
Παιδαγωγική αξιοποίηςη τησ διερευνητικήσ δραματοποίηςησ ςε μουςειακό 

περιβάλλον από παιδιά ςχολικήσ ηλικίασ: η περίπτωςη μαθητών Δημοτικοφ 

ςχολείου και Γυμναςίου 

Η παροφςα διδακτορικι διατριβι ζχει ωσ ςκοπό να διερευνιςει και να 

αξιολογιςει τθ διερευνθτικι δραματοποίθςθ (Παπαδόπουλοσ, 2004) ωσ 

παιδαγωγικι μζκοδο ςτο μουςειακό περιβάλλον. Η διερευνθτικι 

δραματοποίθςθ προτάκθκε από τον Σ. Παπαδόπουλο και αφορά ςε πζντε 

ςτάδια ανάπτυξθσ (Παπαδόπουλοσ, 2007, 2010). Αξιοποιεί ςτοιχεία κεατρικισ 

διερεφνθςθσ και τεχνικζσ δραματοποίθςθσ (Neelands & Goode, 2015). Η 

αποτελεςματικότθτά τθσ αξιολογείται με το μεκοδολογικό εργαλείο 

αξιολόγθςθσ GLOs (Hooper-Greenhill, 2007) ωσ προσ τθν επίτευξθ τθσ 

διευρυμζνθσ μουςειακισ μάκθςθσ κατά τθν εφαρμογι του 

Μουςειοπαιδαγωγικοφ Μοντζλου Διερευνθτικισ Δραματοποίθςθσ. Το μοντζλο 

ςχεδιάςτθκε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ και εφαρμόςτθκε ςε 

μουςειοπαιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ με ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Tο κεωρθτικό μζροσ τθσ διατριβισ μελετά τθ 

διερεφνθςθ ςτθ μάκθςθ, τθ δραματοποίθςθ και τθ διερευνθτικι 

δραματοποίθςθ ςτθν εκπαίδευςθ, το μουςειακό μακθςιακό περιβάλλον και τθ 

μουςειακι μάκθςθ, όπωσ και τθ ςυνεργαςία ςχολείου-μουςείου ςτθν ελλθνικι 

εκπαίδευςθ. Επίςθσ, μελετϊνται τα κοινά ςτοιχεία μουςείου-κεάτρου και θ 

αξιοποίθςθ τθσ δραματοποίθςθσ ςτο μουςεία. Στο εμπειρικό μζροσ 

παρουςιάηεται ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Η 

ζρευνα είναι ποιοτικι. Το μουςειακό περιβάλλον ωσ περιβάλλον μάκθςθσ 

διερευνικθκε με μεκοδολογικά εργαλεία τθσ Συμμετοχικισ Παρατιρθςθσ 

(Participant Observation). Οι ερευνθτικζσ παρεμβάςεισ εξελίχκθκαν ςε τρεισ 

επάλλθλουσ ερευνθτικοφσ κφκλουσ, όπωσ προτείνεται ςτθν Ζρευνα-Δράςθ 

(Action Research). Η ςυλλογι, ανάλυςθ και ερμθνεία των ποιοτικϊν δεδομζνων 

ζγινε με βάςθ τθν ενδεδειγμζνθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία (Babbie, 2011; 

Creswell, 2016; McNiff & Whitehead, 2010). Από τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων προζκυψε ότι το υπό διερεφνθςθ μουςειακό περιβάλλον 

λειτουργεί ωσ περιβάλλον διερευνθτικισ μάκθςθσ με ςτοιχεία παραςτατικήσ 

τέλεςησ ϊςτε να μπορεί να αξιοποιθκεί για διερευνθτικζσ κεατροπαιδαγωγικζσ 

παρεμβάςεισ. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε θ αποτελεςματικότθτα του 

Μουςειοπαιδαγωγικοφ Μοντζλου Διερευνθτικισ Δραματοποίθςθσ ςτον 

εμπλουτιςμό τθσ μουςειακισ εμπειρίασ και μάκθςθσ, αναδεικνφοντασ τθ 

δυνατότθτα μουςειοπαιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ τθσ διερευνθτικισ 

δραματοποίθςθσ, όπου οι μακθτζσ αλλθλοεπιδροφν δυναμικά με το μουςείο.  
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αξιοποίθςθ διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ ςτο μουςείο, Μουςειοπαιδαγωγικό 

Μοντζλο Διερευνθτικισ Δραματοποίθςθσ. 

 


