεκάησλ, ίζσο γηα θάπνηα ελδερόκελε κειινληηθή κειέηε θαη επηπιένλ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο 

ζε αθόκα κεγαιύηεξε θαη πην δηεπξπκέλε θιίκαθα (Κπξηαδόπνπινο &Σακαληά, 2011).  

Απηό, βέβαηα, επέβαιε ηελ αλάγθε κηαο ηδηαίηεξα πξνζεθηηθήο δόκεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, θαηαβάιινληαο κεγάιε πξνζπάζεηα, έηζη ώζηε νη εξσηήζεηο 

θαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηώλ λα αληαπνθξίλνληαη αθελόο ζηηο ηππνινγίεο ηεο δηαζέζηκεο 

δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα, νύησο ώζηε λα ππάξρεη πάληνηε ε 

δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο, πάληα όκσο κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή, ώζηε ηα εθάζηνηε 

απνηειέζκαηα-πνξίζκαηα λα έρνπλ λόεκα ηόζν γηα ηνλ πιεζπζκό πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

έξεπλα όζν θαη γηα ηελ επξύηεξε ειιεληθή θνηλσλία.  

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο λα αλαθεξζεί πσο εθηόο από ηε ρξήζε ελόο θαιά νξγαλσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πνηνηηθή πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζε ό,ηη αθνξά 

ηηο πνζνηηθνύ ηύπνπ εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε κεηέπεηηα 

ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζηαηηζηηθήο κεζόδνπ SPSS 

(Κπξηαδόπνπινο &Σακαληά, 2011). 

Γείγκα έξεπλαο 
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Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ, ζαθώο, θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ακεξόιεπηα θαη θαηόπηλ ελεκεξώζεώο ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ππό δηεξεύλεζε γηα ηελ 

θαζόια εζεινληηθή θαη αλώλπκε ζπκκεηνρή ηνπο (Mason, 2003;Orb, Eisenhauer&Wynaden, 

2001).  

Πην αλαιπηηθά, ινηπόλ, ζε ό,ηη αθνξά ηνλ πιεζπζκό πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα κέζσ ηεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξόθεηηαη γηα 93 θνηηεηέο, ζύκθσλα κε ηα 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κεηά ην ηέινο ηεο δξακαηνπνίεζεο, θαζώο, αξρηθά 

δηαλεκήζεθαλ 166 εξσηεκαηνιόγηα. Οη 93 ζπκκεηέρνληεο,  νη νπνίνη ήηαλ δεπηεξνεηείο 

θνηηεηέο ζην Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία 

ην εκεξνινγηαθό έηνο 2010-2011, αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή βαζκίδα ησλ 19-22 εηώλ, 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην, αθνύ πξώηα παξαθνινύζεζαλ ηε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα 

ελόο ζέκαηνο θνηλσληνινγίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπ HowardZinn «ν Μαξμ ζην Σόρν» ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Κνηλσληνινγία ζηελ 

Δθπαίδεπζε». Ο δηδάζθσλ ζπλεξγάζηεθε κε 2 θνηηήηξηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή 

ηνπ project. 

Τν δείγκα καο απνηειεί παξάιιεια ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, γη‘απηό ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε εξσηεκαηνιόγηα pre-test θαη post-test. Τν pre-test 

πεξηείρε 7 εξσηήζεηο, ελώ ην Post-test 16. Οη εξσηήζεηο ήηαλ γλσζηηθνύ ηύπνπ, γη‘απηό θαη 

επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιόγηα (pre-test,post-test), ώζηε ε ζύγθξηζε θαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ ησλ θνηηεηώλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε λα είλαη πην 

εύθνιεο. Τν pre-test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ 

θνηηεηώλ όζνλ αθνξά ζηηο καξμηζηηθέο αληηιήςεηο (ηζηνξηθά γεγνλόηα, θνηλσληθά 

θαηλόκελα, βαζηθέο έλλνηεο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο, δσή θαη έξγν ηνπ Μαξμ). Τν post-test 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

(αιιειεπηδξαζηηθή δξακαηνπνίεζε σο ηερληθή δηδαζθαιίαο). Οη εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνύ 

θαη αλνηθηνύ ηύπνπ (εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην) θαη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ έγηλαλ κε ην ινγηζκηθό γηα ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο SPSS.  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Έπεηηα θαη από ηελ αλαζθόπεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη ήδε πξνεγεζεί, 

είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί πσο ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα εκπεηξηθή κειέηε πνπ 

αθνξά ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο 

δξακαηνπνίεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληνινγηθνύ ζέκαηνο κέζα από ηελ 

απνηύπσζε ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ, πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζπάζεηα. 

Σπλνςίδνληαο, ινηπόλ, ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο, ν γεληθόηεξνο πξνβιεκαηηζκόο ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο θηλήζεθε κε βάζε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα, όπσο ελδεηθηηθά είλαη: 

1. Πνηα είλαη ε νπηηθή εθείλε γσλία κε ηελ νπνία αληηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο ηελ 
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έληαμε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

2. Πνηεο ήηαλ νη αληηιήςεηο ηνπο, πξηλ από ηελ βησκαηηθή εκπεηξία πνπ είραλ; 

3. Πνηεο ήηαλ νη αληηιήςεηο ηνπο, έπεηηα από ηελ ζρεηηθή εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ; 

4. Πηζηεύνπλ πσο ε ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θνηλσληνινγηθώλ 

ζεκάησλ είλαη απνηειεζκαηηθή; 

5. Πνηα είλαη ηα εθόδηα εθείλα, ηα νπνία ζεσξνύλ πσο ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ θαη κε 

πνην ηξόπν ζα κπνξνύζαλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ, έηζη ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 

κηαο ηέηνηαο πξσηόγλσξεο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο; 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

Πξώηα από όια, πξηλ από ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα πεξηγξάθεη ην ζπλνιηθό πιαίζην θαη ππόβαζξν ηεο έξεπλαο. Πην 

αλαιπηηθά, ινηπόλ, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ καξμηζκνύ 

κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ηνπ Zinn, «Ο Μαξμ ζην Σόρν». Η 

δηδαζθαιία ππνζηεξίρζεθε από ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (powerpoint), ελώ ε κέζνδνο 

πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε παξεκβνιή απνζπαζκάησλ.  

Τα απνηειέζκαηα από ηελ παξνύζα έξεπλα, όπσο απηά πξνέθπςαλ κέζα από ηελ αλάιπζε-

θσδηθνπνίεζε κε ην ζηαηηζηηθό ινγηζκηθό SPSS ησλ 93 ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

από ηνπο θνηηεηέο, επηβεβαίσζαλ ηόζν ηελ αξρηθή ππόζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο όζν θαη ηα 

πνξίζκαηα εξεπλώλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην παξειζόλ ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία 

ηεο έληαμεο ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, επηηεύρζεθε ε θάιπςε όισλ 

ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. 

Σύκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ ζα κπνξνύζαλ λα 

ηαμηλνκεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηξεηο θαηεγνξίεο-ζεκαηηθέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπόλ, ε πξώηε ζεκαηηθή απνηειεί ηελ «πξνεγνύκελε γλώζε ησλ 

θνηηεηώλ γηα ηα ζέκαηα ηεο δηδαζθαιίαο». Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ, νη 

θνηηεηέο θαηείραλ, άιινη ζε κεγαιύηεξν βαζκό θαη άιινη ζε κηθξόηεξν, πξόηεξε γλώζε γηα 

ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ, ππνζηεξίδνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πσο νη πεγέο ησλ γλώζεσλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία πξνέξρνληαη από ην ζρνιείν 

θαζώο θαη από ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή αλαδήηεζε γηα κάζεζε θαη ελεκέξσζε ηεο 

καξμηζηηθήο ζεσξίαο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηηο εμειίμεηο ηεο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο ζε θάζε επίπεδν. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζε ό,ηη αθνξά ηελ εξώηεζε γηα πηζαλή 

πξνεγνύκελε γλώζε ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ «Ο Μαξμ ζην Σόρν», νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

θνηηεηέο δελ ην γλώξηδαλ, αιιά ην έθξηλαλ σο ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ, έπεηηα από ηελ 

εκπεηξία πνπ βίσζαλ.  

Σπγθεθξηκέλα, ζηελ εξώηεζε 2a (Γλσξίδεηε πνηνο είλαη ν Καξι Μαξμ;), ην 95,9% απάληεζε 

λαη, ελώ ην 4,1% όρη. Όκσο, ζηελ εξώηεζε 2b (Πξνζδηνξίζηε κε αθξίβεηα ηελ ηδηόηεηά ηνπ.) 
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ην 6,8% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε κε αθξίβεηα (θηιόζνθνο, ηζηνξηθόο, πνιηηηθόο, 

νηθνλνκνιόγνο, θνηλσληνιόγνο θαη ζεκειησηήο ηνπ θνκκνπληζκνύ), ελώ ην 13,7% απάληεζε 

όηη δε γλώξηδε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Καξι Μαξμ. 

Σηε ζπλέρεηα, νη εξσηήζεηο 4 θαη 5 αθνξνύλ ζην γλσζηηθό επίπεδν ησλ θνηηεηώλ γηα βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ καξμηζκνύ, όπσο είλαη ε ζεσξία ηεο ππεξαμίαο θαη ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο 

ηζηνξίαο αληίζηνηρα. Σηελ εξώηεζε 4a, ην 80,8% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε όρη, ελώ ην 19,2% 

λαη. Σηελ εξώηεζε 4b, κόλν ην 12,3% ησλ θνηηεηώλ κπνξνύζε λα πεξηγξάςεη ζπλνπηηθά ηη 

είλαη ε ζεσξία ηεο ππεξαμίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ εξώηεζε 5a, ην 83,6% ησλ θνηηεηώλ δε 

γλώξηδε ηη είλαη ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ελώ ζηελ εξώηεζε 5b κόιηο ην 5,5% 

κπνξνύζε λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα. Τέινο, ζηελ εξώηεζε 6b (αλαθέξεηε έλα ή 

πεξηζζόηεξα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγώλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο έλαληη ηεο 

αζηηθήο), ην 45,2% ησλ θνηηεηώλ δε γλώξηδε λα απαληήζεη. Σην post-test θαη εθόζνλ έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζηελ εξώηεζε 7 (Αλαθέξεηε κία ή πεξηζζόηεξεο 

έλλνηεο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο θαη αλαπηύμηε ζπλνπηηθά), ην 78,5% ησλ θνηηεηώλ 

απάληεζε επαξθώο.  

Δπηπξνζζέησο, νη «απόςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα ηε ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε 

δηδαζθαιία θνηλσληνινγηθώλ ζεκάησλ» είλαη ε δεύηεξε θαηεγνξία-ζεκαηηθή απαληήζεσλ. 

Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαηηθή θαηεγνξία, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζώο ελώ 

αξρηθά θαη πξηλ ηε βησκέλε εκπεηξία νη θνηηεηέο δελ είραλ παξά νπδέηεξε άπνςε γηα ηελ 

έληαμε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία, σζηόζν, ακέζσο κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θνηλσληνινγίαο, ε αληίιεςή 

ηνπο άιιαμε θαη κε ζζέλνο πιένλ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα αιιά θαη αλαγθαηόηεηα ηεο 

πηνζέηεζεο ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηόζν ησλ ελλνηώλ ηεο 

καξμηζηηθήο ζεσξίαο όζν θαη άιισλ θνηλσληνινγηθώλ ζεκάησλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

έθθξαζε ηεο κεγάιεο ηνπο επηζπκίαο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε έλα επόκελν δηδαθηηθό 

επεηζόδην κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο, απαληώληαο ζεηηθά ζηελ ελ ιόγσ 

πνιύ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. 

Σπγθεθξηκέλα ζηελ εξώηεζε 4 (Η δξακαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεαηξηθνύ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Κνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ζαο βνήζεζε, γηα λα απνζαθελίζεηε 

θάπνηεο από ηηο βαζηθέο καξμηζηηθέο ηδέεο;), ην 72% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε πνιύ 

(Γξάθεκα1). 
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Γξάθεκα 1: ζπκβνιή ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηελ απνζαθήληζε βαζηθώλ καξμηζηηθώλ ελλνηώλ 

Δπηπξνζζέησο, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία απαληήζεσλ, απηή θέξεη ηνλ 

ηίηιν «αμηνιόγεζε από ηνπο θνηηεηέο ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληνινγηθώλ ελλνηώλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ». Η ηξίηε θαηεγνξία, 

έηζη όπσο δηακνξθώζεθε ηόζν από ηηο εξσηήζεηο όζν θαη από ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ, 

νινθιεξώλεη ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

επηβεβαηώλνληαο ηνηνπηνηξόπσο ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηε ζεηηθή απόθξηζή ηνπο απέλαληη ζηε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληνινγηθώλ ελλνηώλ 

θαη δε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληνινγηθώλ ελλνηώλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηνπ 

Μαξμ.  

Η επξύηεξε ζεσξία ηνπ Μαξμ απνηειεί, πξάγκαηη, έλα κέξνο ηεο επηζηήκεο ηεο 

θνηλσληνινγίαο πνπ είλαη δύζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηό ή αθόκα θη αλ επηηεπρζεί ε θαηαλόεζή 

ηνπ, δελ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε όιν ην εύξνο ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, δελ πξνθαιεί κεγάιε 

εληύπσζε ην γεγνλόο πσο ζρεδόλ όινη νη θνηηεηέο ππνζηήξημαλ πσο ε ελ ιόγσ ηερληθή 

ζπλέβαιε ζηελ απνζαθήληζε πνιιώλ δπζλόεησλ ελλνηώλ από ηε ζεσξία ηνπ Μαξμ, ελώ 

ηαπηόρξνλα ελζνπζηάζηεθαλ κε ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο, θαζώο 

ππήξρε ε έληνλε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε όινπο όζνπο βξίζθνληαλ ζηελ αίζνπζα. Αθόκα, 

νη θνηηεηέο δελ παξέιεηςαλ λα ππεξηνλίζνπλ πσο ε ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο ζπλέβαιε 

ζηνλ εκπινπηηζκό θαη ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ γλώζεσλ ηνπο κε έλαλ θαζόια 

επράξηζην ηξόπν. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηελ εξώηεζε 9 (Θεσξείηε όηη ε δξακαηνπνίεζε ππήξμε θαζνξηζηηθόο 

παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ-ζηελ απόθηεζε θαη ηνλ 

εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ ζαο-), ην 73,1% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε πνιύ. Τέινο, ζηελ 

εξώηεζε 10a (Καηόπηλ ηεο πινπνίεζεο ηνπ project θαη ηελ ηερληθή δηδαζθαιίαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε (δξακαηνπνίεζε), πηζηεύεηε όηη είζηε ζε ζέζε λα απαληήζεηε πνηνο είλαη ν 

Φξίληξηρ Έλγθειο θαη ηη είλαη ην «Κεθάιαην»;), ην 45,2% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε πνιύ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εξώηεζε 14, δεηήζεθε από ηνπο θνηηεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε δπλαηόηεηά 

ηνπο λα απαληήζνπλ ζε ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πνιύ (Γξάθεκα 2). 

 

 

Γξάθεκα 2: αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ θνηηεηώλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξσηήκαηα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ project 

Τέινο, ζηελ εξώηεζε 15a (Πηζηεύεηε όηη ε δηδαζθαιία απηνύ ηνπ ηύπνπ ζα ζαο βνεζήζεη γηα 

ηελ εθπόλεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο;) ην 77,4% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε πνιύ. 

Δπηβεβαηώλνληαη,ινηπόλ, ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζόλ, όπσο 

αλαιύζεθαλ ζην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο, πσο ε έληαμε ηεο 

ηόζν δηαδξαζηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία ελόο 

θνηλσληνινγηθνύ ζέκαηνο, ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ θνηηεηώλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ 

πξνζεγγίζζεθαλ, επηηπγράλνληαο ηελ αιιεινεπίδξαζε θαη ηελ αληαιιαγή θξηηηθώλ απόςεσλ, 

ζθέςεσλ θαη ηδεώλ. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη απόιπηα ζαθέο πσο ηειηθά ε ζπλνιηθή απνηίκεζε 

ηεο δηδαθηηθήο πξνζπάζεηαο κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο δξακαηνπνίεζεο από ηνπο 

θνηηεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία, θξίλεηαη σο παξαπάλσ από ζεηηθή θαη 

ελζνπζηώδεο. 

Σπδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα 

Σπκπεξαζκαηηθά θαη ζύκθσλα κε ηα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάιπζε ηόζν ησλ 

απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα όζν θαη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο, απνδεηθλύεηαη 
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πσο, πξάγκαηη, ε ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

θνηλσληνινγηθνύ ζέκαηνο ηεο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ ζε ζπνπδαζηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηνλ Παπαζηάζε (2005) ε δξακαηνπνίεζε απνηειεί κία κέζνδν 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, ηελ αλάπηπμε ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο ηεο γλώκεο ηνπο, ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο αιιά θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, 

ινηπόλ, ε ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ 

ζηελ κάζεζε, ζηελ απηναμηνιόγεζή ηνπο αιιά θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα λα γίλνπλ 

εξεπλεηέο ηεο ίδηαο ηνπο ηεο κάζεζεο (Lew, Alwis&Schmidt, 2010;Ward, Connolly&Meyer, 

2013.). Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ, ε αλάιεςε 

ελόο ξόινπ από ηνπο θνηηεηέο κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε κία ξεαιηζηηθή θαηαλόεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπο, έηζη ώζηε λα κε δηζηάζνπλ λα αλαιάβνπλ απηόβνπιεο 

θαη απηόλνκεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κέζα από ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο επίδνζήο 

ηνπο.  

Η αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ πνπ ζπληειείηαη κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε, έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηε 

ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ θνλζηξνπθηηβηζκνύ (socialconstructivism) (Beare&Belliveau, 2007), 

ελώ ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία (Conard&Asher, 2000; Γξακκαηάο, 2004; 

Freeman, Sullivan&Fulton, 2003;Μνπγηαθάθνο,2006;Ο‘ Farrell, 1998;Pitfield, 2012;Πηηνύιε, 

2003) ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, νη ζηόρνη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζηελ απόθιηζε από ηνπο παξαδνζηαθνύο 

ηξόπνπο κάζεζεο, ηελ πξνώζεζε ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ ηππηθώλ 

ηεξαξρηθώλ δνκώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηε γλώζε θαη ηελ κάζεζε, ηελ ζπλεξγαηηθόηεηα, ηελ ζύλδεζε ηεο ζεσξίαο 

κε ηελ πξάμε, ηελ αιιαγή λννηξνπίαο, ηελ απόθηεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ εκπεηξηώλ 

θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνβειηίσζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 

Δπηπξόζζεηα, κία αθόκα ζεκαληηθή επηξξνή πνπ αζθεί ην δξάκα πξνθύπηεη κέζα από ιέμεηο 

θαη εηθόλεο, νη νπνίεο πξνβάινπλ εζηθά δεηήκαηα, κελύκαηα θαη εηθόλεο, επίζεο. Πξόθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα κελύκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ελόο θεηκέλνπ, θαζώο ζρεηίδνληαη κε ηε δύλακε ηνπ δηθαίνπ, ηελ ζεκαζία 

ηεο έλδεημεο ζεβαζκνύ θαη πνιιά άιια. Δπίζεο, είλαη άμην ιόγνπ λα αλαθεξζεί πσο νη 

δξακαηνπξγνί έρνπλ αληιήζεη ηδέεο κέζα από ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή εκπεηξία θαη 

ζπγθξνύζεηο, αληίζηνηρα, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ραξαθηήξεο θαη θαηαζηάζεηο. Σε πεξίπησζε 

πνπ ηα ζέκαηά ηνπο είλαη επαλαιακβαλόκελα, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη όηη πξνδίδνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλεζπρίεο.  

Σε θάζε πεξίπησζε, απηό πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο ηειηθά ηα κελύκαηα πνπ ε 

ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο πξνζπαζεί λα κεηαδώζεη, απηά δελ γίλνληαη αληηιεπηά κε ηνλ 

ίδην ηξόπν από όινπο θαη επνκέλσο, ε αιήζεηα ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ ή/θαη ηεο θάζε 

παξάζηαζεο είλαη κνλαδηθή γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, θαζώο ζπκκεηέρεη κέζα από ηε δηθή ηνπ 

ςπρή, κπαιό θαη ζθέςε. Έηζη, ινηπόλ, πξόθεηηαη πάληνηε γηα κία δηαθνξεηηθή, πξνζσπηθή, 
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κνλαδηθή αιιά θαη πνιύ κνλαρηθή ππόζεζε (Konijn, 1991; Landy, 1983;Leit &Humphries, 

1999;Λενληάξεο, 2010; Walsh-Bowers, 2006).  

Σπκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, θαη ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, κπνξνύλ λα 

θαλνύλ εμίζνπ ρξήζηκεο νξηζκέλεο πεξαηηέξσ εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή δηδαζθαιία θνηλσληνινγηθώλ ζεκάησλ κέζα από ηελ ηερληθή ηεο δξακαηνπνίεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ιάβνπλ 

ζνβαξά ππόςε ηνπο όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

θαηαβνιή κεγαιύηεξσλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο θαη ηελ θαιύηεξε 

δπλαηή θαηαλόεζή ηεο από ηνπο θνηηεηέο θαη σο εθ ηνύηνπ, λα πηνζεηήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο 

δξακαηνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θνηλσληνινγίαο-θαη όρη κόλν. 
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