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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ο κύριος στόχος του εγχειριδίου µεθοδολογίας TIM είναι να παρουσιάσει την 
προέλευση της µεθοδολογίας TIM και την προσέγγιση των δηµιουργών της. 
Τα πρώτα κεφάλαια παρέχουν µια επισκόπηση των διεθνών τάσεων στη 
µαθηµατική εκπαίδευση και γιατί η προσέγγιση TIM ευθυγραµµίζεται µε 
αυτές τις τάσεις και περιγράφονται τα κίνητρα που οδήγησαν τους 
δηµιουργούς της στην προσέγγιση TIM. 
Το κεφάλαιο «Δεξιότητες ζωής και σχολική ευηµερία» εξηγεί πώς το δράµα 
και η δραµατοποίηση µπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ζωής 
των µαθητών που είναι στενά συνδεδεµένες µε την ευηµερία των µαθητών 
και τη µάθηση.  
Η µεθοδολογία TIM προέρχεται από την αξιολόγηση και το συνδυασµό δύο 
συµπληρωµατικών προσεγγίσεων: «Mathemart – Παίζοντας µε τα 
µαθηµατικά στο θεατρικό εργαστήρι» και «Διαδικαστικό Δράµα – 
αλλαγή ρόλων, θεάσεων και όψεων ρόλων στη διδασκαλία των 
µαθηµατικών». Η µεθοδολογία TIM βασίζεται στη µεθοδολογία του 
Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου. Έτσι, τα κεφάλαια 5, 6 και 7 είναι 
αφιερωµένα σε αυτά τα θεµελιώδη στοιχεία της µεθοδολογίας TIM – Το 
Θέατρο στα Μαθηµατικά: το Κοινωνικό και Κοινοτικό Θέατρο, το Mathemart 
και το Διαδικαστικό Δράµα περιγράφονται µε τα χαρακτηριστικά τους, καθώς 
και ο τρόπος µε τον οποίο έχουν χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία των 
µαθηµατικών από τους εταίρους του προγράµµατος TIM. 
Το τελευταίο Κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο το Mathemart και 
το Διαδικαστικό Δράµα έχουν συνδυαστεί στη µεθοδολογία TIM, 
προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ευέλικτη µεθοδολογία για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας µαθηµατικών στην τάξη.  
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2. ΤΟ ΈΡΓΟ TIM: ΜΙΑ ΝΈΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 

Η µεθοδολογία TIM προέρχεται από µια τριετή συνεργασία µιας διεθνούς 
οµάδας επαγγελµατιών του δράµατος, της διδασκαλίας των µαθηµατικών, 
της εκπαίδευσης και της ευηµερίας από την Ιταλία, τη Νορβηγία, την 
Πορτογαλία και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος TIM – Το 
Θέατρο στα Μαθηµατικά, η οµάδα συνεργάστηκε για να προβληµατιστεί, να 
ανταλλάξει καλές πρακτικές και να δηµιουργήσει µια νέα µεθοδολογία για τη 
διδασκαλία των µαθηµατικών χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό δράµα, η 
οποία στη συνέχεια δοκιµάστηκε και εφαρµόστηκε σε σχολεία στις τέσσερις 
χώρες εταίρους, µε την υποστήριξη εκπαιδευτικών.  
 
Η Μεθοδολογία TIM προέρχεται από την αξιολόγηση και το συνδυασµό δύο 
συµπληρωµατικών µεθοδολογιών: «Mathemart – Παίζοντας µε τα 
µαθηµατικά στο θεατρικό εργαστήρι» και «Διαδικαστικό Δράµα – αλλαγή 
ρόλων, θεάσεων και όψεων ρόλων στη διδασκαλία των µαθηµατικών». Το 
Mathemart είναι µια καινοτόµος παιδαγωγική προσέγγιση που συνίσταται 
στη διδασκαλία των µαθηµατικών µέσω της µεθοδολογίας του Κοινωνικού 
και Κοινοτικού Θεάτρου (SCT) του Πανεπιστηµίου του Τορίνο. Το Mathemart 
χρησιµοποιεί το SCT για να εµπλέξει τους µαθητές στο παιχνίδι των 
µαθηµατικών µέσα από θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες: µια συνολική 
προσέγγιση που περιλαµβάνει το µυαλό και το σώµα, τη δηµιουργικότητα 
και την ενεργό συµµετοχή των µαθητών. Αυτό το θεατρικό πλαίσιο 
δηµιουργεί µια δηµιουργική, παιγνιώδη ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης, δίνοντας 
την ευκαιρία στους µαθητές να εξερευνήσουν ελεύθερα χωρίς επικρίσεις για 
το τι κάνουν, µαθαίνοντας µια συνεχή διαδικασία δοκιµής και λάθους. Το 
Διαδικαστικό Δράµα, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο της Δυτικής 
Νορβηγίας HVL στο Μπέργκεν, στοχεύει στην αλλαγή του κυρίαρχου 
προτύπου εκπαιδευτικής επικοινωνίας εισάγοντας και διερευνώντας ρόλους 
και όψεις ρόλων (σκεπτικιστής, περίεργος, ηγέτης, διαµεσολαβητής) για να 
εµπλακούν οι µαθητές σε πιο ενεργές µαθησιακές διαδικασίες, τονίζοντας 
την ικανότητα αλλαγής ρόλων και θεάσεων σε µια µαθησιακή διαδικασία µε 
επιχειρήµατα κάτι που υπερβαίνει τον παραδοσιακό τρόπο ερωτήσεων-
απαντήσεων στη λογική του σωστού-λάθους. Η µεθοδολογία TIM 
αναπτύχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 4 χωρών 
εταίρων, προκειµένου να υπάρχει ένα ευέλικτο και προσαρµόσιµο εργαλείο 
για κάθε εθνικό και τοπικό πλαίσιο. 
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Το πρόγραµµα TIM – Θέατρο στα Μαθηµατικά δηµιούργησε τρία 
µεθοδολογικά εργαλεία που παρέχουν στους εκπαιδευτές και τους 
εκπαιδευτικούς που µελετούν ή χρησιµοποιούν τη µεθοδολογία TIM (ή που 
συµµετείχαν την κατάρτιση TIM) µια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες 
απαραίτητες για την εφαρµογή της µεθοδολογίας TIM στην τάξη: 

· Το Εγχειρίδιο της Μεθοδολογίας TIM 
· Την Εργαλειοθήκη TIM: δραστηριότητες και ασκήσεις 
· Την Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς 
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3. ΜΙΑ ΝΈΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ 

Η εκµάθηση των µαθηµατικών στο σχολείο ήταν παραδοσιακά µια διαρκής 
ρουτίνα ασκήσεων και αποµνηµόνευσης (Skemp 1976). Αυτό πρόκειται να 
αλλάξει. Οι εκπαιδευτικοί µαθηµατικών του 21ου αιώνα προσεγγίζουν τα 
µαθηµατικά µε εντελώς διαφορετικές µεθόδους. Οι νέες τάσεις στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα δείχνουν µια µετατόπιση στην απόδοσης σηµασίας όχι 
µόνο για τα «αποτελέσµατα» αλλά και τη «διαδικασία». Αντί να 
«λαµβάνουν» µαθηµατικές γνώσεις από τους δασκάλους, οι µαθητές είναι 
έτοιµοι να αναπτύξουν τη διανοητική περιέργειά τους να οικοδοµήσουν τη 
δική τους κατανόηση. Είναι σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς να κάνουν 
ερωτήσεις στους µαθητές και να τους ενθαρρύνουν να βρουν τις απαντήσεις, 
αντί να τους δίνουν οδηγίες. Ένα σηµαντικό µέρος αυτής της προσέγγισης 
είναι οι µαθητές να σκέφτονται για τη συµµετοχή τους και πώς αυτό 
σχετίζεται µε την κουλτούρα της τάξης. Η θεωρία διπλής διαδικασίας εξηγεί 
πώς η σκέψη προκύπτει µε δύο διαφορετικούς τρόπους, που συχνά 
ονοµάζονται σύστηµα 1 και σύστηµα 2. Ο Kahneman (2003) συσχετίζει το 
σύστηµα 1 µε τη διαίσθηση και το σύστηµα 2 µε τον συλλογισµό. 
Στο πλαίσιο του συστήµατος 1, οι επιλογές σχετίζονται µε αυτό που είναι 
εύκολα διαθέσιµο και συχνά προκύπτουν αβίαστα χωρίς βαθύτερη σκέψη. 
Στο πλαίσιο του συστήµατος 2, οι επιλογές βασίζονται σε σκόπιµο 
συλλογισµό και σκέψη µέσω εναλλακτικών λύσεων και συνεπειών. Το 
σύστηµα 2 στηρίζεται στη βαθιά σκέψη και είναι χαρακτηριστικό για τους 
ανθρώπους να προσπαθούν να αποφύγουν τέτοιες απαιτητικές διαδικασίες. 
Αντ’ αυτού, χρησιµοποιήσουν τη διαίσθηση. Αλλά αναµφισβήτητα, η 
µαθηµατική διορατικότητα µπορεί να αναπτυχθεί µέσα στο σύστηµα 2. Κατά 
συνέπεια, η ενεργοποίηση του συστήµατος 2 των µαθητών κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας φαίνεται να είναι ζωτικής σηµασίας. Πρόκειται για την 
ενδυνάµωση των µαθητών ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη δική 
τους µαθησιακή διαδικασία.  Με αυτόν τον τρόπο τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
σε όλο τον κόσµο κινούνται από τον ορισµό των µαθηµατικών ως συνόλων 
γεγονότων, προς την κατεύθυνση της έµφασης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που διατρέχουν πολλαπλά διδακτικά αντικείµενα. 
Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους µαθητές 
να κατανοήσουν τη διδακτέα ύλη, να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, 
να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν και να 
αναπτύσσουν έναν επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Αυτό το είδος βαθύτερης 
µάθησης δείχνει ότι οι µαθητές αναπτύσσουν και χρησιµοποιούν τις 
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µαθηµατικές τους γνώσεις και δεξιότητες µε τρόπο που τους προετοιµάζει 
για την πραγµατική ζωή. 
Οι ικανότητες που απαιτούνται στην κοινωνία έχουν εξελιχθεί, απαιτώντας 
δεξιότητες που θα παραµείνουν επίκαιρες σε έναν κόσµο που αλλάζει 
ραγδαία. Για να είναι επιτυχηµένοι στον επαγγελµατικό στίβο του 21ου 
αιώνα, την προσωπική και κοινωνική ζωή, οι µαθητές χρειάζονται δεξιότητες 
όπως: αναλυτική σκέψη, επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων και οµαδική 
εργασία. Αυτό συνάδει µε τις δεξιότητες ζωής του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας (UNICEF 2012) που περιλαµβάνουν ψυχοκοινωνικές ικανότητες και 
διαπροσωπικές δεξιότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να λαµβάνουν 
τεκµηριωµένες αποφάσεις, να επιλύουν προβλήµατα, να σκέφτονται κριτικά 
και δηµιουργικά, να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, να οικοδοµούν υγιείς 
σχέσεις, να έχουν ενσυναίσθηση και να διαχειρίζονται τη ζωή τους µε υγιή 
και παραγωγικό τρόπο. Η εκµάθηση µαθηµατικών µέσω εκπαιδευτικού 
δράµατος είναι µια προσέγγιση που επιτρέπει στους µαθητές να 
αντιλαµβάνονται τα µαθηµατικά µε διαφορετικούς τρόπους και να κατανοούν 
καλύτερα τις µαθηµατικές έννοιες µειώνοντας το άγχος των µαθηµατικών. 
Η προσέγγισή µας είναι να χρησιµοποιήσουµε ιδέες και εργαλεία από το 
δράµα, όπως ρόλους και κατηγορίες ρόλων, για να αναπτύξουµε έναν τρόπο 
να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν τη διδασκαλία τους 
ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις. Χρησιµοποιώντας ρόλους, και ιδιαίτερα 
κατηγορίες ρόλων, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να προωθήσει το διάλογο στην 
τάξη όπου οι µαθητές έχουν ακολουθούν συγκεκριµένες σχετικά µε τον 
τρόπο συµµετοχής. Για να δηµιουργήσετε µια συζήτηση, να µελετήσετε 
βαθύτερα ιδέες και έννοιες και αιτιολογήσεις, χρειάζεται να υπάρχουν 
συνοµιλητές που κάνουν ερωτήσεις, που δηµιουργούν προκλήσεις και σε 
κάποιο σηµείο, ζυγίζουν τα διαφορετικά επιχειρήµατα για να αποφασίσουν τι 
είναι καλύτερο ή σωστό. Για παράδειγµα, ένας δάσκαλος µπορεί να ζητήσει 
από έναν µαθητή να µιλήσει για µια απάντηση που βρήκε. Στη συνέχεια, ο/η 
εκπαιδευτικός µπορεί να καλέσει τους µαθητές στους οποίους έχει ανατεθεί 
µια εργασία (ή µια κατηγορία ρόλων) να είναι περίεργοι, να κάνουν 
ερωτήσεις µέχρι να κατανοήσουν τη σκέψη ή τη συλλογιστική πίσω από την 
απάντηση. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος µπορεί να ζητήσει από έναν άλλο 
µαθητή που βρήκε µια άλλη λύση να µιλήσει γι’ αυτή και στη συνέχεια να 
καλέσει ξανά τους µαθητές που υποδύονται τους περίεργους να ρωτήσουν 
µέχρι να καταλάβουν. Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει 
από εκείνους που έχουν την κατηγορία του ρόλου των δηµοκρατικών ηγετών 
να αποφασίσουν τι είναι σωστό και τι όχι, ή πιο εύκολο να κατανοηθεί. 
Επιπλέον, θα µπορούσε κανείς να χρησιµοποιήσει σκεπτικιστές για να 
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αµφισβητήσει ορισµένες από τις προτάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 
Με αυτόν τον τρόπο, ο/η εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα διάλογο όπου οι 
µαθητές κάνουν ερωτήσεις, εξηγούν και αποφασίζουν τι είναι σωστό και τι 
όχι, µε βάση τα επιχειρήµατα. 
Αυτός ο διαλογικός τρόπος µάθησης εναρµονίζεται µε τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές τάσεις ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών, 
ενεργοποιώντας το σύστηµα 2 και για µια βαθύτερη κατανόηση των 
µαθηµατικών και των µαθηµατικών σχέσεων. Επίσης, η χρήση τέτοιων 
δοµηµένων συζητήσεων θα οδηγήσει τους µαθητές να αναλάβουν τους 
αντίστοιχους ρόλους και µόνοι τους. Αλλά για να λειτουργήσουν αυτοί οι 
δοµηµένοι διάλογοι, χρειάζεται να µάθουν πώς να υποδύονται τους 
αντίστοιχους ρόλους τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές και να 
µπορούν να αλλάζουν οπτικές γωνίες (θεάσεις). Εδώ µπαίνει στο παιχνίδι το 
διαδικαστικό δράµα. 
Ένα άλλο µέρος της προσέγγισής µας είναι η χρήση παιχνιδιών και θεατρικών 
δραστηριοτήτων που είναι µεταφορές µιας µαθηµατικής έννοιας. Αυτή η 
διαδικασία µπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το σύστηµα 2. Αν κατά τη 
διάρκεια ενός θεατρικού παιχνιδιού απαιτούνται κάποιες µαθηµατικές έννοιες 
και η απάντηση δεν είναι άµεση, οι µαθητές αναγκάζονται να σκεφτούν και 
να βρουν τη δική τους στρατηγική για µια λύση. Αυτή η διαδικασία γίνεται  
αποδεκτή από τους µαθητές, επειδή η εξεύρεση λύσης τους επιτρέπει να 
συµµετέχουν στο παιχνίδι. Έτσι, αυτή η διαδικασία συνδέεται µε την 
ευχαρίστηση του παιχνιδιού (αντί να λύνουν ασκήσεις στο χαρτί) και κάνει 
τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα και είναι πιο δραστήριοι 
ρυθµίζοντας οι ίδιοι τον τρόπο που µαθαίνουν. 

Η ίδια δυναµική λαµβάνει χώρα σε θεατρικές δραστηριότητες που αποτελούν 
µεταφορά ή αναπαράσταση κάποιας µαθηµατικής έννοιας. Σε αυτή την 
περίπτωση οι µαθητές καλούνται να κατανοήσουν τη µεταφορά ή την 
αναπαράσταση που χρησιµοποιείται και τους κανόνες που τη ρυθµίζουν 
προκειµένου να συµµετέχουν στη δραστηριότητα. Και πάλι έχουν την 
ευκαιρία ενεργητικής συµµετοχής έχοντας ένα ισχυρό κίνητρο που οδηγεί σε 
µια βαθύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών. 

Επιπλέον, και τα δύο είδη δραστηριοτήτων εµπλέκουν τους µαθητές σε 
οµάδες (είτε σε επίπεδο τάξης είτε σε µικρότερες οµάδες) και αυτό απαιτεί 
και πάλι από τους µαθητές να µοιράζονται, να λειτουργούν διαµεσολαβητικά, 
να εξερευνούν νέες έννοιες και λύσεις συλλογικά, χρησιµοποιώντας το 
σύστηµα 2. 
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4. ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΉ ΕΥΗΜΕΡΊΑ 

Μετά την αναγνώριση προγραµµάτων εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, ο 
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO, 1993α) προσδιόρισε τις 
ψυχοκοινωνικές δεξιότητες ως κεντρικούς παράγοντες για την προαγωγή 
της υγείας και της ευηµερίας των παιδιών και των εφήβων. Καθόρισε τρεις 
κατηγορίες ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων: συναισθηµατική, γνωστική και 
σχεσιακή. Ο όρος δεξιότητες ζωής αναφέρεται στις δεξιότητες που 
επιτρέπουν σε ένα άτοµο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις αλλαγές της 
καθηµερινής ζωής (WHO, 1993a). Υπάρχει ένα αυξανόµενο σώµα θεωρίας 
και έρευνας για τα οφέλη της εκπαίδευσης υγείας που βασίζεται σε 
δεξιότητες. Μέσα από δεκαετίες έρευνας και εµπειρίας, οι επιστήµες της 
συµπεριφοράς, η παιδαγωγική και η αναπτυξιακή επιστήµη έχουν 
συστηµατοποιήσει γνώσεις σχετικά µε τις διαδικασίες ανάπτυξης, γνώσης, 
µάθησης και τα µέσα απόκτησης δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών σε 
παιδιά και εφήβους. Εξέχουσα θέση στον τοµέα αυτό έχει η θεωρία του Albert 
Bandura για την κοινωνική µάθηση ή την κοινωνική γνωσιακή µάθηση 
(1977). 
Η απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση των δεξιοτήτων ζωής 
στο σχολείο απορρέει από την επίγνωση ότι αυτές οι δεξιότητες θα 
αποτελέσουν µέρος ενός κοινού σώµατος ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων που 
θα πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά και οι νέοι για να αντιµετωπίσουν τις 
δυσκολίες που θα προκύψουν από τις αλλαγές που θα αντιµετωπίσουν στη 
ζωή τους και τις προσδοκίες που έχουν (Bombi, Baumgartner, 2002). Έχει 
αποδειχθεί ότι η ενσωµάτωση των δεξιοτήτων ζωής στο σχολικό πρόγραµµα 
σπουδών έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη όλων των επιπέδων 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων (µε συνοµηλίκους, δασκάλους, γονείς). Η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής βελτιώνει την ψυχολογική ευεξία και ενισχύει την 
αυτοεκτίµηση. Τέλος, όπως αποδεικνύεται σε άλλες µελέτες, η εκπαίδευση 
σε δεξιότητες ζωής µειώνει την επιθετικότητα και την κατάθλιψη και αυξάνει 
την αυτοπεποίθηση και το αίσθηµα ευθύνης (Nabors et al., 2000). Μέσα στο 
κοινωνικό γνωσιακό της υπόβαθρο, η θεωρία της εποικοδοµητικής µάθησης 
του Bandura παρέχει το πλαίσιο για προγράµµατα στην εκπαίδευση υγείας 
µε βάση τις δεξιότητες (WHO, 2003) µέσω διαδραστικών και συµµετοχικών 
προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη µάθηση. 
Μεταξύ των παραγόντων που επιτρέπουν στα άτοµα να ελέγχουν τις 
καταστάσεις που αντιµετωπίζουν και να εκφράζουν τις δικές τους 
δυνατότητες, µια «αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας» είναι η ισχυρότερη 
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και πιο διάχυτη σε πολλές καταστάσεις της πραγµατικής ζωής (Bandura, 
1997). 
Ο/η εκπαιδευτικός είναι ο κύριος παράγοντας στην εκµάθηση στην τάξη, 
διαµεσολαβητής της γνώσης και της διδακτικής εµπειρίας, καθώς και 
διαµεσολαβητής συναισθηµατικών πτυχών που µπορούν να διευκολύνουν ή 
να εµποδίσουν τις µαθησιακές διαδικασίες των µαθητών (Feuerstein, 2005. 
Ravizza, 2008). Δεδοµένων των συναισθηµατικών παραγόντων που 
επηρεάζουν τη µάθηση, µια σειρά στοιχείων δείχνει ότι η συναισθηµατική 
ευαισθησία που επιδεικνύει ο δάσκαλος απέναντι στις µαθησιακές δυσκολίες 
ενός µαθητή είναι µία από τις σηµαντικές µεταβλητές που καθορίζουν την 
εµφάνιση άγχους στους µαθητές (Niss et al., 2011. Pantziara et al., 2011). 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ενός 
εκπαιδευτικού, και συνακόλουθα η χρήση ορισµένων τεχνικών για τη 
διδασκαλία των µαθηµατικών (π.χ. επίλυση προβληµάτων, εξατοµικευµένη 
υποστήριξη, διόρθωση σφαλµάτων στο τέλος του µαθήµατος κ.λπ.) µπορεί 
να αυξήσει τα θετικά συναισθήµατα στην τάξη (Caviola et al., 2017). Ένας 
αποτελεσµατικός δάσκαλος είναι αυτός που αναπτύσσει την ικανότητα να 
παρακινεί την κριτική σκέψη σε άλλους (συναδέλφους, µαθητές κ.λπ.) 
προκειµένου να ενθαρρύνει την προσωπική βελτίωση και να 
αντιµετωπιστούν σύνθετες προκλήσεις, να αξιοποιήσει τους διαθέσιµους 
πόρους των (είτε των ίδιων των µαθητών είτε της σχολικής κοινότητας) για 
να δηµιουργήσει ευκαιρίες δηµιουργικής και καινοτόµου µάθησης (Fullan, 
2002; Inchley, Guggleberger & Young, 2012; Griebler, Rojatz & Simovska, 
2012; Saraanen, 2012).  
Η εφαρµογή της µεθοδολογίας TIM επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 
παρακολουθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής στην τάξη του µαζί µε άλλους 
παράγοντες όπως: 

- την αυτοαποτελεσµατικότητα που αντιλαµβάνεται ο δάσκαλος σχετικά 
µε τις στρατηγικές που εφαρµόζει για τη διδασκαλία των µαθηµατικών. 

- τα συναισθήµατα των µαθητών προς τον δάσκαλό τους και τους 
συµµαθητές τους· 

- οι πεποιθήσεις των µαθητών για την αυτοαποτελεσµατικότητά τους 
στα µαθηµατικά. 

Στην εργαλειοθήκη, ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να βρει ένα γλωσσάριο 
χρήσιµων όρων και διάφορα εργαλεία αξιολόγησης που προτείνονται από 
την βιβλιογραφία της παιδαγωγικής επιστήµης και της ψυχολογίας. Η 
συνεργασία µε έναν εµπειρογνώµονα αξιολόγησης είναι επιθυµητή εάν το 
σχολείο επιθυµεί να υιοθετήσει πλήρως τα προτεινόµενα εργαλεία 
αξιολόγησης. 
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Στο παράρτηµα 1 παρουσιάζονται τα τρία κύρια εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των όσων περιγράφονται ανωτέρω και 
οι περιγραφές των επικυρωµένων ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιήθηκαν 
καθώς και των ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης που δηµιουργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των φάσεων έρευνας δράσης. 
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5. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ 

5.1. Η ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ (SCT) 
 
Το Κοινωνικό Θέατρο είναι µια θεατρική προσέγγιση που ξεκίνησε στην 
Ιταλία, αντλώντας από τις εµπειρίες της κοινωνικής εµψύχωσης, της 
θεατρικής εµψύχωσης και της δραµατοθεραπείας στο δεύτερο µισό του 20ου 
αιώνα. Οι πρώτες εµπειρίες του Κοινωνικού Θεάτρου, στην πραγµατικότητα, 
στοχεύουν στη χρήση του δράµατος για την υποστήριξη της ενδυνάµωσης 
και την προώθηση της ευηµερίας των ατόµων που ανήκουν σε µειονεκτούσες 
ή ευάλωτες οµάδες1. Σταδιακά, τον τελευταίο καιρό, οι παρεµβάσεις του 
Κοινωνικού Θεάτρου άρχισαν να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην 
εκπαίδευση για την ανάπτυξης ικανοτήτων µε βάση τις θεατρικές 
προσεγγίσεις και στην «προώθηση και ανάπτυξη των κοινοτήτων, ως τρόπο 
υποστήριξης των διαδικασιών ατοµικής και συλλογικής ενδυνάµωσης και ως 
µορφών εκφραστικής και επικοινωνιακής έρευνας που ενισχύουν τις 
ταυτότητες των οµάδων».2 
 
Η γενική θεωρία του κοινωνικού θεάτρου αναπτύχθηκε στις µελέτες που 
διεξήχθησαν τη δεκαετία του 1980 στο Καθολικό Πανεπιστήµιο του Μιλάνου, 
µε έµφαση σε εργαστήρια δράµατος µε οµάδες και µε παραστατική και 
εορταστική δραµατουργία. Αυτές οι µελέτες ανέλυσαν τη θεατρική 
διαδικασία – από την εκπαίδευση έως την παράσταση – και το παιδαγωγικό 
και κοινωνικό αλληλεπιδραστικό δυναµικό της. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν 
επίσης στη µεταµορφωτική δύναµη της τελετουργικής και συµβολικής 
διάστασης του θεάτρου και στους προσωπικούς και διαπροσωπικούς πόρους 
που µπορούν να προκύψουν από την κοινωνικοσυναισθηµατική δυναµική 
του. 
 
Ξεκινώντας από αυτές τις µελέτες, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το 
Κέντρο Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου του Πανεπιστηµίου του Τορίνο 
διερεύνησε περαιτέρω αυτές τις έννοιες και εµπειρίες, δηµιουργώντας τη 
µεθοδολογία του Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου, εστιάζοντας στην 

 
1 Rossi Ghiglione, "La formazione in teatro sociale e di comunità all'università di Torino: un progetto 
culturale regionale" in «Comunicazioni sociali», 2011, n. 2, 229-240 © 2011 Vita e Pensiero / 
Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
2 Rossi Ghiglione, Pagliarino, Fare teatro sociale. Esercizi e progetti, ed. 
Dino Audino, 2011, p.11. Translated from Italian by the author of the present contribution. “promozione 
e lo sviluppo di comunità come sostegno a processi di empowerment individuali e collettivi e come 
forme di ricerca espressiva e comunicativa a partire dalle identità dei gruppi.” 
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κοινοτική διάσταση και διευρύνοντας την πρόθεση του κοινωνικού θεάτρου 
να συµπεριλάβει την τοπική κοινότητα στη θεατρική εργασία µέσα από 
οµάδες3. 
 
Η µεθοδολογία του Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου χρησιµοποιεί 
παραστατικές τέχνες και παραστατικές γλώσσες (τραγούδι, παιχνίδι, 
µουσική, χορός, λέξεις κ.λπ.) και διαδικασίες ή εκδηλώσεις (εργαστήρια, 
γιορτές, κλπ.) προκειµένου να δηµιουργηθούν πολιτιστικές δραστηριότητες 
όπου τα άτοµα µπορούν να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να εργαστούν για την 
ανάπτυξη διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών σχέσεων και να προωθηθεί 
η ευηµερία των συµµετεχόντων. Το Κοινωνικό και Κοινοτικό Θέατρο 
επιτρέπει στους συµµετέχοντες να µοιράζονται στιγµές όπου δηµιουργούνται 
συµβολικές αναπαραστάσεις του εαυτού τους ή του κόσµου, προκειµένου να 
παραχθεί µια µεταµόρφωση της πραγµατικότητας και του εαυτού τους. 
  
Η προσέγγιση του Κοινωνικού Κοινοτικού Θεάτρου αντλεί από τις ακόλουθες 
αρχές: 
 
Σώµα: αυτογνωσία και ευηµερία  
Στο θέατρο, όπως και σε άλλες παραστατικές τέχνες, ο άνθρωπος έχει 
κεντρικό ρόλο. 
Ξεκινώντας από τη δεκαετία του '60, η θεατρική έρευνα επικεντρώθηκε στην 
εκπαίδευση που θα υποβληθεί ο επαγγελµατίας του θεάτρου για να 
προετοιµαστεί για την καλλιτεχνική παράσταση. Τα εργαστήρια του 
Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου εφαρµόζουν αυτές τις τεχνικές ειδικά 
στο αρχική εργασία µε την οµάδα. Αυτές οι δραστηριότητες διεγείρουν την 
αυτοαντίληψη και την ευαισθητοποίηση του σώµατος, προάγουν τη 
δηµιουργικότητα, προάγουν την παρουσία, επιτρέπουν σε κάποιον να 
τροποποιήσει τις προσωπικές του συνήθειες και να προωθήσει τις 
επικοινωνιακές και εκφραστικές δυνατότητες του σώµατος. 
Το Κοινωνικό και Κοινοτικό Θέατρο χρησιµοποιεί την ικανότητα που έχουν 
αυτές οι δραστηριότητες για να προωθήσουν την ευηµερία των 
συµµετεχόντων. Η εκπαίδευση της αυτογνωσίας και της εκφραστικότητας 
του σώµατος µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε αποτελεσµατικά ενέργειες, να 
χτίζουµε µια θετική εικόνα του εαυτού µας, να ενισχύουµε την ικανότητα 
οικοδόµησης σχέσεων και να προωθούµε τη συναισθηµατική και 

 
3 Rossi Ghiglione,Fabris , Pagliarino, Caravan Next. A Social Community Theatre Project. 
Methodology, Evaluation and Analysis, Milano, Franco Angeli, 2019. Open Access 
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/394, p. 37. 
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διαπροσωπική ευηµερία. Καλύτερη αυτογνωσία σηµαίνει µια πιο σταθερή 
συναισθηµατική παιδεία και, ως εκ τούτου, την προώθηση της 
ενσυναίσθησης, η οποία αποτελεί το θεµέλιο των κοινωνικών δεξιοτήτων. 
  
Ο "χορός": ποικιλοµορφία και εµπιστοσύνη 
Ο συλλογικός χαρακτήρας του θεάτρου καθορίζει την ικανότητά του να 
επιτρέπει και να προωθεί τη συµπερίληψη διαφορετικών απόψεων. Στο 
Κοινωνικό και Κοινοτικό Θέατρο η φυσική ικανότητα του θεάτρου να 
δηµιουργεί έναν «χορό», χρησιµοποιείται για την οικοδόµηση γεφυρών 
µεταξύ πολιτιστικών, κοινωνικών και προσωπικών διαφορών και ως εκ 
τούτου αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα οικοδόµησης µιας κοινότητας χωρίς 
αποκλεισµούς. 
Η εµπιστοσύνη που χτίζεται µέσα σε µια θεατρική οµάδα επιτρέπει την 
ελεύθερη έκφραση και αποδοχή των διαφορών. Στην πραγµατικότητα, η 
δηµιουργία ενός ασφαλούς χώρου είναι η πρώτη µέριµνα για έναν εµψυχωτή 
του Κοινωνικού Κοινοτικού Θεάτρου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι 
συµµετέχοντες συνειδητοποιούν ότι έχουν δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις 
και, ως εκ τούτου, µπορούν να αναπτυχθούν τόσο από κοινωνική όσο και 
από προσωπική άποψη. 
 
Παιχνίδι και τυπικό 
Το παιχνίδι είναι ένα κεντρικό στοιχείο στο θέατρο: έχει κανόνες και 
συγκεκριµένους χρόνους και χώρους, και είναι ευχάριστο και απαλλαγµένο 
από επικρίσεις. Στο θεατρικό εργαστήριο, οι συµµετέχοντες παίζουν για να 
διασκεδάσουν και ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της 
δραστηριότητας µαθαίνουµε. Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες είναι ένας τόπος 
γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης που επιτρέπει στους συµµετέχοντες να 
εκπαιδευτούν για τις προκλήσεις της πραγµατικής ζωής: ανακαλύπτουµε 
νέες εναλλακτικές λύσεις, αποκτούµε σε νέες εµπειρίες χωρίς φόβο, ξεχνάµε 
την ψυχολογική πίεση της αποτελεσµατικότητας και ξεδιπλώνουµε τη 
δηµιουργικότητά µας. 
 
Ρόλοι και Ιστορίες 
Πολλές θεατρικές δραστηριότητες αποτελούνται από παιχνίδια "αν-τότε" 
όπου οι συµµετέχοντες παίζουν µε διαφορετικές ταυτότητες ή ρόλους. Η 
ανάληψη ενός διαφορετικού ρόλου επιτρέπει στους συµµετέχοντες να 
εξερευνήσουν άλλες εµπειρίες και προοπτικές. Στο Κοινωνικό Θέατρο αυτές 
οι δραστηριότητες χρησιµοποιούνται για να ενισχύσουν την ικανότητα να 
φαντάζονται νέες δυνατότητες στην πραγµατική ζωή και να αποδέχονται και 
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να κατανοούν την άλλη άποψη αλλά και τη δική τους άποψή. Ταυτόχρονα, 
αυτοί οι ρόλοι που αναλαµβάνουν οι συµµετέχοντες συχνά αλληλεπιδρούν 
σε δραστηριότητες αφήγησης ιστοριών που επιτρέπουν στους συµµετέχοντες 
να δηµιουργήσουν µια νέα πραγµατικότητα ή να αναπαράγουν µια 
υφιστάµενη πραγµατικότητα, είτε χτίζοντας ένα νέο κοινό όραµα είτε 
κατανοώντας περαιτέρω µια ορισµένη πραγµατικότητα, ενισχύοντας την 
ταυτότητα των συµµετεχόντων και τη σχέση µεταξύ τους.   
     

5.2. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ 
Στο Κοινωνικό και Κοινοτικό Θέατρο, τα βιωµατικά θεατρικά εργαστήρια 
είναι το εργαλείο που ταιριάζει καλύτερα µε σκοπό να µπορέσουν οι 
συµµετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σε όλο το 
εκπαιδευτικό δυναµικό του θεάτρου. 

Το θεατρικό εργαστήριο ακολουθεί µια ακριβή δοµή όπου ο χρόνος, οι 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συµµετεχόντων (συµπεριλαµβανοµένων των 
εµψυχωτών) και οι δράσεις που συµβαίνουν καθορίζονται και πρέπει να 
σχεδιάζονται προσεκτικά και να αντικατοπτρίζονται από το άτοµο που 
διεξάγει το εργαστήριο, το οποίο θα χρειαστεί πλήρη επίγνωση αυτών των 
αρχών προκειµένου να τις λάβει υπόψη τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια 
των συνεδριών του εργαστηρίου.4 

Ένα εργαστήριο Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου έχει µια ακριβή δοµή 
που χαρακτηρίζει τόσο τις φάσεις ολόκληρου του εργαστηρίου όσο και τις 
διαφορετικές στιγµές σε κάθε επιµέρους συνεδρία του εργαστηρίου. Η οµάδα 
εργάζεται σε ειδικό χώρο, συνήθως άδειο ή όσο το δυνατόν πιο «ουδέτερο», 
ώστε να διακρίνεται εύκολα από το καθηµερινό πλαίσιο των συµµετεχόντων. 
Η οµάδα (το πολύ 30 συµµετέχοντες), ασχολείται για ένα µεταβλητό χρονικό 
διάστηµα (από 1½  ώρα έως µία ολόκληρη ηµέρα) σε µια σειρά 
δραστηριοτήτων και παιχνιδιών τόσο µεµονωµένα όσο και οµαδικά, που 
αφορούν τη σωµατική, γνωστική και συναισθηµατική σφαίρα5. 

 

 
4 Rossi Ghiglione, Pagliarino, Fare teatro sociale. Esercizi e progetti, ed. Dino Audino, 2011, p.49.   
5 Rossi Ghiglione, Arte, benessere e cura. La potenza del teatro in “Lo scandalo del corpo. Studi di un 
altro teatro per Claudio Bernardi” a cura di C.Bino, G. Innocenti Malini, L. Peja, 251-262 in © 2019 Vita 
e Pensiero / Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore p.255. 
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Η δοµή ενός εργαστηρίου Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου  

Ένα εργαστήριο Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου περιλαµβάνει συνήθως 
από 10 έως 20 συνεδρίες. Οι πρώτες συνεδρίες θα αφιερωθούν κυρίως στην 
οικοδόµηση οµάδων, στην εξερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των 
συµµετεχόντων, που εργάζονται για τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης 
σε όλες τις παιγνιώδεις δραστηριότητες. Στις επόµενες συνεδρίες µπορεί να 
αφιερωθεί ένας ευρύτερος χώρος στη διερεύνηση του εκφραστικού 
δυναµικού του σώµατος (τόσο για τα άτοµα όσο και για την οµάδα), καθώς 
και δραστηριότητες που προάγουν τις δηµιουργικές δεξιότητες ακρόασης 
στην οµάδα, η οποία απαιτεί υψηλότερο επίπεδο εµπιστοσύνης που θα πρέπει 
να αναπτυχθεί στο πρώτο µέρος του εργαστηρίου. Οι τελικές συνεδρίες 
χαρακτηρίζονται από δραστηριότητες που επιτρέπουν την εξερεύνηση 
θεµάτων και νέων καλλιτεχνικών γλωσσών. Αυτή η φάση συνήθως 
λειτουργεί προς τη δηµιουργία ενός τελικού καλλιτεχνικού προϊόντος.  

Η δοµή µιας συνεδρίας εργαστηρίου Κοινωνικού και Κοινοτικού 
Θεάτρου 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου µέρους του εργαστηρίου, η οµάδα εισέρχεται 
στο χώρο και το χρόνο της συνεδρίας εργασίας, καθ' όλη τη διάρκεια µιας 
σειράς δραστηριοτήτων όπως η πρώτη στιγµή άτυπης υποδοχής, η επίσηµη 
επαφή µε ένα τελετουργικό έναρξης, η δηµιουργία ενός «συµβολαίου» µε 
την οµάδα (το περιεχόµενο και οι ώρες της συνεδρίας µπορούν να 
γνωστοποιηθούν και να αναπροσαρµοστούν από τους συµµετέχοντες,  ο 
εµψυχωτής του ενηµερώνει για τους χρόνους εργασίας και επιτρέπει στους 
συµµετέχοντες να εκφράσουν συγκεκριµένες ανάγκες). 

Το δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στην εξερεύνηση, σε διάφορες 
δραστηριότητες που µπορεί να περιλαµβάνουν διαφορετικές καλλιτεχνικές 
γλώσσες, τεχνικές κλπ. Για παράδειγµα: 

● ατοµικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου οι συµµετέχοντες, µε την 
καθοδήγηση του εµψυχωτή, διερευνούν και συνειδητοποιούν τις 
φωνές και το σώµα τους ως εργαλεία έκφρασης και αλληλεπίδρασης 
µε άλλους, 

● οµαδική εκπαίδευση, όπου ολόκληρη η οµάδα συµµετέχει σε µια 
συλλογική εξερεύνηση για να κατανοήσει πώς η αρµονία της οµάδας 
και η αµοιβαία κατανόηση µπορούν να αυξήσουν το εκφραστικό 
δυναµικό τόσο της οµάδας όσο και των ατόµων,  
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● δραµατουργική εξερεύνηση και σκηνική δηµιουργία, µε 
δραστηριότητες (που µπορεί να περιλαµβάνουν αυτοσχεδιασµό, 
δηµιουργική χρήση χώρων και αντικειµένων, αφήγηση κλπ.) που 
επιτρέπουν στην οµάδα να αναπαριστά και να ζωντανεύει οράµατα και 
ιδέες τους σε συγκεκριµένα θέµατα.  

Στο τρίτο µέρος της συνεδρίας, ο διαµεσολαβητής ηγείται των 
δραστηριοτήτων προκειµένου να συλλέξει σχόλια από τους συµµετέχοντες 
και στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η οµάδα βίωσε τη συνεδρία 
του εργαστηρίου (π.χ. ευηµερία, αντίληψη νέων γνώσεων, προβληµατισµός 
για το τι βίωσε).  

Στη συνέχεια, η συνεδρία τελειώνει µε ένα τελετουργικό κλεισίµατος που, 
ακριβώς όπως το αρχικό, επιτρέπει στην οµάδα να διασχίσει το όριο µεταξύ 
του φανταστικού και του πραγµατικού κόσµου, οριοθετώντας έτσι την 
εµπειρία της συνεδρίας. 
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6. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ MATHEMART 

Το Mathemart είναι µια καινοτόµος παιδαγωγική προσέγγιση για τα 
µαθηµατικά που δηµιουργήθηκε από τον Maurizio Bertolini το 2011. Καθώς 
οι εκπαιδευτικοί έψαχναν για νέες µεθοδολογίες διδασκαλίας µαθηµατικών, 
το Mathemart σχεδιάστηκε ως ένας νέος τρόπος προσέγγισης των 
µαθηµατικών προσπαθώντας να παρακάµψει το φόβο των µαθηµατικών. 
Η δυσκολία στη µάθηση και ο φόβος των µαθηµατικών µπορεί να έχουν 
διαφορετικές αιτίες και αφετηρίες. Η προσέγγιση του Mathemart βασίζεται 
στο γεγονός ότι η δυσκολία στην εκµάθηση των µαθηµατικών µπορεί να 
προκύψει από τη δυσκολία κατανόησης του περιεχοµένου και από 
συναισθηµατικές δυσκολίες (Haciomeroglu, 2019). Το µαθηµατικό άγχος 
είναι µια αρνητική συναισθηµατική αντίδραση στα µαθηµατικά που µπορεί να 
επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόµου να αντιµετωπίζει µαθηµατικά 
προβλήµατα. Εκδηλώνεται µέσα από συναισθήµατα ανησυχίας, έντασης και 
αγωνίας όταν απαιτείται ο χειρισµός αριθµών ή επίλυση µαθηµατικών 
προβληµάτων σε πραγµατικές καταστάσεις. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει 
αρνητικές συσχετίσεις µεταξύ άγχους και µαθηµατικών επιδόσεων (Devine 
et al., 2012; Carey et al., 2019; Hill et al., 2016). Αν ένας µαθητής φοβάται 
τα µαθηµατικά, δεν µπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του να κάνει λάθη. Ο 
φόβος παγώνει τις ικανότητες του εγκεφάλου και της λογικής, και παραλύει 
η σκέψη. 
Το Mathemart συνίσταται στη διδασκαλία των µαθηµατικών µέσω του 
εργαστηρίου Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου.  
Η µεθοδολογία Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου, το θεατρικό εργαστήρι, 
χρησιµοποιείται για να πραγµατοποιηθεί η εµβύθιση στο παιχνίδι των 
µαθηµατικών µε µια συνολική προσέγγιση που περιλαµβάνει το µυαλό και το 
σώµα, τη δηµιουργικότητα και τη συµµετοχή. Το θεατρικό σκηνικό 
δηµιουργεί µια δηµιουργική, παιγνιώδη ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης που 
επιτρέπει στους µαθητές να εξερευνούν ελεύθερα χωρίς επικρίσεις για το τι 
κάνουν. Ενθαρρύνει την εκµάθηση µέσα από µια διαδικασία δοκιµής και 
λάθους. 
Μια κατάλληλη θεατρική ατµόσφαιρα µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
υπερβούν τον φόβο και να απολαύσουν τη µάθησης παίζοντας. Στην 
πραγµατικότητα, στην εκπαίδευση Mathemart, οι συµµετέχοντες δεν µιλούν 
για τα µαθηµατικά, αλλά τα βιώνουν παίζοντας µε µαθηµατικές σχέσεις και 
κανόνες. Μόνο αφού βιώσουν µια ιδέα, την τυποποιούν.  
Το Mathemart έχει δοκιµαστεί σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Ιταλία από το 2011. Συγκεκριµένα έχει δοκιµαστεί σε 7 
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τάξεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε περίπου 150 µαθητές από 11 έως 14 
ετών. Κάθε τάξη έλαβε µέρος σε 10 – 15 συναντήσεις (1 ώρα η κάθε µία). 
Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα που επισηµάνθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς ήταν: 

· Το Mathemart ήταν χρήσιµο να εξηγήσει θέµατα που οι µαθητές δεν 
µπορούσαν να κατανοήσουν κατά τη διάρκεια ενός τυπικού µαθήµατος. 

· Νέα θέµατα του τυπικού προγράµµατος σπουδών που εξηγούνται πρώτα 
µέσω της µεθόδου Mathemart και, στη συνέχεια, σε ένα τυπικό µάθηµα 
έχουν γίνει κατανοητά πολύ πιο εύκολα από τον συνηθισµένο τρόπο 
διαπραγµάτευσης. 

· Μαθητές που είχαν φόβο για τα µαθηµατικά ένιωθαν άνετα κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων Mathemart και ήταν ιδιαίτερα ενεργοί. 

· Όλοι οι µαθητές έδειξαν υψηλό βαθµό συµµετοχής και απόλαυσης. 
· Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν παρακινήθηκαν να συνεχίσουν να 
πειραµατίζονται µε το Mathemart. 

 
Mathemart – Κατάρτιση εκπαιδευτικών 
Το 2014, ξεκίνησε µια διαδικασία κατάρτισης εκπαιδευτικών στη Βόρεια 
Ιταλία. Η κατάρτιση είναι δοµηµένη σε 2 επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο εισάγει 
τη µεθοδολογία και παρέχει κάποιες θεατρικές δεξιότητες προκειµένου να 
προετοιµάσει τους εκπαιδευτικούς για να κατανοήσουν και να παίξουν µε τη 
γλώσσα και τα εργαλεία του Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου. 
Παράλληλα, στους εκπαιδευτικούς παρέχονται παιχνίδια και ασκήσεις 
Mathemart. Μέχρι το τέλος της κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση 
να ηγηθούν των µαθηµάτων Mathemart µε τους µαθητές τους. 
Το δεύτερο επίπεδο στοχεύει σε µια βαθύτερη κατανόηση των αρχών στις 
οποίες βασίζεται το Mathemart. Στόχος είναι να δοθεί στους εκπαιδευτικούς 
µια βαθύτερη γνώση της µεθοδολογίας, ώστε να είναι σε θέση να επινοήσουν 
τα δικά τους µαθήµατα Mathemart σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών 
τους. 
Τα κύρια µαθηµατικά αντικείµενα της κατάρτισης είναι η αριθµητική, η 
άλγεβρα, η γεωµετρία και η δηµιουργικότητα / επίλυση προβληµάτων. 
Τα κύρια αποτελέσµατα που δήλωσαν ότι πέτυχαν οι εκπαιδευτικοί είναι: 
- νέα εργαλεία προσωπικής ευαισθητοποίησης: ευαισθητοποίηση του 
σώµατος, διαχείριση άγχους και διαχείριση της τάξης 
- µείωση του στρες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
- νέα εργαλεία για την διαχείριση του µαθήµατος 
- νέα εργαλεία για τη διαχείριση της τάξης 
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- νέες µορφές και γλώσσες για την αντιµετώπιση των µαθηµατικών σε ένα 
µη µετωπικό µάθηµα 
- νέα εργαλεία για την επινόηση νέων µαθηµάτων «µαθηµατικών και 
θεάτρου» προκειµένου να διευρυνθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 
  

6.1. ΈΝΑ ΣΎΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ MATHEMART ΜΕ ΜΙΑ ΤΆΞΗ 
Ένα σύνολο µαθηµάτων Mathemart αντιστοιχεί συνήθως σε 10 έως 20 
εργαστήρια διάρκειας 1-2 ωρών το καθένα. 
Στην αρχή της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-4 συναντήσεων, 
δίνεται περισσότερος χώρος και προσοχή στην εξοικείωση της οµάδας µε τα 
παιχνίδια και τις θεατρικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη µιας κοινής 
θεατρικής γλώσσας. Σε αυτά τα εργαστήρια το µαθηµατικό µέρος είναι 
λιγότερο σηµαντικό: προετοιµάζουµε το έδαφος για να βάλουµε αργότερα 
τους µαθηµατικούς «σπόρους».  Ο κύριος στόχος αυτής της φάσης είναι να 
εξοικειωθεί η οµάδα µε τις γλώσσες θεάτρου που θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε, πριν τις χρησιµοποιήσουµε για να παίξουµε µε τα 
µαθηµατικά. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση ξεκινάµε τη διαδικασία οικοδόµησης 
οµάδων και δηµιουργίας εµπιστοσύνης µεταξύ του εµψυχωτή και της 
οµάδας. Έτσι, σε αυτή τη φάση προτείνονται θεατρικές δραστηριότητες που 
αργότερα θα χρησιµοποιηθούν για να παίξουν οι συµµετέχοντες µε 
µαθηµατικές έννοιες. 
Μετά από αυτή την πρώτη φάση, τα µαθηµατικά µπορούν να αποκτήσουν 
όλο και περισσότερο χώρο και το εργαστήριο επικεντρώνεται περισσότερο σε 
δραστηριότητες που συνεπάγονται τη χρήση µαθηµατικών. Τα παιχνίδια και 
οι δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά για να εξοικειωθεί 
η οµάδα µε το θεατρικό εργαστήριο, τώρα µεταµορφώνονται για να 
συµπεριλάβουν έννοιες µαθηµατικών.  
Ωστόσο, κάθε φορά που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε µια νέα θεατρική 
γλώσσα ή ένα νέο παιχνίδι, η οµάδα πρέπει να εκπαιδευτεί στο θεατρικό 
µέρος πριν από την εισαγωγή των µαθηµατικών. Ο στόχος του Mathemart 
είναι να βοηθήσει τους µαθητές να ξεπεράσουν το φόβο των µαθηµατικών, 
αλλά ο εµψυχωτής πρέπει να δώσει προσοχή για να µην καλλιεργήσει το 
φόβο του θεάτρου στους συµµετέχοντες. 
Με αυτόν τον τρόπο, µόλις οι µαθητές παίξουν µε τα µαθηµατικά, µπορούν 
να επικεντρωθούν µόνο στο µαθηµατικό µέρος: αυτό καθιστά την εργασία 
ευκολότερη γι’ αυτούς και εξασφαλίζει ευχαρίστηση στη συνέχιση της 
δραστηριότητας. 



 
Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας TIM                                                   2018-1-IT02-KA201-048139 

 
 
 

22 
 

Κατά το σχεδιασµό ενός εργαστηρίου Mathemart και µιας σειράς 
εργαστηρίων, είναι σηµαντικό να έχουµε κατά νου ότι τόσο το θέατρο όσο 
και τα µαθηµατικά χτίζουν τις αντίστοιχες ικανότητες σταδιακά οικοδοµώντας 
πάνω σε προηγούµενες ικανότητες. Για παράδειγµα:  

• Για τα µαθηµατικά, πρέπει να διδάξω µαθηµατικές πράξεις πριν διδάξω 
µαθηµατικές εκφράσεις. 

• Για το θέατρο, η διερεύνηση των εκφραστικών δυνατοτήτων του 
σώµατος έρχεται πριν από τη διερεύνηση των εκφραστικών 
δυνατοτήτων της χειρονοµίας. και είναι σηµαντικό να γίνει εξερεύνηση 
του ήχου την εξερεύνηση της χρήσης των λέξεων. Εποµένως, πρέπει 
η οµάδα να προχωρά σταδιακά.  

 

6.2. ΈΝΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ MATHEMART 
 
Το µάθηµα Mathemart αναπτύσσεται σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη δοµή 
ενός εργαστηρίου Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου. 
Δεδοµένου ότι βασίζεται σε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία (βλ. Κεφάλαιο 5) 
έχει µια σαφώς καθορισµένη δοµή που µπορεί να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες και να επινοήσουν νέες 
δραστηριότητες µέσα σε ένα σαφές πλαίσιο. Επιπλέον, µια 
επαναλαµβανόµενη δοµή βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν τι κάνουν, 
αποκτούν εµπιστοσύνη στο περιβάλλον και στη ροή του εργαστηρίου και 
αισθάνονται πιο άνετα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό 
διευκολύνει τη διαδικασία της µάθησης. 
 

6.2.1. ΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ MATHEMART 
 
Ένα µεµονωµένο εργαστήριο έχει µια σαφή δοµή όπου κάθε φάση έχει έναν 
συγκεκριµένο στόχο. Αυτή η δοµή βοηθά τον εµψυχωτή να δηµιουργήσει 
µια συνεκτική εµπειρία όπου οι συµµετέχοντες υποστηρίζονται βήµα προς 
βήµα. Είναι µια εξαιρετικά συνηθισµένη πρακτική, όπου η συνηθισµένη ζωή 
δεν την επηρεάζει, και δίνει στους συµµετέχοντες τη δυνατότητα να βιώσουν 
έναν νέο τρόπο µάθησης που περιλαµβάνει το σώµα, τα συναισθήµατα και 
το γνωστικό επίπεδο. 
 
Επαφή και σύµβαση - πρώτη φάση: ο εµψυχωτής συναντά την οµάδα και 
µοιράζεται µαζί της τη δοµή και τους στόχους της δραστηριότητας. Είναι ένας 
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τρόπος να εµπλέξουµε τους µαθητές και να τους ενεργοποιήσουµε, 
καθιστώντας τους υπεύθυνους για τη µαθησιακή διαδικασία, από την αρχή. 
Ο εµψυχωτής επικοινωνεί επίσης µια αίσθηση φροντίδας για τις ανάγκες τους 
και δηµιουργεί µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των µαθητών και των 
εκπαιδευτικών. 

 
Προθέρµανση – ανάπτυξη κοινής θεατρικής γλώσσας. Πριν από την 
προσέγγιση ενός µαθηµατικού θέµατος, ο εµψυχωτής πρέπει να είναι βέβαιος 
ότι οι συµµετέχοντες είναι άνετοι µε τις τεχνικές του θεάτρου, τις 
δραστηριότητες ή τις καλλιτεχνικές γλώσσες που θέλει να χρησιµοποιήσει. 
Αν είναι άνετα µε τη θεατρική γλώσσα, µπορούν να διασκεδάσουν και να 
απολαύσουν τη δραστηριότητα και την προσέγγιση στα µαθηµατικά σε ένα 
περιβάλλον που θεωρείται θετικό. 
 
Κύρια δραστηριότητα (κύριο θέµα) – είναι η φάση διαπραγµάτευσης και 
διερεύνησης του επιλεγµένου µαθηµατικού θέµατος. 
Υπάρχουν τρία είδη κύριων δραστηριοτήτων: 

- Μαθηµατικά Παιχνίδια, που είναι παιχνίδια που προέρχονται από 
θεατρικές δραστηριότητες. Αυτά τα παιχνίδια µεταµορφώνονται έτσι 
ώστε οι συµµετέχοντες να πρέπει να χρησιµοποιήσουν κάποιες 
µαθηµατικές έννοιες για να παίξουν.  

- Δράµα ή ερµηνευτικές δραστηριότητες όπου οι συµµετέχοντες 
πειραµατίζονται ένα µαθηµατικό θέµα - οι συµµετέχοντες παίζουν ένα 
ρόλο ή εκτελούν µια σκηνή δηµιουργώντας µια µεταφορά ή µια 
αναπαράσταση µιας µαθηµατικής έννοιας. 

- Τρίτον - δραστηριότητες που κάνουν τους συµµετέχοντες να 
προβληµατίζονται για τα µαθηµατικά ως γλώσσα όπου κάθε λέξη έχει 
µια πολύ καλά καθορισµένη έννοια. 

 
Αποφόρτιση - σε αυτή τη φάση ο εµψυχωτής βοηθά τους µαθητές να 
περάσουν από τη δράση στον προβληµατισµό εξηγώντας, επεκτείνοντας ή 
τυποποιώντας τις µαθηµατικές έννοιες που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της 
κύριας δραστηριότητας. 

 
Ανατροφοδότηση - Σε αυτή τη φάση ο εµψυχωτής δηµιουργεί ένα 
περιβάλλον αµοιβαίας προσοχής και αφουγκράζεται τις ανάγκες και τα 
συναισθήµατα των µαθητών. Σε αυτή τη φάση η οµάδα επεξεργάζεται την 
εµπειρία που προηγήθηκε από συναισθηµατική και γνωστική άποψη, ώστε 
να αυξήσει την επίγνωση των συµµετεχόντων για όσα βίωσαν.  
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6.2.2. ΣΗΜΕΊΑ ΠΡΟΣΟΧΉΣ 
 
Προσαρµόζοντας το µάθηµά σας: προκειµένου να εξασφαλίσετε µια 
ευχάριστη εµπειρία για την τάξη σας, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της και να αξιοποιήσετε το µάθηµά σας σχετικά µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να θυµόσαστε πάντα ότι σε ένα 
µάθηµα Mathemart υπάρχουν δύο επίπεδα µάθησης: τα µαθηµατικά και το 
θέατρο και η οµάδα πρέπει να αισθάνεται άνετα και µε τα δύο. 
 
Παρατηρήστε και προσαρµόστε: Κάθε εργαστήριο και κάθε ακολουθία 
εργαστηρίων είναι διαφορετική διότι κάθε οµάδα έχει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Είναι σηµαντικό για τον εµψυχωτή να είναι σε θέση να 
αλλάξει σχέδια µε βάση τα χαρακτηριστικά της οµάδας και των ατόµων και 
κάθε παράγοντα που µπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.  
Υπάρχουν πολλές πτυχές που µπορούν να επηρεάσουν ένα εργαστήριο: ο 
χώρος, η εσωτερική δυναµική της οµάδας, τα χαρακτηριστικά ορισµένων 
ατόµων, η ενέργεια της οµάδας τη συγκεκριµένη ηµέρα ή περίοδο κλπ.  
 
Αναλύστε τη δραστηριότητα: Πριν προτείνετε µια δραστηριότητα, είναι 
σηµαντικό να βεβαιωθείτε ότι η οµάδα έχει τις ικανότητες να την κάνει χωρίς 
να αποµακρυνθεί πολύ από τη ζώνη άνεσής της. Διαφορετικά, η 
δραστηριότητα µπορεί να είναι κουραστική, αγχωτική ή ακόµη και 
απογοητευτική. Εάν µια συγκεκριµένη δραστηριότητα, που πρέπει να 
ολοκληρωθεί, απαιτεί πολλές ικανότητες, µπορείτε πρώτα να εκπαιδεύσετε 
την οµάδα σε κάθε ικανότητα ξεχωριστά και στη συνέχεια να ξεκινήσετε την 
πλήρη δραστηριότητα. Για να κατανοήσετε το επίπεδο δυσκολίας µιας 
δραστηριότητας, µπορείτε να την αναλύσετε στις ικανότητες που απαιτεί. Για 
παράδειγµα, αν θέλετε η οµάδα να εργαστεί σε υποοµάδες για να 
δηµιουργήσει σκηνές που θα εκτελέσουν µπροστά στα άλλα µέλη της 
οµάδας, θα θέσετε στον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις: είναι σε θέση 
να εργαστούν σε υποοµάδες; Να διαπραγµατευτούν; Να συνδηµιουργήσουν; 
Έχουν δώσει παράσταση µπροστά σε κοινό; Είναι σε θέση να 
συµπεριφέρονται σαν ακροατήριο και να εξακολουθούν να ασχολούνται µε 
τη δραστηριότητα; Είναι σε θέση να παραµείνουν συγκεντρωµένοι κατά τη 
διάρκεια µιας λιγότερο δυναµικής δραστηριότητας; κλπ. Με βάση τις 
απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, µπορείτε να σχεδιάσετε πολλές 
διαφορετικές προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για να προετοιµάσετε την 
οµάδα για τις υποοµάδες και τις δραστηριότητες που αφορούν τη διενέργεια 
µικρών παραστάσεων.  
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7. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΌ ΔΡΆΜΑ  

Το διαδικαστικό δράµα είναι µια δοµηµένη, αυτοσχέδια µορφή ηθοποιίας 
όπου δάσκαλοι και µαθητές συµφωνούν να εξετάσουν έναν φανταστικό 
κόσµο µαζί: «Είναι δοµηµένο έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να αναλάβουν 
πολλαπλούς ρόλους, όχι µόνο έναν χαρακτήρα καθ' όλη τη διάρκεια της 
θεατρικής εµπειρίας. Πλαισιώνεται µε αυτόν τον τρόπο για να επιτρέψει 
στους συµµετέχοντες να εξετάσουν πολλαπλές θεάσεις» (Landy και 
Montgomery 2012: 19). Με αυτόν τον τρόπο, το διαδικαστικό δράµα 
διαδικασίας διαφέρει από άλλα είδη δράµατος, όπως τα παιχνίδια ρόλων και 
η δραµατοποίηση.  
Το διαδικαστικό δράµα είναι ένα είδος εκπαιδευτικού δράµατος που 
επικεντρώνεται στη συνεργατική διερεύνηση και την επίλυση προβληµάτων 
σε έναν φανταστικό κόσµο. Τα διαδικαστικά δράµατα χρησιµοποιούν «προ-
κείµενα» (φωτογραφίες, άρθρα εφηµερίδων, µουσική, αντικείµενα κ.λπ.) για 
να πλαισιώσουν την διερεύνηση και να θέσουν ερωτήµατα για τους µαθητές 
(DICE Consortium 2010). 
Η έννοια «διαδικαστικό δράµα» εισήχθη από τον Brad Haseman (1991: 19), 
ο οποίος το όρισε ως «τη χαρακτηριστική µορφή του αυτοσχεδιασµού που 
έχει προκύψει από τα σχολεία», ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ότι το 
αυτοσχέδιο δράµα διαρθρώθηκε για να προαγάγουµε µια καλλιτεχνική 
απόκριση από τους συµµετέχοντες. Σύµφωνα µε τον O'Neill το διαδικαστικό 
προχωρά χωρίς ένα σενάριο, η έκβασή του είναι απρόβλεπτη, στερείται ενός 
διακριτού κοινού ακροατηρίου, και η εµπειρία είναι αδύνατο να αναπαραχθεί 
επακριβώς (O'Neill 1995: xiii). Στη δεκαετία του 1990 η έννοια «διαδικαστικό 
δράµα» αναφέρθηκε και χρησιµοποιήθηκε από τη Cecily O'Neill και τον  
Gavin Bolton για αυτό που στη Σκανδιναβία ονοµάστηκε «θεατρική 
παιδαγωγική». 
Η δραµατική δράση είναι πάντα µια φυσική και συγκεκριµένη έκφραση ενός 
ρόλου. Παίζοντας ένα ρόλο, ο συµµετέχων δίνει µορφή στις σκέψεις και τα 
συναισθήµατά του, τα οποία σηµατοδοτούν τη δράση και της δίνουν 
συµβολικό περιεχόµενο (Schonman 2000). Ένα διαδικαστικό δράµα 
επιτρέπει έτσι στους συµµετέχοντες να µπουν στη θέση κάποιου άλλου. 
Σύµφωνα µε τον Viv Aitken (2013: 50) η ανάληψη ρόλων συνεπάγεται κάτι 
περισσότερο από το να είσαι κάποιος άλλος για λίγο. Ο διερευνητικός και 
βιωµατικός χαρακτήρας τέτοιων µαθησιακών διαδικασιών περιλαµβάνει την 
έκφραση των σκέψεων κάθε συµµετέχοντα, πιθανή γραπτή διατύπωσή τους, 
την υποβολή ερωτήσεων και την διατύπωση απαντήσεων από άλλους και τον 
διάλογο µε άλλους συµµετέχοντες. 
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Η Shifra Schonman προσθέτει ότι δράση στα πλαίσια ενός ρόλου απαιτεί 
επίσης την αποφυγή στερεοτύπων και εκµάθηση της ερµηνείας της 
µυθοπλασίας του δράµατος µε ευφάνταστους τρόπους. «Όταν οι µαθητές 
συµµετέχουν στο δράµα, συνήθως εµπλέκονται στην εκµάθηση νέων 
τρόπων σκέψης και πραγµάτων. Η δραστηριότητα της µετάβασης µέσα και 
έξω από το ρόλο βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν τα διαφορετικά 
επίπεδα νοήµατος που αντιστοιχούν στις ενέργειες εντός του δράµατος 
(Schonman 2000: 951). Το µαθησιακό δυναµικό του δράµατος είναι έτσι η 
αλληλεπίδραση µεταξύ του πραγµατικού και του φανταστικού κόσµου και ο 
προβληµατισµός για το πώς οι δύο κόσµοι σχετίζονται, µερικές φορές 
αναµειγνύονται και µερικές φορές οι διαφορές µεταξύ τους θολώνουν. 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του διαδικαστικού δράµατος είναι η άρση της 
διάκρισης στο κλασικό θέατρο µεταξύ ηθοποιών και κοινού, η οποία 
συναντάται και στο σύγχρονο θέατρο. Η συµµετοχή σε παιχνίδια ρόλων και 
στο διαδικαστικό δράµα µπορούν να εξασκήσουν την ικανότητα 
παραµερισµού εγωκεντρικών στάσεων και ταύτισης µε τον άλλο (στα πλαίσια 
ενός ρόλου) και τη στάση του. Υποδυόµενοι έναν ρόλο µπορούµε να 
αλλάξουµε θέαση: «Ο µετασχηµατισµός της προσωπικότητας µας δίνει µια 
νέα θέαση σε ένα γεγονός: Μαθαίνουµε περισσότερα γι' αυτό και αλλάζουν 
οι γνώσεις µας σχετικά µε αυτό» (Courtney 1991: 14). Σύµφωνα µε την 
Dorothy Heathcote (1985: 61), αυτό απαιτεί «αναστολή της δυσπιστίας». 
Το διεθνές έργο DICE (DICE Consortium 2014) που υποστηρίζεται από την 
ΕΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές που συµµετέχουν τακτικά σε 
θεατρικές και θεατρικές δραστηριότητες αναπτύσσουν περισσότερη 
ενσυναίσθηση και είναι πιο ικανοί να αλλάξουν την θέασή τους. Είναι 
καλύτεροι τόσο στην επίλυση προβληµάτων όσο και στην αντιµετώπιση του 
άγχους. Είναι πιο πιθανό να είναι βασικά πρόσωπα στην τάξη. Δείχνουν 
σηµαντικά µεγαλύτερη ανοχή τόσο προς τις µειονότητες όσο και προς τους 
αλλοδαπούς και είναι πιο δραστήριοι ως πολίτες, δείχνοντας µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τις εκλογές και συµµετέχουν σε δηµόσια ζητήµατα (DICE 
Consortium 2014). Αυτά είναι σηµαντικά ευρήµατα που ωστόσο δεν 
αποκλείουν την πιθανότητα αντίθετων τάσεων. Η συµµετοχή σε διαδικασίες 
βασισµένες στην τέχνη δεν δίνει καµία ασυλία κατά της ανάπτυξης 
καταστροφικών σκέψεων (Allern 1999: 197-202). 
Ο Gavin Bolton (2007: 53) δείχνει ότι οι πολιτισµικές και εθνοτικές διαφορές 
µπορεί να δηµιουργήσουν συγκρούσεις στο δράµα και ότι τα ιδεολογικά και 
πολιτικά συµφέροντα των εκπαιδευτικών και των κυβερνήσεων µπορεί να 
επηρεάσουν το θεατρικό έργο. Αναφέρεται στον Grady (2000), ο οποίος 
προειδοποιεί για την αποφυγή της υπόθεσης ότι το δράµα δεν µπορεί παρά 
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να κάνει µόνο καλό, και εµµένει στην προειδοποίησή µας ότι το δράµα µπορεί 
να είναι µέρος καταστροφικών κινηµάτων. Το θέατρο µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο καταστολής – όπως συνέβη µε τη Βρετανική 
αποικιοκρατία (Kerr 1995), στο θέατρο στη ναζιστική Γερµανία (Λονδίνο 
2000) και στους Ναζί που ανέβαζαν, µεταξύ άλλων, παιδική όπερα, καµπαρέ 
και θεατρικά έργα στο Theresienstadt (Landy & Montgomery 2012: xxv). 
Ωστόσο, επειδή η µυθοπλασία δείχνει ένα νόηµα πέρα από αυτό που είναι 
άµεσα προφανές, το δράµα και το θέατρο παρέχουν ανοίγµατα για ηθικές 
εµπειρίες και έτσι µπορεί να αποκαλύψουν την καθηµερινή ψυχρότητα και 
αδιαφορία µας απέναντι στους άλλους. Ως εκ τούτου, τα συναισθήµατα 
παίζουν σηµαντικότερο ρόλο στις αισθητικές εµπειρίες από ό,τι στην 
πραγµατική ζωή (Løgstrup 1995: 49). Αρκετοί από τους µαθητές του 
δράµατος «Out of Syria» (Allern & Drageset 2017: 117) φαίνεται να είχαν 
τόσο ισχυρές, συναισθηµατικά συναρπαστικές εµπειρίες, όπως ένα αγόρι που 
δήλωσε: «Με έκανε να µοιραστώ περισσότερα µε άλλους επειδή θέλω να 
τους δώσω την ίδια χαρά που λαµβάνω». 

7.1. ΔΟΜΏΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΌ ΔΡΆΜΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ TIM 
Η ιδέα της χρήσης του δράµατος για την αντιµετώπιση του φόβου των 
µαθηµατικών και αλλαγή της παραδοσιακής διδασκαλίας στα µαθηµατικά 
σχετίζεται τόσο µε την εξερεύνηση των µαθηµατικών εννοιών µέσω του 
δράµατος όσο και µε την ανάγκη αλλαγής της παραδοσιακής διδασκαλίας 
στα µαθηµατικά όπου οι εκπαιδευτικοί θέτουν τα ερωτήµατα, οι µαθητές 
δίνουν τις απαντήσεις και οι εκπαιδευτικοί του αξιολογούν (Allern & Drageset 
2017). 
Στο διαδικαστικό δράµα Η πέτρινη σούπα, που αναφέρεται παρακάτω, 
εφαρµόζουµε µια διαλογική, επική δραµατουργία χρησιµοποιώντας το τη 
σύµβαση Δάσκαλος σε ρόλο (Teacher-in-role TIR): διευθέτηση των 
περιστατικών σε επεισόδια, εναλλαγή µεταξύ ηθοποιίας και προβληµατισµού 
σχετικά µε την ηθοποιία και µε στοιχεία από κλασικές και αντιθετικές 
δραµατουργίες. Υπάρχει συχνά, ωστόσο, µια κλασική τάση στη 
δραµατουργία, µε τη γραµµικότητα της προόδου των δράσεων, αλλά και µια 
αντίθετη δραµατουργία στη δηµιουργία αλλαγής θεάσεων και την εφαρµογή 
παράλληλων δράσεων. 

7.1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΡΌΛΩΝ 
Η προσαρµογή του διαδικαστικού δράµατος στα µαθηµατικά χαρακτηρίζεται 
από τη χρήση και την έµφαση στις κατηγορίες ρόλων, προκειµένου να 
αλλάξει η παραδοσιακή µαθησιακή διαδικασία και να προωθηθούν µέθοδοι 
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ενεργού εµπλοκής των µαθητών στα µαθηµατικά. Έχουµε προσαρµόσει την 
ιδέα των κατηγοριών ρόλων κυρίως για τους συµµετέχοντες και τον 
συλλογικό τους ρόλο, καθώς και τις όψεις του ρόλου τους ως δοµικά στοιχεία 
για τη δηµιουργία ρόλων (O'Toole & Haseman 1989/2017). 
Στο TIM έχουµε χρησιµοποιήσει την ιδέα των κατηγοριών ρόλων για να 
διερευνήσουµε εάν η εµπειρία των κατηγοριών ρόλων, όπως ο σκεπτικιστής, 
ο περίεργος, ο ηγέτης και ο διαµεσολαβητής, µπορούν να συµβάλουν σε µια 
πιο συναρπαστική συµµετοχή των µαθητών στα µαθηµατικά. Σε αυτή τη 
µαθησιακή διαδικασία, αναφερόµαστε επίσης στις δεξιότητες ζωής του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, και σε αυτήν διερευνούµε επίσης εάν και 
πώς οι κατηγορίες ρόλων µπορούν να λειτουργήσουν για τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων ζωής και ποιες είναι οι προκλήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, 
οι κατηγορίες ρόλων και οι όψεις ρόλων είναι βασικές για τον τρόπο µε τον 
οποίο δοµείται το διαδικαστικό δράµα. Προσθέτουµε ότι αν και πιστεύουµε 
ότι η προσέγγιση µε τις κατηγορίες ρόλων µπορεί να αποφέρει καρπούς και 
για άλλες προσεγγίσεις του δράµατος, δεν αποτελεί απαραίτητο ή 
υποχρεωτικό κριτήριο για το διαδικαστικό δράµα. Τα περιλαµβάνουµε στο 
διαδικαστικό δράµα για την επίτευξη του στόχου της αντιµετώπισης του 
φόβου των µαθηµατικών και της αλλαγής προτύπων επικοινωνίας στη 
διδασκαλία των µαθηµατικών. 
Οι Αυστραλοί δραµατουργοί και θεωρητικοί John O'Toole και Brad Haseman 
(1989/2017: 3), υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος 
εξειδικευµένος ηθοποιός για να υποδυθεί έναν ρόλο. Όλοι αναλαµβάνουµε 
ρόλους στην κοινωνική µας ζωή, µε την κοινωνιολογική έννοια του όρου, 
αναφερόµενοι στην εξειδικευµένη ικανότητα ή λειτουργία που έχουµε στην 
κοινωνική µας ζωή (Goffman 1986, 129) ως πατέρες, µητέρες, δάσκαλοι, 
καλλιτέχνες, αστροναύτες, εκπαιδευτές, οδηγοί κλπ. Αλλά αυτό δεν αρκεί 
για να οριοθετηθεί η έννοια του ρόλου στο δράµα. Οι ρόλοι σε ένα θεατρικό 
έργο είναι µέρος µιας σχέσης. Η δράση εντός ενός ρόλου σηµαίνει να 
αντιπροσωπεύεις µια άποψη και το να αντιπροσωπεύεις µια άποψη δεν 
σηµαίνει να φοράς συγκεκριµένα ρούχα ή να περιτριγυρίζεσαι από 
συγκεκριµένα σκηνικά ή αλλάζεις τον τόνο της φωνής σου ή να βαδίζεις µε 
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το να υποδύεσαι έναν ρόλο σηµαίνει να ταυτίζεσαι µε 
τις αξίες και τις στάσεις που οριοθετούν το ρόλο, και µπορεί κάλλιστα να 
είναι αρκετά διαφορετικές από τις προσωπικές αξίες και στάσεις σου. Αυτό 
που κάνεις όταν υποδύεσαι ένα ρόλο είναι να εµπλέκεσαι σε και να βιώνεις  
καταστάσεις µπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου. 
Σύµφωνα µε τον Viv Aitken (2013: 50) η ανάληψη ρόλων συνεπάγεται κάτι 
περισσότερο από το να είσαι για λίγο κάποιος άλλος. Ο διερευνητικός και 
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βιωµατικός χαρακτήρας τέτοιων µαθησιακών διαδικασιών περιλαµβάνει την 
έκφραση των σκέψεων κάθε συµµετέχοντα, πιθανή γραπτή διατύπωσή τους, 
την υποβολή ερωτήσεων και την διατύπωση απαντήσεων από άλλους και τον 
διάλογο µε άλλους συµµετέχοντες. 
Αλλάζουµε ρόλους καθώς αλληλεπιδρούµε µε διαφορετικούς ανθρώπους σε 
διαφορετικές καταστάσεις που µπορεί να περιλαµβάνουν δραστηριότητες 
στους φανταστικούς κόσµους του θεάτρου, του παιχνιδιού και του δράµατος. 
Πιο σηµαντικό από το αν είµαστε ή όχι σε ρόλο είναι αν οι συµµετέχοντες 
υποθέτουν ή όχι ότι οι δραστηριότητες συµβαίνουν αποκλειστικά στον 
καθηµερινό κόσµο. Μπορεί να αναλάβουµε έναν φανταστικό ρόλο, αλλά 
στην πραγµατικότητα δεν χρειαζόµαστε φανταστικούς ρόλους για να 
δηµιουργήσουµε δράµα, αυτό που πρέπει να φανταστούµε είναι ότι είµαστε 
αλλού, σε έναν φανταστικό κόσµο. [i] 
Ακολουθώντας τους σχετικούς ορισµούς της UNICEF, αναφερόµαστε σε µια 
εκπαίδευση βασισµένη στις δεξιότητες ζωής, η οποία «καθιστά σαφές ότι θα 
χρησιµοποιηθεί µια προσέγγιση δεξιοτήτων ζωής για τη διδασκαλία, πράγµα 
που σηµαίνει ότι οι συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας/µάθησης θα 
χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν όχι µόνο 
γνώσεις, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες ζωής που ώστε 
χρησιµοποιήσουν τη γνώση για να ενεργήσουν κατάλληλα». [ii] Στο 
πρόγραµµά του για την Ψυχική Υγεία, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
υποστηρίζει ότι «οι δεξιότητες ζωής είναι αναρίθµητες και η φύση και ο 
ορισµός των δεξιοτήτων ζωής είναι πιθανό να διαφέρουν µεταξύ πολιτισµών 
και καταστάσεων». Αναφέρεται, ωστόσο, ότι «η ανάλυση του τοµέα των 
δεξιοτήτων ζωής δείχνει ότι υπάρχει ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων που 
βρίσκονται στο επίκεντρο πρωτοβουλιών που βασίζονται σε δεξιότητες για 
την προώθηση της υγείας και της ευηµερίας των παιδιών και των εφήβων». 
Ο κατάλογος των δεξιοτήτων ζωής του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας είναι: 
Λήψη αποφάσεων • Επίλυση προβληµάτων • Δηµιουργική σκέψη • Κριτική 
σκέψη • Αποτελεσµατική επικοινωνία • Διαπροσωπικές δεξιότητες • 
Αυτογνωσία • Ενσυναίσθηση • Διαχείριση συναισθηµάτων • Διαχείριση 
άγχους. [iii] 
 
Στην κατανόηση των δεξιοτήτων ζωής, υπάρχει µια σύνδεση µε τις 
κατηγορίες ρόλων που εφαρµόζουµε στο δράµα και στη διδασκαλία των 
µαθηµατικών. 
 
  



 
Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας TIM                                                   2018-1-IT02-KA201-048139 

 
 
 

30 
 

Κατηγορία ρόλων  Δεξιότητες ζωής 

Ο δηµοκρατικός 
ηγέτης/ θετική εξουσία  
 

Λήψη αποφάσεων – επίλυση προβληµάτων – 
αποτελεσµατική επικοινωνία – διαπροσωπικές 
δεξιότητες – διαχείριση συναισθηµάτων – 
διαχείριση άγχους – αυτογνωσία 

Ο σκεπτικιστής – ο 
αντίπαλος 

Κριτική σκέψη – αποτελεσµατική επικοινωνία – 
αυτογνωσία 

Ο περίεργος Δηµιουργική σκέψη – ενσυναίσθηση – 
διαχείριση άγχους – διαπροσωπικές δεξιότητες 

Ο διαµεσολαβητής Επίλυση προβληµάτων – ενσυναίσθηση – 
διαπροσωπικές δεξιότητες – διαχείριση 
συναισθηµάτων 
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8. ΣΥΝΔΥΆΖΟΝΤΑΣ ΤΟ MATHEMART ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΌ ΔΡΆΜΑ 

ΣΕ ΜΙΑ ΝΈΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

Σκοπός του έργου ΤΙΜ – Το Θέατρο στα Μαθηµατικά ήταν να αντιµετωπίσει 
τα κύρια εµπόδια στη διδασκαλία και την εκµάθηση µαθηµατικών σε επίπεδο 
ΕΕ. Στόχος του έργου ήταν να συµβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και 
της εκµάθησης των µαθηµατικών, παρέχοντας µια νέα µεθοδολογία για τη 
διδασκαλία των µαθηµατικών χρησιµοποιώντας το διαδικαστικό δράµα 
διεργασιών και το θεατρικό εργαστήρι.  
Η µαθηµατική ικανότητα αντιµετωπίζεται σήµερα ως ένα από τα σηµαντικά 
ζητήµατα για την αυτοεκπλήρωση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό 
επίπεδο και οι αριθµητικές δεξιότητες θεωρούνται µία από τις προτεραιότητες 
της εκπαιδευτικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. (Mathematic in Europe: 
Common Challenges and National Policies, EACEA P9 Eurydice - 2011). 
Εξακολουθεί να αποτελεί ένα κοινό πρότυπο επικοινωνίας στην τάξη ότι η 
διδασκαλία των µαθηµατικών χαρακτηρίζεται από τη χρήση του βιβλίου και 
από τον δάσκαλο που κυριαρχεί στη συζήτηση, κάνει τις ερωτήσεις και 
αξιολογεί τους µαθητές. Η παραδοσιακή, εγκεφαλική διδασκαλία 
εξακολουθεί να νοείται ως διαµεσολάβηση ή µεταφορά γνώσεων. 
Συνακόλουθα, µάθηση σηµαίνει απόκτηση γνώσεων και εφαρµογή 
τυποποιηµένων διαδικασιών. Αυτό κάνει τους µαθητές παθητικούς ακροατές 
(Francke, Kazemi & Battey, 2007).  
Ωστόσο, υπάρχει µεγάλη επιστηµονική τεκµηρίωση ότι η συνεργασία οδηγεί 
στη µάθηση· οι παραγωγικές αίθουσες διδασκαλίας βασίζονται στη  
συµµετοχή και τη σκέψη των µαθητών (Chapin et al, 2013; Fraivillig et al, 
1999; Franke et al, 2007, Drageset 2015;). Η σχετική έρευνα (Mathematic 
in Europe: Common Challenges and National Policies, EACEA P9 Eurydice - 
2011) υπογραµµίζει ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
µαθηµατική παιδεία, όπως η µεθοδολογία διδασκαλίας και η δυνατότητά της 
να µεταδίδει τις µαθηµατικές έννοιες. Επιπλέον, οι µαθητές συχνά έχουν 
άγχος και φόβο για τα µαθηµατικά πράγµα που επηρεάζει τη µαθησιακή 
διαδικασία. Η έρευνα δείχνει ότι µια κατάλληλη µέθοδος διδασκαλίας µε νέες 
προσεγγίσεις βοηθούν τους µαθητές να ξεπεράσουν το άγχος και το φόβο 
για τα µαθηµατικά και, ως εκ τούτου, µπορούν να ενισχύσουν τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα προσφέροντας νέες δυνατότητες µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί 
και η διδακτική προσέγγιση έχουν καθοριστική επιρροή στη διαδικασία 
διδασκαλίας και µάθησης των µαθηµατικών. 
Το Mathemart, που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Κοινωνικού και Κοινοτικού 
Θεάτρου στο Τορίνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, είναι µια 
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προσέγγιση στη διδασκαλία των µαθηµατικών που βασίζεται σε θεατρικές 
ασκήσεις, εργαστήρια και µικρές θεατρικές παραστάσεις. Έχει επηρεαστεί 
διάφορες πηγές, όπως το κοινοτικό θέατρο, το οµαδικό θέατρο και το 
ψυχόδραµα και βασίζεται στη µεθοδολογία του Κοινωνικού και Κοινοτικού 
Θεάτρου (πρβλ. Κεφάλαιο 4). Αν και το διαδικαστικό δράµα έχει το ίδιο 
υπόβαθρο και αφετηρία, έχει εξελιχθεί σε ένα είδος που χαρακτηρίζεται από 
µεγαλύτερης διάρκειας αυτοσχέδιο παιχνίδι και προχωρά χωρίς 
συγκεκριµένο σενάριο. Η έκβασή του είναι απρόβλεπτη, δεν έχει ξεχωριστό 
κοινού και η εµπειρία είναι αδύνατο να αναπαραχθεί ακριβώς (O'Neill . Στο 
TIM, χρησιµοποιούµε µια προσέγγιση διαδικαστικού δράµατος µε κατηγορίες 
ρόλων και όψεις ρόλων για να δηµιουργήσουµε µια πιο ενεργή ανταπόκριση 
των µαθητών στη µάθηση. Η ιδέα των κατηγοριών ρόλων προτείνεται να 
χρησιµοποιηθεί και στη διδασκαλία των µαθηµατικών (βλέπε κεφάλαιο 6) και 
έτσι το διαδικαστικό δράµα της διαδικασίας την απαραίτητη εµπειρία και 
υποκριτική ικανότητα για την εφαρµογή των κατηγοριών ρόλων.  
Αν και ο στόχος για τον TIM είναι να συνδυάσει το Mathemart και το 
διαδικαστικό δράµα µε µια νέα µεθοδολογία, αυτές οι δύο προσεγγίσεις 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά, συνδυασµένες ή η µία ως συνέχεια 
της άλλης. Όπως κατά την ερευνητική διαδικασία, χρησιµοποιούνται 
διάφορες µέθοδοι για την επίλυση ενός προβλήµατος ή την αντιµετώπιση 
µιας πρόκλησης,  έτσι και το Mathemart και το διαδικαστικό δράµα µπορεί 
να είναι η απάντηση σε κάπως διαφορετικές ερωτήσεις και προκλήσεις. Εάν 
έχετε µία ή δύο ώρες στη διάθεσή σας και αν θέλετε να κάνετε µια ζωντανή 
διερεύνηση ενός µαθηµατικού θέµατος, οι ασκήσεις από το Mathemart 
µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιµες. Αλλά, εντός του ίδιου χρονικού 
ορίου, αν θέλετε να διερευνήσετε διαφορετικές θεάσεις σε µια συγκεκριµένη 
θεµατολογία των µαθηµατικών, µπορείτε να αξιοποιήσετε το διαδικαστικό 
δράµα και τις κατηγορίες ρόλων. Αν θέλετε να εργαστείτε µε ρόλους και 
αλλαγή θεάσεων, το διαδικαστικό δράµα σας δίνει σηµαντικές δυνατότητες. 
Εάν υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος, µπορείτε να διαφοροποιήσετε και να 
συνδυάσετε τα δύο, ή να δηµιουργήσετε ένα µείγµα όπου χρησιµοποιείτε το 
Mathemart για προθέρµανση και σε ορισµένες δραστηριότητες µέσα στο 
διαδικαστικό δράµα.  
Οι ασκήσεις Mathemart µπορεί να αντιστοιχούν σε παραδοσιακές θεατρικές, 
αλλά επίσης αναβαθµίζουν και ανανεώνουν τέτοιες ασκήσεις εισάγοντας την 
χρήση των µαθηµατικών στο παιχνίδι / δραστηριότητα. Από την άποψη του 
δράµατος, οι ασκήσεις, όπως στον αθλητισµό, δεν είναι αυτές που 
διαµορφώνουν την παιγνιώδη ατµόσφαιρα. Για να είναι µια δραστηριότητα 
θεατρική, χρειάζεται κάποια βασικά χαρακτηριστικά: µια µυθοπλασία, στην 
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οποία διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των ρόλων σε συνάρτηση µε έναν 
ορισµένο χρόνο και χώρο. Οι ασκήσεις είναι ασκήσεις και ως εκ τούτου συχνά 
πολύ χρήσιµες. Αν θέλετε µια βαθύτερη διερεύνηση, ωστόσο, υπάρχει 
ανάγκη για µια δραµατική µυθοπλασία και ανάλογους ρόλους και µια 
αποσαφήνιση του κατάλληλου χρόνου και του χώρου. Από µαθηµατική 
άποψη, για να δηµιουργήσετε µια βαθύτερη κατανόηση ενός συγκεκριµένου 
µαθηµατικού θέµατος , οι ασκήσεις από τον Mathemart λειτουργούν επίσης.  
Συνοπτικά, αν θέλετε να προσεγγίσετε ένα µαθηµατικό θέµα/πρόβληµα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες ή/και θέλετε να εργαστείτε για τον τρόπο 
επικοινωνίας στην τάξης, προτείνεται το διαδικαστικό δράµα.  
Αν θέλετε να κάνετε τους µαθητές να ζήσουν µια εµπειρία όπου η 
µαθηµατική έννοια ή µια µεταφορά της βιώνεται µέσα από ένα παιχνίδι ή µια 
θεατρική δραστηριότητα  προτείνεται το Mathemart. 
Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί και για το τρίτο στοιχείο της µεθοδολογίας TIM, τις 
δεξιότητες ζωής. Οι δεξιότητες ζωής µπορούν να καλλιεργηθούν τόσο µε τη 
χρήση του Mathemart όσο και του διαδικαστικού δράµατος, καθώς επίσης 
και µε το συνδυασµό των δύο. Συνολικά, το τι θα επιλέξετε εξαρτάται από 
το ερώτηµα, την ανάγκη, την πρόκληση που πρέπει να επιλυθεί και την 
ικανότητα του δασκάλου. Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ο κρίσιµος 
ρόλος του εµψυχωτή: πρέπει να γνωρίζει τις δεξιότητες ζωής που συνδέονται 
µε την εκάστοτε δραστηριότητα που επιλέγει. 
 
Μερικά πρακτικά παραδείγµατα 
Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα για το συνδυασµό Mathemart και 
διαδικαστικού δράµατος. 
Κατά τη διάρκεια του διαδικαστικού δράµατος «η πέτρινη σούπα» (βλ. 
εργαλειοθήκη ΤΙΜ), όταν οι συµµετέχοντες διερευνούν πώς να µοιραστούν 
τη σούπα, οι διάφοροι τρόποι απάντησης της ερώτησης µπορούν να 
διερευνηθούν µέσα από ένα παιχνίδι Mathemart, µε µουσική και χιούµορ, 
για να εκφραστεί η ποικιλία των λύσεων και η διασκέδαση από την εφαρµογή 
τους. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για παράδειγµα η δραστηριότητα της 
εργαλειοθήκης ΤΙΜ µε τον τίτλο «Κλάσµατα».  
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια επίλυσης των µαθηµατικών ασκήσεων, το 
Mathemart µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτικός τρόπος για να δείξει 
πώς οι οικογένειες έχουν λύσει τα προβλήµατα:  
1. Πώς να µοιραστούν τα ψάρια στην αγορά. 
2. Πώς να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα ανταλλαγής µεταξύ των διαφόρων 
αγροτικών προϊόντων. 
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Η προσπάθεια αναπαράστασης της λύσης είναι συχνά χρήσιµη για να 
κατανοήσουµε βαθύτερα τις µαθηµατικές έννοιες στις οποίες βασίζεται η 
δραστηριότητα. 
Σε γενικές γραµµές, λαµβάνοντας υπόψη το είδος της προσέγγισης που 
θέλουµε να βιώσουν οι µαθητές µπορούµε βασικά να έχουµε δύο τρόπους. 
Ας πάρουµε ως παράδειγµα τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (ΜΚΔ).   
Αν θέλετε οι µαθητές να το χρησιµοποιήσουν και να το συζητήσουν από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες, µπορείτε να επινοήσετε ένα διαδικαστικό δράµα 
όπου ο ΜΚΔ είναι απαραίτητος για την επίτευξη ενός στόχου. 
Εάν θέλετε να εισαγάγετε την έννοια του ΜΚΔ ή θέλετε να δείξετε την έννοια 
στους µαθητές χρησιµοποιώντας µια µεταφορά, µπορείτε να εφαρµόσετε τη 
δραστηριότητα Mathemart «Μέγιστος κοινός διαιρέτης» (βλ. εργαλειοθήκη 
ΤΙΜ). Σε αυτή την περίπτωση η συζήτηση µπορεί να γίνει µετά τη 
δραστηριότητα και ο ρόλος του εµψυχωτή είναι ζωτικής σηµασίας για να 
βοηθήσει τους µαθητές να συνδέσουν αυτό που έκαναν κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας µε µια τυποποίηση της µαθηµατικής έννοιας που 
διερευνάται. 
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9. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται η περιγραφή των ερωτήσεων 
αξιολόγησης που περιλαµβάνονται στα τρία κύρια εργαλεία αξιολόγησης που 
χρησιµοποιούνται στη µεθοδολογία TIM 

Ερωτηµατολόγια µαθητών 

Το ερωτηµατολόγιο των µαθητών  είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τον 
εκπαιδευτικό προκειµένου να ανιχνεύσει τις ακόλουθες µεταβλητές στην 
αρχή και στο τέλος του έτους: 

- το επίπεδο του µαθηµατικού άγχους, 

- τις πτυχές της εκµάθησης των µαθηµατικών που συνδέονται µε τα 
συναισθήµατα, τις διαθέσεις και τα κίνητρα, 

- γενικές στρατηγικές µεταγνωστικού ελέγχου, 

- υποκειµενικές πεποιθήσεις για τα µαθηµατικά, 

- την υποκειµενική αξιολόγηση του διδακτικού ύφους του καθηγητή / 
δασκάλου µαθηµατικών, 

- την υποκειµενική αξιολόγηση της ευηµερίας που γίνεται αντιληπτή στην 
τάξη κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων µαθηµατικών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα της σύνθεσης του ερωτηµατολογίου,  
του Cornoldi «Mathematics and Meta-cognition» (2006), χρησιµοποιήθηκαν 
δύο κλίµακες, για συνολικά 15 µεταβλητές (πρώτος πίνακας). Το ένα 
ανιχνεύει τις πτυχές της εκµάθησης των µαθηµατικών που συνδέονται µε τα 
συναισθήµατα, τις διαθέσεις και τα κίνητρα, το άλλο ανιχνεύει γενικές 
στρατηγικές µεταγνωστικού ελέγχου. Από διάφορες µελέτες σχετικά µε την 
«αντίληψη της ικανότητας» (αυτοαποτελεσµατικότητα), προέκυψε ότι µια 
θετική αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας καθοδηγεί τη σχέση µεταξύ 
µεταγνώσης και απόδοσης (Coutinho, 2007) και έχοντας καλές 
µεταγνωστικές στρατηγικές είναι ένας παράγοντας επιτυχίας στην εκπόνηση 
µιας εργασίας/άσκησης. Επιπλέον, η θετικότητα των συναισθηµάτων που 
αναφέρονται στη µάθηση και τον τρόπο αποτελεσµατικής διαχείρισής της, 
συνδέεται µε το πώς αιτιολογεί ο µαθητής την επιτυχία ή την αποτυχία του 
(Cornoldi, 2006). Όλα αυτά, για παράδειγµα, επηρεάζουν τη  διαδικασία 
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επίλυσης προβληµάτων και την ανάπτυξη προσωπικών πεποιθήσεων 
αυτοαποτελεσµατικότητας (ibid.). 

Επίσης, από αυτό το εργαλείο, υιοθετήθηκαν τα 9 σηµεία που ανιχνεύουν τις 
κύριες µεταγνωστικές πεποιθήσεις, που σχετίζονται µε την επίλυση 
µαθηµατικών ασκήσεων, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σχετικά 
µε τις δεξιότητες, την πειθαρχία και τη µάθηση (τελευταίος πίνακας). 

Στη συνέχεια, για την ανίχνευση του άγχους σχετικά µε τα µαθηµατικά, 
υιοθετήθηκε η κλίµακα άγχους MeMa για τα µαθηµατικά, από τους Cornoldi 
και Lucangeli et al. (2012). Η κλίµακα είναι η προσαρµογή για µαθητές 
πρωτοβάθµιας και κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αγγλικής 
έκδοσης κλίµακας MARS, η οποία προηγουµένως είχε προσαρµοστεί στο 
ιταλικό πλαίσιο από τους Saccani και Cornoldi (2005). Η κλίµακα αποτελείται 
από 30 ερωτήσεις που ανιχνεύουν: άγχος εκµάθησης µαθηµατικών, άγχος 
αξιολόγησης µαθηµατικών και γενικευµένο σχολικό άγχος. Για τους σκοπούς 
του έργου και για να διευκολυνθεί η διαχείριση των ερωτηµατολογίων, 
διαγράφηκε η ενότητα ερωτήσεων που σχετίζονται µε το γενικευµένο 
σχολικό άγχος (6 στοιχεία). Συνακόλουθα, ο δεύτερος πίνακας περιλαµβάνει 
24 ερωτήσεις. 

Το ερωτηµατολόγιο ζητά από τον µαθητή να εκφράσει τον «βαθµό φόβου» 
(από το «καθόλου φόβο» έως το «πολύ φόβο»), τον οποίο βιώνει σε 
διαφορετικές µαθηµατικές καταστάσεις µάθησης και αξιολόγησης. Ο όρος 
«άγχος» αντικαταστάθηκε από τον όρο «φόβο» για να κάνει κάποιες 
προτάσεις πιο κατανοητές στους µικρότερους µαθητές. Αυτή η κλίµακα έχει 
εισαχθεί για την ανίχνευση του επιπέδου µαθηµατικού άγχους των 
συµµετεχόντων στα εργαστήρια TIM και θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο 
ανίχνευσης για εκπαιδευτικούς που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τη 
µεθοδολογία TIM, σε συνέχεια της κατάρτισής τους στη µεθοδολογία αυτή. 
Στην πραγµατικότητα, αυτό το εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο τέλος 
κάθε σχολικού έτους, για να ανιχνεύσει τις συναισθηµατικές επιπτώσεις 
στους µαθητές χρησιµοποιώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις, στη διδασκαλία 
των µαθηµατικών. 

Τέλος, εισήχθησαν δύο κλίµακες για την ανίχνευση της ατµόσφαιρας της 
τάξης όπως την αντιλαµβάνονται οι µαθητές και για την ανίχνευση της 
αντίληψης της στάσης του καθηγητή/δασκάλου µαθηµατικών και των 
συναισθηµάτων που προκαλεί στους µαθητές. Η πρώτη κλίµακα λαµβάνεται 
από το ερωτηµατολόγιο «Well-being in the classroom», που εκπονήθηκε από 
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τον Μ. Polito (2000) και αποτελείται από 13 ερωτήσεις. Ο µαθητής καλείται 
να εκφράσει τη γνώµη του για ορισµένες δηλώσεις σχετικά µε το «αίσθηµα 
ικανοποίησης» που βιώνει στην τάξη και για την αυτοεκτίµηση (τέταρτος 
πίνακας). Το δεύτερο σύνολο ερωτήσεων προέρχεται από το εγχειρίδιο του 
Μ. Polito «Activating the resources of the class group» (εκδ. Erikson, 2000) 
αφορά την παιδαγωγική φροντίδα, από την πλευρά του µαθητή. Οι 13 
ερωτήσεις επιτρέπουν στους µαθητές να περιγράψουν το ύφος του καθηγητή 
/ δασκάλου µαθηµατικών και τα αισθήµατα που δηµιουργεί (τρίτος πίνακας). 

Το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους µαθητές µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του ή εν µέρει επιλέγοντας τα τµήµατα που 
ενδιαφέρουν το σχολείο ή τον δάσκαλο. Είναι απαραίτητο να βασίζεστε σε 
έναν επαγγελµατία εµπειρογνώµονα στην αξιολόγηση, προκειµένου να γίνει 
σωστή επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η 
χρήση των σχετικών οδηγιών, που επισυνάπτονται στο εγχειρίδιο των 
Cornoldi και Lucangeli (2006). Είναι δυνατόν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν 
άλλα επικυρωµένα εργαλεία για την ανίχνευση µεταγνωστικών και 
µαθηµατικών δεξιοτήτων, του κλίµατος στην τάξη και του µαθηµατικού 
άγχους στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. 

Ερωτηµατολόγια Εκπαιδευτικών 

Το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς αποτελείται από 
τρία τµήµατα, τα οποία περιγράφονται µε τη σειρά που ακολουθούν: 

Αίσθηση της κλίµακας αποτελεσµατικότητας από τον εκπαιδευτικο 

Η αίσθηση αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών (TSES; Tschannen-
Moran & Woolfolk Hoy, 2001) είναι ένα µέτρο των αξιολογήσεων των 
ανθρώπων για τη δική τους πιθανή επιτυχία στη διδασκαλία. Σε αυτό το 
µέτρο, η διδασκαλία νοείται ως πολύπλοκη δραστηριότητα και 
αντιπροσωπεύει την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών ως ένα 
αποτέλεσµα πολλών παραγόντων. Πιο συγκεκριµένα, η αποτελεσµατικότητα 
των εκπαιδευτικών, όπως µετριέται από τα ερωτηµατολόγια TSES – 
εκτεταµένη έκδοση µε 24 ερωτήσεις και µικρότερη έκδοση µε 12 ερωτήσεις, 
έχει αποδειχθεί ότι αντιπροσωπεύει τρεις διακριτούς, αλλά σχετικούς 
λανθάνοντες παράγοντες που σχετίζονται µε τρεις τοµείς διδασκαλίας: 
Αποτελεσµατικότητα για τη διαχείριση της τάξης, αποτελεσµατικότητα για 
την προώθηση της συµµετοχής των µαθητών και αποτελεσµατικότητα στη 
χρήση εκπαιδευτικών στρατηγικών.  
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Επιλέξαµε να υιοθετήσουµε την εκτεταµένη έκδοση µε 24 ερωτήσεις και να 
την εισαγάγουµε στο ερωτηµατολόγιο που δίνεται πριν από την εφαρµογή 
της µεθοδολογίας ΤΙΜ (pre-test) που χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικούς που 
συµµετείχαν στην κατάρτιση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών και τη 
συνακόλουθη εφαρµογή της µεθοδολογίας σε επιλεγµένα σχολεία. Αυτή η 
κλίµακα, όπως και όλα τα άλλα εργαλεία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
ηµερολόγιο από τον εκπαιδευτικό, για να ανιχνεύσει τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων του στη διαχείριση της διδασκαλίας στην τάξη και στην επίλυση 
προβληµατικών συµπεριφορών. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να σχετίζεται µε 
όλες τις άλλες παραµέτρους, που αξιολογούνται στους µαθητές. Η κλίµακα 
χρησιµοποιήθηκε στην αγγλική της έκδοση (στην Ιταλία χρησιµοποιήθηκε η 
επικυρωµένη ιταλική έκδοση του V. Biasi et. Al., 2014). 

 

 

Κλίµακα Άγχους Μαθηµατικής Διδασκαλίας (Mathematical Teaching Anxiety 
Scale - MTAS) 

H Κλίµακα Άγχους Μαθηµατικής Διδασκαλίας (MTAS) δηµοσιεύθηκε αρχικά 
στην Τουρκία (Sari, 2014). Στο έργο ΤΙΜ χρησιµοποιήθηκε η επικυρωµένη 
έκδοση στα αγγλικά για να συσχετίσει το άγχος των καθηγητών / δασκάλων 
µαθηµατικών µε το άγχος που εξέφρασαν οι µαθητές, καθώς και να 
διερευνήσει τους συσχετισµούς µε το στυλ διδασκαλίας του ίδιου του 
εκπαιδευτικού. Η κλίµακα αποτελείται από 19 ερωτήσεις που περιγράφουν 
δύο παράγοντες: 

Το Αυτοκατευθυνόµενο Άγχος Μαθηµατικής Διδασκαλίας, περιλαµβάνει 12 
ερωτήσεις που σχετίζονται µε τη διδακτική πρακτική ενός εκπαιδευτικού και 
την ικανότητά του όπως την αντιλαµβάνεται ο ίδιος.  

Το Μαθητικό Άγχος Μαθηµατικής Διδασκαλίας, περιλαµβάνει 7 ερωτήσεις 
που αφορούν το άγχος σχετικά µε τους µαθητές / µαθητές που 
αποτυγχάνουν στις αξιολογήσεις ή δεν επιτυγχάνουν τους στόχους του 
προγράµµατος σπουδών / σχολείου. 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες TIM 

Το τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες που ο/η εκπαιδευτικός δηλώνει ότι έχει ή απέκτησε µετά το 
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πρόγραµµα κατάρτισης στη µεθοδολογία TIM. Ως εκ τούτου, πρόκειται για 
µια σειρά βοηθητικών στοιχείων αυτοαξιολόγησης, τα οποία ο/η 
εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ως εργαλείο για την 
παρακολούθηση των ικανοτήτων του στη χρήση του TIM. 

Σηµειώνεται ότι για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, είναι 
απαραίτητο να βασιστείτε σε έναν επαγγελµατία εµπειρογνώµονα 
προκειµένου να διαχειριστείτε σωστά τις απαντήσεις και να ερµηνεύσετε 
σωστά τα αποτελέσµατα. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και άλλες 
επικυρωµένες κλίµακες για την ανίχνευση της αυτοαποτελεσµατικότητας 
των εκπαιδευτικών ή της αίσθησής τους για τη διδασκαλία των µαθηµατικών. 

 

Ηµερολόγιο για εκπαιδευτικούς 

Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για να συνοδεύει τη διαδικασία επικύρωσης 
της µεθοδολογίας TIM. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
παρατήρηση και καταγραφή των µαθηµάτων κατά την εφαρµογή του TIM, 
σε σχέση µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και την κατάρτιση µαθηµατικών 
δεξιοτήτων, που περιγράφονται σύµφωνα µε την προσέγγιση PISA 2015 του 
ΟΟΣΑ. 

Το ηµερολόγιο επιτρέπει επίσης να εκφράζονται επικριτικές σκέψεις σχετικά 
µε τη δυνατότητα εφαρµογής του TIM, σε σχέση µε τα όρια και τις ευκαιρίες 
που είναι εγγενείς στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Όλα αυτά τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο παρόν παράρτηµα του 
εγχειριδίου ΤΙΜ είναι στα αγγλικά. Εάν θέλετε να τα χρησιµοποιήσετε στη 
δική σας γλώσσα, πρέπει να κάνετε µια µετάφραση και να την επικυρώσετε. 
Για κάποιες γλώσσες  θα µπορούσατε επίσης να βρείτε τη µετάφραση ήδη 
επικυρωµένη. 
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10. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Authority/Democratic Leader – Ηγέτης 

Citizenship skills – Δεξιότητες πολιτειότητας  

Cognitive skills – Γνωστικές δεξιότητες 

Constructivist learning – Εποικοδοµητική µάθηση 

Coping with emotions – Διαχείριση συναισθηµάτων 

Coping with stress – Διαχείριση άγχους 

Creative thinking – Δηµιουργική σκέψη 

Critical thinking – Κριτική σκέψη 

Curious – Περίεργος 

Decision making – Λήψη αποφάσεων 

Dramatherapy – Δραµατοθεραπεία 

Dual process theory – Θεωρία διπλής διαδικασίας 

Effective communication – Αποτελεσµατική επικοινωνία 

Emotional skills – Συναισθηµατικές δεξιότητες 

Empathy – Ενσυναίσθηση 

Facilitator – Εµψυχωτής 

Fear of Mathematics – Φόβος των Μαθηµατικών 

Flow – Ροή 

Group assessment laboratory – Εργαστήριο συµµετοχικής αξιολόγησης 

Health literacy – Αλφαβητισµός υγείας 

Interpersonal relations – Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Intuition – Διαίσθηση 

Life skills – Δεξιότητες ζωής 

Life skills training – Κατάρτιση στις δεξιότητες ζωής 

Math anxiety – Μαθηµατικό άγχος 



 
Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας TIM                                                   2018-1-IT02-KA201-048139 

 
 
 

47 
 

Mathemart - Mathemart 

Mathematical literacy – Μαθηµατικός αλφαβητισµός 

Mathematics phobia – Μαθηµατική φοβία 

Mediator - Διαµεσολαβητής  

Open view – Ανοικτή θεώρηση 

Peer education –Οµότιµη εκπαίδευση 

Perspective – Θέαση 

Problem solving – Επίλυση προβληµάτων 

Process drama – Διαδικαστικό δράµα 

Reasoning – Συλλογισµός 

Role aspects – Όψεις ρόλων 

Sceptic – Σκεπτικιστής 

Self concept – Έννοια του εαυτού 

Self esteem - Αυτοεκτίµηση 

Self image – Εικόνα του εαυτού 

Self-awareness – Αυτογνωσία 

Self-efficacy – Αυτοαποτελεσµατικότητα 

Self-empowerement – Αυτοενδυνάµωση 

Self-esteem – Αυτοεκτίµηση  

Self-fulfillment – Αυτοεκπλήρωση 

Self-learning – Αυτόνοµη µάθηση 

Self-perception – Αυτοκατανόηση  

Self-regulation – Αυτορρύθµιση  

Session – Συνεδρία 

Situation – Κατάσταση 

Social animation – Κοινωνική εµψύχωση 
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Social Community Theatre – Κοινωνικό και κοινοτικό θέατρο 

Socio-relational skills – Κοινωνικές δεξιότητες 

Status – Στάτους 

Tableau - Ταµπλό 

Teacher-in-role – Δάσκαλος σε ρόλο 

Team building – Οικοδόµηση οµάδας 

Theatre animation – Θεατρική εµψύχωση 

Theatre literacy – Θεατρικός αλφαβητισµός 

Theatre workshop – Θεατρικό εργαστήρι 

Toolkit – Εργαλειοθήκη 

Tunnel of thought – Τούνελ σκέψης 


