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Περίληψη 

Απώτερος στόχος της Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η ανάδειξη και τελειοποίηση του ιδιαίτερου 

δυναμικού του κάθε ανθρώπου, καθώς και η καλλιέργεια της πολιτικής και κοινωνικής του 

ταυτότητας. Όλες οι παιδαγωγικές θεωρίες διερευνούν αυτήν τη σχέση μεταξύ του εκπαιδευόμενου και 

του ιδιαίτερου κοινωνικού σχηματισμού που διαβιοί, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν στην ανάπτυξη 

εύστοχων μεθόδων, οι οποίες αποτελούν τον συστηματικό δρόμο, τη στρατηγική βάσει των οποίων θα 

μορφοποιηθεί το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο. Η σύγχρονη οπτική που αποθεώνει την απόκτηση 

όλο και περισσότερων γνωστικών εφοδίων, αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό το όραμα της δημιουργίας 

αγαθών και ενεργών πολιτών, ολοκληρωμένων νοητικά και συναισθηματικά. Στον αντίποδα, και σε 

μια διαχρονική πορεία αναπτύσσονται και συνδιαλέγονται με παιδαγωγικές μεθόδους οι ιδεολογικοί 

προβληματισμοί της φιλοσοφίας, αποδεικνύοντας τη δυναμική τους στον χώρο της Εκπαίδευσης. 

Εμπνεόμενοι από το πλατωνικό ιδεώδες για εὐβουλία, για την αναζήτηση των Λόγων, τη συστηματική 

έρευνα για την ανάδειξη του Αληθούς, επιχειρούμε να το ακολουθήσουμε δημιουργικά, υιοθετώντας 

διδακτικές προσεγίσεις, με έμφαση στη διαλεκτική πορεία προς τη γνώση με έντονα βιωματικό 

χαρακτήρα, που παρασύρει τα παιδιά σε ένα ταξίδι αυτοπραγμάτωσης και ανακάλυψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, διδακτική προσέγγιση, πολιτική και κοινωνική ταυτότητα. 

 

PLATONIC THINKING IN TEACHING APPROACHES IN ELEMENTARY EDUCATION 

 

Maria Anagnostou 

 

Abstract 

The ultimate goal of Education should be the promotion and refinement of the potential of each person, 

as well as the cultivation of his political and social identity. All pedagogical theories explore this 

relationship between the trainee and the particular social formation that he/she lives in and at the same 

time proceed to the development of appropriate methods, which are the systematic way, the strategy on 

the basis of which the appropriate pedagogical framework will be formed.The modern perspective that 

deifies the acquisition of more and more cognitive supplies, greatly weakens the vision of creating 

good and active citizens, that are integrated mentally and emotionally. On the contrary, and in a 

diachronic course, the ideological reflections of philosophy are developed, communicated with 

pedagogical methods, proving their dynamics in the field of Education.Inspired by the Platonic ideal 

for euboulia (εὐβουλία), for the search for the Logos, the systematic research for the emergence of the 

Truth, we try to follow it creatively, adopting didactic approaches, with emphasis on the dialectical 

path to knowledge with a strongly experiential character, which leads children on a journey of self-

realization and discovery. 
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1) Πλατωνική σκέψη και Εκπαίδευση 

Στον  Πρωταγόρα φαίνεται η δύναμη, αλλά και η δυνατότητα του διαλέγεσθαι, της 

επικοινωνίας και της ανταλλαγής επιχειρημάτων. Λαμβάνοντες και διδόντες οι 

συμμετέχοντες στη διαλεκτική πράξη, απολαμβάνουν γνώση και ταξίδι προς την 

Αλήθεια, μετέχουν σε μια μαγική πορεία συναναστροφής, σε μια μυσταγωγική 

πορεία έρευνας και κατάθεσης απόψεων1. Και στον Μένωνα2 φαίνονται τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του διαλόγου, όπως η αδιάλειπτη απορία, η γνωστική σύγκρουση, η 

διαρκής αναψηλάφηση , η διαπραγμάτευση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Μέσα 

από τους πλατωνικούς διαλόγους συμπαρασυρόμαστε από τον κόσμο των αισθήσεων 

σε ταξίδι στον κόσμο των ιδεών, με όχημα την θεατρική εκφραστικότητα των 

πλατωνικών προσώπων, τα οποία συνομιλούν, προβληματίζονται, ερευνούν χωρίς 

δοκιμιακή επιτήδευση, αλλά με μια παιγνιώδη ανατρεπτική διαδικασία. Οι 

πλατωνικοί διάλογοι χαρακτηρίζονται για τη διανοητική και συναισθηματική τους 

κινητικότητα, καλώντας μας σε αναθεωρήσεις και εσωτερικές αλλαγές. Αποτελούν 

ιδιαίτερης αισθητικής έργα, στα οποία εντοπίζεται εξαιρετικός πλούτος γνώσεων, όχι 

με την έννοια μεμονωμένων κομματιών πληροφορίας, αλλά ως εννοιολογικές 

ολότητες. 

    Στόχος δεν είναι η υιοθέτηση κάποιας συγκεκριμένης άποψης, αλλά η θεμελίωση 

της πνευματικής ελευθερίας, η συμμετοχή σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία 

ακρόασης και ομιλίας, όπου κάθε άνθρωπος προσκαλείται να συμμετέχει 

ολοκληρωτικά με τη νοητική, αλλά και με τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Το 

πλατωνικό έργο εμπνέεται από τη σχεσιοδυναμική υπόσταση του προσώπου, από το 

συνειδέναι και μας καλεί να το βιώσουμε, να το επικοινωνήσουμε και σε άλλους, να 

το ταξιδέψουμε και να το αναπτύξουμε. 

    Οι συνομιλητές των πλατωνικών διαλόγων είναι πρόσωπα της εποχής που 

συνδιαλέγονται, καταθέτουν τη δική τους οπτική γωνία για το εξεταζόμενο, κάθε 

φορά, θέμα, μετέχουν στην εξωτερίκευση των ιδεών τους στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά 

ιδιότυπης θεατρικότητας, όπου η διερεύνηση ηθικών και πολιτικών ζητημάτων 

οπτικοποιείται και ανάγεται σε επικοινωνιακή φόρμα. Η επικοινωνία, η διερεύνηση, η 

ανάδειξη της προσωπικής έκφρασης παρωθεί σε μια διαδικασία μέθεξης με τον 

κόσμο των ιδεών, όπου προχωρούμε από τη φωτογραφική σωρευτική αντίληψη του 

κόσμου στην βαθύτερη κατανόησή του και στην επιστημονική τεκμηρίωσή του. 

    Ο Πλάτων πρέσβευε ότι η αληθινή παιδεία είναι εκείνη, που εμπνέει στον μαθητή 

την επιθυμία να γίνει ο τέλειος πολίτης, τον γυμνάζει ως προς την αρετή και τον 

μαθαίνει να διοικεί και να διοικείται με δικαιοσύνη3. Η πολιτική του θεωρία φαίνεται 

ανάγλυφα στο έργο του Τίμαιος, όπου αναπτύσσεται το τρίπτυχο κόσμος-πόλη-

άνθρωπος, βάσει του οποίου κάνει διασυνδέσεις και προβαίνει σε αναλογίες. Ο 

άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος συμπυκνωμένος, ενώ η πόλη λειτουργεί κατ’ 

αναλογία όπως ο ανθρώπινος οργανισμός με ξεχωριστή συμπληρωματικότητα. Ο 

φιλόσοφος και στον Τίμαιο, ξεκινά το έργο του με αναφορά στην Πολιτεία, ενώ 

 
1 ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 348a, 1-4. 
2 ΠΛΑΤΩΝ, Μένων, 80a, 1-4. 
3 ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι, 643e-644b. 
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επισημαίνει τη διασύνδεση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και της πολιτικής 

έκφρασης του ανθρώπου με την ποιότητα διαπαιδαγώγησής του4. Στο επίκεντρο, 

λοιπόν, της φυσικής του θεωρίας είναι ο άνθρωπος, κατ’ αναλογίαν με τον κεντρικό 

ρόλο του ατόμου-πολίτη στα πολιτικά δρώμενα. Ο κάθε άνθρωπος, όταν διαβιοί σε 

ένα δομημένο πολιτειακά σχηματισμό, όντας φορέας θεσμικών δεσμεύσεων και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, πορεύεται προς το έλλογον, στην τάξη και την ωραιότητα. 

Δρα κοινωνικά και εκφράζεται επιδιώκοντας την αυτοπραγμάτωση μέσα στα 

διαφορετικά περιβάλλοντα, συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο, όχι με την έννοια της 

απλής γνωστοποίησης, αλλά με την μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας, αμοιβαίου 

σεβασμού και ανταλλαγής. 

 

Ο Thomas-Humphrey Marchall5 συνοψίζει τις συνιστώσες που αποτελούν την 

ιδιότητα του πολίτη: 

• Το ατομικό στοιχείο, δηλαδή την προσωπική ελευθερία και έκφραση. 

• Το πολιτικό στοιχείο, δηλαδή την εκπροσώπηση και τη γνωμοδότηση. 

• Το κοινωνικό στοιχείο, δηλαδή την ολοκληρωτική συμμετοχή στην κοινωνική 

ζωή, την ασφάλεια και το βίωμα της ομαδικότητας. 

 

Οι Audrey Osler & Hugh Starkey επισημαίνουν ότι η εκπαίδευση και η πολιτειότητα 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Λένε, σχετικά, ότι: “Η πλήρης πολιτειότητα εξαρτάται 

από την πρόσβαση, όχι μόνο στο δικαίωμα της εκπαίδευσης αλλά και σε ορισμένα 

δικαιώματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και μέσω αυτής. Έτσι, το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας στον αγώνα για την πολιτειότητα. Το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο όταν η εκπαίδευση γίνεται προσιτή, αποδεκτή 

και προσαρμόσιμη στις ανάγκες των εκπαιδευομένων”6. 

    Η ιδιότητα του πολίτη διασυνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία, που 

κύριο μέλημα της θα πρέπει να είναι η ολόπλευρη μόρφωση και κοινωνικοποίηση 

μέσω της καθοδήγησης των μαθητών για ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσης, 

συνυπολογίζοντας την ιδιαιτερότητα του καθενός. Ο Howard Gardner στο έργο του  

Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st century αναφέρεται στη 

σπουδαιότητα της διερεύνησης των παιδιών μέσω πολλών και ποικίλων 

παραδειγμάτων και εποπτειών, ώστε να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τον 

τρόπο σκέψης και δράσης των ενηλίκων, ανάλογα με την ιδιότητά τους και την 

οπτική τους γωνία7. Η εκπαίδευση που απολαμβάνει ένα παιδί θα πρέπει να 

οραματίζεται αυτόνομους ανθρώπους, με ενσυναίσθηση και να δημιουργεί τις 

απαραίτητες προυποθέσεις για προσωπική εξέλιξη προς τον δρόμο της καθαρής 

σκέψης. Με συστηματική έρευνα ο εκπαιδευόμενος οδηγείται στην επισήμανση των 

λόγων και μέσω της εξέτασής τους στην αλήθεια των πραγμάτων, στην ενόραση των 

 
4 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 87 c-d. 
5 MARCHALL, (2000). 
6 OSLER & STARKEY, (2005), σ.77. 
7 GARDNER, (1999). 
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ιδεών, όπως επισημαίνεται και στο έργο του Πλάτωνα Φαίδων8. 

    Το πλατωνικό εκπαιδευτικό σύστημα εστιάζεται στην πνευματική κατάρτιση των 

ατόμων και στην ηθική διάπλασή τους σε μια δια βίου διαδικασία, που στηρίζεται 

στη βιωματική και διεπιστημονική προσέγγιση και αποσκοπεί στην εὐβουλία, στην 

ορθή κρίση και τη σώφρονα λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα κοινωνικών 

σχηματισμών. Αυτό φαίνεται και στον Πρωταγόρα, όπου αναφέρεται: τὸ δὲ μάθημά 

ἐστιν εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, καὶ περὶ 

τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος ἂν εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν9. 

    Στην Πολιτεία10 καταγράφεται με ευκρίνεια η άποψή του για την αυτενεργό 

μάθηση και τη δύναμη της δημοκρατικής παιδείας. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται μέσω 

βιωματικών δραστηριοτήτων με παιγνιώδες ύφος, χωρίς ίχνος καταναγκασμού και με 

γνώμονα τις ιδιαίτερες κλισεις του καθενός. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις φράσεις: 

‘οὐδὲν μάθημα μετὰ δουλείας τὸν ἐλεύθερον χρὴ μανθάνειν’, ‘ἀλλὰ παίζοντας 

τρέφε’, ‘ἐφ᾽ ὃ ἕκαστος πέφυκεν”. 

    Σύγχρονοι νευροεπιστήμονες μελετούν τη νευροαπεικόνιση του ανθρώπινου 

εγκέφαλου και υποστηρίζουν πως δραστηριοποιούνται οι ίδιοι νευρώνες- καθρέφτες 

(mirror neurons), νευρώνες Γκάντι, όπως ονομάζονται από τον νευροφυσιολόγο 

Vilayanur  Ramachandram11, είτε βιώνουμε κάτι, είτε το παρατηρούμε, 

δραστηριοποιώντας την ενσυναισθητική μας διαδικασία. Η παραστατική δύναμη του 

διαλόγου, η σωματικότητα και οι χειρισμοί που συνοδεύουν τη φωνολογική έκφραση 

οδηγούν στην αυτοσυνειδησία και στην καλλιέργεια της κριτικής-δημιουργικής 

σκέψης, καθώς μέσα σε αυτή την κοινή σχέση συνυπάρχουν διαφορετικές 

ταυτότητες. Αναπτύσσεται η ατομικότητα μέσα στο πλαίσιο και των άλλων και 

επιτυγχάνονται αλλαγές στη σκέψη από τη θέαση, την ακρόαση της διαφορετικής 

οπτικής γωνίας. 

    Η ‘φιλοσοφία για παιδιά’ (ΦγΠ) ως ιδιαίτερος χώρος διδακτικών προσεγγίσεων 

δίνει έμφαση στη διαλογική  επικοινωνία, στην εξοικίωση των παιδιών με 

συλλογικές, διερευνητικές προσπάθειες, που καλλιεργούν πολυδιάστατες γνωστικές 

δεξιότητες και ταυτόχρονα την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Η έννοια του 

πολυδιάστατου αναφέρεται στις ποικίλες διαστάσεις της σκέψης, όπως είναι η κριτική 

(critical), η δημιουργική (creative) και η φιλόστοργη ή σκέψη φροντίδας (caring)12. 

    To σημαντικότερο είναι πως οι μικροί μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με τέτοιας 

ποιότητας διδακτικές προσεγγίσεις, οικοδομούν την κριτική και δημιουργική σκέψη, 

αναζητούν το αυθεντικό και το αληθινό, όντας μέσα σε περιβάλλον συναλλαγής και 

συνοδοιπόρευσης, που ευνοεί την καλλιέργεια της πολιτικής ταυτότητας, αλλά και 

την τόνωση της διαφορετικότητας του καθενός. Ισχυρό γνώρισμα της ΦγΠ είναι η 

ερώτηση, η οποία ερευνά, προχωρά και αναδεικνύει, στοχεύοντας ανάλογα με τη 

χρήση της σε διαφορετικά επίπεδα σκέψης: Tην αναζήτηση πληροφορίας 

 
8 ΠΛΑΤΩΝ, Φαίδων, 99 d-e. 
9 ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 319a. 
10 ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία Β’τόμος, Ζ’ 536e -537a. 
11 RAMACHANDRAM, (2011). 
12 LIPMAN, (2006). 
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(κυριολεκτικές)- την επιστράτευση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

(αναλυτικές)- την καλλιέργεια της αφηρημένης σκέψης (εννοιολογικές). 

    Εξαιρετικό μεθοδολογικό εργαλείο της ΦγΠ είναι το εκπαιδευτικό δράμα, 

παιδαγωγική μέθοδος που συμβάλλει ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 

μαθητών και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού τους ρόλου. Αποτελεί μορφή τέχνης, 

που παρωθεί τα παιδιά να εκφραστούν χωρίς περιορισμούς μέσα στο φαντασιακό 

περιβάλλον της θεατρικής σύμβασης. Η συνύπαρξη του φανταστικού και 

πραγματικού αποκαλείται από τον Augusto Boal ως μέθεξη (methexis) και νοείται ως 

ένας τρόπος επαφής με τις ιδέες μέσω των αισθητών, χρησιμοποιώντας τα ως 

μοντέλα13. Σύμφωνα με αυτήν, τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση επι - κοινωνίας 

και συμμετοχής δρώντας και μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου, αναπτύσσοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική τους 

συνείδηση. Σύμφωνα με τον Augusto Boal πρόκειται για έναν σωματικό στοχασμό 

πάνω στον εαυτό μας14. 

 

2) Εκπαιδευτικό Δράμα-Δραματικές τεχνικές 

Η Άλκηστις Κοντογιάννη αναφέρει για τη δραματοποίηση ότι: “είναι ένας 

παιδαγωγικός τρόπος που οδηγεί το παιδί να βιώσει και να μεταλλάξει σε εμπειρίες τις 

πληροφορίες-γνώσεις και τις συνειδητές και ασυνείδητες ποιότητες του εσωτερικού του 

κόσμου, εκφράζοντας τες δυναμικά μέσα απ’ το σώμα του και το λόγο του στον 

εξωτερικό κόσμο”15. 

    Το εκπαιδευτικό δράμα εμπνέεται από την πλατωνική σκέψη, καθώς είναι ένας 

συλλογικός δρόμος μάθησης, διερεύνησης και πειραματισμού μέσα από τη 

συναισθηματική και ψυχοκινητική έκφραση του ατόμου. Tα παιδιά καλούνται μέσω 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων, να διαχειριστούν γεγονότα, να ανακαλύψουν γνωστικά 

μοτίβα, να εξελίξουν ικανότητες δικές τους και της ομάδας, στην οποία κάθε φορά 

συμμετέχουν. Ενδυναμώνει την ικανότητα ενσυναίσθησης και συντελεί στην 

αναπλαισίωση συμπεριφορών, καθώς η εναλλαγή ρόλων στα θεατρικά παίγνια, 

αναδεικνύουν στάσεις και συμπεριφορές και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες 

για ενδοσκόπηση και προσωπικό μετασχηματισμό. 

    Τα θεατρικά παιχνίδια, η υπόδηση ρόλων στον σχεδιασμό των διδακτικών 

προσεγγίσεων  αποτελούν την έμπρακτη παραδοχή της θεμελιώδους σημασίας της 

έμφυτης ορμής του ανθρώπου για παιχνιώδη εξωτερίκευση, έκφραση και 

δημιουργική ανασύσταση των ερεθισμάτων. Ο εκπαιδευτικός ως μεσάζοντας, έχοντας 

διασφαλίσει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία, οφείλει με πρωτότυπο, μοναδικό 

και ευρηματικό τρόπο να γεφυρώσει, να διασυνδέσει τα έμφυτα ενδιαφέροντα των 

μαθητών με πραγματικές εμπειρίες μάθησης, που σχετίζονται άμεσα με αυτά. Ο 

William James έλεγε πως : “Για να πετύχουμε τους διδακτικούς μας στόχους ,πρέπει να 

κεντρίσουμε τόσο πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών μας γι αυτά που πρόκειται να 

διδάξουμε , ώστε να εξαφανίσουμε από το μυαλό τους οτιδήποτε άλλο μπορεί να 

 
13 BOAL, (1995). 
14 BOAL, (2013), σ.135. 

 15ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, (1998), σ.42. 
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αποσπάσει την προσοχή τους. Μετά να τους παρουσιάσουμε αυτά που θέλουμε με τόσο 

εντυπωσιακό τρόπο, που να τα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Και τέλος να τους 

δημιουργήσουμε τόσο μεγάλη περιέργεια, ώστε να θέλουν να μάθουν κι οι ίδιοι τα 

επόμενα στάδια , αυτών που έχουμε ήδη διδάξει”16. 

    Το εκπαιδευτικό δράμα ενεργοποιεί τα εσωτερικά κίνητρα των παιδιών για 

συμμετοχή και στοιχειοθετεί μια επιτυχημένη διδακτική προσέγγιση, έλκοντας 

διαθεματικές-διεπιστημονικές  συσχετίσεις. Στηρίζεται στην αρχή των πολλαπλών 

καναλιών, βάσει των οποίων οι μαθητές εκπαιδεύονται πως να θυμούνται, αλλά και 

μαθαίνουν  πως να κατανοούν17. Στην πραγματικότητα, μέσω της αυτοέκφρασης , της 

προσέλκυσης ερεθισμάτων, που ο καθένας βρίσκει στον δικό του χώρο, στις 

προσωπικές του φόρμες αποκωδικοποίησης, όντας μέσα στο  συνεργατικό πνεύμα της 

ομάδας, εκχωρεί  στα άλλα μέλη το δικαίωμα ισότιμης διαμόρφωσης και έκφρασης, 

ενώ ταυτόχρονα συντελεί στη δημιουργία πλαισίου για την προσωπική του 

ενδυνάμωση. Συγκεκριμένα, ο William James18 όρισε την αυτοεκτίμηση ως:“η 

σύνθεση των σκέψεων και των συναισθημάτων τα οποία αποτελούν την ενημερότητα 

και την κατανόηση του ατόμου σχετικά με τον εαυτό του, την αντίληψη δηλαδή του 

ποιος είναι και τι είναι”. 

    Αυτό το παιχνίδι με τον εαυτό και τους άλλους, τα καθρεφτίσματα των 

συναισθημάτων , των πράξεων, η ενσάρκωση ρόλων και η διαχείριση γεγονότων από 

την καθημερινότητα, ενδεδυμένη το πέπλο της φαντασίας οδηγεί αβίαστα στην 

κατάκτηση της κριτικής σκέψης και της ενσυναίσθησης. 

 

3) Εκπαιδευτικό δράμα: Ο μανδύας του Ειδικού 

Ο μανδύας του ειδικού (mantle of the expert ) θεωρείται μία διδακτική μέθοδος ,την 

οποία εισήγαγε η θεατροπαιδαγωγός Dorothy Heathcote, που δημιουργεί δραματικό 

περιβάλλον και ζητά από τους συμμετέχοντες να αναλάβουν ρόλους ‘ειδικών’ σε όλο 

το φάσμα του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι19. Βασικός πυρήνας των μεθόδων 

της είναι ο κεντρικός ρόλος, που αποδίδει στο εκπαιδευτικό δράμα και η πίστη ότι 

αυτό αποτελεί έκφραση του συνολικού δυναμικού των παιδιών στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

     Αναγνώριζε στο πρόσωπο του μικρού μαθητή , μια δυναμικά εξελισσόμενη 

προσωπικότητα, έναν φορέα σκέψης και δράσης, που συνδιαμορφώνει το μαθησιακό 

κλίμα και συμβάλλει στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων. Στην πράξη μέσω του 

εκπαιδευτικού δράματος προήγαγε τη διαθεματική προσέγγιση των διδακτικών 

αντικειμένων, την προσέγγιση της γνώσης από τον δάσκαλο και τους μαθητές με έναν 

ολιστικό τρόπο, που αναφέρεται όχι μόνο στην εκμάθηση, αλλά τελικά στην 

βαθύτερη ανθρώπινη έκφραση, κάτι το οποίο γίνεται εφικτό μέσω του ρόλου, που 

κάθε φορά διαδραματίζει κάποιος. 

 

 
16 JAMES, (2009), σ.46. 
17 JAMES, (2009), σσ.182-183. 
18 JAMES, 1902, σ.10, 
19 HEATHCOTE & HERBERT, (1985), σσ. 173-180 
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Η μέθοδός της είναι βασισμένη στη σχεδιασμένη αλληλεπίδραση ολόκληρης της 

ομάδας, με έμφαση σ’ ένα κοινωνικό γεγονός που μελετάται μέσα από μία 

ανθρωπολογική οπτική. Αυτή εισήγαγε την έννοια του γνωστικού πλαισίου στο 

Εκπαιδευτικό Δράμα, την οποία ο Gavin Bolton καθορίζει ως αυθόρμητη ή 

προσχεδιασμένη αλληλεπίδραση μέσα σε μια φανταστική κατάσταση20. Η 

προσέγγισή της είναι παιδοκεντρική και σχετίζεται μεθοδολογικά με την παιδαγωγική 

θεωρία της Μaria Μontessori. Και οι δύο εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο παιδί, 

στην έμφυτη περιέργεια του και ικανότητα να μαθαίνει, όταν παρακινείται και 

καθοδηγείται με αυτόν τον τρόπο στην αυτοπραγμάτωση, στην αυτοδιάθεση και 

τελικά στη μαθησιακή απελευθέρωση. Ο εκπαιδευτικός καλείται να συντονίσει την 

ομάδα της τάξης , χωρίς να κυριαρχήσει σε αυτήν, αλλά να είναι αυθεντικός μέτοχος 

και να αντιλαμβάνεται στο έπακρο τα επικοινωνιακά σήματα των μαθητών του με 

σκοπό την αβίαστη, δημιουργική συμμετοχή τους. Χρησιμοποιεί για αυτόν τον σκοπό 

ποικίλες διδακτικές στρατηγικές που προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία στη μαθησιακή 

πράξη21. 

 

Η προσέγγιση του Μανδύα του Ειδικού ακολουθεί το παιδαγωγικό μοντέλο των Mary 

Kalantzis & Bill Cope22, το οποίο μας οδηγεί στην αναζήτηση του πως οι άνθρωποι 

μαθαίνουν κάτι ως άτομα και ως κοινωνικές ομάδες. Γίνεται σαφές πως η μάθηση 

αποτελεί κοινωνική διαδικασία, που, όπως και στην πραγματική ζωή έτσι και στο 

σχολικό πλαίσιο, πραγματώνεται μέσω διερευνητικής διαδικασίας με τη συνεργασία 

όλων των συμμετεχόντων. 

 

Τα στάδια που διέρχεται η μέθοδος Μανδύα του Ειδικού είναι: 

1) Προβληματική του πεδίου 

2) Προσδιορισμός του θέματος 

3) Επισήμανση των θεματικών ενοτήτων 

4) Καθορισμός του έργου των Ειδικών 

5) Εισαγωγή στο δραματικό περιβάλλον 

6) Επιλογή θεματικών ενοτήτων για το έργο των Ειδικών 

7) Συλλογή δεδομένων 

8) Επεξεργασία των δεδομένων 

9) Παρουσίαση του έργου των Ειδικών 

10) Αξιολόγηση του έργου των Ειδικών 

Πίνακας 2: Συνοπτική απεικόνιση των σταδίων ανάπτυξης του ‘Μανδύα του Ειδικού’ 

Πηγή: Παπαδόπουλος, Σ. (2010 α) 

 

Διακρίνουμε ξεκάθαρα το τρίπτυχο: σχεδιασμός-ανάπτυξη-αξιολόγηση, το οποίο 

ακολουθείται ως ένα μοτίβο εργασίας στην τάξη, ως ένα σχέδιο δράσης και 

οργάνωσης για κάθε παρόμοιο διδακτικό εγχείρημα. Σε όλη αυτή τη δυναμική 

 
20 BOLTON, (1985), σ.201. 
21 Ο’ TOOLE, (1992), σ.109. 
22 KALANTZIS & COPE, (2008). 
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διαδικασία ο μαθητής αναπτύσσει και αναπτύσσεται, διαμορφώνοντας την 

προσωπική του άποψη για τον κόσμο, χτίζοντας τον δικό του εννοιολογικό χάρτη 

γνώσεων και πεποιθήσεων, όντας σε υπαρξιακή αυτονομία, αλλά και κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Η αίσθηση του ανήκειν και συνυπάρχειν καλλιεργεί τη δυναμική 

αναπλαισίωση του προσώπου, καθώς μέσω συλλογικών διερευνητικών διαδικασιών, 

αυτό επανατοποθετείται στην ομάδα και επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. 

    Η συγκεκριμένη μέθοδος του Εκπαιδευτικού δράματος, παρωθεί τα παιδιά να 

διαδραματίσουν ρόλους, να δράσουν προσομοιωτικά, ως φορείς ατομικής και 

κοινωνικής ευθύνης μέσα στην ασφάλεια ενός φαντασιακού περιβάλλοντος. Οι 

διάλογοι των Ειδικών δημιουργούν  ξεχωριστές διαλογικές περιστάσεις και βοηθούν 

τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τον κόσμο με ανοιχτότητα και πολλαπλότητα στο 

πλαίσιο των οποίων η σκέψη καλλιεργείται μέσω των εννοιολογικών μετατοπίσεων, 

που επιτυγχάνονται και της συμπόρευσης σε κοινά πλαίσια έρευνας. 

 

5) Το διδακτικό σενάριο 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αφορούσε στην επεξεργασία του θέματος: 

“Ταξίδι στον χρόνο. Η ζωή στην αρχαία Αθήνα την εποχή του Περικλή”, με αφορμή 

εργασία  από το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης ( εικοσαμελής ομάδα μαθητών). Είναι 

ένα σχέδιο εργασίας, που είναι βασισμένο στη μέθοδο του μανδύα του ειδικού και 

στόχευε: 

• Οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην ερευνητική διαδικασία και να 

συνεργαστούν, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την εποχή την οποία επέλεξαν. 

• Να εφαρμόζουν τη γνώση σε πραγματικά περιβάλλοντα και περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

• Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία μέσω δημιουργικού 

διαλόγου και να καλλιεργήσουν την αντίληψη της κοινωνικής 

συμπληρωματικότητας. 

• Να εκφραστούν μέσω ποικίλων διαθεματικών δραστηριοτήτων. 

• Να αξιολογήσουν τη δραστηριότητά τους και να προτείνουν μεθόδους 

εμπλουτισμού της. 

 

Η εργασία αφορούσε σε ένα πιθανό ταξίδι με μια χρονομηχανή, θέμα το οποίο 

κέντρισε ιδιαίτερα τη φαντασία των μαθητών και  τα οδήγησε να διατυπώσουν τις 

προτιμήσεις τους ,να εκφράσουν τις απόψεις τους (βήμα 1ο: Προβληματική του 

πεδίου). 

    Στη συνέχεια, αφού καταγράφηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι κύριες προτάσεις  των 

μαθητών, ψήφισαν και αναγνωρίστηκε ως επικρατέστερο το ταξίδι στην Αρχαία 

Αθήνα του Περικλή. Η ομάδα συζήτησε και αντάλλαξε γνώσεις σχετικά με αυτήν την 

εποχή, καθώς τα παιδιά είχαν διδαχτεί Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, την 

προηγούμενη χρονιά,οπότε υπήρχαν οι προσλαμβάνουσες για την επεξεργασία του 

θέματος. Επίσης ερεύνησαν στο διαδίκτυο και σε βιβλία (βιβλία Οργανισμού: Δ 

Τάξης Ιστορία και Ε Τάξης Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), φέρνοντας πληροφορίες 

στην τάξη, με στόχο να  γνωρίσουν ιστορικά καλύτερα αυτήν την περίοδο (βήμα 2ο: 
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Προσδιορισμός του θέματος). 

    Αφού οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι η εργασία τους θα παρουσιάζονταν σε μια  

ενδοσχολική εκδήλωση, στοιχείο που τους ενθουσίασε και ενδυνάμωσε τα κίνητρά 

τους, διέκριναν τις εξής θεματικές ενότητες: Παραγωγή γραπτού λόγου με θέμα την 

εποχή- Παρθενώνας και μνημεία-Διακόσμηση κτιρίων- Δραματική Τέχνη- Πολιτική 

κατάσταση. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες Ειδικών (Λογοτέχνες-Αρχιτέκτονες- 

Ζωγράφοι- Ηθοποιοί- Πολιτικοί - Ερευνητές), που η καθεμιά θα αναλάμβανε να 

φέρει σε πέρας μια ομαδική εργασία, που θα αφορούσε στη συγκεκριμένη εποχή 

(βήμα 3ο: Επισήμανση των θεματικών ενοτήτων-βήμα 4ο: Καθορισμός του έργου 

των ειδικών). 

    Οι ομάδες των Ειδικών, αφού φόρεσαν το αντίστοιχο ταμπελάκι- στοιχείο που 

εισάγει στο δραματικό περιβάλλον- ενημερώθηκαν για την αποστολή τους  και για τις 

ενέργειες κάθε ειδικότητας. Έπειτα συζήτησαν για να αποφασίσουν τι ακριβώς θα 

δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν με βάση τον ρόλο τους ως Ειδικοί (βήμα 5ο: 

επιλογή θεματικών ενοτήτων για το έργο των Ειδικών). 

    Η κάθε ομάδα Ειδικών συνέλεξε στοιχεία από τις πηγές (βιβλία και διαδίκτυο) 

(βήμα 6ο:συλλογή δεδομένων) και μετά ασχολήθηκε με την επεξεργασία τους (βήμα 

7ο:επεξεργασία δεδομένων). 

    Οι Ειδικοί έφτιαξαν έμμετρο κείμενο, που αφορούσε στην Αρχαία Αθήνα και τη 

δόξα της αυτήν την εποχή, μακέτα με τον χώρο της Αγοράς και του Παρθενώνα, 

ζωγράφισαν ομαδικά το άγαλμα της Αθηνάς και πομπή από τα Παναθήναια, 

δραματοποίησαν καθημερινές σκηνές των Αθηναίων και έκαναν ομιλίες, παίρνοντας 

θέση σχετικά με τη στάση της Αθήνας στον πελοποννησιακό πόλεμο. 

    Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι ομάδες των Ειδικών τα παρουσίασαν στην 

ολομέλεια της τάξης (βήμα 8ο:παρουσίαση του έργου των Ειδικών),ακολούθησε 

συζήτηση και στη συνέχεια με τη βοήθεια της Εκπαιδευτικού συμπύκνωσαν την 

εργασία τους για να την παρουσιάσουν  στο σχολείο. 

    Τέλος πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του έργου των Ειδικών (βήμα 9ο), τόσο σε 

επίπεδο ενδοομαδικό, όσο και διομαδικό, με στόχο να αποτιμηθεί αυτή η συλλογική 

εμπειρία και να καταγραφούν σκέψεις και συναισθήματα όσον αφορά στη μέθοδο του 

Μανδύα του Ειδικού. Οι μαθητές αντάλλαξαν γνώμες για τις δράσεις και τα 

δημιουργήματά τους, πήραν συνεντεύξεις από τις άλλες ομάδες, ο καθένας συνέταξε 

ατομικό γραπτό κείμενο, όπου ανέφερε ό,τι του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και 

προσπάθησε να κάνει προτάσεις για τον τρόπο διδακτικής προσέγγισης σχετικών 

θεμάτων. Συμπληρώθηκε από μαθητές και ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε 

από την ολομέλεια της τάξης και αφορούσε στην επίτευξη των στόχων του 

διδακτικού σεναρίου σε συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο. 

    Η εκπαιδευτικός κατέγραψε την πορεία της εφαρμογής της μεθόδου με τη βοήθεια 

κοινωνιομετρικών τεχνικών (κοινωνιόγραμμα Moreno), ώστε να αξιολογήσει τη 

σύνθεση των ομάδων, παρατήρησε, κατά την ενασχόλησή τους με το θέμα, τους 

μαθητές και κατέγραψε σε παιδαγωγικό ημερολόγιο, ενώ ταυτόχρονα άντλησε 

στοιχεία από τις δραστηριότητές τους. 
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5) Aποτίμηση- Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είχε εξαιρετικό παιδαγωγικό ενδιαφέρον καθώς 

προσέλκυσε τα παιδιά σε δραματικούς ρόλους  και τα προσκάλεσε να παρευρεθούν 

σε έναν παιγνιώδες ‘πλατωνικό διαλέγεσθαι’, με στόχο να επικοινωνήσουν, να 

συνεργαστούν και να ανακαλύψουν. Οι μικροί μαθητές εκπαιδεύονται με αυτόν τον 

τρόπο και μαθαίνουν μετέχοντας σε δράσεις, όπου απαιτείται η προσεκτική ακρόαση, 

η μεθοδική χρήση της ερώτησης, η παιγνιώδης έρευνα. 

    Η δραματική Τέχνη, απορροφά την παθητικότητα και την πλήξη και λειτουργεί 

αφοπλιστικά για τον παιδικό ψυχισμό, μετατρέποντας την τάξη σε έναν χώρο συν- 

κίνησης και ροής διανοητικών σχημάτων. Διαμεσολαβεί και διευκολύνει την επαφή 

των παιδιών με τη φιλοσοφική σκέψη. Δίνει πρόκριμα στο πώς κάποιος μαθαίνει 

συλλογικά, στο πώς συν-αισθάνεται και μιμείται. Η Dorothy Heathcote παρότρυνε 

τους εκπαιδευτικούς: “Δεν πειράζει εάν είστε στο θέατρο ή στο σαλόνι σας. Αυτό που 

κάνετε όταν δραματοποιείτε κάτι, είναι να βάζετε τον εαυτό σας να περπατάει με τα 

παπούτσια κάποιου άλλου. Αυτό είναι ένα προσόν με το οποίο φαίνεται να γεννιόμαστε, 

δηλαδή το να βάζουμε απλά τον εαυτό μας, άμεσα, να βαδίζει με τα παπούτσια κάποιου 

άλλου, έχοντας μία συνολική εικόνα για το πώς πρέπει να αισθάνεται αυτό το πρόσωπο 

εκείνη τη στιγμή.”23. 

 

Η σχέση του εκπαιδευτικού δράματος και των τεχνικών του με την ενίσχυση της 

θέσης των παιδιών στη σχολική ομάδα και την καλλιέργεια της πολιτικής-κοινωνικής 

τους ταυτότητας , καταγράφηκε ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρατηρήθηκαν τα 

εξής κατά την εξέλιξη του διδακτικού σεναρίου: 

• Κλίμα συνεργασίας, αποδοχής και επικοινωνίας . 

• Ενεργητική μάθηση και συνδιαμόρφωση της διαδικασίας. 

• Συστηματική έρευνα με αποτέλεσμα την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και 

της δημιουργικότητας. 

• Ενίσχυση αναστοχαστικών διεργασιών, μεταγνωστικών πρακτικών, που 

συμβάλλουν στη δημιουργία προσωπικής σχέσης με το παιδαγωγικό αγαθό 

και με τα μέλη της ομάδας. 

• Διασύνδεση της διδασκαλίας με την πραγματικότητα και αναγνώριση της 

επιρροής της στην  υγιή κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

 

Ισχυρή παρακαταθήκη σε παρόμοιες μεθόδους πρόσφερε η πλατωνική σκέψη, η 

οποία διαπνέεται από πνευματική καθαρότητα και ερευνητική διάθεση. Εκφράζεται 

και επικοινωνείται μέσω των έργων του φιλοσόφου με μια ιδιότυπη θεατρικότητα και 

εξαιρετικής ποιότητας μεθόδους, που αναπαριστούν νοήματα και αγκαλιάζουν 

αισθητικά κάθε συμμετέχοντα. Ο Πλάτων ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε 

καθοριστικά τον διάλογο, τονίζοντας συνειδητά τη θεατρική διάστασή του, ως ένα 

τέχνασμα προσέλκυσης σε ένα νοητικό μονοπάτι ανακάλυψης και ενδοσκόπησης. Η  

ἐπιμέλεια  ἑαυτοῦ που συνοδοιπορεύται με την ἐπιμέλειαν των ἄλλων, οδηγεί στην  

ἐπιμέλειαν του κόσμου. Ο αρμονικά ενταγμένος άνθρωπος σε μια κοινωνία, που 

 
23 O’ TOOLE, (1992), σ.45. 
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ελεύθερα διατυπώνει την άποψή του και εξελίσσεται πνευματικά, σεβόμενος την 

ύπαρξη των συμπολιτών του είναι η βάση υγιών κοινωνικών σχηματισμών, που 

αναγνωρίζουν στην Παιδεία μορφωτικό και θεραπευτικό ρόλο σε μια διαβίου 

προοπτική. 
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