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Περίλθψθ 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η κακθμερινότθτα ςτθ Ρωμαϊκι Αγορά τθσ 
Θεςςαλονίκθσ: Μία βιωματικι προςζγγιςθ με τθ μζκοδο Edu-L.A.R.P» διεξιχκθ για 
πρϊτθ φορά από τθν AeliaPath ςτισ 31-01-2019 ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ 
Αγοράσ  Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Γ’ Γυμναςίου του Αριςτοτελείου 
Κολλεγίου Θεςςαλονίκθσ. Σα παιδιά ςυμμετείχαν ςε ζνα διαδραςτικό ηωντανό παιχνίδι 
ρόλων, ςχεδιαςμζνο με τισ αρχζσ τθσ καινοτόμου εκπαιδευτικισ μεκόδου edu-L.A.R.P. 
Σο παιχνίδι μετζφερε χρονικά τα παιδιά ςτθ ρωμαϊκι εποχι τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτα 
χρόνια του Αυτοκράτορα Οκταβιανοφ Αυγοφςτου με ςτόχο τθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ του χϊρου τθσ Κρυπτισ τοάσ, του Νομιςματοκοπείου και του Ωδείου 
τθσ Αγοράσ, κακϊσ και  των  κοινωνικοπολιτικϊν  ςχζςεων των ανκρϊπων εκείνθσ τθσ 
εποχισ. Για να το πετφχουν αυτό οι μακθτζσ υποδφκθκαν ρόλουσ, τζλεςαν τισ 
αποςτολζσ τουσ, και πιραν οι ίδιοι αποφάςεισ για τθν επίλυςθ κακθμερινϊν ηθτθμάτων. 
φμφωνα με τισ αρχζσ  τθσ νζασ εκπαιδευτικισ μεκόδου edu-L.A.R.P οι μακθτζσ φόρεςαν 
ενδυμαςίεσ και χρθςιμοποίθςαν αντικείμενα  που παραπζμπουν ςε εκείνθ τθν εποχι. 

Λζξεισ κλειδιά: Edu-L.A.R.P (Educational Live Active Role Playing), βιωματικι μζκοδοσ, 
Problem Based Learning, ενδυμαςίεσ, αποςτολζσ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θεωρθτικό Τπόβακρο 
 Η μζκοδοσ Larp γεννικθκε μζςα από τον κόςμο τθσ φανταςίασ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ δεν φαντάηονται απλϊσ ότι ψάχνουν για ζνα κθςαυρό, αλλά φοροφν τθ 
ςτολι και ενεργοφν ωσ ιππότεσ για να αναηθτιςουν πραγματικά το κθςαυρό μζςα ςτο 
δάςοσ. ιμερα υπάρχουν αρκετζσ εφαρμογζσ τθσ μεκόδου αυτισ ςτο διδακτικό και 
κοινωνικο-εκπαιδευτικό πεδίο, αρκετζσ για να προςδιοριςτεί αυτόσ ο τφποσ παιχνιδιϊν 
ωσ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία και να ονομαςτεί Edu-Larp (Educational Live Action Role 
Playing).(Mochocki, M. 2013)  

τθ βιβλιογραφία για τθν εκπαιδευτικι μζκοδο Edu-Larp ςυναντάμε αρκετοφσ 
οριςμοφσ. Πιο ςυγεκριμζνα θ Bowman (2010) ορίηει το Edu-Larp « ωσ μια μορφι 
παιχνιδιοφ ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ-παίκτεσ ενςωματϊνουν με φυςικό τρόπο 
χαρακτιρεσ μζςα ςε ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο για ζνα παρατεταμζνο χρονικό 
διάςτθμα».  Η Lee, M.C. (2010 παρ.1) ορίηει το Edu-Larp ωσ «μια δραματικι και 
αφθγθματικι μορφι παιχνιδιοφ που λαμβάνει χϊρα ςε ζνα φυςικό περιβάλλον. 
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Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα αφιγθςθσ ςτο οποίο οι παίκτεσ αναλαμβάνουν ρόλουσ 
χαρακτιρων τουσ οποίουσ παρουςιάηουν μζςω τθσ δράςθσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ». 

Η διαδικαςία που ακολουκείται κατά τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ με τθ μζκοδο Edu-Larp περιλαμβάνει 5 διαφορετικζσ φάςεισ: 

Παιχνίδια γνωριμίασ-ςπάςιμο πάγου: Είναι θ προετοιμαςία για να 
δθμιουργθκεί θ επικυμθτι ατμόςφαιρα μζςα ςτθν ομάδα. Παιχνίδια ενεργοποίθςθσ και 
προπαραςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιοφνται  ςτθν 1θ φάςθ του παιχνιδιοφ 
με ςτόχο να δεκοφν τα μζλθ τθσ ομάδασ και να δθμιουργθκεί ζνα ανοιχτό και 
ςυνεργατικό κλίμα.  

Προετοιμαςία για το παιχνίδι: ε αυτι τθ φάςθ δίδονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ-
παίκτεσ οι κανόνεσ και οι οδθγίεσ του παιχνιδιοφ. Μοιράηονται οι ρόλοι και οι 
ενδυμαςίεσ των ςυμμετεχόντων.  

Διεξαγωγι παιχνιδιοφ (Play phase): Κάκε χαρακτιρασ ενεργεί ςφμφωνα με τον 
ρόλο-χαρακτιρα που του δόκθκε και αλλθλεπιδρά με τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ.   

Αποφόρτιςθ παικτϊν (Deroling Phase): Οι παίκτεσ-ςυμμετζχοντεσ από τθ μία 
πλευρά ενεργοφν κατά τθ διαδικαςία του παιχνιδιοφ μζςα από ζνα ςυγκεκριμζνο 
χαρακτιρα ο οποίοσ όμωσ είναι αποτζλεςμα μυκοπλαςίασ. Όμωσ, από τθν άλλθ πλευρά 
θ ζνεργειζσ τουσ, οι αντιδράςεισ τουσ και τα ςυναιςκιματά τουσ είναι κακϋόλα αλθκινά. 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που τα εκπαιδευτικά παιχνίδια Edu-Larp   ενεργοποιοφν βακιά 
τα ςυναιςκιματα και τισ απροςδόκθτεσ ενζργειεσ. Για αυτό το λόγο κατά τθ διάρκεια 
του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ οι 
οποίεσ αποφορτίηουν τουσ παίκτεσ από το χαρακτιρα που ζχουν ςτο παιχνίδι.  

Αναςκόπθςθ και αναςτοχαςμόσ (Debriefing Phase): Αυτό είναι ζνα από τα 
ςθμαντικότερα βιματα ϊςτε να καταςτεί το παιχνίδι αποτελεςματικό  και να δοκεί 
εκπαιδευτικόσ χαρακτιρασ ςε αυτό. Η φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν αναςκόπθςθ του 
παιχνιδιοφ, τουσ προβλθματιςμοφσ και τθ ςυηιτθςθ όλων των ςυμμετεχόντων. Κάποια 
από τα ερωτιματα που ςυχνά τίκενται αφοροφν τα ςυναιςκιματα που είχε o κακζνασ 
ςυμμετζχων, ανάλυςθ και επεξιγθςθ του τι ακριβϊσ ςυνζβει, τι ζμακαν και τι κα 
μποροφςε να είχε ςυμβεί διαφορετικά ςτθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ. 

Σα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ είναι θ προϊκθςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ, θ προςωπικι ανάπτυξθ (ενςυναίςκθςθ, αυτογνωςία), θ επίλυςθ 
προβλθμάτων, θ ανάπτυξθ τθσ ςυγκινθςιακισ μνιμθσ, ικανότθτασ ςυνεργαςίασ και 
ποικίλων δεξιοτιτων (νοθτικϊν, κιναιςκθτικϊν, κοινωνικϊν & ςυναιςκθματικων. 
(Senros, J., & Montola, M, 2010) 

 

Ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι 

Ωσ προσ το Γνωςτικό Αντικείμενο 
1. Οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθ λειτουργικότθτα του χϊρου τθσ Ρωμαϊκισ Αγοράσ  τθν 
εποχι του Οκταβιανοφ Αυγοφςτου. 
2.Να γνωρίςουν τθ ρωμαϊκι ταυτότθτα τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ  
3. Να αντιλθφκοφν τθν αξία των αρχαιολογικϊν χϊρων. 
3. Να κατανοιςουν τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ ενόσ αρχαιολογικοφ χϊρου και  να τισ  
ςυνδυάςουν με τισ κοινωνικοπολιτικζσ ςχζςεισ και τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ 
δραςτθριότθτασ τθσ εποχισ ςτθν οποία ο χϊροσ βριςκόταν ςτο επίκεντρο των ιςτορικϊν 
εξελίξεων. 
4.Να δραματοποιιςουν τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των πολιτϊν τθσ εποχισ του 
Αυγοφςτου ςτθ Θεςςαλονίκθ μζςα από ρόλουσ ςτο πλαίςιο ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. 
5.Να χρθςιμοποιιςουν τα νομίςματα  τθσ εποχισ του Αυγοφςτου ςτο πλαίςιο εμπορικϊν 
ςυναλλαγϊν που καλοφνται να πραγματοποιιςουν μεταξφ τουσ. 



6. Να δραματοποιιςουν τον τρόπο λιψθσ αποφάςεων ςτο βουλευτιριο και τθν εκκλθςία 
του διμου τθσ εποχισ. 
7.Να επιλφςουν προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ τθσ εποχισ του Οκταβιανοφ Αυγοφςτου. 
8. Να αναπτφξουν ιςτορικι ςκζψθ και ςυνείδθςθ. 
 

Ωσ προσ τθ Μακθςιακι Διαδικαςία (Παιδαγωγικοί ςτόχοι) 
1.Να νιϊςουν τθν ανάγκθ να επιςκζπτονται αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 
2. Να ενδιαφζρονται για τα μνθμεία που ςϊηονται ιδιαίτερα ςτον τόπο τουσ (ςτάςθ). 
3. Να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ αναλαμβάνοντασ κεντρικό και αυτενεργό ρόλο ςτθ 
μακθςιακι διαδικααςία. 
4. Να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ. 
5. Να καλλιεργιςουν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ. 
6.Να αναρωτιοφνται, να προβλθματίηονται και να αναςτοχάηονται τθν εμπειρία τουσ. 
6.Να αναγνωρίςουν τα ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ, τθ ςυμπεριφορά των εμπλεκόμενων 
μζςα ςε ζνα προςτατευόμενο πλαίςιο, ςτο οποίο επιτρζπονται τα λάκθ. 
7.Να υποδυκοφν τουσ ρόλουσ που κα τουσ ανατεκοφν ϊςτε να εμπλακοφν       

ςυναιςκθματικά  

8. Να εςωτερικεφςουν τθ νζα εκπαιδευτικι εμπειρία. 

9. Να αναπτφξουν ικανότθτεσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ. 

10. Να αντιδροφν ενεργθτικά. 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ 
Η ερευνθτικι μεκολογία βαςίηεται ςε ςυμμετοχικι παρατιρθςθ και ςε 

ποιοτικι ανάλυςθ των απαντιςεων των φφλλων εργαςιϊν που δόκθκαν ςτα παιδιά (45 
διαφορετικά φφλλα εργαςίασ).  Επίςθσ, θ μεκοδολογία χωρίςτθκε ςε τρεισ φάςεισ λόγω 
περιοριςμζνου χρόνου.  

τθν πρώτη φάςη οι ςυμμετζχοντεσ-παίκτεσ ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν αίκουςα 
πολλαπλϊν χριςεων του μουςείου τθσ Ρωμαϊκισ Αγοράσ. Εκεί τουσ δόκθκαν οι οδθγίεσ 
και περιγράφθςαν οι κανόνεσ του παιχνιδιοφ, μοιράςτθκαν οι ρόλοι και οι αποςτολζσ 
και τζλοσ δόκθκαν  τα κοςτοφμια  και τα αντικείμενα του κάκε ρόλου. Οι ρόλοι και οι 
αποςτολζσ είναι γραμμζνα ςε ζνα φφλλο εργαςίασ το οποίο τα παιδιά οφείλουν να 
ςυμπλθρϊςουν κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ.  

τθ δεύτερη φάςη άρχιςε θ διεξαγωγι του παιχνιδιοφ, όπου οι μακθτζσ ζπρεπε 
να ολοκλθρϊςουν τισ αποςτολζσ τουσ, ερχόμενοι όλοι ςε αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ 
λόγω τθσ διαδραςτικισ φφςθσ των αποςτολϊν και να ςυμπλθρϊςουν παράλλθλα τα 
φφλλα εργαςίασ. Επίςθσ, αξίηει να τονιςτεί ότι ο ρόλοσ των ερευνθτϊν-εκπαιδευτικϊν 
(gamemasters) ςτο  παιχνίδι και κατϋ επζκταςθ ςτθν ζρευνα , ιταν θ ςυμμετοχικι 
παρατιρθςθ, κακϊσ ανζλαβαν τουσ ρόλουσ των κθρφκων. ε αυτό το ςθμείο να 
ςθμειϊςουμε ότι οι ρόλοι του ςεναρίου είναι ςαράντα πζντε (45) ςτο ςφνολο και πιο 
ςυγκεκριμζνα είναι: Ρωμαίοσ Αξιωματοφχοσ, Ρωμαίοσ Διοικθτισ, Ρωμαίοι Λεγεωνάριοι, 
Κιρυκεσ, Ζμποροι διαφόρων εκνικοτιτων, Βουλευτζσ, Πρυτάνεισ, Ειρθνάρχθσ, 
Φοροειςπράκτορασ, Αριςτοκρατικζσ Οικογζνειεσ , Οικογζνειεσ Εργατϊν, Δοφλοι, Ιερείσ, 
Μονομάχοι, ίτωνεσ-Ελαιϊνεσ, Εφθβάρχθσ, Γυμναςιάρχθσ, τρατθγοί.  

Η διεξαγωγι του παιχνιδιοφ γίνεται ςε τρία επίπεδα χϊρου, ςτο χϊρο τθσ 
Πλατείασ αναπαριςτοφν ςτιγμζσ τθσ κακθμερινότθτασ των πολιτϊν τθσ εποχισ του 
Αυγοφςτου, ςτο τμιμα τθσ Κρυπτισ τοάσ, ςτο Νομιςματοκοπείο, ςτο χϊρο του Ωδείου 
ςτον οποίο  αναπαριςτοφν  μονομαχίεσ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ εκκλθςίασ του 
διμου. 



Η διάρκεια του εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ είναι δφο (2) ϊρεσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προετοιμαςίασ των ςυμμετεχόντων. Οι ρόλοι 
αλλθλοεπιδροφν μεταξφ τουσ μζςα από  δοκείςεσ αποςτολζσ. Ειδικότερα, το ςενάριο-
παιχνίδι αρχίηει με τθν αναφϊνθςθ του διατάγματοσ από το Ρωμαίο Αξιωματοφχο, 
ςφμφωνα με το οποίο ο Αυτοκράτορασ Οκταβιανόσ Αφγουςτοσ δίνει τον τίτλο τθσ  Civitas 
Libera ςτθ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, δθλαδι τον τίτλο τθσ Ελεφκερθσ  Πολιτείασ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι θ Θεςςαλονίκθ ζχει τθν  ελευκερία να είναι αυτοδιοικοφμενθ με  δικοφσ 
τθσ νόμουσ και δικοφσ τθσ τοπικοφσ άρχοντεσ, το οποίο διαφαίνεται μζςα από το 
ςενάριο. τόχοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ να αντιλθφκοφν ότι μια Ελεφκερθ Πολιτεία είχε 
τθ δυνατότθτα να διακζτει το δικό τθσ  Νομιςματοκοπείο,  αποκλειςτικό προνόμιο τθσ 
Ρϊμθσ και κάποιων άλλων ςθμαντικϊν πόλεων. Οι πρϊτεσ αποςτολζσ αφοροφν τθν 
απόδοςθ φόρου ςτθ Ρϊμθ και τθν απογραφι των πολιτϊν-ςυμμετεχόντων ςτουσ 
καταλόγουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. τθ ςυνζχεια όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μεταβαίνουν ςτο 
χϊρο τθσ  Κρυπτισ τοάσ, όπου αναβιϊνεται θ εμπορικι αγορά και οι εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ τθσ εποχισ. Εκεί  ο κάκε ρόλοσ ζχει τθ δυνατότθτα να αγοράςει προϊόντα 
από τουσ εμπόρουσ που βρίςκονται ςτο χϊρο με νομίςματα τθσ εποχισ (δθνάρια, 
ςθςτζρτια, αςςάρια). Οι ζμποροι  κραςιοφ, λαδιοφ, ελιάσ, ξθρϊν καρπϊν, μπαχαρικϊν, 
αγγείων και υφαςμάτων είναι μερικοί από τουσ ρόλουσ των ςυμμετεχόντων. Οι ζμποροι 
διαφορετικισ καταγωγισ πουλοφν τα προϊόντα τουσ ςτθν εμπορικι αγορά τθσ Κρυπτισ 

τοάσ που ςτινουμε. Ζτςι, οι ςυμμετζχοντεσ  μακαίνουν μζςα από τθν αγορά τα 
διάφορα  είδθ των αγγείων, των επαγγελμάτων και των προϊόντων που υπιρχαν. 
Επίςθσ, βιϊνουν τθν πολυπολιτιςμικότθτα εκείνθσ τθσ εποχισ. 

Ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ ςτόχουσ του ςεναρίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ να 
αντιλθφκοφν ότι θ τοπικι κοινωνία κατά τουσ Αυτοκρατορικοφσ Χρόνουσ 
αυτοδιοικοφνταν ζχοντασ ενεργι αυτοδιοίκθςθ με τουσ τοπικοφσ άρχοντεσ (ςτρατθγοί, 
πρυτάνεισ κ.α.), Βουλευτιριο, Ιερατείο και  Εκκλθςία του Διμου. Οι ςυμμετζχοντεσ 
καταλιγουν ςτο χϊρου του Ωδείου για τθ διαδικαςία λιψθσ ςθμαντικϊν αποφάςεων ςε 
τοπικά ηθτιματα , κακϊσ και  τθσ ψιφιςθσ αρχόντων για τισ κζςεισ τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ (ςίτωνα, ελαιϊνα, ςτρατθγοφ, εφθβάρχθ, γυμναςιάρχθ και ειρθνάρχθ). 
Επίςθσ, ςτθν αναβιϊςθ τθσ εκκλθςίασ του διμου χρθςιμοποιικθκαν και αυκεντικά 
ιςτορικά ψθφίςματα. Ζνα από αυτά είναι  το τιμθτικό ψιφιςμα για τον Aπολλϊνιο από 
τα Kαλίνδοια τθσ Mυγδονίασ . Ζνα ψιφιςμα του ζτουσ 148  μ.Χ ςτθν  ειςιγθςθ των 
πολιταρχϊν προσ τον διμο,για το οποίο αφοφ ζλαβε προκαταρκτικι απόφαςθ θ βουλι , 
ζπειτα ςυνιλκε θ εκκλθςία του διμου για τθν ψιφιςι του. 

τθν τρίτη φάςη τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν και ολοκλθρϊνουν τα φφλλα 
εργαςίασ και ζπειτα γίνεται θ αναςκόπθςθ του παιχνιδιοφκαι θ αναςτοχαςτικι  
ςυηιτθςθ τθσ εμπειρίασ τουσ. Σζλοσ, δίνεται ζνα ερωτθματολόγιο για να αξιολογθκεί το 
γεγονόσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων που τζκθκαν, κακϊσ και θ διαδικαςία και θ 
διεξαγωγι του παιχνιδιοφ. 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Πρώτη φάςη:Σα παιδιά ιδθ από τθν πρϊτθ φάςθ ζδειξαν να ανταποκρίνονται 

ςτθ διαδικαςία. Ο ενκουςιαςμόσ ιταν μεγάλοσ και ιδιαίτερα κάποιων αγοριϊν, όπου 
όταν αντίκρυςαν τισ ςτολζσ ιταν από τουσ πρϊτουσ που ζτρεξαν να τισ φορζςουν. 
Τπιρχε μία ατμόςφαιρα απορίασ, αλλά και χαράσ. Σα παιδιά ζδειχναν να το 
διαςκεδάηουν από τθν πρϊτθ ςτιγμι. Ωςτόςο, υπιρχαν και δυςκολίεσ. Μερικοί μακθτζσ 
δεν ικελαν να ςυμμετζχουν, κακϊσ είχαν ςτο μυαλό τουσ ότι κα παίξουν κζατρο και ότι 
κα πρζπει να μάκουν λόγια. Δυςτυχϊσ, όςο και να επιμείναμε θ ςυμμετοχι τουσ ιταν 
αδφνατθ. Η προκατειλθμμζνθ αντίλθψθ για τθ μζκοδο LARP λόγω άγνοιασ οδιγθςε ςτθν 
διαρροι μακθτϊν. 

 



Δεφτερθ φάςθ :Σα παιδιά ζδειξαν εξαιρετικι ανταπόκριςθ ςτο παιχνίδι. Η 
αλλθλεπίδραςθ τουσ ιταν εμφανισ. Φάνθκε να ςυνεργάηονται για να βρουν τισ λφςεισ. 
Αρχικά, υπιρχε μία ομάδα Ρωμαίων. Πιο ςυγκεκριμζνα ο Ρωμαίοσ Αξιωματοφχοσ που 
ιταν ανϊτεροσ όλων, ζπειτα ιεραρχικά ο διοικθτισ και τζλοσ οι λεγεωνάριοι. Σα παιδιά 
αντιλιφκθκαν τισ ςχζςεισ ιεραρχίασ μεταξφ τουσ. Οι λεγεωνάριοι φάνθκαν να 
υπακοφουν ςτισ εντολζσ των ανωτζρων τουσ και οι ανϊτεροί τουσ να τουσ διατάηουν. 

Μία δεφτερθ μεγάλθ ομάδα ρόλων ιταν αυτι των εμπόρων. Οι ζμποροι μπικαν 
με ζναν ιδιαίτερα αςτείο τρόπο ςτο ρόλο τουσ, κακϊσ φϊναηαν και ζκαναν παηάρια για 
να πουλιςουν τα προϊόντα τουσ. Ζδειξαν να ζχουν και αντιπαλότθτεσ μεταξφ τουσ. 
Αυτενζργθςαν ςε μεγάλο βακμό, αλλάηοντασ και τισ τιμζσ των προϊόντων για να 
μπορζςουν να τα πουλιςουν. Επίςθσ, ανζφεραν τθ ακζμιτθ ςυμπεριφορά ενόσ εμπόρου 
ςτον ειρθνάρχθ και ζκεςαν το κζμα τθσ αιςχροκζρδειασ ςτθν πρυτανεία, ζχοντασ 
αντιλθφκεί πλιρωσ και το δικό τουσ ρόλο, κακϊσ και το ρόλο του ειρθνάρχθ και των 
πρυτάνεων. 

Μία άλλθ μεγάλθ ομάδα μακθτϊν υποδφκθκαν τουσ βουλευτζσ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, ανζλαβαν να ςυνεδριάςουν και να ςυηθτιςουν  μαηί με τουσ άλλουσ 
βουλευτζσ πάνω ςτα κζματα τθσ δικισ τουσ αρμοδιότθτασ, τα οποία  ςυντόνιηε και  
κατζγραφε ο Γραμματζασ τθσ Βουλισ. Και όντωσ τα παιδιά ςυνεδρίαςαν, ςυηιτθςαν και 
κατζλθξαν ςτα εξισ  ςυμπεράςματα. το ηιτθμα για προτάςεισ για τθ εκπαίδευςθ και 
άκλθςθ των εφιβων απάντθςαν να ενταχκοφν ςτα προγράμματα εκπαίδευςθσ των 
λεγεωνάριων. το ηιτθμα πϊσ κα αξιοποιοφςαν το ποςό που προςζφερε ζναν επιφανισ 
πολίτθσ ςτθν πόλθ ωσ δωρεά, απάντθςαν ςτθ δθμιουργία πλοίων, ςτθ ςυντιρθςθ τθσ 
πόλθσ και ςε διοργάνωςθ εορτϊν. 

Μία άλλθ ομάδα παιδιϊν υποδφκθκαν μζλθ αριςτοκρατικϊν οικογενειϊν και 
χειρϊνακτων.Σα παιδιά αντιλιφκθκαν τθ διαφορά ςτα δικαιϊματά τθσ κάκε κοινωνικισ 
τάξθσ και αυτό το διζκριναν οι ερευνιτριεσ-εκπαιδευτικοί από τθν κινθςιολογία τουσ. Οι 
μεν άριςτοι είχαν μία περθφάνια και ιταν αρκετά κοινωνικοί, ενϊ οι άλλοι ζδειχναν να 
ζχουν πιο απόμακρθ ςυμπεριφορά.Δφο παιδιά υποδφκθκαν τουσ ιερείσ, οι οποίοι 
ζδωςαν εφάνταςτουσ χρθςμοφσ, αλλά ςτθ ςυνζχεια υπερζβαλλαν ηθτϊντασ πολλά 
χριματα για τισ δωρεζσ ςτο κεό.Δυςτυχϊσ, λόγω περιοριςμζνου χρόνου δε 
πραγματοποιικθκε θ διεξαγωγι τθσ ςφγκλιςθσ τθσ εκκλθςίασ του διμου, ωςτόςο 
διεξιχκθςαν με επιτυχία οι μονομαχίεσ ωσ επιςτζγαςμα του παιχνιδιοφ. Σα παιδιά μόνα 
τουσ όριςαν τουσ κανόνεσ διεξαγωγισ των μονομαχιϊν με απόλυτθ δικαιοςφνθ. 

Σρίτθ φάςθ: Μετά το τζλοσ του παιχνιδιοφ κάκε ομάδα παιδιϊν ανακοίνωνε τισ 
απαντιςεισ που ζδωςε ςτα φφλλα εργαςίασ με αιτιολόγθςθ. Ζτςι, όλα τα παιδιά είχαν 
τθν ευκαιρία να μάκουν και να ακοφςουν για τουσ άλλουσ ρόλουσ και να 
αναςτοχαςτοφν τθν εμπειρία. Επιπλζον, τζκθκαν και ερωτιματα για τα ςυναιςκιματα 
των παιδιϊν κατά τθν όλθ διαδικαςία και υποκετικά ερωτιματα για το αν κάποια από 
τα ηθτιματα που εξετάςτθκαν, μποροφςαν να λάβουν διαφορετικι τροπι ι λφςθ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
τθν παροφςα ζρευνα  δόκθκε θ ευκαιρία ςτα παιδιά, μζςα από το εκπαιδευτικό 

ηωντανό παιχνίδι ρόλων, να μάκουν με τρόπο ουςιαςτικό, όχι απλϊσ βλζποντασ ι 
ακοφγοντασ αλλά δρϊντασ. Σουσ προκάλεςε το ενδιαφζρον και τουσ ζδωςε κίνθτρο να 
μάκουν διαςκεδάηοντασ. Οι ςυμμετζχοντεσ-παίκτεσ κινθτοποιικθκαν ςυναιςκθματικά 
βιϊνοντασ τθν εμπειρία και τουσ χαρακτιρεσ που ο κακζνασ ανζλαβε, ςε βάκοσ. 
Αναςτοχάςτθκαν  και περιζγραψαν τα ςυναιςκιματά που ζνιωςαν κατά τθ διάρκεια του 
εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ. Εςτίαςαν ςε ςυγκεκριμζνα ευριματα ςυνδζοντάσ τα μεταξφ 
τουσ. Κατανόθςαν τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ και μετζτρεψαν τθ γνϊςθ ςε εργαλείο, 
κακϊσ κατάφεραν να ςυνεργαςτοφν ικανοποιθτικά και να επιλφςουν τα προβλιματά 
που τουσ τζκθκαν με δθμιουργικό και ενεργθτικό τρόπο. Αλλθλεπίδραςαν μεταξφ τουσ 
και ιρκαν ςε επικοινωνία καλλιεργϊντασ τισ γλωςςικζσ τουσ  ικανότθτεσ επικοινωνίασ 



και αναπτφςςοντασ τθν ενςυναίςκθςθ. Βίωςαν τθ λειτουργικότθτά του αρχαιολογικοφ 
χϊρου, κακϊσ ζγιναν κομμάτι τθσ ιςτορίασ. Αντιλιφκθκαν τισ διαφορζσ των κοινωνικϊν 
τάξεων και  τισ ςχζςεισ εξουςίασ. Επζλεξαν τα νομίςματα τθσ εποχισ που ζπρεπε να 
χρθςιμοποιιςουν κατά τθ διαδικαςία των εμπορικϊν τουσ ςυναλλαγϊν και με αυτό τον 
τρόπο οδθγικθκαν διαδραςτικά ςτθ γνϊςθ. Οικοδόμθςαν τθ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ τθσ 
Ρωμαϊκισ Αγοράσ τθσ Θεςςαλονίκθσ αυτενεργϊντασ. Η χριςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
μεκόδου Edu-Larp κινθτοποίθςε το ςϊμα και το νου των ςυμμετεχόντων-παικτϊν. 
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