
Εννοιολογική Προσέγγιση Φιλοσοφικών Ορισμών με Παιγνιώδη Τρόπο                           

 MA Αθηνά Ιωάννα Λειβαδάρα (athinaphl@gmail.com) 

Αισθητική Διδασκαλία — Vygotsky 1925, Dewey 1934, Steiner 1976.   

 «Η κατανόηση λέξεων και κειμένων,  είναι αισθητά βελτιωμένες  όταν κατά τη γλωσσική διαδικασία ενσωμα-
τώνονται θεατρικές δραστηριότητες»(Pellegrini 1980, Podlonzy 2000, winner & Hetland 2000) 

  Για να κατανοήσουμε  τις λέξεις τις κατηγοριοποιούμε σε σχέση με τον κόσμο, καθώς «η σημασία κάποιου 
πράγματος απορρέει από αυτό με το οποίο ομοιάζει όσο και από αυτό με το οποίο δεν ομοιάζει»(Lewis 1991) 

Στόχοι της έρευνας:  1. Κατανόηση του ορισμού της Φιλοσοφίας σε σχέση με τους άλλους τομείς νοηματοδότησης του 
κόσμου (Θεολογία, Επιστήμη, Τέχνη) 2. Ηχητική και σωματική ενεργοποίηση 3. Ενίσχυση της συγκέντρωσης και της 
συμμετοχής 4. Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας 

Συμμετέχοντες: 13 ενήλικες, 22 έως 41 ετών (11 γυναίκες, 2 άνδρες)  

 Δραστηριότητες:6 (Συνολικός Αριθμός) — 4 Επιλεγμένες Τόπος: Χώρος Εναλλακτικών Τεχνών, Ηράκλειο Διάρκεια: 
3 ώρες  Παρατήρηση: Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από αυτή.  

1. Προφήτη—Προφήτη 

 Θεολογία = Αποκάλυψη. Ένας συμμετέ-

χοντας ορίζεται ως προφήτης. Όλη η υπό-

λοιπη ομάδα έχει κλειστά μάτια και όρθια 

χέρια και προχωρά στο χώρο πλησιάζο-

ντας ο ένας τον άλλο και ρωτώντας 

«Προφήτη προφήτη;» Τα μέλη της ομά-

δας (που είναι οι πιστοί) απαντούν το ένα 

στο άλλο «προφήτη προφήτη» εκτός από 

τον ίδιο τον προφήτη, ο οποίος δε μιλά 

καθόλου. Οι παίχτες που πλησιάζουν τον 

προφήτη και δεν παίρνουν απάντηση στην 

ερώτηση «προφήτη προφήτη;», καταλα-

βαίνουν πως αυτός είναι ο καθοδηγητής 

τους και μπαίνουν από πίσω του σε σειρά 

σχηματίζοντας ένα τρενάκι. Το παιχνίδι 

λήγει όταν όλοι βρουν τον προφήτη και 

ακολουθώντας την ουρά που σχηματίστη-

κε από πίσω του μπουν στο τέλος του τρέ-

νου. Έπειτα, ανοίγουν τα μάτια τους και 

βλέπουν τον προφήτη. Κάθε συμμετέχο-

ντας είναι ένα πιστό βαγόνι που  η τύχη 

του καθορίζεται από το πρώτο βαγόνι που 

είναι ο προφήτης.   

2. Στατικός ηλεκτρισμός  

Επιστήμη = Πείραμα. Για την άσκηση 

αυτή δίνουμε ένα μπαλόνι σε κάθε 

συμμετέχοντα και του ζητάμε να το 

φουσκώσει. Στη συνέχεια, σκορπάμε 

μικρά χαρτάκια σε διάφορα σημεία 

της αίθουσας και δίνουμε την εξής ο-

δηγία: Μόλις δοθεί το σήμα 

(σφύριγμα), κάθε συμμετέχοντας  θα 

τρίψει το μπαλόνι στο κεφάλι του και 

στη συνέχεια θα προσπαθήσει να μα-

ζέψει με το μπαλόνι όσα περισσότερα 

χαρτάκια γίνεται. Ο συμμετέχοντας 

που θα μαζέψει τα περισσότερα χαρ-

τάκια είναι ο νικητής.  

4.Βρισιές με ζώα ή φρού-

τα 

Φιλοσοφία = ορθός λόγος 

-> υποκείμενο + συνδετικό 

ρήμα + κατηγορούμενο. 

Χωρίζουμε τους συμμετέ-

χοντες σε ζευγάρια και 

δίνουμε ως οδηγία να  βρί-

ζει ο ένας τον άλλο εναλ-

λάξ με τη χρήση ονομάτων   

φρούτων ή ζώων, π.χ. εί-

σαι αχλάδι, είσαι μπάμια, 

είσαι αγελάδα, είσαι βόδι 

κ.ο.κ. 

3. Μουσική—ζωγραφιά 

Τέχνη = συμβολική αναπαράσταση. Βάζουμε ένα μουσικό κομμάτι, 

κατά προτίμηση μία μουσική που να θυμίζει ένα από τα τέσσερα 

στοιχεία της φύσης και ζητάμε από τους συμμετέχοντες να ζωγραφί-

σουν σε μία κόλλα χαρτί ένα στοιχείο της φύσης με βάση τη μουσική 

που ακούνε. Αν όχι όλοι οι συμμετέχοντες, τότε σίγουρα η πλειοψη-

φία τους θα ζωγραφίσει το ίδιο στοιχείο της φύσης.  
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