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Ευχαριςτίεσ 
 

Mε τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ αυτισ διατριβισ κα ικελα να 

ευχαριςτιςω από τα βάκθ τθσ ψυχισ μου τθ δαςκάλα μου, αναπλθρϊτρια 

κακθγιτρια κ. Βενετία Αποςτολίδου, για τθ δυνατότθτα που μου ζδωςε να 

αςχολθκϊ με το κζμα που πραγματικά με ενδιζφερε ςε μια εποχι που όλα ιταν 

δφςκολα, για τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε από τθν πρϊτθ ςτιγμι, αλλά και τθν 

κακοριςτικι βοικεια που μου πρόςφερε ςε κάκε κεωρθτικό, μεκοδολογικό, 

διδακτικό, οργανωτικό ηιτθμα που προζκυπτε. Επιπλζον, τθν ευχαριςτϊ για τθν 

θκικι υποςτιριξθ και τθ ςυνεχι ενκάρρυνςθ που μου παρείχε ςε όλθ τθ διάρκεια 

των επτά χρόνων ζρευνασ και ςυγγραφισ. 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τα μζλθ τθσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, 

τον αναπλθρωτι κακθγθτι κ. Γιϊργο Γρόλλιο για τισ παραπάνω από καίριεσ 

παρατθριςεισ του αναφορικά με ηθτιματα μεκοδολογίασ και παιδαγωγικισ κακϊσ 

για τισ ςθμαντικζσ υποδείξεισ του ςε κζματα δομισ τθσ εργαςίασ· τθν 

αναπλθρϊτρια κακθγιτρια κ. Σοφλα Μθτακίδου για τισ κακοριςτικζσ παρατθριςεισ 

τθσ ςε κζματα διαπολιτιςμικότθτασ, αλλά και τθ γενικότερθ, λεπτομερζςτατθ 

εναςχόλθςι τθσ με το κείμενο. 

Λδιαίτερα ευχαριςτϊ τθν αδερφι μου, Θρϊ Κατςαρίδου, που μου 

ςυμπαραςτάκθκε με κάκε τρόπο ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πολφχρονθσ και δφςκολθσ 

αυτισ περιόδου. Τθν ευχαριςτϊ για τισ ατελείωτεσ ςυηθτιςεισ, ιδζεσ και ςυμβουλζσ 

αναφορικά με ποικίλουσ ερευνθτικοφσ προβλθματιςμοφσ μου, για τον πολφτιμο 

χρόνο που αφιζρωςε διαβάηοντασ λεπτομερϊσ διάφορεσ εκδοχζσ του κειμζνου 

όπωσ και για τισ ουςιαςτικζσ τθσ παρεμβάςεισ και υποδείξεισ ςτθ ςυγγραφι και τθν 

τελικι μορφοποίθςι του. 

Ανεκτίμθτθ βοικεια και ςυμπαράςταςθ παρείχε θ φίλθ και ςυνάδελφόσ μου 

Άννα Μπεηιργιάννθ που με ςυντρόφευςε ςε όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ του 

προγράμματοσ δείχνοντασ εμπιςτοςφνθ και ενκουςιαςμό για το εγχείρθμα. Με τθ 

δυναμικι τθσ παρουςία και τθν ουςιαςτικι τθσ προςφορά ςε παιδαγωγικά και 

διδακτικά ηθτιματα, ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθ ςυλλογι των δεδομζνων και ςε 

κάκε αναςτοχαςμό, ςυμμετζχοντασ ολοκλθρωτικά ςτθν ζρευνα. Τθν ευχαριςτϊ 

επίςθσ για τθν υπομονι που ζδειξε διαβάηοντασ το κείμενο ςτισ διάφορεσ εκδοχζσ 

του. 

Κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ζρευνασ, 

Μαρία Βαφειάδου και Γεωργία Ραπαδοποφλου, που με κετικι ενζργεια, ςυνζπεια 

και εμπιςτοςφνθ ςυνεργάςτθκαν για τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ και 

πρόςφεραν χρόνο, γνϊςεισ και εμπειρίεσ.  
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Κα ικελα να ευχαριςτιςω τθ διεφκυνςθ και τουσ ςυναδζλφουσ του 3ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Μενεμζνθσ Κεςςαλονίκθσ για τθ 

δυνατότθτα εφαρμογισ του προγράμματοσ και τον ςυντονιςμό ςε ηθτιματα 

αλλαγισ προγράμματοσ και χϊρου. Κυρίωσ τουσ κκ: Λάκθ Ραπαδόπουλο, 

Ραραςκευά Ρινζλθ και Νικόλαο Σλιάτςθ. Επίςθσ ευχαριςτϊ τθ διεφκυνςθ των 

ςχολείων που υλοποιικθκαν τα δφο πιλοτικά προγράμματα, ςυγκεκριμζνα του 

Δθμοτικοφ Σχολείου Λαγκαδικίων Κεςςαλονίκθσ και του Δθμοτικοφ Σχολείου Ραξϊν 

Κζρκυρασ και ιδιαίτερα τουσ κκ. Σωκράτθ ϊςςο και Σάββα Αντωνιάδθ.  

Κα ικελα ιδιαίτερα ευχαριςτιςω το Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν 

Εκπαίδευςθ για τθ ςυνεργαςία, τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ που μου παρζχει τα 

τελευταία οκτϊ χρόνια. Κυρίωσ ευχαριςτϊ τα μζλθ του Γραφείου Βορείου Ελλάδοσ 

και ςυγκεκριμζνα τουσ: Ντίνα Τςολάκθ, Ραςχαλιά Μιχαλοποφλου, Ειρινθ 

Αμπουμόγλι και Μαρία Καραμοφτςιου.  

Ευχαριςτϊ ακόμθ τισ υπεφκυνουσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του 

Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, Λουλία Γαβριθλίδου και Εφα Φουρλίγκα, για τθ 

ςυνεργαςία και για τθν ευκαιρία που μασ ζδωςαν να παρουςιάςουμε το κεάτρο 

φόρουμ ςτο αίκριο του Μουςείου, τον Δθμιτρθ Ηάχο, Λζκτορα ςτο Ρ.Τ.Δ.Ε., για τθν 

παροχι υλικοφ αναφορικά με τθν ζρευνα δράςθσ, τον Δάνθ Μιςτιλόγλου για τθν 

τεχνολογικι υποςτιριξθ αναφορικά με τα δεδομζνα που ςυλλζχτθκαν, τον 

ςυνάδελφο Ραφλο Εφραιμίδθ για τισ βιβλιογραφικζσ υποδείξεισ ςχετικά με 

παιδαγωγικά-διδακτικά ηθτιματα. 

Ρολλζσ ευχαριςτίεσ ςτθ φίλθ μου Δανάθ Κεοδωρίδου για τον χρόνο που 

αφιζρωςε διαβάηοντασ προθγοφμενεσ εκδοχζσ του κειμζνου, αλλά και για τθ 

γενικότερθ ςυμπαράςταςθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, τθσ ςυγγραφισ και των 

διορκϊςεων.  

Κερμά κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν επίκουρθ κακθγιτρια κ. Ελζνθ 

Χοντολίδου για τθν ανεκτίμθτθ βοικειά τθσ ςτθν τελικι μορφι του κειμζνου και τθ 

γενικότερθ ενκάρρυνςι τθσ. Κα ικελα ιδιαίτερα να ευχαριςτιςω τθν Εφα 

Ραπαγεωργίου, διδάςκουςα ςτο Ρ.Τ.Δ.Ε. θ οποία με ζφερε ςε πρϊτθ επαφι με το 

αντικείμενο του κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ και το κεατρικό παιχνίδι. Θ διατριβι 

αυτι ξεκίνθςε με τθ μεςολάβθςθ του ομότιμου κακθγθτι κ. Χρίςτου Τςολάκθ, του 

δαςκάλου που άκουςε τισ αναηθτιςεισ μου και με ζφερε ςε επαφι με τθν κ. 

Αποςτολίδου και το πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ. Τον ευχαριςτϊ πολφ για αυτό. Κα ικελα επίςθσ να ευχαριςτιςω τθν 

κακθγιτρια κ. Μζνθ Κανατςοφλθ για τθν άψογθ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ 

διπλωματικισ μου εργαςίασ ςτο Ρ.Τ.Δ.Ε. και κυρίωσ για το ενδιαφζρον τθσ. Επίςθσ, 

οφείλω να εκφράςω τθν ευγνωμοςφνθ μου ςτον δάςκαλο μου ςτο Goldsmith’s 

College, κακθγθτι Brian Roberts, για τα πολλαπλά ερεκίςματα που μου ζδωςε ςτο 

πλαίςιο του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ.  
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Ακόμθ, κα ικελα ιδιαίτερα να ευχαριςτιςω τον ςκθνοκζτθ Koldo Vio για τθ 

ςυνολικι ανάγνωςθ του τελικοφ κειμζνου, τισ χριςιμεσ επιςθμάνςεισ κακϊσ και τθν 

τεχνολογικι υποςτιριξθ ςτθν τελικι παρουςίαςθ τθσ διατριβισ. 

Βακιά ευγνωμοςφνθ εκφράηω ςτθ μθτζρα μου, Βαςιλικι Αλεξάνδρου, για 

τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ, εμπιςτοςφνθ και προςφορά τθσ όλα τα χρόνια. Τθν 

ευχαριςτϊ για τθν αγάπθ, τθ φροντίδα , τθν αφοςίωςθ και τθν υπομονι τθσ.  

Κλείνοντασ, κα ικελα να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ μακθτζσ που ζλαβαν 

μζροσ ςτα τρία αναγνωςτικά προγράμματα: τα παιδιά ςτα Λαγκαδίκια, τα παιδιά 

ςτουσ Ραξοφσ και κυρίωσ τα παιδιά ςτον Δενδροπόταμο για τθν εμπιςτοςφνθ που 

ζδειξαν ςτο πρόςωπο μου, κατακζτοντασ εμπειρίεσ και βιϊματα, τθ κετικι διάκεςι 

τουσ παρόλα τα προβλιματα που ενίοτε προζκυπταν και το μεγάλο ενδιαφζρον με 

το οποίο αγκάλιαςαν το πρόγραμμα. Tα παιδιά μοιράςτθκαν ςκζψεισ και 

προβλθματιςμοφσ, κακορίηοντασ ζτςι τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Τα ευχαριςτϊ με 

όλθ μου τθν καρδιά. 

Τζλοσ, κα ικελα να αφιερϊςω τθν εργαςία αυτι ςτθ μνιμθ του 

πολυαγαπθμζνου μου κείου Σωκράτθ Αλεξάνδρου. Το χαμόγελο και θ κετικι του 

ενζργεια κα ςυνεχίςει να με ςυντροφεφει πάντα.  
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ΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 H εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διατριβισ οφείλεται, ςε ζνα μεγάλο βακμό, 

ςτο ενδιαφζρον μου για τθν προϊκθςθ του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» και τθν 

εφαρμογι του ςτο ςθμερινό ςχολείο. Ραράλλθλα με τισ ςπουδζσ μου ςτο 

Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου 

κζλθςα να ςυνδυάςω κεατρικζσ ςπουδζσ, οπότε παρακολοφκθςα τρεισ «κφκλουσ 

υποκριτικισ» ςτο Κζντρο Θεατρικισ Ζρευνασ Κεςςαλονίκθσ, που λειτουργοφςε ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ρειραματικι Σκθνι τθσ «Τζχνθσ» κακϊσ και το ετιςιο 

εργαςτιριο του Λάκθ Κουρετηι, «Το κεατρικό Ραιχνίδι ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία» ςτο Θζατρο τθσ Θμζρασ ςτθν Ακινα. Οι ανθςυχίεσ και θ ανάγκθ μου να 

επιμορφωκϊ περιςςότερο ςυνδυάηοντασ το κζατρο και τθν εκπαίδευςθ με 

οδιγθςαν ςτθν απόκτθςθ ενόσ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν ςτο Λονδίνο 

(Master of Arts, Theatre Education, Goldsmiths College University of London), όπου 

απζκτθςα κεωρθτικι κατάρτιςθ, τθν οποία ςυμπλιρωςα κάνοντασ τθν πρακτικι 

μου ςτο τμιμα Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων του National Theatre of London. 

Κζλοντασ να προςεγγίςω τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ, ιρκα ςε 

επαφι με το αναγνωςτικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, που αφινει πολλά 

περικϊρια για τθ ςυνεργαςία των τεχνϊν. Σαφϊσ, το ενδιαφζρον μου για τθν 

προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ και τθ δθμιουργία κριτικϊν και ανεξάρτθτων 

αναγνωςτϊν, κακϊσ και θ ςτενι και πολφπλοκθ ςχζςθ λογοτεχνίασ-κεάτρου 

ςυνετζλεςαν πολφ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

 Θ αρχικι επιδίωξθ τθσ διατριβισ ιταν θ εφαρμογι του δθμοςιευμζνου 

αναγνωςτικοφ προγράμματοσ Διαβάηοντασ Λογοτεχνία ςτο Σχολείο ςε μια τάξθ 

Δθμοτικοφ Σχολείου με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ δραματοποίθςθσ. Οι 

αναγνωςτικοί ςτόχοι που τζκθκαν αφοροφςαν τθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ 

ανάγνωςθσ από τα παιδιά και ό,τι αυτι ςυνεπάγεται ςχετικά με τθ νοθματοδότθςθ 

των κειμζνων, τθν ανάκλθςθ προςωπικϊν εμπειριϊν, τθ βίωςθ κοινωνικϊν 

καταςτάςεων και τθν αλλαγι ςτάςεων. Βζβαια, ςτόχοι τζκθκαν και ωσ προσ το 

δραματικό ςτοιχείο, εφόςον όλα τα παραπάνω προςεγγίςτθκαν μζςω τθσ μεκόδου 

τθσ δραματοποίθςθσ. Ριο αναλυτικά, επιδίωξα να ερευνιςω αν και κατά πόςο θ 

δραματοποίθςθ αποτελεί κίνθτρο για ανάγνωςθ, αν βοθκά ςτθ νοθματοδότθςθ των 

κειμζνων και αν κάποιεσ από τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςτο πρόγραμμα είναι πιο κατάλλθλεσ για το ςυγκεκριμζνο ςχολικό πλαίςιο.  

 Θ επαγγελματικι μου πορεία ωσ διοριςμζνθ δαςκάλα ςτο ελλθνικό δθμόςιο 

ςχολείο ςθματοδότθςε τθν εξζλιξθ τθσ διατριβισ. Σθμαντικό ρόλο ζπαιξαν οι 

μετακζςεισ και οι διαρκείσ μετακινιςεισ μου ανά τθν Ελλάδα. Ζτςι, πιο 

ςυγκεκριμζνα, θ πρϊτθ εφαρμογι του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ τθσ Ομάδασ 

Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ζγινε ςτο Δθμοτικό Σχολείο 
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Λαγκαδικίων Κεςςαλονίκθσ τθ ςχολικι χρονιά 2004-2005. Μια δεφτερθ εφαρμογι 

του ζγινε τθν επόμενθ χρονιά ςτο Δθμοτικό Σχολείο Ραξϊν. Θ μετάκεςι μου ςτο 

δικζςιο Δθμοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου του νομοφ Λζςβου τθ ςχολικι χρονιά 

2006-2007 δεν επζτρεψε τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, κακϊσ ο αρικμόσ των 

μακθτϊν του ςχολείου ιταν εξαιρετικά μικρόσ. Θ εμπειρία των δφο παραπάνω 

πιλοτικϊν προγραμμάτων με βοικθςαν ιδιαίτερα ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν 

εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου τελικοφ προγράμματοσ –δθλαδι τθσ παροφςασ 

ζρευνασ– που πραγματοποιικθκε ςτθ οργανικι μου κζςθ, ςτο 3ο Δθμοτικό Σχολείο 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Μενεμζνθσ Κεςςαλονίκθσ. Το ζντονο διαπολιτιςμικό 

ςτοιχείο τθσ τάξθσ, ωσ προσ τθν καταγωγι, τθν εκνοτικι ομάδα1, τθ κρθςκεία, τον 

τρόπο που κάκε παιδί μακαίνει καλφτερα, ανζδειξε τθν ανάγκθ μελζτθσ και 

προςζγγιςθσ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, θ οποία τζκθκε ςε 

προτεραιότθτα. Εφλογα, προςτζκθκαν επιπλζον ςτόχοι ωσ προσ τθ 

διαπολιτιςμικότθτα: θ ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτον εαυτό 

και το Άλλο και θ ενδυνάμωςθ των μελϊν τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. 

 Στθν όλθ διαδικαςία του προγράμματοσ καταλυτικι ιταν θ εφαρμογι τθσ 

μεκόδου τθσ ζρευνασ δράςθσ που επζτρεψε διαρκείσ ςχεδιαςμοφσ μζςα από το 

ςχιμα: ςχεδιαςμόσ-δράςθ-παρατιρθςθ-αναςτοχαςμόσ-επαναςχεδιαςμόσ. Θ χριςθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερευνθτικισ μεκόδου ςυνζβαλε ςθμαντικά, ϊςτε το πρόγραμμα 

να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ εμπειρίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ 

τάξθσ. Από τθν άλλθ, βοικθςε εμζνα, ωσ εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, να κατανοιςω 

και να βελτιϊςω τισ εκπαιδευτικζσ μου πρακτικζσ. Μαηί με τουσ ςυνεργάτεσ-

εκπαιδευτικοφσ που ενεπλάκθςαν ςτο πρόγραμμα, διερευνιςαμε τισ παιδαγωγικζσ 

μασ αντιλιψεισ και αξίεσ και επιδιϊξαμε μια εκπαιδευτικι αλλαγι και πρόοδο. 

 Θ παροφςα ζρευνα, που αποτελείται από δφο μζρθ, το κεωρθτικό και το 

ερευνθτικό, ζχει τθν ακόλουκθ δομι: το πρϊτο κεφάλαιο αποτελεί το «Κεωρθτικό 

Υπόβακρο», προςφζροντασ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τουσ όρουσ λογοτεχνία, 

δραματοποίθςθ και διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: ξεκινϊντασ από τουσ ςφγχρονουσ 

προβλθματιςμοφσ γφρω από τθ διδακτικι τθσ λογοτεχνίασ, θ εργαςία αναφζρεται 

ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ τθσ Διδαςκαλίασ τθσ 

Λογοτεχνίασ, όπωσ εφαρμόςτθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Αναλφει τον όρο «δράμα» 

κάνοντασ αναφορζσ ςε ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ, μελετά το «κζατρο ςτθν 

εκπαίδευςθ» ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, οριοκετεί το μοντζλο τθσ 

δραματοποίθςθσ που επιλζχτθκε για το παρόν πρόγραμμα και καταλιγει ςτθ 

                                                
1 Oι μακθτζσ ομά που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, όλοι ελλθνικισ καταγωγισ, αναφζρονταν 
ςυχνά ςτον εαυτό τουσ ωσ ανικοντεσ ςτθ «ρόμικθ/ τςιγγάνικθ φυλι». Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ενςτάςεισ που κατά καιροφσ ζχουν διατυπωκεί για τθ χριςθ του όρου «φυλι», ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
ζρευνα επιλζγεται ο όροσ «εκνοτικι ομάδα». Συγκεκριμζνα, ςχετικά με τθν προβλθματικι χριςθ του 
όρου, αναφζρεται ότι θ ζννοια τθσ «φυλισ» είναι μια κοινωνικι, ιδεολογικι και πρϊθν επιςτθμονικι 
καταςκευι, θ οποία δεν υφίςταται ωσ εμπειρικι κατθγορία. Ζχει πάψει να χρθςιμοποιείται από 
επίςθμα κείμενα διεκνϊν οργανιςμϊν και ενϊςεων και αναφζρεται πλζον μόνο ςτθν ανκρωπολογία. 
Συχνά προτείνεται θ αντικατάςταςθ του όρου «φυλι» από τον όρο «εκνοτικι ι εκνικι ομάδα». Στο 
Δ. Ηάχοσ, Εκπαίδευςθ και χειραφζτθςθ, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 23-24. 
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διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ λογοτεχνίασ με τθ δραματοποίθςθ. Στθ ςυνζχεια, 

διευκρινίηεται ο όροσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και των βαςικϊν αρχϊν τθσ 

που ακολουκικθκαν ςτο πρόγραμμα, ενϊ παράλλθλα ςυνδζονται οι όροι 

λογοτεχνία-διαπολιτιςμικότθτα και δραματικι τζχνθ. Το κεφάλαιο καταλιγει με τθν 

αναλυτικι ςυηιτθςθ των προβλθματιςμϊν-ςτόχων τθσ ζρευνασ.  

 Το δεφτερο κεφάλαιο με τίτλο «Θ ερευνθτικι μζκοδοσ: Θ ζρευνα δράςθσ» 

αναφζρεται αρχικά ςε πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο μεκοδολογικό μοντζλο και 

τουσ λόγουσ που επιλζχτθκε ςε ςχζςθ με το αναγνωςτικό πρόγραμμα. Ακολοφκωσ, 

προςεγγίηει τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ: τθν προςφορά των ςυνεργατϊν-

εκπαιδευτικϊν, τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων, τουσ ςχεδιαςμοφσ-

επαναςχεδιαςμοφσ κάκε φάςθσ του προγράμματοσ, τα υλικά που προζκυψαν. Σε 

αυτό το ςθμείο ολοκλθρϊνεται το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ, το κεωρθτικό. 

 Το δεφτερο μζροσ, το ερευνθτικό, αποτελείται: α) από τα επόμενα τζςςερα 

κεφάλαια που πραγματεφονται κάκε φάςθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, όπωσ 

αυτό πραγματοποιικθκε ςτθν πολυπολιτιςμικι τάξθ και β) από ζνα κεατρικό 

εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που υλοποιικθκε τθν επόμενθ ςχολικι 

χρονιά. Αναλυτικότερα, το τρίτο κεφάλαιο «Θ δυναμικι τθσ πολυπολιτιςμικισ 

τάξθσ-Ειςαγωγι ςτθ δραματικι μζκοδο» αποτελεί τθν ανάλυςθ τθσ προκαταρκτικισ 

φάςθσ που κεωρικθκε απαραίτθτθ, κακϊσ τα παιδιά ζρχονταν για πρϊτθ φορά ςε 

επαφι με το δραματικό ςτοιχείο. Ρεριγράφονται δραςτθριότθτεσ κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ, ειςαγωγικζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, ενϊ τίκεται ςε προτεραιότθτα 

το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ.  

 Το τζταρτο κεφάλαιο, «Εξοικείωςθ με κζμα το ταξίδι μζςα από τθ μζκοδο τθσ 

διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ» αποτελεί τθν ανάλυςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του 

προγράμματοσ. Κακϊσ θ τάξθ επζλεξε ωσ κζμα τθν προτεινόμενθ διδακτικι ενότθτα 

του προγράμματοσ «το ταξίδι», θ παροφςα φάςθ πραγματεφεται ζξι διαφορετικά 

ταξίδια. Ωσ ςτόχο τουσ ζχουν κατά πρϊτον τθν εξοικείωςθ με τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ και κατά δεφτερον τθν εξοικείωςθ με διάφορα γνωςτικά 

αντικείμενα εντόσ ι εκτόσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Συγκεκριμζνα 

αναλφονται: «το ταξίδι των ναυτικϊν», «το ταξίδι των μεταναςτϊν», «το ταξίδι των 

προςφφγων», «το ταξίδι ςτο διάςτθμα», «το ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα», «το ταξίδι 

των εξερευνθτϊν». 

 Το πζμπτο κεφάλαιο, «Ανταπόκριςθ ςτθν ανάγνωςθ και δραματοποίθςθ» 

πραγματεφεται τθ δεφτερθ φάςθ, τθν κυρίωσ αναγνωςτικι. Αναφζρεται ςτον 

ςχθματιςμό των τεςςάρων αναγνωςτικϊν ομάδων τθσ τάξθσ, ςτθν ανταπόκριςθ 

ςτθν ανάγνωςθ μζςω τεχνικϊν δραματοποίθςθσ και ςτθν τελικι παρουςίαςθ των 

τεςςάρων βιβλίων από τα παιδιά. 

 Το ζκτο κεφάλαιο, «Ραραγωγι λόγου και δραματοποίθςθ» αποτελεί τθν τρίτθ 

και τελευταία φάςθ, όπου ανακεφαλαιϊνονται οι εμπειρίεσ και οι γνϊςεισ των 

παιδιϊν αναφορικά με το πρόγραμμα. Αναλφονται δραςτθριότθτεσ παραγωγισ 
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προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου βαςιςμζνεσ ςτθ δραματοποίθςθ που ζχουν προτακεί 

είτε από τουσ εκπαιδευτικοφσ είτε από τα παιδιά. 

 Το ζβδομο κεφάλαιο, «Ζνα χρόνο μετά: Ζνα κεατρικό εργαςτιριο 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ», πραγματεφεται το κεατρικό εργαςτιριο που 

προζκυψε ωσ ανάγκθ των παιδιϊν μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο αναγνωςτικό 

πρόγραμμα. Το εργαςτιριο, ανακεφαλαιϊνοντασ γνϊςεισ και βιϊματα των παιδιϊν 

ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα, αναφζρεται ςε δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ και ςε 

ανάγνωςθ κειμζνων ι ολόκλθρων βιβλίων που οδιγθςαν ςτθν παρουςίαςθ μιασ 

αυτοςχζδιασ κεατρικισ παράςταςθσ. Θ παράςταςθ κζατρο φόρουμ, που προζκυψε, 

βαςίηεται ςε επιλογζσ, εμπειρίεσ και προβλθματιςμοφσ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. 

Κακϊσ, πραγματεφεται ςθμαντικά κζματα που ανακεφαλαιϊνουν και 

ολοκλθρϊνουν τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν κατά το αναγνωςτικό πρόγραμμα, θ 

ζνταξι του ςτο ερευνθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ κεωρικθκε ιδιαίτερα χριςιμθ. 

 Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με το κεφάλαιο «Συηιτθςθ-ςυμπεράςματα», όπου 

γίνεται μια ςυνολικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

εργαςτθρίου) και δίνονται απαντιςεισ ςτουσ προβλθματιςμοφσ-ερευνθτικοφσ 

ςτόχουσ που αρχικά είχαν τεκεί. 

 Ακολουκεί παράρτθμα που περιλαμβάνει τα ερωτθματολόγια που δόκθκαν 

ςτουσ μακθτζσ (Ραράρτθμα 1) όπωσ και το τελικό κείμενο τθσ παράςταςθσ «κζατρο 

φόρουμ: Από ξζνοι… φίλοι», που δθμιουργικθκε κατά το τελευταίο κεατρικό 

εργαςτιριο (Ραράρτθμα 2). Επιπλζον, παρατίκενται ςυνολικά τα ψευδϊνυμα των 

παιδιϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα και κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για το 

κακζνα, προκειμζνου να ανατρζχει ο αναγνϊςτθσ και να κατανοεί περιςςότερα 

ςτοιχεία (Ραράρτθμα 3). Τζλοσ, για τον ίδιο ςκοπό, παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ 

κατάλογοσ των τεχνικϊν δραματοποίθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πρόγραμμα 

(Ραράρτθμα 4).  

 Είναι απαραίτθτο να αναφζρω ότι τα ονόματα των μακθτϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα ζρευνα είναι όλα ψευδϊνυμα, ςε μία προςπάκεια 

να γίνει ςεβαςτι και να προςτατευτεί θ ιδιωτικι ηωι και όλα τα προςωπικά 

δεδομζνα του κακενόσ. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τουσ ςυμμετζχοντεσ-

εκπαιδευτικοφσ: οι τρεισ ςυνεργάτεσ τθσ ζρευνασ αναφζρονται ωσ «μόνιμθ 

δαςκάλα τθσ τάξθσ», «ςυμμετζχουςα παρατθριτρια» και «κριτικόσ φίλοσ». Επίςθσ, 

επιλζγω να αναφζρομαι ςτον εαυτό μου ωσ «εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια» του 

προγράμματοσ, τονίηοντασ με τον τρόπο αυτό τον ρόλο που ανζλαβα ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δράςθσ. Τζλοσ, χρθςιμοποιϊ το πρϊτο πρόςωπο ςε λίγεσ 

περιπτϊςεισ, όπου αναφζρομαι ςτον εαυτό μου ωσ τον ςυγγραφζα τθσ εργαςίασ. 

 Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, αποτελϊντασ μια καινοτόμα δράςθ για τθν 

εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, αναδεικνφει τθν αξία τθσ ανάγνωςθσ και τθσ 

δραματοποίθςθσ για τα παιδιά, τα οποία, ςυμμετζχοντασ ςτθν όλθ διαδικαςία, 

κατάφεραν να διερευνιςουν ςθμαντικά κζματα τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ. 

Συνδυάηοντασ του κόςμουσ τθσ λογοτεχνίασ με τον πραγματικό, ιταν ςε κζςθ να 
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αποκτιςουν γνϊςεισ, να κρίνουν καταςτάςεισ, να αναηθτιςουν λφςεισ και να 

ενδυναμωκοφν αναφορικά με ηθτιματα που τουσ αφοροφν, τουσ ενδιαφζρουν και 

τουσ προβλθματίηουν. Το ςυγκεκριμζνο εγχείρθμα, που είχε κακοριςτικι ςθμαςία 

για τθν πολυπολιτιςμικι τάξθ, αποδεικνφει τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ ενόσ Αναλυτικοφ 

Ρρογράμματοσ που να ςυμπεριλαμβάνει εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ.  
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Ι. ΘΕΩΘΤΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ 
 

1. Ρροβλθματιςμοί γφρω από τθ διδακτικι τθσ λογοτεχνίασ 

 Τα τελευταία χρόνια ολοζνα εντείνεται ο προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθ 

διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο. Κεμιτό κρίνεται να γίνει αναφορά ςε 

εκείνεσ τισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ του κζματοσ που ςχετίηονται με τθν παροφςα 

ζρευνα. Για τθν Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου, το βαςικότερο πρόβλθμα προζρχεται από 

τθ ςφνδεςθ των εννοιϊν: λογοτεχνία και διδαςκαλία. Θ διδαςκαλία αποτελεί μια 

διαδικαςία άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθ μετάδοςθ και απόκτθςθ γνϊςεων, ενϊ θ 

λογοτεχνία αποτελεί δθμιουργία άμεςα ςυναρτθμζνθ με τθν αιςκθτικι απόλαυςθ 

και τθ ςυγκίνθςθ που προκαλεί ςτον αναγνϊςτθ. «Το λογοτεχνικό κείμενο 

εξωτερικεφει τθν αιςκθτικι εμπειρία του δθμιουργοφ, ο οποίοσ με φανταςία και 

λόγο, εκφράηει ατομικζσ ψυχικζσ καταςτάςεισ, προςωπικά βιϊματα, αλλά και 

κοινωνικοφσ προβλθματιςμοφσ. Αναδθμιουργεί τον κόςμο και τθ ηωι μζςα από τθ 

μυκοπλαςία».2 Για τθν Κατςίκθ-Γκίβαλου, το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί 

ζκφραςθ τθσ ενότθτασ τθσ αίςκθςθσ και τθσ γνϊςθσ· τον πρωταρχικό, όμωσ, πυρινα 

τθσ δθμιουργίασ τον ςυνιςτά θ ίδια θ αίςκθςθ. Αυτι ενεργοποιεί τον παράγοντα τθσ 

γνϊςθσ και τθσ κρίςθσ, ϊςτε αυτόσ να λειτουργεί ωσ «διαμορφωτισ των 

ςυναιςκθμάτων». Ρζρα από τον βαςικό ςτόχο τθσ τζρψθσ και τθσ βιωματικισ 

απόλαυςθσ, θ λογοτεχνία ςυμβάλλει ςτθν ολόπλευρθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του αναγνϊςτθ: του επιτρζπει να γνωρίηει τθν πραγματικότθτα 

γφρω του μζςα από τισ απαντιςεισ που ο ίδιοσ δίνει ςε ζνα πλικοσ ερωτιςεων που 

δθμιουργοφνται από τθν περιζργειά του. 

 Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να γίνει ειδικι αναφορά ςτο ζργο τθσ Louise 

Michelle Rosenblatt, που με τθν αναγνωςτικι τθσ κεωρία επθρζαςε ιδιαίτερα το 

ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό πεδίο. Θ γνωςτι κεωρθτικόσ τθσ ανάγνωςθσ τονίηει τθν 

«αιςκθτικι» πλευρά τθσ αναγνωςτικισ εμπειρίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο αναγνϊςτθσ 

ςυμμετζχει ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία με όλο του το «είναι», κομίηοντασ ςτο 

κείμενο ςτοιχεία τθσ δικισ του ανεπανάλθπτθσ προςωπικότθτασ.3 Θ λογοτεχνία 

επιτρζπει ςτον νεαρό –κυρίωσ– αναγνϊςτθ να γνωρίςει καλφτερα τον κόςμο που 

τον περιβάλλει και να αναπτφξει κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ όπωσ θ 

αυτοεκτίμθςθ, θ ανεκτικότθτα απζναντι ςτουσ άλλουσ, το ενδιαφζρον για τθ ηωι. 

Για τθν ίδια, θ ανάγνωςθ οποιουδιποτε λογοτεχνικοφ ζργου είναι ζνα μοναδικό 

ςυμβάν ςτον χρόνο και ςτθ ηωι του κάκε αναγνϊςτθ, ςτο οποίο ςυμμετζχουν τόςο 

θ διάνοια όςο και το ςυναίςκθμα. Επιπλζον, υποςτθρίηει ότι θ λογοτεχνικι εμπειρία 

χαρακτθρίηεται από αυτονομία τόπου και χρόνου και εκλαμβάνεται ωσ αιςκθτικό 

                                                
2
 Α. Κατςίκθ-Γκίβαλου, «Θ κζςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ηθτιματα και 

προοπτικζσ τθσ διδακτικισ τθσ» ςτο Τ. Καλογιρου & Κ. Λαλαγιάννθ (επιμ.), Θ λογοτεχνία ςτο ςχολείο, 
Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-Γ. 
Δαρδανόσ, 2005, ς. 14.  
3 Τ. Καλογιρου & Κ. Λαλαγιάννθ, «Ρρολεγόμενα» ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ, ό.π., ς. 28. 
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γεγονόσ.4 Θ Rosenblatt διακρίνει δφο διαφορετικά είδθ ανάγνωςθσ, που αποτελοφν 

τα δφο άκρα ενόσ ςυνεχοφσ: τθ «μθ αιςκθτικι» και τθν «αιςκθτικι». Κάκε 

ανάγνωςθ βρίςκεται ςε κάποιο ενδιάμεςο ςθμείο και ςε πολφ ειδικζσ περιπτϊςεισ 

ςτα άκρα. Θ «μθ αιςκθτικι» ι «γνωςτικι-πλθροφοριακι» ανάγνωςθ είναι χρθςτικι 

και ενδιαφζρεται κυρίωσ για ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που μπορεί να 

αποκομίςει ο αναγνϊςτθ από το κείμενο. Θ «αιςκθτικι» ανάγνωςθ ςχετίηεται με τθ 

διζγερςθ του ςυναιςκθματικοφ κόςμου του αναγνϊςτθ, ο οποίοσ εςτιάηει τθν 

προςοχι του ςε αυτό που βιϊνει και ςυνδζει τα προςωπικά με τα κειμενικά 

ςτοιχεία. Σφμφωνα με ζρευνεσ, τα παιδιά υιοκετοφν κατά προτίμθςθ τθν αιςκθτικι 

ςτάςθ κατά τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ.5  

 Στο ζργο τθσ θ Rosenblatt αςχολείται κυρίωσ με τθν επίδραςθ που ζχει θ 

προςωπικότθτα, θ εμπειρία και τα βιϊματα του αναγνϊςτθ κατά τθν επαφι του με 

το κείμενο.6 Χωρίσ να μειϊνει τθν αξία του κειμζνου, τονίηει τθν προςωπικι-

υποκειμενικι φφςθ τθσ λογοτεχνίασ όπωσ και τθν κοινωνικι. Ο μακθτισ ερχόμενοσ 

ςε επαφι με τθν ανάγνωςθ, ενεργοποιεί τον προςωπικό του κόςμο, εμπλζκοντασ 

τόςο τθ διάνοια όςο και το ςυναίςκθμα, και δθμιουργεί μία ςχζςθ «ςυναλλαγισ» 

με το λογοτεχνικό κείμενο. Αυτι θ «ςυναλλακτικι κεωρία» τθσ Rosenblatt επιμζνει 

ςτθ ςπουδαιότθτα τθσ ςυμβολισ του αναγνϊςτθ, χωρίσ να υποβακμίηει τον ρόλο 

του κειμζνου και αποδζχεται τον προβλθματιςμό για τθν αξιοπιςτία τθσ ερμθνείασ.7 

Ζτςι, όλοι οι παράγοντεσ τθσ «ςυναλλαγισ» κεωροφνται ςθμαντικοί: ο ςυγγραφζασ, 

το κείμενο, ο αναγνϊςτθσ, και δεν προτάςςεται κάποιοσ από τουσ τρεισ.8 Για λόγουσ 

που εξυπθρετοφν τθν παροφςα ζρευνα, ζμφαςθ κα δοκεί ςτον ρόλο του 

αναγνϊςτθ. Ο όροσ «ςυναλλαγι» καταδεικνφει ότι ο αναγνϊςτθσ φζρνει και 

ενεργοποιεί , κατά τθν επαφι του με το κείμενο, ζνα δίκτυο από προθγοφμενεσ 

εμπειρίεσ και βιϊματα.9 Θ αιςκθτικι εμπειρία που του προςφζρει θ ανάγνωςθ, δεν 

πρζπει να απομονϊνεται από τθν προςωπικι ηωι του αναγνϊςτθ, οφτε από τισ 

κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηει. Στο πλαίςιο τθσ 

ςυναλλακτικισ κεωρίασ ο μακθτισ κατανοεί, αναλφει, ερμθνεφει τα δεδομζνα του 

λογοτεχνικοφ κειμζνου, ακολουκϊντασ τον δικό του ρυκμό, ανάλογα με τισ 

εμπειρίεσ, τα βιϊματα, τθν ιδιοςυγκραςία του. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και ςε 

ςυλλογικό-ςυνεργατικό επίπεδο: ο αναγνϊςτθσ ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τισ 

απόψεισ και τθν εμπειρία των άλλων, ςυνδιαλζγεται μαηί τουσ, κρίνει, ςυγκρίνει, 

                                                
4
Τ. Καλογιρου & Ε. Βθςςαράκθ, «Θ ςυμβολι τθσ κεωρίασ τθσ L. M. Rosenblatt ςτον εμπλουτιςμό τθσ 

Διδακτικισ τθσ λογοτεχνίασ», ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ, ό.π., ς. 58, 73.  
5 L. M. Rosenblatt, The Reader, the Text, the Poem, The transactional Theory of the Literary Work, 
Southern Illinois University Press, Carbondale And Edwardsville, 1978, ς. 23-25 και ςτο Καλογιρου & 
Βθςςαράκθ, ό.π, ς. 67-68. 
6
 Καλογιρου & Βθςςαράκθ, ό.π., ς. 57. 

7
 Rosenblatt, 1978, ό.π., ς. 151. 

8
 Καλογιρου & Βθςςαράκθ, ό.π., ς. 73. 

9 Rosenblatt, 1978, ό.π, ς. 19. 
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επιβεβαιϊνει ι τροποποιεί και αναπροςαρμόηει τθν αρχικι του άποψθ 

αντιλαμβανόμενοσ τθν πολυφωνία του λογοτεχνικοφ λόγου.10  

 Θ Τηίνα Καλογιρου και θ Ελζνθ Βθςςαράκθ, ςε μία προςπάκεια να 

ςυνοψίςoυν τθ «ςυναλλακτικι κεωρία», αναφζρονται ςτα ακόλουκα ςτοιχεία τθσ: 

1)Αναδεικνφεται θ ιδιαιτερότθτα του μακθτι ςτθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ. 2) 

Αναγνωρίηεται θ ανάγκθ για ιδιωτικοποίθςθ τθσ ανάγνωςθσ και για προςωπικό 

χρόνο ικανοποιϊντασ παράλλθλα και τθν ανάγκθ για ςυντροφικότθτα. 3) 

Ρροςφζρονται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν τθσ 

ομάδασ. 4) Γίνεται ςεβαςτόσ ο ατομικόσ ρυκμόσ του κάκε μακθτι. 5) Βελτιϊνεται ο 

τρόποσ ανάγνωςθσ, απελευκερϊνεται θ φανταςία και μεγιςτοποιείται θ 

απόλαυςθ.11 

 Οι ςφγχρονεσ κζςεισ και προβλθματιςμοί που ςυχνά τίκενται τελευταία όςον 

αφορά τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο φζρουν πολλά κοινά ςτοιχεία με 

το ζργο τθσ Rosenblatt. Κατ’ αρχιν, ςτο επίκεντρο τθσ αναγνωςτικισ διαδικαςίασ 

τίκεται ο αναγνϊςτθσ με το πλικοσ των εμπειριϊν, των ενδιαφερόντων και των 

γνϊςεων που αυτόσ φζρει ερχόμενοσ ςτθν τάξθ, δθλαδι τθν πολιτιςμικι του 

εγριγορςθ. Ζτςι, θ ανάγνωςθ –τα κίνθτρά τθσ, θ νοθματοδότθςθ του κειμζνου και θ 

αξιοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ– εκτυλίςςεται πάντα μζςα ςε πολιτιςμικά πλαίςια.12 Ο 

δάςκαλοσ, ωσ ςυντονιςτισ, διευκολυντισ και διαμεςολαβθτισ, προκειμζνου να 

πετφχει τθν ενεργι εμπλοκι τθσ τάξθσ ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία, κα πρζπει να 

προςφζρει τθν ευκαιρία ςε όλα τα παιδιά να χρθςιμοποιιςουν τισ προθγοφμενεσ 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ τουσ, να ςυνεργαςτοφν βοθκϊντασ το ζνα με το άλλο, να 

επικοινωνιςουν ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα ι ςτθ δεφτερθ γλϊςςα ι ακόμθ να 

επικοινωνιςουν με μθ λεκτικοφσ τρόπουσ ϊςτε να εμβακφνουν ςτα κείμενα.1314 

Απαραίτθτο είναι να δθμιουργείται ςτθν τάξθ ζνα νοθματοδοτικό περιβάλλον που 

διαρκϊσ να κζτει προβλθματιςμοφσ και ερωτιματα, τα οποία μποροφν να 

απαντθκοφν μζςα από τθν ανάγνωςθ. 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανάγνωςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον μακθτι να ςυνδζςει 

τισ φανταςτικζσ ιςτορίεσ τθσ λογοτεχνίασ με τισ προςωπικζσ πραγματικζσ του 

ιςτορίεσ και να οδθγθκεί ακολοφκωσ ςτθν κριτικι κατανόθςθ και ςυνειδθτοποίθςθ 

του εαυτοφ και του κόςμου που τον περιβάλλει. Θ Κατςίκθ-Γκίβαλου αναφζρει ότι θ 

λογοτεχνία ανοίγει παράκυρο προσ τον «κόςμο» και τον ςυλλαμβάνει ςτθν 

πολλαπλότθτά του και τθ ςυνκετότθτά του, ςτοχεφοντασ πρωτίςτωσ, να προκαλζςει 

αιςκθτικι ςυγκίνθςθ και τζρψθ ςτο παιδί με απϊτερο ςκοπό να εξοικειωκεί με το 

                                                
10

 Καλογιρου & Βθςςαράκθ, ό.π., ς. 70. 
11

 Καλογιρου & Βθςςαράκθ, ό.π., ς. 76. 
12

 Β. Αποςτολίδου, «Αρχζσ και οργάνωςθ ενόσ προγράμματοσ διδαςκαλίασ τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ 
ςτο δθμοτικό ςχολείο» ςτο Ε. Θλία (επιμ.), Θ παιδικι λογοτεχνία ςτθν Εκπαίδευςθ, Εκδόςεισ 
Εργαςτθρίου Λόγου και Ρολιτιςμοφ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Βόλοσ, 2007, ς. 40. 
13  
14

 Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου, Διδάςκοντασ Γλϊςςα και Μακθματικά με Λογοτεχνία Μια 
δθμιουργικι Συνάντθςθ, Ραρατθρθτισ, 2002, Κεςςαλονίκθ, ς. 48. 
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βιβλίο και να γίνει δια βίου φίλοσ του. Μια τζτοια, όμωσ, κεϊρθςθ προχποκζτει τθν 

πλιρθ αποδζςμευςθ τθσ λογοτεχνίασ από τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. Θ ίδια, 

ςυνεχίηοντασ, προτείνει τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων που 

ενιςχφει τθν αρχι τθσ ολότθτασ ςτθν ανκρϊπινθ αντίλθψθ και τθν αναγκαιότθτα τθσ 

ςφνκεςθσ αποςπαςματικϊν γνϊςεων ςε ζνα όλον.15 Θ Σοφλα Μθτακίδου, 

αναφερόμενθ ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ, ςθμειϊνει ότι ζχει αποδειχκεί ότι το 

μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ βαςιςμζνο ςε ολιςτικζσ προςεγγίςεισ ζχει ιδιαίτερθ 

επιτυχία για τουσ μακθτικοφσ πλθκυςμοφσ με μικτζσ ικανότθτεσ.16 Μια ολιςτικι 

προςζγγιςθ ςτθρίηεται ςτθν άποψθ ότι όλεσ οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ (ακουςτικι 

κατανόθςθ, ομιλία, ανάγνωςθ και γραφι) αναπτφςςονται ςυγχρόνωσ κακϊσ όλα τα 

ςυςτιματα τθσ γλϊςςασ (λεξιλόγιο, ςφνταξθ, γραμματικι, φωνθτικι) είναι 

αλλθλζνδετα και ςε αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ.17 Θ γλϊςςα αφομοιϊνεται με 

φυςικό τρόπο, ευχάριςτα και ολοκλθρωμζνα χρθςιμοποιϊντασ πραγματικά 

γεγονότα και ςκοποφσ ςε ςυμφραηόμενα που κατανοοφν.  

 Γίνεται εμφανζσ από τα παραπάνω ότι οι ςφγχρονεσ τάςεισ για τθ διδαςκαλία 

τθσ λογοτεχνίασ ςτο ςχολείο αφοροφν περιςςότερο τθν ανάπτυξθ τθσ 

φιλαναγνωςίασ με τθ δθμιουργία κινιτρων για ανάγνωςθ, τθ δθμιουργία 

ανεξάρτθτων και κριτικϊν αναγνωςτϊν και τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία μζςα από τθ 

δθμιουργία αναγνωςτικϊν κοινοτιτων. Επίςθσ επιχειρείται και θ αποδζςμευςθ τθσ 

λογοτεχνίασ από τθ δομθμζνθ και αυςτθρι διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

Ρροκειμζνου τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν να ανταποκρικοφν ςε αυτζσ τισ 

νζεσ αντιλιψεισ για τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ, προζβθκαν ςε κάποιεσ βελτιϊςεισ 

για τθ διδαςκαλία τθσ, οι οποίεσ όμωσ δεν λφνουν το πρόβλθμα ςτθν ουςία του. Θ 

Κατςίκθ-Γκίβαλου υποςτθρίηει ότι οι επιςθμάνςεισ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν αποτελοφν ζνα βιμα ςθμαντικό, αλλά όχι ικανό, οφτε αποτελεςματικό για 

τον πολφπλευρο ρόλο που μπορεί να παίξει θ λογοτεχνία ςτο Δθμοτικό Σχολείο. 

Αναλυτικότερα ςθμειϊνει ότι οι ςυγκεκριμζνεσ επιςθμάνςεισ περιζχουν αντιφάςεισ 

τόςο ςε επίπεδο γενικϊν και ειδικϊν ςκοπϊν, όςο και δραςτθριοτιτων και 

διδακτικϊν μζςων, ότι δεν διευκρινίηουν ςε βάκοσ το κζμα και ότι δεν προβαίνουν 

ςε κεωρθτικι τεκμθρίωςθ.18  

 Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτουσ ςτόχουσ που κζτει το Αναλυτικό Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο μπορεί να 

αναφζρονται θ ψυχαγωγία, θ απόλαυςθ (για τθν Αϋ και Bϋ τάξθ του Δθμοτικοφ 

αποκλειςτικά) ι θ διαιςκθτικι εξοικείωςθ με ζνα ευρφ φάςμα λογοτεχνικϊν 

κειμζνων· οι περιςςότεροι, όμωσ, ςτόχοι δεν παφουν να ςχετίηονται με τθν 

κατανόθςθ των γλωςςικϊν μζςων που χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ, τθν εξοικείωςθ 

                                                
15

 Κατςίκθ-Γκίβαλου, ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ, ό.π., ς. 18. 
16

 Χ. Μθτακίδου, «Θ λογοτεχνία ωσ μζςο για τθν κατάκτθςθ τθσ μθτρικισ ι τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ», 
ςτο Μ. Βαμβοφκασ & Α. Χατηθδάκθ, Μάκθςθ και διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ μθτρικισ και ωσ 
δεφτερθσ γλϊςςασ, Ατραπόσ, Ακινα, 2000, ς. 587. 
17

 Μθτακίδου ςτο Βαμβοφκασ & Χατηθδάκθ, ό.π., ς. 583. 
18 Κατςίκθ-Γκίβαλου ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ, ό.π., ς. 17-18. 
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με ςτοιχεία δομισ και περιεχομζνου των κειμζνων, τθν ανταπόκριςθ ςτα νοιματα 

τθσ λογοτεχνίασ με χριςθ απαιτθτικισ ςφνταξθσ, λεξιλογίου και νοθματικισ 

δομισ.19 Επιπλζον, όλοι οι ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ ςτο Δθμοτικό 

Σχολείο δίνονται κάτω από το πρίςμα του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ. Τζλοσ, το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςαφζςτατα ςθμειϊνει ότι «τα λογοτεχνικά κείμενα 

προςεγγίηονται ςτο πλαίςιο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, ωσ είδθ –ι και επίπεδα– 

λόγου, όπωσ προςεγγίηονται και τα άλλα είδθ λόγου».20 Βζβαια, ακολοφκωσ κρίνει 

ςκόπιμθ τθ μερικι αποςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ των λογοτεχνικϊν κειμζνων από τθ 

διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ. Ραρ’ όλα αυτά, δεν δθμιουργείται καμία 

προχπόκεςθ ι ςυνκικθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να προωκιςουν τθ 

λογοτεχνία εκτόσ του πλαιςίου του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ.21  

 Θ ςχετικι αδυναμία του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν να προςεγγίςει 

τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ ςτο ςχολείο με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψθ οι 

κζςεισ και οι επιδιϊξεισ των νζων τάςεων για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ, κζτει 

ωσ ανάγκθ τθν αναηιτθςθ νζων εναλλακτικϊν αναγνωςτικϊν προγραμμάτων που 

να ανταποκρίνονται ςε αυτζσ. Το δθμοςιευμζνο πρόγραμμα Διαβάηοντασ 

λογοτεχνία ςτο ςχολείο… τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ 

του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

παραπάνω παιδαγωγικζσ τάςεισ, αποτελεί ζνα εναλλακτικό και ευζλικτο 

αναγνωςτικό πρόγραμμα που επιδιϊκει να προκαλζςει αλλαγι ςτάςθσ και 

νοοτροπίασ απζναντι ςτθν ανάγνωςθ μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ.22 

 Θ Ομάδα Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςυςτάκθκε το 1994 ςτο 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ και αποτελείται από ζξι μζλθ, τρεισ 

πανεπιςτθμιακοφσ από διαφορετικζσ ειδικότθτεσ, Βενετία Αποςτολίδου, Γρθγόρθ 

Ραςχαλίδθ, Ελζνθ Χοντολίδου και τρεισ εκπαιδευτικοφσ από τθν Ρρωτοβάκμια και 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, Λίνα Κουντουρά, Βικτϊρια Καπλάνθ και Αντιγόνθ 

Τςαρμποποφλου. Με το δθμοςιευμζνο πρόγραμμα Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο 

ςχολείο… προτείνεται μια ςυνάντθςθ τθσ λογοτεχνίασ με τισ πολιτιςμικζσ ςπουδζσ. 

Σφμφωνα με αυτζσ, ο πολιτιςμόσ αποτελεί ζνα ςυνολικό κοινωνικό πεδίο 

παραγωγισ νοιματοσ. Ο ρόλοσ τθσ παιδαγωγικισ είναι να αναπτφξει μια 

εναλλακτικι πολιτιςμικι πρακτικι που να μθν αρκείται ςτθν ουδζτερθ μετάδοςθ 

γνϊςεων και πλθροφοριϊν αλλά που να επιδιϊκει τθ δθμιουργία ενόσ γνωςτικοφ 

και ερμθνευτικοφ περιβάλλοντοσ και μιασ νζασ μορφισ υποκειμενικότθτασ.  

                                                
19 Διακεματικό Ρλαίςιο Σπουδϊν, Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν, 
Για τθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, Τόμοσ Α’, Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 
Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Β’ αρ.φφλλου 303/13-03-03, ς. 3761-3762. 
20

 Π.π., ς. 3775.  
21

 Αναλυτικότερθ αναφορά ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα ςτο κεφάλαιο «Θ ερευνθτικι μζκοδοσ: H Ζρευνα 
Δράςθσ» τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
22

 Β. Αποςτολίδου & Β. Καπλάνθ & Ε. Χοντολίδου (επιμ), Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Μια 
νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 2002. 
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 Ριο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ χρειάηεται να αναμορφωκεί με 

τζτοιο τρόπο που να ενδυναμϊνει τθν εγγραμματοςφνθ και τθν κριτικι ικανότθτα 

των παιδιϊν. Να επιτρζπει τθ ςυνειδθτοποίθςθ, διερεφνθςθ και κριτικι κατανόθςθ 

των διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν διακρίςεων, κατθγοριϊν και αξιϊν τθσ κοινωνίασ 

ϊςτε να μπορζςουν οι μακθτζσ να οδθγθκοφν ςτθν κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ, 

ιςτορικισ και πολιτιςμικισ τουσ εμπειρίασ και ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ κοινωνικισ τουσ 

ταυτότθτασ. 23 Βαςικι επιδίωξθ του προγράμματοσ είναι να αναγνωρίςει ο μακθτισ 

τθ ςθμαςία τθσ λογοτεχνίασ, όχι ωσ λογοτεχνία κακεαυτι αλλά για τον ίδιο, για τθν 

κατανόθςθ του εαυτοφ του, τθσ εμπειρίασ του και του κόςμου μζςα ςτον οποίο ηει. 

Ταυτόχρονα επιδιϊκει να ςχθματιςτεί μια νζα, διαφορετικι υποκειμενικότθτα 

βαςιςμζνθ ςτον διάλογο, ςτον πλουραλιςμό, ςτθν κριτικι αυτογνωςία, ςτθ 

διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ. Οι ςθμαντικότερεσ κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ αρχζσ 

πάνω ςτισ οποίεσ βαςίςτθκε το πρόγραμμα είναι οι εξισ:  

 Στο κζντρο του ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ βρίςκεται το ενδιαφζρον για το 

υποκείμενο, εννοϊντασ τον μακθτι και τον εκπαιδευτικό. Θ διαμόρφωςθ και 

ςυγκρότθςθ των υποκειμζνων μζςα από τα κείμενα και ποικίλεσ ςχολικζσ πρακτικζσ 

κατζχουν ςθμαντικι κζςθ ςτο πρόγραμμα. Ζτςι, μζςα από τθ ςυνομιλία μακθτϊν 

και εκπαιδευτικϊν με τα κείμενα απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ χειραφζτθςθ και 

απελευκζρωςι τουσ. H ζμφαςθ δίνεται ςτθ χειραφζτθςθ τόςο του εκπαιδευτικοφ 

όςο και των μακθτϊν, μζςω μιασ πολφπλοκθσ διαδικαςίασ νοθματοδότθςθσ τθσ 

ςχολικισ και τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ.24  

 Στο πρόγραμμα υιοκετείται θ αρχι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ με κφριο 

ενδιαφζρον τθν αλλθλοκατανόθςθ, τθ δθμιουργικι ςυνφπαρξθ και αλλθλεπίδραςθ 

μεταξφ των πολιτιςμϊν και τθ διαμόρφωςθ μιασ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ που να αναγνωρίηει και να ενςωματϊνει τθν ετερότθτα και διαφορά.25 

Κακϊσ θ πολιτιςμικι και θ μακθςιακι ταυτότθτα καταςκευάηονται μζςα ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία τθσ ςχολικισ τάξθσ, αναγκαία κρίνεται θ αλλαγι των 

προγραμμάτων διδαςκαλίασ για όλουσ τουσ μακθτζσ υπό το πρίςμα τθσ 

πολιτιςμικισ διαφοράσ και ποικιλίασ. Βαςικό ρόλο ςε αυτι τθν αλλαγι ζχουν τα 

ανκρωπιςτικά μακιματα και κυρίωσ θ λογοτεχνία. Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 

διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ τοποκζτθςθσ τθσ 

λογοτεχνίασ ςε ζνα πολιτιςμικό και κοινωνικό πλαίςιο όπου να ανακινοφνται 

κζματα φυλετικϊν διακρίςεων, διακρίςεων φφλου, διακρίςεων θλικίασ και άλλα 

ηθτιματα ηωισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Επιπλζον απαραίτθτθ κρίνεται θ 

διδαςκαλία κειμζνων από διαφορετικά πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα, ϊςτε να 

καλλιεργθκεί και να αναπτυχκεί θ πολυπολιτιςμικι ςυνείδθςθ των μακθτϊν.26 

                                                
23

 Γ. Ραςχαλίδθσ, «Γενικζσ αρχζσ ενόσ νζου προγράμματοσ για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ», ςτο 
Β. Αποςτολίδου & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ, Δαρδανόσ, Ακινα, 1999, ς. 322.  
24

 Χοντολίδου, «Ραιδαγωγικζσ αρχζσ του προγράμματοσ», ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & 
Χοντολίδου, 2002, ό.π., ς.38, 41, 43. 
25

 Ραςχαλίδθσ ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου, 1999, ό.π., ς. 331-332. 
26 Χοντολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου, 2002, ό.π., ς. 42-43. 
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Ο πιο ςθμαντικόσ παιδαγωγικόσ πόροσ του διδακτικοφ προγράμματοσ 

κεωρείται θ εμπειρία του μακθτι. Κάκε παιδί δεν αντιμετωπίηεται ωσ πολιτιςμικά 

αναλφάβθτο αλλά αντίκετα ωσ φορζασ ςθμαντικϊν δεξιοτιτων που χρειάηεται να 

αναγνωριςτοφν προκειμζνου να αναπτυχκοφν. Θ κοινωνικι και πολιτιςμικι 

εμπειρία κάκε μακθτι γίνεται ςεβαςτι και αξιοποιείται πάνω από όλα κριτικά. Γιατί 

θ εμπειρία του ατόμου είναι πολφ ςθμαντικι μια και αποκαλφπτει τισ πολιτιςμικζσ 

κατθγορίεσ, ςχζςεισ και αξίεσ που διαμόρφωςαν τθν υποκειμενικότθτά του 

ςφμφωνα με τθν οποία ορίηει και κατανοεί τον εαυτό του και τον κόςμο του.27 Ζτςι, 

λοιπόν, θ διδακτικι πρόταςθ ςτοχεφει ςτθν κριτικι πολιτιςμικι εγγραμματοςφνθ 

των παιδιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ κάποιεσ πολφτιμεσ μορφζσ εγγραμματοςφνθσ 

που προχπάρχουν από τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. 

Ταυτόχρονα με τθν ζμφαςθ ςτθν προςωπικι εμπειρία του ατόμου, ζμφαςθ 

δίνεται και ςτον προςωπικό, βιωμζνο λόγο του παιδιοφ. Ο ιδιαίτεροσ εκφραςτικόσ 

λόγοσ κάκε μακθτι χρειάηεται να ακουςτεί –όςο διαφορετικόσ κι αν είναι– ζτςι 

ϊςτε να γίνει γνωςτόσ και ςεβαςτόσ ςτουσ άλλουσ και να υπάρξει εκφραςτικι 

ποικιλία, δθμιουργικότθτα και διαφορά. H Ελζνθ Χοντολίδου υποςτθρίηει ότι θ 

παραγωγι λόγου για τθ λογοτεχνία εκ μζρουσ των μακθτϊν είναι ζνα από τα 

ςθμαντικότερα ςτοιχεία του προγράμματοσ.28 Γι’ αυτό ςτο πρόγραμμα προτείνεται 

μια μεγάλθ ποικιλία εργαςιϊν για τουσ μακθτζσ αποςκοπϊντασ με διάφορεσ 

μορφζσ και αφορμζσ να εξαςφαλίςει τθ ςυνεχι παραγωγι και ζκφραςθ του 

βιωμζνου λόγου τουσ.29 

Το πρόγραμμα δεν αρκείται, όμωσ, ςε μια ποικιλία προτάςεων ωσ προσ τισ 

εργαςίεσ για τουσ μακθτζσ μόνο, αλλά και ςε μια ποικιλία ωσ προσ τα προτεινόμενα 

για διδαςκαλία κείμενα, δθλαδι το περιεχόμενο. Κεντρικι κζςθ κατζχει θ 

λογοτεχνία αλλά ςυμπεριλαμβάνονται κι άλλα κείμενα, επιδιϊκοντασ τθ ςυνεχι 

ςυςχζτιςθ και ςφγκριςθ λογοτεχνικϊν και μθ κειμζνων, ϊςτε οι μακθτζσ να είναι ςε 

κζςθ να γνωρίηουν τισ διαφορζσ τουσ και να τα διαβάηουν διαφορετικά.30 Ζτςι, 

προτείνονται διάφορα είδθ κειμζνων όπωσ ολόκλθρα διθγιματα, μυκιςτοριματα, 

ςυνκετικά ποιιματα, μικρά ποιιματα από ανκολογίεσ, βιβλία μθ-λογοτεχνικοφ 

περιεχομζνου, αποκόμματα εφθμερίδων, κόμικσ, ςτίχοι τραγουδιϊν, κεατρικά 

κείμενα από τθν ελλθνικι και ξζνθ λογοτεχνικι παραγωγι. Επίςθσ κείμενα τθσ 

παιδικισ ι νεανικισ λογοτεχνίασ αλλά και κείμενα εικονιςτικά, μικτά ι ςφνκετα 

(λόγου χάρθ κινθματογραφικζσ ταινίεσ, ςιριαλ, video clips, κινοφμενα ςχζδια, 

graffities, ζνα κεατρικό δρϊμενο). Το ηιτθμα, βζβαια, είναι ο διαφορετικόσ τρόποσ 

με τον οποίο χρθςιμοποιείται το κείμενο κατά τθν αναγνωςτικι διαδικαςία. 

Βαςικι επιδίωξθ του προγράμματοσ είναι να αποκτιςουν οι μακθτζσ μια 

πλατειά ποικιλία αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων ςχετικϊν όχι μόνο με το γραπτό 

                                                
27

 Ραςχαλίδθσ ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 330. 
28

 Χοντολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 54. 
29

 Ραςχαλίδθσ ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 329-330. 
30

 Β. Αποςτολίδου, «Θ λογοτεχνία ςτο Δθμοτικό Σχολείο: Κεμελίωςθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με τθν 
ανάγνωςθ και το βιβλίο» ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου, 2002, ό.π., ς. 74. 
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κείμενο, αλλά με όλο το φάςμα τθσ πολιτιςμικισ παραγωγισ, με όλα δθλαδι τα 

διαφορετικά είδθ τθσ εικονικισ, κεατρικισ και μαηικισ επικοινωνίασ.31 Ζτςι, αλλάηει 

θ οπτικι για το προβάδιςμα του γραπτοφ ζναντι του προφορικοφ λόγου και των 

ςθμειωτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ διερευνάται πϊσ αυτά τα διάφορα ςθμειωτικά μζςα 

(λόγοσ και γραφι, εικόνεσ και πράξεισ) ςυμβάλλουν ςτθ νοθματοδότθςθ ενόσ 

κειμζνου.32 Για τον λόγο αυτό, οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται ςτο πρόγραμμα, 

εκτόσ από τθν προφορικι και γραπτι γλϊςςα, χρθςιμοποιοφν πρακτικζσ από άλλεσ 

τζχνεσ όπωσ το κζατρο, θ μουςικι, θ ηωγραφικι, θ φωτογραφία και το video. Μζςα 

από τθν ποικιλία των μζςων, ςκοπόσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε κάκε παιδί να 

αναδείξει τισ ικανότθτζσ του και, μζςα από τθ ςυμμετοχι, να νιϊςει ότι θ 

λογοτεχνία είναι μια κατθγορία κειμζνων που το βοθκά να επεξεργαςτεί τισ 

εμπειρίεσ του, να βελτιϊςει τισ ςχζςεισ του με τουσ άλλουσ και να μάκει πολλά 

πράγματα για τον κόςμο.33  

Κακϊσ βαςικι αρχι του προγράμματοσ αποτελεί θ μετατόπιςθ του βάρουσ 

από τθ διδαςκαλία ςτθ μάκθςθ και τθν ανακάλυψθ (μακθτϊν και δαςκάλων), 

εφλογοσ ιταν ο ςχεδιαςμόσ του πάνω ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ μεκόδου project.34 

Είναι θ μζκοδοσ που προωκεί τθν ομαδικι εργαςία, τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ εκ 

μζρουσ των μακθτϊν, τθ μάκθςθ μζςω τθσ ανακάλυψθσ και τον ρόλο του 

εκπαιδευτικοφ ωσ εμψυχωτι-ςυντονιςτι. Αποτελεί μια ευζλικτθ και ανοιχτι ςε 

πρωτοβουλίεσ μζκοδο που πριμοδοτεί τθν παραγωγι πρωτότυπου υλικοφ και τθν 

εφαρμογι εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων. H Ελζνθ Χοντολίδου, αναφερόμενθ ςτθν 

πρόςφορθ, για τθ διδαςκαλία του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, μζκοδο project, 

ςθμειϊνει ότι λειτουργεί ωσ μικρογραφία τθσ κοινωνίασ και βαςίηεται ςε δφο πολφ 

ςθμαντικζσ αρχζσ: αυτιν τθσ κοινωνικισ ςυςχζτιςθσ και αλλθλεπίδραςθσ και αυτιν 

τθσ διεπιςτθμονικότθτασ. Επίςθσ, κεωρεί ότι αποτελεί τθ μζκοδο κατά τθν οποία 

μποροφν να αναδειχκοφν τα ταλζντα και οι ικανότθτεσ όλων των παιδιϊν.35  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο William Kilpatrick, ζνασ από τουσ πνευματικοφσ πατζρεσ 

τθσ μεκόδου project (ςχζδιο εργαςίασ ςτα ελλθνικά), κακορίηει ωσ βαςικά κριτιριά 

τθσ «τθν προγραμματιςμζνθ δράςθ που γίνεται με ηζςθ και με πίςτθ ςε ζναν 

κοινωνικό περίγυρο». Θ αναγκαιότθτα τθσ δράςθσ ενςωματϊνει τον μακθτι ςε ό,τι 

ςυμβαίνει γφρω του. Ωσ ςυνυπεφκυνοσ χρειάηεται να διαφωτίςει τον εαυτό του για 

τθν κατάςταςθ και να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςχεδίου και του κοινωνικοφ 

ςυνόλου. Θ μάκθςθ μετατρζπεται ςε μια αδιάκοπθ διαδικαςία προγραμματιςμοφ 

που κάνει το άτομο να αλλθλεπιδρά με τθ γφρω του πραγματικότθτα που διαρκϊσ 

μεταβάλλεται. Σφμφωνα με τθ μζκοδο project, με βάςθ μια αρχικι ενζργεια 

γίνονται ςυμπλθρωματικά διάφορεσ άλλεσ ενζργειεσ, ζτςι ϊςτε το ςχζδιο εργαςίασ 

                                                
31

 Ραςχαλίδθσ ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 325. 
32

 Ριο ςυγκεκριμζνα θ Χοντολίδου κάνει λόγο για ανάλυςθ κάποιων κειμζνων από πολυτροπικι 
προοπτικι. Χοντολίδου, ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 48-50.  
33

 Αποςτολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 76. 
34

 Χοντολίδου ςτο Αποςτολίδου, Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 50-52. 
35 Π.π., ς. 51-52. 
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να προςαρμόηεται ςτο κάκε παιδί. Ζτςι, αφετθρία πρζπει να αποτελοφν οι 

εμπειρίεσ του παιδιοφ, οι επικυμίεσ, οι αντιλιψεισ και οι προκζςεισ, που 

ενδεχομζνωσ τροποποιοφνται με προςοχι, όςο βζβαια το ςχζδιο εργαςίασ 

επιτρζπει κάτι τζτοιο. Ο Kilpatrick ωσ τον πιο ευρφ ςκοπό τθσ μεκόδου κεωρεί τθ 

δθμοκρατικι αγωγι. Ο γενικόσ αυτόσ ςκοπόσ αναλφεται ςτουσ εξισ επιμζρουσ 

ςτόχουσ: νοθτικι αυτοκατεφκυνςθ, αλλθλοςεβαςμόσ των δικαιωμάτων του άλλου 

και αμοιβαία ευκφνθ για το κοινό καλό. Σθμειϊνει ότι υπάρχει μια αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτθ ηωι και τθ μάκθςθ: από τθ μια κεωρεί ωσ προχπόκεςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ τθ ςχζςθ τθσ με τθ ηωι και από τθν άλλθ κεωρεί τθν 

ενςωμάτωςθ κάκε γνϊςθσ ςτθν προςωπικι ηωι του κακενόσ ωσ κριτιριο 

γνθςιότθτασ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ. Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία ο δάςκαλοσ αςκεί 

κριτικά και ςυμβουλευτικά τον ρόλο του παρατθρϊντασ και κατευκφνοντασ 

περιςταςιακά τθ διαδικαςία.36 Ο Karl Frey διακρίνει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά 

ςτον «αφανι», όπωσ τον αποκαλεί, ρόλο του δαςκάλου που εφαρμόηει τθ μζκοδο 

τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ (project): «δράςθ από το παραςκινιο», «παροχι βοικειασ 

όταν είναι απαραίτθτθ», «ςυμμετοχι με ίςουσ όρουσ», «υπομονι όχι 

παρζμβαςθ».37 

Τζλοσ, ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα βρίςκει γόνιμο ζδαφοσ θ εφαρμογι τθσ 

ζρευνασ δράςθσ (κυρίωσ θ χειραφετθτικι τθσ διάςταςθ) αφοφ ο εκπαιδευτικόσ 

καλείται από ςτεγνόσ αναμεταδότθσ γνϊςεων να γίνει ερευνθτισ και ςυν-

παραγωγόσ τθσ γνϊςθσ μαηί με τουσ μακθτζσ του.38 Ο ίδιοσ δεν γνωρίηει το τζρμα 

ςτο οποίο κα φτάςουν οι μακθτζσ του με το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ, οφτε διακζτει 

τισ ζτοιμεσ, προκακοριςμζνεσ απαντιςεισ. Συντονίηει απλϊσ και κακοδθγεί, 

γνωρίηοντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ διδάςκει ό,τι διδάςκει. Ταυτόχρονα με 

τουσ μακθτζσ του μακαίνει και ο ίδιοσ κακϊσ προςεγγίηει τθ κεωρία κριτικά και 

εκλεκτικά ωσ υπόκεςθ εργαςίασ και ερμθνείασ ςε ζνα πειραματικό και διερευνθτικό 

εκπαιδευτικό πλαίςιο.39 Αναλυτικότερθ αναφορά ςτθ ςφνδεςθ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ και ςτθν ζρευνα δράςθσ γίνεται ςτο κεφάλαιο «Θ ερευνθτικι 

μζκοδοσ: θ Ζρευνα Δράςθσ» τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ ςυνομιλία των μακθτϊν με τα κείμενα, 

χρειάηεται να δθμιουργθκεί ςτθν τάξθ ζνα νοθματοδοτικό περιβάλλον το οποίο 

ςυνεχϊσ να ενκαρρφνει ερωτιματα και προβλιματα που μποροφν να απαντθκοφν 

μζςα από τθν ανάγνωςθ. Για τον λόγο αυτό, θ εκπαιδευτικι διαδικαςία του 

προγράμματοσ είναι οργανωμζνθ ςε διδακτικζσ ενότθτεσ: θ διδακτικι ενότθτα –

όπωσ ορίηεται από τθν ομάδα– είναι μια ολοκλθρωμζνθ αναγνωςτικι και 

                                                
36 H. Röhrs, Το κίνθμα τθσ προοδευτικισ εκπαίδευςθσ, μτφ. Κ. Δελθκωςταντισ & Σ. Μπουηάκθσ, 
Κυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ, 1984, ς. 154-169. 
37

 K. Frey, Θ «Μζκοδοσ Project», Μια μορφι ςυλλογικισ εργαςίασ ςτο ςχολείο ωσ κεωρία και 
πράξθ,μτφ. Κ. Μάλλιου, Κυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ, ς. 57-62 
38

 Ρεριςςότερα για τθ ςφνδεςθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ με τθν ζρευνα δράςθσ ςτο 
κεφάλαιο «Θ ερευνθτικι μζκοδοσ: θ Ζρευνα Δράςθσ».  
39 Χοντολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 41.  
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μακθςιακι διαδικαςία, θ οποία ςυνδυάηει γλωςςικζσ με μθ γλωςςικζσ 

δραςτθριότθτεσ και ςυνδζει τα βιβλία, λογοτεχνικά ι μθ, μεταξφ τουσ ςε ζνα 

επικοινωνιακό ςφνολο.40 Θ κάκε διδακτικι ενότθτα αποτελείται από ζνα ςφνολο 

βιβλίων που ςχετίηονται μεταξφ τουσ με βάςθ κάποιο κοινό ςτοιχείο: το κζμα, το 

είδοσ που ανικουν, το φφοσ, προςπακϊντασ πάντα να βρίςκονται κοντά ςτισ 

εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, να είναι επίκαιρα και ςθμαντικά. Τα 

βιβλία μιασ ενότθτασ διαβάηονται ταυτόχρονα –και όχι χωριςτά ι το ζνα μετά το 

άλλο– από τισ αναγνωςτικζσ ομάδεσ μακθτϊν, οι οποίεσ ανταλλάςςουν τισ 

εμπειρίεσ τουσ πάνω ςτθ γενικότερθ κεματικι τθσ ενότθτασ. Θ ανάγνωςθ αποτελεί 

το κζντρο μιασ ςειράσ δραςτθριοτιτων που οργανϊνονται ςε τρία ςτάδια41:  

Στο πρϊτο γίνεται θ αφφπνιςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν πάνω ςτο 

κζμα κακϊσ και θ δθμιουργία ερεκιςμάτων και ςυνκθκϊν που κα δϊςουν ϊκθςθ 

ςτθν περαιτζρω ανάγνωςθ. Οι μακθτζσ καλοφνται να εκφράςουν τισ εμπειρίεσ τουσ 

ςχετικά με το κζμα, γεγονόσ που επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ διάφορα μζςα 

παράλλθλα με το λογοτεχνικό υλικό.  

Το δεφτερο ςτάδιο είναι το κυρίωσ αναγνωςτικό. Αφορά ςτθ δθμιουργία 

αναγνωςτικϊν ομάδων, το διάβαςμα των βιβλίων και τθν προετοιμαςία τθσ 

παρουςίαςισ τουσ. Κάκε παιδί διαλζγει ζνα βιβλίο από τα προτεινόμενα και 

ςφμφωνα με τθν επιλογι του ςχθματίηεται θ κάκε ομάδα. Το βιβλίο διαβάηεται 

ολόκλθρο –όχι αποςπαςματικά– ςτο ςπίτι του παιδιοφ, ςτον ελεφκερό του χρόνο –

και όχι ςτο ςχολείο. Κακϊσ οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ, ςε 

όλα τα ςτάδια, δεν είναι αποκλειςτικά γλωςςικζσ, αλλά χρθςιμοποιοφν πρακτικζσ 

από άλλεσ τζχνεσ όπωσ το κζατρο, θ μουςικι, θ ηωγραφικι, θ φωτογραφία και το 

video, θ προετοιμαςία για τθν παρουςίαςθ του βιβλίου από τθν κάκε ομάδα μπορεί 

να γίνει με ποικίλουσ τρόπουσ και διαφορετικά μζςα, ζνα από τα οποία είναι θ 

δραματοποίθςθ. Ο εμπλουτιςμόσ τθσ παρουςίαςθσ του κειμζνου με γραπτζσ ι 

προφορικζσ εργαςίεσ και δραματοποιιςεισ-παρουςιάςεισ ζχει ωσ ςκοπό τθν 

ανάδειξθ του βιβλίου και τθν προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ τάξθσ. 

Τζλοσ ςτο τρίτο και τελευταίο ςτάδιο γίνεται θ παραγωγι ατομικϊν και 

ομαδικϊν εργαςιϊν που ςκοπό ζχουν να παρουςιάςουν τθν άποψθ των παιδιϊν 

πάνω ςτο κζμα, τθν ευαιςκθςία τουσ ςε αυτό και τισ εμπειρίεσ που αποκόμιςαν. 

Στο πρόγραμμα, προτείνεται θ παρουςία τθσ λογοτεχνίασ ςτθν Ρρωτοβάκμια 

και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ μια ενότθτα βαςιςμζνθ ςτισ ίδιεσ κεωρθτικζσ 

και μεκοδολογικζσ αρχζσ, όπωσ αναπτφχκθκαν παραπάνω· βζβαια, γίνονται δεκτζσ 

κάποιεσ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθν θλικία, τθν πνευματικι ανάπτυξθ του 

κάκε παιδιοφ και τθ ςχολικι βακμίδα ςτθν οποία βρίςκεται. Ζτςι, όςον αφορά τθ 

διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο –ςτθν οποία εςτιάηει το 

ενδιαφζρον τθσ θ παροφςα εργαςία– θ Βενετία Αποςτολίδου ςθμειϊνει ότι 

«κεντρικόσ ςκοπόσ του Δθμοτικοφ Σχολείου είναι θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του 

                                                
40

 Χοντολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 45. 
41 Αποςτολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 75. 
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παιδιοφ, δθλαδι θ ταυτόχρονθ καλλιζργεια των γνωςτικϊν ικανοτιτων, του 

ςυναιςκθματικοφ κόςμου και τθσ κοινωνικότθτάσ του».42 Στο Δθμοτικό θ 

διαδικαςία είναι περιςςότερο παιδοκεντρικι και λιγότερο γνωςιοκεντρικι: το παιδί 

χρειάηεται να ζχει τθν ευκαιρία να προςεγγίςει τον κόςμο ενιαία, καταρχιν μζςα 

από τθν εμπειρία και κατόπιν μζςα από τθ νοθματοδότθςθ αυτισ, με γνϊμονα 

πάντα τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Στόχοσ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ ςτο Δθμοτικό είναι θ ζνταξθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων μζςα 

ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι του ςχολείου, ςυνδυάηοντασ τισ γνωςτικζσ 

περιοχζσ άλλων μακθμάτων (γλϊςςα, γεωγραφία, ιςτορία, μελζτθ του 

περιβάλλοντοσ) και διαπερνϊντασ με τον τρόπο αυτό όλο το ςχολικό πρόγραμμα. 

Ζτςι, θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ αποςυνδζεται από τθν αποκλειςτικι διδαςκαλία 

του γλωςςικοφ μακιματοσ.  

Τζλοσ, ζνα καίριο ςθμείο που υπογραμμίηει θ Βενετία Αποςτολίδου για τθν 

προϊκθςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτισ μικρζσ θλικίεσ είναι θ δθμιουργία κινιτρων για 

ανάγνωςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ δθμιουργία κινιτρων για ανάγνωςθ πρζπει να 

βαςίηεται ςτα ενδιαφζροντα των παιδιϊν και ςτθ ςφνδεςθ τθσ ανάγνωςθσ με τισ 

προςωπικζσ εμπειρίεσ τουσ. Χρειάηεται ςτισ αναγνωςτικζσ ομάδεσ να δθμιουργείται 

ζνα πλαίςιο προβλθματιςμοφ το οποίο κα βρίςκει τισ απαντιςεισ του μζςα από τθν 

ανάγνωςθ. Μζςα από τθν αναγνωςτικι διαδικαςία πρζπει να προωκείται θ 

πολυφωνία των απαντιςεων και θ ποικιλία των προςεγγίςεων. Σαφϊσ, κακϊσ κάκε 

αναγνϊςτθσ φζρει μαηί του τθν ποικιλία των εμπειριϊν, των γνϊςεων και των 

απόψεϊν του, θ ανάγνωςθ χρειάηεται πάντα να λαμβάνει υπόψθ τθσ τα πολιτιςμικά 

ςυμφραηόμενα τθσ τάξθσ. Με τον τρόπο αυτό, το αναγνωςτικό πρόγραμμα ςτοχεφει 

ςτθν πολιτιςμικι εγγραμματοςφνθ του αναγνϊςτθ: διευρφνεται ο πολιτιςμικόσ 

ορίηοντασ του παιδιοφ, δθμιουργοφνται κίνθτρα για ανάγνωςθ και αναπτφςςεται 

κριτικι προςζγγιςθ και ερμθνεία των κειμζνων αλλά και γενικότερα των 

πολιτιςμικϊν μορφϊν που το περιβάλλουν.43 

Το ςυγκεκριμζνο αναγνωςτικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ 

Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ επιλζχτθκε ωσ γενικό εκπαιδευτικό πλαίςιο τθσ εν 

λόγω ζρευνασ. Κακϊσ ςε αυτό προτείνεται θ ςφνδεςθ τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ 

με τισ τζχνεσ, ςτθν παροφςα ζρευνα διερευνάται θ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ ςτο 

πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ που ορίηεται από το παραπάνω 

πρόγραμμα. Ζτςι, μετά τθν αναφορά ςτισ πιο ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ και 

μεκοδολογικζσ αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηεται το αναγνωςτικό πρόγραμμα, 

ςκόπιμθ κεωρείται θ περιγραφι και ανάλυςθ τθσ μεκόδου τθσ δραματοποίθςθσ, 

όπωσ αυτι χρθςιμοποιικθκε ςτθν ζρευνα. 

 

 

 

                                                
42

 Αποςτολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 69. 
43 Αποςτολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 70-71. 
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2. Θζατρο και Εκπαίδευςθ 

Ολοζνα και περιςςότερο γίνεται λόγοσ για τθ κζςθ των παραςτατικϊν 

τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ. Ζχει επανειλθμμζνα τονιςτεί θ ςυμβολι του κεάτρου ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ των νζων. 

Λδιαίτερα, ζχει τονιςτεί και ο εκπαιδευτικόσ-κοινωνικοποιθτικόσ του ρόλοσ. Ζτςι, τα 

τελευταία χρόνια το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» παρουςιάηει ςθμαντικι ανάπτυξθ 

και ςτον ελλαδικό χϊρο. Πλο και περιςςότεροι εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων 

ςτρζφονται ςε αυτό το νζο πεδίο, αντιμετωπίηοντάσ το είτε ωσ διδακτικό εργαλείο 

είτε ωσ μορφι τζχνθσ ι και τα δφο μαηί. 

  Το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» αποτελεί ζναν ιδιαίτερα ευρφ όρο ςτον οποίο 

οι κεωρθτικοί του κεάτρου, οι κεατράνκρωποι και οι εκπαιδευτικοί, μζςα από 

ποικίλεσ προςεγγίςεισ, δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο. Θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ, 

υποςτθρίηοντασ ότι θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςυνδζεται με πολλζσ 

παιδαγωγικζσ πρακτικζσ και ότι μεταςχθματίηεται ςυνεχϊσ, διερωτάται αν μπορεί 

να διατυπωκεί ζνασ οριςμόσ τθσ, δεδομζνου ότι «εμφανίηεται με τόςεσ πολλζσ 

μορφζσ, αποτελεί εργαλείο για τόςο πολλοφσ διαφορετικοφσ ςτόχουσ και γνωςτικά 

αντικείμενα, απευκφνεται ςε τόςεσ θλικίεσ, ενϊ κάκε δάςκαλοσ-εμψυχωτισ και 

κάκε ομάδα δθμιουργοφν ο κακζνασ ζνα νζο δικό του τρόπο ζκφραςθσ, που δεν 

κλείνεται και δεν περιορίηεται ςε ζνα πλαίςιο κακοδιγθςθσ, αλλά αναηθτά τθ 

δθμιουργικότθτα και αναπαριςτά τθν ίδια τθ ηωι και ό,τι ακόμα μπορεί να 

φανταςτεί κανείσ».44 Σίγουρα ζχει περάςει θ εποχι όπου οι περιςςότεροι αναλυτζσ, 

ςχεδιαςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονταν το 

«κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» μόνο ωσ κεατρικό παιχνίδι ι ωσ κεατρικι παράςταςθ.45 

Τθν ευρφτθτα του όρου «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» διαπιςτϊνει κανείσ 

αναλογιηόμενοσ τουσ πολλοφσ και διαφορετικοφσ όρουσ που κατά καιροφσ 

χρθςιμοποιοφνται: κεατρικό παιχνίδι, δραματικό παιχνίδι, δραματοποίθςθ, 

διερευνθτικι δραματοποίθςθ, δράμα, εκπαιδευτικό δράμα, εκπαιδευτικό κζατρο, 

κεατρικι αγωγι, κζατρο για τθν ανάπτυξθ, κοινωνικό κζατρο, κζατρο κοινότθτασ, 

διαδραςτικό κζατρο, παιδαγωγικι δραματικι ζκφραςθ, κεατροπαιδαγωγικά 

προγράμματα, παιχνίδια ρόλων, δραματοκεραπεία, όπωσ και οι –ευρζωσ γνωςτοί– 

αγγλικοί όροι: drama in education, theatre in education, process drama, inquiry 

drama, creative drama, applied drama, applied theatre, community theatre, theatre 

for development. 

 Κακϊσ, λοιπόν, κάτω από τθν ομπρζλα του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» 

περιλαμβάνονται πολλζσ μορφζσ του, είναι ανάγκθ να προςδιοριςτεί με ςαφινεια θ 

κεατρικι μορφι που εφαρμόςτθκε ςτθν ζρευνα. Σκοπόσ, δθλαδι, τθσ παροφςασ 

                                                
44

 Άλκθςτισ, Μαφρθ αγελάδα άςπρθ αγελάδα, Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ και 
Διαπολιτιςμικότθτα, Τόποσ, Ακινα, 2008, ς. 217. 
45

 Ν. Γκόβασ, «Κζατρο και Εκπαίδευςθ: αξιοςθμείωτεσ ςυναντιςεισ» ςτο Ε. Λαηαρίδου (επιμ.), Μζρεσ 
Ζκφραςθσ και Δθμιουργίασ: Το κζατρο ςτα ςχολεία, Οι φίλοι του Λδρφματοσ Μελίνα Μερκοφρθ, 
Κεςςαλονίκθ, 2006, ς. 30. 
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ζρευνασ είναι να μελετθκεί μία από τισ μορφζσ «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ», 

ςυγκεκριμζνα, θ προςφορά τθσ «διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ»46 (Drama in 

Education/DiE) ςτθν ζκφραςθ τθσ ανταπόκριςθσ των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ 

λογοτεχνίασ. Κατά ςυνζπεια, αφοφ οριοκετθκεί το μοντζλο τθσ δραματοποίθςθσ 

που διαμορφϊκθκε και εφαρμόςτθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια (τθ δομι, 

τουσ ςτόχουσ, τισ τεχνικζσ όπωσ και τθν εφλογθ αναφορά ςε διάφορεσ προςεγγίςεισ 

ςτισ οποίεσ αυτό ςτθρίχτθκε), κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ τθσ 

δραματοποίθςθσ με τθ λογοτεχνία. Επίςθσ, επειδι θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα 

πραγματοποιικθκε ςε μια τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, 

κα χρειαςτεί ςτθ ςυνζχεια να αναλυκεί θ ςχζςθ τθσ δραματοποίθςθσ και τθσ 

λογοτεχνίασ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. 

 

Διερευνθτικι δραματοποίθςθ ι εκπαιδευτικό δράμα  

Θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

βαςίςτθκε ςτθ μζκοδο τθσ διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ. Με τον παραπάνω όρο 

γίνεται μια προςπάκεια να μεταφραςτεί ο αγγλικόσ όροσ «Drama in Education» που 

εμφανίηεται ςτθν Αγγλία τθ δεκαετία του 1950 ςτο πλαίςιο τθσ Ρροοδευτικισ 

Εκπαίδευςθσ.47 Βζβαια, μζςα ςτο πζραςμα των χρόνων, ανάλογα με τισ απόψεισ 

των διαφόρων κεωρθτικϊν του «Drama in Education» δόκθκε διαφορετικι ζμφαςθ 

ι ανακεωρικθκαν βαςικζσ του αρχζσ, ςτόχοι και διδακτικι. Στον ελλαδικό χϊρο, τα 

τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι δάςκαλοι ι οι καλλιτζχνεσ που είτε από τον χϊρο 

τθσ εκπαίδευςθσ είτε από τον χϊρο του κεάτρου ζχουν επθρεαςτεί από αυτό το 

πεδίο και εφαρμόηουν τισ πρακτικζσ του, κακϊσ ταυτόχρονα ςυμβάλλουν ςτθ 

διεφρυνςι του με το προςωπικό τουσ ςτίγμα και τθ δικι τουσ οπτικι. 

Σε αυτό το ςθμείο προκφπτει ζνασ προβλθματιςμόσ για τθ μετάφραςθ του 

όρου «Drama in Education», κακϊσ κατά καιροφσ ζχει μεταφραςτεί ποικιλοτρόπωσ, 

όπωσ ωσ «δραματοποίθςθ» ι ωσ «εκπαιδευτικό δράμα» ι ωσ θ «δραματικι τζχνθ 

ςτθν εκπαίδευςθ».48 Στθν παροφςα ζρευνα επιλζχτθκε θ χριςθ του όρου 

                                                
46 Ο όροσ χρθςιμοποιείται από τον Σίμο Ραπαδόπουλο ςτο βιβλίο του Σ. Ραπαδόπουλοσ, Με τθ 
Γλϊςςα του Θεάτρου, Θ Διερευνθτικι Δραματοποίθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ, Κζδροσ, Ακινα, 
2007. 
47 Σε γενικζσ γραμμζσ, το κίνθμα τθσ Ρροοδευτικισ Εκπαίδευςθσ προωκοφςε τθ βιωματικι, 
ενεργθτικι μάκθςθ του παιδιοφ και προςπακοφςε να μεταβάλλει το ςχολείο ςε ηωτικό χϊρο 
παιδικισ εξζλιξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ και τισ 
εξωςχολικζσ του εμπειρίεσ. Ρρεςβεφοντασ τθ «μάκθςθ με τθν πράξθ» και τθν «άςκθςθ τθσ ςκζψθσ 
μζςω τθσ ζκφραςθσ και τθν εξάςκθςθ τθσ ζκφραςθσ μζςω τθσ ςκζψθσ» ςτόχευε ςτθ δθμιουργικι και 
ελεφκερθ αυτοζκφραςθ, ςτθν κοινωνικοποίθςθ και ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ 
του παιδιοφ. Αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι θ Ρροοδευτικι Εκπαίδευςθ υποςτιριηε τθ ςυμβολι του 
παιχνιδιοφ και τθσ τζχνθσ μζςα ςτο ςχολείο. Στο H. Rohrs, Το κίνθμα τθσ Ρροοδευτικισ εκπαίδευςθσ, 
μτφ. Κ. Δελθκωςταντισ & Σ. Μπουηάκθσ, Κυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ, 1984, και ςτο Α. Αυδι, Μ. 
Χατηθγεωργίου, Θ τζχνθ του Δράματοσ ςτθν Εκπαίδευςθ, 48 προτάςεισ για εργαςτιρια κεατρικισ 
αγωγισ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2007, ς. 22. 
48

 Ο όροσ διερευνθτικι δραματοποίθςθ χρθςιμοποιείται από τον Σίμο Ραπαδόπουλο ςτθ 
διδακτορικι διατριβι του Ραπαδόπουλοσ, 2007, ό.π. Ο όροσ *εκπαιδευτικό+ δράμα χρθςιμοποιείται 
από το Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ··αναφζρεται τόςο ςτα τεφχθ του 
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«διερευνθτικι δραματοποίθςθ» ι «δραματοποίθςθ». Σε μια προςπάκεια να γίνει 

εςτίαςθ ςτθν ζννοια τθσ δράςθσ ωσ βαςικοφ ςυςτατικοφ του δράματοσ, κεωρικθκε 

ότι «ο όροσ δραματοποίθςθ αποδίδει με περιςςότερθ ακρίβεια τον ςκθνικό 

χαρακτιρα τθσ προςζγγιςθσ που δίνει ζμφαςθ κυρίωσ ςτθ δράςθ και όχι ςτο προϊόν 

αυτισ».49 Ωςτόςο, αυτι θ ςφγχρονθ χριςθ του όρου δραματοποίθςθ ςτθν Ελλάδα 

είναι απαραίτθτο να διαχωριςτεί από τθν προθγοφμενθ περιοριςτικι ςθμαςία τθσ 

ωσ μετατροπι και μεταγραφι ενόσ μθ κεατρικοφ κειμζνου ςε κεατρικό και θ 

μετζπειτα αναπαράςταςι του από τα παιδιά ςτθν υπόλοιπθ τάξθ ι ςε κάποιο 

κοινό.50 Ο παρακάτω οριςμόσ διαςαφθνίηει το περιεχόμενο τθσ διερευνθτικισ 

δραματοποίθςθσ που δόκθκε ςτθν παροφςα ζρευνα: αποτελεί μια αυτοςχζδια 

ςυμμετοχικι διαδικαςία διερεφνθςθσ ενόσ κζματοσ παρμζνου από τθν κοινωνικι 

πραγματικότθτα, με ςτόχο τθ βακφτερθ κατανόθςθ του εαυτοφ μασ και του κόςμου 

που μασ περιβάλλει. Είναι μια μορφι κεατρικισ τζχνθσ με κακαρά παιδαγωγικό 

χαρακτιρα, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι μακθτζσ, υποδυόμενοι ρόλουσ, 

αντιμετωπίηουν διλιμματα ι προβλιματα, δρουν, αποφαςίηουν και 

αναςτοχάηονται τισ πράξεισ τουσ. Μπορεί να αποτελζςει ανεξάρτθτο μάκθμα τζχνθσ 

ι να αξιοποιθκεί ωσ διδακτικό μζςο για τθ διδαςκαλία διαφόρων μακθμάτων του 

Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ.51 Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ 

ωσ διδακτικό εργαλείο για τθν προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ, 

βαςιςμζνθσ ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία 

τθσ Λογοτεχνίασ.  

 Βζβαια, τα τελευταία χρόνια ζχει αρχίςει να επικρατεί θ χριςθ του όρου 

«εκπαιδευτικό δράμα» ι «δράμα», ωσ μετάφραςθ του «Drama in Education». Ο 

ςυγκεκριμζνοσ όροσ χρθςιμοποιείται από το «Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο 

                                                                                                                                       
περιοδικοφ του δικτφου Εκπαίδευςθ & κζατρο, Δίκτυο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ όςο και ςτα 
Ρρακτικά των Διεκνϊν Συνδιαςκζψεων για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ: Ν. Γκόβασ & Φ. Κακλαμάνθ, 
Αναηθτϊντασ τθ κζςθ του κεάτρου ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, 1θ Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το 
Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2000, Ν. 
Γκόβασ (επιμ.), Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ: μορφι τζχνθσ και εργαλείο μάκθςθσ, Ρρακτικά από τθ 
2θ Διεκνι Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Δίκτυο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. 
Μεταίχμιο, Ακινα 2002, Ν. Γκόβασ (επιμ..), Χτίηοντασ γζφυρεσ, 3

θ
 Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το 

Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Δίκτυο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. Μεταίχμιο, Ακινα, 2003, Ν. Γκόβασ 
(επιμ.), Δθμιουργικότθτα και Μεταμορφϊςεισ, 4θ Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο και τισ 
Ραραςτατικζσ Τζχνεσ ςτθν Εκπαίδευςθ, Δίκτυο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2004, Μ. Γιαννοφλθ 
& Ν. Γκόβασ & Α. Μερκοφρθ, Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, δθμιουργϊντασ νζουσ ρόλουσ ςτον 21ο 
αιϊνα, 5θ Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο 
ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2006, N. Γκόβασ (επιμ.), Θζατρο και εκπαίδευςθ ςτο κζντρο τθσ ςκθνισ, 6θ 
Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2009. Τον παραπάνω όρο χρθςιμοποιοφν και οι Άβρα Αυδι και Μελίνα 
Χατηθγεωργίου ςτο Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π.. Ο όροσ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ 
αναφζρεται από τθν Άλκθςτθ Κοντογιάννθ ςτο βιβλίο τθσ Άλκθςτισ, 2008 ό.π. 
49

 Ραπαδόπουλοσ 2007, ό.π., ς. 29. 
50

 Επιςθμαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ μορφι δραματοποίθςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε ουςιαςτικι 
καλλιτεχνικι δθμιουργία εφόςον τα παιδιά εμβακφνουν ςτθ διαδικαςία μζςα από αυτοςχεδιαςμοφσ 
και τεχνικζσ. Αναλυτικότεροσ λόγοσ γίνεται παρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο. 
51 Αυδι & Χατηθγεωργίου, 2007, ό.π., ς. 19 και Ραπαδόπουλοσ, 2007, ό.π., ς. 27. 
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ςτθν Εκπαίδευςθ», που ςυςτάκθκε το 1998, και χρθςιμοποιείται ευρζωσ από 

πολλοφσ παιδαγωγοφσ κεάτρου ι εκπαιδευτικοφσ.52 Κακϊσ, όμωσ, ο όροσ δράμα 

ςτθν Ελλάδα παραπζμπει ςε διαφορετικά ςυμφραηόμενα, θ ςυγκεκριμζνθ 

μετάφραςθ δεν με βρίςκει απόλυτα ςφμφωνθ.53 Τον προβλθματιςμό τουσ για τθν 

απόδοςθ του αγγλικοφ όρου ςτα ελλθνικά εκφράηουν και οι Άβρα Αυδι και Μελίνα 

Χατηθγεωργίου, οι οποίεσ τελικά υιοκετοφν τον όρο «δράμα». Επειδι, λοιπόν, θ 

ςυγκεκριμζνθ μετάφραςθ τείνει να παγιωκεί ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία, ςε 

οριςμζνα ςθμεία τθσ παροφςασ ζρευνασ (κυρίωσ ςτο παρόν κεφάλαιο) καταφεφγω 

ςτθ χριςθ του όρου «δράμα» ωσ εναλλακτικοφ τθσ «δραματοποίθςθσ». 

 Για να γίνει πιο κατανοθτό το μοντζλο δραματοποίθςθσ που διαμορφϊκθκε 

και ςχεδιάςτθκε για τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, ςκόπιμθ κα ιταν μια αναφορά ςτο 

ζργο ςθμαντικϊν κεατροπαιδαγωγϊν που με τθ ςυμβολι τουσ επθρζαςαν και 

διαμόρφωςαν αυτό το νζο πεδίο.  

 

Ιςτορία του δράματοσ ςτθν εκπαίδευςθ-Σθμαντικοί εκπρόςωποι (Drama in 

Education) 

 Τθ δεκαετία του 1950 ςτθν Αγγλία ο παιδαγωγόσ-κεατράνκρωποσ Peter Slade, 

επθρεαςμζνοσ από τισ αρχζσ τθσ Ρροοδευτικισ Εκπαίδευςθσ, επινόθςε το «παιδικό 

δράμα» προςπακϊντασ να του δϊςει παιδαγωγικό χαρακτιρα και να το διαχωρίςει 

από το κζατρο, όπωσ νοείται για τουσ ενιλικεσ. Στο ομϊνυμο βιβλίο του υποςτιριξε 

ότι το παιδικό δράμα δεν αποτελεί οφτε μάκθμα οφτε μζκοδο διδαςκαλίασ, αλλά 

από μόνο του μια μορφι τζχνθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ το παιδί μπορεί να 

ανακαλφψει τθν πραγματικι ηωι και τον εαυτό του ςτο πλαίςιο μιασ 

ςυναιςκθματικισ και ςωματικισ εμπλοκισ. Στο παιδικό δράμα οι εμπειρίεσ είναι 

ςυναρπαςτικζσ, προςωπικζσ και μποροφν να οδθγιςουν ςτθ βίωςθ ομαδικϊν 

καταςτάςεων.54 Ρρζςβευε ότι κυριαρχοφν δφο κεντρικζσ ποιότθτεσ ςτο παιδικό 

δράμα: θ απορρόφθςθ, δθλαδι, θ πλιρθσ ςυγκζντρωςθ του παιδιοφ ςε αυτό που 

κάνει, χωρίσ κανζνα ενδιαφζρον για τθν φπαρξθ κοινοφ και θ ειλικρίνεια ςτον τρόπο 

που ο μακθτισ υποδυόταν κάποιο ρόλο χωρίσ να προςποιείται.55 Δεν ςυμφωνοφςε 

                                                
52 Το «Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ», για το οποίο γίνεται αναλυτικόσ λόγοσ 
παρακάτω, είναι ζνα πολυςυλλεκτικό όργανο για τθν εκπαίδευςθ και πιο ςυγκεκριμζνα μια 
επιςτθμονικι ζνωςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ πράξθσ του κεάτρου, του εκπαιδευτικοφ 
δράματοσ, του κεατρικοφ παιχνιδιοφ και των άλλων παραςτατικϊν τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ». Βλ. 
ςτο www.theatroedu.gr.  
53 Ο όροσ δράμα ςθμαίνει το λογοτεχνικό είδοσ που παρουςιάηεται ςτο κζατρο: α) το ζνα από τα 
τρία είδθ τισ αρχαίασ ελλθνικισ ποίθςθσ: «Δράμα, Ζποσ, Λυρικι ποίθςθ», ι β) το κεατρικό είδοσ ςτο 
οποίο κυριαρχοφν ζντονεσ αντικζςεισ ι ςυγκροφςεισ. Μεταφορικά χρθςιμοποιείται για να 
περιγράψει μια δυςάρεςτθ και ςυγκλονιςτικι κατάςταςθ ι για κάποιον που κάνει κάτι με πολφ 
δυςαρζςκεια και δυςκολία. Στο Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Κεςςαλονίκθσ, Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν *Μδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ+, Κεςςαλονίκθ, 
1998, ς. 394. 
54

 P. Slade, An introduction to child drama, University of London Press LTD, 1958, ς. 1-2.    
55

 G. Bolton, Drama as Education, an argument for placing drama at the centre of the curriculum, 
Longman, Essex, 1984, ς. 32. 
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με τθν άποψθ να παρουςιάηουν τα παιδιά παιδικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ 

βαςιςμζνεσ ςε κεατρικά κείμενα γιατί κεωροφςε ότι καταςτρζφουν τθν ειλικρίνεια 

των μακθτϊν, παρεμποδίηουν τθν ικανότθτά τουσ να απορροφοφνται από τθ 

διαδικαςία και το μόνο που τουσ διδάςκουν είναι να επιδεικνφονται.56 Σφμφωνα με 

τθ κεωρία του, ο δάςκαλοσ, ωσ «ο αγαπθμζνοσ ςφμμαχοσ» (loving ally), χρειάηεται 

να δϊςει ςτα παιδιά το ερζκιςμα να αυτοςχεδιάςουν με ςτόχο πάντα τθν ελεφκερθ 

ζκφραςθ και τθν ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ. 

 Κοντά ςτισ απόψεισ του Slade βρίςκονται οι κζςεισ του μακθτι και επιμελθτι 

του βιβλίου του, Brian Way, που ανζπτυξε τθ φιλοςοφία και μεκοδολογία του 

παιδικοφ δράματοσ. Συνεχίηοντασ τον δρόμο του δαςκάλου του, προςπάκθςε να 

διαχωρίςει το κζατρο από το δράμα, τονίηοντασ ότι το πρϊτο ενδιαφζρεται 

περιςςότερο για τθν επικοινωνία μεταξφ των θκοποιϊν και του κοινοφ, ενϊ το 

δεφτερο ενδιαφζρεται για τθν εμπειρία που κα αποκομίςουν οι ςυμμετζχοντεσ, 

ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε επικοινωνία με το κοινό. Σθμείωςε τθν υπεροχι του 

δράματοσ ςτο ςχολείο, ζναντι του κεάτρου, υπογραμμίηοντασ ότι δεν υπάρχει 

κανζνασ μακθτισ ςε οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου που να μθν μπορεί να κάνει 

δράμα κάτω από οποιεςδιποτε φυςικζσ ι πνευματικζσ ςυνκικεσ. Ζτςι, ενϊ το 

δράμα αφορά όλουσ τουσ μακθτζσ, το κζατρο απευκφνεται αδιαμφιςβιτθτα ςε μια 

μειονότθτα παιδιϊν.57 Απζρριπτε, όπωσ ο Slade, τθ διδαςκαλία γραπτϊν κεατρικϊν 

κειμζνων, κεωρϊντασ ότι τα παιδιά πρζπει να προςτατευτοφν από τθν παρουςία 

κοινοφ και να αναπτφξoυν πιο ςθμαντικζσ ςτακερζσ.58 Για τον ίδιο, το δράμα 

αποτελεί μια μορφι εκπαίδευςθσ από μόνο του, ι αλλιϊσ μια πρακτικι ηωισ και 

για τον λόγο αυτό δεν πρζπει να εμπλζκεται με υπερφορτωμζνα αναλυτικά 

προγράμματα.59 Κζτοντασ ωσ ςτόχο τθν αυτοπραγμάτωςθ, τθν αυτογνωςία και τθν 

ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ, διατθρεί τον αυτοςχεδιαςμό και ειςάγει ζνα 

πλικοσ αςκιςεων από το ςφςτθμα του Stanislavski που αφοροφν κατά κφριο λόγο 

τθν ενεργοποίθςθ των αιςκιςεων.60 Ο Mike Fleming ςχολιάηει ότι το ζργο του Way 

βρικε μεγάλθ απιχθςθ γιατί ζδινε ζτοιμεσ ςυγκεκριμζνεσ φόρμεσ μακθμάτων ςτισ 

οποίεσ ο δάςκαλοσ είχε αξιοςθμείωτο ζλεγχο.61 Γενικότερα, όμωσ το δράμα βρικε 

απιχθςθ ςτισ κοινωνικο-ιςτορικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ, τισ δεκαετίεσ του 1950-

1960, κακϊσ ο υλιςμόσ και θ μθχανοποίθςθ, που είχαν επζλκει ςτθ μεταπολεμικι 

κοινωνία ςε όλουσ τουσ κεςμοφσ, είχαν δθμιουργιςει ζντονθ ανθςυχία και ςτουσ 

κόλπουσ τθσ εκπαίδευςθσ αναφορικά με τθν ζλλειψθ δθμιουργικοφ πνεφματοσ, 

αυτοζκφραςθσ και αυτοπραγμάτωςθσ. Με άλλα λόγια, θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του 

                                                
56 Slade 1958, ό.π., ς. 89-90 και G. Bolton, «Reviews: Peter Slade» ςτο Research in Drama Education, 
τμ. 2, τχ. 2, 1997, ς. 230. 
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 B. Way, Development through Drama, Longman, London, 1967, ς. 1-2.  
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 Π.π., ς. 14. 
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 Π.π., ς. 7. 
60

 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 23.  
61 M. Fleming, Starting Drama Teaching, David Fulton Publishers, London, 2003, ς. 83. 
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ατόμου αποτελοφςε ανάγκθ, προκειμζνου να μθν αποτελεί ο άνκρωποσ εξάρτθμα 

τθσ μθχανισ.62  

 Τθ δεκαετία του 1970 το δράμα άρχιςε να αλλάηει κατεφκυνςθ κζτοντασ ωσ 

βαςικό ςτόχο του τθ μάκθςθ με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ του εαυτοφ και του 

κόςμου. Ειςθγθτζσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ Dorothy Heathcote και ο Gavin 

Bolton, ο οποίοσ ανζλυςε και υποςτιριξε κεωρθτικά τθ δουλειά τθσ Heathcote. 

Κεωροφν ότι το δράμα αποτελεί μια διδακτικι μζκοδο, ζνα διδακτικό εργαλείο που 

ενδείκνυται για τθ διδαςκαλία γνωςτικϊν δεξιοτιτων. Ζτςι, πρεςβεφουν ότι 

ςυγκεκριμζνα κζματα μάκθςθσ, όπωσ κοινωνικζσ ι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, μποροφν 

να διδαχκοφν μζςω του δράματοσ.63 Στθ κεωρία που ανζπτυξαν για το δράμα 

επθρεάηονται πολφ από τισ απόψεισ του Lev Vygotsky, του Jerome Bruner, όπωσ και 

των δφο κεατρανκρϊπων: Konstantin Stanislavski και Bertolt Brecht. 

 Αναλυτικότερα, θ Heathcote, περιγράφει τθ δουλειά τθσ ωσ μια ςυνειδθτι 

χριςθ των ςτοιχείων του δράματοσ με ςκοπό να εκμαιεφςει από τουσ μακθτζσ όςα 

γνωρίηουν αλλά δεν ξζρουν ότι γνωρίηουν.64 Ζτςι, χρθςιμοποιεί το δράμα για να 

βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοιςουν βακφτερα τισ εμπειρίεσ τθσ ηωισ, να 

αναςτοχαςτοφν πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και να ςυνειδθτοποιιςουν τον 

κόςμο με μια νζα οπτικι.65 Στο ζργο τθσ λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψθ τισ απόψεισ του 

Lev Vygotsky ςχετικά με τα κοινωνικά προςδιοριςμζνα μακθςιακά περιβάλλοντα.66 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςυμφωνεί με τθ κζςθ του ότι θ νοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ 

ςυντελείται μζςα ςε ζνα κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο όπου ενεργοφν ποικίλεσ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των μακθτϊν και των ενθλίκων. Σφμφωνα με τθ 

βιγκοτςιανι κεωρία του Κοινωνικοφ Εποικοδομιςμοφ (social constructivism) «θ 

εξζλιξθ τθσ παιδικισ ςκζψθσ δεν πθγαίνει από το ατομικό ςτο κοινωνικοποιθμζνο, 

αλλά από το κοινωνικό ςτο ατομικό».67 O Vygotsky ςθμειϊνει ότι «θ ανκρϊπινθ 

μάκθςθ προχποκζτει μια ειδικι κοινωνικι φφςθ και μια διεργαςία, με τθν οποία τα 

παιδιά αναπτφςςονται ςτθν πνευματικι ηωι όςων τα περιβάλλουν».68 Θ Heathcote 

υιοκετεί τθ κζςθ ότι οι πρϊτεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ του παιδιοφ εντοπίηονται για 

πρϊτθ φορά ςε κοινωνικό επίπεδο και καλεί τουσ μικροφσ ςυμμετζχοντεσ, μζςα 

από τθ διαδικαςία του δράματοσ, να ςυνεργαςτοφν, να αλλθλεπιδράςουν και να 

οδθγθκοφν ςυλλογικά και κριτικά ςτθ γνϊςθ. Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία ο 

δάςκαλοσ αναλαμβάνει τον ρόλο του ςυντονιςτι-διαμεςολαβθτι που οργανϊνει τθ 

                                                
62 K. Robinson, Exploring Theatre & Education, Heinemann, London, 1980, ς. 145.  
63 C. Day & J. Norman, Issues in educational drama, The Falmer Press, London, 1983, ς. 29.  
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 B. J. Wagner, Dorothy Heathcote, Drama as a learning Medium, National Education Association, 
Washington, D.C., 1976, ς. 13. 
65 Π.π., ς. 147. 
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 D. Heathcote & G. Bolton, Drama for Learning, Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert Approach 
to Education, Heinemann, Portsmouth, NH, 1995, ς. 35. 
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 Μ. Δαφζρμοσ, Θ πολιτιςμικι-ιςτορικι κεωρία του Vygotsky, Φιλοςοφικζσ-Ψυχολογικζσ-
Ραιδαγωγικζσ Διαςτάςεισ, Ατραπόσ, Ακινα, 2002, ς. 184. 
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 L.S. Vygotsky, Νουσ και Κοινωνία, Θ ανάπτυξθ των Ανϊτερων Ψυχολογικϊν Διαδικαςιϊν, Α. 
Μπίμπου, Σ. Βοςνιάδου (μτφ.), Gutenberg, Ακινα, 2000, ς. 151. 
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διδαςκαλία και –εντόσ ι εκτόσ ρόλου– επιδιϊκει τθ δθμιουργικι «ςυνάντθςθ» τθσ 

τάξθσ με το εκάςτοτε κζμα. Άλλωςτε, «θ ςυνεργαςία, θ αλλθλεπίδραςθ του παιδιοφ 

με τουσ ενθλίκουσ και με τουσ ςυνομθλίκουσ του είναι θ βάςθ τθσ ανάπτυξθσ των 

ανϊτερων ψυχικϊν λειτουργιϊν του παιδιοφ και τθσ προςωπικότθτασ». 69 Πλθ αυτι 

θ διαδικαςία ςυντελείται ςτθ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» (zone of proximal 

development) του κάκε παιδιοφ, τθν απόςταςθ δθλαδι που –ςφμφωνα με τον 

Vygotsky– υπάρχει ανάμεςα ςτο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπωσ αυτό 

κακορίηεται από τθν ανεξάρτθτθ επίλυςθ προβλθμάτων και ςτο επίπεδο δυνάμει 

ανάπτυξθσ, όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν επίλυςθ προβλθμάτων κάτω από τθν 

κακοδιγθςθ των ενθλίκων ι ςε ςυνεργαςία με πιο ικανοφσ ςυνομθλίκουσ.70  

 Στθν προςζγγιςι τθσ, θ Heathcote προτρζπει και ωκεί κάκε μακθτι ςε μια 

προςωπικι βίωςθ τθσ δραματικισ εμπειρίασ.71 Με τον τρόπο αυτό, κακϊσ 

προτρζπει το παιδί να εμπλακεί ςυναιςκθματικά και να ταυτιςτεί με τον δραματικό 

ρόλο, δανείηεται ςτοιχεία από τθν υποκριτικι μζκοδο του Konstantin (Sergeevich 

Alekseev) Stanislavski, ο οποίοσ δίδαςκε τουσ θκοποιοφσ του απόλυτθ ταφτιςθ με 

τον κεατρικό χαρακτιρα και ανάκλθςθ προςωπικϊν εμπειριϊν παρόμοιων με 

αυτϊν του ρόλου. O ϊςοσ θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ και αναμορφωτισ κεάτρου ιταν 

υπζρμαχοσ του ρεαλιςμοφ, τoν οποίο χαρακτθρίηει ωσ «αλικεια του 

περιεχομζνου».72 Θ μζκοδοσ υποκριτικισ που ανζπτυξε, γνωςτι ωσ «Το Σφςτθμα»,73 

βαςίςτθκε ςτθ βαςικι αρχι ότι υπάρχει μια αδιάςπαςτθ ςχζςθ μεταξφ του 

ψυχολογικοφ και του ςωματικοφ παράγοντα του ανκρϊπου. Ριο ςυγκεκριμζνα 

υποςτιριξε ότι οι ςωματικζσ ενζργειεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ είναι 

ςυνδεδεμζνεσ με τουσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ ςυναιςκθμάτων και αμζτρθτων 

αποχρϊςεων τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ.74 Ζτςι, για να μπορζςει ο θκοποιόσ να 

αποτυπϊςει ρεαλιςτικά τον ρόλο του, κα πρζπει να ενεργοποιιςει πρϊτα τον 

ψυχικο-ςυναιςκθματικό του κόςμο και να ηιςει ςυναιςκιματα και εμπειρίεσ 

ανάλογεσ με αυτζσ του ρόλου. Χρειάηεται να καταλάβει τον ρόλο του, να μελετιςει 

τον εςωτερικό κόςμο του και να ταυτιςτεί με τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ του. Θ 

                                                
69 Δαφζρμοσ 2002, ό.π., ς. 198. Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ ςυναντάται και ωσ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ 
ανάπτυξθσ» ςτο Vygotsky 2000, ό.π.. 
70 Vygotsky 2000, ό.π., ς. 147-148. Για τον Vygotsky θ μάκθςθ ξεκινάει πολφ πριν το παιδί πάει ςτο 
ςχολείο· μάκθςθ και ανάπτυξθ αλλθλοςυνδζονται από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ηωισ του παιδιοφ. Το 
πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιοφ κακορίηει λειτουργίεσ που ζχουν ιδθ ωριμάςει, ενϊ 
αυτό που κακορίηει θ «επικείμενθ ηϊνθ ανάπτυξθσ» είναι εκείνεσ οι λειτουργίεσ που δεν ζχουν 
ωριμάςει ακόμθ αλλά βρίςκονται ςε διαδικαςία ωρίμανςθσ. Ζτςι, ενϊ το πραγματικό αναπτυξιακό 
επίπεδο χαρακτθρίηει αναδρομικά τθ νοθτικι ανάπτυξθ, θ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» 
χαρακτθρίηει προοπτικά τθ νοθτικι ανάπτυξθ. Ο όροσ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» ςυναντάται 
και ωσ «ηϊνθ τθσ εγγφτερθσ ανάπτυξθσ» ςτο Δαφζρμοσ 2002, ό.π., ς. 198. Οι Άβρα Αυδι και Μελίνα 
Χατηθγεωργίου όταν αναφζρονται ςτθν επίδραςθ του Vygotsky ςτθν εξζλιξθ του δράματοσ 
επιλζγουν τον όρο «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ». Στο Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 24.  
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απόλυτθ ταφτιςθ θκοποιοφ-ρόλου οδθγεί τον πρϊτο ςτθν ανάκλθςθ προςωπικϊν 

εμπειριϊν και ςυναιςκθμάτων (Μνιμθ Συγκινιςεων/Emotional Memory)75, που με 

τθ ςειρά τθσ αφυπνίηει τθ ςωματικι ενζργεια που απαιτείται ςτον ρόλο (Physical 

Action). Εκτόσ από τθν ταφτιςθ, ο Stanislavski υποςτιριξε τισ ζννοιεσ τθσ αίςκθςθσ 

τθσ πίςτθσ και τθσ αλικειασ όςον αφορά τθν απόδοςθ του ρόλου, ζννοιεσ που 

ςυντελοφν ςτθν εςωτερικι ενςάρκωςθ και τελικά ςτθ βίωςθ του ρόλου.76 

 Στθ μζκοδο που ανζπτυξε θ Heathcote υποςτιριξε ότι το δράμα αποτελεί μια 

ακολουκία γεγονότων που φζρνει τουσ ανκρϊπουσ ςε δυςχερι κζςθ (man in a 

mess), τθν οποία καλοφνται να βιϊςουν, να κατανοιςουν και να αντιμετωπίςουν. Ο 

άνκρωποσ, δθλαδι, που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ δραματικισ διαδικαςίασ, καλείται 

μζςα από διαφορετικοφσ τρόπουσ και προςεγγίςεισ να αντιμετωπίςει ζνα 

πρόβλθμα.77 Συνεπϊσ, κατά τθ διάρκεια του δράματοσ δίνεται ζμφαςθ ςτθ 

διαδικαςία αναηιτθςθσ, εξιγθςθσ και νοθματοδότθςθσ. Για τθν ίδια, ςτο δράμα 

υπάρχουν πζντε επίπεδα διερεφνθςθσ του νοιματοσ μιασ δράςθσ, προκειμζνου να 

επιτευχκεί κοινωνικι και μορφωτικι ανάπτυξθ ςτα παιδιά: θ πράξθ, το κίνθτρο, θ 

προςδοκία, το μοντζλο και οι αξίεσ του κακενόσ απζναντι ςτθ ηωι.78 Ζτςι, για τθ 

Heathcote, θ ςθμαςία τθσ δραματικισ εμπειρίασ βρίςκεται ςτο νόθμα τθσ 

πράξθσ/δράςθσ των προςϊπων και όχι ςτθν ίδια τθν πράξθ/δράςθ που 

υποςτιριηαν παλιότερα οι Slade και Way. Σε αυτό το ςθμείο διαφζρει ριηικά θ 

προςζγγιςι τουσ: οι δφο τελευταίοι ενδιαφζρονται για τθν αναπαράςταςθ ι τον 

αυτοςχεδιαςμό διαφόρων πράξεων από τα παιδιά ενϊ θ Heathcote, μζςα από μια 

διαδικαςία νοθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ/δράςθσ, ενδιαφζρεται να αποκτιςουν οι 

μακθτζσ μια νζα οπτικι για τα πράγματα, να προχωριςουν ςε μια διαδικαςία 

αλλαγισ.79 

 Μια ςθμαντικι τεχνικι που ειςάγει ςτθν ακμι τθσ καριζρασ τθσ είναι ο 

μανδφασ του ειδικοφ, με τθν οποία τα παιδιά ςε ρόλο κάποιου ειδικοφ 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ μάκθςθσ κακϊσ τθν προςεγγίηουν ςταδιακά με τθ 

ςυνδρομι του δαςκάλου τουσ.80 Απαραίτθτο, βζβαια, κρίνεται να γίνει αναφορά ςε 

μια από τισ πιο ςθμαντικζσ πρακτικζσ τθσ μεκόδου τθσ: δάςκαλοσ ςε ρόλο. Ππωσ 

αναφζρει, χρθςιμοποιεί τθν παραπάνω τεχνικι προκειμζνου να οδθγιςει τουσ 

μακθτζσ ςε ομαδικι ςυνεργαςία, να πετφχει τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι όλθσ τθσ 

ομάδασ, να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ι να τουσ δϊςει τθ 

δυνατότθτα να εξθγιςουν κάποια ςθμεία τθσ δράςθσ τουσ.81 Κατά τθ γνϊμθ τθσ, ο 

ρόλοσ του δαςκάλου είναι απαραίτθτοσ για να μπορζςει ο μακθτισ να επιςκεφτεί 

                                                
75 Κ. Στανιςλάβςκι, Ζνασ Θκοποιόσ Δθμιουργείται, μτφ. Α. Νίκα, Γκόνθσ, Ακινα, 1959, ς. 171. 
76 Π.π., ς. 130-136. 
77

 Wagner, 1976, ό.π., ς. 178. 
78

 Heathcote & Bolton, 1995, ό.π., ς. 19-21. 
79

 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 27. 
80

 Λδιαίτεροσ λόγοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι γίνεται παρακάτω κακϊσ χρθςιμοποιικθκε ιδιαίτερα 
ςτθν παροφςα ζρευνα. Στο Heathcote & Bolton 1995, ό.π., ς. 18.   
81 Wagner 1976, ό.π., ς.128-132. 
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«άλλουσ χϊρουσ», εννοϊντασ τθ φανταςτικι ειςχϊρθςθ ςτα ςυναιςκιματα και τισ 

αντιλιψεισ των άλλων.82 Θ Heathcote ενδιαφερόταν πολφ για τον πραγματικό 

κόςμο αλλά και για τον υποκετικό κόςμο (as if), ςτον οποίο μεταφζρονταν οι 

μακθτζσ μζςα από τθ κεατρικι ςφμβαςθ και τθ ςυμβολι του δαςκάλου. Βζβαια, θ 

ίδια, ωσ δαςκάλα-εμψυχϊτρια, ςυχνά ζβγαινε από τον ρόλο, επιδιϊκοντασ να 

πετφχει τθν αποςταςιοποίθςθ και τθν απαραίτθτθ αντικειμενικότθτα τθσ τάξθσ. 

Ζτςι, ςτθ μζκοδό τθσ προτείνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθν εναλλαγι εντόσ και εκτόσ 

ρόλου, προκειμζνου να επιτευχκεί απόςταςθ των παιδιϊν από το δράμα και 

δυνατότθτεσ για κριτικό αναςτοχαςμό. 

 Σε αυτό το ςθμείο φαίνεται θ επιρροι του Bertolt Brecht ςτο ζργο τθσ. Ενϊ, 

δθλαδι, θ Heathcote αναπτφςςει μια μορφι δράματοσ όπου τα παιδιά βιϊνουν ι 

ακόμθ και ταυτίηονται με τισ δραματικζσ καταςτάςεισ (living through theatre), κρίνει 

απαραίτθτο τον αναςτοχαςμό, προκειμζνου οι μακθτζσ να φτάςουν ςτθ γνϊςθ και 

ςτθν κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ. Ο αναςτοχαςμόσ επιτυγχάνεται μζςω μιασ 

αποςταςιοποίθςθσ, μιασ ςυναιςκθματικισ απόςταςθσ του μακθτι από τθν 

κατάςταςθ. Αυτι τθν αποςταςιοποίθςθ ενιςχφει και θ φπαρξθ δφο κόςμων ςτθ 

δραματικι διαδικαςία: του πραγματικοφ και του φανταςτικοφ. Θ μζκοδόσ τθσ 

παίρνει ςτοιχεία του «επικοφ κεάτρου» του Brecht, το οποίο ζκετε ωσ ςτόχο του τθν 

ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ του κεατι μζςα από μια ςυναιςκθματικι 

αποδζςμευςθ από τουσ χαρακτιρεσ. Ο Brecht ιταν αντίκετοσ με το νατουραλιςτικό 

κζατρο, το κζατρο τθσ ψευδαίςκθςθσ και τθσ ταφτιςθσ, που προςπακοφςε να 

δθμιουργιςει μαγικά αποτελζςματα επικαλοφμενο γεγονότα που παρουςιάηονται 

ςτθ ςκθνι ωσ τελείωσ παρόντα, ενϊ ςαφϊσ δεν είναι. Ο ορκολογιςτισ Brecht 

απαιτοφςε ζνα κζατρο ιρεμθσ περιςυλλογισ και αποδζςμευςθσ, ζνα κζατρο 

κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Υποςτιριηε τθν αναςτολι τθσ ταφτιςθσ με τουσ χαρακτιρεσ, 

χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται αναςτολι κάκε ςυγκινθςιακοφ ςτοιχείου ςτθν 

παράςταςθ. 83 Κεωροφςε ότι θ ταφτιςθ του κεατι με τουσ χαρακτιρεσ του ζργου 

τον εμπλζκει ςυναιςκθματικά, τον δεςμεφει και δεν του δίνει τθ δυνατότθτα να 

αντιμετωπίςει κριτικά τα κοινωνικά και θκικά κζματα του ζργου. Ζτςι, ειςάγει τθν 

ζννοια τθσ αποςταςιοποίθςθσ ςτο επικό κζατρο84: οι θκοποιοί δεν ταυτίηονται με 

τουσ χαρακτιρεσ οφτε προςπακοφν με τισ δράςεισ τουσ να ςυγκινιςουν τουσ 

κεατζσ, προκαλϊντασ κάκαρςθ· λειτουργοφν περιςςότερο ωσ αφθγθτζσ 

ςυγκεκριμζνων δράςεων που ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν. Ο κεατισ από τθν πλευρά 

                                                
82 Robinson 1980, ό.π., ς. 101. 
83

 Συγκεκριμζνα κεωροφςε ότι οι θκοποιοί και το κοινό πρζπει να ςυμμετζχουν ςυγκινθςιακά. Μόνο 
μία από τισ πολλζσ πικανζσ πθγζσ ςυγκίνθςθσ, θ ταφτιςθ, πρζπει να πζςει ςε αχρθςτία ι 
τουλάχιςτον, να χρθςιμοποιείται ςαν δευτερεφουςα πθγι. Στο Μ. Μπρεχτ, Οι Διάλογοι από τθν 
Αγορά  του Χαλκοφ, Μτφ. Α. Γλυτηοφρθσ & Κ. Σερθγιάννθ, Δωδϊνθ, Ακινα & Λωάννινα, 2000, ς. 93.   
84

 Θ Μπρεχτικι ςκθνι χρθςιμοποιεί ποικίλεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ για να προςεγγίςει τθν 
αποςταςιοποίθςθ ανάμεςα ςτισ οποίεσ είναι: ο τρόποσ υποκριτικισ των θκοποιϊν, θ χριςθ τθσ 
χειρονομίασ (Gestus), θ φπαρξθ απλοφ ζντονου φωτιςμοφ, θ χριςθ πινακίδων-τίτλων ςτθ 
ςκθνογραφία. Μ. Ζςςλιν, Μπρεχτ, Ο άνκρωποσ και το ζργο του, μτφ. Φ. Κονδφλθσ, Δωδϊνθ, Ακινα 
& Λωάννινα, 2005, ς. 180-198.  
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του είναι ςε κζςθ να κρίνει αντικειμενικά και κριτικά τισ καταςτάςεισ που 

διαδραματίηονται μπροςτά του, να αναςτοχαςτεί. Για τον Brecht οι κεατζσ 

πθγαίνουν ςτο κζατρο με τθν προςδοκία να πλθροφορθκοφν, να ανακαλφψουν 

νζεσ αλικειεσ, να πλατφνουν τθ νόθςι τουσ. Ιταν πεπειςμζνοσ ότι το κζατρο 

πρζπει να γίνει ζνα εργαςτιρι κοινωνικισ αλλαγισ.85 Αυτι τθν ζννοια τθσ 

αποςταςιοποίθςθσ με ςκοπό τον αναςτοχαςμό αςπάηεται και θ Heathcote ςτο ζργο 

τθσ. Για να το πετφχει, ςυχνά ςτθ διδαςκαλία τθσ διακόπτει τθ κεατρικι δράςθ και 

τον αυτοςχεδιαςμό και παρεμβαίνει –εκτόσ ρόλου– με διάφορεσ τεχνικζσ (κυρίωσ 

ερωτιςεισ86 ι γραπτζσ δραςτθριότθτεσ), ωκϊντασ ζτςι τθν τάξθ ςε κριτικι 

ςυνειδθτοποίθςθ.87 

 Ο Gavin Bolton πάλι, ο οποίοσ ςυνεργάςτθκε με τθ Heathcote και ανζλαβε να 

αναλφςει το ζργο τθσ, αντιμετωπίηει και αυτόσ το δράμα ωσ διδακτικό εργαλείο, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτο περιεχόμενο, ςτισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων και ςτο ρόλο 

του δαςκάλου.88 Κεωρεί ότι ςτόχοσ του δράματοσ δεν είναι θ απλι μετάδοςθ 

γνϊςεων αλλά θ προςωπικι εμπλοκι κάκε παιδιοφ ςτθ διαδικαςία 

νοθματοδότθςθσ τθσ μάκθςθσ.89 Για τον Bolton, το δράμα δεν αφορά τθν 

υποκριτικι τζχνθ ι τθν απόκτθςθ καλλιτεχνικϊν δεξιοτιτων από τα παιδιά, αλλά τθ 

βιωματικι μάκθςθ και κυρίωσ τθ ςυνειδθτοποίθςθ του κόςμου και του εαυτοφ. Θ 

εκπαιδευτικι του αξία βρίςκεται ςτθ μοναδικι ςχζςθ που προςφζρει το δράμα, το 

οποίο ςυνδυάηει τθ κεατρικι δομι και τθν αυκόρμθτθ ποιοτικι βίωςθ μιασ 

κατάςταςθσ, ςτοιχείο που υπάρχει τόςο ςτο ςυμβολικό παιδικό παιχνίδι (symbolic 

play) όςο και ςτο παιχνίδι που ορίηεται από κοινωνικοφσ κανόνεσ (game).90 Βζβαια, 

αργότερα ςτθν προςζγγιςι του, απομακρφνεται από το ςυμβολικό παιχνίδι 

(symbolic play) και χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά τον όρο «παιχνίδι με κανόνεσ» 

(game).91 

                                                
85 Π.π., ς. 170-176. 
86 Θ διατφπωςθ ερωτιςεων που προτείνει θ Heathcote χρθςιμοποιικθκε ιδιαίτερα κατά τθ 
διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, κακϊσ αποτελεί ιδιαίτερα ςθμαντικό εργαλείο για τθν 
προϊκθςθ τθσ διαδικαςίασ του δράματοσ. Θ ίδια αναφζρει επτά είδθ ερωτιςεων, που το κακζνα 
ζχει διαφορετικό ςκοπό: 1) ερωτιςεισ που αποτιμοφν το ενδιαφζρον τθσ τάξθσ, 2) ερωτιςεισ που 
προωκοφν τθν ζρευνα και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, 3) ερωτιςεισ που οδθγοφν ςε επιλογι 
κατευκφνςεων, 4) ερωτιςεισ που εξυπθρετοφν τον ζλεγχο τθσ τάξθσ, 5) ερωτιςεισ που ειςάγουν τθ 
διάκεςθ και το ςυναίςκθμα, 6) ερωτιςεισ που βοθκοφν τα παιδιά να «πιςτζψουν» ςτισ δραματικζσ 
ςυνκικεσ (building belief), 7) ερωτιςεισ που βοθκοφν ςτθ διαδικαςία τθσ εμβάκυνςθσ. Ριο 
αναλυτικά ςτο Wagner 1976, ό.π., ς. 60-66. 
87 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς.34, 36-37. 
88 Fleming 2003, ό.π., ς. 17. 
89

 D. Davis & C. Lawrence, Gavin Bolton: Selected Writings, Longman, London & New York, 1986, ς. 15. 
90 Ππ., ς. 68.  
91 Ο Bolton ανζπτυξε τθ κεωρία του πρεςβεφοντασ ότι το δράμα ξεκινά από το αυκόρμθτο παιδικό 
παιχνίδι. Αρχικά βαςίςτθκε ςτθ κεωρία του Piaget και υποςτιριξε ότι το δράμα βαςίηεται ςτο 
«ςυμβολικό παιχνίδι» το οποίο χρθςιμοποιεί το παιδί για να ηωντανζψει μια μθ υπαρκτι κατάςταςθ 
ϊςτε να λάβει ενεργά μζροσ ςτθ μόρφωςι του. Αργότερα, όμωσ, αλλάηει άποψθ και παφει να 
ςτθρίηει τθ κεωρία του για το δράμα ςτο «ςυμβολικό παιχνίδι» του Piaget γιατί διακρίνει ότι το 
«ςυμβολικό παιχνίδι» ενδυναμϊνει μόνο τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ μθ μπορϊντασ 
να δθμιουργιςει νζεσ. Ζτςι, αςπάηεται τισ απόψεισ του Vygotsky για το παιχνίδι (game), οι οποίεσ 
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 Επθρεαςμζνοσ και αυτόσ από τον Vygotsky, κεωρεί ότι το δράμα ςτθρίηεται 

ςτο παιχνίδι όπωσ ορίηεται από τον ϊςο ψυχολόγο: δεν εννοεί το παιχνίδι ωσ 

ελεφκερο μζςο ατομικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ αλλά ωσ ομαδικι 

δραςτθριότθτα που υπακοφει ςε κανόνεσ κοινωνικά διαμορφωμζνουσ. Για τον 

Vygotsky, το παιχνίδι, που πάντα ζχει κανόνεσ και εμπλζκει μια φανταςτικι 

κατάςταςθ, ζχει τεράςτια επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ· δθμιουργεί μια 

«ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» του παιδιοφ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ξεπερνάει 

τον μζςο όρο τθσ θλικίασ του, πθγαίνει πζρα από τθν κακθμερινι του ςυμπεριφορά 

και γίνεται ζνα κεφάλι ψθλότερο από ό,τι είναι. Για τον Vygotsky, το παιχνίδι 

περιζχει όλεσ τισ αναπτυξιακζσ τάςεισ ςυμπυκνωμζνεσ, κι αποτελεί μια μζγιςτθ 

πθγι ανάπτυξθσ.92  

 Ζτςι ο Bolton, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραπάνω κεωρίεσ για το παιχνίδι, 

τονίηει ότι το δράμα βαςίηεται ςε αυτό και ότι αποτελεί περιςςότερο μια κοινωνικι 

δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ λαμβάνονται κοινζσ αποφάςεισ και όχι 

μια ατομικι δραςτθριότθτα που οδθγεί ςτθν αυτοζκφραςθ –όπωσ προτάκθκε 

παλιότερα από τον Slade. Ο Bolton βλζπει το δράμα ωσ μια «μορφι μεταφοράσ» 

κακϊσ δθμιουργείται μζςα ςε δφο ςυμπαγι περιβάλλοντα: το πραγματικό και το 

φανταςτικό. Σε αυτό το ςθμείο παραπζμπει και πάλι ςτισ κεωρίεσ του Vygotsky, 

όταν αναφζρεται ςτθν ζνταςθ που υπάρχει ςτον ςυμπαγι κόςμο των εμπειριϊν και 

ςτον φανταςτικό κόςμο του παιχνιδιοφ (a dual effect).93 Άλλωςτε ο Vygotsky 

υποςτθρίηει ότι θ ουςία του παιχνιδιοφ βρίςκεται ςτο να δθμιουργείται μια νζα 

ςχζςθ ανάμεςα ςτο πεδίο τθσ ζννοιασ και του ορατοφ κόςμου, δθλαδι ανάμεςα 

ςτισ καταςτάςεισ τθσ ςκζψθσ του ατόμου και ςτισ πραγματικζσ καταςτάςεισ.94 

Επίςθσ, προκειμζνου να διατυπϊςει τθ κεωρία του ςχετικά με τθν εμπλοκι των 

ατόμων ςτθ δραματικι διαδικαςία, χρθςιμοποιεί τον όρο του Augusto Boal 

«μζκεξθ» (metaxis). Με τον ςυγκεκριμζνο όρο εννοεί τθν εξυψωμζνθ κατάςταςθ 

ςυνείδθςθσ που κρατά ταυτόχρονα δφο κόςμουσ ςτο μυαλό του κάκε 

ςυμμετζχοντα, τον κόςμο τθσ πραγματικισ εμπειρίασ και τθσ φανταςτικισ 

υποκετικισ κατάςταςθσ (as if).95 Για τον Bolton, θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των 

ςυμμετεχόντων ςτο δράμα είναι θ ανταπόκριςθ ςε μια αφαιρετικι διαδικαςία: το 

ςυναίςκθμα του μακθτι μπορεί να είναι πραγματικό, αλλά αποτελεί μια 

τροποποιθμζνθ αποςταςιοποιθμζνθ εκδοχι του ίδιου ςυναιςκιματοσ ςε ζνα 

πραγματικό γεγονόσ.96 Ζτςι, ςτο δράμα οι ςυμμετζχοντεσ βιϊνουν και ταυτίηονται 

με μια κατάςταςθ αλλά ταυτόχρονα αποςταςιοποιοφνται από αυτι και τθν κρίνουν 

                                                                                                                                       
προωκοφν τθ κζςθ του ότι το δράμα μπορεί να αποτελζςει διδακτικό εργαλείο και μζςο 
προςζγγιςθσ νζασ γνϊςθσ. Π.π., ς. 26- 31. 
92

 Vygotsky 2000, ό.π., ς. 159-160, 162, 172. 
93

 Davis & Lawrence 1986, ό.π., ς. 50, 81-82, 87. 
94

 Vygotsky 2000, ό.π., ς. 175. 
95

 Bolton 1984, ό.π., ς. 141-142. 
96 Π.π., ς. 138. 
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ςυνειδθτά, γεγονόσ που και πάλι κάνει διακριτι τθν επιρροι του Stanislavski και του 

Brecht ςτο δράμα. 

 Δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αναηιτθςθ νοιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ δραματικισ 

διαδικαςίασ ο Bolton επθρεάηεται από τισ κεωρίεσ του Jerome Bruner ςχετικά με 

τθν προςπάκεια του κάκε ανκρϊπου να ερμθνεφςει τθν εμπειρία του μζςα ςε ζνα 

κοινωνικό πλαίςιο. Ο Bruner δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ των 

ανκρϊπων και υποςτθρίηει ότι , αφοφ οι ςχζςεισ με τουσ άλλουσ εξαρτϊνται από 

τουσ πολιτιςμικοφσ κϊδικεσ που ιςχφουν ςε ζνα δεδομζνο πλαίςιο, θ καταςκευι τθσ 

πραγματικότθτασ διαφοροποιείται ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε 

πλαιςίου.97 Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Bruner αντιμετωπίηει το παιδί ωσ ζνα κοινωνικό ον, 

το οποίο προςπακεί, μαηί με τουσ άλλουσ, να δϊςει νόθμα ςτα βιϊματά του· ζτςι, 

αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ ςφνταξθσ των αφθγιςεων, μζςα από τισ 

οποίεσ ζνασ άνκρωποσ αναγνωρίηει τον εαυτό του. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

παραπάνω, ο Bolton, ςυνδζει το δράμα με τθν καταςκευι νοιματοσ από κάκε 

ςυμμετζχοντα: ςτο δράμα, το παιδί αναηθτά το νόθμα, δθλαδι, μια διαδραςτικι και 

εικονικι γνϊςθ που δεν επιδζχεται κάποια γλωςςικι ι ςυμβολικι επεξιγθςθ. Θ 

αναηιτθςθ και καταςκευι νοιματοσ αποτελεί και ςτο δράμα μια κοινωνικι 

διαδικαςία που πραγματοποιείται μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πολιτιςμικό ιςτορικό 

πλαίςιο.98 Επίςθσ, ο Bolton εφαρμόηει ςτθ κεωρία του τθν ζννοια τθσ «ςκαλωςιάσ» 

(scaffolding) τθν οποία ειςάγει ο Bruner χρθςιμοποιϊντασ ςπείρεσ ςτθ διαδικαςία 

τθσ μάκθςθσ, προκειμζνου να βοθκιςει τα παιδιά να κινθκοφν ςτθ «ηϊνθ τθσ 

επικείμενθσ ανάπτυξθσ» που ζκεςε ο Vygotsky.99 Ο δάςκαλοσ, λοιπόν, 

εφαρμόηοντασ ζνα υποςτθρικτικό βοθκθτικό ςφςτθμα που περιλαμβάνει ποικίλα 

διδακτικά μζςα και κεατρικζσ τεχνικζσ, βοθκά τα παιδιά να βιϊςουν τθ δραματικι 

εμπειρία, να αναςτοχαςτοφν και να τθ νοθματοδοτιςουν ζτςι ϊςτε να 

οικοδομιςουν τον εαυτό τουσ, να χτίςουν ο ζνασ πάνω ςτθ ςκζψθ του άλλου και να 

οδθγθκοφν τελικά ςε ανϊτερεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ.100 

 Συμφωνϊντασ με τθ Heathcote, δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ρόλο του 

δαςκάλου, κακϊσ υποςτθρίηει ότι αυτόσ αποτελεί όχι πλζον τον «αγαπθμζνο 

ςφμμαχο» αλλά τον ςυντονιςτι τθσ όλθσ δραςτθριότθτασ. Είναι, δθλαδι, ευκφνθ 

του να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτθ νοθματοδότθςθ των εμπειριϊν 

τθσ δραματικισ διαδικαςίασ.101 Διαφωνεί με τθν άποψθ κάποιων εκπαιδευτικϊν 

κεάτρου που πρεςβεφουν ότι ο δάςκαλοσ ςε ρόλο χειραγωγεί τουσ μακθτζσ και 

τονίηει ότι ςτόχοσ του είναι να αυξιςει τθν εμπλοκι και αλλθλεπίδραςθ των 

                                                
97

J. Bruner, Ρράξεισ Νοιματοσ, μτφ. Γ. Καλομοίρθσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1997, ς. 22. 
98 Στο Davis & Lawrence 1986, ό.π., ς. 60-61. 
99 Το ςπειροειδζσ μοντζλο μάκθςθσ που προτείνει ο Bruner ξεκινά με τθν αρχι ότι οποιοδιποτε 
κζμα μπορεί αποτελεςματικά να διδαχτεί μζςα από μια νοθτικι ειλικρινι μορφι ςε οποιοδιποτε 
μακθτι οποιοδιποτε ςταδίου ανάπτυξθσ. A. Mavrocordatos (επιμ.), mPPact manifest,methodology 
for a Pupil and Performing Arts-Centered Teaching, Education and Culture DG, Lifelong Learning 
Programme, 2009, ς. 27. 
100

 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 25-26, 29. 
101 Davis & Lawrence 1986, ό.π., ς.21. 
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παιδιϊν. Χωρίσ να δζχεται τθν πακθτικι ςτάςθ του μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ 

κεατρικισ διαδικαςίασ, κεωρεί ότι κάκε παιδί αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ 

μάκθςισ του ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθν υποςτιριξθ του δαςκάλου του. Τελικά, 

κακϊσ ςτόχοσ του δράματοσ είναι να αναπτφξουν οι ςυμμετζχοντεσ εκείνεσ τισ 

πνευματικζσ τουσ δυνατότθτεσ, ϊςτε να αποκτιςουν μια κοινι κατανόθςθ για τθ 

ηωι, αποτελεί ευκφνθ του δάςκαλου να δομιςει αυτι τθ διαδικαςία τθσ αλλαγισ 

ςτθν κατανόθςθ και ςτθ διαίςκθςθ των μακθτϊν.102 

 Σε ζνα μετζπειτα ςτάδιο τθσ καριζρασ του ο Bolton επανεξετάηει τθ ςχζςθ του 

δράματοσ και του κεάτρου ςθμειϊνοντασ ότι μπορεί ςτόχοσ τθσ δραματικισ τζχνθσ 

να είναι θ «αλλαγι ςτθν κατανόθςθ» αλλά κα ιταν λάκοσ να απομονϊνεται αυτόσ 

ο ςτόχοσ ςε βάροσ τθσ κεατρικισ μορφισ. Ζτςι, υποςτθρίηει ότι το δραματικό 

περιεχόμενο είναι το ίδιο ςθμαντικό με τθ κεατρικι μορφι: οι δάςκαλοι, όταν 

ςχεδιάηουν μια εμπειρία δράματοσ που ωσ ςτόχο ζχει τθν «αλλαγι ςτθν 

κατανόθςθ» των ςυμμετεχόντων, ταυτόχρονα βελτιϊνουν τθν κατανόθςθ των 

μακθτϊν αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ κεάτρου.103 Τθν «πολφπλοκθ ςχζςθ» 

περιεχομζνου-μορφισ ο Bolton ςυηιτθςε φςτερα από τθ διατφπωςθ των ζντονων 

κζςεων του David Hornbrook (γνωςτζσ ωσ «the Hornbrook effect») το 1989 και 

1991.104  

 Ο Hornbrook ιταν αντίκετοσ με τθν προθγοφμενθ κεραπευτικι (Slade, Way) ι 

παιδαγωγικι (Heathcote, Bolton) προςζγγιςθ του δράματοσ ςτο ςχολείο. Βλζπει το 

δράμα ωσ διδακτικό εργαλείο ςτο βακμό που κάκε μορφι τζχνθσ διαπαιδαγωγεί 

τουσ ανκρϊπουσ και δθμιουργεί νζεσ αντιλιψεισ ϊςτε να αντιλαμβάνονται 

καλφτερα τισ καταςτάςεισ.105 Ο ίδιοσ προτείνει μια ολικι μεταςτροφι: υποςτθρίηει 

ότι θ πρακτικι εξερεφνθςθ όλων των ςτοιχείων του κεάτρου είναι απαραίτθτθ για 

τθ μελζτθ τθσ δραματικισ τζχνθσ.106 Σθμειϊνει ότι το δράμα πρζπει να προςφζρει 

γνϊςεισ ςχετικά με το κζατρο ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιςτορίασ κεάτρου, τθσ 

δραματολογίασ, των κεωριϊν υποκριτικισ και ποικίλων καλλιτεχνικϊν δεξιοτιτων. 

Ζτςι, τονίηει ότι το Αναλυτικό Ρρόγραμμα χρειάηεται να διευρφνει τισ πρακτικζσ του 

και να προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να καλφψουν διάφορα ενδιαφζροντα: 

ενδυματολογία, θχολθψία, φωτιςμό, ςκθνογραφία και οτιδιποτε αφορά τθ ςκθνικι 

παρουςίαςθ ενόσ δρϊμενου. 

                                                
102 Bolton 1984, ό.π., ς. 163. 
103 Gavin Bolton «Drama in education and TIE. A comparison», T. Jackson (επιμ.), Learning through 
theatre, new perspectives on theatre in education, Routledge, London, 1993, ς. 42, 44. 
104 Το βιβλίο του G. Bolton, New Perspectives on Classroom, Simon and Schuster Education, Hemel 
Hempstead, 1992 αποτελεί τθν απάντθςθ του ςυγγραφζα ςτισ προθγοφμενεσ κζςεισ του David 
Hornbrook που είχαν διατυπωκεί ςτα βιβλία: D. Hornbrook, Education and Dramatic Art, Basil 
Blackwell Ltd, Oxford, 1989 και D. Hornbrook, Education in drama: Casting the Dramatic curriculum, 
The Falmer Press, London, 1991.  
105

 D. Hornbrook, Education and Dramatic Art, 2
nd

 Edition, Routledge, London and New York, 1998, ς. 
114. 
106 Π.π., ς. 133-134. 
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 Επίςθσ, κεωρεί ότι μια απαραίτθτθ διαδικαςία για τθ διδαςκαλία του 

δράματοσ είναι θ ανάγνωςθ κεατρικϊν κειμζνων.107 Βζβαια, χρθςιμοποιεί τον όρο 

«κείμενο» προκειμζνου να καλφψει κάκε μορφι ενεργοφ λόγου (discourse) ι 

δράςθσ που μπορεί να διαβαςτεί και να ερμθνευτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ.108 

Ζτςι, προτείνει τθν εναςχόλθςθ με «δραματικά κείμενα» που δθμιουργοφνται από 

τα ίδια τα παιδιά, τα οποία βαςίηονται ςε δικζσ τουσ ιςτορίεσ, εμπειρίεσ ι 

εμπνεφςεισ, αλλά ταυτόχρονα υποςτθρίηει τθ ςκθνικι παρουςίαςθ κειμζνων άλλων 

ςυγγραφζων. Κεωρεί ότι τα ςυγκεκριμζνα κείμενα μποροφν να βοθκιςουν τουσ 

μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν πολλά γεγονότα και καταςτάςεισ μζςα ςε ζνα 

ιςτορικό πλαίςιο.109 Γενικότερα ςτθν ορολογία του χρθςιμοποιεί ζνα περιςςότερο 

κεατρικό λεξιλόγιο και ςχολιάηει κριτικά κάποιουσ κεωρθτικοφσ δράματοσ που 

προςπακοφν να μειϊςουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ παράςταςθσ ωσ τελικοφ προϊόντοσ 

ενόσ δράματοσ ι γενικότερα τθσ κεατρικισ γλϊςςασ: ςυγκεκριμζνα αποκαλεί τουσ 

μακθτζσ «θκοποιοφσ», τονίηει τθν απαραίτθτθ ςυμβολι του κοινοφ ςτθ δραματικι 

διαδικαςία και δίνει ζμφαςθ ςτον κεατρικό χαρακτιρα ζναντι του δραματικοφ 

ρόλου.110 

 Θ επιρροι του ζργου του Hornbrook ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ ζφερε 

τθ διαμάχθ δράματοσ-κεάτρου ςτθν πρϊτθ γραμμι του εκπαιδευτικοφ 

ενδιαφζροντοσ. Ο Mike Fleming ςχολιάηει τθν κριτικι που αναπτφχκθκε από τον 

Hornbrook ςχετικά με τθ διαφωνία του για τον τρόπο που εφαρμόηεται το δράμα 

ςτθν εκπαίδευςθ –ωσ αποκλειςτικά διδακτικό εργαλείο δθλαδι– και προτείνει μια 

προςπάκεια εξιςορρόπθςθσ των πρακτικϊν δράματοσ και κεάτρου.111 Για τον ίδιο, 

θ δραματικι τζχνθ πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία (ςτοιχείο του δράματοσ 

κατά πολλοφσ) αλλά και ςτο τελικό προϊόν ι αλλιϊσ τθν παράςταςθ (ςτοιχείο του 

κεάτρου για άλλουσ). Το ζνα ςτοιχείο δεν αντικροφει ι παραγκωνίηει το άλλο, 

αντικζτωσ το ολοκλθρϊνει.112 Επίςθσ, θ φπαρξθ κοινοφ ι όχι κατά τθ διαδικαςία του 

δράματοσ δεν πρζπει να προβλθματίηει· εκείνο που κατά τον Fleming χρειάηεται να 

λθφκεί υπόψθ είναι να μθν επθρεάςει το κοινό τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ του 

δράματοσ ι τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν.113 Γενικότερα κεωρεί ότι οι απόψεισ και 

προςεγγίςεισ γφρω από τθ δραματικι τζχνθ πρζπει να τεκοφν με τρόπο ϊςτε το 

δράμα και το κζατρο να λειτουργοφν αμοιβαία εμπλουτιςτικά.  

 Από το 1990 υπάρχει μια αποδοχι ποικίλων προςεγγίςεων του δράματοσ ςτθν 

τάξθ, χωρίσ αυτό να αποκλείει τυχόν διαμάχεσ και διαφορετικζσ απόψεισ. Αξίηει να 

γίνει αναφορά ςε κάποιουσ ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ, που επθρζαςαν με το ζργο 

                                                
107 Hornbrook, 1989, ό.π., ς. 107. 
108

 Hornbrook, 1998, ό.π., ς. 108.   
109

 Π.π., ς. 114. 
110

 Hornbrook 1991, ό.π., ς.59 και Hornbrook 1998, ό.π., ς. 110, 118. 
111

 Fleming 2003, ς. 19. 
112

 Π.π., ς. 14 -15. 
113 Π.π., ς. 111-112. 
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τουσ το μοντζλο τθσ δραματοποίθςθσ που ςχεδιάςτθκε και ακολουκικθκε ςτθν 

παροφςα ζρευνα. 

 Θ Cecily O’Neill, επθρεαςμζνθ από το ζργο τθσ Heathcote και του Bolton, 

ειςάγει τον όρο «process drama» δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία του δράματοσ. 

Χρθςιμοποιεί τον ςυγκεκριμζνο όρο ωσ εναλλακτικό του «δράματοσ ςτθν 

εκπαίδευςθ» (drama in education), όμωσ επιδιϊκει να διαχωρίςει το «process 

drama» από λιγότερο πολφπλοκεσ και φιλόδοξεσ δραςτθριότθτεσ αυτοςχεδιαςμοφ, 

επιχειρϊντασ να προςεγγίςει ζνα μεγαλφτερο κεατρικό πλαίςιο. H O’Neill 

ςθμειϊνει ότι τόςο το κζατρο όςο και το «process drama» βαςίηονται ςτθν 

προςωρινι αποδοχι μιασ ψευδαίςκθςθσ: ενόσ κλειςτοφ, ςυμβατικοφ και 

φανταςτικοφ κόςμου που ζχει δθμιουργθκεί από τθν θκελθμζνθ ςυνομωςία 

θκοποιοφ-κοινοφ.114 Κεωρεί ότι το «process drama» είναι πιο αποτελεςματικό, όχι 

όταν τονίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ι κεατρικοφσ του ςτόχουσ αλλά, όταν υπακοφει 

ςτουσ εγγενείσ κανόνεσ τθσ δραματικισ διαδικαςίασ.115 

 Επιχειρεί μια ςφνδεςθ του δράματοσ με τον κεατρικό αυτοςχεδιαςμό και 

υποςτθρίηει ότι τόςο το «process drama» όςο και αυτοςχεδιαςμόσ δεν βαςίηονται 

ςε κάποιο γραπτό κεατρικό κείμενο αλλά ςε ςθμαντικά επειςόδια που ςυνκζτονται 

και παρουςιάηονται παρά αυτοςχεδιάηονται. Θ βαςικότερθ διαφορά τουσ είναι ότι 

το «process drama» δεν περιορίηεται ςε μεμονωμζνεσ ςφντομεσ αςκιςεισ ι ςκθνζσ 

αλλά χτίηεται πάνω ςε μια ςειρά επειςοδίων ι ςκθνικϊν ενοτιτων.116 Επίςθσ, 

εμπλζκει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ (ωσ θκοποιοφσ ι ωσ κεατζσ) ενϊ ο δάςκαλοσ 

εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία ωσ ςυγγραφζασ ι ωσ ςυμμετζχων. Σε όλα τα παραπάνω, 

που αποτελοφν τα χαρακτθριςτικά του «process drama», θ O’Neill προςκζτει ςαφϊσ 

τθ δθμιουργία ενόσ φανταςτικοφ κόςμου ςτον οποίο αναπαράγεται θ βακιά γνϊςθ 

και εκφράηονται οι ερμθνείεσ και οι κατανοιςεισ των παιδιϊν.117  

 Θ O’Neill βρίςκει πολλζσ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτο «process drama» και ςτο 

μεταμοντζρνο κζατρο, ςθμειϊνοντασ τθν ευζλικτθ αντίλθψθ του ρόλου και τισ 

πολλαπλζσ διανομζσ του ςε μια ομάδα, τθ μθ γραμμικι και διακεκομμζνθ πλοκι, 

τθν ανακεϊρθςθ κλαςικϊν κεμάτων και κειμζνων, τθν αςκενι διάκριςθ θκοποιϊν-

κεατϊν, τθν αλλαγι ςτθν οπτικι γωνία.118 Λδιαίτερα ςθμαντικόσ όροσ που ειςάγει 

και χρθςιμοποιεί ςτο ζργο τθσ είναι το προκείμενο. Ριο ςυγκεκριμζνα, κεωρεί ότι το 

«process drama» μπορεί να μθ βαςίηεται ςε κάποιο κεατρικό κείμενο, όμωσ δεν 

μπορεί να ξεκινιςει από το κενό. Για τθν ίδια, ο δραματικόσ κόςμοσ είναι δυνατό να 

                                                
114 C. O’Neill, Drama Worlds, a framework for process drama, Heinemann, Portsmouth NH, 1995, ς. 
45. 
115 Π.π., ς. xiii, xv.   
116 Θ δόμθςθ του δράματοσ ςε επειςόδια ςυντελείται όταν ο δάςκαλοσ επιλζγει ςυγκεκριμζνα 
ςθμεία και τρόπουσ ι τεχνικζσ προκειμζνου να μετατρζψει τθν οποιαδιποτε ιςτορία ςε πλοκι 
δράματοσ. Βζβαια, θ δόμθςθ των επειςοδίων δεν μπορεί να είναι απόλυτα προκακοριςμζνθ και 
οργανωμζνθ αλλά χρειάηεται να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ανάγκεσ και τθν ανταπόκριςθ τθσ εκάςτοτε 
ομάδασ. Ππ., ς. 48-49. 
117

 Ππ., ς. 12- 13. 
118 O’Neill, 1995, ό.π., ς. xviii. 
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ενεργοποιθκεί από μια λζξθ, ζνα νεφμα, μια τοποκεςία, μια ιςτορία, μια ιδζα, ζνα 

αντικείμενο, μια εικόνα , ζνα χαρακτιρα ι ζνα κεατρικό κείμενο. Αυτι θ ειςαγωγι 

ςτθ δραματικι πράξθ ονομάηεται από τθν O’Neill προκείμενο, το οποίο προςφζρει 

ςτο δράμα τθ ςτακερι βάςθ για να εξελιχκεί.119 Υπογραμμίηει ότι το προκείμενο δεν 

αποτελεί απλϊσ ζνα ερζκιςμα που χρθςιμοποιείται για να δϊςει μια ιδζα για 

δραματικι ανάπτυξθ. Μζςα από αυτό προςδιορίηονται τα όρια και θ φφςθ του 

δραματικοφ κόςμου και ταυτόχρονα υπαινίςςονται ρόλοι για τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Το προκείμενο, κακορίηοντασ τισ πρϊτεσ δράςεισ, τον τόπο, τθν ατμόςφαιρα, τουσ 

ρόλουσ και τισ καταςτάςεισ, ουςιαςτικά πλζκει τθ δραματικι ιςτορία που κα 

αναπτυχκεί κατά τθ διάρκεια του δράματοσ.120 

 Θ O’Neill αναφζρεται ςτον David Booth, ο οποίοσ, κάνοντασ μια πιο 

διερευνθτικι χριςθ των ιςτοριϊν ωσ προκείμενο ςτθ διαδικαςία του δράματοσ, 

ειςάγει το «story drama». Στθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, θ ιςτορία ι το 

εικονογραφθμζνο βιβλίο χρθςιμοποιείται ωσ πθγι νοιματοσ και όχι ωσ κζμα για 

διαςκευι ι επεξεργαςία. Ζτςι, το «story drama» προκφπτει όταν ο δάςκαλοσ 

χρθςιμοποιεί ηθτιματα, κζματα, χαρακτιρεσ, διαμάχεσ ι ςκζψεισ μιασ ιςτορίασ ωσ 

ζναυςμα για δραματικι ανάπτυξθ ενϊ θ δράςθ του «story drama» αναπτφςςεται 

όταν οι ςυμμετζχοντεσ αντιμετωπίςουν ι λφςουν τα διλιμματα που ςυμβολίηονται 

ςτθν ιςτορία. Σκοπόσ δεν είναι θ δραματοποίθςθ τθσ πρωτότυπθσ ιςτορίασ αλλά θ 

δθμιουργία μιασ καινοφριασ βαςιςμζνθσ ςτισ επιλογζσ των παιδιϊν.121  

 Στο βιβλίο τουσ για το «story drama» οι Bob Barton και David Booth 

αναφζρουν ότι μια ιςτορία –είτε πρόκειται για αφιγθςθ από τον δάςκαλο είτε για 

ανάγνωςθ από τα παιδιά– δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ςυγκρίνουν τον 

κόςμο του ςυγγραφζα με τισ δικζσ τουσ αναπαραςτάςεισ, να επαναξιολογιςουν τα 

ςυναιςκιματα και τισ ιδζεσ τουσ, να ςυμφιλιωκοφν με παλιζσ τουσ εμπειρίεσ, να 

ειςαχκοφν ςτθ ηωι των άλλων και να δοκιμάςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ τρζφοντασ 

προςδοκίεσ.122 Σε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτουσ κόςμουσ 

των ιςτοριϊν ςε βάροσ των κόςμων των παιδιϊν· χρειάηεται να δθμιουργθκοφν 

μεταξφ των δφο κόςμων ςυνδζςεισ, ϊςτε οι μακθτζσ να κζςουν προςωπικζσ 

ερωτιςεισ, να αναηθτιςουν απαντιςεισ ωσ μζλθ μιασ αναγνωςτικισ ομάδασ, να 

μοιραςτοφν εμπειρίεσ και ιδζεσ, να ςυνδυάςουν προςωπικά βιϊματα, ανάλογα με 

αυτά των ιςτοριϊν και τελικά να οδθγθκοφν ςτθν αναηιτθςθ νοιματοσ και ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ αυτογνωςίασ.123 Ζτςι, κάκε μακθτισ που διαβάηει μια ιςτορία τθν 

ξαναδθμιουργεί από τθν αρχι, εφόςον ο κακζνασ ειςζρχεται ςε αυτι με τθ δικι του 

οπτικι, χρθςιμοποιϊντασ τισ προςωπικζσ του ιδζεσ, ςκζψεισ και εμπειρίεσ.124 Για 

                                                
119 Π.π., ς. 19. 
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 Π.π., ς. 20, 22. 
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 Π.π., ς. 40- 41. 
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 B. Barton & D. Booth, Stories in the Classroom, Storytelling, Reading Aloud And Role Playing With 
Children, Pembroke Publishers Limited, Ontario, 1990, ς. 18. 
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τουσ Bob Barton και David Booth θ τζχνθ τθσ ανάγνωςθσ ζγκειται ςτθν κατοπινι 

διάκεςθ ςυηιτθςθσ αναφορικά με το κείμενο που διαβάςτθκε· όπωσ οι ενιλικεσ 

αναγνϊςτεσ, ζτςι και τα παιδιά κζλουν να ςυηθτιςουν για ό,τι τουσ ευχαρίςτθςε 

ςχετικά με το κείμενο, κζλουν να αναπτφξουν διάφορα κζματα που υπονοοφνται 

και να αναλογιςτοφν τισ ςυνδζςεισ που ζκαναν ανάμεςα ςτθ γραπτι ιςτορία και 

ςτθν προςωπικι τουσ ηωι ι τθ ηωι των άλλων ςυμμακθτϊν τουσ.125  

 Σε αυτό το ςθμείο οι δφο κεατράνκρωποι ειςάγουν το «story drama», ωσ τθ 

διαδικαςία νοθματοδότθςθσ μιασ ιςτορίασ μζςω αυτοςχεδιαςτικϊν δράςεων.126 

Κεωροφν ότι τα παιχνίδια ρόλων αποτελοφν το κατάλλθλο μζςο για να ειςαχκοφν 

τα παιδιά ςτα γεγονότα του βιβλίου και ςτισ ηωζσ των χαρακτιρων. Κατά τθ 

δραματικι διαδικαςία, θ φανταςία τουσ διευρφνεται και ενκαρρφνονται να 

αναπτφξουν περιςτατικά που υπιρχαν ςτθν ιςτορία ι υπονοοφνταν, περιςτατικά 

που ςυνζβαιναν ι μποροφςαν να ςυμβοφν όπωσ και να ςχολιάςουν γεγονότα 

θρϊων που ιταν ι δεν ιταν παρόντεσ.127 Με τον τρόπο αυτό, το δράμα επιτρζπει 

ςτουσ υποκειμενικοφσ κόςμουσ των παιδιϊν να εμφανιςτοφν μζςα από το παιχνίδι 

και βοθκά τουσ μακθτζσ να καταλάβουν το νόθμα τθσ ιςτορίασ βιϊνοντασ τθν όλθ  

εμπειρία. Συμμετζχοντασ ςτθν ιςτορία και ςτο δράμα τα παιδιά ανταποκρίνονται 

ςτα ερεκίςματα, δθμιουργοφν προςωπικζσ απαντιςεισ και ταυτόχρονα ςυνδυάηουν 

το ενδιαφζρον για να διερευνιςουν τισ ηωζσ των λογοτεχνικϊν χαρακτιρων και το 

ενδιαφζρον να διερευνιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ και να αποκτιςουν τον ζλεγχο τθσ 

ηωισ τουσ. Ζτςι, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δραματικι διαδικαςία εμπλζκονται ςε 

παιχνίδια ρόλων, παίρνουν αποφάςεισ, λφνουν προβλιματα, επικοινωνοφν λεκτικά 

και ςωματικά, λειτουργοφν ςυνεργατικά ωσ ομάδα και οδθγοφνται ςε διαδικαςίεσ 

κατανόθςθσ και ςυνολικισ αντίλθψθσ τθσ ιςτορίασ, του εαυτοφ τουσ και του 

κόςμου.128 Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία ιδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ του 

δαςκάλου, ο οποίοσ καλείται –μζςω τεχνικϊν δραματοποίθςθσ και διαφόρων 

δραςτθριοτιτων– να δϊςει κίνθτρα ςτα παιδιά να αςχολθκοφν περαιτζρω με το 

κάκε κείμενο και να ςυνδυάςουν τον κόςμο τθσ λογοτεχνίασ με τον προςωπικό 

πραγματικό τουσ κόςμο.129 

 Ειδικι αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτον Jonothan Neelands, κακϊσ, με το 

ζργο του επθρζαςε ςτθ διαμόρφωςθ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου 

δραματοποίθςθσ του εν λόγω αναγνωςτικοφ προγράμματοσ. Αναλυτικότερα, μαηί 

με τον Tony Goode προςφζρουν, κατά τθ γνϊμθ μου, μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 

                                                
125 Ππ., ς. 63. 
126

 Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι το «story drama» αποτελεί ζνα από τα οχτϊ μοντζλα που προτείνουν 
οι Barton και Booth μετά τθν ανάγνωςθ μιασ ιςτορίασ για να διευκολφνουν τθ νοθματοδότθςι τθσ. 
Τα υπόλοιπα επτά είναι: 1) ςυηιτθςθ γφρω από τθν ιςτορία, 2) νζα αφιγθςθ και επαναδιατφπωςθ 
τθσ ιςτορίασ, 3)δυνατι ανάγνωςθ ιςτοριϊν, 4) ςυγγραφι προςωπικϊν ιςτοριϊν, 5) παράλλθλθ 
ανάγνωςθ ιςτοριϊν, 6) χριςθ εποπτικϊν μζςων ςτθν ιςτορία, 7) εορταςμόσ ιςτοριϊν. Π.π., ς. 113-
115.   
127

 Ππ., ς. 105.   
128

 Barton & Booth 1990 ό.π., ς. 135-136. 
129 Π.π., ς. 100, 135. 
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ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ και τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που μποροφν να  

αξιοποιθκοφν ςτο δράμα, τεχνικζσ που, ωσ επί το πλείςτον, εφαρμόςτθκαν και ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.130 Οι τεχνικζσ διακρίνονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ, που 

θ κακεμιά ανταποκρίνεται ςε διαφορετικό ςτόχο τθσ δραματικισ δράςθσ. Ζτςι, 

προτείνονται:  

1) τεχνικζσ που οριοκετοφν το πλαίςιο ςτο οποίο πρόκειται να διεξαχκεί το δράμα 

(χϊροσ, χρόνοσ, χαρακτιρεσ), 2) τεχνικζσ που δίνουν ζμφαςθ ςτο αφθγθματικό 

μζροσ τθσ δραματικισ ιςτορίασ, το οποίο λειτουργεί ωσ κίνθτρο για τθ μετζπειτα 

ςυμμετοχι των παιδιϊν, 3) τεχνικζσ που αφοροφν ςτθ δθμιουργία 

αναπαραςτάςεων, μζςα από επιλεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και των χειρονομιϊν, 

ςτοιχεία που οδθγοφν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αναηιτθςθ του νοιματοσ τθσ κάκε 

εμπειρίασ και τζλοσ 4) τεχνικζσ που εμβακφνουν τθν ανταπόκριςθ των 

ςυμμετεχόντων και τθ ςυνειδθτοποίθςθ του εαυτοφ τουσ και του κόςμου που τουσ 

περιβάλλει.131 Σαφϊσ ςθμειϊνεται ότι θ παραπάνω κατθγοριοποίθςθ δεν είναι 

ιεραρχικι, διαδοχικι ι περιοριςτικι αλλά περιςςότερο διευκολυντικι ωσ προσ τθ 

δομι του δράματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ χρειάηεται να λαμβάνονται υπόψθ οι 

εκάςτοτε ανάγκεσ, οι εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ τάξθσ. 

 Ο Neelands, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία του δράματοσ, ενκαρρφνει τα 

παιδιά να ανακαλφψουν από μόνα τουσ νζα νοιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ.132 

Μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ δθμιουργίασ, τθσ δράςθσ και τθσ ανταπόκριςθσ που 

προςφζρει το δράμα, οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν και να 

ςυνειδθτοποιιςουν ηθτιματα που αφοροφν τον εαυτό τουσ, τουσ άλλουσ και τον 

κόςμο. Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία, όμωσ, τα παιδιά δεν ειςζρχονται ωσ πακθτικοί 

αποδζκτεσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ αλλά ωσ ενεργοί παραγωγοί νοιματοσ που 

φζρουν προςωπικζσ εμπειρίεσ και βιϊματα από τα προθγοφμενα περιβάλλοντά 

τουσ.133 Ζτςι, το υποκείμενο του δράματοσ είναι τα άτομα και απϊτεροσ ςτόχοσ του 

να επιφζρει «αλλαγι» ςε αυτά.134 

 Ο Neelands αναφζρεται ςτθ διαμάχθ μεταξφ κεάτρου και δράματοσ, όταν το 

πρϊτο ορίηεται ωσ θ μελζτθ τθσ λογοτεχνίασ και των πρακτικϊν που ςχετίηονται με 

τισ ςυμβατικζσ μορφζσ του επαγγελματικοφ ι εραςιτεχνικοφ κεάτρου που 

ςυνδζονται με το μεςοαςτικό δυτικό κοινό ενϊ το δεφτερο αποτελεί μια μορφι 

αυτοςχζδιου ςυμμετοχικοφ κεάτρου που αντλεί τθν προφορικι και κοινοτικι 

                                                
130J. Neelands & T. Goode, Structuring Drama Work, A handbook of available forms in theatre and 
drama, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. Ακολοφκωσ ςτο παρόν κεφάλαιο αναφζρονται 
και περιγράφονται οι τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πρόγραμμα.   
131 Π.π., ς. 6-7. 
132

 J. Neelands, Making sense of Drama, A Guide to classroom Practice, Heinemann Educational Books 
Ltd, London, 1987, ς. 4. 
133

 J. Neelands, Beginning Drama 11-14, David Fulton Publishers, London, 2002, ς. 35-36. 
134

 Θ «αλλαγι» κατά τον Neelands ορίηεται ωσ αλλαγι ςτο επίπεδο κατανόθςθσ, ςτθ ςυμπεριφορά, 
ςτισ προςδοκίεσ, ςτθν υπάρχουςα γλωςςικι εμπειρία, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ αναφορικά με τισ 
ανάγκεσ των άλλων. Στο Neelands 1987, ό.π., ς. 85. 
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αιςκθτικι του από λαϊκζσ μορφζσ διαςκζδαςθσ.135 Ο ίδιοσ προτείνει μια ιςορροπία 

ανάμεςά τουσ κεωρϊντασ το δράμα ταυτόχρονα ζνα τρόπο μάκθςθσ και μια 

μζκοδο διδαςκαλίασ όπου ο δάςκαλοσ ζχει ιδιαίτερα κακοριςτικό ρόλο.136 

Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ο Neelands βαςίηει τθ δουλειά του ςτο κζατρο, 

ορίηοντάσ το, με μια ευρεία ζννοια, ωσ μια άμεςθ εμπειρία που μοιράηονται οι 

ςυμμετζχοντεσ μεταξφ τουσ όταν ςυμπεριφζρονται ςαν να ιταν διαφορετικοί από 

τον εαυτό τουσ και φαντάηονται ότι βρίςκονται ςε διαφορετικό χϊρο και χρόνο. 

Αποτελεί μια προςπάκεια νοθματοδότθςθσ και κατανόθςθσ του κόςμου, κακϊσ, 

μζςα από τα κεατρικά ςφμβολα που χρθςιμοποιεί, ςχθματοποιεί και εκφράηει τα 

αιςκιματα και τισ ιδζεσ των παιδιϊν, τα οποία εμπλζκονται ωσ ςυμμετζχοντεσ και 

ωσ κεατζσ ςτθ διαδικαςία.137 

 O Joe Winston, ςυνεργάτθσ του Neelands, αναφζρεται ςτθν απαραίτθτθ 

ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ και του λεξιλογίου του κεάτρου και του δράματοσ, 

προκειμζνου να μπορζςουν οι δάςκαλοι να χρθςιμοποιοφν τθ δραματικι μζκοδο 

ωσ μζςο διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο. Συνδζοντασ τθ δραματικι τζχνθ με τθν 

«εκπαίδευςθ τθσ θκικισ» (Moral Education), ο Winston υποςτθρίηει ότι το δράμα 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ςκαλωςιά για να προςεγγίςουν τα παιδιά τθν «θκικι 

μάκθςθ», να δοκιμάςουν «ενάρετεσ» δράςεισ (virtuous actions) και να προβοφν ςε 

μια κριτικι επανεξζταςθ των κοινωνικϊν και θκικϊν αξιϊν.138 Κεωρϊντασ ότι θ 

δραματικι τζχνθ μπορεί να εκφράςει προβλθματικζσ πτυχζσ των αξιϊν και να κζςει 

καίρια ηθτιματα ςε επιτακτικι ανοιχτι διαμάχθ, υπογραμμίηει ότι το δράμα μπορεί 

να φζρει κοινωνικι αλλαγι και να δθμιουργιςει ςυνειδιςεισ.  

 Ο Winston μαηί με τον Miles Tandy κεωροφν ότι το δράμα αποτελεί μια 

μορφωτικι διαδικαςία που ςυνδυάηει δφο κλίςεισ του ανκρϊπου, το παιχνίδι και 

τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν.139 Ρρεςβεφουν ότι μζςα από τον ςυνδυαςμό των δφο 

αντανακλοφνται ςε βάκοσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ και νοιματα που επιδροφν ςτθν 

κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων. Σφμφωνα με τισ κζςεισ τουσ, το δράμα αποτελεί 

μια κοινωνικι και κοινοτικι εμπειρία που είναι πιο ρευςτι και ςυμμετοχικι από τισ 

περιςςότερεσ μορφζσ κεάτρου. Λδιαίτερα ςθμαντικι κζςθ ςτθν εξζλιξθ ενόσ 

δράματοσ κεωροφν ότι ζχει θ χριςθ ιςτοριϊν. Ι καλφτερα υπογραμμίηουν ότι θ 

ιςτορία που χρθςιμοποιείται ςε κάκε δράμα αποτελεί και το περιεχόμενό τθσ. 

Αναφζρουν ότι θ ςθμαςία των ιςτοριϊν ςτθν εκπαιδευτικι μάκθςθ είναι 

ανεκτίμθτθ: εκτόσ από τισ δυνατότθτεσ γλωςςικοφ εμπλουτιςμοφ που παρζχουν ςτα 

παιδιά, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον δάςκαλο να αγγίξει ςθμαντικζσ πνευματικζσ, 

κοινωνικζσ και ψυχικζσ πτυχζσ των αντικειμζνων του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Θ 

                                                
135 Neelands 2002, ό.π., ς. 2-3. 
136

 Neelands 1987, ό.π., ς. 24. 
137

 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 4. 
138

 J. Winston, «Theorising Drama as Moral Education» ςτο Journal of Moral Education, τμ. 28, τχ. 4, ς. 
464-465, 467. 
139

 J. Winston & M. Tandy, Beginning Drama 4-11, Second Edition, David Fulton Publishers, London, 
2001, ς. Vii.  



40 

 

δραματικι μζκοδοσ με τθ ςειρά τθσ ωκεί τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτισ ιδζεσ 

που περιλαμβάνονται ςτισ αναπαραςτάςεισ των ιςτοριϊν και να εμπλακοφν 

ολοκλθρωτικά ςτουσ κόςμουσ που αυτζσ δθμιουργοφν, ςυνδυάηοντασ και τουσ 

δικοφσ τουσ κόςμουσ.140 Υπογραμμίηουν ότι το δράμα μπορεί να ςυμβάλλει 

ιδιαίτερα ςτθν ανάπτυξθ τθσ εγγραμματοςφνθσ των παιδιϊν· οι ςτρατθγικζσ και οι 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί αποτελοφν δυναμικό μζςο όχι μόνο για να βοθκιςει 

τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτα νοιματα των κειμζνων αλλά και να εφοδιαςτοφν 

με ποικίλεσ προςεγγίςεισ και οπτικζσ ςτα κακθμερινά τουσ κζματα.141 Λδιαίτερα 

ςθμαντικι είναι θ προςφορά τουσ ςτθν αξιοποίθςθ του δράματοσ για τισ πρϊτεσ 

τάξεισ του δθμοτικοφ. 

 Σθμαντικι ςτο πεδίο του «κεάτρου και εκπαίδευςθσ», ςε ό, τι αφορά κυρίωσ 

τισ πρϊτεσ βακμίδεσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, είναι θ προςφορά τθσ Nellie 

McCaslin, που χρθςιμοποιεί ςτα βιβλία τθσ τον όρο δθμιουργικό δράμα (creative 

drama). Θ McCaslin, που κεωρεί ότι το δράμα μπορεί να αποτελζςει μια μορφι 

τζχνθσ ι ζνα διδακτικό αντικείμενο αφ’ εαυτοφ του ι ζνα αποτελεςματικό εργαλείο 

διδαςκαλίασ, προςφζρει με το ζργο τθσ οδθγίεσ και προτάςεισ βαςιςμζνεσ ςε μια 

φιλοςοφία που αφορά τθν αιςκθτικι εκπαίδευςθ: ιδζεσ για παντομίμα και 

αυτοςχεδιαςμοφσ, κατάλλθλεσ ιςτορίεσ, ποίθςθ, ρυκμοφσ, κινθςιολογία, όπωσ και 

τα βιματα για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων 

δραςτθριοτιτων.142 Κάνει λόγο για τθ διάκριςθ μεταξφ δράματοσ και κεάτρου, όπου 

ωσ δράμα ορίηει ό,τι δθμιουργεί το παιδί ενϊ ωσ κζατρο ό,τι παρακολουκεί ωσ 

κεατισ, και πρεςβεφει ότι τουλάχιςτον για τισ μικρότερεσ θλικίεσ το δράμα πρζπει 

να ζχει προτεραιότθτα. Βζβαια, ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για το δράμα ωσ μζςο 

μάκθςθσ και διδαςκαλίασ διαφόρων αντικειμζνων, κατά τθ διάρκεια του οποίου 

χρθςιμοποιοφνται κοινζσ πρακτικζσ αλλά επιδιϊκονται διαφορετικοί ςτόχοι: 

απόκτθςθ γνϊςθσ, αφφπνιςθ ενδιαφζροντοσ, λφςθ προβλθμάτων, αλλαγι 

ςυμπεριφοράσ.143 

 Αναφερόμενθ ςτισ αξίεσ του δράματοσ και ςτθν προςφορά του ςε κάκε παιδί, 

ανάμεςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ, τθσ ανεξάρτθτθσ ςκζψθσ, τθσ 

δθμιουργικότθτασ, τθσ λεκτικισ, ςυναιςκθματικισ και ςωματικισ ζκφραςθσ, τονίηει 

τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και τθσ βακφτερθσ κατανόθςθσ για τον 

άνκρωπο. Κεωρϊντασ ότι θ λογοτεχνία ι οι αυκεντικζσ ιςτορίεσ προςφζρουν τθν 

ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να μελετιςουν τθν ανκρϊπινθ φφςθ, αναφζρεται 

ςτθν προϊκθςθ τθσ λογοτεχνίασ μζςω τθσ δραματικισ μεκόδου.144 Υποςτθρίηει ότι 

οι ιςτορίεσ που ζχουν λογοτεχνικι ποιότθτα –μφκοι ι ςφγχρονεσ ιςτορίεσ– με 

πιςτευτοφσ χαρακτιρεσ, καλά δομθμζνθ πλοκι, αξιόλογο κζμα δθμιουργοφν 

                                                
140

 Π.π., ς. 18. 
141

 Winston & Tandy 2001, ό.π., ς. 75. 
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 N. McCaslin, Creative Drama In The Primary Grades, Players Press Inc., California, 1997, ς. Xvi. 
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 N. McCaslin, Creative Drama In The Classroom, Fifth Edition, Players Press Inc., California, 1990, ς. 
290. 
144 McCaslin 1997, ό.π., ς. 9-11. 
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ωραίεσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ δράματοσ και μποροφν να αποτελζςουν το 

κατάλλθλο υλικό. Συνεπϊσ, το δράμα αποτελεί ζναν ιδιαίτερο τρόπο για να 

ανακαλυφκεί και να εκτιμθκεί θ λογοτεχνία. Ζτςι, παρά το γεγονόσ ότι ςτο ζργο τθσ 

αναηθτά μια ςχζςθ ανάμεςα ςτο δράμα και ςτθν αιςκθτικι εκπαίδευςθ, εντοφτοισ 

αναγνωρίηει ότι θ πιο προφανισ προςφορά του δράματοσ ζγκειται ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ «γλωςςικισ τζχνθσ», εννοϊντασ τθν ανάγνωςθ λογοτεχνίασ και ποίθςθσ και τθν 

ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ μζςω του προφορικοφ και γραπτοφ λόγου του 

παιδιοφ.145  

 Ο Brian Woolland επίςθσ αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθ διδαςκαλία του 

δράματοσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο· ςτο βιβλίο του, εκτόσ από τθ λεπτομερι κεωρθτικι 

του τοποκζτθςθ, προςφζρει πολλζσ ιδζεσ για τθν εφαρμογι ποικίλων 

δραςτθριοτιτων και τεχνικϊν, ιδζεσ για ςχεδιαςμοφσ μακθμάτων και προτάςεισ για 

τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτθν τάξθ.146 Κεωρεί ότι «το Δράμα ςυνιςτά 

βαςικό μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςα ςτο ςχολείο. Αποτελεί ζνα 

περιβάλλον μάκθςθσ και για τουσ δαςκάλουσ και για τουσ μακθτζσ». Σθμειϊνει ότι 

μζςα από τθ ςυνεργαςία, οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αναπτφξουν γνϊςεισ, 

δεξιότθτεσ και κατανόθςθ του κόςμου μζςα ςτον οποίο ηουν. Θ καλι πρακτικι ςτο 

δράμα είναι κατά βάςθ διαπολιτιςμικι. Για τον ίδιο, το δράμα «δεν αποτελεί μόνο 

αυτόνομο μάκθμα αλλά και μια μζκοδο· είναι μια δθμιουργικι μορφι τζχνθσ και 

ζνα μακθςιακό εργαλείο».147  

 Ο Brian Woolland υπογραμμίηει τθ ςχζςθ του δράματοσ και τθσ ιςτορίασ: 

κεωρεί ότι «θ αφιγθςθ και θ ανάγνωςθ ιςτοριϊν είναι ζνα ηωτικά ςθμαντικό μζροσ 

τθσ εκπαίδευςθσ του παιδιοφ».148 Βζβαια, κεωρεί πολφ ςθμαντικζσ και υποςτθρίηει 

τισ ιςτορίεσ που δθμιουργοφν τα ίδια τα παιδιά κατά τθ διάρκεια τθσ δραματικισ 

διαδικαςίασ. Ζτςι, για να παροτρφνει τθν τάξθ ςτθ δθμιουργία μιασ αυτοςχζδιασ 

ιςτορίασ, προτείνει τθν ανάγνωςθ ι αφιγθςθ γραμμζνων ιςτοριϊν άλλοτε ωσ 

ςθμείο εκκίνθςθσ άλλοτε ωσ απόςπαςμα κατά τθν εξζλιξθ του δράματοσ και άλλοτε 

ωσ κατακλείδα ςτο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ.149 Γενικότερα κεωρεί ότι θ δουλειά του 

δράματοσ αφορά κυρίωσ τρεισ περιοχζσ: τον ρόλο, τθν αφιγθςθ και τθ γλϊςςα. 

Ππωσ πολλοί παιδαγωγοί κεάτρου, ζτςι κι ο Woolland προτείνει τθν αντιμετϊπιςθ 

των δφο περιοχϊν δουλειάσ, δθλαδι του δράματοσ και του κεάτρου ωσ δφο 

τμιματα ενόσ ςυνεχοφσ. Άλλωςτε, επιχειρθματολογεί ότι ςε κάκε δραςτθριότθτα 

δράματοσ (ι κεάτρου) εμπλζκεται ςε κάποιο ςτάδιο απαραίτθτα ζνα κοινό.150  

                                                
145 McCaslin 1997, ό.π., ς.75, 178. 
146

 B. Woolland, Θ Διδαςκαλία του Δράματοσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, όλοι ςτθ ηωι & ρόλοι ςτο 
κζατρο, μτφ. Ε. Κανθρά, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1999.  
 Αρκετζσ από τισ προτάςεισ του Woolland χρθςιμοποιικθκαν και διευκόλυναν το ςυγκεκριμζνο 
αναγνωςτικό πρόγραμμα. Αναλυτικότερα κάποιεσ από τισ προτάςεισ του τίκενται ςτο ερευνθτικό 
μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ.  
147

 Π.π., ς. 364. 
148

 Π.π., ς. 49.  
149

 Ππ., ς 47-49. 
150 Ππ., ς. 237-238. 
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 Σαφϊσ, υπάρχουν πολλοί ακόμθ κεωρθτικοί του κεάτρου και του δράματοσ οι 

οποίοι με το ζργο τουσ ζχουν ςφραγίςει αυτό το νζο πεδίο. Κακϊσ δεν είναι δυνατό 

να γίνει αναφορά ςε όλουσ, αξίηει να γίνει λόγοσ ςτον John O’Toole γιατί θ πρόταςι 

του για τα ςτοιχεία του δράματοσ χρθςιμοποιικθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ορίηει τα εξισ δομικά ςτοιχεία κάκε κεατρικισ εμπειρίασ που 

αυτόματα αποτελοφν και τα ςτοιχεία του δράματοσ: το δραματικό περιβάλλον, τουσ 

ρόλουσ, τθ δραματικι ζνταςθ, τθν εςτίαςθ, τον χϊρο, τον χρόνο, τον λόγο και τθν 

κίνθςθ, τα ςφμβολα, το νόθμα.151Ο O’Toole ορίηει το δράμα ωσ μια δυναμικι 

διαδικαςία κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι ςυμμετζχοντεσ, χρθςιμοποιϊντασ 

ςτοιχεία του κεάτρου, βρίςκονται ταυτόχρονα ςε δφο κόςμουσ, ςτον πραγματικό 

και ςτον φανταςτικό. Ο ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν κόςμων (μζκεξθ), που 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ, επιτρζπει τθ λειτουργία των «πλαιςίων του 

περιβάλλοντοσ» (contextual frames): τα παιδιά ξεκινοφν από το πραγματικό 

κοινωνικό τουσ περιβάλλον (real context) και κατά τθ διάρκεια τθσ δραματικισ 

διαδικαςίασ εντάςςονται ςτο ςκθνικό περιβάλλον (context of the setting) και ςτο 

περιβάλλον του κεατρικοφ μζςου (context of the medium) που με τθ ςειρά τουσ 

οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ του μυκοπλαςτικοφ περιβάλλοντοσ (fictional context).152 

Ππωσ πολλοί άλλοι κεωρθτικοί, ςθμειϊνει ότι δραματικι διαδικαςία (ςτοιχείο του 

δράματοσ) και το τελικό προϊόν (παράςταςθ, ςτοιχείο του κεάτρου) πρζπει να 

γίνουν αντιλθπτά ωσ μζρθ του ίδιου ςυνεχοφσ.153  

 Λδιαίτερθ αναφορά χρειάηεται να γίνει ςε τρεισ πολφ ςθμαντικοφσ 

εκπροςϊπουσ του πεδίου, τον John Somers και τουσ David Pammenter και Alex 

Mavrocordatos, παιδαγωγοφσ κεάτρου που ζχουν ςυνεργαςτεί πολφ με το 

«Ρανελλινιο Δίκτυο για το κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ». Ο Somers ζχει ειδικευτεί ςτο 

εφαρμοςμζνο κζατρο (applied drama) το οποίο χειρίηεται τθ κεατρικι εμπειρία και 

τισ δομζσ του κεάτρου για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν φαινομζνων. Κεωρεί ότι 

ζνα κεατρικό εργαςτιριο είναι ζνα είδοσ «κοινωνικοφ εργαςτθρίου» όπου 

μελετοφνται ςυμπεριφορζσ, αξίεσ και ςχζςεισ ςυγκεκριμζνων ανκρϊπων που 

βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Το κζατρο που μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

μζςο, διευρφνει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι άνκρωποι τθν κοινωνία και τθ 

κζςθ τουσ μζςα ςε αυτι.154 Επίςθσ ζχει αςχολθκεί ιδιαίτερα με το κζατρο τθσ 

                                                
151 J. O’ Toole, The process of Drama, Negotiating Art and Meaning, Routledge, London, 1992, ς. 13-
47. Ραρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο ακολουκεί υποενότθτα όπου αναλφονται τα ςτοιχεία του 
δράματοσ. 
152 Ππ., ς. 51-53. 
153

 Ππ., ς. 10 
154

 J. Somers, «Εκεί που το κζατρο ςυναντά τθν εκπαίδευςθ: αλλαγι ςυμπεριφοράσ μζςα από μια 
κεατρικι εμπειρία», ςτο Ν. Γκόβασ (επιμ.), Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ: μορφι τζχνθσ και εργαλείο 
μάκθςθσ, Ρρακτικά από τθ 2

θ
 Διεκνι Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ Ακινα, 

Δεκζμβριοσ 2001 , μτφ. Μ. Λοφρου, Δίκτυο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. Μεταίχμιο, Ακινα, 2002, ς. 74, 
77.  
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κοινότθτασ ι το κζατρο/δράμα ωσ κοινωνικι παρζμβαςθ.155 Στθ διαδικαςία του 

δράματοσ κεωρεί απαραίτθτο να οδθγοφνται οι μακθτζσ ςτθ νοθματοδότθςθ των 

πράξεϊν τουσ. Ταυτόχρονα, βζβαια, πιςτεφει ότι τα παιδιά πρζπει να προοδεφουν 

ςτθ χριςθ διαφόρων κεατρικϊν μορφϊν.156 Στο ζργο του τονίηει τον πολφτιμο ρόλο 

που επιτελοφν οι ιςτορίεσ για τθ διεξαγωγι ενόσ δράματοσ αλλά και για τθν 

ερμθνεία του εαυτοφ και του κόςμου: υποςτθρίηει ότι θ ζννοια τθσ αφιγθςθσ, τθσ 

εξιςτόρθςθσ ι ανάγνωςθσ ι δθμιουργίασ ιςτοριϊν είναι μια απολφτωσ απαραίτθτθ 

πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ· αυτζσ παρζχουν τα οργανωμζνα πλαίςια 

νοθματοδότθςθσ κάκε εμπειρίασ που βιϊνει ο άνκρωποσ.157 Μζςα από τθ κεατρικι 

πράξθ οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να ειςχωριςουν ςτθν 

ιςτορία του άλλου. Για τον Somers αυτό το «μοίραςμα» των ιςτοριϊν αποτελεί ζναν 

από τουσ πιο αποτελεςματικοφσ τρόπουσ παρζμβαςθσ και αλλαγισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ ενόσ ατόμου.158 Ο Somers, υπογραμμίηοντασ ότι ςτο δράμα οι 

ςυμμετζχοντεσ ενκαρρφνονται να μπουν ςε ζναν φανταςτικό τρόπο, προτείνει μια 

ποικιλία τεχνικϊν ειςαγωγισ των μακθτϊν ςτον κόςμο αυτό. Τζλοσ, αξίηει να γίνει 

αναφορά ςε μια ιδιαίτερα ςθμαντικι τεχνικι που ο ίδιοσ ειςάγει και που 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα για τθν παρουςίαςθ κάκε λογοτεχνικοφ 

βιβλίου ςτα παιδιά: το πακζτο εξερεφνθςθσ (compound stimulus).159 

 Τελευταία αναφορά γίνεται ςτουσ David Pammenter και Alex Mavrocordatos 

που ενδιαφζρονται ιδιαίτερα για το «Κζατρο για τθν Ανάπτυξθ» (Theatre for 

Development).160 Κυρίωσ αναφζρονται ςτισ ζννοιεσ τθσ ταυτότθτασ του εαυτοφ και 

τθσ ταυτότθτασ του Άλλου, ςτον ρόλο τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και τθσ 

                                                
155 Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο περιγράφεται αναλυτικά ζνα εναλλακτικό μοντζλο «κεάτρου 
κοινότθτασ» που ο Somers ςτο Devon, ςτθ νοτιοδυτικι Αγγλία. Στο J. Somers, «Κζατρο Κοινότθτασ 
ςτο αγροτικό Devon: ζνα εναλλακτικό μοντζλο», εκπαίδευςθ και κζατρο, μτφ. Ν. Τςενζ, Δίκτυο 
Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τχ. 3, Μάρτιοσ 2003, ς. 28-43.  
156 J. Somers, «Το Εκπαιδευτικό Δράμα: Τι κάνουν οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ», εκπαίδευςθ & 
κζατρο, Δίκτυο κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ, τχ. 1, Δεκζμβριοσ 2001, ς. 6-7. 
157 Θ ικανότθτα για εξιςτόρθςθ επιτρζπει ςτον άνκρωπο να εμπλακεί ςε τρεισ κεμελιϊδεισ 
διαδικαςίεσ, δθλαδι: 1) να οργανϊςει ςτιγμιαίεσ εμπειρίεσ μζςα ςε μια ςειρά από μνιμεσ, 2) να 
μπορζςει να προβλζψει κάτι για το μζλλον, 3) να βιϊνει ζμμεςα, νοερά, μζςα από τισ ιςτορίεσ των 
άλλων, πλευρζσ του κόςμου που ο ίδιοσ δεν μπορεί να βιϊςει. J. Somers, «Αφιγθςθ, εκπαιδευτικό 
δράμα και πακζτο εξερεφνθςθσ», εκπαίδευςθ & κζατρο, μτφ. Ν. Χολζβα, Ρανελλινιο Δίκτυο για το 
Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τχ. 9, 2008, ς.117. 
158 J. Somers ςτο Ν. Γκόβασ 2002, ς. 75-76. 
159 Ραρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο πρόγραμμα, δίνεται αναλυτικά θ περιγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ. Στο 
J. Somers 2008, ό.π., ς.118-122. 
160

 Αξίηει να αναφερκεί ότι ο Pammenter αποτελεί ιδρυτικό μζλοσ τθσ ομάδασ Belgrade για το 
Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ του Coventry τθσ Αγγλίασ (Belgrade TIE Team Coventry), τθσ πρϊτθσ 
κεατροπαιδαγωγικισ ομάδασ (Theatre in Education/ TiE). Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα, που 
δθμιουργικθκε το 1965, αποτζλεςε πρότυπο για τθν πρακτικι του Κεάτρου ςτθν Εκπαίδευςθ ςε 
εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ του Δράματοσ ςτθν Εκπαίδευςθ 
(DiE, Drama in Education). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία των ΤiΕ ςτο D. Pammenter, 
«Devising for TIE» ςτο T. Jackson (επιμ.), learning through theatre, new perspectives on theatre in 
education, Routledge, London & New York, 1993, ς. 54-57. ). Για τα κεατρο-παιδαγωγικά 
προγράμματα(ΤiΕ) γίνεται λόγοσ παρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο.  
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πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ και ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ μεταμόρφωςθσ 

και τθσ λιψθσ αποφάςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιοφν το δράμα και τθ 

δθμιουργικότθτα για να βοθκιςουν τα παιδιά να διερευνιςουν τισ κοινωνικζσ 

πραγματικότθτεσ με τισ οποίεσ ηουν, δίνοντάσ τουσ τθ δφναμθ αφενόσ να 

κατανοιςουν και να αλλάξουν τθ δικι τουσ αντίλθψθ και τθν αντίλθψθ των άλλων 

και αφετζρου να προςβλζπουν ςε ζνα μζλλον που κα το δθμιουργιςουν οι ίδιοι.161 

Με άλλα λόγια, κεωροφν ότι μζςα από τθ δθμιουργικι ανακάλυψθ που προςφζρει 

το δράμα και το κζατρο οι ςυμμετζχοντεσ προςπακοφν να οργανϊςουν τουσ 

τρόπουσ για να καταλάβουν τον εαυτό τουσ και τον κόςμο, αρκρϊνοντασ αυτι τθν 

κατανόθςθ και αμφιςβθτϊντασ τθν.162  

 Επθρεαςμζνοι από το ζργο του βραηιλιάνου παιδαγωγοφ Paulo Freire, 

ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ με τθν πολιτιςμικι δράςθ αναφζροντασ ότι «δεν υπάρχει 

κοινωνία ςτον κόςμο που να κατάφερε να επιβιϊςει χωρίσ να πανθγυρίςει τον 

πολιτιςμό τθσ και χωρίσ να δθμιουργιςει πολιτιςμικά μζςα ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ 

κοινωνικισ τθσ πραγματικότθτασ και μεταςχθματιςμοφ τθσ ςτισ επικυμθτζσ 

πραγματικότθτεσ».163 Οι Pammenter και Mavrocordatos κεωροφν ότι θ πολιτιςμικι 

δράςθ για τον μεταςχθματιςμό –ςτθν οποία οι παραςτατικζσ τζχνεσ και θ 

εκπαίδευςθ ζχουν κεντρικι κζςθ– εξαρτάται από τθ φανταςία, τθ δθμιουργικότθτα 

και τον ορκό λόγο. Υποςτθρίηουν τον «διάλογο αλλθλεπίδραςθσ» του Paulo Freire 

(co-intentional dialogue) ςφμφωνα με τον οποίο θ μάκθςθ ζχει ςχζςθ με τθ 

διατφπωςθ ερωτθμάτων και τθν πρόκλθςθ απαντιςεων οι οποίεσ κζτουν τθν 

επόμενθ ερϊτθςθ.164 Ακόμθ, αςχολοφνται με τθν «κατανόθςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ μζςα από τον αυτοπροςδιοριςμό»: προωκοφν, δθλαδι, τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ετερότθτασ ϊςτε να κατανοιςουν οι άνκρωποι τθ διαφορά 

και τον εαυτό τουσ και ταυτόχρονα να αλλάξουν τισ προκαταλιψεισ που οδθγοφν 

πολλζσ ομάδεσ ςτθν περικωριοποίθςθ. Το «κεατρικό εργαςτιριο» τθσ παροφςασ 

ζρευνασ, που πραγματοποιικθκε ζνα χρόνο μετά από το αναγνωςτικό πρόγραμμα, 

ζχει πολλζσ επιρροζσ από το ζργο του David Pammenter και του Alex 

Mavrocordatos.165 

                                                
161

 D. Pammenter & A. Mavrocordatos, «Το κζατρο ςτθν τάξθ: για ζνα μακθτικό κζατρο πολιτιςμικισ 
ενοποίθςθσ (Το δράμα ωσ εκπαίδευςθ για κοινωνικι αλλαγι), ςτο Ν. Γκόβασ (επιμ.) Το κζατρο ςτθν 
εκπαίδευςθ, χτίηοντασ γζφυρεσ, 3θ Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Δίκτυο 
κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ. Μεταίχμιο, Ακινα, 2003, ς. 306. 
162 D. Pammenter & A. Mavrocordatos, «Το Είναι και το Γίγνεςκαι μζςα ςτον κόςμο κάποιου άλλου. 
Ροιοσ ζχει το πρόςταγμα;», ςτο Γκόβασ 2004, ό.π., ς. 57. 
163 Pammenter & Mavrocordatos, «Ρολιτιςμικι δράςθ για τον κοινωνικό μεταςχθματιςμό», ςτο 
Γκόβασ 2003, ό.π., ς. 134. 
164 Pammenter & Mavrocordatos, ςτο Γκόβασ 2004, ό.π., ς. 55. 
165 Οι παραπάνω κζςεισ των Pammenter και Mavrocordatos εκφράηονται και ςτθ νζα παιδαγωγικι 
πρακτικι που ειςθγοφνται μαηί με άλλουσ παιδαγωγοφσ του κεάτρου (N. Owen, A. Thompson, N. 
Γκόβασ, M. Γιαννοφλθ, Τ. Κακουδάκθ, Α. Τςιχλι, Χ. Ηϊνιου, Ν. Οικονομίδου & Σταφρου, Φ. 
Δθμθτρίου) ςτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα mPPact (2006-2009). Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να 
αξιοποιθκεί το κζατρο/δράμα και οι παραςτατικζσ τζχνεσ ςτθν Εκπαίδευςθ με ςτόχο: 1) να 
αςχολείται με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι πραγματικότθτα και τθν εικόνα/αντανάκλαςι τθσ μζςα ςτθν 
τάξθ, 2) να αναγνωρίηει ζναν καινοφριο πιο ςφνκετο ρόλο ςτο δάςκαλο ωσ παιδαγωγό, 3) να 
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Tο «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα  

Ππωσ γίνεται εμφανζσ από τα παραπάνω, το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» 

αποτελεί ζναν ιδιαίτερα ευρφ όρο-ομπρζλα, ςτον οποίο εκπαιδευτικοί, 

κεατρολόγοι, κεατροπαιδαγωγοί και καλλιτζχνεσ δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο. 

Το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» άλλοτε αντιμετωπίηεται ωσ διδακτικό εργαλείο, 

άλλοτε ωσ μορφι τζχνθσ ι και τα δφο μαηί. Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι το κζατρο –

ζςτω και με ςχετικι κακυςτζρθςθ– ζχει τα τελευταία χρόνια ενταχκεί ςτα 

Αναλυτικά Ρρογράμματα τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.166 

Ο Κεόδωροσ Γραμματάσ, ο οποίοσ ςτο ευρφτερο ζργο του αςχολείται με κζματα 

Κοινωνιολογίασ, Λςτορίασ, Σθμειολογίασ του Κεάτρου, Συγκριτικισ Κεατρολογίασ, 

Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ και Ρολιτιςμοφ, δίνει ζμφαςθ ςτθν ειςαγωγι τθσ 

κεατρικισ παιδείασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Κεωρϊντασ το «κζατρο ςτθ 

εκπαίδευςθ» ωσ μια πολυδιάςτατθ πραγματικότθτα που περιλαμβάνει ταυτόχρονα 

περιςςότερα και κάποτε αντικετικά επιμζρουσ ςτοιχεία, αναφζρεται ςε αυτό ωσ 

«πρακτικι εφαρμογι και κεωρθτικι γνϊςθ», ωσ «καλλιτεχνικι δθμιουργία και 

ψυχοπνευματικι καλλιζργεια», ωσ «ψυχο-ςωματικι εμπειρία και μακθςιακι 

εναςχόλθςθ», ωσ «βιωματικι γνϊςθ και διδακτικι μεκοδολογία», ωσ «ελεφκερθ 

ζκφραςθ και διδαςκόμενο μάκθμα», ωσ «χρονικότθτα τθσ επικοινωνίασ και 

διαχρονικότθτα τθσ αγωγισ».167 Στα βιβλία του αςχολείται με μεκόδουσ 

διδαςκαλίασ και πρακτικισ εφαρμογισ του κεάτρου ςτο ςχολείο όπωσ και ςτισ 

ποικίλεσ μορφζσ που αυτό μπορεί να πάρει.168 Ζχει ιδιαίτερα αςχολθκεί με τθ 

κεατρικι παράςταςθ και τθ δραματουργικι ανάλυςθ και επεξεργαςία του 

κεατρικοφ κειμζνου ςτο ςχολείο κακϊσ και με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςε κζματα κεάτρου.169  

Λδιαίτερα ζντονθ είναι θ τάςθ ειςαγωγισ τθσ δραματοποίθςθσ ςτθ ςφγχρονθ 

ελλθνικι ςχολικι πραγματικότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ ζχει 

αςχολθκεί ιδιαίτερα με το κζμα και κεωρεί ότι «θ δραματοποίθςθ δεν είναι μόνο 

μια δραςτθριότθτα αιςκθτικισ αγωγισ, αλλά ζνασ τρόποσ βίωςθσ του ςχολικοφ 

                                                                                                                                       
χρθςιμοποιεί τθ δθμιουργικότθτα, τθ φανταςία, τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν, προκειμζνου να 
καταςκευάςουν τον δικό τουσ κόςμο. Διακζςιμο ςτο www.theatroedu.gr/main/old_pages/mPPact. 
Για τθ κεωρία και τισ πρακτικζσ του προγράμματοσ mPPact ςτο A. Mavrocordatos (επιμ.), mPPact 
manifest,methodology for a Pupil and Performing Arts-Centered Teaching, Education and Culture DG, 
Lifelong Learning Programme, 2009.  
166

 Αναλυτικό Ρρόγραμμα Κεατρικισ Αγωγισ, Ρ.Δ. 132/ 10-4-1990, ΦΕΚ 1373/18-10-2001, ΦΕΚ 
303/13-3-2003.  
167 Κ. Γραμματάσ, Το Θζατρο ςτο Σχολείο, Μζκοδοι διδαςκαλίασ και εφαρμογισ, Ατραπόσ, Ακινα, 
2004, ς. 62-66. 
168

 Κ. Γραμματάσ, Θζατρο και Ραιδεία, Νθρθίδεσ, Ακινα, 1998, ς. 395-408, 425-503, Κ. Γραμματάσ, 
Διδακτικι του Θεάτρου, τυπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ, Ακινα, 1999, ς. 39-62, 205-278 και Γραμματάσ 2004 
ό.π. 
169

 Κ. Γραμματάσ, Θεατρικι Ραιδεία και Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν, τυπωκιτω-Γ. Δαρδανόσ, 
Ακινα, 1997. 
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γίγνεςκαι, που είναι θ ίδια ηωι του παιδιοφ».170 Στα βιβλία τθσ προτείνει πολλζσ 

δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια, αςκιςεισ, κζματα αυτοςχεδιαςμϊν, δραματοποιιςεων 

και παντομίμασ, κζτοντασ κάκε φορά ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ.171 Σθμαντικό είναι 

το τελευταίο τθσ βιβλίο Μαφρθ αγελάδα, άςπρθ αγελάδα, Δραματικι Τζχνθ ςτθν 

Εκπαίδευςθ και Διαπολιτιςμικότθτα. Στο ςυγκεκριμζνο βιβλίο αναλφει διάφορεσ 

μορφζσ διαδραςτικοφ κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ και τον ρόλο που αυτζσ μποροφν 

να διαδραματίςουν ςτθ διαπολιτιςμικότθτα που παρουςιάηει θ ελλθνικι ςχολικι 

πραγματικότθτα. Μεγάλθ ζμφαςθ δίνει ςτο ζργο του βραηιλιάνου 

κεατροπαιδαγωγοφ Augusto Boal, ο οποίοσ με το βιβλίο του Θζατρο του 

Καταπιεςμζνου ζχει ςφραγίςει το πεδίο του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ».172 

Αναφζρεται ςτισ αρχζσ, τα ρεφματα και τα μοντζλα τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ και προτείνει μια μεταςχθματιςτικι παιδαγωγικι όπου θ μάκθςθ 

ςυνδζεται με τθν προςωπικι και ςυλλογικι εμπειρία, όπου αναλφονται ςθμαντικά 

κοινωνικά ηθτιματα και όπου οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να προχωριςουν ςε 

δθμοκρατικι ςυμμετοχι και κοινωνικι δράςθ.173 Συνδζοντασ τισ κεωρίεσ τθσ 

μεταςχθματιςτικισ παιδαγωγικισ του Freire, τθ δυναμικι παιδαγωγικι, τθν 

κοινωνικοςυναιςκθματικι εκπαίδευςθ, τθ κεωρία τθσ εμψφχωςθσ, τθ βιωματικι-

ςυνεργατικι μάκθςθ, τον εποικοδομθτιςμό και τθν ζννοια τθσ πολλαπλισ 

νοθμοςφνθσ του Gardner, δίνει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ εφαρμογισ τθσ 

Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ με ςτόχο τθ διαπολιτιςμικότθτα.174 Τζλοσ, θ 

Κοντογιάννθ προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ βιωματικϊν προγραμμάτων 

δραματικισ τζχνθσ που υλοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα περιγράφοντασ αναλυτικά τουσ 

ςτόχουσ, τθ μεκοδολογία και τα ςυμπεράςματά τουσ.175 

 Είναι γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια θ ζνταξθ του «κεάτρου ςτθν 

εκπαίδευςθ» αφορά ολοζνα και περιςςότερουσ επιςτιμονεσ από τον εκπαιδευτικό 

και τον κεατρικό χϊρο. Στο ςθμείο αυτό χρειάηεται να γίνει ειδικι αναφορά ςτθ 

δράςθ του «Ρανελλινιου Δικτφου για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ» μζςα από το 

οποίο εκφράηονται πολλζσ πρωτοβουλίεσ και μζλθ του. Ρρόκειται για μια 

επιςτθμονικι ζνωςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ πράξθσ του κεάτρου,  

του εκπαιδευτικοφ δράματοσ και των άλλων παραςτατικϊν τεχνϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ. Θ δράςθ του αρχίηει το 1998, όταν δθμιουργεί ζνα ολοκλθρωμζνο 

                                                
170 Άλκθςτισ, Το βιβλίο τθσ δραματοποίθςθσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2007, ς. 42. 
171 Αςκιςεισ, παιχνίδια και ποικίλα κζματα για τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι δραματοποίθςθσ 
προτείνονται ςτα βιβλία τθσ Κοντογιάννθ: Άλκθςτισ, Το αυτοςχζδιο κζατρο ςτο ςχολείο, 
Ρροετοιμαςία για τθ δραματοποίθςθ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1989 και Άλκθςτισ, Θ 
δραματοποίθςθ για παιδιά, για γονείσ, νθπιαγωγοφσ, δαςκάλουσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1999. 
172 Ραρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτο «κζατρο του Καταπιεςμζνου» 
του Boal. Θ Κοντογιάννθ, αναφερόμενθ ςτο ςυνολικό ζργο του βραηιλιάνου κεατροπαιδαγωγοφ, 
εκτόσ από το Θζατρο του Καταπιεςμζνου («Κζατρο Forum», «Κζατρο τθσ Εικόνασ», «Αόρατο 
Κζατρο», «Κζατρο τθσ Εφθμερίδασ»), κάνει λόγο για το Νομοκετικό Θζατρο και το Ουράνιο Τόξο τθσ 
Επικυμίασ. Στο Άλκθςτισ 2008, ό.π., ς. 44-70. 
173

 Άλκθςτισ 2008, ό.π., ς. 149-150. 
174

 Π.π., ς. 153-200.  
175 Π.π., ς. 305-454 
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βιμα διαλόγου με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, δθλαδι εκπαιδευτικοφσ όλων των 

βακμίδων, δαςκάλουσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ, δαςκάλουσ δράματοσ, κεατρολόγουσ, 

καλλιτζχνεσ που διδάςκουν ςε εκπαιδευτικά προγράμματα, κεατροπαιδαγωγοφσ, 

πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ. Ο Νίκοσ Γκόβασ, επιμελθτισ των πρακτικϊν από τισ 

Διεκνείσ Συνδιαςκζψεισ που οργανϊνονται τακτικά ςτθν Ακινα και υπεφκυνοσ 

ζκδοςθσ του ετιςιου περιοδικοφ Εκπαίδευςθ και κζατρο, αναφερόμενοσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του Δικτφου, διακρίνει το ςυγγραφικό ζργο. Για τον Γκόβα, ο 

διάλογοσ μεταξφ των μελϊν του Δικτφου ενκαρρφνεται μζςα από οργανωμζνα 

προγράμματα επιμόρφωςθσ, καλοκαιρινζσ καταςκθνϊςεισ, τθ Διεκνι Συνδιάςκεψθ 

τθσ Ακινασ, τα επιλεγμζνα καινοτόμα κεατροπαιδαγωγικά προγράμματα που 

χρθματοδοτεί κακϊσ και τθν πλοφςια ςε υλικό ιςτοςελίδα του.176 Το Δίκτυο, που 

αποτελεί επίςθμο μζλοσ εκ μζρουσ τθσ Ελλάδασ ςτον Διεκνι Οργανιςμό για το 

Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (IDEA)177, ο οποίοσ εκτόσ των άλλων είναι ςφμβουλοσ τθσ 

UNESCO, αξιοποιεί τουσ καλφτερουσ ςτο είδοσ τουσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ καλλιτζχνεσ, 

εκπαιδευτικοφσ κεάτρου ι πανεπιςτθμιακοφσ και θ ςυμμετοχι όλων των 

εκπαιδευτικϊν βακμίδων είναι εντυπωςιακι.178 Ζτςι, μζςα από τθ δράςθ του 

Δικτφου, οι εκπαιδευτικοί αποκτοφν δεξιότθτεσ τθσ κεατρικισ τζχνθσ και ςυνδζονται 

με τουσ ςυναδζλφουσ άλλων χωρϊν, ςυμμετζχοντασ ςτον διάλογο που γίνεται 

διεκνϊσ για κζματα κεάτρου και εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςε 

νζουσ Ζλλθνεσ ερευνθτζσ να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ, ενϊ ταυτόχρονα 

δθμιουργοφνται μικρζσ ανεξάρτθτεσ «ομάδεσ εργαςίασ» που αποκτοφν 

χαρακτθριςτικά «κοινοτιτων μάκθςθσ» παράγοντασ υλικό και ζρευνεσ.179 

  Ζτςι, το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» αποτελεί ζνα νζο πεδίο που 

αναπτφςςεται ςθμαντικά ςτθ χϊρα μασ λαμβάνοντασ ποικίλεσ μορφζσ. Χριςιμο ςε 

αυτό το ςθμείο είναι να γίνει μια αναφορά ςτισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ που παίρνει 

και ςε κάποιουσ εκπροςϊπουσ. 

 

 α. Το κεατρικό παιχνίδι 

 Το κεατρικό παιχνίδι μαηί με τθ κεατρικι παράςταςθ αποτελοφν τισ δφο 

κυρίαρχεσ μορφζσ κεάτρου που ζδιναν παλιότερα περιεχόμενο ςτον όρο «κζατρο 

ςτθν εκπαίδευςθ». Σαφϊσ, ςιμερα ο όροσ ζχει πάρει ευρφτερεσ διαςτάςεισ. Το 

κεατρικό παιχνίδι, βζβαια, επειδι είναι πολφ οικείο ςτο παιδί, ςυνεχίηει να 

                                                
176 Θ ιςτοςελίδα του Δικτφου είναι www.theatroedu.gr. 
177 Ο IDEA (International Drama/ Theatre Education Association) ιδρφκθκε το 1992 και αποτελεί 
ςιμερα τον μεγαλφτερο οργανιςμό για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. D. Baron Cohen, «Ο διεκνισ 
οργανιςμόσ IDEA: νζεσ ιδζεσ και νζα μζλθ», Συνζντευξθ ςτθ Ν. Χολζβα ςτο εκπαίδευςθ και κζατρο, 
Δίκτυο Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τχ. 5, Δεκζμβριοσ 2004, ς. 27-31.   
178

 Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιοι ςθμαντικοί εκπρόςωποι του εξωτερικοφ με τουσ οποίουσ ζχει 
ςυνεργαςτεί το Δίκτυο: John Somers, David Pammenter, Alex Mavrocordatos, Jonothan Neelands, Joe 
Winston, Dorothy Heathcote κ.α. 
179

 Ν. Γκόβασ, «Το Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ωσ βιμα διαλόγου για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ» ςτο Α. Αυδι (επιμ.), Σχολικό Θζατρο, καλλιτεχνικι δθμιουργία και βιωματικι 
μάκθςθ, Δίκτυο-Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Κεςςαλονίκθ, 2005, ς.51-52. 
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εφαρμόηεται ιδιαίτερα είτε ωσ ολοκλθρωμζνθ κεατρικι προςζγγιςθ είτε –πολφ 

ςυχνά– ωσ προετοιμαςία/ειςαγωγι των μακθτϊν ςε κεατρικά ι άλλα εργαςτιρια. 

Για τον Γιϊργο Γιάνναρθ το κεατρικό παιχνίδι «προϊδεάηει και προετοιμάηει το παιδί 

ςτθν ιδζα και ςτθν τζχνθ του κεάτρου» κακϊσ το εξαςκεί ςτθν «ευκινθςία, ςτθν 

ευφράδεια, ςτθν αυτοπεποίκθςθ, ςτθ ςυνεργαςία, ςτον αυτοςχεδιαςμό, ςτθν 

αυτοζκφραςθ, αλλά και ςτθν αρμονικι ομαδικι εργαςία.180 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, το κεατρικό παιχνίδι επιδιϊκει να δϊςει ςτα παιδιά 

ευκαιρίεσ επικοινωνίασ, ευαιςκθτοποίθςθσ και δθμιουργικισ ζκφραςθσ με αφορμι 

το παιχνίδι. Βαςίηεται, δθλαδι, ςε μθχανιςμοφσ πολφ οικείουσ για το παιδί, 

ςυγκεκριμζνα, ςτθν άμεςθ και αναγκαία δραςτθριότθτα που είναι το παιχνίδι. Ζτςι, 

αποτελεί τθν πρϊτθ επαφι των παιδιϊν με τθ κεατρικι ζκφραςθ και μπορεί 

ιδιαίτερα να τα βοθκιςει να προςεγγίςουν τθ κεατρικι πράξθ. Στθρίηεται αφενόσ 

ςτο ςυμβολικό παιχνίδι, το οποίο γνωρίηουν καλά τα παιδιά, και αφετζρου, ςτο 

αυτοςχζδιο κζατρο, ςτο οποίο ειςάγονται. Αποτελεί μια αυτοςχζδια δράςθ, μια 

αυκόρμθτθ και δθμιουργικι ζκφραςθ ςτο περιβάλλον τθσ ομάδασ, αφοφ δεν 

προχποκζτει κανζνα γραπτό κείμενο. Βαςικά του ςτοιχεία είναι ο ρόλοσ και θ 

δράςθ. Ζτςι, τα παιδιά μζςα από τουσ ρόλουσ που επιλζγουν, εμπλζκονται ςε 

φανταςτικζσ καταςτάςεισ και αναδθμιουργοφν τον κόςμο. Στοχεφει: α) ςτθν 

ψυχαγωγία, τθ ςυναιςκθματικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ και αιςκθτικι 

καλλιζργεια του παιδιοφ, β) ςτθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ και τθσ παιγνιϊδουσ 

διάκεςθσ, γ) ςτθν καλλιζργεια τθσ επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και του ομαδικοφ 

πνεφματοσ, δ) ςτον ςεβαςμό τουσ κανόνεσ του εκάςτοτε κεατρικοφ παιχνιδιοφ και 

ςτουσ κανόνεσ που κεςπίηει θ ομάδα και ςτθν αυτοπεικαρχία, ε) ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ελεφκερθσ ςωματικισ ζκφραςθσ και ςτθν αυτοζκφραςθ, ςτ) ςτθν κατανόθςθ τθσ 

κοινωνικισ πραγματικότθτασ. 

 Ο Σίμοσ Ραπαδόπουλοσ, όταν αναφζρεται ςτα χαρακτθριςτικά του 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ, τα οποία το διαφοροποιοφν από τισ υπόλοιπεσ μορφζσ 

κεάτρου, ςθμειϊνει τα εξισ: το κεατρικό παιχνίδι προκρίνει τθν ανάγκθ του παιδιοφ 

να παίξει χρθςιμοποιϊντασ τον ρόλο για να κάνει πιςτευτι τθν κατάςταςθ ςτθν 

οποία εμπλζκεται· είναι αυτοςχζδιο και εφιμερο κακϊσ δεν καταγράφεται για να 

επαναλθφκεί· είναι αυκόρμθτο κι ελεφκερο αφοφ δεν οριοκετείται από κάποιο 

προκακοριςμζνο χρονικό πλαίςιο.181 

Σφμφωνα με τον Λάκθ Κουρετηι, τα βαςικά ςτάδια ανάπτυξθσ του κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ είναι182: 

1. Ευαιςκθτοποίθςθ και Συγκρότθςθ τθσ ομάδασ: Στο ειςαγωγικό αυτό ςτάδιο 

τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε παιχνίδια και αςκιςεισ με ςκοπό να αναπτφξουν 

                                                
180

 Γ. Γιάνναρθσ, Θεατρικι Αγωγι και Ραιχνίδι, Μ. Ρ. Γρθγόρθ, Ακινα, 1994, ς. 162. 
181

 Ραπαδόπουλοσ 2007, ό.π., ς. 24-25. 
182

 Τα ςτάδια ανάπτυξθσ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ περιγράφονται αναλυτικά από τον Λάκθ 
Κουρετηι, ιδιαίτερα ςθμαντικό εκπρόςωπο του κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ελλάδα ςτο Λ. Κουρετηισ, 
Το κεατρικό Ραιχνίδι: Ραιδαγωγικι κεωρία, πρακτικι και κεατρολογικι προςζγγιςθ, Καςτανιϊτθ, 
Ακινα, 1991, ς. 70-94.   
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δθμιουργικι ζκφραςθ και να αιςκανκοφν μζλθ τθσ ομάδασ. Χαρακτθριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ είναι: αςκιςεισ χαλάρωςθσ, αναπνοισ, εμπιςτοςφνθσ, 

παρατιρθςθσ, κινθτικά παιχνίδια, παιχνίδια ζκφραςθσ και μεταμορφϊςεων. Στο 

ςτάδιο αυτό ο εμψυχωτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ποικίλα λεκτικά, μουςικά, 

θχθτικά, οπτικά ερεκίςματα ϊςτε να ενεργοποιιςει τθ φανταςία, τθ ςωματικι 

κίνθςθ και ζκφραςθ των παιδιϊν.  

2. Αναπαραγωγι: Δθμιουργία ρόλων και καταςτάςεων: Με αφορμι κάποιο 

ερζκιςμα, τα παιδιά υιοκετοφν ρόλουσ τουσ οποίουσ μζςα ςε ζνα παιχνίδι 

δθμιουργίασ εναλλάςςουν ςυνεχϊσ. Δοκιμάηουν δράςεισ, διαμορφϊνουν ςχζςεισ 

με τουσ άλλουσ, επινοοφν ςκθνικοφσ χϊρουσ. Στο ςτάδιο αυτό ςτινουν τον χϊρο 

που κζλουν να δράςουν, χρθςιμοποιϊντασ υπάρχοντα αντικείμενα ι 

ηωγραφίηοντασ και ςχεδιάηοντασ άλλα από απλά υλικά. 

3. Σκθνικι αυτοςχζδια δράςθ:Οι προθγοφμενεσ ελεφκερεσ δράςεισ και 

αυτοςχεδιαςμοί παίρνουν ςκθνικό χαρακτιρα, κακϊσ τα παιδιά κρατοφν ζναν από 

τουσ ρόλουσ που δοκίμαςαν ςτο δεφτερο ςτάδιο, ςτακεροποιοφνται οι ομάδεσ και 

ςτινεται ζνα κεατρικό δρϊμενο, το οποίο παρουςιάηεται ςε μια άλλθ ομάδα-κοινό. 

Θ παρουςίαςθ του ςκθνικοφ δρϊμενου ςυμπλθρϊνεται με τθ χριςθ απλϊν 

ςκθνικϊν και κοςτουμιϊν, που ζχουν δθμιουργθκεί από τα ίδια τα παιδιά με τθ 

χριςθ απλϊν αντικειμζνων, υφαςμάτων, εικαςτικϊν καταςκευϊν. Αντίςτοιχα, 

διάφορα θχθτικά και μουςικά ερεκίςματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να 

ςυνοδεφςουν τθ κεατρικι δράςθ. 

4. Ανάλυςθ και αποτίμθςθ του εργαςτθρίου: Το κεατρικό παιχνίδι 

ολοκλθρϊνεται μζςα από ςυηιτθςθ και διάλογο ςτθν ομάδα. Ακοφγονται απόψεισ, 

αντιρριςεισ, νζεσ προτάςεισ. Στο τζλοσ, οι ςκθνικζσ δράςεισ που προθγικθκαν 

μποροφν να μετατραποφν ςε εικόνεσ, ιχουσ και λόγο. Θ δυνατότθτα μπορεί να 

δοκεί μζςα από εικαςτικζσ και μουςικζσ δραςτθριότθτεσ ι τθ ςυγγραφι κάποιου 

αφθγθματικοφ κειμζνου.  

Βζβαια, όλοι οι κεωρθτικοί ι οι πρακτικοί κεάτρου δεν διακρίνουν τα ίδια 

ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Ο Γιάνναρθσ διακρίνει τισ εξισ 

φάςεισ κεατρικοφ παιχνιδιοφ: α) Ατομικι απελευκζρωςθ και ςυγκρότθςθ ομάδασ, 

β) Αναπαραγωγι ρόλων με τθ χριςθ τθσ φανταςίασ και γ) Εκτζλεςθ δρϊμενων με 

τον ςκθνικό αυτοςχεδιαςμό.183 Θ Εφα Ραπαγεωργίου πάλι, προτείνει μια ςειρά 

παιχνιδιϊν και αςκιςεων που υπθρετοφν τουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ από τθν 

πρϊτθ εναςχόλθςθ των παιδιϊν με το κεατρικό παιχνίδι μζχρι τθν εξοικείωςι τουσ 

με αυτό.184 

 

 

                                                
183

 Γιάνναρθσ 1994, ό. π., ς. 164. 
184

 Ε. Ραπαγεωργίου, Θεατρικό Ραιχνίδι I και II, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων, Αριςτοτζλειο 
Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ, 2002. Οι ςτόχοι και οι αντίςτοιχεσ αςκιςεισ κεατρικοφ 
παιχνιδιοφ που προτείνει θ Ραπαγεωργίου περιγράφονται αναλυτικότερα ςτο κεφάλαιο «Θ 
δυναμικι τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ-ειςαγωγι ςτθ δραματικι μζκοδο».  



50 

 

β. Θ κεατρικι παράςταςθ 

Αςφαλϊσ ζχει περάςει ο καιρόσ που οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ι 

ςχεδιαςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ι παιδαγωγοί κεάτρου αντιλαμβάνονταν το 

«κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ» ωσ κεατρικι παράςταςθ. Σιμερα, δεν γίνεται αναφορά 

ςτισ επαγγελματικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ που απευκφνονται ςτα παιδιά –το 

γνωςτό «παιδικό κζατρο»– αλλά για τισ παραςτάςεισ που προετοιμάηονται από τα 

ίδια τα παιδιά.185 

 Θ κεατρικι παράςταςθ αναφζρεται κυρίωσ ςτθ ςκθνικι παρουςίαςθ ενόσ 

κεατρικοφ κειμζνου χρθςιμοποιϊντασ πολλζσ περιοχζσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ 

(ανάλθψθ ρόλων, υποκριτικι, ςκθνοκεςία, ςκθνογραφία, ενδυματολογία, μουςικι 

παραγωγι). Σαφϊσ, μπορεί να προκφψει και από τθ ςφνκεςθ άλλων επιπζδων 

κεατρικισ ζκφραςθσ ι ωσ ζνα καταλθκτικό ςτάδιο δραματικϊν προςεγγίςεων όπωσ 

θ δραματοποίθςθ, ο αυτοςχεδιαςμόσ, το κεατρικό παιχνίδι. Ο Κεόδωροσ 

Γραμματάσ αναφζρεται ςτθ κεατρικι παράςταςθ ωσ τθν «κορυφαία ςτιγμι του 

κεάτρου» με διττό ρόλο: παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό.186 Ζτςι, ταυτόχρονα με τουσ 

καλλιτεχνικοφσ ςτόχουσ που κζτει, κα πρζπει να τονίηεται θ παιδαγωγικι αφετθρία 

τθσ παράςταςθσ κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ ςτθ γενικότερθ καλλιζργεια και 

λειτουργία του μακθτι μζςα ςτθν ομάδα. Βζβαια, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ δίνεται ζμφαςθ κυρίωσ ςτο καλλιτεχνικό προϊόν: κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τίκενται ςτόχοι που αφοροφν το αιςκθτικό αποτζλεςμα 

τθσ παράςταςθσ και τθν απόκτθςθ καλλιτεχνικϊν δεξιοτιτων από τα παιδιά. Αν και 

θ ςυγκεκριμζνθ αυτι πρακτικι δεν αναιρεί τθν παιδαγωγικι διάςταςθ τθσ 

ςυνολικισ εμπειρίασ, μερικζσ φορζσ, οι πρόβεσ που προθγοφνται δεν λαμβάνουν 

πάντα υπόψθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ, τισ ικανότθτεσ, τισ γνϊςεισ και τισ επικυμίεσ 

των παιδιϊν.187 Χρειάηεται, λοιπόν, να δοκεί ζμφαςθ ςυνολικά ςτθ διαδικαςία μιασ 

κεατρικισ παράςταςθσ, ϊςτε μζςα από κατάλλθλθ εμψφχωςθ το καλλιτεχνικό 

αποτζλεςμα να μθν υπονομεφει τθν παιδαγωγικι λειτουργία του κεάτρου 

Ο Γραμματάσ ορίηει ωσ ςχολικό κζατρο τθν κατθγορία τθσ κεατρικισ 

παράςταςθσ που «πραγματοποιείται μζςα ςτα πλαίςια του ςχολείου και των 

πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται ςε αυτό με τθ ςυνεργαςία των 

διδαςκόντων και διδαςκομζνων και αφορά τθ μακθτικι κοινότθτα ςτο ςφνολό τθσ, 

ςυνδυάηοντασ ιςόρροπα δφο βαςικζσ παραμζτρουσ: τθν αιςκθτικι απόλαυςθ του 

προςφερόμενου κεάματοσ και τθν παιδαγωγικι ςκοπιμότθτα τθσ παράςταςισ 

                                                
185 Σχετικά με το «παιδικό κζατρο» θ Γεωργία Λαδογιάννθ το ορίηει ωσ «τθ δραματικι παραγωγι και 
το κζαμα, που ρθτά απευκφνονται ςτα παιδιά ι που ζχουν ςτοιχεία που ανταποκρίνονται ςτθν 
επικοινωνία με τουσ μικροφσ κεατζσ». Στο Γ. Λαδογιάννθ, Το παιδικό κζατρο ςτθν Ελλάδα, Ιςτορία 
και κείμενα, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1998, ς. 15. Στο ίδιο βιβλίο θ ςυγγραφζασ δίνει τθ 
δραματουργικι ιςτορία του παιδικοφ κεάτρου ςτθν Ελλάδα από τον 19

ο
 αιϊνα –όταν πρωτοξεκινά– 

μζχρι τθ δεκαετία του 1970, όταν, δθλαδι, ακμάηει με κφρια χαρακτθριςτικά τθν ειδικι ατμόςφαιρα 
παιδικισ χροιάσ και τθ δθμιουργία ενόσ περικωρίου για τθν παρζμβαςθ του παιδικοφ κοινοφ. Στο 
Λαδογιάννθ 1998, ό.π., ς. 122.  
186

 Γραμματάσ 1999, ό.π., ς. 55. 
187 Ραπαδόπουλοσ 2007, ό.π., ς. 27. 
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του». Ο ίδιοσ διαφοροποιεί ζντονα το ςχολικό κζατρο από το μακθτικό, που 

εςφαλμζνα κάποτε χρθςιμοποιείται.188 Βζβαια, κάνει λόγο και για άλλεσ μορφζσ 

ςχολικοφ κεάτρου όπωσ τον κεατρικό αυτοςχεδιαςμό, τθν παντομίμα, το κεατρικό 

αναλόγιο, το κεατρικό δρϊμενο (χάπενινγκ), το ςκετσ. Επιπλζον, ειδικζσ κατθγορίεσ 

κεάτρου και κεάματοσ αποτελοφν, κατά τον Γραμματά, το κζατρο ςκιϊν, οι 

μαριονζτεσ και το κουκλοκζατρο.189 

Τζλοσ, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι οι ςτόχοι που κζτει θ ςχολικι 

παράςταςθ, διαφζρουν κάπωσ, από τουσ παραπάνω ςτόχουσ του κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ παράςταςθ ςτοχεφει: α) ςτθν απόκτθςθ κεατρικϊν 

δεξιοτιτων εκ μζρουσ των μακθτϊν, β) ςτον πειραματιςμό με κεατρικζσ φόρμεσ και 

ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια του παιδιοφ, γ) ςτθν πνευματικι ανάπτυξθ του μακθτι, 

μζςα από τθ διανοθτικι επεξεργαςία των κεατρικϊν κειμζνων, δ) ςτθν ανάπτυξθ 

επικοινωνιακϊν ςχζςεων και ςτθν κοινωνικι ζνταξθ των μακθτϊν, ε) ςτθ ςωματικι- 

εκφραςτικι-λεκτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, ςτ) ςτθ ςυμβολι τθσ ηωισ τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ, η) ςτθν προςφορά διαςκζδαςθσ, θ) ςτθν προαγωγι των ανκρϊπινων 

ςχζςεων (ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν-δαςκάλων-γονιϊν). 

 

γ. Θ δραματοποίθςθ 

 Συχνά, ο όροσ δραματοποίθςθ χρθςιμοποιείται ςτθν Ελλάδα για να 

περιγράψει δφο διαφορετικζσ μορφζσ «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» που χρειάηονται 

επεξιγθςθ. Αναλυτικότερα θ δραματοποίθςθ αναπτφςςεται: 

 

1. Ωσ μετατροπι ι «μεταγραφι» ενόσ οποιουδιποτε κειμζνου (όχι υποχρεωτικά 

λογοτεχνικοφ) ςε κϊδικεσ δράματοσ με τελικό ςκοπό τθν εικονοποίθςθ και τθν 

ζκφραςι του υπό μορφι κεατρικοφ δρϊμενου».190 Ο Γραμματάσ διακρίνει δφο 

τρόπουσ προςζγγιςθσ αυτισ τθσ δραματοποίθςθσ: α) το εργαςτιριο γραφισ, ςτο 

οποίο τα παιδιά, μζςα από δραςτθριότθτεσ και με τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου, 

καταγράφουν τισ ιδζεσ και κρίςεισ τουσ ςε διαλόγουσ και οδθγοφνται ςτθ 

δθμιουργία δραματικοφ κειμζνου και β) τθ ςκθνικι απόδοςθ με τθν οποία οι 

μακθτζσ οδθγοφνται ςτθ κεατρικι απόδοςθ ποικίλων κεμάτων.191 Θ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία μπορεί να καταςτεί ιδιαίτερα παιδευτικι εφόςον ενςωματωκοφν 

αυτοςχεδιαςτικζσ δραςτθριότθτεσ και κεατρικζσ τεχνικζσ.192 Σχετικά με τθ 

δραματοποίθςθ, θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ, τθν ορίηει ωσ ζνα ςυλλογικό παιχνίδι όπου 

οι κεατζσ και οι θκοποιοί εναλλάςςονται, διαλζγουν ρόλουσ, αυτοςχεδιάηουν, 

πειραματίηονται και δθμιουργοφν· χωρίσ να κεωρεί απαραίτθτθ τθν φπαρξθ ενόσ 

προκακοριςμζνου κειμζνου προσ αναπαράςταςθ, προτείνει μια ποικιλία κειμζνων 

που μποροφν να διαβαςτοφν ςτθν τάξθ και να αποτελζςουν αφορμζσ ζμπνευςθσ: 

                                                
188

 Γραμματάσ 1999, ό.π., ς. 65-66. 
189

 Π.π., ς. 39-62. 
190

 Ππ., ς.46-47. 
191

 Γραμματάσ 2004, ό.π., ς. 47-50. 
192 Ραπαδόπουλοσ, 2007, ό.π., ς. 27. 
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ιςτορίεσ, μυκολογιματα, παραμφκια, παροιμίεσ, διθγιςεισ αλλά και γενικότερα 

κζματα ι ιδζεσ.193 Διακρίνει τρία ςυγκεκριμζνα ςτάδια εφαρμογισ τθσ 

δραματοποίθςθσ194 (Ειςαγωγι ςτθ δραματοποίθςθ, Κακαυτό δραματοποίθςθ και 

Αξιολόγθςθ). Μετά τθν αφιγθςθ ι ανάγνωςθ, το «γλωςςικό υλικό» κινθτοποιείται, 

δρα και επιδρά ςτα ςϊματα των παιδιϊν, που το μεταφράηουν, το μετατρζπουν, το 

ερμθνεφουν, το εκφράηουν το κακζνα με τον δικό του τρόπο. Τονίηει, βζβαια, ότι 

είναι αντιπαιδαγωγικι θ όποια αποςτικιςθ των κειμζνων, τα οποία πρζπει να 

αποτελοφν μόνο ερζκιςμα για τθ δθμιουργικι δράςθ των παιδιϊν.195 Υποςτθρίηει 

ότι θ δραματοποίθςθ οδθγεί τουσ μακθτζσ ςε μια «πολυςυνάντθςθ» με τον Άλλο, 

τθ γνϊςθ, τον χρόνο, τον χϊρο, τα πρόςωπα και τον ίδιο τον εαυτό. Είναι «ζνασ 

παιδαγωγικόσ τρόποσ που οδθγεί το παιδί να βιϊςει και να μεταλλάξει ςε εμπειρίεσ 

τισ πλθροφορίεσ-γνϊςεισ και τισ ςυνειδθτζσ και αςυνείδθτεσ ποιότθτεσ του 

εςωτερικοφ κόςμου, εκφράηοντάσ τεσ δυναμικά μζςα απ’ το ςϊμα του και τον λόγο 

του ςτον εξωτερικό κόςμο…». 

 Επιπλζον, θ Ρερςεφόνθ Σζξτου που αρχικά αςχολικθκε με τθ ςυγκεκριμζνθ 

μορφι δραματοποίθςθσ, αναφζρεται ςε αυτι ωσ τθ «μετατροπι, ανάπλαςθ και 

επεξεργαςία ενόσ αφθγθματικοφ υπάρχοντοσ κειμζνου μζςω δραματικοφ κϊδικα 

και τθν απόδοςι του από τα παιδιά, χωρίσ απαραίτθτα το αποτζλεςμα να αποτελεί 

κεατρικι δράςθ».196 Μάλιςτα, προτείνει μια μζκοδο επεξεργαςίασ και μετατροπισ 

του αφθγθματικοφ υλικοφ ςε κεατρικοφ, ϊςτε να γίνει κατάλλθλο για 

δραματοποίθςθ από ομάδεσ προνθπίων, νθπίων και παιδιϊν δθμοτικοφ ςχολείου 

μζςα και ζξω από το ςχολικό περιβάλλον.197 

2. Ωσ διερευνθτικι δραματοποίθςθ (Drama in Education/DiE), για τθν οποία ζγινε 

ιδθ αναφορά, μια μζκοδοσ που εμφανίςτθκε ςτθν Αγγλία, εφαρμόςτθκε ςτθ 

ςυνζχεια ςε περιοχζσ όπωσ θ Βόρεια Αμερικι και θ Αυςτραλία και αναπτφςςεται 

ςυνεχϊσ ςτον ελλαδικό χϊρο.198 Στθ ςυγκεκριμζνθ μορφι δραματοποίθςθσ οι 

ςυμμετζχοντεσ, υποδυόμενοι ρόλουσ, οδθγοφνται μζςα από διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ και τεχνικζσ ςε μια διαδικαςία αλλθλόδραςθσ και διερεφνθςθσ ενόσ 

κζματοσ παρμζνου από τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ 

                                                
193

 Άλκθςτισ 1989, ό. π., ς. 10-11. 
194 Άλκθςτισ 2007, ό.π., ς. 43- 46. 
195 Άλκθςτισ 1999, ό.π., ς. 17. 
196 Ρ. Σζξτου, Δραματοποίθςθ, Το βιβλίο του Ραιδαγωγοφ-Εμψυχωτι, Καςτανιϊτθ, Ακινα, 1998, ς. 
31.  
197 Π.π., ς. 51-62. 
198 Ραραπάνω ζχει δοκεί θ ιςτορικι αναδρομι του drama in education όπωσ ζχει αναπτυχκεί ςτον 
αγγλόφωνο χϊρο και ζχει γίνει αναφορά ςτουσ βαςικότερουσ εκπροςϊπουσ τθσ. Σαφϊσ, ςε 
διάφορεσ χϊρεσ, ανάλογα με τθν εκπαιδευτικι και κεατρικι παράδοςθ και τισ επιρροζσ από τθ 
ςφγχρονθ βιβλιογραφία, ζχουν αναπτυχκεί και άλλεσ μορφζσ με τισ οποίεσ εκφράηεται το «κζατρο 
ςτθν εκπαίδευςθ». Ενδεικτικά αναφζρεται θ προςζγγιςθ τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ, τθσ Λατινικισ 
Αμερικισ. Στο T. Motos, «La formación en expresión» ςτο Revista Ñaque: teatro, expresión, 
educación, τχ. 7, 1999, ς. 8-16. Επίςθσ, πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία και τον τρόπο που διεξάγεται το 
Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δίνονται ςτο N. Govas & G. Kakoudaki & D. 
Miholic, Drama/ Theatre & Education in Europe, A Report, Part I, Hellenic Theatre/ Drama Education 
Network, Athens, 2007.  
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διαδικαςία τα παιδιά αναηθτοφν το νόθμα, αντιμετωπίηουν διλιμματα, παίρνουν 

αποφάςεισ και αναςτοχάηονται τισ πράξεισ, φζρνοντασ πάντα μαηί τουσ τθν 

εμπειρία και τισ απόψεισ τουσ. Αποτελεί μια μορφι δραματικισ/κεατρικισ τζχνθσ 

με κακαρά παιδαγωγικό χαρακτιρα και ςυγχρόνωσ ζνα μζςο μάκθςθσ που κζτει ωσ 

ςτόχο τθ βακφτερθ γνϊςθ του εαυτοφ και του κόςμου.199  

  Επιμζρουσ ςτόχοι που τίκενται μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραματικισ μεκόδου 

είναι200: α) θ διερεφνθςθ ποικίλων κοινωνικϊν κεμάτων, β) θ μφθςθ των μακθτϊν 

ςτθν τζχνθ του κεάτρου, γ) θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι ωσ ατόμου και ωσ 

μζλουσ μιασ κοινωνικισ ομάδασ, δ) θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια των εκφραςτικϊν 

μζςων και των ψυχοπνευματικϊν δυνάμεων του παιδιοφ, ε) θ ενίςχυςθ του 

ςυναιςκθματικοφ κόςμου, τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ, ςτ) θ 

κοινωνικι ανάπτυξθ του εαυτοφ μζςα από τθ βίωςθ μιασ ςυλλογικισ εμπειρίασ, η) θ 

ανάπτυξθ αίςκθςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ, θ) θ κατάκτθςθ γνϊςεων και 

ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων αναφορικά με το εκάςτοτε διδαςκόμενο μάκθμα, κ) θ 

παροχι ψυχαγωγίασ. 

 Ο Brian Woolland υποςτθρίηει ότι ο κακζνασ αποκομίηει προςωπικά, 

υποκειμενικά οφζλθ εμπλεκόμενοσ ςε ζνα καλό δράμα. Ωςτόςο, τονίηει ότι 

υπάρχουν κάποιεσ αντικειμενικζσ δεξιότθτεσ που το δράμα καλλιεργεί, οι οποίεσ και 

το κάνουν μοναδικό.201 Ριο ςυγκεκριμζνα το δράμα: α) ενιςχφει τθν αυτοζκφραςθ, 

β) προκαλεί τθν ευαιςκθςία των ανκρϊπων για τουσ άλλουσ, γ) προάγει τθν 

αυτογνωςία και δ) ενιςχφει τθ ςυνεργαςία και ςφμπραξθ. 

 Θ Άβρα Αυδι και θ Μελίνα Χατηθγεωργίου, αντιμετωπίηοντασ το δράμα 

(DiE/εκπαιδευτικό δράμα) ωσ μορφι κεατρικισ τζχνθσ και ωσ αποτελεςματικό μζςο 

μάκθςθσ, το διδάςκουν ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ Κεάτρου του Αριςτοτελείου 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ από το 2001. Κάποια εργαςτιρια των μακθμάτων 

τουσ αφοροφν το δράμα ωσ αυτόνομο καλλιτεχνικό μάκθμα, άλλα ωσ μζςο για τθ 

διδαςκαλία διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων του προγράμματοσ ςπουδϊν ενϊ 

άλλα ωσ εργαλείο για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ κεατρολογίασ ςτθν 

Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.202 Στο βιβλίο τουσ Θ τζχνθ του 

Δράματοσ ςτθν εκπαίδευςθ, 48 προτάςεισ για εργαςτιρια κεατρικισ αγωγισ 

αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτο κεωρθτικό πλαίςιο ςτο οποίο κινείται το 

Εκπαιδευτικό Δράμα, περιγράφουν αναλυτικά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και δίνουν 

48 ςχζδια μακθμάτων Δράματοσ τα οποία εκπόνθςαν φοιτθτζσ του Τμιματοσ 

Κεάτρου με τθν εποπτεία τουσ κακϊσ και τζςςερισ ερευνθτικζσ εφαρμογζσ.203 

                                                
199 Α. Αυδι & Μ. Χατηθγεωργίου & Γ. Βλάχου & Α. Ραπαδοποφλου, «Το Εκπαιδευτικό Δράμα ωσ μζςο 
μάκθςθσ», ςτο Λαηαρίδου 2006, ό.π., ς. 75. 
200

 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 20-21. 
201

 Woolland 1999, ό.π., ς. 31-32. 
202

 Α. Αυδι & Μ. Χατηθγεωργίου, «Θ διδαςκαλία του Εκπαιδευτικοφ Δράματοσ ςτο Τμιμα Κεάτρου 
του Α. Ρ. Κ. Κεωρία και Ρράξθ» ςτο Αυδι 2005, ό.π., ς. 55. 
203 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π.. 
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Ο Σίμοσ Ραπαδόπουλοσ, αναφερόμενοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο με τον 

όρο «διερευνθτικι δραματοποίθςθ», υποςτθρίηει ότι ςυνιςτά τθ «διαδικαςία 

βιωματικισ διερεφνθςθσ του φαινομζνου τθσ ηωισ και τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ 

μζςω τθσ ςφμβαςθσ του ρόλου, με ςκοπό τθν αλλαγι ςτθν κατανόθςθ του κόςμου 

και τθσ κζςθσ του ανκρϊπου ς’ αυτόν».204 Κεωρϊντασ τθ δραματοποίθςθ γνιςια 

καλλιτεχνικι και παιδαγωγικι διαδικαςία, τονίηει τον μακθςιακό χαρακτιρα που 

μπορεί να λάβει ςτο ςχολείο. Στο βιβλίο του προτείνει ζνα μοντζλο διερευνθτικισ 

δραματοποίθςθσ το οποίο εφαρμόηει ςε ζνα πρόγραμμα για τθ διδαςκαλία τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθν τετάρτθ τάξθ δθμοτικοφ ςχολείου.205 

 Αυτι θ μζκοδοσ δραματοποίθςθσ (DiE/δράμα) είναι που ενδιαφζρει τθν 

παροφςα ζρευνα κακϊσ εφαρμόςτθκε ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα ωσ μζςο για τθ 

διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ. 

 

δ. Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα 

Τα κεατροπαιδαγωγικά προγράμματα αποτελοφν μια μορφι «κεάτρου ςτθν 

εκπαίδευςθ» που ζχουν ςαν ςτόχο να διευρφνουν το ρόλο του κεάτρου ςτθν 

παιδαγωγικι πράξθ μζςα ςτο ςχολείο. Δθμιουργοφνται κατεξοχιν από θκοποιοφσ 

και παιδαγωγοφσ του δράματοσ ι από οργανωμζνεσ επαγγελματικζσ κεατρικζσ 

ομάδεσ (Theatre in Education companies ι ΤiΕ) που επιςκζπτονται τα ςχολεία και 

παρουςιάηουν το πρόγραμμα ςτουσ μακθτζσ. Σαφϊσ, τα παιδιά ςυμμετζχουν 

ενεργά ςε όλθ τθ διαδικαςία, προκειμζνου μζςα από ανάλθψθ ρόλων, ςυηιτθςθ 

και προβλθματιςμό να οδθγθκοφν ςε μια εναλλακτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Θ 

Ρερςεφόνθ Σζξτου, που ζχει αςχολθκεί ιδιαίτερα με τα κεατροπαιδαγωγικά 

προγράμματα, ορίηει το ΤiΕ ωσ εξισ: «είναι ζνα είδοσ κεάτρου που βαςίηεται ςτισ 

δυνάμεισ τθσ καλλιτεχνικισ φόρμασ και ςυμβουλεφεται τθν παιδαγωγικι ςτθν 

προςπάκειά του να προςφζρει ςε ζνα ειδικό κοινό (μακθτζσ) και ςε ειδικζσ 

ςυνκικεσ (ςχολεία, εκπαιδευτικό ςφςτθμα) ευκαιρίεσ για μάκθςθ με 

αποτελεςματικοφσ τρόπουσ. Το ΤiE είναι ζνα είδοσ ‘εναλλακτικοφ κεάτρου’ για 

παιδιά και νζουσ με ζμφαςθ ςτα κοινωνικά κζματα τθσ τοπικισ κοινωνίασ και 

προςφζρει βιωματικι, κοινωνικι, αντικειμενικι, κριτικι και δθμιουργικι 

μάκθςθ».206 

Συνικωσ, θ δομι ενόσ κεατρο-παιδαγωγικοφ προγράμματοσ αποτελείται 

από μια μεταφερόμενθ και ςφντομθ κεατρικι παράςταςθ που λειτουργεί ωσ 

ερζκιςμα για περαιτζρω δράςθ ι ςυηιτθςθ ι παρουςίαςθ ενόσ κεατρικοφ 

δρϊμενου. Θ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ ςτινεται με λίγουσ θκοποιοφσ, ελάχιςτα 

ςκθνικά και φροντιςτθριακά αντικείμενα ι αποτελεί ζνα δρϊμενο βαςιςμζνο ςε 

                                                
204

 Ραπαδόπουλοσ 2007, ό.π., ς. 28. 
205

 Π.π., ς. 97-244. 
206

 Ρ. Σζξτου, Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα ςτα ςχολεία, για εκπαιδευτικοφσ, θκοποιοφσ, 
κεατρολόγουσ και παιδαγωγοφσ-εμψυχωτζσ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2005, ς. 22. 
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ςτιγμιότυπα κακθμερινϊν καταςτάςεων.207 Μζροσ του προγράμματοσ είναι κάποιο 

βιωματικό εργαςτιριο βαςιςμζνο ςτο δράμα (drama in education), ςτο κεατρικό 

παιχνίδι, τθ δραματοποίθςθ αφθγθματικοφ ι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. Στα 

ςυγκεκριμζνα εργαςτιρια τα παιδιά με ενεργι ςυμμετοχι και ςυηιτθςθ 

προβαίνουν ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικά με το 

κζμα του προγράμματοσ. Ακολουκοφν εργαςτιρια γραφισ και αιςκθτικισ 

αποτφπωςθσ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ. Τζλοσ, θ κεατρο-παιδαγωγικι ομάδα 

ςυντάςςει και προςφζρει ςτα ςχολεία ζνα φάκελο προκειμζνου ο δάςκαλοσ να 

χρθςιμοποιιςει με τουσ μακθτζσ του το υλικό του προγράμματοσ ςε βάκοσ χρόνου. 

Γενικότερα, μζςα από τθν παραπάνω διαδικαςία επιδιϊκουν να ενδυναμϊςουν 

τουσ μακθτζσ και να τουσ ευαιςκθτοποιιςουν κοινωνικά ςε προςωπικό και 

ςυλλογικό επίπεδο. Μζςα από προβλθματιςμοφσ και ερωτιματα προςπακοφν να 

βοθκιςουν τα παιδιά να ςυνειδθτοποιιςουν τισ καταςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ 

και ταυτόχρονα να κατανοιςουν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ μζςα ςε αυτζσ. 

Σαφϊσ, κάκε κεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα διατθρεί τθν ιδιότθτα του κεάτρου να 

ψυχαγωγεί, να διαςκεδάηει και να ευχαριςτεί αυτοφσ που το παρακολουκοφν ι 

ςυμμετζχουν. Τζλοσ, κακϊσ οι κεατροπαιδαγωγικζσ ομάδεσ μεταφζρουν τα 

προγράμματά τουσ ςτο ςχολείο για να εμπλουτίςουν τθ ςχολικι ηωι με «ενζςεισ 

τζχνθσ και προβλθματιςμοφ», δθμιουργοφν προοπτικζσ για περαιτζρω 

δθμιουργικζσ ϊρεσ μζςα ςτθν τάξθ (follow up work) και προςφζρουν προτάςεισ και 

ιδζεσ (teachers’ pack) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.208 Ζτςι, είναι εξαιρετικά πολφτιμα για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ γιατί τουσ βοθκά, χρθςιμοποιϊντασ το αντίςτοιχο υλικό, να 

ςυνδζςουν τα προγράμματα με γνωςτικά αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ του 

Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ.209 

Κακϊσ τα κεατροπαιδαγωγικά προγράμματα προςφζρουν ίςεσ ευκαιρίεσ για 

βιωματικι, κοινωνικι και αιςκθτικι μάκθςθ, ιδιαίτερα ςθμαντικι κρίνεται θ 

ειςαγωγι τουσ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. Θ Σζξτου, κάνοντασ ζναν απολογιςμό 

από το 1989 ζωσ ςιμερα, αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνα προγράμματα που ζχουν 

φιλοξενθκεί ςτα ελλθνικά ςχολεία.210 Επίςθσ, παρουςιάηει αναλυτικά τθ δομι, τισ 

τεχνικζσ και τθν εφαρμογι κάποιων κεατροπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων, που θ 

ίδια ςχεδίαςε αναφορικά με κζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, 

μουςειακισ εκπαίδευςθσ, περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

και λογοτεχνίασ που αφοροφν τθ διαπολιτιςμικότθτα.211 Τζλοσ, μζςα από 

                                                
207 Σζξτου, «κεατροπαιδαγωγικά προγράμματα ςτα ςχολεία» ςτο Λαηαρίδου 2006, ό.π., ς. 72.  
208

 Ρ. Σζξτου, Ρρακτικζσ εφαρμογζσ κεάτρου ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Μουςειακι Εκπαίδευςθ, Αγωγι Υγείασ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, 
Γλϊςςα και Λογοτεχνία, Καςτανιϊτθ, 2007, ς. 27. 
209

 Σζξτου 2005, ό.π., ς. 123. 
210

 Π.π., ς. 65-84. 
211 Σζξτου 2007, ό.π., ς. 41-165. 
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προτάςεισ, ιδζεσ και προβλθματιςμοφσ παρακζτει μια ρεαλιςτικι πρόταςθ για τθν 

ζνταξθ κεατρο-παιδαγωγικϊν προγραμμάτων ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα.212 

 

 

3. Το μοντζλο δραματοποίθςθσ που εφαρμόςτθκε ςτθν ζρευνα 

 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πλοφςια βιβλιογραφία (ξενόγλωςςθ και 

ελλθνόγλωςςθ) ςχετικά με τθ δραματοποίθςθ, τισ διάφορεσ προςεγγίςεισ τθσ και 

τθν αντιμετϊπιςι τθσ τόςο ωσ διδακτικό εργαλείο όςο και ωσ μορφι κεάτρου, 

κατζλθξα ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ μοντζλου, το οποίο ςυμφωνεί με το κεωρθτικό 

πλαίςιο τθσ ζρευνασ και ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν ςτουσ ςτόχουσ τθσ. Ζτςι, θ 

μορφι τθσ δραματοποίθςθσ που κζτει αποκλειςτικά παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και θ 

δραματοποίθςθ που αναφζρεται ςε αιςκθτικοφσ ςτόχουσ αντιμετωπίςτθκαν ωσ δφο 

τμιματα του ίδιου ςυνεχοφσ. Βζβαια, το μοντζλο δομικθκε με τρόπο που να κζτει 

ωσ κφριο ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ τθσ λογοτεχνίασ και τθν εμβάκυνςθ 

ςε αυτι. Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, ςθμειϊκθκαν κάποιεσ μικρζσ 

αλλαγζσ ςτο μοντζλο, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ οι ανάγκεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ κακϊσ και οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ κάκε 

αναγνωςτικισ φάςθσ του προγράμματοσ.  

 Ωσ προσ αυτζσ τισ αλλαγζσ, χαρακτθριςτικι ιταν θ ζμφαςθ και ςε μια 

αιςκθτικι, καλλιτεχνικι διάςταςθ τθσ δραματοποίθςθσ κατά τθν εξζλιξθ του 

προγράμματοσ. Μάλιςτα, εννιά μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ζνα κεατρικό εργαςτιριο 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που κατζλθξε ςτθν παρουςίαςθ μιασ κεατρικισ 

παράςταςθσ (κζατρο φόρουμ). Και πάλι, βζβαια, βαςικι επιδίωξθ αποτζλεςε θ 

χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ ωσ διδακτικό εργαλείο για τθν προςζγγιςθ τθσ 

λογοτεχνίασ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ ακολουκικθκε μια 

ςυγκεκριμζνθ δομι ςτο μοντζλο δραματοποίθςθσ που αποτελείται από τα εξισ 

ςτάδια: 

 1) Καταρχιν, κάκε ςυνάντθςθ ξεκινοφςε με το ςτάδιο ειςαγωγισ και 

προετοιμαςίασ των παιδιϊν ςτο δραματικό περιβάλλον, πριν από τθν επαφι τθσ 

τάξθσ με το ερζκιςμα-κείμενο. Στο ςτάδιο αυτό πραγματοποιοφνταν αςκιςεισ 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ, μιμθτικζσ-φωνθτικζσ αςκιςεισ, παντομίμα, αςκιςεισ 

αναπνοισ, χαλάρωςθσ κα ενεργοποίθςθσ του κάκε μακθτι. Βζβαια, με τον καιρό, 

μζςα από τθν εξοικείωςθ και τθν επανάλθψθ, θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ είχε 

καταφζρει να ςχεδιάςει τθ δικι τθσ προςωπικι προετοιμαςία, επιλζγοντασ, 

αυτοςχεδιάηοντασ και κάνοντασ παραλλαγζσ των αςκιςεων. 

 Το ςθμαντικό μζροσ αυτοφ του ςταδίου ιταν θ ενεργοποίθςθ των μακθτϊν 

ςτο δραματικό περιβάλλον που κα ακολουκοφςε, ςτο κζμα δθλαδι τθσ 

δραματοποίθςθσ ι του λογοτεχνικοφ κειμζνου που κα διαβαηόταν. Το ςτάδιο αυτό, 
                                                
212 Σζξτου 2005, ό.π., ς. 123- 163. 
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ςφμφωνα με τθ Cecily O’Neill, αποτελεί το προκείμενο, που –όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί παραπάνω– προςφζρει ςτο δράμα τθ ςτακερι βάςθ για να εξελιχκεί.213 

Με τθ χριςθ, λοιπόν, οπτικϊν, ακουςτικϊν ι λεκτικϊν μζςων ι κάποιου ποιιματοσ 

ι αποςπάςματοσ από λογοτεχνικό κείμενο, κακορίηονται οι πρϊτεσ δράςεισ, ο 

χωροχρόνοσ, οι ρόλοι και ουςιαςτικά γίνεται θ προετοιμαςία για τθν ιςτορία που κα 

αναπτυχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ δραματοποίθςθσ.214 

 2) Το επόμενο ςτάδιο ιταν τθσ ςυνάντθςθσ των παιδιϊν με το γνωςτικό 

αντικείμενο ι το απόςπαςμα τθσ λογοτεχνίασ ι το λογοτεχνικό βιβλίο κακϊσ και τθσ 

ταυτόχρονθσ μετάβαςθσ από αυτό το κείμενο-ερζκιςμα ςτισ ςυμβάςεισ του 

κεάτρου και τθσ δραματοποίθςθσ. Θ μετάβαςθ από το κείμενο ςτισ κεατρικζσ και 

δραματικζσ ςυμβάςεισ ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ αυτζσ λειτουργοφςαν ωσ 

όχθμα για τθ βίωςθ και επεξεργαςία νοθμάτων. Αναλυτικότερα, τα παιδιά 

μεταφζρονταν από το αρχικό περιβάλλον, δθλαδι, τον κόςμο του κειμζνου 

(λογοτεχνικοί χαρακτιρεσ, γεγονότα, χωροχρόνοσ ιςτορίασ) ςε ζνα νζο δραματικό 

περιβάλλον, που τα ίδια δθμιουργοφςαν μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ κεατρικι 

διαδικαςία.215 Στο ςθμείο αυτό, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια εφάρμοηε τθ –κατά 

τον Bruner– «μζκοδο τθσ ςκαλωςιάσ»: κακόριηε τθ μακθςιακι περιοχι επιλζγοντασ 

κζματα των κειμζνων που ενδιαφζρουν ι απαςχολοφν τουσ μακθτζσ και 

χρειάηονται περαιτζρω ανάπτυξθ και νοθματοδότθςθ ςτθ ςυνζχεια και κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ακολουκοφςε ζνα 

υποςτθρικτικό βοθκθτικό ςφςτθμα που περιλάμβανε κατάλλθλεσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ και κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ, οδθγίεσ, αποςαφθνίςεισ, 

ερωτιςεισ και διάφορα άλλα μζςα, προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν τα παιδιά και να 

προχωριςουν ςτθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων. Τα κζματα των κειμζνων 

ςχετίηονταν με τισ αξίεσ, τισ αντιλιψεισ, τισ θκικζσ αρχζσ και τουσ προβλθματιςμοφσ 

τθσ τάξθσ. Με άλλα λόγια, αντιδρϊντασ ςτα μυκοπλαςτικά ςτοιχεία των κειμζνων, 

οι μακθτζσ ζκαναν μυκοπλαςτικζσ ςυνδζςεισ με αυτά και ζκεταν τθ δράςθ των 

κειμζνων ςε ςυμφραηόμενα που οι ίδιοι δθμιουργοφςαν. Σκοπόσ ιταν, μζςα από 

αυτι τθ διαδικαςία, τα παιδιά να βιϊςουν τθ ςχετικι με το κζμα του κειμζνου 

εμπειρία και να αναςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτι, προκειμζνου να αποκτιςουν τθν 

επιδιωκόμενθ γνϊςθ.216  

 Ζτςι, με αυτό το υποςτθρικτικό ςφςτθμα και τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων 

εκ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, δθμιουργοφνταν ενότθτεσ ςτθ 

                                                
213

 O’Neill 1995, ό.π., ς. 19. 
214 Στθ δεφτερθ φάςθ, τθν κυρίωσ αναγνωςτικι, το προκείμενο βαςίςτθκε ςτθν ιςτορία-ερζκιςμα του 
κάκε λογοτεχνικοφ βιβλίου και ςυνδυάςτθκε με τθν τεχνικι πακζτο εξερεφνθςθσ (compound 
stimulus). Αναλυτικότερθ περιγραφι ακολουκεί ςτο κεφάλαιο «Ανταπόκριςθ ςτθν ανάγνωςθ και 
δραματοποίθςθ».  
215

 Θ Άβρα Αυδι και θ Μελίνα Χατηθγεωργίου αναφζρουν ωσ «κείμενο δράματοσ» τθν ιςτορία που 
δθμιουργείται με τθ ςυμβολι των ςυμμετεχόντων ςτθ κεατρικι διαδικαςία. Στο Αυδι & 
Χατηθγεωργίου 2007, ς. 57. 
216 Π.π., ς. 29. 
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δραματοποίθςθ, οι οποίεσ ονομάηονται επειςόδια.217 Ππωσ αναφζρουν θ Αυδι και 

θ Χατηθγεωργίου, ο τρόποσ που ςυνδζονται τα επειςόδια μεταξφ τουσ είναι θ 

αφιγθςθ. Με τθν αφιγθςθ πάλι, μπορεί να γίνει ανακεφαλαίωςθ ι ςχολιαςμόσ τθσ 

δράςθσ που ζλαβε χϊρα ςτα προθγοφμενα επειςόδια.218 Ο Woolland αναφζρεται 

ςτον ρόλο του δαςκάλου ωσ αφθγθτι και υποςτθρίηει ότι αξιόλογθ μάκθςθ 

επιτυγχάνεται, όταν ο δάςκαλοσ μεςολαβεί ςτθ δράςθ για να επιβραδφνει τθν 

ταχφτθτά τθσ και προωκεί ζτςι τθ βακφτερθ ανάλυςθ των γεγονότων.219 Στθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, όμωσ, θ αφιγθςθ κειμζνων πραγματοποιικθκε από τθ 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςε λίγεσ περιπτϊςεισ, κυρίωσ ςτθν αρχι του 

προγράμματοσ. Κακϊσ, λοιπόν, βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ ανάπτυξθ 

τθσ φιλαναγωςίασ, τα επειςόδια ςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ μζςω τθσ ανάγνωςθσ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων που προθγικθκε ατομικά από κάκε παιδί. Για τον λόγο αυτό 

μάλιςτα, θ ανάγνωςθ και κατ’ επζκταςθ θ γνϊςθ τθσ υπόκεςθσ των βιβλίων, 

αποτζλεςε προχπόκεςθ ι αλλιϊσ κίνθτρο για τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ 

δραματικι διαδικαςία. Ζτςι, θ δόμθςθ τθσ δραματοποίθςθσ των λογοτεχνικϊν 

βιβλίων κατά τθν κυρίωσ αναγνωςτικι φάςθ του προγράμματοσ βαςίςτθκε ςτθ 

δθμιουργία επειςοδίων. Τα επειςόδια αυτά, πρόςφεραν ςτθν τάξθ τθ δυνατότθτα 

διακοπισ τθσ δράςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε κάποιο ςθμαντικό ςθμείο και 

τθν περαιτζρω ανάλυςθ και επεξεργαςία του μζςω τεχνικϊν δραματοποίθςθσ. 

 Σαφϊσ θ δραματοποίθςθ χρειάηεται να δομείται πάνω ςτισ ανάγκεσ και τα 

ενδιαφζροντα τθσ κάκε τάξθσ. Για τον λόγο αυτό, είναι ςθμαντικι θ γνϊςθ τθσ 

δυναμικισ τθσ ομάδασ ϊςτε οι δραματικζσ καταςτάςεισ που κα τεκοφν από τα 

κείμενα να ανταποκρίνονται ςτισ ανθςυχίεσ των παιδιϊν και να εξελίςςουν τθ 

ςκζψθ τουσ.220 Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου, 

απαραίτθτοσ κρίκθκε ο ςχεδιαςμόσ μιασ προκαταρκτικισ φάςθσ κακϊσ και θ 

ςφνταξθ ερωτθματολογίου γνωριμίασ με τθν τάξθ. Τζλοσ, χρειάηεται να ςθμειωκεί 

ότι, κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, δθμιουργικθκαν κάποια επειςόδια ςτθ 

δραματοποίθςθ που προζκυψαν από τθν επιλογι και τθ διάκεςθ των μακθτϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, όπωσ περιγράφεται ςτα επόμενα κεφάλαια, τα παιδιά είχαν τθ 

δυνατότθτα, βάςει των ενδιαφερόντων τουσ, να επιλζξουν τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ και με αυτζσ να προςεγγίςουν ςθμεία ι κζματα των βιβλίων τουσ 

που επικυμοφςαν. Ζτςι, θ ςφνδεςθ τθσ ανάγνωςθσ με τα ηθτιματα που 

απαςχολοφςαν τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ ιταν αναπόδραςτθ. 

 3) Το τελευταίο ςτάδιο αφοροφςε τθν ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ ςτθ ςυνολικι 

εμπειρία τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ και τθσ δραματοποίθςθσ, όπου οι μακθτζσ 

δθμιουργοφςαν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ, ςυνδυάηοντασ τουσ λογοτεχνικοφσ με τουσ 
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 Winston & Tandy 2002, ό.π., ς. X.  
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 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 75.  
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 Woolland 1999, ό.π., ς. 50-51. 
220 Π.π., ς. 306. 
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προςωπικοφσ τουσ κόςμουσ.221 Αναλυτικότερα, τα παιδιά παρουςίαηαν τισ 

δουλεμζνεσ δραςτθριότθτζσ τουσ, ομαδικζσ ι ατομικζσ, οι οποίεσ ςτθρίηονταν ςε 

γραπτζσ εργαςίεσ ι ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Οι παρουςιάςεισ αυτζσ, είτε ωσ 

ανάγνωςθ γραπτϊν κειμζνων είτε ωσ κεατρικά δρϊμενα, ςυντελοφςαν ςτθν 

παραγωγι δθμιουργικοφ λόγου (προφορικοφ και γραπτοφ) από τα παιδιά και ςτθν 

ανάκλθςθ εμπειριϊν και γνϊςεων που αποκόμιςαν από τθ διαδικαςία. Επιπλζον, το 

τελευταίο αυτό ςτάδιο λειτουργοφςε εν μζρει και ωσ περίοδοσ αξιολόγθςθσ των 

πεπραγμζνων κακϊσ, μζςα από ςυηιτθςθ και κριτικι τοποκζτθςθ, οι μακθτζσ –

μεμονωμζνα ι ωσ ομάδα– αντάλλαςςαν απόψεισ και ιδζεσ, μοιράηονταν δυςκολίεσ 

και προβλθματιςμοφσ και πρότειναν μεταξφ τουσ πικανζσ βελτιϊςεισ και αλλαγζσ. 

Σαφϊσ, μετά τισ επικυμθτζσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ, οι μακθτζσ είχαν τθ 

δυνατότθτα και ενκαρρφνονταν, εφόςον το επικυμοφςαν, να ξαναπαρουςιάςουν 

τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτθν τάξθ και να εξελίξουν τθ δουλειά τουσ.  

 Στθν παροφςα ζρευνα θ δραματοποίθςθ χρθςιμοποιικθκε ωσ επί το πλείςτον 

ωσ διδακτικό εργαλείο για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ, ζμφαςθ, δθλαδι, δόκθκε ςε μια ολικι διαδικαςία προϊκθςθσ τθσ 

φιλαναγνωςίασ και επεξεργαςίασ των ιδεϊν και εννοιϊν των κειμζνων με τθ χριςθ 

των κεατρικϊν ςυμβάςεων. Ππωσ αναφζρει θ Nellie McCaslin, όταν το δράμα 

χρθςιμοποιείται ωσ μζςο διδαςκαλίασ, κζτει ωσ ςτόχο του να διευρφνει τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των μακθτϊν και να τουσ ενδυναμϊςει να δουν τθν 

πραγματικότθτα μζςα από τθ φανταςία, να δουν πζρα από τθν επιφάνεια των 

δράςεων ςτα βακφτερα νοιματα.222 Ζτςι, θ παρουςίαςθ ενόσ τελικοφ αιςκθτικοφ 

προϊόντοσ ι μιασ κεατρικισ παράςταςθσ και θ ταυτόχρονθ απόκτθςθ κεατρικϊν 

δεξιοτιτων εκ μζροσ των μακθτϊν δεν προβλεπόταν ςτον αρχικό ςχεδιαςμό των 

φάςεων.223 

 Βζβαια, προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να δθμιουργιςουν τον φανταςτικό 

κόςμο μζςα ςτον οποίο κα εξελιχκεί το δράμα, είναι απαραίτθτο να 

χρθςιμοποιιςουν τα ςτοιχεία του κεάτρου. Ζτςι, θ δραματοποίθςθ αποτελεί μια 

δυναμικι διαδικαςία κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία 

του κεάτρου, τα οποία ςυγχρόνωσ ςυνιςτοφν τα δομικά ςτοιχεία τθσ 

δραματοποίθςθσ. Ρριν παρουςιαςτοφν αυτά τα ςτοιχεία, είναι απαραίτθτο να 

υπογραμμιςτεί ότι θ δραματοποίθςθ χρθςιμοποιεί επίςθσ κάποιεσ κεατρικζσ 

                                                
221 Α. Τςαρμποποφλου, «Θ χριςθ τθσ Δραματικισ μεκόδου ςε ζνα ςφγχρονο μάκθμα λογοτεχνίασ» 
ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 373. 
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 McCaslin 1990, ό.π., ς. 10.  
223 Ραρ’ όλα αυτά, μετά τθ λιξθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, οι μακθτζσ τθσ τάξθσ εξζφραςαν 
τθν επικυμία να παρουςιάςουν μια κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, 
ςτα λογοτεχνικά αναγνϊςματα και ςτα προςωπικά τουσ βιϊματα. Ζτςι αργότερα, προςτζκθκαν και 
καλλιτεχνικοί ςτόχοι, προκειμζνου τα παιδιά να παρουςιάςουν τθν παράςταςι τουσ μζςα ςε ζνα 
αιςκθτικό και προςτατευτικό για τα ίδια περιβάλλον. Θ προετοιμαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
παράςταςθσ, που ζλαβε χϊρα εννιά μινεσ μετά τθ λιξθ του ετιςιου αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, 
περιγράφεται διεξοδικά ςτο κεφάλαιο «Ζνα χρόνο μετά: Ζνα κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ». 
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φόρμεσ προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να διερευνιςουν το νόθμα. Οι φόρμεσ 

αυτζσ, που περιζχουν τα ςτοιχεία του κεάτρου, ονομάηονται τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ.224 Κατά ςυνζπεια, θ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ προχποκζτει τα 

ςτοιχεία του κεάτρου και τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Για τον λόγο αυτό, ςτο 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο δραματοποίθςθσ που ςχεδιάςτθκε, το κζατρο και θ 

δραματοποίθςθ αντιμετωπίςτθκαν ωσ δφο τμιματα του ίδιου ςυνεχοφσ. Χωρίσ, 

λοιπόν, να αποτελεί ιδιαίτερο ςτόχο ι να αποπροςανατολίηει τον διδακτικό τθσ 

ςκοπό, θ δραματοποίθςθ απζκτθςε μια καλλιτεχνικι διάςταςθ κατά τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ. Ππωσ προτείνει ο Mike Fleming, υπιρξαν ανοιχτοί ορίηοντεσ 

ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ δραματοποίθςθ ωσ διδακτικό εργαλείο και ταυτόχρονα 

ωσ αιςκθτικό προϊόν, ςυνδυάηοντασ δθμιουργικά ςτοιχεία του κεάτρου και του 

δράματοσ.225 

 Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςθμαντικι ςε αυτό το ςθμείο είναι θ παρουςίαςθ 

των ςτοιχείων του κεάτρου που δανείηεται θ δραματοποίθςθ. 

 

 Στοιχεία του κεάτρου  

 Τα ςτοιχεία του κεάτρου ι αλλιϊσ τα δομικά ςτοιχεία τθσ δραματοποίθςθσ 

είναι226: 

 Το δραματικό περιβάλλον που αποτελεί τον μυκοπλαςτικό κόςμο μζςα ςτον 

οποίο εκτυλίςςεται το δράμα. Το πραγματικό περιβάλλον των παιδιϊν, μζςα από 

κεατρικζσ ςυμβάςεισ και κϊδικεσ (as if), μεταμορφϊνεται ςε δραματικό 

περιβάλλον. Σε αυτό το νζο περιβάλλον που δθμιουργείται περιλαμβάνονται ο 

μυκοπλαςτικόσ χωροχρόνοσ και οι καταςτάςεισ –ςχζςεισ που φζρουν οι 

μυκοπλαςτικοί χαρακτιρεσ. Οι χαρακτιρεσ αυτοί, που αποτελοφν αναπαραςτάςεισ 

ανκρϊπινων υποκειμζνων, αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και με το φυςικό, κοινωνικό 

και πολιτιςμικό περιβάλλον, όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτθ φανταςία. Ο John 

O’Toole υποςτθρίηει ότι το δραματικό περιβάλλον πρζπει να είναι μετριςιμο και 

επιλεκτικό, να αποτελεί μια επιλογι –με οριοκετθμζνεσ παραμζτρουσ– από 

ανκρϊπινα κζματα, ανκρϊπινεσ καταςτάςεισ και περιβάλλοντα που να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ανταποκρικοφν ςτθν πραγματικότθτα, αν ιταν αλθκινζσ οι 

ςυνκικεσ.227 Σαφϊσ, το δραματικό περιβάλλον δεν πρζπει να είναι ανακόλουκο, 

ςτθν κυριολεκτικι ι μεταφορικι του ζννοια, και για να ζχει ιςχφ πρζπει να 

διατθροφνται κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ του «ςυμβολαίου» που ςυνάπτεται μεταξφ 

των παιδιϊν και του δαςκάλου, πριν εμπλακοφν ςτθ δραματικι διαδικαςία. 

 Οι ρόλοι ι αλλιϊσ θ ςυμπεριφορά των χαρακτιρων βοθκοφν τα ανκρϊπινα 

υποκείμενα να εκφράςουν ςτο δραματικό περιβάλλον τθ ςχζςθ τουσ με τουσ 
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 Μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία προςφζρει ο John O’Toole ςτο O’Toole 
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άλλουσ και με τισ ποικίλεσ καταςτάςεισ. Ππωσ ςτθν πραγματικότθτα ζτςι και ςτο 

δράμα, οι δραματικοί χαρακτιρεσ ζχουν πολλαπλοφσ ρόλουσ. O Ο’Toole αναφζρει 

ότι οι ρόλοι μποροφν να επθρεαςτοφν τόςο από κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ 

κατάςταςθσ όςο και από προςωπικά χαρακτθριςτικά του ςυμμετζχοντα, όπωσ 

άλλωςτε ςυμβαίνει ςτθν πραγματικι ηωι.228 Βζβαια, είναι απαραίτθτο να τονιςτεί 

ότι το ενδιαφζρον του ρόλου ςτο δράμα δεν εςτιάηεται ςτισ υποκριτικζσ ικανότθτεσ 

του θκοποιοφ οφτε ςτο χτίςιμο μιασ πολφπλοκθσ προςωπικότθτασ από μεριάσ του, 

γεγονόσ που ςυμβαίνει ςτο κζατρο. Στο δράμα, ςθμαςία ζχει θ ανάλθψθ του ρόλου 

από τον ςυμμετζχοντα με ςκοπό τθ βίωςθ τθσ εμπειρίασ προκειμζνου, μζςα από 

αυκόρμθτεσ δράςεισ, να οδθγθκεί ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ και ςτθν κατανόθςθ του 

εαυτοφ και του κόςμου. Θ Άβρα Αυδι και θ Μελίνα Χατηθγεωργίου αναφζρουν ότι 

κατά τθν ανάλθψθ ρόλου ςτο δράμα, ο μακθτισ καλείται να υιοκετιςει τθν οπτικι 

γωνία του ρόλου του απζναντι ςε ζνα κζμα και να κακορίςει τα κίνθτρά του.229 O 

Ο’Toole πάλι, κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ θ ιςχφσ 

(υψθλότερο, χαμθλότερο, ιςότιμο status) ενόσ ρόλου ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ 

ρόλουσ.230 

 Θ εςτίαςθ είναι τόςο ςθμαντικι όςο είναι θ επιλογι του κζματοσ τθσ 

δραματοποίθςθσ. Θ Dorothy Heathcote υποςτθρίηει ότι θ εςτίαςθ αποτελεί ζνα από 

τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία του κεάτρου: το κζατρο, χρθςιμοποιϊντασ τθν 

επιλεκτικότθτα, απομονϊνει μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι θ οποία αιχμαλωτίηει 

μια ευρφτερθ ανκρϊπινθ εμπειρία και δίνει νφξεισ για ό,τι υπονοείται πίςω από 

αυτι.231 Ππωσ ο κεατρικόσ ςυγγραφζασ εςτιάηει ςε ζναν ιρωα αποκαλφπτοντασ τισ 

επιλογζσ, τισ ςχζςεισ και τισ εντάςεισ του, ζτςι και ο δάςκαλοσ, κατά τον ςχεδιαςμό 

του δράματοσ, προβαίνει ςε αντίςτοιχεσ επιλογζσ: εςτιάηει ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

ςτιγμι ι πλευρά ενόσ γενικότερου κζματοσ, το οποίο κα διερευνιςουν οι 

ςυμμετζχοντεσ. Με τθν εςτίαςθ ςτθ δραματοποίθςθ, αποφεφγεται θ ςφγχυςθ που 

προκαλείται από τθν ανάλωςθ ςε πολλζσ πτυχζσ του κζματοσ και επιτυγχάνεται θ 

δυναμικότερθ εμπλοκι των ςυμμετεχόντων και θ κατανόθςθ των βακφτερων 

εννοιϊν του διδακτικοφ αντικειμζνου. 

 Θ δραματικι ζνταςθ αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά και αναγνωρίςιμα 

ςτοιχεία του δράματοσ ενϊ είναι από τα λιγότερο προςδιοριςμζνα. Θ δραματικι 

ζνταςθ δίνει ϊκθςθ ςτο δράμα κακϊσ βοθκά τουσ ςυμμετζχοντεσ, μζςα από μια 

ςειρά ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων που βιϊνουν ατομικά ι ομαδικά, να 

πιςτζψουν και να εμπλακοφν ςτον φανταςτικό δραματικό κόςμο. Θ δθμιουργία τθσ 

δραματικισ ζνταςθσ επαφίεται ςτισ επιλογζσ του δαςκάλου. Ο δάςκαλοσ είναι 

εκείνοσ που μπορεί να μεταςχθματίςει μια ςτακερι κατάςταςθ ςε γεγονόσ που να 

ελκφει και να προκαλεί το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Σχετικά θ Heathcote προτείνει 
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τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο δάςκαλοσ μπορεί να προκαλζςει δραματικι ζνταςθ: 

κζτοντασ μια ερϊτθςθ που προκαλεί ζκπλθξθ, ορίηοντασ μια κατάςταςθ περίπλοκθ 

και μπερδεμζνθ, δθμιουργϊντασ ςαςπζνσ, τονίηοντασ καταςτάςεισ αναμονισ ι 

αγνϊςτου, επιδιϊκοντασ απελπιςία λόγω περιοριςμοφ χϊρου ι χρόνου, κάνοντασ 

απαγορεφςεισ.232 Ο O’Toole υποςτθρίηει ότι θ δραματικι ζνταςθ ςυναντάται ςτουσ 

περιοριςμοφσ που αντιμετωπίηουν οι χαρακτιρεσ ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ των 

ςτόχων τουσ. Μια από τισ μορφζσ που παίρνει θ δραματικι ζνταςθ –αν και αρκετά 

απλοϊκι και αμφιςβθτιςιμθ– αποτελεί θ διαμάχθ. Ο ίδιοσ προτείνει τζςςερισ 

βαςικζσ κατθγορίεσ δραματικισ ζνταςθσ: α) ζνταςθ λόγω πράξθσ, τθσ προςπάκειασ 

δθλαδι του ρόλου να πετφχει ςτθ δράςθ ι αποςτολι που ζχει αναλάβει, β) ζνταςθ 

λόγω ςχζςεων, εννοϊντασ τα διλιμματα, τισ ςυγκροφςεισ, τισ κοινζσ αποφάςεισ που 

ζρχονται αντιμζτωποι οι ρόλοι, γ) ζνταςθ λόγω ζκπλθξθσ, μυςτθρίου και 

μυςτικότθτασ, ανάλογα με τθν κατάςταςθ που προωκεί ο δάςκαλοσ και τζλοσ δ) 

ζνταςθσ λόγω μζκεξθσ, δθλαδι τθσ κατάςταςθσ ςυμμετοχισ ταυτόχρονα ςτον 

πραγματικό και ςτον φανταςτικό κόςμο. Αυτι θ τελευταία μορφι δραματικισ 

ζνταςθσ γίνεται μεγαλφτερθ όταν ςτον φανταςτικό κόςμο του δράματοσ 

ανατρζπονται καταςτάςεισ που ιςχφουν ςτον πραγματικό κόςμο του παιδιοφ.233 

 Ο χρόνοσ αποτελεί εκείνο το απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ δραματοποίθςθσ με το 

οποίο κακορίηεται ο χρόνοσ που διεξάγεται θ δράςθ των ςυμμετεχόντων. Ο 

μυκοπλαςτικόσ χρόνοσ αφορά το «τϊρα» του φανταςτικοφ δραματικοφ κόςμου. 

Σαφϊσ πρζπει να οριοκετθκεί αν ο χρόνοσ αφορά μια περιοριςμζνθ χρονικι ςτιγμι 

ι αν ζχει διάρκεια. Ταυτόχρονα με τον κακοριςμό του δραματικοφ χρόνου πρζπει 

να λθφκοφν υπόψθ οι οικονομικοκοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ επιλεγμζνθσ εποχισ. Ο 

χρόνοσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτο δράμα κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ, παγϊνοντάσ τον, να αναλφςουν τισ δράςεισ των χαρακτιρων και να 

εμβακφνουν ςτισ βακφτερεσ ανάγκεσ και επικυμίεσ τουσ.  

 Ο χϊροσ αποτελεί για τον O’Toole το ςτοιχείο του δράματοσ που το 

διαφοροποιεί από τθ λογοτεχνία, κακϊσ ςτο δράμα υπάρχει θ φυςικι παρουςία 

ενόσ χϊρου.234 Ο πραγματικόσ κόςμοσ, μζςα από τθ δφναμθ τθσ μεταφοράσ και του 

ςυμβολιςμοφ, μετατρζπεται ςτον φανταςτικό κόςμο τθσ δραματοποίθςθσ. Οι 

ςυμμετζχοντεσ, που μποροφν ανάλογα με τθ περίπτωςθ να διαλζξουν ζναν κλειςτό 

ι ανοιχτό χϊρο, ζχουν τον ζλεγχο τθσ διαμόρφωςισ του: ορίηουν τον χϊρο ανάλογα 

με το κζμα του δράματοσ και ανάλογα με τα μθνφματα που κζλουν να περάςουν 

μζςω αυτοφ αναφορικά με τισ δραματικζσ καταςτάςεισ κα τουσ χαρακτιρεσ. 

 Ο Λόγοσ και θ κίνθςθ αποτελοφν τα εκφραςτικά μζςα που ο θκοποιόσ 

χρθςιμοποιεί ςτο κζατρο προκειμζνου να επικοινωνιςει με το κοινό του. 

Αντίςτοιχα, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο δράμα κάνουν ξεκάκαρθ τθ δράςθ τουσ και 

                                                
232

 Wagner 1976, ό.π., ς. 149-153. 
233

 Αναλυτικότερα για τισ ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ δραματικισ ζνταςθσ ςτο O’Toole 1992, ό.π., ς. 28-30 
και ςτο Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 44-47.   
234 O’ Toole 1992, ό.π., ς. 34. 



63 

 

εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ και τισ επικυμίεσ τουσ με τθ χριςθ του λόγου 

(προφορικοφ και γραπτοφ) και τθσ κίνθςθσ. Ππωσ αναφζρει ο Woolland, ςτο δράμα 

οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν λεκτικζσ και μθ-λεκτικζσ μορφζσ 

γλϊςςασ: χριςθ τθσ φωνισ με ποικίλουσ τρόπουσ, επικοινωνία με γλϊςςα του 

ςϊματοσ ι με γλϊςςα των νοθμάτων.235 Αντίςτοιχα, οι Αυδι και Χατηθγεωργίου, 

αναφερόμενεσ ςτθν ομιλία, διακρίνουν τα παραγλωςςικά γνωρίςματα του 

προφορικοφ λόγου και τα εξωγλωςςικά: τα παραγλωςςικά αφοροφν τουσ τρόπουσ 

με τουσ οποίουσ αποδίδει κανείσ το λεκτικό εκφϊνθμα (παφςθ, ρυκμόσ, ζνταςθ και 

χροιά φωνισ) ενϊ τα εξωγλωςςικά γνωρίςματα αφοροφν τα εκφραςτικά μζςα που 

χρθςιμοποιεί για να ςυνοδεφςει τον λόγο (χειρονομίεσ, κινιςεισ, βλζμμα, 

ζκφραςθ).236 Θ κίνθςθ πάλι, με τθ χριςθ χειρονομιϊν, ςτάςεων και εκφράςεων, όχι 

μόνο διευρφνει τισ δυνατότθτεσ που παραγόμενου νοιματοσ, αλλά μπορεί να 

λειτουργιςει και ανεξάρτθτα από τον λόγο, προςφζροντασ από μόνθ τθσ 

επικοινωνία. Ο O’Toole υποςτθρίηει ότι κάκε δράςθ, που ορίηεται από λόγο και 

κίνθςθ, μπορεί να ζχει τρεισ λειτουργίεσ: τθσ ςκοπιμότθτασ, τθσ επικοινωνίασ και 

τθσ ζκφραςθσ.237 Σαφϊσ, τόςο ο λόγοσ όςο και θ κίνθςθ που χρθςιμοποιεί κάκε 

μακθτισ για να εκφραςτεί μζςω του ρόλου του, χρειάηεται να ςυςχετίηεται και να 

ταιριάηει με τον χαρακτιρα που υποδφεται, τισ επιδιϊξεισ του και τισ κοινωνικζσ 

καταςτάςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει. 

 Τα ςφμβολα και γενικότερα θ ςυμβολικι δραςτθριότθτα είναι ςτοιχεία 

απαραίτθτα κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του δράματοσ. Ρίςω από κάκε ςφμβολο, 

πζρα από τθν κυριολεκτικι του χριςθ, υπάρχει ζνα νόθμα, το οποίο χρειάηεται να 

κατανοθκεί από τθν τάξθ. Ρολλζσ φορζσ, οι μακθτζσ επιλζγουν και ςυμφωνοφν από 

κοινοφ ςε κάποια ςφμβολα προκειμζνου να οροκετιςουν ζνα χαρακτιρα, ζνα χϊρο 

ι μια ςυμπεριφορά. Βζβαια, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι τα ςφμβολα μποροφν να 

εκφραςτοφν με διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ μζςω χειρονομίασ, κίνθςθσ, ομιλίασ, 

εικόνασ, μουςικισ ι αντικειμζνου. Ο Woolland, χωρίσ να είναι υπζρμαχοσ των 

πολλϊν ςυμβολιςμϊν, υποςτθρίηει τισ δυνατότθτεσ ςυμβολιςμοφ κατά το ςτάδιο 

του ςχεδιαςμοφ και κατά τθ διάρκεια του δράματοσ και προςφζρει ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα με ςυμβολιςμοφσ αντικειμζνων και κινιςεων.238 

 Το νόθμα ι αλλιϊσ θ «αλλαγι ςτθν κατανόθςθ» είναι από τουσ πιο 

ςθμαντικοφσ ςτόχουσ του δράματοσ· θ αλλαγι αυτι προχποκζτει τθ μάκθςθ με τθν 

ζννοια τθσ διαπραγμάτευςθσ και τθσ καταςκευισ νοιματοσ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

ζρχονται αρχικά ςε επαφι με κάποιο κζμα ι διδακτικό αντικείμενο και οδθγοφνται, 

με τθ ςυμβολι των προθγοφμενων ςυςτατικϊν ςτοιχείων του δράματοσ, ςτθ βίωςθ 

νζων εμπειριϊν και καταςτάςεων και ςτθ νοθματοδότθςι τουσ. Ζτςι, μζςα από τον 

κεατρικό κϊδικα, ζχουν τθ δυνατότθτα να προςεγγίςουν βακφτερα το εκάςτοτε 
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κζμα και το νόθμά του. Ο O’Toole αναφζρει ότι το δραματικό νόθμα αναδφεται 

μζςα από πολλά επίπεδα και δεν αποτελεί αποκλειςτικότθτα κάποιου. Ωσ ζνα 

βακμό είναι διαπραγματεφςιμο μεταξφ των ςυμμετεχόντων αλλά όχι πάντα 

ελζγξιμο.239 

 

 Τεχνικζσ δραματοποίθςθσ  

 Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να παρουςιαςτοφν και να αναλυκοφν οι τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα.240 Κατά τον 

ςχεδιαςμό κάκε δράματοσ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ επιλογι των κατάλλθλων 

τεχνικϊν, κακϊσ μζςω αυτϊν επιτυγχάνεται θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των 

ςυμμετεχόντων, θ βίωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εμπειρίασ και θ διάκεςθ για κριτικι 

και αναςτοχαςμό. Οι Neelands και Goode, που προςφζρουν μια ολοκλθρωμζνθ 

πρόταςθ για χριςθ τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, προβαίνουν ςτθν κατθγοριοποίθςι 

τουσ με βάςθ τθ λειτουργία τουσ ςτθ κεατρικι δράςθ. Ζτςι, διακρίνουν τισ εξισ 

τζςςερισ κατθγορίεσ: 

α) Τεχνικζσ που δθμιουργοφν και οριοκετοφν το δραματικό πλαίςιο (Context-

Building), β) Τεχνικζσ που αφοροφν το αφθγθματικό μζροσ τθσ ιςτορίασ και τθν 

ανάπτυξθ τθσ πλοκισ (Narrative), γ) Τεχνικζσ που αφοροφν τθ δθμιουργία 

αναπαραςτάςεων, μζςα από επιλεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και των χειρονομιϊν 

(Poetic) και δ) Τεχνικζσ που εμβακφνουν τθν ανταπόκριςθ και τον αναςτοχαςμό των 

ςυμμετεχόντων αναφορικά με τθ δραματικι εμπειρία (Reflective). 

 Οι Neelands και Goode ςθμειϊνουν ότι θ ςυγκεκριμζνθ κατθγοριοποίθςθ, που 

δεν είναι ιεραρχικι ι διαδοχικι, δεν κζτει αυςτθρά όρια. Αντικζτωσ, τα όρια 

ανάμεςα ςτισ κατθγορίεσ είναι ρευςτά και υπάρχουν μόνο για να διευκολφνουν 

τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν επιλογι των τεχνικϊν. Σαφϊσ, είναι ανάγκθ να τονιςτεί 

ότι κάκε εκπαιδευτικόσ που ςχεδιάηει μια δραματοποίθςθ, χρειάηεται να λάβει 

υπόψθ του διάφορουσ παράγοντεσ ςχετικά με τθν επιλογι των τεχνικϊν: τθν θλικία 

των ςυμμετεχόντων, τισ εμπειρίεσ, τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, τθν 

προθγοφμενθ κεατρικι τουσ εμπειρία τθν εναςχόλθςι τουσ με το δράμα, τθ 

δυναμικι τθσ ομάδασ. Απαραίτθτο είναι, ςε περίπτωςθ που παραςτεί ανάγκθ, να 

ζχει ο εκπαιδευτικόσ τθν ευελιξία να αλλάξει ι να αναπροςαρμόςει τισ τεχνικζσ 

ανάλογα με τθ ςυμμετοχι και ανταπόκριςθ των παιδιϊν. Σαφϊσ, ο δάςκαλοσ, 

ανάλογα με τουσ ςτόχουσ και τθν τάξθ του, μπορεί να εφαρμόςει κάποια δικι του 

παραλλαγι ι να δθμιουργιςει μια νζα τεχνικι με βάςθ τα ςτοιχεία του κεάτρου.241 

Ριο αναλυτικά, οι τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν ςυνολικά ςτθν 

παροφςα ζρευνα είναι οι ακόλουκεσ242: 
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 α) Πςον αφορά τθν πρϊτθ ομάδα που περιλαμβάνει τεχνικζσ που 

δθμιουργοφν και οριοκετοφν το δραματικό πλαίςιο (Context-Building) 

χρθςιμοποιικθκαν: 

 Οι παγωμζνεσ εικόνεσ (still image, frozen picture, tableau) που αποτελοφν μια 

τεχνικι που χρθςιμοποιεί θ δραματοποίθςθ από το «κζατρο εικόνασ» του Augusto 

Boal.243 Ριο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά με τα ςϊματά τουσ δθμιουργοφν μια εικόνα θ 

οποία αποτυπϊνει μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι δράςθσ του δράματοσ ι μια γενικότερθ 

ζννοια ι ιδζα. Θ εικόνα αυτι, που πρζπει να είναι ακίνθτθ, ενζχει μια δυναμικι, 

κακϊσ αποκρυςταλλϊνει όλο το νόθμα τθσ δράςθσ. Οι παγωμζνοι ςυμμετζχοντεσ 

δεν ςτζκουν ςτατικοί, αλλά οφείλουν να είναι ςε ετοιμότθτα δράςθσ. Θ παγωμζνθ 

εικόνα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και ςτοχαςτικισ ικανότθτασ τόςο των 

ςυμμετεχόντων ςε αυτι όςο και των κεατϊν: από τθ μια, οι ςυμμετζχοντεσ 

καλοφνται να επιλζξουν το ουςιαςτικό μινυμα τθσ εικόνασ, να εςτιάςουν ςτο 

νόθμα, αφαιρϊντασ οτιδιποτε περιττό ι αςαφζσ και από τθν άλλθ οι κεατζσ 

καλοφνται να αναγνωρίςουν το μινυμα τθσ εικόνασ και να εμβακφνουν ςτο «πίςω 

κείμενο». Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, τα παιδιά ειςάγονται ςτο δράμα, 

εςτιάηουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, αξιολογοφν και εμβακφνουν πάνω ςε 

οριςμζνα νοιματα, ανακεφαλαιϊνουν προθγοφμενθ κεατρικι δουλειά, αςκοφνται 

ςτισ παραςτατικζσ τουσ ικανότθτεσ, αςκοφνται ςτον ζλεγχο των ςυναιςκθματικά 

βιωμζνων καταςτάςεων. Ο Woolland, μεταξφ άλλων, αναφζρει ότι ζνα επιπλζον 

πλεονζκτθμα τθσ παγωμζνθσ εικόνασ είναι ότι επαναλαμβάνεται εφκολα με 

ακρίβεια και λεπτομζρεια.244 

 Οι παγωμζνεσ εικόνεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ποικίλεσ παραλλαγζσ, 

όπωσ ςυνζβθ ςτθν παροφςα ζρευνα.245 Μια εικόνα μπορεί να δθμιουργθκεί από 

τουσ ίδιουσ τουσ παγωμζνουσ ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι επιλζγουν, με δικι τουσ 

πρωτοβουλία ι μετά από ςυνεννόθςθ με τθν ομάδα, τθ ςτάςθ που κα παγϊςουν. 

Μπορεί, ακόμθ, θ εικόνα να δθμιουργθκεί από κάποιον γλφπτθ, κάποιο μακθτι, 

δθλαδι, που αναλαμβάνει να τοποκετιςει μια ομάδα ςυμμακθτϊν τουσ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ. Ραραλλαγι τθσ τεχνικισ αποτελεί όταν όλθ θ τάξθ ςυμμετζχει 

ωσ γλφπτθσ μιασ εικόνασ που αναπαρίςταται από κάποια παιδιά. Ακόμθ, οι 

παγωμζνοι ςυμμετζχοντεσ, μποροφν ζνασ ζνασ να βγουν ζξω από τθν εικόνα, να 

δουν το υπόλοιπο ςφνολο και να προβοφν ςε αλλαγζσ. Σφμφωνα με το «κζατρο 

                                                                                                                                       
παραλλαγζσ των τεχνικϊν ζχουν χρθςιμοποιθκεί και από άλλουσ παιδαγωγοφσ κεάτρου/δράματοσ: 
Brian Woolland, Keith Johnstone, John Somers, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, David Pammenter, 
Alex Mavrocordatos, Άλκθςτθ Κοντογιάννθ, Nίκο Γκόβα, Άβρα Αυδι, Μελίνα Χατηθγεωργίου, Εφα 
Ραπαγεωργίου κ.α. Σαφϊσ, θ «Ροιθτικι του Καταπιεςμζνου» με τισ παγωμζνεσ εικόνεσ, τθν 
ταυτόχρονθ δραματουργία, το κζατρο φόρουμ, τθν απόκριςθ ςτθν καταπίεςθ και το κζατρο τθσ 
εφθμερίδασ ςτθρίηονται ςτο ζργο του Α. Boal, Theatre of the Oppressed, Pluto Press, London, 2000.  
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 Ραρακάτω γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτο ζργο του βραηιλιάνου κεατροπαιδαγωγοφ Boal. 
Συγκεκριμζνα για το «κζατρο τθσ εικόνασ» ςτο Boal 2000, ό.π., ς. 135. 
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 Woolland 1999, ό.π., ς. 97. 
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 Στθν περιγραφι τθσ ζρευνασ που ακολουκεί, αναλφεται κάκε φορά ο τρόποσ με τον οποίο 
χρθςιμοποιικθκαν οι παγωμζνεσ εικόνεσ και οι παραλλαγζσ τουσ.  
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εικόνασ» του Boal, αμζςωσ μετά τθν αναπαράςταςθ τθσ πραγματικισ εικόνασ μιασ 

κατάςταςθσ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν τθν ιδανικι 

εικόνα τθσ ίδιασ κατάςταςθσ κακϊσ και τθν εικόνα μετάβαςθσ από τθν πρϊτθ 

εικόνα ςτθ δεφτερθ. Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι πολφ ςυχνά ςυνδυάηεται με τθν 

τεχνικι ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ για τθν οποία γίνεται λόγοσ παρακάτω. 

 Θ ομαδικι διαμόρφωςθ χϊρου κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ τα παιδιά 

καλοφνται να δθμιουργιςουν το περιβάλλον ςτο οποίο κα διαδραματιςτεί θ 

δραματοποίθςθ. Για να μεταμορφϊςουν τθν αίκουςα ςτον επικυμθτό 

μυκοπλαςτικό χϊρο χρθςιμοποιοφν τα κατάλλθλα αντικείμενα ι ζπιπλα. Χριςιμο 

για τισ δράςεισ τουσ είναι να υπάρχουν απλά υλικά όπωσ υφάςματα, χαρτόνια, 

μικροαντικείμενα, μουςικά όργανα, τα οποία αποτελοφν τα φροντιςτθριακά 

αντικείμενα. Θ ουςία των αντικειμζνων δεν βρίςκεται ςτθ διακοςμθτικι ι χρθςτικι 

τουσ αξία, αλλά ςτθ ςυμβολικι: μζςα από το ςυγκεκριμζνο υλικό, οι ςυμμετζχοντεσ 

προςπακοφν να μεταδϊςουν νοιματα για τθ δράςθ που κα ακολουκιςει. Λδιαίτερα 

ςθμαντικι για τθν ανάδειξθ του χϊρου είναι θ ςυμβολι του φωτιςμοφ και τθσ 

μουςικισ.  

  Οι πινακίδεσ ι τίτλοι ζχουν επεξθγθματικό χαρακτιρα ςτο δράμα, κακϊσ 

χρθςιμοποιοφνται για να διευκολφνουν τθν κατανόθςθ μιασ ιςτορίασ. Συνικωσ 

παρουςιάηονται για να δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον χϊρο που 

διαδραματίηεται μια δράςθ. Οι πινακίδεσ αποτελοφν μια τεχνικι αποςταςιοποίθςθσ 

των παιδιϊν από τθν ενδεχόμενθ ταφτιςι τουσ με τουσ ρόλουσ. Αποτελοφν μια από 

τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφςε ςυχνά ο Brecht ςτθ ςκθνογραφία των 

παραςτάςεϊν του, προκειμζνου να αποδεςμεφςει τουσ κεατζσ από τθν ταφτιςι 

τουσ με τουσ θκοποιοφσ και να προκαλζςει τον κριτικό τουσ ςτοχαςμό.246 

 Ο ςυλλογικόσ χαρακτιρασ αποτελεί μια τεχνικι όπου μια ομάδα παιδιϊν 

παίηει ςυλλογικά ζνα ρόλο. Ουςιαςτικά πρόκειται για μια μορφι αυτοςχζδιου 

διαλόγου μεταξφ παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςυλλογικά ςτον ρόλο. Κάκε μακθτισ 

μπορεί ελεφκερα να μιλιςει όποτε κεωρεί ότι προςφζρει ςτον ρόλο. Στισ πρϊτεσ 

προςφορζσ των παιδιϊν, δεν χρειάηεται να υπάρχει ςυμφωνία ανάμεςα ςτισ 

αποκρίςεισ τουσ. Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα να αναδειχκοφν ποικίλεσ απόψεισ για 

τον χαρακτιρα. Σε ζνα προχωρθμζνο, όμωσ, ςτάδιο τθσ τεχνικισ, και κατά ςυνζπεια 

του ρόλου, απαιτοφνται αποφάςεισ από κοινοφ και ςφμφωνεσ κζςεισ, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ ςυλλογικι αναπαράςταςθ ενόσ ςυνεπι ρόλου.247 Ζτςι, θ ομάδα 

εξαςκείται ςτθ ςυνεργαςία, ςτθν προςοχι και ςτθ ςυγκζντρωςθ.  

 Στο περίγραμμα χαρακτιρα (role on the wall) οι μακθτζσ ςχεδιάηουν ςε ζνα 

μεγάλο χαρτί το περίγραμμα ενόσ ρόλου που τουσ ενδιαφζρει. Κατά τθ διάρκεια του 

δράματοσ τα παιδιά προςκζτουν ςτο περίγραμμα ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και 

χαρακτθριςμοφσ που αφοροφν τον ςυγκεκριμζνο ρόλο, του χαρίηουν ποιιματα, 

τραγοφδια και ςυμβουλζσ ι ςυνκζτουν για αυτόν, ατομικά ι ομαδικά, κείμενα 
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 Ζςςλιν 2005, ό.π., ς. 180-198 και Μπρεχτ 2000, ό.π., ς. 110-111.  
247 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 13. 
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όπωσ επιςτολζσ, γράμματα, ευχζσ και οδθγίεσ. Θ Αυδι και θ Χατηθγεωργίου 

προτείνουν τθν προςκικθ γραπτοφ υλικοφ εντόσ του περιγράμματοσ, όταν 

πρόκειται για ζκφραςθ ςκζψεων του ίδιου του χαρακτιρα και εκτόσ του 

περιγράμματοσ, όταν πρόκειται για απόψεισ και ςυναιςκιματα των μακθτϊν ι των 

υπόλοιπων προςϊπων του δράματοσ.248 Με τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι θ τάξθ 

εμβακφνει περιςςότερο ςε ζνα ρόλο διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθν απόςταςθ και 

τθν κριτικι διάκεςθ. 

 Ο χάρτθσ τθσ ιςτορίασ ο οποίοσ ςυνικωσ ςχεδιάηεται από τα παιδιά πριν 

αςχολθκοφν με τθ δράςθ τθσ ιςτορίασ και αναλάβουν ρόλουσ. Σε αυτόν, εκτόσ από 

το περιβάλλον, τοποκετοφν τα ςθμαντικότερα γεγονότα και επειςόδια. Ζτςι, ζχουν 

καλφτερθ αίςκθςθ του χϊρου αλλά και τθσ χρονικισ ςειράσ των γεγονότων τθσ 

ιςτορίασ. Βζβαια, ο χάρτθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτο τζλοσ τθσ δράςθσ, ωσ 

διαδικαςία αναςκόπθςθσ. 

 Τα αντικείμενα του χαρακτιρα (objects of character) αποτελοφν μια τεχνικι με 

τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί μια ςειρά αντικειμζνων (φωτογραφίεσ, 

γράμματα, ροφχα, θμερολόγια, μικροαντικείμενα) προκειμζνου να ειςάγει ζνα 

καινοφριο ρόλο. Οι Neelands και Goode αναφζρουν ότι τα αντικείμενα μπορεί να 

παρουςιάηουν μεγάλθ ποικιλία μεταξφ τουσ αλλά πρζπει οπωςδιποτε να ωκοφν τα 

παιδιά ςε διατφπωςθ ερωτιςεων για τον χαρακτιρα. Ζτςι, τα αντικείμενα 

χρειάηεται να είναι ςυνδεδεμζνα νοθματικά μεταξφ τουσ, με τρόπο που, μζςα από 

κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, να οδθγοφν τουσ μακθτζσ ςε ςυμπεράςματα για τον ρόλο. 

Μια παραλλαγι τθσ τεχνικισ είναι να χτίςουν οι ςυμμετζχοντεσ ζνα ρόλο 

χρθςιμοποιϊντασ αντικείμενα που τον αντιπροςωπεφουν. Τα παιδιά μποροφν να 

φζρουν πραγματικά αντικείμενα, να τα περιγράψουν προφορικά ι να τα 

ςχεδιάςουν ςε χαρτί.  

 Θ ξενάγθςθ κατά τθν οποία κάκε ομάδα, με μια μορφι αφιγθςθσ, παρζχει 

πλθροφορίεσ για το περιβάλλον που πραγματοποιείται το δράμα. Θ ξενάγθςθ ζχει 

τθ δυνατότθτα να παρζχει μια λεπτομερι περιγραφι του δραματικοφ χϊρου και 

ταυτόχρονα ζναν κριτικό ςχολιαςμό των βαςικϊν ςτοιχείων του δράματοσ. Επίςθσ, 

μπορεί να αποτελζςει ζνα μζςο για να προςεγγίςουν οι μακθτζσ τθ γνϊςθ, να 

ζρκουν, δθλαδι, ςε επαφι με ζνα διδακτικό αντικείμενο και να το παρουςιάςουν 

κεατρικά ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα ζρευνα με αυτόν τον τρόπο, όπωσ αναλφεται 

παρακάτω ςτθν περιγραφι του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ. 

 Θ χορικι απαγγελία (choral speak) με τθν οποία τα παιδιά αναλαμβάνουν να 

προετοιμάςουν ζνα κείμενο-ερζκιςμα, χρθςιμοποιϊντασ ρυκμικζσ κινιςεισ, ιχο, 

αυτοςχζδιεσ μελωδίεσ και επαναλθπτικά μοτίβα. Οι μακθτζσ μποροφν να αλλάξουν 

το κείμενο ι να χρθςιμοποιιςουν ζνα μζροσ από αυτό. Οι Neelands και Goode 

υποςτθρίηουν ότι θ χορικι απαγγελία πρζπει να αποτελεί ζνα ςχόλιο, μια απάντθςθ 

ι μια εξζλιξθ ςτο κείμενο-ερζκιςμα και ζτςι τθν τοποκετοφν ςτισ «τεχνικζσ που 
                                                
248 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 90. 
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εμβακφνουν ςτθν ανταπόκριςθ και τον αναςτοχαςμό των ςυμμετεχόντων». Στθ 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, όμωσ, χρθςιμοποιικθκε ςτθν αρχι του δράματοσ για τθ 

δθμιουργία και οριοκζτθςθ του δραματικοφ πλαιςίου. Για τον λόγο αυτό 

ςυμπεριλιφκθκε ςτθν πρϊτθ κατθγορία τεχνικϊν δραματοποίθςθσ. 

 Θ ιςτορία με προςφορά δφο λζξεων (word at a time) που αποτελεί μια τεχνικι 

κατά τθν οποία οι μακθτζσ, προςφζροντασ μία ι δφο λζξεισ ο κακζνασ, οδθγοφνται 

ςτθ ςφνκεςθ μιασ αυτοςχζδιασ ιςτορίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κάκε μακθτισ, εκτόσ 

ρόλου, περιμζνει τθ ςειρά του για να προςφζρει ςτον κφκλο μία ι δφο λζξεισ και να 

εξελίξει τθν ιςτορία. Ο Keith Johnstone τονίηει ότι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι 

απόλυτα ςυγκεντρωμζνοι, αλλά κακόλου αγχωμζνοι.249 Θ ςφνκεςθ τθσ ιςτορίασ 

είναι ευκφνθ όλου του κφκλου κι όχι μεμονωμζνων παιδιϊν. Μζςα από τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν το 

δραματικό πλαίςιο μιασ ιςτορίασ, προφζροντασ χαρακτιρεσ, δραματικό χρόνο, 

χϊρο και δράςεισ. 

 Οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να εκφραςτοφν 

μζςα από κινιςεισ ι ολοκλθρωμζνα κινθτικά/χορευτικά δρϊμενα. Σαφϊσ, θ 

ςυμβολι τθσ μουςικισ, είτε θχογραφθμζνθσ είτε αυτοςχζδιασ με απλά μουςικά 

όργανα, είναι ςθμαντικι. Οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ χρειάηεται να λαμβάνουν 

υπόψθ τθν θλικία και τθ δυναμικι κάκε τάξθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά 

καλοφνται, μζςα από μια κίνθςθ, να εκφράςουν ζνα χαρακτιρα, μια ςυμπεριφορά, 

μια ιςτορία, ι ακόμθ πιο αφθρθμζνεσ ζννοιεσ όπωσ μια ιδζα και ζνα ςυναίςκθμα. 

Ζτςι, δθμιουργείται δραματικι ζνταςθ και ατμόςφαιρα ενϊ ταυτόχρονα 

οριοκετείται το δραματικό πλαίςιο ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί το δράμα. 

Αςφαλϊσ, αρκετζσ είναι οι περιπτϊςεισ όπου οι ςυμμετζχοντεσ πραγματεφονται 

βακιά νοιματα μζςα από τθν κίνθςθ. Για τον λόγο αυτό, θ Αυδι και θ 

Χατηθγεωργίου εντάςςουν τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ςτθν τζταρτθ κατθγορία που 

αφορά τισ «Τεχνικζσ που εμβακφνουν ςτθν ανταπόκριςθ και τον αναςτοχαςμό των 

ςυμμετεχόντων αναφορικά με τθ δραματικι εμπειρία». Μάλιςτα, αναφζρονται ςε 

δαςκάλουσ του δράματοσ που ζχουν δϊςει προτεραιότθτα ςτθ ςωματικι ζκφραςθ, 

ανάμεςα ςτουσ οποίουσ είναι οι Vsevelod Meyerhold, Antonin Artaud, Jerzy 

Grotowski, Peter Brook, Tadashi Suzuki, Jacques Lecoq και Augusto Boal.250 

 Τα παιχνίδια χρθςιμοποιοφνται ςυχνά κατά τθ διάρκεια του δράματοσ, κακϊσ 

οι κεωρίεσ που τα περιβάλλουν ζχουν ςυχνά ςυνδεκεί με το δράμα. Ζτςι, μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αρχι κάκε ςυνάντθςθσ, προκειμζνου να προετοιμάςουν 

τθν τάξθ ςτθ δραματικι διαδικαςία, προςφζροντασ ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και 

ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα παιδιά. Συμμετζχοντασ ςτα παιχνίδια οι μακθτζσ 

χαλαρϊνουν, ςυγκεντρϊνονται, ενεργοποιοφν τισ αιςκιςεισ τουσ και βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ ςωματικισ και πνευματικισ ετοιμότθτασ. Επιπλζον, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα επόμενο ςτάδιο για τθν ειςαγωγι του κζματοσ τθσ 
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 Κ. Johnstone, Impro, improvisation and the theatre, Methuen Drama, Cornwall, 2007, ς. 130-131. 
250 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 97-98. 
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δραματοποίθςθσ που κα διερευνθκεί κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου. Χριςιμθ 

είναι επίςθσ θ εξζλιξθ ενόσ παιχνιδιοφ ςε δράμα. Σχετικά οι Neelands και Goode 

αναφζρουν ότι τα παιχνίδια πρζπει να ςυνδζονται με το δράμα που κα 

ακολουκιςει και ότι πρζπει να επιλζγονται για να απλοποιοφν ςφνκετεσ 

εμπειρίεσ.251 Άλλωςτε, μζςα από τα παιχνίδια ορίηονται οι κανόνεσ τθσ 

δραματοποίθςθσ. Ο Woolland, πάλι, αναφζρεται ςτα πλεονεκτιματα των 

παιχνιδιϊν και προτείνει τθ χριςθ τουσ κατά τθ διάρκεια του δράματοσ, εφόςον 

είναι κακοριςμζνοι οι ςτόχοι που επιτελοφν. Μεταξφ άλλων, υποςτθρίηει ότι κάποια 

παιχνίδια ζχουν ιδιαίτερθ αξία, κακϊσ περιζχουν ςθμαντικά δραματικά ςτοιχεία, 

όπωσ ςυμβολικι δράςθ και ςυμβολικι χριςθ του χϊρου, παιχνίδι ρόλων, 

τελετουργία, αφιγθςθ.252 

 Το πακζτο εξερεφνθςθσ (compound stimulus) αποτελεί μια τεχνικι που 

προτείνει ο John Somers προκειμζνου να ενκαρρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

ειςαχκοφν ςτον φανταςτικό κόςμο του δράματοσ.253 Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, 

χρθςιμοποιικθκε ςτο προκείμενο τθσ αναγνωςτικισ φάςθσ, με ςτόχο τθν ειςαγωγι 

τθσ τάξθσ ςτον κόςμο των προτεινόμενων λογοτεχνικϊν βιβλίων και κατά ςυνζπεια 

τθν επιλογι ενόσ βιβλίου από κάκε μακθτι. Ριο ςυγκεκριμζνα, το πακζτο 

εξερεφνθςθσ αποτελεί ζνα ςφνκετο ερζκιςμα που ζχει δθμιουργθκεί από 

περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία και αποτελεί ζναυςμα για τθ δθμιουργία μιασ 

ιςτορίασ. Αποτελείται από διάφορα μικροαντικείμενα (προςωπικά αντικείμενα, 

φωτογραφίεσ, επιςτολζσ κι άλλα ζγγραφα) τοποκετθμζνα ςε ζνα κουτί. Το πακζτο 

εξερεφνθςθσ και θ ιςτορία που αναδφεται από αυτό αποκτοφν νόθμα αν κανείσ 

αντιπαραβάλλει προςεχτικά τα αντικείμενα του περιεχομζνου του κακϊσ και αν 

εξετάςει τον τρόπο με τον οποίο οι λεπτομζρειεσ κάκε αντικειμζνου υπαινίςςονται 

ανκρϊπινα κίνθτρα και δράςεισ. Χρειάηεται να τονιςτεί ότι τα μεμονωμζνα 

μικροαντικείμενα ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ςε ό,τι αφορά ςτθ χριςθ τουσ 

για τθ ςφνκεςθ μιασ ιςτορίασ· ςτθ ςφνκεςι τουσ, όμωσ, παράγουν ολοκλθρωμζνο 

νόθμα. Ο Somers τονίηει ιδιαίτερα ότι τα ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ, που κακζνα από τα 

αντικείμενα αντιπροςωπεφει κα πρζπει, όταν μπουν ςε ςειρά μαηί με τα υπόλοιπα, 

να δθμιουργοφν ζνα δίκτυο ςχζςεων, οι οποίεσ δεν είναι οφτε πολφ εφκολα 

κατανοθτζσ οφτε απομακρυςμζνεσ. Θ πρϊτθ περίπτωςθ κακιςτά τθν ιςτορία 

προφανι, ενϊ θ δεφτερθ δυςκολεφει τθν ανάδυςθ πικανϊν αφθγθματικϊν 

ςχζςεων. Ο Somers ςθμειϊνει τζςςερα ςτάδια κατά τθ διαδικαςία χριςθσ του 

πακζτου εξερεφνθςθσ: 1) φανταςία/ςφνκεςθ, όπου δθμιουργοφνται εικαςίεσ και 

υποκζςεισ, 2) διερεφνθςθ, όπου διεξάγονται πειραματιςμοί με βάςθ τα ςτοιχεία 

που αποκαλφπτονται, 3) επιλογι και μορφοποίθςθ, όπου όλα τα ςτοιχεία μπαίνουν 

ςε μια ςειρά ανάλογα με το νόθμα που ζχουν και 4) επικοινωνία, όπου κάκε ομάδα 

μοιράηεται τα ςυμπεράςματά τθσ με τθν υπόλοιπθ τάξθ. 
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 β) Θ δεφτερθ ομάδα περιλαμβάνει τεχνικζσ που αφοροφν το αφθγθματικό 

μζροσ τθσ ιςτορίασ και τθν ανάπτυξθ τθσ πλοκισ (Narrative). Οι τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν είναι οι ακόλουκεσ: 

 Θ ςυνζντευξθ μζςα από τθν οποία ςχεδιάηονται ενδιαφζρουςεσ απαιτθτικζσ 

καταςτάςεισ για να αποκαλφψουν πλθροφορίεσ, ςυμπεριφορζσ, κίνθτρα, ταλζντα 

και δυνατότθτεσ.254 Κάποιοι μακθτζσ επιλζγονται να εκμαιεφςουν τισ πλθροφορίεσ 

κζτοντασ τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, ενϊ οι υπόλοιποι καλοφνται να απαντιςουν. Οι 

αποκαλφψεισ μποροφν να προςφζρουν πλθροφορίεσ για τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ 

αλλά απαιτείται κριτικι αξιολόγθςθ από τουσ ςυνεντευξιαςτζσ. Θ τεχνικι μπορεί να 

λειτουργιςει με ηευγάρια, με ομάδεσ ι με όλθ τθν τάξθ μαηί. 

 Θ τθλεφωνικι επικοινωνία, μια τεχνικι κατά τθν οποία ζνα ηευγάρι 

ςυμμετζχει ςε ρόλο ςε μια τθλεφωνικι ςυνδιάλεξθ, ενϊ θ υπόλοιπθ τάξθ 

παρακολουκεί. Μπορεί ακόμθ να πραγματοποιθκεί με όλθ τθν τάξθ χωριςμζνθ ςε 

ηευγάρια που ςυμμετζχουν ςε ρόλο ταυτόχρονα ςτισ τθλεφωνικζσ τουσ 

ςυνδιαλζξεισ. Ακόμθ, μπορεί να ακοφγεται μόνο θ μια πλευρά τθσ ςυηιτθςθσ που 

υποδφεται ότι μιλάει ςτο τθλζφωνο. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δίνονται 

πλθροφορίεσ, αναηθτοφνται ςυμβουλζσ, δθμιουργείται δραματικι ζνταςθ και 

παράλλθλα εξελίςςεται θ πλοκι τθσ ιςτορίασ. 

 Θ τεχνικι ρεπορτάη-τθλεοπτικι εκπομπι με τθν οποία οι μακθτζσ ςε ρόλο 

δθμοςιογράφου ι τθλεοπτικοφ παρουςιαςτι καλοφνται να παρουςιάςουν τθν 

ιςτορία από μια νζα οπτικι γωνία που τουσ προςφζρει απόςταςθ από τουσ 

πρωταγωνιςτζσ τθσ ιςτορίασ. Στθν εκπομπι μποροφν να ςυμμετζχουν ειδικοί 

προςκεκλθμζνοι (επιςτιμονεσ, καλλιτζχνεσ, πολιτικοί), οπότε φωτίηονται 

διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ υπόκεςθσ. Ταυτόχρονα τα παιδιά αςκοφνται ςτον 

δθμοςιογραφικό λόγο, ςτθν επιλογι κατάλλθλου λεξιλογίου και ςτθ δθμιουργία 

τίτλων και επικεφαλίδων.  

 Θ καρζκλα των αποκαλφψεων ι καυτι/Ανακριτικι καρζκλα (hot-seating) 

αποτελεί μια τεχνικι όπου μια ομάδα μακθτϊν, εντόσ ι εκτόσ ρόλου, κζτει 

ερωτιςεισ ςε ζνα χαρακτιρα του δράματοσ που παραμζνει ςε ρόλο. Ο ρόλοσ αυτόσ 

κάκεται ςτθν καρζκλα των αποκαλφψεων και ςυνικωσ βρίςκεται απζναντι από τθν 

υπόλοιπθ ομάδα που κζτει ερωτιςεισ. Μζςα από τθν τεχνικι φωτίηονται τα 

κίνθτρα, οι αξίεσ, οι αντιλιψεισ, οι ςτάςεισ, οι επικυμίεσ και θ ςυμπεριφορά του 

ρόλου. Επίςθσ, μελετάται θ επίδραςθ που ζχουν κάποια γεγονότα τθσ ιςτορίασ ςτθ 

ςυμπεριφορά και τθ δράςθ του ρόλου. Γενικότερα, τα παιδιά ενκαρρφνονται να 

εμβακφνουν ςτθ διερεφνθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 

 Ο αυτοςχεδιαςμόσ μπορεί να αποτελζςει αυτόνομθ μορφι κεατρικισ 

ζκφραςθσ που αξιοποιείται αυτοτελϊσ από μία τάξθ.255 Θ Hélène Beaucamp 

υποςτθρίηει ότι ο αυτοςχεδιαςμόσ αποτελεί μια πολφτιμθ τεχνικι για μια 

δθμιουργικι πρακτικι του κεάτρου κακϊσ και για τθν εκμάκθςθ, μζςω 
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πειραματιςμοφ και εξερεφνθςθσ, των ςτοιχείων τθσ δραματικισ και κεατρικισ 

γλϊςςασ. Για τθν Beaucamp, καταλφτεσ που προωκοφν τθν εξζλιξθ ενόσ 

αυτοςχεδιαςμοφ είναι αςφαλϊσ, οι ίδιοι οι ςυμμετζχοντεσ, οι εμπειρίεσ, οι γνϊςεισ 

και οι επικυμίεσ τουσ, αλλά και θ ενςωμάτωςθ κάποιων τεχνικϊν όπωσ μάςκα, 

κοφκλα, παντομίμα.256 

 Στθ δραματοποίθςθ, τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε ζναν αυτοςχεδιαςμό 

προκειμζνου να βιϊςουν άμεςα ζνα μζροσ τθσ ιςτορίασ. Συνικωσ ςυμμετζχει και ο 

εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνοντασ κάποιο ρόλο (δάςκαλοσ ςε ρόλο). Κατά τθ διάρκεια 

του αυτοςχεδιαςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ εκφράηουν με ελεφκερο και αυκόρμθτο 

τρόπο τισ ςκζψεισ και τισ επικυμίεσ τουσ, αντιμετωπίηουν προβλιματα και 

δυςκολίεσ, παίρνουν αποφάςεισ και προτείνουν λφςεισ. Στόχοσ είναι να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθν κατάςταςθ που αντιμετωπίηουν και να προχωριςουν ςε 

βακφτερα νοιματα. Βζβαια, θ τεχνικι, πζρα από τθν αυτοςχζδια μορφι τθσ, μπορεί 

να παρουςιαςτεί με μια πιο δομθμζνθ μορφι. Ζτςι, μζςω ενόσ ςχεδιαςμοφ, 

προαποφαςίηονται από τα μζλθ τθσ ομάδασ ι τον εκπαιδευτικό κάποια ςθμεία τθσ 

δομισ του αυτοςχεδιαςμοφ (ακολουκία γεγονότων, χϊροσ, χρόνοσ). Ακόμθ, μπορεί 

να δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τον χαρακτιρα, τθ 

ςυμπεριφορά και τθ δράςθ του κάκε ρόλου. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, που αποτελοφν 

τισ κάρτεσ ρόλου, λειτουργοφν ωσ ςθμείο ζναρξθσ –ι λιξθσ– του αυτοςχεδιαςμοφ 

και κινθτοποίθςθσ τθσ φανταςίασ των παιδιϊν. 

 O δάςκαλοσ ςε ρόλο είναι θ τεχνικι κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ ι 

εμψυχωτισ αναλαμβάνει ζνα ρόλο ςτθ δραματοποίθςθ με τα παιδιά για να 

εξυπθρετιςει κάποιουσ ςκοποφσ: διεγείρει το ενδιαφζρον τθσ τάξθσ, ενιςχφει τθ 

ςυμμετοχι των παιδιϊν, ελζγχει τθ δράςθ, προκαλεί δραματικι ζνταςθ, αμφιςβθτεί 

τθν επιφανειακι ςκζψθ, αναπτφςςει επιλογζσ και αμφιβολίεσ, εξελίςςει τθν 

αφιγθςθ και δθμιουργεί δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Ο δάςκαλοσ ςε ρόλο δεν λειτουργεί αυκόρμθτα αλλά προςπακεί, 

μζςω τθσ τεχνικισ, να προςεγγίςει τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςτόχουσ. Ζτςι, θ 

διδαςκαλία ςε ρόλο δεν αποτελεί θ ίδια τον τελικό ςκοπό αλλά μια ςτρατθγικι, ζνα 

μζςο για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςκοποφ. Ο Woolland, για τθν αρτιότερθ επίτευξθ 

των ςτόχων τθσ τεχνικισ, προτείνει τθν ανάλθψθ διαφορετικϊν τφπων ρόλου από 

τον δάςκαλο: ανάλθψθ ρόλου ανϊτερθσ κοινωνικισ κζςθσ, ρόλου δεφτερου ςε 

ιεραρχία, ρόλου ιςότιμθσ κοινωνικισ κζςθσ και ρόλου κατϊτερθσ κοινωνικισ 

κζςθσ.257 

 Με τα παιχνίδια ρόλων-ςυμβοφλια (meetings) οι μακθτζσ ςε ρόλο 

ςυγκεντρϊνονται για να ςχεδιάςουν ζνα πλάνο δράςθσ, να αποφαςίςουν από 

κοινοφ για ζνα κζμα που τουσ απαςχολεί, να βρουν λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα. Κάκε 

παιδί ςυμμετζχει ςτο ςυμβοφλιο εκφράηοντασ τισ κζςεισ και απόψεισ του ρόλου 
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του. Ζτςι, προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να εξετάςουν ζνα κζμα από 

διαφορετικζσ πλευρζσ, να ακοφςουν διαφορετικζσ απόψεισ, να υποςτθρίξουν τθ 

κζςθ τουσ με επιχειριματα και να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και ςτοχαςμό. 

 Θ τεχνικι μια μζρα ςτθ ηωι (a day in the life) μπορεί ςε μια πρϊτθ μορφι να 

χρθςιμοποιθκεί από τα παιδιά προκειμζνου να παρουςιαςτοφν διάφορα 

ςτιγμιότυπα από τθν κακθμερινότθτα ενόσ ρόλου. Με αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ 

γνωρίηουν καλφτερα τον ρόλο και τον προςεγγίηουν ςε βάκοσ, κακϊσ γνωρίηουν 

διάφορεσ πτυχζσ τθσ ηωισ του. Σε μια δεφτερθ μορφι τθσ, οι μακθτζσ μποροφν να 

εφαρμόςουν τθν τεχνικι προκειμζνου να αναηθτιςουν ςτοιχεία και να 

διερευνιςουν γεγονότα που οδιγθςαν ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. 

 Ο φανταςτικόσ προβολζασ αποτελεί μια τεχνικι που μπορεί να εφαρμοςτεί ςε 

ςυνδυαςμό με άλλεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ (παγωμζνθ εικόνα, αυτοςχεδιαςμό, 

παιχνίδι ρόλων), αρκεί να υπάρχουν αρκετζσ ομάδεσ ςτθν τάξθ που δουλεφουν 

παράλλθλα πάνω ςε ζνα κζμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο εκπαιδευτικόσ παγϊνει τθ 

ςυνολικι δράςθ όλων των ομάδων. Στθ ςυνζχεια, δίνει ςιμα να ςυνεχίςει τθ δράςθ 

τθσ μόνο μία ομάδα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κα ςταματιςει για να ςυνεχίςει μια 

άλλθ. Ζτςι, θ δράςθ ςυγκεντρϊνεται ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ τάξθσ, από 

διαφορετικζσ κάκε φορά ομάδεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ χρειάηεται να είναι ςε διαρκι 

ετοιμότθτα, κακϊσ ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να πζςει ο «φανταςτικόσ προβολζασ» 

πάνω τουσ. Σε μια παραλλαγι τθσ τεχνικισ, κάκε ομάδα αναλαμβάνει διαφορετικό 

χρονικό ςθμείο τθσ ιςτορίασ, (αρχι, μζςθ, τζλοσ). Τότε, με το ςιμα του φανταςτικοφ 

προβολζα, οι ομάδεσ ςυντονίηονται, ηωντανεφουν θ μία μετά τθν άλλθ και 

παρουςιάηουν ςυνολικά μια ιςτορία.258 

 Στθν τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ, οι μακθτζσ καλοφνται να πάρουν ρόλουσ 

«ειδικϊν» (επιςτθμόνων, επαγγελματιϊν) και με τθ γνϊςθ που τουσ παρζχει ο 

ρόλοσ τουσ να αναλάβουν ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο. Οι μακθτζσ ωσ «ειδικοί» του 

κζματοσ αντιμετωπίηουν τθν κατάςταςθ με απόλυτθ υπευκυνότθτα, ςυνζπεια, 

πρωτοβουλία και επαγγελματιςμό. Με τον τρόπο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν 

υψθλότερο status και παράλλθλα βιϊνουν τθν εμπειρία ςε ςχετικι απόςταςθ, μια 

και αναπτφςςονται επαγγελματικοί κϊδικεσ και κανόνεσ. Ζτςι, θ δφναμθ, θ 

υπευκυνότθτα και θ παντογνωςία του δαςκάλου περνοφν ςτα χζρια των μακθτϊν. 

Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, που ενιςχφει τθν ενιαιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, τον ςυνδυαςμό 

των γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθν ολόπλευρθ αξιοποίθςθ των γνϊςεων και των 

βιωμάτων των παιδιϊν, ςυνδζεται άμεςα με τισ βιγκοτςιανζσ κεωρίεσ για τα 

κοινωνικά προςδιοριςμζνα μακθςιακά περιβάλλοντα, κακϊσ, με τθ βοικεια του 

διευκολυντι-εκπαιδευτικοφ, το παιδί μπορεί να ενεργοποιιςει όλεσ τισ 

δυνατότθτζσ του και να ανταποκρικεί ςτθ δραςτθριότθτα μάκθςθσ.259 Θ Dorothy 

Heathcote, εμπνεφςτρια τθσ τεχνικισ, υπογραμμίηει τρεισ βαςικζσ αρχζσ τθσ: 1) το 
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ζργο που ανατίκεται ςτα παιδιά προκφπτει από τθ διδακτζα φλθ, 2) οι μακθτζσ 

πρζπει να βρίςκονται ςε πλιρθ ςυνείδθςθ του διδακτικοφ αντικείμενου που 

μακαίνουν, κακϊσ διαρκϊσ αποκτοφν και αξιολογοφν νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, 

3) οι μακθτζσ πρζπει να είναι υπεφκυνοι για τισ γνϊςεισ που αποκομίηουν, που 

ςθμαίνει να δθμιουργιςουν πραγματικζσ ςυνκικεσ ςτο δράμα.260 Στθ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα, θ τεχνικι εφαρμόςτθκε ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ και ςυνζβαλλε ςτθν 

προςζγγιςθ ποικίλων γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

 γ) Θ τρίτθ ομάδα περιλαμβάνει τεχνικζσ που αφοροφν τθ δθμιουργία 

αναπαραςτάςεων, μζςα από επιλεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και των χειρονομιϊν 

(Poetic). Χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ: 

 Θ μεταμόρφωςθ κατά τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ, είτε ατομικά είτε ομαδικά, 

αναπαριςτοφν με τα ςϊματά τουσ αντικείμενα, περιβάλλοντα ι πλάςματα τθσ 

φανταςίασ, μζςα από τα οποία μιλοφν και εκφράηουν ιδζεσ και απόψεισ ςε ςχζςθ 

πάντα με το κζμα του δράματοσ. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ μεταμόρφωςθ και 

τουσ ςυμβολιςμοφσ τθσ, δθλαδι, ηωντανεφουν κάποια αντικείμενα του δράματοσ 

και ακοφγονται απόψεισ από μια διαφορετικι οπτικι γωνία. 

Στθ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ παράλλθλα με τθν αναπαράςταςθ των 

γεγονότων μιασ ιςτορίασ από μακθτζσ υπάρχει και θ αφιγθςι τθσ από ζνα μακθτι 

εκτόσ ρόλου ι από τον εκπαιδευτικό. Με τθ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ θ ομάδα 

ζχει τθ δυνατότθτα να κακυςτεριςει αρκετά τθ δράςθ και να εςτιάςει ςε γεγονότα 

που κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικά. Επίςθσ, ο αργόσ ρυκμόσ τθσ δράςθσ δίνει τθν 

ευκαιρία να παρουςιαςτοφν κάποιεσ δφςκολεσ ςκθνζσ βίασ, προςφζροντασ 

ταυτόχρονα αποςταςιοποίθςθ. Ο ρόλοσ του αφθγθτι μπορεί να διευκολφνει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ, αν χρθςιμοποιιςει ποικιλία ςτθ φωνι, διαφορετικό 

φφοσ και τόνο, χειρονομίεσ και κινιςεισ. Σαφϊσ, απαραίτθτο είναι να ςυντονίηεται ο 

προφορικόσ λόγοσ του αφθγθτι με τισ δράςεισ των ςυμμετεχόντων. 

 Θ τελετουργία (ritual) ςφμφωνα με τθν οποία τα παιδιά αποτελοφν μζλθ μιασ 

ομάδασ ςτθν οποία δοκιμάηονται ςυνεχϊσ, κακϊσ καλοφνται να ακολουκιςουν 

ςυγκεκριμζνουσ κϊδικεσ και κανόνεσ. Κάκε μζλοσ καλείται να αντιδράςει ατομικά 

ςτο ςφνολο των ερεκιςμάτων που προκαλοφνται από τθ ςυνφπαρξθ ςτθν ομάδα. 

Ρολλζσ φορζσ, μζςα από τθ ςυνφπαρξθ, οι ςυμμετζχοντεσ οδθγοφνται ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ κοινισ «ιδεολογίασ» ςχετικά με το κζμα που αντιμετωπίηουν. 

Συχνά ςτισ τελετουργίεσ κυριαρχοφν τα μοτίβα τθσ επανάλθψθσ, των ανατροπϊν, 

των δυςκολιϊν, των κανόνων ςυμβίωςθσ και ςυνεργαςίασ. Αποτελεί μια 

ελεγχόμενθ καλά δομθμζνθ τεχνικι που απαιτεί αναςτοχαςμό από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 Θ τελετι (ceremony) αποτελεί μια τεχνικι με τθν οποία τα παιδιά 

αναπαριςτοφν τθ διαδικαςία διάφορων τελετϊν προκειμζνου να ςθματοδοτιςουν 

κάποια ςθμαντικά γεγονότα (γάμο, μνθμόςυνο, γιορτι, γενζκλια, παρζλαςθ, 

χρθςμοδοςία). Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ζχει πολιτιςμικι και ιςτορικι αξία κακϊσ 
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εμπλζκονται τα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων. Αποτελεί μια πολφ 

καλά δομθμζνθ δραςτθριότθτα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο τζλοσ του 

δράματοσ ι ωσ ανακεφαλαίωςθ προθγοφμενθσ δουλειάσ. Βζβαια, θ χριςθ τθσ ςτθν 

αρχι του δράματοσ, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν άμεςθ ςυνεργαςία των 

ςυμμετεχόντων. Στθν παροφςα ζρευνα, θ τεχνικι ςυνδζκθκε με τθν προςζγγιςθ 

ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

 Θ αναδρομι ςτο παρελκόν (flashback) μια τεχνικι που χρθςιμοποιείται ςε μια 

κρίςιμθ ςτιγμι του δράματοσ, όπου τα παιδιά καλοφνται να δθμιουργιςουν ςκθνζσ 

του παρελκόντοσ, που προθγοφνται δθλαδι τθσ δεδομζνθσ ςτιγμισ. Μζςα από τθν 

αναδρομι ςτο παρελκόν ςκοπόσ είναι να φωτιςτοφν γεγονότα που ερμθνεφουν και 

ενιςχφουν τθ ςχζςθ του παρόντοσ με τθν ιςτορία. Τα παιδιά καλοφνται να 

επιλζξουν, να αφθγθκοφν ι να αναπαραςτιςουν εκείνα τα ςτοιχεία του 

παρελκόντοσ που αναλφουν και επεξθγοφν δράςεισ και ςυμπεριφορζσ. Θ τεχνικι 

ενδείκνυται και για τθ βακφτερθ ανάλυςθ ςφνκετων χαρακτιρων. 

Οι λαϊκζσ μορφζσ (folk-forms)261 που αποτελοφν μια τεχνικι κατά τθν οποία 

οι ςυμμετζχοντεσ προβαίνουν ςε αναπαράςταςθ κάποιων ςκθνϊν παραδοςιακϊν 

πολιτιςμϊν: ςκθνζσ τθσ κακθμερινότθτασ μιασ εκνοτικισ ομάδασ, παραδοςιακζσ 

γιορτζσ με τραγοφδια και χοροφσ, ιεραρχικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ. Τα παιδιά 

μποροφν να βαςιςτοφν ςε πραγματικζσ πλθροφορίεσ, οπότε θ τεχνικι αποκτά 

ιςτορικό και πολιτιςμικό περιεχόμενο, ι ακόμθ μποροφν να ςχεδιάςουν τισ δικζσ 

τουσ λαϊκζσ μορφζσ για φανταςτικοφσ πολιτιςμοφσ. 

Το κζατρο φόρουμ ι κζατρο τθσ αγοράσ (forum theatre) που αποτελεί μια 

τεχνικι του βραηιλιάνου Augusto Boal από το Θζατρο του Καταπιεςμζνου. Στόχο 

ζχει να διερευνιςει τρόπουσ με τουσ οποίουσ ζνασ καταπιεςμζνοσ μπορεί να άρει 

μια καταπιεςτικι ςυμπεριφορά. Στθ δραματοποίθςθ, θ τεχνικι χρθςιμοποιείται 

ευρφτερα, για να διερευνιςει ζνα κζμα, μια κατάςταςθ, ζνα πρόβλθμα. Σε γενικζσ 

γραμμζσ, μια ομάδα παρουςιάηει ςτο κοινό μια ςκθνι ςτθν οποία υπάρχει ζνα 

κοινωνικό ι πολιτικό πρόβλθμα (διαμάχθ). Θ ςκθνι τελειϊνει με μια λφςθ που 

δίνεται ςτο πρόβλθμα. Σαφϊσ, δεν ςυμφωνοφν όλοι οι κεατζσ με τθ λφςθ που 

δόκθκε. Τότε θ παράςταςθ παίηεται από τθν αρχι, μόνο που τθ δεφτερθ φορά, οι 

κεατζσ μποροφν να ςυμμετζχουν: ζχουν το δικαίωμα να ςταματιςουν τθ δράςθ και 

να αντικαταςτιςουν τουσ θκοποιοφσ, δοκιμάηοντασ οι ίδιοι τισ προτάςεισ τουσ. Το 

Forum Theatre δεν επιδιϊκει να βρει τθν καταλλθλότερθ λφςθ ςτο πρόβλθμα, αλλά 

να ερευνιςει τα αίτια που οδθγοφν ςτθν καταπίεςθ και να προτείνει εναλλακτικζσ 

δράςεισ, ενδυναμϊνοντασ τον καταπιεςμζνο. Για τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι όπωσ και 

γενικότερα για το ζργο του Boal γίνεται αναλυτικόσ λόγοσ παρακάτω, κακϊσ το 

τελευταίο κεφάλαιο τθσ ζρευνασ «Ζνα χρόνο μετά: ζνα κεατρικό εργαςτιριο 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» βαςίςτθκε κυρίωσ ςτισ πρακτικζσ του Θεάτρου του 

Καταπιεςμζνου. 

                                                
261

 O όροσ χρθςιμοποιείται για να αποδϊςει ςτα ελλθνικά τον αγγλικό όρο Folk Forms, μια τεχνικι 
που προτείνεται από τουσ Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 58. 
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δ) Θ τζταρτθ ομάδα περιλαμβάνει τεχνικζσ που εμβακφνουν τθν 

ανταπόκριςθ και τον αναςτοχαςμό των ςυμμετεχόντων αναφορικά με τθ δραματικι 

εμπειρία (Reflective). Ριο ςυγκεκριμζνα, οι τεχνικζσ που εφαρμόςτθκαν ςτο 

αναγνωςτικό πρόγραμμα είναι:  

Θ ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ (thought-tracking) μια τεχνικι που αποκαλφπτει τισ 

προςωπικζσ ςκζψεισ και αντιδράςεισ των ρόλων ςε ςυγκεκριμζνεσ ςτιγμζσ του 

δράματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ δράςθ των παιδιϊν παγϊνει από τον εκπαιδευτικό 

ςε κάποιο κρίςιμο και ενδιαφζρον ςθμείο. Τότε, τα παιδιά καλοφνται να μπουν ςε 

ρόλο και να αποκαλφψουν τισ βακφτερεσ επικυμίεσ τουσ, τισ ςκζψεισ τουσ, τισ 

ανθςυχίεσ τουσ, τα ςυναιςκιματά τουσ. Απαραίτθτο είναι να εκφραςτοφν ςε πρϊτο 

πρόςωπο ενικοφ. Ρολλζσ φορζσ, αποκαλφπτονται προςωπικά κίνθτρα ι 

ςκοπιμότθτεσ που δεν διαφαίνονται από τθ δράςθ των ρόλων. Κακϊσ παγϊνει θ 

δράςθ και κατ’ επζκταςθ ο χρόνοσ, οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να αναλφςουν 

ςθμαντικζσ καταςτάςεισ και να οδθγθκοφν ςε βακφτερα νοιματα. Θ ανίχνευςθ τθσ 

ςκζψθσ χρθςιμοποιείται τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι τθσ 

παγωμζνθσ εικόνασ. 

Οι αντικρουόμενεσ ςκζψεισ ι ςυμβουλζσ (voices in the Head) είναι μια 

τεχνικι που χρθςιμοποιείται όταν ζνασ χαρακτιρασ καλείται να πάρει μια 

κακοριςτικι απόφαςθ ι βρίςκεται ςε ζνα μεγάλο δίλθμμα. Τότε, οι ςυμμετζχοντεσ, 

ςε ρόλο τθσ ςυνείδθςισ του ι ςε άλλο ρόλο ι εκτόσ ρόλου, προτείνουν ςτον 

χαρακτιρα λφςεισ, του δίνουν ςυμβουλζσ ι εκφράηουν τθ ςκζψθ του. Σαφϊσ, οι 

ςκζψεισ και οι ςυμβουλζσ που προτείνονται μπορεί να είναι αντικρουόμενεσ, οπότε 

ο χαρακτιρασ καλείται να εξετάςει όλεσ τισ παραμζτρουσ, να αναπτφξει κριτικι 

ςκζψθ και να προβεί ςε ςυνειδθτζσ επιλογζσ. Θ ςτάςθ του χαρακτιρα, που 

φανερϊνει τθ δραματικι ζνταςθ ςτθν οποία βρίςκεται, μπορεί να ποικίλλει: ο 

χαρακτιρασ μπορεί να βρίςκεται κακιςμζνοσ ι όρκιοσ ςτο κζντρο ενόσ κφκλου που 

ςχθματίηεται από τουσ υπόλοιπουσ ι να προχωράει ανάμεςα από ζνα διάδρομο, 

που πάλι ςχθματίηεται από τουσ άλλουσ (διάδρομοσ ςυνείδθςθσ/conscience alley). 

Θ λίςτα δϊρων είναι μια τεχνικι όπου κάποιοσ χαρακτιρασ του δράματοσ 

αναλαμβάνει να αγοράςει ςυγκεκριμζνα δϊρα ςε κάποιουσ άλλουσ ρόλουσ, 

ανάλογα πάντα με τθν εμπειρία που βίωςε και τα ςθμεία τθσ ιςτορίασ που κζλει να 

τονίςει. Βζβαια, ςτθν επιλογι των δϊρων επιδρά και ο χαρακτιρασ του κάκε 

παραλιπτθ. Θ τεχνικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί προσ το τζλοσ τθσ 

δραματοποίθςθσ, κακϊσ λαμβάνει υπόψθ τθσ τθ ςυνολικι εμπειρία του δράματοσ 

και προωκεί τον αναςτοχαςμό των ςυμμετεχόντων. 

Θ υποςτιριξθ κζςθσ-ςφγκρουςθ (taking sides) είναι μια τεχνικι που μπορεί 

να εφαρμοςτεί με διάφορουσ τρόπουσ: Οι Neelands και Goode προτείνουν για τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι τθ ςωματικι τοποκζτθςθ των ςυμμετεχόντων ςε μια νοθτι 

γραμμι που ςυνδζει δφο άτομα τα οποία βρίςκονται ςε αντιπαράκεςθ. Πςο πιο 

κοντά βρίςκονται ςτον ζναν πόλο, τόςο πιο πολφ δθλϊνουν ότι υποςτθρίηουν τον 

ρόλο που βρίςκεται ςτον πόλο αυτό. Στο κζντρο τθσ νοθτισ γραμμισ τοποκετοφνται 
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οι αναποφάςιςτοι.262 Θ υποςτιριξθ κζςθσ, ςε μία παραλλαγι τθσ, μπορεί να 

εφαρμοςτεί με τθ δθμιουργία αντίπαλων ομάδων, που κακεμιά υποςτθρίηει 

διαφορετικι κζςθ και χρθςιμοποιεί προφορικό λόγο και επιχειριματα. Στθν εξζλιξι 

τθσ μπορεί να πάρει τθ μορφι ςφγκρουςθσ. 

Θ ανάδειξθ ιςχφοσ (status) αποτελεί μια τεχνικι που μπορεί να ξεκινιςει με 

ζνα παιχνίδι κατά το οποίο κάκε μακθτισ περπατάει ςτον χϊρο ζχοντασ ςτο μζτωπό 

του κολλθμζνο ζνα καρτελάκι που δθλϊνει τον ρόλο που υποδφεται. Κανζνα παιδί 

δεν πρζπει να διαβάςει και να γνωρίηει ποιο ρόλο υποδφεται. Στθ ςυνζχεια, κάκε 

μακθτισ κρίνοντασ από τθ ςυμπεριφορά, τισ αντιδράςεισ, τουσ χαιρετιςμοφσ των 

υπόλοιπων ςυμμακθτϊν του απζναντί του, προςπακεί να ανιχνεφςει αν υποδφεται 

ζνα χαρακτιρα με υψθλό ι χαμθλό status. Θ τεχνικι μπορεί να εξελιχκεί ηθτϊντασ 

από τα παιδιά –που αντιλιφκθκαν το status τουσ– να ςτακοφν όρκιοι ςε μια 

«κλίμακα κοινωνικισ βαρφτθτασ», ξεκινϊντασ, δθλαδι, από τον πιο δυνατό 

χαρακτιρα να καταλιξουν ςτον πιο αδφναμο. Με τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι 

αναδεικνφονται προςωπικζσ απόψεισ και κζςεισ των μακθτϊν, ανακαλοφνται 

προςωπικζσ ιςτορίεσ και βιϊματα, ενϊ δεν αποκλείεται θ διατφπωςθ ςτερεότυπων 

απόψεων. Ζτςι, προκφπτουν ιδιαίτερα ενδιαφζροντα κζματα για ςυηιτθςθ, 

προβλθματιςμό και αναςτοχαςμό. Επίςθσ, θ τεχνικι ανάδειξθσ ιςχφοσ μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι του αυτοςχεδιαςμοφ: οι μακθτζσ 

παρακολουκοφν ζναν αυτοςχεδιαςμό όπου παρουςιάηονται χαρακτιρεσ με 

διαφορετικό status, το οποίο προςπακοφν να ανιχνεφςουν. Ζτςι, βακμολογοφν τουσ 

χαρακτιρεσ ςε μια κλίμακα από ζνα μζχρι δζκα, όπου ζνα είναι το χαμθλότερο 

status και δζκα το υψθλότερο. Στο τζλοσ, οι χαρακτιρεσ αποκαλφπτουν τον βακμό 

του status που υποδφονταν, ζνα βακμό που τουσ είχε δοκεί εξαρχισ από τον 

εκπαιδευτικό. 263  

Το δείπνο ςυγγραφζων προχποκζτει τθν ανάγνωςθ κάποιων λογοτεχνικϊν 

βιβλίων από τθν τάξθ. Οι μακθτζσ, ςε ρόλο ςυγγραφζα ι άλλων μελϊν τθσ ομάδασ 

που ςυνεργάςτθκε για κάποιο από τα λογοτεχνικά βιβλία (εκδότθσ, εικονογράφοσ, 

μεταφραςτισ) είναι καλεςμζνοι ςε ζνα δείπνο ςτο οποίο μποροφν να ςυηθτιςουν 

για το βιβλίο που εκπροςωποφν. Σε ζνα πρϊτο επίπεδο δίνονται πλθροφορίεσ και 

ςτοιχεία του βιβλίου (υπόκεςθ, χαρακτιρεσ, ςτοιχεία δομισ, χωροχρόνου). Σε ζνα 

δεφτερο επίπεδο, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναςτοχαςτοφν πάνω 

ςτα ςθμαντικότερα κζματα που κίγονται ςτο βιβλίο ι κζματα που αφοροφν τουσ 

ίδιουσ και κζλουν να τα ςχολιάςουν. Μζςα από τθν αςφάλεια του ρόλου, τα παιδιά 

προβαίνουν ςε δικζσ τουσ ερμθνείεσ, κρίςεισ και προβλθματιςμοφσ ςχετικά πάντα 

με τα κζματα που τα ενδιαφζρουν. Τελικά, θ τεχνικι μπορεί να καταλιξει ςε μια 

ιδιαίτερα εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ κατά τθν οποία αναλφονται κακθμερινά οικεία 

κζματα τθσ τάξθσ. 

                                                
262

 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 89. 
263 Αναλυτικότερα για τισ τεχνικζσ status ςτο βιβλίο του Johnstone 2007, ό.π., ς. 33-74.   
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 Θ οπτικι γωνία ι αλλιϊσ θ αλλαγι οπτικισ γωνίασ είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφζρουςα κακϊσ αποκαλφπτει ιδεολογικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ 

αντιλιψεισ των ατόμων που εκφράηονται κάκε φορά. Θ παρουςίαςθ των 

διαφορετικϊν ερμθνειϊν μιασ ιςτορίασ, φζρνει τα παιδιά ςε επαφι με τθν φπαρξθ 

ςυμφερόντων ι κινιτρων, με τθν αποςιϊπθςθ ι τθν αλλοίωςθ γεγονότων και κατ’ 

επζκταςθ τα οδθγεί ςε μια ανάγκθ για κριτικι εξζταςθ τθσ πραγματικότθτασ. Στο 

δράμα μπορεί να εφαρμοςτεί με αφθγθματικι μορφι ενόσ μονολόγου, όπου ζνασ 

ιρωασ παρουςιάηει τθν ιςτορία από τθ δικι του οπτικι (giving witness)264 ι με τθ 

μορφι κεατρικισ αναπαράςταςθσ, όπου τα παιδιά παρουςιάηουν με δράςεισ τισ 

διάφορεσ εκδοχζσ μιασ ιςτορίασ (this way/that way)265 Στθν παροφςα ζρευνα θ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι είχε ιδιαίτερθ ςθμαςία και χρθςιμοποιικθκε πολφ, κακϊσ θ 

πολυπολιτιςμικι τάξθ είχε επικυμία και ανάγκθ να αναλφςει τα κζματα από τθν 

οπτικι του Άλλου, του διαφορετικοφ. 

 Στθν παραγωγι κειμζνου οι εργαςίεσ γραπτοφ λόγου βοθκοφν τα παιδιά να 

μετατρζψουν τισ βιωμζνεσ δραματικζσ ι προςωπικζσ εμπειρίεσ τουσ ςε γραπτζσ 

αναπαραςτάςεισ. Ο Jonothan Neelands ςθμειϊνει ότι υπάρχουν πρακτικοί και 

παιδαγωγικοί λόγοι που οδθγοφν ςτθ χριςθ των γραπτϊν εργαςιϊν: ωσ προσ τουσ 

πρακτικοφσ λόγουσ υποςτθρίηει ότι θ παραγωγι γραπτϊν κειμζνων από τα παιδιά 

είναι ςθμαντικι, κακϊσ χρθςιμοποιείται ωσ μόνιμο και ορατό δείγμα τθσ προόδου 

τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια. Άλλωςτε το δράμα αποτελεί τθν πιο εφιμερθ μορφι 

τζχνθσ, εφόςον υφίςταται μόνο τθν ϊρα τθσ δράςθσ που ςυντελείται. Ωσ προσ τουσ 

παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ υπογραμμίηει ότι θ γραπτι εργαςία μπορεί να ςυντελζςει 

ςτθ πιο ςυνειδθτι ανταπόκριςθ και εμβάκυνςθ των μακθτϊν ςτισ κεατρικζσ 

διαδικαςίεσ που προθγικθκαν.266 

 Ζτςι, οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να γράψουν, εντόσ ι εκτόσ ρόλου, κάποια 

κείμενα ςε ςχζςθ πάντα με το κζμα, τισ ανάγκεσ και τισ ςυνκικεσ του δράματοσ. 

Ρροτεινόμενεσ γραπτζσ εργαςίεσ αποτελοφν τα θμερολόγια, τα γράμματα, οι 

επιςτολζσ, οι βιβλιοκριτικζσ, οι ιςτορίεσ με διαφορετικό τζλοσ. Λδιαίτερο 

ενδιαφζρον ζχει όταν οι μακθτζσ γράφουν από τθν οπτικι γωνία ενόσ 

ςυγκεκριμζνου ρόλου και προςπακοφν να αποδϊςουν τα ςυναιςκιματά του, τα 

κίνθτρά του, τθν ιδεολογία του, το γλωςςικό του φφοσ ι ακόμθ και τον γραφικό του 

χαρακτιρα. Σαφϊσ, ςθμαντικζσ είναι οι εργαςίεσ εκτόσ ρόλου, όπου τα παιδιά 

καλοφνται να κατακζςουν τισ απόψεισ και κρίςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια του 

δράματοσ ι μετά τθν ολοκλιρωςι του. 

 

  

 

 

                                                
264

 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 78. 
265

 Π.π., ς. 90. 
266 Neelands 2002, ό.π., ς. 32. 
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 Άλλεσ τεχνικζσ 

 Αςφαλϊσ, εκτόσ από τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που περιγράφθκαν 

παραπάνω, υπιρξαν κάποιεσ άλλεσ τεχνικζσ, μζκοδοι ι πρακτικζσ (παιδαγωγικζσ, 

λογοτεχνικζσ, ςκθνικζσ, καλλιτεχνικζσ) που εφαρμόςτθκαν ςτο πρόγραμμα και 

ςυνετζλεςαν πολφ ςτθ διεξαγωγι του. Ριο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιικθκε: α) ο 

καταιγιςμόσ ιδεϊν (ιδεοκφελλα/brain-storming) που ςυμβάλλει πολφ ςτθν 

ειςαγωγι των παιδιϊν ςτα διάφορα κζματα και ςτθν αρχικι τοποκζτθςι τουσ ςε 

αυτά. β) Θ τεχνικι τθσ διακοπισ τθσ αφιγθςθσ ςε κρίςιμα ςθμεία είναι πολφ 

ενδιαφζρουςα, κακϊσ κινθτοποιεί τα παιδιά να προβοφν ςε εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ και 

διατφπωςθ πικανϊν ςεναρίων. γ) Θ μζκοδοσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ διαφόρων 

δεδομζνων είναι χριςιμθ, γιατί δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να 

διερευνιςουν καλφτερα το υλικό, να βρουν ομοιότθτεσ, κοινά ςτοιχεία, διαφορζσ. 

δ) Θ κοφκλα εμψφχωςθσ αποτελεί ζνα διευκολυντικό μζςο για τθν αναφορά 

κεμάτων μειονότθτασ, ιδιαιτερότθτασ και για τθ λφςθ δφςκολων καταςτάςεων. 

Ουςιαςτικά ο εκπαιδευτικόσ-εμψυχωτισ χρθςιμοποιεί μια κοφκλα (μαριονζτα, 

γαντόκουκλα), μζςα από τθν οποία μπορεί να ςυηθτιςει με τουσ μακθτζσ διάφορα 

κζματα που τουσ αφοροφν, τουσ απαςχολοφν ι τουσ προβλθματίηουν, χωρίσ να 

εμπλζκονται οι ίδιοι ςυναιςκθματικά. Θ κοφκλα μπορεί ςυχνά να γίνει 

«εξομολογθτισ» των παιδιϊν διειςδφοντασ ςτον εςωτερικό τουσ κόςμο ι να 

αποτελζςει ζναν «πομπό πλθροφοριϊν» ςυμβουλεφοντασ και ενθμερϊνοντάσ τα.267 

Επίςθσ, θ κοφκλα εμψφχωςθσ είναι ιδιαίτερα χριςιμθ, όταν επιδιϊκεται θ ανάδειξθ 

περιςςότερων οπτικϊν γωνιϊν ςχετικά με ζνα κζμα. ε) Θ χριςθ μουςικϊν 

ερεκιςμάτων παράλλθλα με το δράμα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία 

κατάλλθλθσ ατμόςφαιρασ και ενδυναμϊνει τθν αιςκθτικι των παιδιϊν. Κάποια 

μουςικά κομμάτια ενδείκνυνται ωσ ερεκίςματα για τθν ειςαγωγι των παιδιϊν ςτο 

κζμα τθσ δραματοποίθςθσ. Ακόμθ, ςυγκεκριμζνα τραγοφδια μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία και οριοκζτθςθ του δραματικοφ πλαιςίου: οι 

μακθτζσ καλοφνται να βάλουν ςε δραματικζσ ςυνκικεσ τουσ ςτίχουσ τραγουδιϊν. 

Τζλοσ, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία των δραματικϊν τεχνικϊν, οι μακθτζσ μποροφν να 

πλαιςιϊςουν τισ αναπαραςτάςεισ τουσ με αυτοςχζδιεσ μελωδίεσ και ρυκμικοφσ 

ιχουσ που παράγονται από τθ φωνι τουσ, από το ςϊμα τουσ, από φυςικά υλικά ι 

απλά μουςικά όργανα. ςτ) Θ χριςθ εικαςτικϊν μζςων, όπωσ κάποιου πίνακα 

ηωγραφικισ μπορεί να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ για τθν αρχι ενόσ δράματοσ. 

Με αναφορά ζναν πίνακα οι μακθτζσ μποροφν να δθμιουργιςουν το πλαίςιο που 

κα εξελιχκεί θ δραματοποίθςθ: χϊροσ, χρόνοσ, χαρακτιρεσ, καταςτάςεισ. 

Σθμαντικό, επίςθσ, είναι να ενκαρρφνονται τα παιδιά να ηωγραφίςουν κάποια από 

τα αντικείμενα που επικυμοφν να χρθςιμοποιιςουν ςτισ αναπαραςτάςεισ τουσ. 

Τζλοσ, υπάρχουν και τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που μποροφν να ςυνδυάςουν τθ 

ηωγραφικι, όπωσ το περίγραμμα χαρακτιρα ι ο χάρτθσ τθσ ιςτορίασ. η) Θ χριςθ των 

ερωτιςεων κατά τθ διάρκεια του δράματοσ είναι πολφ ςθμαντικι κακϊσ ωκεί τουσ 
                                                
267 Άλκθςτισ, Κουκλο-κζατρο Σκιϊν, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1992, ς. 114. 
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μακθτζσ ςε ςυνειδθτοποίθςθ και αναςτοχαςμό. Ζτςι, ςθμαντικοί παιδαγωγοί του 

κεάτρου προτείνουν τθ διακοπι τθσ κεατρικισ δράςθσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία και 

τθ διατφπωςθ ερωτιςεων από τον εκπαιδευτικό-εμψυχωτι προσ τθν τάξθ.268 

Εφλογθ εξζλιξθ είναι θ ανάπτυξθ διαλόγου και ςυηιτθςθσ που με τθ ςειρά τουσ 

οδθγοφν τα παιδιά ςε διατφπωςθ απόψεων, προβλθματιςμό, κριτικι 

ςυνειδθτοποίθςθ και αναςτοχαςμό.  

 

 Θ τεχνικι κζατρο φόρουμ και το ζργο του Augusto Boal  

 Εννιά μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, θ τάξθ 

εξζφραςε τθν επικυμία να παρουςιάςει μια κεατρικι παράςταςθ ωσ επιςτζγαςμα 

τθσ όλθσ αναγνωςτικισ και κεατρικισ διαδικαςίασ. Ζτςι, ςχεδιάςτθκε και 

υλοποιικθκε ζνα κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που ςυνδφαηε 

τθ λογοτεχνία, τθ δραματοποίθςθ και το κζατρο ςε ζνα αιςκθτικό αποτζλεςμα μιασ 

τελικισ παράςταςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ και οι ςτόχοι του τελευταίου κεατρικοφ 

εργαςτθρίου βαςίςτθκαν κατά πολφ ςτο ζργο Το Θζατρο του Καταπιεςμζνου του 

βραηιλιάνου κεατροπαιδαγωγοφ Augusto Boal και κυρίωσ ςτθν τεχνικι του κεάτρου 

φόρουμ.269 Βζβαια, ο Boal ζχει επθρεαςτεί ιδιαίτερα από τισ κεωρίεσ του 

βραηιλιάνου παιδαγωγοφ Paulo Freire, o οποίοσ ζχει γενικότερα επθρεάςει τον 

χϊρο του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ».270 Για τον Augusto Boal, το κζατρο και πιο 

ςυγκεκριμζνα θ «Ροιθτικι του Καταπιεςμζνου» είναι πρϊτα πρϊτα ποιθτικι μιασ 

απελευκζρωςθσ: ο κεατισ δεν μεταβιβάηει κανζνα δικαίωμα για να δράςουν ι να 

ςκεφτοφν άλλοι ςτθ κζςθ του. Απελευκερϊνεται, δρα και ςκζφτεται για τον εαυτό 

του. Το κζατρο είναι δράςθ».271 Για τον ίδιο, δφο είναι οι βαςικζσ αρχζσ του 

Θεάτρου του Καταπιεςμζνου: να βοθκιςει τον κεατι να γίνει πρωταγωνιςτισ τθσ 

δραματικισ πράξθσ και να τον βοθκιςει να εφαρμόςει αυτζσ τισ δράςεισ που 

δοκίμαςε ςτθν πραγματικι ηωι.272 Ο Boal αντιμετωπίηει το κζατρο ςαν μια 

«γλϊςςα», μια γλϊςςα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οποιονδιποτε, είτε ζχει 

κλίςθ είτε όχι ςτον καλλιτεχνικό τομζα. Κζλει να δείξει ςτθν πράξθ, πωσ το κζατρο, 

μπορεί να μπει ςτθν υπθρεςία των καταπιεςμζνων για να εκφράςουν και να 

ανακαλφψουν, χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθν καινοφρια γλϊςςα, καινοφριουσ τρόπουσ 

επικοινωνίασ.273  

                                                
268 Ζχει ιδθ αναφερκεί ότι θ Heathcote χρθςιμοποιεί επτά είδθ ερωτιςεων, που το κακζνα ζχει 
διαφορετικό ςκοπό. Ριο αναλυτικά ςτο Wagner 1976, ό.π., ς. 60-66. Επίςθσ ο Woolland προτείνει μια 
ςειρά ερωτιςεων τισ οποίεσ κατθγοριοποιεί ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που κζτουν. Στο Woolland 
1999, ό.π., ς. 141-149.   
269 Α. Μποάλ, Το κζατρο του καταπιεςμζνου, μτφ. Ε. Μπραουδάκθ, Κεωρία, Ακινα, 1981 και A. Boal 
2000, ό.π.  
270

 Αναλυτικι αναφορά ςτισ παιδαγωγικζσ αρχζσ του Freire που εφαρμόηονται και επθρεάηουν τον 
χϊρο του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» γίνεται αμζςωσ παρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο.  
271

 Μποάλ 1981, ό.π. ς. 54.  
272

 A. Boal, «The cops in the Head, Three Hypotheses» ςτο The Drama Review, τχ. 34, τμ. 3, 
Φκινόπωρο 1990, ς. 36. 
273 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 16.  
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 Ριο ςυγκεκριμζνα, δθμιουργεί το Θζατρο του Καταπιεςμζνου, μια 

διαδικαςία που ςκοπό ζχει να μετατρζψει τον πακθτικό κεατι ςε ενεργό θκοποιό, 

που ενδυναμϊνεται και μπορεί να επζμβει ςτθ κεατρικι δράςθ. Ππωσ ςτθν Αγωγι 

του Καταπιεςμζνου του Freire ζτςι και ςτο Θζατρο του Καταπιεςμζνου ο πακθτικόσ 

κεατισ δεν ζχει καμία κζςθ.274 Θ διαδικαςία αποτελείται από τζςςερα ςτάδια: 1) 

«Γνωριμία με το ςϊμα», 2)»Δθμιουργία εκφραςτικοφ ςϊματοσ», 3) «Το κζατρο ωσ 

γλϊςςα» και 4) «Το κζατρο ωσ λόγοσ». Το τρίτο ςτάδιο, «Το κζατρο ωσ γλϊςςα» 

που ενζχει τρεισ βακμίδεσ: α) Ταυτόχρονθ δραματουργία, β) Οι παγωμζνεσ εικόνεσ 

και γ) το κζατρο φόρουμ, εφαρμόςτθκε ςτο ςφνολό ςτο τελευταίο κεατρικό 

εργαςτιριο, κατά τθ διάρκεια του οποίου οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν με τισ 

πρακτικζσ του Θεάτρου του Καταπιεςμζνου. Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκαν το κζατρο-

εφθμερίδα και θ απόκριςθ ςτθν καταπίεςθ, που ανικουν ςτο τζταρτο ςτάδιο, «το 

κζατρο ωσ λόγοσ».275 Οι ςυγκεκριμζνεσ βακμίδεσ, τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ που 

βαςίςτθκαν ςτο Θζατρο του Καταπιεςμζνου περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

κεφάλαιο «Ζνα χρόνο μετά: Ζνα κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ».  

 Ειδικι αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτο κζατρο φόρουμ, μια τεχνικι ςτθν 

οποία βαςίςτθκε θ παράςταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ, προκειμζνου να 

παρουςιάςει ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ ζνα κζμα που τθν αφοροφςε και 

ικελε να μοιραςτεί. Σφμφωνα με τθν τεχνικι, δίνεται θ ευκαιρία ςε ζνα κεατι να 

διθγθκεί μια ιςτορία με ζνα πρόβλθμα κοινωνικό ι πολιτικό που τον αφορά. 

Ακολοφκωσ, οι θκοποιοί αυτοςχεδιάηουν ςχετικά με αυτό το κζμα, δίνοντασ μια 

ςφντομθ παράςταςθ ςτθν οποία αποφαςίηουν να παρουςιάςουν μία λφςθ ςτο 

πρόβλθμα. Στο τζλοσ τθσ παράςταςθσ ξεκινά μια ςυηιτθςθ με το κοινό ςχετικά με 

το αν ςυμφωνοφν ι όχι με τθ λφςθ που δόκθκε. Ρροφανϊσ κάποιοι κα διαφωνοφν. 

Τότε, θ παράςταςθ κα ξαναπαιχτεί από τθν αρχι, αλλά αυτι τθ φορά, όςοι κεατζσ 

δεν ςυμφωνοφν, μποροφν να ζρκουν να αντικαταςτιςουν τον θκοποιό και να 

οδθγιςουν τθ δράςθ προσ τθν κατεφκυνςθ που τουσ φαίνεται πιο ολοκλθρωμζνθ. 

Ο θκοποιόσ που αντικακίςταται κάκε φορά, αφινει τθ ςκθνι και επιςτρζφει, αφοφ 

ο κεατισ ολοκλθρϊςει τθν επζμβαςι του. Οι υπόλοιποι θκοποιοί οφείλουν να 

προςαρμοςτοφν ςτθν καινοφρια κατάςταςθ και να αντιμετωπίςουν τθ νζα πρόταςθ 

που προςφζρεται από το κοινό.276 Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι ςτο κζατρο 

φόρουμ δεν επιβάλλεται καμία ιδζα. Δίνεται ςτο κοινό (κεατζσ-λαό) θ δυνατότθτα 

να δοκιμάςει όλεσ του τισ ιδζεσ και λφςεισ και μζςα από τισ κεατρικζσ 

μεταμορφϊςεισ να μεταμορφωκεί πολιτικά. Ο Jonothan Neelands το ονομάηει 

«κζατρο των κοινωνικϊν και πολιτικϊν αλλαγϊν» κεωρϊντασ ότι θ αλλαγι που 

διαμορφϊνεται αρχικά ςτθ φανταςία του κεατι ωσ πικανότθτα, αποτελεί τον 

                                                
274

 Χ. Ηϊνιου, «Το Κζατρο του Καταπιεςμζνου» ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Δίκτυο Κζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, τχ. 4, Δεκζμβριοσ 2003, ς. 53.   
275

 Boal 2000, ό.π., ς. 126-156 και Μποάλ 1981, ό.π., ς. 21-54.  
276 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 36-37.  
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ςπόρο τθσ πραγματικισ αλλαγισ.277 Με τον τρόπο αυτό, οι κεατζσ (που από 

spectators γίνονται spect-actors) προβαίνουν ςε δράςθ, κρίνουν και 

προβλθματίηονται ςχετικά με κζματα τθσ κοινωνικισ τουσ πραγματικότθτασ και 

τελικά ενδυναμϊνονται. 

 Το Θζατρο του Καταπιεςμζνου, που ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1960, βρικε 

ιδιαίτερθ απιχθςθ ςτθν καταπιεςμζνθ από τα διδακτορικά κακεςτϊτα Βραηιλία και 

γριγορα διαδόκθκε ςε όλθ τθ Νότια Αμερικι. Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 οι 

τεχνικζσ του πολιτικά διωκόμενου Boal βρίςκουν μεγάλθ απιχθςθ ςτθν Ευρϊπθ, 

όπου καταφεφγει ωσ πολιτικόσ πρόςφυγασ. Βζβαια, ενϊ ςτθ Νότια Αμερικι 

εργαηόταν με υπαρκτζσ μορφζσ καταπίεςθσ όπωσ φτϊχεια, ρατςιςμό, ςεξιςμό, ςτθν 

Ευρϊπθ εξετάηει μορφζσ καταπίεςθσ που δεν είναι απτζσ και ορατζσ ι που 

καλφτερα είναι εςωτερικζσ όπωσ ο φόβοσ, θ μοναξιά, το άγχοσ. Ζτςι, δθμιουργεί το 

Ουράνιο Τόξο των επικυμιϊν (The Rainbow of Desires) και το «Χτφπθμα ςτο Κεφάλι» 

(Cops in the Head) που αποτελεί το Θζατρο του Καταπιεςμζνου που αναφζρεται 

ςτθν καταπίεςθ που ζχει εςωτερικευκεί, κακϊσ πολλοί άνκρωποι που 

καταπιζηονται, δεν αντιδροφν και παφουν να αγωνίηονται.278 Αργότερα, δθμιουργεί 

το Νομοκετικό Θζατρο (Legislative Theatre) με το οποίο οι ίδιοι οι πολίτεσ, μζςα 

από τθ κεατρικι διαδικαςία, καταλιγουν ςε προτάςεισ προσ τθ Βουλι για 

αποφάςεισ, διατάγματα, νόμουσ που αφοροφν τθν κοινωνία τουσ.279 Σιμερα, οι 

τεχνικζσ του Θεάτρου του Καταπιεςμζνου είναι πολφ διαδεδομζνεσ ςε πολλζσ 

χϊρεσ και χρθςιμοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ, κεατρικζσ ομάδεσ, ακτιβιςτζσ με 

ποικίλουσ τρόπουσ: ωσ μορφι άμεςθσ δράςθσ με ςκοπό τθν καταγγελία 

καταπιεςτικϊν δομϊν και ςχζςεων, ωσ μζκοδοι κοινωνιολογικισ ζρευνασ, ωσ μζςο 

για τθν ενδυνάμωςθ ευαίςκθτων κοινωνικά ομάδων, ωσ διδακτικό μζςο για τθν 

προςζγγιςθ διαφορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων, ωσ μορφι ψυχαγωγίασ.280  

 

Θ επιρροι του Paulo Freire ςτον χϊρο του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» 

 Είναι γεγονόσ ότι πολλοί δάςκαλοι του δράματοσ επικαλοφνται τισ απόψεισ 

του Freire για τθν εκπαίδευςθ.281 Οι δάςκαλοι, κεωρϊντασ ότι θ διερευνθτικι 

δραματοποίθςθ επιδιϊκει να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κζςουν ερωτιματα για 

κοινωνικά κζματα, να βρεκοφν ςε διλιμματα, να αναλάβουν δράςθ και να 

αναςτοχαςτοφν πάνω ςτισ πράξεισ τουσ, ςυγκλίνουν με τθν «προβλθματίηουςα 
                                                
277 J. Neelands, «Κζατρο και Μεταμορφϊςεισ: Ρωσ το κζατρο μασ βοθκάει να δοφμε ποιοι είμαςτε 
και πωσ αλλάηουμε», ςτο Ν. Γκόβασ (επιμ.), Το κζατρο και οι παραςτατικζσ τζχνεσ ςτθν εκπαίδευςθ, 
Δθμιουργικότθτα και Μεταμορφϊςεισ, Ρρακτικά τθσ 4θσ Διεκνοφσ Συνδιάςκεψθσ για το Θζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2004, ς. 22-23.  
278 A. Boal, The rainbow of desire: The Boal method of theatre and therapy, Routledge, London & New 
York, 1995. Θ τεχνικι «Cops in the Head» μεταφράηεται και ωσ «Ο μπάτςοσ ςτο κεφάλι» ενδεικτικά 
ςτο Ηϊνιου 2003, ό.π., ς. 53.  
279

 A. Boal, Legislative theatre, Routledge, London & New York, 1998.   
280 Ο Boal κλείνει το ζργο του με το βιβλίο του The Aesthetics of the Oppressed, μτφ. Adrian Jackson, 
Routledge, New York 2006, ςτο οποίο ςυγκεντρϊνει κείμενα του που ςχετίηονται με τθ κεωρία του 
Θεάτρου του Καταπιεςμζνου.  
281 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π. ς. 31-32. 



82 

 

εκπαίδευςθ» του βραηιλιάνου παιδαγωγοφ. Σφμφωνα με αυτι, κα πρζπει να 

εγκαταλειφκεί ο παιδαγωγικόσ ςκοπόσ τθσ αποταμίευςθσ γνϊςεων –

χαρακτθριςτικό τθσ «τραπεηικισ εκπαίδευςθσ» όπου ο δάςκαλοσ λειτουργεί ςαν τον 

«κατακζτθ» και οι μακθτζσ ςαν «ταμιευτιρια» που δζχονται πακθτικά και άκριτα 

τισ πλθροφορίεσ– και να επαναπροςδιοριςτεί με τθν τοποκζτθςθ των προβλθμάτων 

των ανκρϊπων ςτισ ςχζςεισ τουσ με τον κόςμο. «Οι μακθτζσ, κακϊσ ζρχονται όλο 

και περιςςότερο αντιμζτωποι με προβλιματα αναφερόμενα ςτισ ςχζςεισ τουσ μζςα 

ςτον κόςμο, και με τον κόςμο, αιςκάνονται όλο και περιςςότερο τθν πρόκλθςθ και 

το χρζοσ να δϊςουν λφςεισ ς’ αυτά τα προβλιματα. Επειδι αντιλαμβάνονται ότι θ 

πρόκλθςθ ςυςχετίηεται με άλλα προβλιματα μζςα ς’ ζνα γενικότερο πλαίςιο, κι όχι 

ότι αποτελεί κεωρθτικό κζμα, θ κατανόθςθ που προκφπτει τείνει να είναι όλο και 

περιςςότερο κριτικι κι επομζνωσ όλο και λιγότερο αλλοτριωμζνθ».282 Από τθν άλλθ 

μεριά, ςτθν «τραπεηικι εκπαίδευςθ» ο δάςκαλοσ παρουςιάηει μια ςτατικι, ακίνθτθ, 

χωριςμζνθ ςε ςτεγανά και προβλεπτι με πλιρθ ακρίβεια πραγματικότθτα, που 

είναι τελείωσ ξζνθ από τθν υπαρξιακι εμπειρία των μακθτϊν. Κεωρεί τουσ μακθτζσ 

«προςαρμόςιμα, ευκολοδιοικοφμενα όντα» που όςο πιο πολφ εργάηονται για τθν 

αποταμίευςθ των κατακζςεων που τουσ εμπιςτεφτθκαν, τόςο λιγότερο 

αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ςυνείδθςθ που κα προζκυπτε από τθν επζμβαςι 

τουσ ςτθ μετάπλαςθ του κόςμου. Ζτςι, θ «τραπεηικι εκπαίδευςθ» ελαχιςτοποιεί ι 

εκμθδενίηει τθ δθμιουργικι δφναμθ των μακθτϊν και εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα 

των καταπιεςτϊν, που δεν ενδιαφζρονται να αποκαλυφκεί θ πραγματικότθτα και 

δεν κζλουν να αλλάξει ο κόςμοσ.283 Σε αντίκεςθ βρίςκεται θ «προβλθματίηουςα 

εκπαίδευςθ» που ςυνεπάγεται μια ςυνεχι αποκάλυψθ τθσ πραγματικότθτασ και 

ταυτόχρονα αγωνίηεται για τθν ανάδυςθ τθσ ςυνείδθςθσ και για μια κριτικι 

επζμβαςθ ςτθν πραγματικότθτα. Σε αυτό το πλαίςιο, για πολλοφσ δαςκάλουσ 

δράματοσ, θ δραματοποίθςθ επιδιϊκει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να βοθκιςει τουσ 

μακθτζσ να αντιμετωπίςουν κριτικά τθν πραγματικότθτα και να γίνουν υπεφκυνοι 

πολίτεσ, οι οποίοι, μζςα από τθν παρζμβαςι τουσ, προςπακοφν να αναμορφϊςουν 

τον κόςμο. Θ τεχνικι κζατρο φόρουμ, ανταποκρίνεται απόλυτα ςε αυτιν τθν 

επιδίωξθ. Άλλωςτε, ο εμπνευςτισ τoυ φόρουμ, Augusto Boal, υπιρξε ςυνεργάτθσ 

του Paulo Freire ςτο εκνικό ςχζδιο καταπολζμθςθσ του αναλφαβθτιςμοφ (Άλφιν) 

ςτο Ρεροφ το 1973, ζχοντασ αναλάβει ο ίδιοσ το κεατρικό μζροσ του 

προγράμματοσ.284 

 Ο Freire, ταυτόχρονα με τισ προςπάκειεσ των μακθτϊν για μια κριτικι 

κεϊρθςθ τθσ πραγματικότθτασ, κάνει λόγο και για τθν αναηιτθςθ ενόσ αμοιβαίου 

«εξανκρωπιςμοφ».285 Θ διαδικαςία του «εξανκρωπιςμοφ» αποτελεί επίςθσ ζναν 
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όρο που δάςκαλοι του δράματοσ δανείηονται από τον βραηιλιάνο παιδαγωγό.286 Για 

τον Freire «εξανκρωπιςμόσ» ςθμαίνει να αναπτφξει ο άνκρωποσ κριτικι ςυνείδθςθ, 

ϊςτε να γίνει δθμιουργόσ τθσ ιςτορίασ και τθσ κουλτοφρασ. Άλλωςτε, θ 

διαμόρφωςθ κριτικισ ςυνείδθςθσ πρζπει να αποτελεί βαςικό ςτόχο του Αναλυτικοφ 

Ρρογράμματοσ. Θ Αγωγι του Καταπιεηόμενου κεμελιϊνεται πάνω ςτθν πάλθ για 

απελευκζρωςθ. Για τον βραηιλιάνο παιδαγωγό θ απελευκζρωςθ είναι μια πράξθ, 

είναι θ δράςθ και ο ςτοχαςμόσ των ανκρϊπων πάνω ςτθν πραγματικότθτά τουσ με 

πρόκεςθ να τθ μεταςχθματίςουν.287 Σφμφωνα με τθν Αγωγι του Καταπιεηόμενου 

για να μπορζςει ο καταπιεηόμενοσ να αναλάβει τον απελευκερωτικό αγϊνα πρζπει 

να αντιλθφκεί τθν πραγματικότθτα τθσ καταπίεςθσ, όχι ωσ ζνα κλειςτό κόςμο από 

τον οποίο δεν υπάρχει διζξοδοσ, αλλά ωσ πεπεραςμζνθ κατάςταςθ που μπορεί να 

τθν αλλάξει. Θ ςυνειδθτοποίθςθ αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ για τθν 

απελευκερωτικι δράςθ.288 Θ Ρολιτιςτικι δράςθ για τθν κατάκτθςθ τθσ ελευκερίασ, 

όπωσ τθν ονόμαηε ο βραηιλιάνοσ παιδαγωγόσ, «χαρακτθρίηεται από τον διάλογο και 

ο ολοφάνεροσ ςτόχοσ τθσ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ του λαοφ». Αντικζτωσ, θ 

πολιτιςτικι δράςθ για τθν κατάκτθςθ τθσ κυριαρχίασ «εναντιϊνεται ςτο διάλογο και 

χρθςιμεφει για τθν εξθμζρωςθ του λαοφ».289 Μόνο οι άνκρωποι ωσ ςυνειδθτά, 

«ανοιχτά» όντα, υποςτιριηε ο Freire, «μποροφν να πραγματοποιιςουν το 

πολφπλοκο εγχείρθμα να μεταμορφϊνουν ταυτόχρονα τον κόςμο με τθ δράςθ τουσ 

και να κατανοοφν και να εκφράηουν τθν πραγματικότθτα του κόςμου με τθ 

δθμιουργικι τουσ γλϊςςα».290 

 Για τον λόγο αυτό, το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Freire κεμελιϊνεται ςτισ 

αντιλιψεισ των εκπαιδευόμενων για τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, ςτθ δικι τουσ 

κοςμοαντίλθψθ. «Δεν ιταν ο ρόλοσ των παιδαγωγϊν να μιλοφν ςτο λαό για τθ δικι 

τουσ κοςμοαντίλθψθ, οφτε να προςπακοφν να τθν επιβάλλουν. όλοσ τουσ ιταν να 

ανοίξουν διάλογο μαηί του ςχετικά με τθ δικι του, κακϊσ και ςχετικά με τθ δικι 

τουσ άποψθ. Το πρωταρχικό ιταν να γίνει κατανοθτό ότι θ άποψθ των ανκρϊπων 

για τον κόςμο, όπωσ εκδθλωνόταν ποικιλότροπα ςτθ δράςθ τουσ, κακρζφτιηε τθν 

κατάςταςι τουσ ςτον κόςμο».291 Σε αυτό το ςθμείο ο βραηιλιάνοσ παιδαγωγόσ 

ειςάγει τα «παραγωγικά κζματα», κεωρϊντασ ότι θ παιδαγωγικι διαδικαςία πρζπει 

να ξεκινά από τθν περιγραφι και κατανόθςθ των κακθμερινϊν εμπειριϊν των 
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εκπαιδευομζνων.292 Τα κζματα αυτά, εκτόσ από το ότι προζρχονταν από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ και ζδιναν τθ δυνατότθτα ςτουσ ίδιουσ να προςεγγίςουν τθν 

επιςτθμονικι κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ, λειτουργοφςαν επίςθσ ωσ 

προκλιςεισ για δράςθ. Ζτςι, ο Freire προτείνει τθν ζννοια τθσ «πολιτιςμικισ 

δφναμθσ» που «ζχει ωσ αφετθρία τισ κοινωνικζσ και ιςτορικζσ ιδιαίτερεσ 

καταςτάςεισ, τα προβλιματα, τισ οπτικζσ και τισ πράξεισ αντίςταςθσ οι οποίεσ 

ςυγκροτοφν μορφζσ ζκφραςθσ των υποτελϊν ομάδων. Θ ζννοια τθσ πολιτιςμικισ 

δφναμθσ εςτιάηεται ςε δφο ςθμεία. Το πρϊτο είναι θ ανάγκθ να αναδείξουν οι 

παιδαγωγοί τισ εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων ςε αντικείμενο ςυηιτθςθσ και να τισ 

νομιμοποιιςουν, με ςκοπό να δθμιουργιςουν τισ ςυνκικεσ ϊςτε οι 

εκπαιδευόμενοι να εκφραςτοφν ενεργθτικά. Το δεφτερο είναι θ ανάγκθ οι 

παιδαγωγοί να ςυμβάλουν ςτθν κριτικι επεξεργαςία των εμπειριϊν, με ςκοπό να 

ανακαλφψουν τα ιςχυρά και αδφνατα ςθμεία τουσ».293 

 Τζλοσ, χρειάηεται να γίνει αναφορά ςε κάποιεσ απόψεισ του Freire, που 

διατυπϊνονται ςε μια μεταγενζςτερθ φάςθ του ζργου του, αλλά αφοροφν πολφ τθν 

τελευταία φάςθ του προγράμματοσ. Ο βραηιλιάνοσ παιδαγωγόσ, κρίνοντασ τθν 

κυρίαρχθ κουλτοφρα που ςυνδζει τθν οικονομικι και πολιτικι εξουςία και 

προςπακεί να επιβάλλει τθν υποτικζμενθ ανωτερότθτά τθσ ςε άλλεσ πολιτιςμικζσ 

εκφράςεισ, προτείνει τθν «ενότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διαφοράσ» ωσ τθ μοναδικι 

αποτελεςματικι λφςθ, προκειμζνου καταπιεηόμενεσ ομάδεσ να ενϊςουν τισ 

δυνάμεισ τουσ και να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά και με επιτυχία τθν 

κοινωνικι καταπίεςθ. Θ «ενότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διαφοράσ» προχποκζτει τον 

αμοιβαίο ςεβαςμό ανάμεςα ςτισ ποικίλεσ πολιτιςμικζσ εκφράςεισ που 

ςυγκροτοφςαν το όλο. Θ ςθμαςία τθσ ιταν κεμελιακι για τθν φπαρξθ ενόσ 

αυκεντικοφ πολιτιςμικοφ πλουραλιςμοφ.294 Θ «ενότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διαφοράσ» 

ςυνδζεται από τον Freire με τθ ςχζςθ διαλόγου και διαμάχθσ, που αποτελοφν δφο 

ςτρατθγικζσ των καταπιεηόμενων. Βζβαια, «ενότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διαφοράσ δεν 

ςιμαινε ξερίηωμα ι υποβάκμιςθ των διαφορϊν με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ όλου. 

Δεν ςιμαινε ομογενοποίθςθ, αλλά κοινό αγϊνα εναντίον τθσ ανιςότθτασ, κοινό 

αγϊνα καταπιεηόμενων ομάδων για τθν ελευκερία».295 Κεωρϊντασ ότι ο ρατςιςμόσ 

αποτελεί μια μορφι καταπίεςθσ, ιταν αδφνατο να επιτευχκεί οποιοςδιποτε 

ουςιαςτικόσ εξανκρωπιςμόσ με τθ ςτιριξθ ςε ρατςιςτικζσ δομζσ. Ο εξανκρωπιςμόσ 

και ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ κοινωνίασ πρζπει να ςυνεπάγονται τον αναγκαίο 

μεταςχθματιςμό του καταπιεςτικοφ και άδικου μθχανιςμοφ, που κακοδθγεί και 

διαμορφϊνει τθν κοινωνία. 
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 Οι παραπάνω παιδαγωγικζσ απόψεισ του Freire ζχουν επθρεάςει ιδιαίτερα 

τον κεατρικό εκπαιδευτικό χϊρο. Βζβαια, πολλζσ φορζσ, ενϊ τίκενται παρεμφερείσ 

ςτόχοι, χρθςιμοποιοφνται ποικίλοι όροι όπωσ κζατρο φόρουμ, κοινωνικό κζατρο ι 

κζατρο για κοινωνικι ανάπτυξθ. Οι Pammenter και Mavrocordatos κάνοντασ λόγο 

για τθν «ανακάλυψθ» και «ξανά-ανακάλυψθ» του «Κεάτρου ςτθν Εκπαίδευςθ» ι 

του «Εκπαιδευτικοφ Δράματοσ» ι το «Κζατρο με τθν Κοινότθτα» ι το «Κζατρο για 

τθν Ανάπτυξθ» υποςτθρίηουν ότι «εμείσ και οι άλλοι αγωνιηόμαςτε να 

οργανϊςουμε τουσ τρόπουσ για να καταλάβουμε τον εαυτό μασ και τον κόςμο, 

αρκρϊνοντασ αυτι τθν κατανόθςθ και αμφιςβθτϊντασ τθν».296 Ο Pammenter 

αναφερόμενοσ ςτο Νεανικό Κζατρο του Τρίτου Κόςμου τονίηει ότι τόςο το κζατρο 

ωσ καλλιτεχνικό μζςο που προωκεί τθν επικοινωνία των ανκρϊπινων εμπειριϊν 

όςο και το κζατρο ωσ εκπαιδευτικι και κοινωνικι δφναμθ υπθρετεί τουσ ίδιουσ 

ςτόχουσ.297 Σίγουρα, πάντωσ, οι ςτόχοι που τίκενται αφοροφν ςτθν απελευκζρωςθ 

και ενδυνάμωςθ των καταπιεηόμενων ομάδων, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ μζςα από μια 

«οπτικι για τον κόςμο που κεμελιϊνεται ςτθ ςυλλογικι κριτικι των βιωμζνων 

περιςτάςεων και ςτθν προςπάκεια για το ξεπζραςμά τουσ».298  

  

 4. Λογοτεχνία και δραματοποίθςθ 

 Θ λογοτεχνία αποτελεί το μάκθμα –«κακρζφτθ τθσ κοινωνίασ», φορζα 

οριςμϊν, αντιλιψεων και αξιϊν κάκε πολιτιςμοφ. Ρροςφζροντασ τουσ ατελείωτουσ 

κόςμουσ των κειμζνων, δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ αναγνϊςτεσ να μελετιςουν και να 

κατανοιςουν τθν ανκρϊπινθ φφςθ.299 Ζτςι, θ ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων 

μπορεί να αποτελζςει ζνα μζςο για να ερμθνεφςει ο αναγνϊςτθσ τθν ανκρϊπινθ 

εμπειρία, να εξετάςει νζεσ δυνατότθτεσ και να αντιμετωπίςει νζεσ ανεξερεφνθτεσ 

περιοχζσ. Δεν δίνει απλϊσ πλθροφορίεσ για τθ ηωι, νοθματοδοτεί τθ ηωι ι τθν 

αλλάηει.300 Θ ανάγνωςθ μπορεί να αποτελζςει μια απολαυςτικι περιπζτεια, που 

μζςω τθσ ευχαρίςτθςθσ και τθσ ευαιςκθςίασ, οδθγεί το άτομο ςτθ γνϊςθ του 

εαυτοφ και του κόςμου.301 Ζτςι, κζτει ωσ πρωταρχικό τθσ ςτόχο τθν ικανοποίθςθ 

των ςυναιςκθμάτων και των πνευματικϊν ι ψυχικϊν αναγκϊν του μακθτι. Για 

όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ χρειάηεται να δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον ρόλο 

του παιδιοφ-αναγνϊςτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το παιδί δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται 

ωσ πακθτικόσ καταναλωτισ του κειμζνου που αποδζχεται αδρανϊσ τθν εκάςτοτε 

«ζγκυρθ», ετοιμοπαράδοτθ ερμθνεία του δαςκάλου, αλλά ωσ ενεργθτικόσ και 
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κρίςιμοσ παράγοντασ που προςεγγίηει το κείμενο κριτικά. Επιπλζον, ο μακθτισ δεν 

πρζπει να κεωρεί τον ςυγγραφζα ωσ τον αυκεντικό ερμθνευτι του λογοτεχνιματοσ, 

οφτε να υιοκετεί άκριτα τισ όποιεσ αξίεσ του κειμζνου, αλλά να τισ επανεξετάηει και 

να τισ επαναπροςδιορίηει με βάςθ τα δικά του προςωπικά κριτιρια, βιϊματα και 

εμπειρίεσ.302 Ζτςι, κάκε μακθτισ ςε ατομικό επίπεδο κατανοεί, αναλφει, ερμθνεφει 

τα δεδομζνα του λογοτεχνικοφ κειμζνου, ακολουκϊντασ τον δικό του ρυκμό, 

ανάλογα με τισ εμπειρίεσ, τα βιϊματα, τθν ιδιοςυγκραςία του. Ταυτόχρονα, βζβαια, 

με τον ςεβαςμό ςτθν ατομικότθτα του κάκε αναγνϊςτθ, χρειάηεται να 

αναπτφςςονται δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ με τουσ υπόλοιπουσ 

αναγνϊςτεσ. Θ ανάγνωςθ, δθλαδι, πρζπει να λειτουργεί και ςε ςυλλογικό-

ςυνεργατικό επίπεδο: ο αναγνϊςτθσ ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τισ απόψεισ και 

τθν εμπειρία των άλλων, ςυνδιαλζγεται μαηί τουσ, κρίνει, ςυγκρίνει, επιβεβαιϊνει ι 

τροποποιεί και αναπροςαρμόηει τθν αρχικι του άποψθ αντιλαμβανόμενοσ τθν 

πολυφωνία του λογοτεχνικοφ λόγου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πλαίςιο –κοινωνικό, 

πολιτιςμικό, ιςτορικό– μζςα ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ λογοτεχνικι ανάγνωςθ 

αποτελεί βαςικό παράγοντα ςτθ βίωςθ τθσ λογοτεχνικισ εμπειρίασ.303 Τα κίνθτρα 

τθσ ανάγνωςθσ, θ νοθματοδότθςθ του κειμζνου και θ ςυνολικι αξιοποίθςθ τθσ 

αναγνωςτικισ πράξθσ εξαρτϊνται από τθ γενικότερθ πολιτιςμικι εγριγορςθ των 

αναγνωςτϊν, δθλαδι τθν ποικιλία των ενδιαφερόντων τουσ, των εμπειριϊν και 

γνϊςεϊν τουσ.304 Χρειάηεται, λοιπόν, να υπάρχει μια ςχζςθ «ςυναλλαγισ» ανάμεςα 

ςτουσ αναγνϊςτεσ –ωσ αναγνωςτικι κοινότθτα, ςτον ςυγγραφζα και ςτο κείμενο: 

κακϊσ κάκε αναγνϊςτθσ ενεργοποιεί τον προςωπικό του κόςμο εμπλζκεται όςο το 

δυνατόν πλθρζςτερα με το λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο ςε καμία περίπτωςθ δεν 

υποβακμίηεται· αναγνϊςτθσ και κείμενο είναι ιςότιμοι ςυμμετζχοντεσ και 

δθμιουργοί του λογοτεχνικοφ γεγονότοσ.305 Στθν αρχι του κεφαλαίου ζχει ιδθ γίνει 

αναφορά ςτθν επίδραςθ τθσ «ςυναλλακτικισ κεωρίασ» (transactional theory of 

reading) τθσ Rosenblatt ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ λογοτεχνίασ. 

  Σε ζνα πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ που ςζβεται τθν ιδιαιτερότθτα 

του μακθτι και μάλιςτα τθν αναδεικνφει, που λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ, τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ και τισ ιδζεσ του παιδιοφ, που 

αναγνωρίηει τθν ανάγκθ για ςυντροφικότθτα και αλλθλεπίδραςθ των μελϊν, 

καταλυτικι είναι θ χριςθ των τεχνϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ μεκόδου τθσ 

δραματοποίθςθσ. Θ Merryl Goldberg, ςχολιάηοντασ τθν ζκφραςθ που χαρακτθρίηει 

τθν τζχνθ (δραματοποίθςθ, χορό, μουςικι) ωσ «κακρζφτθ τθσ ηωισ» ι «κακρζφτθ 

τθσ πραγματικότθτασ» ι ότι «θ τζχνθ μιμείται τθ ηωι», ςθμειϊνει ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ μεταφορά ενςωματϊνει τθν ζννοια τθσ αντανάκλαςθσ, όπου κανείσ 

βλζπει πράγματα που υπάρχουν ι που δεν υπάρχουν. Θ «ματιά» του κακενόσ ςτον 
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 Κατςίκθ-Γκίβαλου ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 22. 
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 Καλογιρου & Βθςςαράκθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 70, 74. 
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 Αποςτολίδου ςτο Θλία 2007, ό.π., ς. 40.  
305 Καλογιρου & Βθςςαράκθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 59. 
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κακρζφτθ είναι επιλεκτικι όπωσ επιλεκτικι είναι θ ηωι του, ανάλογα με τισ 

προςωπικζσ εμπειρίεσ, τα περιβάλλοντα, τον πολιτιςμό. Ζτςι, οι τζχνεσ προςφζρουν 

τθ δυνατότθτα ςτον άνκρωπο να φανταςτεί και να ςυλλογιςτεί τθ ηωι του. Οι 

τζχνεσ διεγείρουν το ενδιαφζρον και αντανακλοφν τισ εμπειρίεσ των ατόμων.306 

 Σε αυτό το ςθμείο ζγκειται θ δθμιουργικι ςφνδεςθ τθσ λογοτεχνίασ με τισ 

τζχνεσ και κυρίωσ τθ δραματοποίθςθ. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ δραματοποίθςθ 

αποτελεί μια διαδικαςία ενεργθτικισ ζρευνασ που μζςω ςυμβάςεων , παιχνιδιϊν 

και τεχνικϊν ενκαρρφνει τα παιδιά να μοιραςτοφν εμπειρίεσ και ςυναιςκιματα και 

να ςκεφτοφν κριτικά πάνω ςτισ πράξεισ τουσ. Εφλογα, μζςω τθσ δραματοποίθςθσ, οι 

μακθτζσ μποροφν να ςυνδυάςουν τουσ δικοφσ τουσ κόςμουσ με τουσ κόςμουσ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων και να οδθγθκοφν ςε κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ διαφόρων 

καταςτάςεων και ηθτθμάτων. Άλλωςτε, θ δραματοποίθςθ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ μζςο διδαςκαλίασ διαφόρων αντικειμζνων, με ςκοπό να 

διευρφνει τθ ςυνειδθτοποίθςθ των μακθτϊν και να τουσ ενδυναμϊςει να δουν τθν 

πραγματικότθτα μζςα από τθ φανταςία, περνϊντασ από τθν επιφάνεια των 

δράςεων ςτα βακφτερα νοιματα.307 Κατά ςυνζπεια, μπορεί να κεωρθκεί και ωσ το 

κατάλλθλο μζςο προςζγγιςθσ τθσ λογοτεχνίασ, που από μόνθ τθσ ςυνδυάηει 

φανταςτικοφσ και πραγματικοφσ κόςμουσ και φζρει μζςα τθσ ζνα πλικοσ ςχζςεων, 

δράςεων, ςυναιςκθμάτων, κόςμων, που ηθτοφν κατανόθςθ και εμβάκυνςθ. 

Άλλωςτε, θ Άντα Κατςίκθ Γκίβαλου υποςτθρίηει ότι θ προςζγγιςθ ι θ διδαςκαλία 

του λογοτεχνικοφ κειμζνου πρζπει να διαπνζεται και να διαχζει το πνεφμα του 

παιχνιδιοφ, γιατί παιχνίδι και λογοτεχνικό διάβαςμα ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά.308 

Ζτςι, θ δραματικι προςζγγιςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων, μζςα από τισ 

παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιεί, προάγει τθ βακφτερθ κατανόθςθ 

των ιςτοριϊν που διαβάηονται από τα παιδιά, προςκζτοντασ βάκοσ και διάςταςθ 

ςτθν πλοκι, τισ ςυνκικεσ και τουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ. Μζςω του δράματοσ 

οι μακθτζσ επιτυγχάνουν να δράςουν τόςο με τισ ςκζψεισ του ςυγγραφζα, όςο και 

με τισ προςωπικζσ τουσ ςκζψεισ, ϊςτε να προςεγγίςουν τθν πραγματικι μάκθςθ.309 

Επιπλζον, οι ςτόχοι που κζτει τόςο θ λογοτεχνία, όςο και θ δραματοποίθςθ για 

«κατανόθςθ του εαυτοφ και του κόςμου» αλλθλοςυμπλθρϊνονται. O John Somers 

αναφζρει ότι «όταν μια άλλθ ιςτορία, που ζρχεται από ζξω, ςυνδζεται με κάποιο 

τρόπο με τθ δικι μασ ιςτορία, τότε πετυχαίνουμε ζνα είδοσ ςυνάντθςθσ των δφο 

ιςτοριϊν. Αυτι θ ςυνεφρεςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα να ερμθνεφςουμε τθ δικι μασ 

                                                
306 Μ. Goldberg, Arts and Learning, An Integrated Approach to Teaching and Learning in Multicultural 
and Multilingual Settings, Longman, New York, 1997, ς. 10. 
307 McCaslin 1990, ό.π., ς. 10. 
308 Ωσ κοινά χαρακτθριςτικά των δφο αναφζρει ότι: α) αποτελοφν μια εκοφςια δραςτθριότθτα, β) 
μαγεφουν και κακθλϊνουν το παιδί, γ) ομορφαίνουν τθ ηωι χωρίσ να ικανοποιοφν υλικζσ 
απαιτιςεισ, ζχουν το ςτοιχείο τθσ ανιδιοτζλειασ και δ) προςφζρουν ςτοιχεία αρμονίασ. Στο Ά. 
Κατςίκθ-Γκίβαλου, Το καυμαςτό ταξίδι, Μελζτεσ για τθν Ραιδικι Λογοτεχνία, Ρατάκθ, Ακινα, 2002, 
ς. 66-67. 
309

 J. Kornfeld & G. Leyden, «Acting out: Literature, drama and connecting with history» ςτο The 
Reading Teacher, Νοζμβριοσ 2005, τμ. 59, τχ. 3, ς. 230-231. 
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ιςτορία μζςα από μια άλλθ και να δοφμε ίςωσ τα πράγματα μζςα από ζνα άλλο 

πρίςμα». Μζςα από τθ κεατρικι πράξθ υπάρχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να 

ειςχωριςει κανείσ μζςα ςτθν ιςτορία του άλλου.310 

 Αναλυτικότερα, οι μακθτζσ ςυνδζουν τισ γραπτζσ λζξεισ των λογοτεχνικϊν 

κειμζνων με προςωπικά τουσ βιϊματα μζςα από τθ χριςθ των κεατρικϊν μεκόδων 

τθσ δραματοποίθςθσ και τθ μεταφορά τουσ ςτθ ςκθνικι πραγματικότθτα.311 Μζςα 

από τθν ταφτιςι τουσ με τισ εμπειρίεσ-βιϊματα των θρϊων των λογοτεχνικϊν 

βιβλίων, οι μακθτζσ ανακαλοφν και επεξεργάηονται δικζσ τουσ προςωπικζσ 

εμπειρίεσ. Το παιδί επικοινωνεί με τουσ ςυμμακθτζσ του μακαίνοντασ κάτι για 

αυτοφσ και το περιβάλλον τουσ ι για το ίδιο, αλλάηει άποψθ πάνω ςε ζνα κζμα, 

ςυνδζει τισ δικζσ του εμπειρίεσ με αυτζσ των άλλων κακϊσ και με τα βιβλία. 

Αναπτφςςονται, λοιπόν, οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν, κακϊσ 

προτρζπονται να αντιμετωπίςουν από κοινοφ προβλιματα, να αντλιςουν ιδζεσ και 

εμπειρίεσ τόςο μζςα από τον κόςμο των κειμζνων, όςο μζςα από τον κόςμο τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ. Αναηθτοφν ό,τι υπονοείται ςτο γραπτό κείμενο, ψάχνοντασ 

τισ «πίςω» ςελίδεσ του ςε όλθ τθ δράςθ, πριν ι μετά τα καταγραμμζνα λόγια.312 Με 

τον τρόπο αυτό τα παιδιά διειςδφουν ςτα κζματα των κειμζνων και δίνουν 

προεκτάςεισ ςε αυτά ενϊ ταυτόχρονα ςυντελείται πρόοδοσ ςτθ γλωςςικι τουσ 

ανάπτυξθ. 

 Ραρ’ όλο που θ γλωςςικι ανάπτυξθ ζχει αποςυνδεκεί από τουσ βαςικοφσ 

ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ –ςφμφωνα με τισ νζεσ τάςεισ όπωσ 

αναπτφχκθκαν προθγουμζνωσ313, εντοφτοισ κρίνεται χριςιμο ςε αυτό το ςθμείο να 

γίνει μια αναφορά ςτθ γλωςςικι πρόοδο που ςυντελείται ςτα παιδιά. Σε ό,τι αφορά 

τθν ανάπτυξθ του προφορικοφ λόγου των παιδιϊν, θ λογοτεχνία ςε ςυνδυαςμό με 

τθ δραματοποίθςθ παρζχει ποικίλα γλωςςικά περιβάλλοντα διερεφνθςθσ. Μζςα 

από τα κείμενα, οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με ποικίλεσ μορφζσ γραπτοφ λόγου, 

τισ οποίεσ επεξεργάηονται και μζςω τθσ δραματικισ μεκόδου προςπακοφν να 

παράγουν βιωματικό προφορικό λόγο που να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε 

ςυνκικεσ. Τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι –μζςω αφιγθςθσ ι ανάγνωςθσ– με 

διαφορετικά ςυγγραφικά φφθ, ποικίλα λεξιλόγια, διαφορετικζσ διακζςεισ, ςτοιχεία 

που αυτόματα περνοφν ςτον προφορικό τουσ λόγο κατά τθ διαδικαςία τθσ 

δραματοποίθςθσ. Επίςθσ, μζςα από τισ ποικιλόμορφεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ 

και τθ δθμιουργία των αντίςτοιχων δραματικϊν πλαιςίων, δίνεται θ ευκαιρία ςτα 

παιδιά να προςεγγίςουν ποικίλουσ τφπουσ ομιλίασ: περιγραφι, αφιγθςθ, ςχόλια, 

                                                
310

 J. Somers «Εκεί που το κζατρο ςυναντά τθν εκπαίδευςθ: αλλαγι ςυμπεριφοράσ μζςα από μια 
κεατρικι εμπειρία», ςτο Ν. Γκόβασ, Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ: μορφι τζχνθσ και εργαλείο 
μάκθςθσ, 2θ Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο και τισ Ραραςτατικζσ Τζχνεσ ςτθν Εκπαίδευςθ, 
Μεταίχμιο, Ακινα, 2001, ς. 76. 
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 Α. Τςαρμποποφλου, «Κζατρο: θ κωμικι ςκθνι» ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, 
ό.π., ς. 185.  
312

 Τςαρμποποφλου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 191. 
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οδθγίεσ, ερωτιςεισ, απαντιςεισ, αναμνιςεισ, επιχειριματα, διαπραγματεφςεισ. Θ 

γλϊςςα τθσ τάξθσ γίνεται εκφραςτικι, αλλθλοδραςτικι, που φορτίηεται 

ςυγκινθςιακά, γεγονόσ που αντανακλάται ςτο φφοσ, τον τόνο και τθν ζνταςθ τθσ 

φωνισ, το λεξιλόγιο, τθ λεκτικι και ςωματικι ζκφραςθ, τθν κίνθςθ και τθ 

χειρονομία.314 Τα παιδιά, μζςα από τον διάλογο και τθ ςυηιτθςθ που αυκόρμθτα 

προωκοφνται από τθ δραματοποίθςθ, εκφράηονται προφορικά, υποςτθρίηουν τισ 

απόψεισ τουσ, αλλθλεπιδροφν και επικοινωνοφν ςε ζνα περιβάλλον μάκθςθσ και 

δθμιουργικότθτασ.  

 Βελτίωςθ ςθμειϊνεται και ςτον γραπτό λόγο τθσ τάξθσ, κακϊσ οι μακθτζσ 

δείχνουν προκυμία και ενδιαφζρον να παράγουν ςτισ εργαςίεσ τουσ λόγο 

βιωματικό, προςαρμοςμζνο ςτα δραματικά περιβάλλοντα και τισ περιςτάςεισ που 

οι ίδιοι προςδιόριςαν. Οι μακθτζσ διευκολφνονται ςτθν καταγραφι των ςκζψεϊν 

τουσ και ςτθν ανταπόκριςι τουσ ςτα κείμενα, μζςα από τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ 

που απζκτθςαν από τθ δραματοποίθςθ.315 Ζχοντασ αναπτφξει διάλογο, κριτικι 

ςκζψθ και δυνατότθτεσ ςχολιαςμοφ κατά τθ δραματικι διαδικαςία, τα παιδιά είναι 

ςε κζςθ να παράγουν τον δικό τουσ λόγο, ανακαλϊντασ και ανακεφαλαιϊνοντασ τισ 

εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν. Βζβαια, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται 

μεγαλφτερθ γραπτι ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ, χριςιμο είναι οι γραπτζσ εργαςίεσ που 

ανατίκενται ςτα παιδιά, ομαδικζσ ι γραπτζσ, να βαςίηονται ι να ςυνδζονται με 

αντίςτοιχεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ.   

 Οι Βarton και Booth, που ζχουν αςχολθκεί ιδιαίτερα με τθ ςχζςθ του 

δράματοσ και τθσ λογοτεχνίασ, τονίηουν τθ ςθμαςία των γραπτϊν δραςτθριοτιτων 

μετά από τθν ανάγνωςθ. Κεωροφν ότι οι γραπτζσ εργαςίεσ δεν πρζπει να αφοροφν 

μόνο αςκιςεισ κατανόθςθσ και νοιματοσ ι περιλιψεισ ι απαντιςεισ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ. Κεωροφν ότι θ γραπτι ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτα 

κείμενα αναδεικνφει και αλλάηει τθν κατανόθςθ. Γραπτζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν 

να ολοκλθρϊςουν γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 

εκφραςτοφν, να οργανωκοφν, να επικοινωνιςουν κζτοντασ ιδζεσ και ερωτιςεισ. Οι 

γραπτζσ δραςτθριότθτεσ που προωκοφν τθν ιςτορία ι τθν ερμθνεφουν ι τθν 

αλλάηουν ι προωκοφν τθ δθμιουργία νζων ιςτοριϊν πρζπει να αποτελοφν αλθκινζσ 

καταςτάςεισ μάκθςθσ, οι οποίεσ αντιμετωπίηουν το παιδί ωσ αναγνϊςτθ και ωσ 

ςυγγραφζα.316 Ζτςι, μζςα από τισ ιςτορίεσ που ακοφν ι διαβάηουν, οι μακθτζσ 

παίρνουν ιδζεσ για τθ ςυγγραφι των δικϊν τουσ ιςτοριϊν, ςτισ οποίεσ βζβαια κα 

ςυμπεριλάβουν τισ προςωπικζσ τουσ ςκζψεισ και εμπειρίεσ. Επίςθσ, οι δφο 

κεατροπαιδαγωγοί αναφζρονται ςε ποικίλεσ ςτρατθγικζσ γραφισ που προςφζρει το 

δράμα: ελεφκερθ γραφι, άρκρα, καταιγιςμόσ ιδεϊν, γράμμα ςε ρόλο, ςχεδιαςμόσ 

φυλλαδίων ι διαφθμίςεων, ςυμβουλζσ.317  
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 Ρολλοί άλλοι παιδαγωγοί κεάτρου ζχουν αναφερκεί ςτθ ςχζςθ λογοτεχνίασ-

δράματοσ. Θ Nellie McCaslin, αναφερόμενθ ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ 

λογοτεχνίασ μζςω του δράματοσ, υποςτθρίηει ότι κείμενα που παρουςιάηουν 

«λογοτεχνικι ποιότθτα», όπωσ μφκοι ι ςφγχρονεσ ιςτορίεσ με πιςτευτοφσ 

χαρακτιρεσ, καλά δομθμζνθ υπόκεςθ και αξιόλογο κζμα, αποτελοφν κατάλλθλο 

υλικό για δραματοποίθςθ. Τζτοιου είδουσ κείμενα δθμιουργοφν τισ ιδανικζσ 

ςυνκικεσ για ανάπτυξθ δράματοσ. Ζτςι, κεωρεί ότι θ δραματοποίθςθ αποτελεί ζναν 

ιδιαίτερο τρόπο για να ανακαλυφκεί και να εκτιμθκεί θ λογοτεχνία.318 Μάλιςτα, θ 

McCaslin, εκτόσ από τισ κεατρικζσ πρακτικζσ που αναφζρονται ςτθ δραματοποίθςθ 

πεηϊν κειμζνων, κάνει ειδικι αναφορά ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που αφοροφν 

τθν ποίθςθ.319 Θ Cecily O’Neill κεωρεί ότι ο ςυνδυαςμόσ του δράματοσ με τθν 

ανάγνωςθ μιασ ιςτορίασ μπορεί να αποτελζςει ζνα δυναμικό εργαλείο για τθν 

ομαδικι παραγωγι νοιματοσ από τθν τάξθ και τθν αναηιτθςθ των επιπλζον 

μθνυμάτων τθσ.320 O Gavin Bolton και θ Dorothy Heathcote τονίηουν τθν τάςθ του 

ατόμου να κζλει να λάβει μζροσ ενεργά ςτθν ιςτορία που διαβάηει· μζςα από τθ 

δραματοποίθςθ, ςυνδυάηοντασ ταυτόχρονα τθν ταφτιςθ και τθν αποςταςιοποίθςθ 

ςε ςχζςθ με τουσ ιρωεσ, του δίνεται θ ευκαιρία να βιϊςει και να κατανοιςει τθν 

ιςτορία του κειμζνου, ενϊ ταυτόχρονα ςυνδυάηει τισ δικζσ του εμπειρίεσ και 

αλλθλεπιδρά με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ του. Σε αυτι τθ διαδικαςία, 

ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του δαςκάλου, που με τθ διδακτικι του 

προςζγγιςθ και εμπειρία, βοθκά τθν τάξθ ςτθν αναηιτθςθ νοιματοσ, βάκουσ και 

νζασ οπτικισ ςτα κείμενα που διαβάηονται.321 Ο John Warren Stewig αναφζρει ότι θ 

προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ μζςω του δράματοσ είναι εφλογθ, αν ςκεφτεί κανείσ ότι 

οι περιςςότεροι δάςκαλοι ξεκινοφν τθν επαφι τθσ τάξθσ τουσ με το δραματικό 

ςτοιχείο μζςω απλϊν αυτοςχεδιαςμϊν και δραματοποιιςεων γνωςτϊν ι άγνωςτων 

ιςτοριϊν.322 Κεωρεί ότι τα λογοτεχνικά κείμενα, πεηά ι ποιιματα προςφζρονται για 

ανάλυςθ και εμβάκυνςθ μζςω τθσ δραματοποίθςθσ, γιατί περιζχουν το απαραίτθτο 

ςτοιχείο τθσ δράςθσ.323 Και από τθν πλευρά τθσ λογοτεχνίασ, βζβαια, ζχουν 

διατυπωκεί απόψεισ για τθν προςζγγιςθ και διδαςκαλία τθσ μζςω τθσ δραματικισ 

μεκόδου. Αναφζρεται ότι μζςω του δράματοσ εμπλουτίηεται θ μακθςιακι 

διαδικαςία και προςφζρονται ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πολλζσ 

δυνατότθτεσ νοθματοδότθςθσ και εμβάκυνςθσ των λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

Επιπλζον, τίκεται θ άποψθ ότι θ δραματικι τζχνθ, περιςςότερο από οποιαδιποτε 

άλλθ μορφι τζχνθσ ι τεχνικισ που εφαρμόηεται ςτθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ, 

ςυμβάλλει ςτθν ανάκλθςθ προςωπικϊν εμπειριϊν των παιδιϊν και οδθγεί ςτθν 
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αναηιτθςθ των βακφτερων νοθμάτων των κειμζνων.324 Ενδιαφζρον παρουςιάηουν 

ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ προτάςεισ που προςφζρονται για τθν προςζγγιςθ πεηϊν 

κειμζνων, ποίθςθσ ι ςυνολικϊν ζργων ςυγκεκριμζνων ςυγγραφζων.325 

 Στθν Ελλάδα, θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ, αναφερόμενθ ςτον πολφπλευρο ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίςει θ Δραματικι Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ λογοτεχνία, 

ςθμειϊνει τισ εξισ δυνατότθτεσ: α) Εξοικειϊνει τα παιδιά με τθν ελλθνικι 

λογοτεχνία. Τα παιδιά, μζςα από αυτοςχζδια δρϊμενα που αναπαριςτοφν 

λογοτεχνικά ζργα, ποιιματα ι πεηά, υποδφονται χαρακτιρεσ, βιϊνουν 

διαφορετικζσ καταςτάςεισ και οδθγοφνται ςτθ καλφτερθ κατανόθςθ των κειμζνων. 

β) Εξοικειϊνει τα παιδιά με τθν ξζνθ λογοτεχνία: Μζςα από αυτοςχζδια δρϊμενα 

που αναπαριςτοφν κείμενα ξζνθσ λογοτεχνίασ, τα παιδιά γνωρίηουν άλλουσ 

πολιτιςμοφσ, εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τον δικό τουσ, γεγονόσ που τα 

βοθκά να κατανοιςουν άλλουσ λαοφσ. γ) Εξοικειϊνει τουσ θμεδαποφσ μακθτζσ με 

τθ λογοτεχνία των χωρϊν των αλλοδαπϊν ςυμμακθτϊν τουσ. Με αυτόν τον τρόπο 

βελτιϊνονται οι ςχζςεισ των μελϊν τθσ τάξθσ. Ταυτόχρονα, οι αλλοδαποί μακθτζσ 

αιςκάνονται αποδεκτοί από το κοινωνικό ςφνολο, οπότε κινθτοποιοφνται και οι 

ίδιοι να γνωρίςουν τθ λογοτεχνία τουσ. δ) Ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ ςτθ 

διαπολιτιςμικότθτα μζςω τθσ «διαπολιτιςμικισ λογοτεχνίασ», όπωσ τθν ονομάηει, 

τθσ λογοτεχνίασ, δθλαδι, που πραγματεφεται κζματα ταυτότθτασ, ρατςιςμοφ, 

φφλου, μεταναςτϊν. Μζςα από αυτοςχζδια δρϊμενα οι μακθτζσ κατανοοφν τθ 

κζςθ του «άλλου» και του εαυτοφ τουσ, ευαιςκθτοποιοφνται και οδθγοφνται ςε 

ςεβαςμό και ανοχι για τθ διαφορετικότθτα. ε) Θ ζκκεςθ ςε λογοτεχνικά κείμενα 

καλλιεργεί ςτα παιδιά τθ δθμιουργικι ζκφραςθ και γραφι. Μζςα από κεατρικά 

δρϊμενα, οι μακθτζσ οδθγοφνται ςτθν παραγωγι κειμενικϊν ειδϊν (άρκρο για ζναν 

ιρωα, δελτίο Τφπου, διιγθμα, ανζκδοτο) ι ακόμθ ςτθ ςυγγραφι δικοφ τουσ 

«διαπολιτιςμικοφ» παραμυκιοφ, κεατρικοφ ζργου ι πολυτροπικοφ κειμζνου.326  

 Οι Αυδι και Χατηθγεωργίου προτείνουν επίςθσ τθν προςζγγιςθ τθσ 

λογοτεχνίασ μζςω του δράματοσ: υποςτθρίηουν ότι το τελευταίο, ωσ μια ολιςτικι 

εμπειρία δεν οδθγεί ςτον κατακερματιςμό του κειμζνου αλλά προωκεί μια 

ςυνολικι αίςκθςθ του κειμζνου, διευκολφνει τθ διερεφνθςθ τθσ προςωπικισ 

ςχζςθσ των παιδιϊν με το κείμενο και τθν αναηιτθςθ δικϊν τουσ κεμάτων. Ωσ 

κοινωνικι μορφι τζχνθσ, το δράμα ενκαρρφνει τθ ςυλλογικι ςυμμετοχι, ενιςχφει 

το πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ και δίνει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ 
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Fourth Grade» ςτο K. E. Holland & R. A. Hungerford & S. B. Ernst, (επιμ.) Journeying, Children 
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ακόμθ και ςτουσ πιο αδφνατουσ, ωσ προσ τθ ςχολικι επίδοςθ, μακθτζσ.327 Στον 

ελλαδικό χϊρο ζχουν γίνει αρκετζσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία λογοτεχνικϊν 

κειμζνων, αποςπαςμάτων, ποιθμάτων με τθ χριςθ τθσ δραματικισ μεκόδου· το 

ζντυπο υλικό του «Ρανελλινιου Δικτφου για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ» 

προςφζρει αρκετά ςχετικά παραδείγματα.328 

 

5. Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: προςδιοριςμόσ του όρου και βαςικζσ αρχζσ  

 Κρίνεται απαραίτθτο να γίνει αναφορά ςε κάποιεσ ειδικζσ παραμζτρουσ και 

διαφοροποιιςεισ που ςυντελζςτθκαν ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ λόγω ςυγκεκριμζνων αναγκϊν των παιδιϊν: θ τάξθ ςτθν οποία 

πραγματοποιικθκε το αναγνωςτικό πρόγραμμα –θ Δϋ τάξθ του 3ου Δθμοτικοφ 

Σχολείου διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Κεςςαλονίκθσ– αποτελοφςε μια ιδιαίτερα 

πολυπολιτιςμικι τάξθ με ζντονο το ςτοιχείο τθσ διαφορετικότθτασ όςον αφορά τθν 

καταγωγι, τθν εκνοτικι ομάδα, τθ κρθςκεία, τον τρόπο που το κάκε παιδί μακαίνει 

καλφτερα. Ριο ςυγκεκριμζνα, μεταξφ των παιδιϊν τθσ τάξθσ αναπτφςςονταν 

διαφορετικζσ απόψεισ, αντιλιψεισ, ικθ, ζκιμα, παραδόςεισ, οπτικζσ για τθ ηωι, 

ακοφγονταν διαφορετικζσ μθτρικζσ γλϊςςεσ και κάκε μακθτισ ζφερε προςωπικά 

βιϊματα και εμπειρίεσ αλλά ταυτόχρονα δυςκολίεσ και προβλθματιςμοφσ. Κακϊσ 

το κζατρο αποτελεί ζναν τόπο όπου αναπτφςςεται θ διαλογικι ςυηιτθςθ με τον 

ίδιο τον εαυτό και με τουσ άλλουσ, όπου ο κακζνασ μπορεί να μεταςχθματίςει τισ 

εμπειρίεσ του και να ανακαλφψει τον εαυτό του μζςα από τα βιϊματα των άλλων, 

ςκόπιμθ κεωρικθκε θ ςφνδεςθ τθσ δραματοποίθςθσ με τθ διαπολιτιςμικότθτα. 

Κατά ςυνζπεια, κρίκθκε απαραίτθτο να αναηθτθκεί θ ςχετικι βιβλιογραφία και να 

ςυμπεριλθφκοφν οι αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτον ςχεδιαςμό του 

προγράμματοσ. Επιπρόςκετα, επειδι ςτθν τάξθ υπιρχαν μακθτζσ με διαφορετικά 

μακθςιακά ςτυλ, όπωσ δφο μακθτζσ με διαγνωςμζνθ δυςλεξία και αρκετοί με 

ςθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ παιδιά αλλοδαπισ καταγωγισ, 

απαραίτθτθ κρίκθκε και θ προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ τισ μακθςιακζσ 

ανάγκεσ των παιδιϊν. Ζτςι, χρειάςτθκε να μελετθκεί και θ ςχζςθ τθσ 

δραματοποίθςθσ με τισ ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Ο Kempe, υπζρμαχοσ τθσ ενοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ παιδιϊν μιασ ειδικισ 

τάξθσ με μιασ κανονικισ, ενιςχφει τθν άποψθ ότι πρζπει ςε μια ομάδα να 

ςυνεργάηονται άτομα διαφορετικϊν αναγκϊν και ιδιαιτεροτιτων, γιατί τότε 

ατομικζσ προοπτικζσ και προςωπικζσ ιδζεσ απελευκερϊνονται μζςα ςε ζνα κοινό 
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πλαίςιο.329 Επιπλζον, κεωρεί ότι για να ενδυναμωκοφν τα παιδιά και να 

αναπτφξουν δεξιότθτεσ που να είναι ςθμαντικζσ και να εξαςφαλίηουν ςτθν τάξθ ίςεσ 

ευκαιρίεσ, απαιτείται διαφοροποίθςθ ςτθ διδαςκαλία και όχι μια διδαςκαλία που 

ςτοχεφει ςε ζνα τελικό προϊόν, το οποίο ορίηεται κυρίωσ, αν όχι αποκλειςτικά, από 

τον δάςκαλο.330 

 Αντίςτοιχα θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ υποςτθρίηει ότι θ διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ να αςχολθκοφν 

με ζργα που ταιριάηουν ςτισ ανάγκεσ τουσ και επίςθσ να φτάςουν προςωπικά ςε 

διαφορετικό αποτζλεςμα. Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία διακρίνεται για τουσ 

ςαφείσ και απλοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι προςεγγίηονται βακμιαία, και για τθ 

λεπτομερι προετοιμαςία τθσ εργαςίασ. Ο δάςκαλοσ προςφζρει δραματικοφσ 

τρόπουσ και τεχνικζσ με τισ οποίεσ θ ομάδα μπορεί να εκφράςει καλφτερα τισ ιδζεσ 

και τα ςυναιςκιματά τθσ, αλλά ςυγχρόνωσ κα είναι αςφαλισ και άνετθ.331 

 Θ McCaslin πάλι υποςτθρίηει ότι οι μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ πρζπει να 

βοθκοφνται ϊςτε οι ιδιαιτερότθτζσ τουσ να τουσ επιτρζπουν τθ ςυνεργαςία με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ και τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ. Κεωρεί ότι ζμφαςθ χρειάηεται να δίνεται ςτθν εμπειρία του 

ςυμμετζχοντα: για τθν ίδια, οποιαδιποτε εμπειρία βοθκάει το άτομο να αιςκανκεί 

μεγαλφτερθ επάρκεια και αυτοεκτίμθςθ μπορεί να κεωρθκεί κεραπευτικι. Οι 

ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ ςτα ςυγκεκριμζνα παιδιά πρζπει να αφοροφν τθν 

κοινωνικοποίθςθ, τθ δθμιουργικότθτα και τθν επίγνωςθ. Μάλιςτα, κάνει ιδιαίτερο 

λόγο για το δράμα με δίγλωςςα παιδιά το οποίο κεωρεί ότι δεν διαφζρει πολφ 

περιςςότερο από το δθμιουργικό δράμα άλλων ομάδων, εκτόσ από το ςθμείο τθσ 

γλϊςςασ. Αναφζρει ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το μεγαλφτερο λάκοσ είναι να 

υποτιμιςει ο δάςκαλοσ τισ ικανότθτεσ τθσ ομάδασ και να υπερτιμιςει τισ γλωςςικζσ 

τθσ δεξιότθτεσ. Απαραίτθτεσ κρίνει τισ ςφντομεσ και ενδιαφζρουςεσ δραςτθριότθτεσ 

που προάγουν τον αυτοςεβαςμό κάκε παιδιοφ. 332 Θ Gill Brigg, αναφερόμενθ επίςθσ 

ςτθ γλωςςικι ανάπτυξθ των παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, υποςτθρίηει ότι 

οποιοδιποτε μζςο δράματοσ μπορεί να βοθκιςει τον μακθτι να πετφχει τον ςκοπό 

του, πρζπει να χρθςιμοποιείται.333  

 Ζτςι, θ διδαςκαλία διαφοροποιικθκε και προςαρμόςτθκε ςτα μακθςιακά 

ςτυλ των παιδιϊν και ζγινε μία προςπάκεια να δθμιουργθκεί ζνα 

πολυαιςκθτθριακό περιβάλλον, προςαρμοςμζνο ςτα ενδιαφζροντα, τθ 

μοναδικότθτα και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τθσ τάξθσ. Οι διαφοροποιιςεισ που 

ςυντελζςτθκαν ιταν πάντα ςχετικζσ με τισ ανάγκεσ τθσ ατομικισ μοναδικότθτασ των 
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μακθτϊν, ϊςτε να διδάςκονται ςε επίπεδο ανάλογο με το επίπεδο τθσ ετοιμότθτάσ 

τουσ. Αξίηει να τονιςτεί ότι δεν ςυντελζςτθκε ατομικι διδαςκαλία, δθλαδι θ ζνασ 

προσ ζνα διδαςκαλία, οφτε εξατομίκευςθ. Σε γενικζσ γραμμζσ, οι ιδιαίτερεσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ των παιδιϊν αντιμετωπίςτθκαν ωσ μζροσ τθσ γενικότερθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ τθσ τάξθσ. Εφλογα ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι του 

αναγνωςτικοφ προγράμματοσ ζπρεπε να λθφκεί υπόψθ το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο 

τθσ τάξθσ, γεγονόσ που απαιτοφςε τθ μελζτθ και τθν αναφορά ςτισ βαςικζσ αρχζσ 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και ςτον προςδιοριςμό του ςχετικοφ όρου. 

 Στθν Ελλάδα, ο όροσ «διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ» ζχει υιοκετθκεί για να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα αντιμετωπίηει τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ.334 Χρειάηεται να αναφερκεί ότι ςτθν 

ελλθνικι βιβλιογραφία οι όροι «διαπολιτιςμικι» ι «πολυπολιτιςμικι» εκπαίδευςθ 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ωσ ςυνϊνυμοι. Βζβαια, αρκετοί επιςτιμονεσ 

διακρίνουν ςτουσ όρουσ δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ: με τον όρο 

«πολυπολιτιςμικι» κάποιοι επιςτιμονεσ εννοοφν τθ ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν 

πολιτιςμϊν ενϊ με τον όρο «διαπολιτιςμικι» εκφράηουν τισ ςχζςεισ και τουσ 

ςυςχετιςμοφσ μεταξφ των πολιτιςμϊν, με κφρια χαρακτθριςτικά τθν 

αλλθλεπίδραςθ, τθν αμοιβαιότθτα και τθν πραγματικι αλλθλεγγφθ.335 Ο Ακανάςιοσ 

Γκότοβοσ αναφζρει ότι θ προςκικθ του όρου «διά» ςτο ςφνκετο διαπολιτιςμικι 

«παραπζμπει ςτθν κινθτικότθτα ανάμεςα ςτα διάφορα μπλοκ ετερότθτασ, ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ φορείσ διαφορετικϊν ταυτοτιτων και τθν 

πολιτιςμικι όςμωςθ που αυτι δυνάμει επιτρζπει». Επιπλζον, υποςτθρίηει ότι οι 

ειςθγθτζσ του όρου ςτθν Ελλάδα ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 ικελαν να 

δθλϊςουν με τθν πρόκεςθ «διά», όχι μόνο τθν πολιτιςμικι αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, αλλά τθν παιδαγωγικι αρχι ότι είναι επικυμθτι θ 

αμοιβαία ανίχνευςθ των μετεχόντων, θ τοποκζτθςθ του υποκειμζνου ςτον ρόλο του 

Άλλου και θ κζαςθ του κόςμου από αυτι τθν οπτικι γωνία.336 Βζβαια, θ χριςθ τόςο 

του ενόσ όςο και του άλλου όρου, που ζχει επικρατιςει να εκφράηει ςτθν Ελλάδα το 

ίδιο ςθμαινόμενο, αναγνωρίηει το γεγονόσ ότι οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ βρίςκονται 

ςτθν καρδιά τθσ ςχολικισ ηωισ. Ππωσ αναφζρει ο Jim Cummins οι ςχζςεισ 

ανταλλαγισ και αλλθλεπίδραςθσ που αναπτφςςονται μεταξφ μακθτϊν και 

δαςκάλων ι μεταξφ των ίδιων των μακθτϊν, ζχουν μεγαλφτερθ ςθμαςία για τθ 

μακθτικι πρόοδο και μποροφν να υπερβοφν ςθμαντικά προβλιματα που πλιττουν 

τισ κοινότθτεσ.337 Θ Σοφλα Μθτακίδου πάλι, ςυμφωνεί με τθ κζςθ ότι οι δφο όροι, 

διαπολιτιςμικι και πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, χρθςιμοποιοφνται ωσ ταυτόςθμοι 

                                                
334 Ο όροσ «διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ» αναφζρεται ςτο Νόμο 2413/ 96 (ΦΕΚ 124 τ. Α/ 17.6.1996) 
Λνςτιτοφτο Ραιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ.   
335

 Ε. Κανακίδου & Β. Ραπαγιάννθ, Διαπολιτιςμικι αγωγι, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1994 ς. 21. 
336

 Α. Ε. Γκότοβοσ, Εκπαίδευςθ και Ετερότθτα, Ηθτιματα Διαπολιτιςμικισ Ραιδαγωγικισ, Μεταίχμιο, 
Ακινα, 2002, ς. 3. 
337

 J. Cummins, Ταυτότθτεσ υπό Διαπραγμάτευςθ, Εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν Ενδυνάμωςθ ςε μια 
Κοινωνία τθσ Ετερότθτασ, μτφ. Σ. Αργφρθ, Gutenberg, Ακινα, 2002, ς. 43-44. 
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ςτθν Ελλάδα εκφράηοντασ το ίδιο ςθμαινόμενο. Ραρ’ όλα αυτά, ςθμειϊνει ότι 

τελευταία ζχει επικρατιςει να αναφζρεται θ «πολυπολιτιςμικότθτα του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ που θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ καλείται να διαχειριςτεί».338 Με αυτι 

τθν τελευταία κζςθ ςυντάςςεται θ παροφςα ζρευνα. 

Ταυτόχρονα με τθ ςφγχυςθ ςτθ χριςθ των όρων, υπάρχει ακόμθ μεγαλφτερθ 

ςφγχυςθ ςτο περιεχόμενο που κάκε φορά δίνεται ςτον όρο από διαφορετικοφσ 

επιςτιμονεσ. Με άλλα λόγια, υπάρχουν ποικίλεσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ ςτθ ςχολικι πράξθ. Οι περιςςότεροι κεωρθτικοί 

αναφζρονται ςτθν παροχι μιασ ποιοτικισ, δίκαιθσ και ιςότιμθσ εκπαίδευςθ προσ 

όλα τα παιδιά, ανεξάρτθτα πολιτιςμοφ, εκνικότθτασ, γλϊςςασ, κρθςκείασ, φφλου 

και ατομικϊν διαφορϊν. Κεωρϊντασ ότι όλοι οι άνκρωποι είναι ίςοι, θ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ είναι ενάντια ςε κάκε μορφι διάκριςθσ και προςπακεί 

να εξαςφαλίςει ίςεσ ευκαιρίεσ επιτυχίασ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Επίςθσ, 

κεωρεί ότι οι πολιτιςμικζσ και γλωςςικζσ διαφορζσ δεν αποτελοφν πρόβλθμα ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά τθν εμπλουτίηουν, προςφζροντασ ςε όλουσ 

περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να γνωρίςουν άλλουσ πολιτιςμοφσ και να ολοκλθρωκοφν. 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, κεωρείται ότι θ εκνικι και πολιτιςμικι ποικιλότθτα 

κακιςτά πλουςιότερθ μια χϊρα και αυξάνει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι 

πολίτεσ τθσ μποροφν να αντιλθφκοφν και να λφςουν προςωπικά και δθμόςια 

προβλιματα. Θ ποικιλότθτα αυτι κακιςτά μια κοινωνία πιο πλοφςια, 

προςφζροντασ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να γνωρίςουν άλλουσ 

πολιτιςμοφσ και ζτςι να γίνουν πιο ολοκλθρωμζνα όντα. Συμμετζχοντασ ςε μια 

ποικιλομορφία εκνικϊν πολιτιςμϊν, τα άτομα είναι πιο ικανά να ωφελθκοφν από τθ 

ςυνολικι ανκρϊπινθ εμπειρία.339 

 Πταν το άτομο βλζπει τθν καταγωγι και τισ ςυμπεριφορζσ του κάτω από το 

πρίςμα άλλων πολιτιςμϊν, τότε μπορεί να κατανοιςει τισ δικζσ του. Ζτςι, κατανοεί 

τον πολιτιςμό τθσ πατρίδασ και τθσ κοινότθτάσ του, αποκτά αυτογνωςία και εκτιμά 

τθ μοναδικότθτα των πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν του. Μετά τθ γνωριμία και τθν 

κατανόθςθ, ακολουκεί ο ςεβαςμόσ τόςο για τον εαυτό όςο και για το Άλλο. 

 Κφριοσ ςκοπόσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ είναι να προςφζρει ςε όλουσ 

τουσ μακθτζσ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ςτάςεισ που χρειάηονται για να 

μπορζςουν να δραςτθριοποιθκοφν μζςα ςτον εκνικό τουσ πολιτιςμό, μζςα ςτον 

κυρίαρχο πολιτιςμό αλλά και μζςα ςε άλλουσ εκνικοφσ πολιτιςμοφσ. Χρειάηεται να 

δθμιουργθκεί μια ςυνεκτικι κοινωνία, όπου άτομα από κάκε περιβάλλον 

ςυμμετζχουν και δρουν ιςότιμα, ενϊ παράλλθλα διατθροφν τισ πολιτιςμικζσ τουσ 

ταυτότθτεσ.340 Ταυτόχρονα, βζβαια, με τθ διατιρθςθ του δικοφ τουσ πολιτιςμοφ, οι 

                                                
338

 Σ. Μθτακίδου «Ειςαγωγι ςτθν ελλθνικι ζκδοςθ. Ενταξιακι εκπαίδευςθ» ςτο E. Coelho, 
Διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. Μθτακίδου, 
Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 19.   
339

 J. A. Banks, Ειςαγωγι ςτθν Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, (επιμ.) Ε. Κουτςουβάνου, μτφ. Ν. 
Σταματάκθσ, Ραπαηιςθ, Ακινα, 2004, ς. 21-22. 
340 Coelho 2007, ό.π., ς. 88. 
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μακθτζσ χρειάηεται να απελευκερωκοφν από τουσ πολιτιςμικοφσ περιοριςμοφσ και 

από κοινοφ να ςυμμετζχουν ςε μια πολιτικι δράςθ για να καταςτιςουν τθν 

κοινωνία πιο δίκαιθ και πιο ίςθ. 

 Επιπλζον, ςτοχεφει ςτθν άρςθ –ι ζςτω ςτον μετριαςμό– ςτερεότυπων 

αντιλιψεων και διακρίςεων που υφίςτανται μζλθ ομάδων λόγω των μοναδικϊν 

ςωματικϊν και πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ ενδεχόμενθ 

περικωριοποίθςθ που μπορεί να νιϊκουν άτομα τζτοιων ομάδων οδθγεί ςτθν 

άρνθςθ τθσ εκνικισ ι πολιτιςμικισ τουσ κλθρονομιάσ και ςτθν πλιρθ αφομοίωςι 

τουσ από τον κυρίαρχο πολιτιςμό. Οι άνκρωποι αυτοί, δεν είναι δυνατόν να γίνουν 

απολφτωσ λειτουργικοί και αυτο-πραγματωμζνοι πολίτεσ και είναι πολφ πικανόν να 

νιϊκουν πολιτικά και κοινωνικά αλλοτριωμζνοι.341 Για τον λόγο αυτό, χρειάηεται να 

προςτατεφεται το δικαίωμα όλων των πολιτϊν να διατθροφν τουσ δεςμοφσ τουσ με 

τισ εκνικζσ και πολιτιςμικζσ τουσ ομάδεσ. 

 Για τον Banks είναι ανάγκθ οι μακθτζσ να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ ανάγνωςθσ, γραφισ και μακθματικϊν. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, είναι 

ςθμαντικό ο δάςκαλοσ να χρθςιμοποιεί κζματα που πραγματεφονται εκνικά, 

πολιτιςμικά και κοινωνικά προβλιματα, κζματα δθλαδι, που μποροφν να 

βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ.342 Στο ίδιο 

πλαίςιο, θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ –κυρίωσ τθσ πολυπολιτιςμικισ– μπορεί να 

αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ μιασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που ςυντελεί ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και προωκεί τον ςεβαςμό ςτθ 

διαφορετικότθτα.343 

 Απαραίτθτθ, βεβαίωσ, κρίνεται θ ςυςτθματικι καλλιζργεια τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ προκειμζνου τα παιδιά από μειονότθτεσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθν 

κυρίαρχθ γλϊςςα. Ζχει διαπιςτωκεί ότι θ κατάκτθςθ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ και το 

επίπεδο επάρκειασ ςτθ μθτρικι γλϊςςα. Ρροκειμζνου ζνα άτομο να ανταποκρικεί 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ καινοφριασ πατρίδασ και να ζχει πρόςβαςθ ςτα αγακά τθσ 

χρειάηεται να κατζχει τθν υψθλότερθ δυνατι επάρκεια ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα. 

Αυτι θ αλικεια δεν ςυνεπάγεται με τίποτα τθν εγκατάλειψθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ 

του ατόμου, γιατί τότε αλλοιϊνεται θ ταυτότθτά του, οι απόψεισ δθλαδι που ζχει 

για τον εαυτό του. Ζτςι, θ ςχζςθ μθτρικισ και κυρίαρχθσ γλϊςςασ πρζπει να είναι 

ςχζςθ αλλθλοςυμπλιρωςθσ και όχι αντιπαράκεςθσ.344 

 Σαφϊσ, θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ δεν αφορά ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ, 

εκνοτικζσ ι πολιτιςμικζσ ομάδεσ, αλλά είναι ζνα κίνθμα –ι καλφτερα μια ςυνεχισ 

                                                
341 Banks 2004, ό.π., ς. 25.  
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 Π.π., ς. 25. 
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 Μ. Ραπαροφςθ, «Στοιχεία λογοτεχνικισ κεωρίασ και εκπαιδευτικι πράξθ: ηθτιματα ετερότθτασ 
ςτα Ανκολόγια τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 288. 
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 Σ. Μθτακίδου, «Θ εικόνα του άλλου ςτθ ςχολικι και ευρφτερθ ελλθνικι κοινωνία» ςτο 
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Ζκδοςθ του 1

ου
 Γραφείου Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 
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διαδικαςία– που απευκφνεται ςε όλουσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 

κεωρείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ μελζτθ των Άλλων, γιατί τότε 

περικωριοποιείται και δεν αφινεται να καταςτεί μζροσ τθσ κυρίαρχθσ 

εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ. Ζτςι, ωσ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ χρειάηεται να 

νοείται το ςφνολο των παιδαγωγικϊν αρχϊν, με τισ οποίεσ ρυκμίηονται μζτρα και 

διαδικαςίεσ που απευκφνονται ςε όλα τα μζλθ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου, όπου 

αναπόφευκτα υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτθ νοοτροπία, ςτισ αντιλιψεισ, ςτον 

τρόπο ηωισ.345 Μζςα από τθν αναδιάρκρωςθ των ςχολείων, είναι ανάγκθ όλοι οι 

μακθτζσ να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και δεξιότθτεσ για να δρουν 

ςε ζναν κόςμο που χαρακτθρίηεται από εκνικι και εκνοτικι ποικιλότθτα. 

 Ο Banks ορίηει τζςςερισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που μποροφν να 

κεωρθκοφν και επίπεδα εξζλιξθσ ςε ζνα ςυνεχζσ τθσ πολυπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ. Τα τζςςερα επίπεδα ξεκινοφν από τθν πιο απλοϊκι και επιφανειακι 

μορφι τθσ και φτάνουν ςτθν πιο ςφνκετθ και ςυνειδθτοποιθμζνθ μορφι τθσ.346 

Κεωρείται χριςιμο να γίνει αναφορά ςε αυτά τα επίπεδα, κακϊσ τα δφο τελευταία 

επθρζαςαν ιδιαίτερα τθν παροφςα ζρευνα κατά τθ διεξαγωγι τθσ. Αναλυτικότερα:  

 Θ προςζγγιςθ των ςυνειςφορϊν (the contribution approach): ςτο πρϊτο 

επίπεδο δίνεται ζμφαςθ ςτθν επιφανειακι όψθ των πολιτιςμϊν, δθλαδι, το εκνικό 

και πολιτιςμικό περιεχόμενο περιορίηεται κυρίωσ ςε γιορτζσ και επετείουσ. Σαφϊσ, 

ςτισ γιορτζσ τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ δίνεται μεγαλφτερθ ςθμαςία γεγονόσ που 

τονίηει ότι οι πρϊτεσ εκδθλϊςεισ είναι δευτερεφουςεσ και περιφερειακζσ. Το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα μζνει ανζπαφο. 

 Θ προςκετικι προςζγγιςθ (additive approach): ςτο δεφτερο επίπεδο 

ειςάγονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν πολιτιςμικό περιεχόμενο, ζννοιεσ, κζματα, 

δραςτθριότθτεσ, χωρίσ όμωσ να αλλάηουν τθ βαςικι δομι, τουσ ςκοποφσ και τα 

χαρακτθριςτικά του. Ζτςι, οτιδιποτε ειςαχκεί υποςτθρίηει το υπάρχον πλαίςιο και 

τισ βαςικζσ παραδοχζσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ενϊ ταυτόχρονα αντανακλά 

τουσ κανόνεσ και τισ αξίεσ του κυρίαρχου πολιτιςμοφ. Οφτε θ προςζγγιςθ των 

ςυνειςφορϊν οφτε θ προςκετικι προςζγγιςθ αμφιςβθτοφν τθ βαςικι δομι του 

προγράμματοσ ςπουδϊν. 

 Θ προςζγγιςθ του μεταςχθματιςμοφ (the transformation approach): το τρίτο 

επίπεδο διαφζρει ριηικά από τα δφο προθγοφμενα, κακϊσ θ προςζγγιςθ του 

μεταςχθματιςμοφ αλλάηει τθ δομι, τα ερμθνευτικά πρότυπα και τισ βαςικζσ 

παραδοχζσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν με τρόπο που να επιτρζπει ςτα παιδιά να 

δουν κζματα, ζννοιεσ και γεγονότα και από τθν οπτικι διαφόρων εκνικϊν και 

πολιτιςμικϊν ομάδων. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ είναι να βοθκιςει τα 

παιδιά να αντιλθφκοφν ζννοιεσ, ηθτιματα και ανκρϊπουσ κάτω από διαφορετικζσ, 

εκνικζσ, πολιτιςμικζσ οπτικζσ γωνίεσ, και να κατανοιςουν τθ γνϊςθ ωσ κοινωνικι 

καταςκευι. Με τον τρόπο αυτό αςκοφνται να αναλφουν διαφορετικζσ απόψεισ, να 
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ςκζπτονται κριτικά, να διατυπϊνουν και να αιτιολογοφν τισ καταςτάςεισ, τα 

ςυμπεράςματα και τισ γενικεφςεισ τουσ. 

 Θ προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ δράςθσ (the social action approach): το τζταρτο 

επίπεδο αποτελεί τθν πιο ςφνκετθ και ςυνειδθτοποιθμζνθ προςζγγιςθ, κακϊσ 

διευρφνει το μεταςχθματιςτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν. Συγκεκριμζνα, επιτρζπει ςτα 

παιδιά να εμπλακοφν ςε ςχζδια εργαςίασ και ςε δραςτθριότθτεσ με τρόπο που να 

μποροφν να αναλάβουν προςωπικι, κοινωνικι, πολιτικι δράςθ ςε ςχζςθ με τα 

κζματα που μελετοφν. Ζτςι, κακθμερινά κζματα, προκαταλιψεισ, κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ αποτελοφν το περιεχόμενο του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, ζνα 

περιεχόμενο που βοθκά τα παιδιά να μακαίνουν να ςκζφτονται κριτικά και να 

αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ μζςα από τθν κοινωνικι τουσ δράςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

προςζγγιςθ απαςχόλθςε ιδιαίτερα τθν παροφςα ζρευνα, κυρίωσ ςτο τελευταίο 

κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που πραγματοποιικθκε.  

Οι Kincheloe και Steinberg από τθν άλλθ, περιγράφουν το ςυνεχζσ από τθν 

αφομοιωτικι ζωσ τθν κριτικι πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και αναφζρονται ςε 

πζντε τφπουσ τθσ347: α) Συντθρθτικι πολυπολιτιςμικότθτα ι μονοπολιτιςμικότθτα 

(Conservative multiculturalism/monoculturalism) β) Φιλελεφκερθ 

πολυπολιτιςμικότθτα (Liberal multiculturalism) γ) Ρλουραλιςτικι 

πολυπολιτιςμικότθτα (Pluralistic multiculturalism) δ) Αριςτερι ουςιοκρατικι 

πολυπολιτιςμικότθτα (Left-essentialist multiculturalism) και ε) Κριτικι 

πολυπολιτιςμικότθτα (Critical multiculturalism) 

Από αυτοφσ τουσ τφπουσ πολυπολιτιςμικότθτασ εκείνοσ που κεωρείται ότι 

μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ ϊςτε να ετοιμάςει τουσ 

μακθτζσ ωσ αυριανοφσ πολίτεσ τθσ κοινωνίασ είναι αυτόσ τθσ κριτικισ 

πολυπολιτιςμικότθτασ. Θ κριτικι πολυπολιτιςμικότθτα αςχολείται με κζματα 

δικαιοςφνθσ, κοινωνικισ αλλαγισ και τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν εκπαίδευςθ. Γίνεται 

μια προςπάκεια να γίνει το παιδαγωγικό πολιτικό, δθλαδι να γίνει θ μάκθςθ μζροσ 

του αγϊνα για κοινωνικι δικαιοςφνθ.348 Το άτομο χρειάηεται να ςυνειδθτοποιιςει 

τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ που επθρεάηουν και διαμορφϊνουν τθν ταυτότθτά του και 

να αναπτφξει ςτρατθγικζσ που οδθγοφν ςτθν ενδυνάμωςι του. Οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςυνειδθτοποιοφν τθν αςφμμετρθ κατανομι πόρων 

και τθν επιρροι που αυτι αςκεί ςτισ ηωζσ τουσ και προςπακοφν να αναπτφξουν 

ςτρατθγικζσ για να μπορζςουν να αντιςτακοφν ςε αυτζσ τισ ανιςότθτεσ. Μζςω τθσ 

εκπαίδευςθσ οι μακθτζσ, οι δάςκαλοι και οι γονείσ ενδυναμϊνονται με ςκοπό να 

μπορζςουν να διεκδικιςουν και να πάρουν πίςω τθ δφναμθ από εκείνουσ που 

παραδοςιακά τθν κρατοφν και αποδυναμϊνουν παιδιά των χαμθλότερων 

κοινωνικοοικονομικϊν ομάδων.  
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Θ κριτικι πολυπολιτιςμικότθτα, κεωρϊντασ ότι κάκε κουλτοφρα ζχει τθ κζςθ 

τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, δίνει ζμφαςθ ςε κζματα φφλου, εκνοτικισ 

ομάδασ, καταγωγισ, κοινωνικισ τάξθσ και προτείνει εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ που 

να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των «αδφναμων» ομάδων. Κάκε άτομο ζχει 

ανάγκθ να αιςκανκεί αςφάλεια και αποδοχι ωσ προσ τθ διαφορετικότθτά του και 

τθ διαφορετικότθτα των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν του. Κάκε είδουσ 

διαφορετικότθτα δεν εξετάηεται μεμονωμζνα αλλά ςε ςχζςθ με τθ δθμοκρατία, τθ 

δικαιοςφνθ και τθν προςβαςιμότθτα ςτουσ οικονομικοφσ πόρουσ. Στόχοσ είναι να 

προαχκεί μια νζα εκπαιδευτικι και κοινωνικι πολιτικι που να βαςίηεται ςτισ αρχζσ 

τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Ρροσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, απαραίτθτθ είναι θ χειραφζτθςθ του ατόμου, ι αλλιϊσ θ 

απελευκζρωςθ του ίδιου και τθσ ςυνείδθςισ του από τθν επιρροι τθσ κυρίαρχθσ 

εξουςίασ. Ταυτόχρονα, χρειάηεται να καλλιεργθκεί μια ενςυναίςκθςθ μεταξφ των 

ανκρϊπων, δθλαδι, μια αίςκθςθ «εμπάκειασ» ϊςτε να αντιλαμβάνεται κανείσ τθν 

ανθςυχία και το άγχοσ των άλλων και να διατθρεί μια ανκρωπιςτικι ςτάςθ για τισ 

περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ.349 Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία, ο ρόλοσ του δαςκάλου 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, κακϊσ οφείλει να διερευνά και να κρίνει τισ ςχζςεισ 

εξουςίασ κακϊσ και να χρθςιμοποιεί κάκε είδοσ διαφορετικότθτασ των παιδιϊν 

προκειμζνου να το ειςάγει ςτθν τάξθ και να το χρθςιμοποιιςει ωσ χριςιμο 

εργαλείο μάκθςθσ. 

Συνδυάηοντασ τθν προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ δράςθσ του Banks και τθν 

Κριτικι πολυπολιτιςμικότθτα που αναφζρουν οι Kincheloe και Steinberg, θ παροφςα 

ζρευνα, ωσ προσ τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, ςτοχεφει ςε ζνα μεγάλο βακμό 

ςτθν ενδυνάμωςθ των μακθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ. Θ Louise Derman-Sparks 

και θ ομάδα εργαςίασ A. B. C. ςθμειϊνουν ότι θ ενδυνάμωςθ ενόσ ατόμου απαιτεί 

τθν ανάπτυξθ τόςο μιασ δυνατισ ατομικισ ταυτότθτασ όςο και μιασ περιφανθσ και 

καλά πλθροφορθμζνθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ, ϊςτε να μπορεί να αντιςτακεί ςτισ 

επικζςεισ του ρατςιςμοφ. Βζβαια, θ ανάπτυξθ μιασ δυνατισ ατομικισ ταυτότθτασ 

των ανκρϊπων δεν νοείται ωσ ενδυνάμωςθ τάςεων διαχωριςμοφ και 

περιχαράκωςθσ, αλλά ωσ ανάπτυξθ μιασ κριτικισ ςχζςθσ τόςο με τθν πολιτιςμικι 

τουσ προζλευςθ, όςο και με τθν πολιτιςμικι τουσ ιδιαιτερότθτα.350 

Θ Louise Derman-Sparks και θ ομάδα εργαςίασ A. B. C. αναφζρονται ςτθ 

κεωρία του Freire υποςτθρίηοντασ ότι όταν οι άνκρωποι ενδυναμϊνονται 

ςυμμετζχουν ςτθν «πρακτικι τθσ ελευκερίασ» (practice of freedom), το εργαλείο με 

το οποίο άντρεσ και γυναίκεσ αντιμετωπίηουν κριτικά και δθμιουργικά τθν 

πραγματικότθτα και ανακαλφπτουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να 
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ςυμμετζχουν ςτον μεταςχθματιςμό του κόςμου.351 Ο οριςμόσ που δίνουν για τθν 

ενδυνάμωςθ αναφζρεται ςτθν «κατάκτθςθ τθσ νοθτικισ και ςυναιςκθματικισ 

ικανότθτασ που επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να καταπολεμιςουν τθν καταπίεςθ και 

να δουλζψουν μαηί ϊςτε να δθμιουργιςουν μια περιςςότερο δίκαιθ κοινωνία».352 

Θ παιδαγωγικι μζκοδοσ που ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ των ατόμων και ςτθν 

καταπολζμθςθ των προκαταλιψεων –ςτοιχεία τθσ κοινωνικισ αλλαγισ– επιδιϊκει 

να δϊςει ςε κάκε παιδί τθ δυνατότθτα: α) να καταςκευάςει τθν ταυτότθτά του με 

γνϊςθ και αυτοπεποίκθςθ, β) να αναπτφξει άνεςθ, ενςυναίςκθςθ και δίκαιθ 

ςυμπεριφορά απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα, γ) να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ κακϊσ 

και τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του και τουσ άλλουσ 

όταν ζρκει αντιμζτωπο με τθν αδικία. 

 Θ παιδαγωγικι προςζγγιςθ για τθν ενδυνάμωςθ και τθν καταπολζμθςθ των 

προκαταλιψεων χρειάηεται να ξεκινά από τθν πρϊτθ παιδικι θλικία, κακϊσ 

ερευνθτικά δεδομζνα αποκαλφπτουν ότι τα παιδιά από πολφ νωρίσ αρχίηουν να 

προςζχουν τισ διαφορζσ, να τισ ταξινομοφν και να τισ αξιολογοφν, οι οποίεσ ςε 

ςυνδυαςμό με κοινωνικά ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ επθρεάηουν και 

διαμορφϊνουν τθν ταυτότθτά τουσ και τισ ςτάςεισ τουσ απζναντι ςτθν ζννοια του 

εαυτοφ τουσ, ςτον Άλλο και γενικότερα ςτον κόςμο που τουσ περιβάλλει.353 

Ο Jim Cummins πάλι, υποςτθρίηει ότι θ ενδυνάμωςθ απορρζει από τθ 

διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ταυτοτιτων μζςα ςτθν τάξθ. Υποςτθρίηει ότι μζςα 

από ςχζςεισ ςυνεργαςίασ που μποροφν να αναπτυχκοφν μεταξφ των μακθτϊν, 

μπορεί ο κακζνασ να νιϊςει πωσ θ ταυτότθτά του είναι περιςςότερο αποδεκτι και ο 

ίδιοσ περιςςότερο ικανόσ για να επιφζρει αλλαγζσ ςτθ δικι του ηωι ι ςτθν 

κοινωνικι κατάςταςθ. Ζτςι, όςοι μετζχουν ςε μια ςχζςθ αποκτοφν δφναμθ, 

ενδυναμϊνονται, δθλαδι, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τουσ και αποκτοφν τθν ικανότθτα, 

τθν αυτοπεποίκθςθ και το κίνθτρο που χρειάηονται για να πετφχουν ςτο ςχολείο. 

Αποκτοφν μια αςφαλι αίςκθςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ και τθ γνϊςθ ότι θ φωνι τουσ 

κα ακουςτεί και κα αντιμετωπιςτεί με ςεβαςμό από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ 

τουσ. Με άλλα λόγια, θ ενδυνάμωςθ μπορεί να οριςτεί ωσ θ ςυνεργατικι 

δθμιουργία δφναμθσ (collaborative creation of power).354 

Σε αυτό το πλαίςιο, κρίνεται απαραίτθτθ μια ενδυναμωτικι διδαςκαλία που 

να πραγματεφεται κζματα όπωσ θ κοινωνικι τάξθ, θ πολιτιςμικι προζλευςθ, το 

κριςκευμα, θ γλϊςςα, το φφλο, ι και κοινωνικά προβλιματα όπωσ μετανάςτευςθ, 

περικωριοποίθςθ, φτϊχεια, ναρκωτικά. Με τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου 

χρειάηεται να αναπτυχκεί μια αντιρατςιςτικι εκπαίδευςθ με τθν οποία οι μακθτζσ 

κα ενδυναμϊνονται και κα εξετάηουν κριτικά εκείνεσ τισ αντιλιψεισ, τισ ςτάςεισ και 

τισ ςυμπεριφορζσ που εξαναγκάηουν οριςμζνουσ ανκρϊπουσ ςε υποτελι διαβίωςθ 
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επειδι απλϊσ ανικουν ςε μια διακριτι ομάδα ανκρϊπων που υποτίκεται ότι είναι 

κατϊτερθ.355 

 

Διαπολιτιςμικότθτα και τζχνεσ 

Είναι γεγονόσ ότι πολλοί επιςτιμονεσ και καλλιτζχνεσ ζχουν ςυνδζςει τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ με τισ τζχνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Μerryl Golberg 

κεωρεί ότι κάκε τζχνθ (δραματοποίθςθ, χορόσ, μουςικι) αποτελεί μζςο 

διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ιδιαίτερα πρόςφορο για τα διαπολιτιςμικά περιβάλλοντα. 

Ρρεςβεφει ότι θ γνϊςθ είναι διαδραςτικι, μθ ςτατικι και ότι ο άνκρωποσ όςο 

μακαίνει τόςο αλλάηει θ κατανόθςι του για τον κόςμο. Οι τζχνεσ και ο φανταςτικόσ 

κόςμοσ που αυτζσ ςυνεπάγονται, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτο παιδί να εφαρμόςει τισ 

παρατθριςεισ του και να δθμιουργιςει προςωπικζσ ςυνδζςεισ με το γνωςτικό 

αντικείμενο.356 Για τθ Goldberg κάκε μορφι τζχνθσ αποτελεί, τόςο για τον μακθτι 

όςο και για τον δάςκαλο, μζςο ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, παρατιρθςθσ, αντίλθψθσ 

και ςκζψθσ. Οι τζχνεσ εμπνζουν πεικαρχία, αφοςίωςθ και δθμιουργικότθτα. Είναι 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων όπωσ ςυνδυαςτικι 

ςκζψθ, λφςθ προβλθμάτων, ακρόαςθ, λιψθ αποφάςεων. Μποροφν να 

αποτελζςουν επιτυχθμζνθ διδακτικι μζκοδο εφόςον βοθκοφν τον μακθτι να 

αναπτφξει περιςςότερεσ δεξιότθτεσ. Ταυτόχρονα τροφοδοτοφν τον δάςκαλο με ζνα 

ευρφ πεδίο δραςτθριοτιτων και αςκιςεων για τθν ειςαγωγι του διδακτικοφ 

αντικειμζνου.357 

 Ωσ μεκοδολογικό εργαλείο, οι τζχνεσ παρζχουν τθ διαδικαςία για τθν 

προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ. Σε αυτό ακριβϊσ, ςφμφωνα με τθν Goldberg, ζγκειται θ 

ςφνδεςι τθσ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: τόςο οι τζχνεσ ωσ μζκοδοσ 

διδαςκαλίασ όςο και θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ αποτελοφν δυναμικζσ 

διαδικαςίεσ που περιλαμβάνουν μακθςιακά περιβάλλοντα, πολιτιςμικζσ και 

γλωςςικζσ δεξιότθτεσ τθσ τάξθσ, ενεργι ςυμμετοχι των παιδιϊν. Πταν οι μακθτζσ 

εργάηονται δθμιουργικά μζςω των τεχνϊν, ςυχνά ςε αυτι τθ δουλειά 

ενςωματϊνουν τον πολιτιςμό τουσ. Για τθν ίδια, οι τζχνεσ αποτελοφν ςτο ςφνολό 

τουσ μια γλϊςςα επικοινωνίασ. Ππωσ οι λζξεισ, ζτςι και οι τζχνεσ αποτελοφν ζνα 

ςφςτθμα από ςφμβολα που παρουςιάηουν διαφορετικζσ ςκζψεισ, ποικίλα 

ςυναιςκιματα και τθν ιςτορία του κάκε τόπου.358 Ζτςι, κάκε μορφι τζχνθσ, ωσ 

γλϊςςα και μζςο ζκφραςθσ πολιτιςμϊν και κοινωνιϊν, μπορεί να προωκιςει τισ 

αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.  
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 Θ Goldberg ορίηει τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ωσ μια πολφπλευρθ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία που βαςίηεται ςτθν αλλαγι και φζρει τουσ ακόλουκουσ 

αλλθλοςχετιηόμενουσ αλλά ευδιάκριτουσ ςτόχουσ: α) τθν παροχι μιασ δίκαιθσ 

εκπαίδευςθσ, β) τθν ενδυνάμωςθ των μακθτϊν και των δαςκάλων, γ) τθν ζμφαςθ 

ςτον πολιτιςμικό πλουραλιςμό των κοινωνιϊν, δ) τθν κατανόθςθ και τθν αρμονία 

για κζματα διαπολιτιςμικότθτασ τθσ τάξθσ, του ςχολείου ι τθσ κοινότθτασ, ε) τθν 

παροχι γνϊςθσ για τθ διαπολιτιςμικότθτα και ςτ) τθν ενίςχυςθ των μακθτϊν, των 

δαςκάλων, των ςυντελεςτϊν που ςκζφτονται, ςχεδιάηουν και εργάηονται με βάςθ 

τισ προοπτικζσ που κζτει θ διαπολιτιςμικότθτα. 

 Επίςθσ, αναφζρεται ςε κάποια μζςα που χρθςιμοποιεί θ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ, μεταξφ των οποίων είναι ο ςεβαςμόσ ςτον προςωπικό τρόπο που κάκε 

παιδί μακαίνει, θ δίγλωςςθ διδαςκαλία, θ ενίςχυςθ του ςεβαςμοφ και τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ, θ ζμφαςθ ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ.359 Αναλογιηόμενθ, θ Goldberg 

τουσ ςτόχουσ και τα μζςα τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, διατυπϊνει επτά 

βαςικζσ αρχζσ που ςυνδζουν τθ διαπολιτιςμικότθτα με τισ τζχνεσ. Σφμφωνα με 

αυτζσ, οι τζχνεσ: α) βελτιϊνουν τθν ζκφραςθ των παιδιϊν και μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςε ποικίλουσ τρόπουσ μάκθςθσ, β) προωκοφν τθν ελευκερία 

ζκφραςθσ ςτα δίγλωςςα παιδιά, γ) προωκοφν τθν αυτοεκτίμθςθ, δ) προωκοφν τθ 

ςυνεργαςία και τθ δθμιουργία ουςιαςτικϊν ςχζςεων ςτθν τάξθ, ε) ενδυναμϊνουν 

τουσ μακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ. ςτ) βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

εμβακφνουν τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν και να αναπτφξουν εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ, η) προωκοφν τθν επικοινωνία με διαφορετικά πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα και ςτοιχεία, παρζχοντασ πλοφςιο υλικό για διδαςκαλία και 

μάκθςθ.360 

  

 Διαπολιτιςμικότθτα και δραματικι τζχνθ  

 Στθ ςχζςθ των τεχνϊν με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ αναφζρεται και θ 

Άλκθςτθ Κοντογιάννθ ςτο τελευταίο τθσ βιβλίο. Υποςτθρίηει ότι «τα παιδιά ςε μια 

πολυπολιτιςμικι τάξθ μποροφν μζςω τθσ τζχνθσ να εκφράςουν τον εαυτό τουσ, να 

αναφερκοφν ςτισ εμπειρίεσ τθσ ηωισ τουσ και να γνωρίςουν τον κόςμο τουσ και τον 

κόςμο των άλλων, να πλθςιάςουν το ζνα το άλλο και να επικοινωνιςουν».361 

Ειδικότερα, όμωσ, μελετά και αναλφει τθ ςχζςθ τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Θ ςτενι και αλλθλζνδετθ ςφνδεςθ 

των δφο ξεκινά για τθν Κοντογιάννθ από τον ίδιο τον οριςμό τθσ δραματικισ τζχνθσ 

ςτθν εκπαίδευςθ. Αναλυτικότερα, υποςτθρίηει ότι παρ’ όλθ τθν πολυπλοκότθτα, το 

εφροσ, τθν πολφπλευρθ δυναμικι και τισ ποικίλεσ οπτικζσ και διαςτάςεισ του 

οριςμοφ τθσ, θ δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ πάντα εμπεριζχει τισ ζννοιεσ και 

τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ: τθν εξερεφνθςθ, τθν κατανόθςθ του εαυτοφ, του 
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 Goldberg 1997, ό.π., ς. 13. 
360

 Π.π., ς. 14-16. 
361 Άλκθςτισ 2008, ό.π., ς. 205. 
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Άλλου και του κόςμου, τθ ςυνεργαςία, τθ δθμιουργικότθτα, τθν κριτικι ςτάςθ και 

ςυμπεριφορά, ςτοιχεία που υπογραμμίηουν τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι 

διάςταςθ μζςα από τθν οποία κατακτάται θ μάκθςθ.362 

 Θ Κοντογιάννθ κεωρεί ότι θ δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να 

οδθγιςει τόςο τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και τουσ μακθτζσ ςτθν κατάκτθςθ των 

αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, μιασ εκπαίδευςθσ που επιδιϊκει τθν 

ενςυναίςκθςθ, τθν αλλθλεγγφθ, τον διαπολιτιςμικό ςεβαςμό που αντιτίκεται ςτον 

εκνοκεντρικό τρόπο ςκζψθσ.363 Ριο ςυγκεκριμζνα, ςθμειϊνει ότι «το δράμα δίνει τθ 

δυνατότθτα για επεξεργαςία, κατανόθςθ και ανάπτυξθ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ 

μζςω του εμπλουτιςμοφ με τισ αξίεσ, ςτάςεισ, αντιλιψεισ και δθμιουργίεσ από άλλα 

πολιτιςμικά περιβάλλοντα. Αυτό οδθγεί ςτθν αποδοχι και ςτον ςεβαςμό τθσ 

διαφορετικότθτασ και τελικά ςτθν αλλθλεπίδραςθ με αυτιν».364 Μάλιςτα 

αναφζρεται ςε ερευνθτζσ που υποςτθρίηουν ότι μζςω του δράματοσ δεν γίνεται 

απλϊσ αποδεκτι και κατανοθτι μια αλλαγι ςτθν ταυτότθτα, αλλά μπορεί επιπλζον 

να προκλθκεί μια κοινωνικι και πολιτιςμικι αλλαγι. Θ Κοντογιάννθ υπογραμμίηει 

ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο δράμα μποροφν να οδθγθκοφν ςε μια πραγμάτευςθ 

αξιϊν, θκικισ και δικαιωμάτων και να πετφχουν ζτςι τθ βακφτερθ κατανόθςθ των 

εννοιϊν τθσ πολιτιςμικισ διαφοράσ, τθσ ζννοιασ του μεταςχθματιςμοφ των 

πολιτιςμϊν, του ςυλλογικοφ είναι και γίγνεςκαι, τθσ αλλαγισ, τθσ ζκφραςθσ τθσ 

ελευκερίασ, τθσ βοφλθςθσ και τθσ ζμπρακτθσ δθμοκρατίασ.365  

 Σε αυτό το πλαίςιο κινείται και θ μακθτοκεντρικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ 

των Pammenter και Mavrocordatos, που δεςμεφεται ςτισ «αρχζσ τθσ πολιτιςμικισ 

δράςθσ», βαςίηεται ςτον ςεβαςμό για τθ διαφορετικότθτα και ςτον «διάλογο τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ» και ςτοχεφει ςε μια «ςυνειδθτι από κοινοφ παρζμβαςθ» ςτθν 

πραγματικότθτα.366 Ο Mavrocordatos ςτοχεφοντασ ςτθν πολιτιςμικι δράςθ για 

κοινωνικι αλλαγι μζςω του Κεάτρου για τθν Ανάπτυξθ, υπογραμμίηει ότι θ γνωςτι 

μζκοδοσ παιχνίδι ρόλων αποτελεί τον καλφτερο τρόπο να καταλάβει κανείσ τθ 

διαφορετικότθτα και τθν αδικία.367 Επίςθσ, μζςω του αυτοςχεδιαςμοφ –ελεφκερου 

και αυκόρμθτου– δίνεται θ δυνατότθτα ςτο άτομο να εκφραςτεί και να εμβακφνει 

ςε πραγματικζσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ, να τισ ςυνειδθτοποιιςει, δουλεφοντασ είτε 

                                                
362 Π.π., ς. 217-218. 
363 Π.π., ς. 216. 
364 Π.π., ς. 210. 
365 Ππ., ς. 214-215.  
366 Ραραπάνω ςτο παρόν κεφάλαιο ζχει ιδθ γίνει αναφορά ςτθν παιδαγωγικι των Pammenter και 
Mavrocordatos. Επιςθμαίνεται ότι οι Pammenter και Mavrocordatos. δθμιοφργθςαν ςτο King’s Alfred 
University College μια ομάδα εκπαιδευτικϊν και καλλιτεχνϊν το «Κζντρο για τισ Τζχνεσ ςτον 
Κοινωνικό Μεταςχθματιςμό» (CAST). Pammenter & Mavrocordatos ςτο Γκόβασ 2004, ό.π., ς. 55. Οι 
παραπάνω κζςεισ τουσ εκφράηονται και ςτθ νζα παιδαγωγικι πρακτικι που ειςθγοφνται μαηί με 
άλλουσ παιδαγωγοφσ του κεάτρου ςτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα mPPact (2006-2009) ςτο mPPact ςτο 
A. Mavrocordatos (επιμ.), mPPact manifest,methodology for a Pupil and Performing Arts-Centered 
Teaching, Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme, 2009.   
367

 A. Mavrocordatos, «Κζατρο για τθν Ανάπτυξθ: πολιτιςμικι δράςθ για κοινωνικι αλλαγι» ςτο 
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με το ςυναίςκθμα είτε με τθν κριτικι κατανόθςθ, και να οδθγθκεί ςτθν αλλαγι του 

εαυτοφ και του κόςμου.368 Ο Pammenter κάνει λόγο για το «προςωπικό και 

ςυλλογικό ταξίδι από τθν ταυτότθτα ςτθν ελευκερία» που καλείται κάκε άνκρωποσ 

να υποςτθρίξει μζςα από τθν τζχνθ και ιδιαίτερα τθν τζχνθ του κεάτρου.369 

 Οι Κανακίδου και Ραπαγιάννθ ςθμειϊνουν ότι θ χριςθ τθσ κεατρικισ τζχνθσ 

ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να γνωρίςουν –με 

μορφι βιϊματοσ– δομζσ και ρίηεσ ιςτορικζσ που δθμιουργοφν ι υποκάλπουν και 

ςυντθροφν προβλιματα. Αναφζρονται ςτο ζργο τθσ Elyse Dodgson που 

χρθςιμοποιεί τθ δραματοποίθςθ προκειμζνου να προςεγγίςει τθν 

πολυπολιτιςμικότθτα· θ Dodgson απαρικμεί τα ακόλουκα κριτιρια επιλογισ 

κατάλλθλου υλικοφ για δραματοποίθςθ: το κείμενο πρζπει να περιλαμβάνει 

πλθροφορίεσ που διαφωτίηουν τθν υπόκεςθ και όχι αμφιςθμίεσ, να αφινει 

διλιμματα που κα φζρνουν τουσ μακθτζσ αντιμζτωπουσ με υπαρκτά προβλιματα, 

να επιτρζπει τθν ανάλυςθ επιμζρουσ κεμάτων και να μπορεί να ενςωματϊςει 

προςωπικζσ εμπειρίεσ και βιϊματα των ςυμμετεχόντων.370 

 Γενικότερα, ολοζνα και περιςςότερο εντείνεται θ προςπάκεια ι θ ανάγκθ 

ςφνδεςθσ τθσ δραματικισ τζχνθσ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, γεγονόσ που 

πιςτοποιείται από ποικίλα προγράμματα που κατά καιροφσ εφαρμόηονται. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτον διεκνι χϊρο, οι Donna Tromski και Glenn Doston επιλζγουν το 

διαδραςτικό δράμα (interactive drama) προκειμζνου να προςεγγίςουν τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και να δθμιουργιςουν ςτουσ μακθτζσ τισ κατάλλθλεσ 

δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ αναφορικά με εκνικά-πολιτιςμικά κζματα.371 

Υποςτθρίηουν ότι το διαδραςτικό δράμα αποτελεί τον κατάλλθλο τρόπο βιωματικισ 

εκπαίδευςθσ των ςυμμετεχόντων ςε πολυπολιτιςμικά κζματα για δφο λόγουσ. Κατά 

πρϊτον, κεωροφν ότι μζςα από το δράμα δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ θκοποιοφσ και 

το κοινό να ςυμμετάςχουν και να αλλθλεπιδράςουν ςε καταςτάςεισ ανάλογεσ με 

αυτζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπου εμφανίηονται ηθτιματα ρατςιςμοφ και άλλων 

ςτερεότυπων αντιλιψεων για το φφλο, τθ εκνοτικι ομάδα, τθν θλικία, τθν 

κοινωνικι τάξθ. Ζτςι, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο δράμα προςκαλοφνται ανοιχτά να 

κζςουν ερωτιςεισ και να αντιδράςουν μζςω των χαρακτιρων ςε άδικεσ 

καταςτάςεισ και ςτερεότυπα. Κατά δεφτερον, υποςτθρίηουν ότι το δράμα αποτελεί 

ζνα δυναμικό μζςο που επεκτείνεται πζρα από τα όρια τθσ τάξθσ και ζτςι μπορεί να 

βοθκιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκφράςουν, να μοιραςτοφν και να αποτυπϊςουν 

εκνικά-πολιτιςμικά κζματα που αφοροφν ολόκλθρθ τθν κοινότθτα. Τζλοσ, οι 

                                                
368 Α. Mavrocordatos, «Ελευκερία για αλλαγι» ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Δίκτυο Κζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, τχ. 6, 2006, ς. 54-60. 
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 D. Pammenter, «Εγείροντασ ερωτιματα: θ όξυνςθ των αντικζςεων και θ πολιτιςμικι δράςθ ωσ 
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τχ. 9, 2008, ς. 32.  
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Tromski και Doston ςθμειϊνουν ότι το Θζατρο του Καταπιεςμζνου του Boal μπορεί 

να προςφζρει ατελείωτεσ προοπτικζσ και ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Μζςα 

από τθν αλλαγι που προτείνει το ςυγκεκριμζνο είδοσ κεάτρου επιτρζπει ςτο κοινό 

να προςδιορίςει τθν ταυτότθτά του, να διακρίνει τον εαυτό του από τουσ άλλουσ 

και να ςκεφτεί κριτικά για τισ αλλαγζσ που κα επικυμοφςε να ςυντελεςτοφν. Ζτςι, 

μζςα από διαδραςτικζσ παραςτάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν γνϊςθ και 

κατανόθςθ του Άλλου, αναγνϊριςθ των δικϊν τουσ προκαταλιψεων και 

ςυνειδθτοποίθςθ των προςωπικϊν τουσ αντιδράςεων-παρεμβάςεων κατά τθ 

διάρκεια τθσ κεατρικισ δράςθσ.372  

 Σε παρόμοιο πλαίςιο κινείται και θ Leigh Anne Howard, θ οποία ςυνδζει το 

κζατρο του Boal με τθ μάκθςθ ςχετικά με ποικίλα πολιτιςμικά περιβάλλοντα.373 

Αναλυτικότερα, κεωρεί ότι το Θζατρο του Καταπιεςμζνου μπορεί να αποτελζςει 

ταυτόχρονα μια «κινθτικι δραςτθριότθτα» (Kinetic activity) και ζνα εργαλείο για τθν 

Κριτικι Ραιδαγωγικι: οι μακθτζσ που πρζπει να εμπλζκονται ενεργά και να είναι 

υπεφκυνοι για τθ μακθςιακι τουσ διαδικαςία, χρειάηεται να ςκζφτονται κριτικά, να 

αναλφουν τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και να αξιολογοφν τισ πλθροφορίεσ που 

δζχονται.374 Ταυτόχρονα, όμωσ, με τθν προςωπικι μάκθςθ του εαυτοφ, προκφπτει θ 

μάκθςθ μζςα ςε πολιτιςμικά πλαίςια. Οι ςυμμετζχοντεσ εμπλζκονται ςε μια 

πολιτιςμικι κριτικι κακϊσ μζςα από τισ κεατρικζσ δράςεισ και ςυμπεριφορζσ 

εκφράηονται και μελετοφν ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά περιβάλλοντα. Αναφζρονται 

ςτερεότυπα, προςωπικζσ απόψεισ, ςτάςεισ και αξίεσ, οι οποίεσ εξετάηονται, 

κρίνονται και ςυνδζονται με βάςθ τισ ευρφτερεσ κοινωνικζσ δομζσ. Με τον τρόπο 

αυτό γίνονται κατανοθτζσ περιςςότερεσ πτυχζσ των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν 

δομϊν. 

 Στο ζργο του Boal αναφζρεται και ο Guglielmo Schininà υποςτθρίηοντασ ότι 

μζςα από τισ τεχνικζσ του Θεάτρου του Καταπιεςμζνου μποροφν να δθμιουργθκοφν 

γζφυρεσ ανάμεςα ςτο κεατρικό εργαςτιριο και τθν πραγματικι ηωι. Κεωρεί ότι 

μζςα από τθ χριςθ του κεάτρου ςε απειλθμζνουσ και καταπιεςμζνουσ ανκρϊπουσ, 

δίνεται θ δυνατότθτα να ξεκινιςουν θκικζσ διαδικαςίεσ και αλλαγζσ, που αρχικά 

αναφζρονται ςτο άτομο και ςτθ ςυνζχεια αφοροφν τθν ομάδα· θ ομάδα, που τελικά 

ενδυναμϊνεται, μπορεί να εφαρμόςει το περιεχόμενο αυτϊν των διαδικαςιϊν ςε 

κεςμικό επίπεδο, γεγονόσ που οδθγεί αργότερα ςε κοινωνικι και πολιτικι 

αλλαγι.375 Ο ίδιοσ κάνει ιδιαίτερο λόγο για το «κοινωνικό κζατρο» το οποίο 

διευκολφνει τθν κοινωνικι ςυγκρότθςθ του ατόμου, τθν ενδυνάμωςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων και των ενδο-υποκειμενικϊν αντιλιψεων και τθν 

αναδόμθςθ ολόκλθρθσ τθσ κοινότθτασ. Με ςτόχο τθ μζκεξθ και όχι τθν κάκαρςθ, 
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υποςτθρίηει ότι το «κοινωνικό κζατρο» ενδιαφζρεται να ενδυναμϊςει τουσ 

ανκρϊπουσ και τισ διαφορετικότθτζσ τουσ, δθμιουργϊντασ αλλθλεγγφθ για αυτζσ 

και όχι να επιδιϊκει να τισ εξαγνίςει κζτοντασ «κανόνεσ». Ζτςι, μζςα από τθ 

δραματικι τζχνθ ςτόχοσ είναι να τεκοφν ερωτιματα ςτθν κοινωνία και να 

ςυμπεριλθφκοφν οι κακθμερινζσ διαφορετικότθτεσ των ατόμων.376 

 Οι Geneva και Gay Mary Stone Hanley προτείνουν τθ χριςθ του δράματοσ ωσ 

εργαλείο για τθ διαπολιτιςμικι ενδυνάμωςθ των παιδιϊν. Κεωρϊντασ ότι οι 

μακθτζσ και οι δάςκαλοι μποροφν να αντιμετωπίςουν τθ δραματικι τζχνθ ωσ 

εργαςτιριο διερεφνθςθσ όπου δοκιμάηονται ιδζεσ, δράςεισ, νοιματα και ςχζςεισ 

που δεν προςφζρονται ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ μάκθςθσ, προτείνουν μια 

ςυγκεκριμζνθ δραματικι διαδικαςία που ςυνδυάηει τθ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ.377 Οι Gay και Hanley προτείνουν τθ ςφνδεςθ των κοινωνικϊν ςπουδϊν 

με το δράμα, προκειμζνου να επιτευχκεί θ διαπολιτιςμικι ενδυνάμωςθ των 

μακθτϊν. Τθν τελευταία ορίηουν ωσ τισ απαραίτθτεσ «γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τθν 

θκικι, το κουράγιο και τισ πεποικιςεισ που χρειάηονται για να εκτιμθκεί και 

προαχκεί θ πολιτιςμικι και εκνικι διαφορετικότθτα».378 Κεωροφν ότι οι μακθτζσ 

πρζπει να μακαίνουν για τισ εκνικζσ-πολιτιςμικζσ τουσ ταυτότθτεσ, τθν πολιτιςμικι 

κλθρονομιά και τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ ϊςτε να αναλάβουν τον γνιςιο 

ζλεγχο τθσ μάκθςισ τουσ και να εντάξουν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ ςτθν 

επίςθμθ μακθςιακι διαδικαςία. Στόχοσ είναι θ κριτικι τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και 

των κοινωνικϊν αδικιϊν και κυρίωσ θ οικοδόμθςθ μιασ δίκαιθσ κοινωνίασ. Σε όλθ 

αυτι τθ διαδικαςία το δράμα ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί μια 

πολυδιάςτατθ ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ που ενζχει πολλζσ δεξιότθτεσ και 

τεχνικζσ και που προκαλεί και αναπτφςςει νοθτικζσ, κοινωνικζσ, ςυναιςκθματικζσ, 

ςωματικζσ, θκικζσ, δθμιουργικζσ, επικοινωνιακζσ και αιςκθτικζσ ικανότθτεσ ςτουσ 

μακθτζσ.379 

 Επίςθσ ο Mike Fleming, υποςτθρίηοντασ ότι το κζατρο μιμείται τθν πραγματικι 

ηωι, ςυνδζει το δράμα με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Για τον ίδιο, δφο είναι οι 

ςτόχοι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ: καταρχιν να προςφζρει γνϊςεισ, 

εμπειρίεσ και ςυμπεριφορζσ για άλλουσ πολιτιςμοφσ. Αναφορικά με αυτό, είναι 

ςαφισ θ προςφορά του κεάτρου ωσ μζςου προςζγγιςθσ ποικίλων πολιτιςμϊν. 

Βζβαια, υπογραμμίηει ότι οι δάςκαλοι κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί 

ϊςτε να μθν παρουςιάηουν το Άλλο ωσ εξωτικό ι αποξενωμζνο.380 Κατά δεφτερον, 
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through Drama Pedagogy» ςτο Drama Pedagogy, τμ. 72, τχ. 6, 1999, ς. 367-370.  
378

 Π.π., ς. 364. 
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 Gay & Hanley 1999, ό.π., ς. 365-366. 
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 Μ. Fleming, «Justifying the Arts: Drama and Intercultural Education» ςτο Journal of Aesthetic 
Education, τμ. 40, τχ. 1, 2006, ς. 59.  
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μζςα από τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ χρειάηεται να τίκενται ερωτθματικά και να 

κρίνονται ηθτιματα που κεωροφνται δεδομζνα για ζναν πολιτιςμό. Δεν είναι αρκετι 

θ αντιμετϊπιςθ του Άλλου με περιζργεια· οι άνκρωποι χρειάηεται να αναπτφξουν 

μια διάκεςθ και προκυμία να ανακεωριςουν τισ αξίεσ και τισ ςυμπεριφορζσ τουσ, 

να αποδεχτοφν ενδεχομζνωσ τισ κζςεισ άλλων. Ζτςι, μζςα από το δράμα τα παιδιά 

μποροφν να κζςουν υπό διερεφνθςθ τισ κακθμερινζσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ 

τουσ, να τισ βιϊςουν υπό τθν οπτικι του Άλλου και να μετατρζψουν για λίγο το 

κακθμερινό και οικείο ςε ξζνο.381 

 Ακόμθ και ςτισ μικρζσ θλικίεσ του νθπιαγωγείου, θ δραματικι τζχνθ –και 

ςυγκεκριμζνα το κεατρικό παιχνίδι– μπορεί να αποτελζςει ζνα φυςικό μζςο για να 

προαχκεί θ πολυπολιτιςμικι ςυνείδθςθ και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ςε μια 

τάξθ. Θ Linda Huber υποςτθρίηει ότι ςτα κζντρα κεατρικοφ παιχνιδιοφ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ ερζκιςμα για παιχνίδι ζνα πλοφςιο υλικό (κακθμερινά χρθςτικά 

αντικείμενα, παιχνίδια, ενδφματα) που να παραπζμπει ςε διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ. Με κάκε προςοχι να μθν υπάρξει κάποια «τουριςτικι προςζγγιςθ» 

των ςτοιχείων και αντικειμζνων, οι μικροί μακθτζσ μπορεί να εξοικειωκοφν με τον 

πολιτιςμό τουσ και με τουσ πολιτιςμοφσ των «άλλων».382 Βζβαια, θ απλι παρουςία 

του «άγνωςτου» πολιτιςμικοφ υλικοφ δεν μπορεί να προωκιςει τθν 

πολυπολιτιςμικι ςυνείδθςθ ςτθν τάξθ. Χρειάηεται μακρόχρονθ κακθμερινι χριςθ 

και επεξεργαςία του υλικοφ από τουσ μακθτζσ ι όπωσ το κζτει θ Huber «διάδραςθ» 

με αυτό μζςα από το κεατρικό παιχνίδι. Επίςθσ, οι δάςκαλοι, πριν παρουςιάςουν το 

υλικό, πρζπει να ζχουν ζρκει ςε επαφι με αυτό και να το γνωρίηουν, ϊςτε να είναι 

ςε κζςθ να απαντιςουν ςε ενδεχόμενεσ ερωτιςεισ των παιδιϊν. Τζλοσ, προτείνεται 

θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, κακϊσ είναι πικανό πολλοί να αιςκάνονται πρόκυμοι 

να προςφζρουν υλικό και πλθροφορίεσ για τον πολιτιςμό τουσ. 

 Τα τελευταία χρόνια υλοποιοφνται ολοζνα και περιςςότερα προγράμματα που 

ςυνδυάηουν τθ δραματικι τζχνθ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ.383 Ο Weiss 

υποςτθρίηει ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο δράμα χρθςιμοποιοφν αντικείμενα, ςκθνικά, 

κοςτοφμια, λζξεισ, κινιςεισ, ιςτορίεσ, ςτοιχεία που λειτουργϊντασ διαδραςτικά 

μποροφν να δθμιουργιςουν πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα.384 Ο ίδιοσ προςπακεί 

μζςω του δράματοσ να φζρει ςε επαφι τουσ μακθτζσ μιασ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ 

ςτθν Αυςτραλία με διάφορουσ πολιτιςμοφσ, προωκϊντασ μια αντιρατςιςτικι 

εκπαίδευςθ.385 Κεωρεί ότι θ ολιςτικι φφςθ του δράματοσ επιτρζπει τθν εξερεφνθςθ 

                                                
381 Π.π., ς. 60-61. 
382

 L. K. Huber, «Promoting Multicultural Awareness Through Dramatic Play Centers» ςτο Early 
Childhood Education Journal τμ. 27, τχ. 4, 2000, ς. 236-237. 
383 Θ Κοντογιάννθ περιγράφει ενδεικτικά κάποια προγράμματα ςτα οποία εφαρμόηεται θ Δραματικι 
Τζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. Άλκθςτισ 2008, ό.π., ς. 245- 
252.  
384

 Β-Z. Weiss, The Anti-Racism Radio Show: steps to an ecology of culture Research in Drama 
Education: The Journal of Applied Theatre an Performance, τμ. 7, τχ. 2, 2002, ς. 223.    
385

 Λδιαίτερθ αναφορά ςτθν ιςτορία και ςε ςυγκεκριμζνα προγράμματα «διαπολιτιςμικοφ δράματοσ» 
(multicultural drama) τθσ Αυςτραλίασ, μιασ ιδιαίτερα πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ, γίνεται από τθ 
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και ανάλυςθ αντίςτοιχων κεμάτων, κακϊσ δθμιουργείται ζνασ φανταςτικόσ τόποσ. 

Ζτςι, το δράμα αποτελεί ζνα αςφαλζσ μζροσ όπου μποροφν να εκφραςτοφν 

πολυπολιτιςμικζσ διαφορζσ και ςυνειδιςεισ. 

 Στθν Ελλάδα, θ ςφνδεςθ τθσ δραματικισ τζχνθσ με τθ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ γίνεται ιδιαίτερα ζντονθ τα τελευταία χρόνια. Κακϊσ ολοζνα και 

περιςςότερα προγράμματα υλοποιοφνται, κεωρικθκε χριςιμθ θ αναφορά ςε 

κάποια από αυτά. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ρερςεφόνθ Σζξτου μαηί με τθ ςυμβολι τθσ 

κεατρολόγου Fiona Cornes ζχει ςχεδιάςει τo κεατρο-παιδαγωγικό πρόγραμμα (TiE) 

«Μυρωδιά από κακάο» με ςκοπό τθν προςζγγιςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ 

ετερότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Εξετάηει, δθλαδι, τθν κοινωνικι αποδοχι των 

αλλοδαπϊν παιδιϊν που φοιτοφν ςε ελλθνικά ςχολεία από τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ 

όπωσ τθ βιϊνουν και οι δφο ομάδεσ μακθτϊν μζςα από το δράμα. Στοχεφει να 

εξοικειϊςει τα παιδιά με τθ διαφορετικότθτα ςτθν κοινωνία και να τονίςει τθν 

ομορφιά που ζχει να επιδείξει ο κάκε πολιτιςμόσ, ςτθ λαϊκι του παράδοςθ, ςτθ 

γλϊςςα του, ςτισ ιδιαιτερότθτζσ του. Επιδιϊκει να βιϊςουν τα παιδιά κακθμερινζσ 

καταςτάςεισ με τισ οποίεσ κα ευαιςκθτοποιθκοφν και κα κατανοιςουν το Άλλο. Το 

πρόγραμμα που ζχει παρουςιαςτεί ςε Δθμοτικά Σχολεία τθσ Κεςςαλονίκθσ από τον 

Φεβρουάριο του 2005, περιλαμβάνει δφο εργαςτιρια: ζνα δράματοσ και ζνα 

δθμιουργικισ γραφισ.386 

 Θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ ςχεδίαςε τρία βιωματικά κεατρικά προγράμματα 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ: «Φτερωτά άλογα υπάρχουν», «Εγϊ, ο άλλοσ, ο 

μετανάςτθσ» και «Θ άλλθ όχκθ». Τα προγράμματα πραγματοποιικθκαν ςε 

διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ: Ξάνκθ, Καρδίτςα, Βόλο, Ακινα. Στο τελευταίο 

βιβλίο τθσ Κοντογιάννθ δίνονται αναλυτικά οι ςτόχοι, οι δραςτθριότθτεσ εφαρμογισ 

και τα ςυμπεράςματα των προγραμμάτων που ωσ ςτόχο είχαν τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθν πολιτιςμικι ςυνφπαρξθ και 

όςμωςθ, τθν άρςθ προκαταλιψεων και ςτερεότυπων αντιλιψεων, τθν ανάπτυξθ 

τθσ αποδοχισ, του ςεβαςμοφ και τθσ αλλθλεγγφθσ για τον Άλλο.387 

 Επίςθσ, θ Νάςια Χολζβα ςχεδίαςε ςτο πρόγραμμα «Εςφ όπωσ κι εγϊ –

εξερευνϊντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το κζατρο και τισ τζχνεσ», που 

υλοποίθςε το Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ κατά τθ ςχολικι 

χρονιά 2007-2008 ςτα Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

Ανατολικισ Αττικισ.388 Το πρόγραμμα, ακολουκϊντασ απλζσ τεχνικζσ του 

εκπαιδευτικοφ κεάτρου και του Θεάτρου του Καταπιεςμζνου, ζκεςε ωσ βαςικό 

ςκοπό τθν προςζγγιςθ και τθν ζρευνα τθσ διαφορετικότθτασ, τθν προϊκθςθ του 

                                                                                                                                       
Joanne Tompkins. Στο J. Tompkins, «Homescapes and Identity Reformations in Australian 
Multicultural Drama» ςτο Theatre Research International, τμ. 26, τχ. 1, 2001, ς. 47-59.  
386

 Σζξτου 2005, ό.π., ς. 154-163. 
387

 Άλκθςτισ 2008, ό.π., ς. 301- 454. 
388

 Ν. Χολζβα, «Εςφ όπωσ κι εγϊ-Εξερευνϊντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το κζατρο και τισ 
τζχνεσ» ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Ρανελλινιο Δίκτυο για το κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τχ. 10, 2009, 
ς. 70-77. 
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διαλόγου, τθν οργάνωςθ μιασ δράςθσ ενάντια ςτθν αποξζνωςθ και τθν 

απογοιτευςθ που βιϊνουν οι νζοι ςε κοινωνικό ι ατομικό επίπεδο, τθν αναηιτθςθ 

του Άλλου και τελικά τθν εςωτερικι αναηιτθςθ τθσ ταυτότθτασ του εαυτοφ που 

οδθγεί ςτθν αυτοπεποίκθςθ και τθν αυτοεκτίμθςθ.389 

 Ο Σίμοσ Ραπαδόπουλοσ, αναφερόμενοσ ςτθν ζρευνά του, ςθμειϊνει ότι 

οργάνωςε ζνα εργαςτιριο δζκα διδακτικϊν ωρϊν ςε τάξεισ Δθμοτικϊν Σχολείων, 

όπου οι μακθτζσ –μζςα από κεατρικζσ τεχνικζσ και ανάλθψθ ρόλων– είχαν τθ 

δυνατότθτα να διερευνιςουν ςτιγμιότυπα από τθ ηωι ενόσ μετανάςτθ, να βιϊςουν 

πραγματικζσ καταςτάςεισ μζςα από τθν οπτικι του Άλλου, να προβλθματιςτοφν και 

να τελικά να αντιμετωπίςουν με δθμοκρατικι ςυνείδθςθ και ευαιςκθςία τθν 

ανάγκθ για δικαιοςφνθ και ιςότθτα.390 

 Ραράλλθλα, από το ζντυπο υλικό που προςφζρει το Ρανελλινιο Δίκτυο για το 

Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (τα Ρρακτικά των Διεκνϊν Συνδιαςκζψεων και το ετιςιο 

περιοδικό εκπαίδευςθ & κζατρο) γίνεται φανερό ότι θ ςφνδεςθ τθσ δραματικισ 

τζχνθσ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ζχει απαςχολιςει αρκετοφσ επιςτιμονεσ 

από τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ι του κεάτρου. Κζματα όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτθ 

διαφορετικότθτα, θ προςζγγιςθ του Άλλου, θ ςυνειδθτοποίθςθ του εαυτοφ, θ 

ανίχνευςθ ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων βρίςκονται ςτο άμεςο ενδιαφζρον 

πολλϊν ειςθγιςεων και εργαςτθρίων. Λδιαίτερα θ 3θ Διεκνισ Συνδιάςκεψθ του 

Δικτφου με κζμα «Χτίηοντασ γζφυρεσ», ιταν αφιερωμζνθ ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

και περιζχει πολλζσ προτάςεισ ςτισ οποίεσ ςυνδυάηεται θ δραματικι τζχνθ με τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ.391 Γενικότερα, ςτα Ρρακτικά των Συνδιαςκζψεων και 

ςτο ετιςιο περιοδικό αναφζρονται προγράμματα που, ςυνδυάηοντασ τεχνικζσ 

κεάτρου και δραματοποίθςθσ, προςζγγιςαν τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τουσ 

αναφορικά με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: τθ ςυνφπαρξθ και ςυνεργαςία 

αλλόγλωςςων μακθτϊν, τθ ςυμμετοχι ελλθνικϊν ςχολείων ςε διεκνι 

προγράμματα, τθν εκμάκθςθ ξζνθσ γλϊςςασ.392 Θ Μπζτυ Γιαννοφλθ πάλι, μιλϊντασ 

                                                
389 Ν. Χολζβα, Εςφ όπωσ κι εγϊ, Εξερευνϊντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το κζατρο, Ρανελλινιο 
Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2010, ς. 21. 
390

 Σ. Ραπαδόπουλοσ, «Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ και θ ςυνάντθςθ με τουσ άλλουσ» ςτο Δ. 
Χατηθδιμου & Χ. Βιτςιλάκθ, Το Σχολείο ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ 
Ρολυπολιτιςμικότθτασ, Ρρακτικά ΙΑ’ Διεκνοφσ Συνεδρίου, όδοσ 21,22 και 23 Οκτωβρίου 2005, 
Ραιδαγωγικι Εταιρεία Ελλαδοσ, Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, 
Κυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ, 2006, ς. 560-563. 
391 Ενδεικτικά αναφζρω τα εξισ κεατρικά εργαςτιρια και προγράμματα: J. Neelands «Δεν υπάρχει 
μεγαλφτεροσ πόνοσ», Γ. Ριτοφλθ, «Κζατρο Forum: διαπραγμάτευςθ ςτάςεων προσ μια 
διαπολιτιςμικι αγωγι», P. Sixsmith & Β. Τςαλίκθ, «Δεκατζςςερα εκατομμφρια και αυξάνονται», D. 
Pammenter & A. Mavrocordatos «Το κζατρο ςτθν τάξθ: για ζνα μακθτικό κζατρο πολιτιςμικισ 
ενοποίθςθσ (Το δράμα ωσ εκπαίδευςθ για κοινωνικι αλλαγι)», Θ. Αl-Yamani Rashed, «Ο άλλοσ και 
εγϊ ςτθ διαδικαςία του δράματοσ», Κεατρικι Ομάδα Ραπάφειου Λδρφματοσ Κεςςαλονίκθσ 
«Ραιχνίδια πολζμου ι Το πορτοκάλι με τθν περόνθ –ζργο ςε εξζλιξθ» ςτο Γκόβασ 2003, ό.π., ς. 263-
267, 272-276, 281-286, 306, 307, 344 αντίςτοιχα.  
392

 Για τα ςχετικά προγράμματα αναλυτικότεροσ λόγοσ γίνεται: Κ. Τατίδου & Γ. Σκαράκθσ, «Κεατρικι 
Εκπαίδευςθ και Διαπολιτιςμικι Κοινωνία –Το κζατρο ωσ παράγοντασ κοινωνικοποίθςθσ των 
ατόμων» ςτο Γκόβασ 2004, ό.π., ς. 361-367, Ε. Τςεφαλά, «Αγγλόφωνο κζατρο –γνϊςθ χωρίσ ςφνορα. 
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ςτθν 5θ Διεκνι Συνδιάςκεψθ υπογραμμίηει ότι αρκετά εργαςτιρια και ανακοινϊςεισ 

είχαν ςκοπό τθν προςζγγιςθ του διαφορετικοφ –του Άλλου– τθν κοινωνικι 

παρζμβαςθ.393 Στα πρακτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ Συνδιάςκεψθσ παρατίκεται μια 

αυτοφςια ενότθτα αφιερωμζνθ ςτθ κεματικι «Κοινωνικι παρζμβαςθ και θ 

προςζγγιςθ του Άλλου».394  

 Στθ Κεςςαλονίκθ, ειδικι αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτο Ευρωπαϊκό 

Ρρόγραμμα «Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ και κεατρικι γλϊςςα ςτθν Ευρϊπθ» που 

ςυμμετείχε το Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ρυλαίασ ςε ςυνεργαςία με 

το Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ.395 Νζοι θλικίασ 16-20 

χρονϊν από τθν Αλβανία, τθν Αρμενία, τθ Βουλγαρία, τθ Λιβφθ, τθ ουμανία και τθ 

ωςία, που φοιτοφςαν ςτο ςυγκεκριμζνο Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο, ςυνεργάςτθκαν 

μαηί με τθ ςυντονιςτικι-παιδαγωγικι ομάδα του προγράμματοσ, Ντίνα Τςολάκθ, 

Λωάννα Τότςιου και Koldo Vio και χρθςιμοποιϊντασ κεατρικζσ τεχνικζσ, όπωσ ο 

αυτοςχεδιαςμόσ και οι παγωμζνεσ εικόνεσ, δθμιοφργθςαν τελικά ζνα δρϊμενο: με 

κζμα «τα ςφνορα» οι νζοι κατζκεςαν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ 

δθμιουργϊντασ ζνα ολοκλθρωμζνο κεατρικό ζργο που παρουςιάςτθκε τον Απρίλιο 

του 2009 ςτο Forbach τθσ Γαλλίασ. Εκεί ςυναντικθκαν και οι ζξι ομάδεσ του 

προγράμματοσ (Γαλλία, Γερμανία, Λταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Ελλάδα), όπου 

παρουςίαςαν τθ κεατρικι δουλειά τουσ και ςυμμετείχαν ςε κοινά κεατρικά 

εργαςτιρια. Ο καλλιτζχνθσ-παιδαγωγόσ του προγράμματοσ, Koldo Vio, 

αναφερόμενοσ ςτθν όλθ διαδικαςία, υπογραμμίηει ότι οι μακθτζσ, ζχοντασ ωσ 

ερζκιςμα τθ λζξθ «ςφνορα», προζβθκαν ςτθ δθμιουργία εικόνων ςχετικά με το 

ταξίδι τουσ ωσ μετανάςτεσ: ο τόποσ που άφθςαν πίςω τουσ, ο τόποσ που 

ονειρεφονταν, ο αποχαιρετιςμόσ, το παράνομο πζραςμα των ςυνόρων, θ πρϊτθ 

ματιά ςτθ νζα χϊρα, θ νζα ηωι, εργαςία και εκμάκθςθ τθσ κυρίαρχθσ γλϊςςασ.396 Θ 

εξιςτόρθςθ των προςωπικϊν εμπειριϊν των παιδιϊν αποτζλεςε τθ βαςικι δομι τθσ 

παράςταςισ τουσ. Μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, μακθτζσ από 

διαφορετικζσ χϊρεσ επικοινϊνθςαν με τθ γλϊςςα του κεάτρου, ςυνεργάςτθκαν, 

                                                                                                                                       
Διαπολιτιςμικι διδακτικι πρακτικι», ςτο Γκόβασ 2004, ό.π., ς. 368, Μ. Γιαννοφλθ & Γ. Δελθμπανίδου 
& Ε. Χατηθγεωργίου, «Κζατρο ςτο ςχολείο: Μια εμπειρία που απελευκερϊνει δυνάμεισ για το 
μζλλον. Θ ςυμμετοχι του Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Γιαννιτςϊν και του 2ου Γυμναςίου Ναυπλίου 
ςε διεκνι προγράμματα», ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, τχ. 7, 2007, ς. 92-97.  
393 Μ. Γιαννοφλθ, «Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ: Δθμιουργϊντασ Νζουσ όλουσ ςτον 21ο αιϊνα. 
Ρροςεγγίςεισ και προβλθματιςμοί με αφορμι τθν 5θ Διεκνι Συνδιάςκεψθ για το Κζατρο και τισ 
Ραραςτατικζσ Τζχνεσ ςτθν Εκπαίδευςθ, Μάρτιοσ 2006», ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Ρανελλινιο 
Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τχ. 7, 2007, ς. 48.  
394 Γιαννοφλθ & Γκόβασ & Μερκοφρθ 2006, ό.π., ς. 67-158. 
395

 Ν. Τςολάκθ & K. Vio & Λ. Τότςιου, «Διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ και κεατρικι γλϊςςα ςτθν Ευρϊπθ-
Ραρουςίαςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ» ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Ρανελλινιο Δίκτυο για το 
Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τχ. 11, 2010, ς. 99-106. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα, τθ κεωρία, τουσ ςτόχουσ, τισ κεατρικζσ πρακτικζσ ςτο J. Aden, An intercultural Meeting 
Through Applied Theatre, ANRAT, Theatreducation, 2009, ς. 86-121.  
396 Π.π., ς. 105. 
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αλλθλοςτθρίχκθκαν, κζρδιςαν βακφτερθ γνϊςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ και τθν 

ταυτότθτασ των άλλων, ανζπτυξαν ςεβαςμό για τθν ομάδα. 

 Τζλοσ, χρειάηεται να γίνει αναφορά ςτο πρόγραμμα που εφάρμοςαν δφο 

εκπαιδευτικοί ςτο 3ο Δθμοτικό Σχολείο διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Μενεμζνθσ –

το ςχολείο δθλαδι που πραγματοποιικθκε και θ παροφςα ζρευνα– ζνα χρόνο μετά 

τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου αναγνωςτικοφ προγράμματοσ. Οι Μαρία 

Βαφειάδου και Ευφροςφνθ Γρίμπιλα, ςτο πλαίςιο του μεταπτυχιακοφ τουσ 

προγράμματοσ, εφάρμοςαν ζνα πρόγραμμα με το οποίο προςζγγιηαν τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ μζςα από το κεατρικό παιχνίδι και τθ μουςικι. 

Ρεριγράφοντασ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ του ςυγκεκριμζνου ςχολείου και τθσ ζντονα 

διαπολιτιςμικισ κοινότθτασ του Δενδροπόταμου και προςφζροντασ ζνα 

«οδοιπορικό» ςτθν κουλτοφρα τθσ κοινωνικά αποκλειςμζνθσ ομάδασ των ομά, 

ςχεδίαςαν και εφάρμοςαν μια καλλιτεχνικι δράςθ που φιλοδοξοφςε να 

απομακρφνει τισ τζχνεσ από το πλαίςιο τθσ «αιςκθτικισ εκτόνωςθσ»· ςτόχοσ τθσ 

ιταν να ανοίξει δρόμουσ ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ πολιτιςμικισ και πολιτικισ 

ταυτότθτασ του μακθτι, που ζχει δικαίωμα να δρα ατομικά και ςυλλογικά , να 

προβλθματίηεται, να διεκδικεί, να διαπραγματεφεται και να επαναπροςδιορίηει με 

αυτόν τον τρόπο τθ δικι του ανκρϊπινθ πραγματικότθτα.397 Ζτςι, μζςα από κζματα 

και δράςεισ που πρότειναν αναφορικά με το κζατρο και τθ μουςικι, επιδίωξαν τθν 

ατομικι και ςυλλογικι ζκφραςθ των παιδιϊν, τθν αναφορά ςτισ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ που ηουν, τθν ζκφραςθ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, τθ δθμιουργία μιασ 

ςυνειδθτισ πολιτικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και μιασ ατομικισ ι ςυλλογικισ 

διαπολιτιςμικισ κουλτοφρασ και δράςθσ.398 

  

Λογοτεχνία-Διαπολιτιςμικότθτα και δραματικι τζχνθ  

  Ζχει υποςτθριχκεί από πολλοφσ επιςτιμονεσ ότι θ διδαςκαλία τθσ 

λογοτεχνίασ μπορεί και πρζπει να αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ μιασ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που να επιδιϊκει τθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ και τον ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Άντα 

Κατςίκθ-Γκίβαλου, αναφζρεται ςτθν πολυφωνία των λογοτεχνικϊν κειμζνων και 

ςθμειϊνει ότι εκτόσ από εκνικά, κρθςκευτικά ι θκικά ςυναιςκιματα θ λογοτεχνία 

αντανακλά κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ, κοςμοκεωρίεσ και κοινωνικά φαινόμενα. Ζτςι, 

χρειάηεται να δίνει τθ δυνατότθτα ςτον αναγνϊςτθ να γνωρίςει ποικίλεσ αξίεσ 

διαφόρων πολιτιςμϊν, εποχϊν και κοινωνιϊν, να τον φζρει ςε επαφι με τθν 

παράδοςθ και τισ διαχρονικζσ αξίεσ όχι μόνο του χϊρου ςτον οποίο ηει αλλά και 

διαφορετικϊν κοινωνιϊν, δθλαδι, μια επαφι με τθ ςθμερινι πολυπολιτιςμικι 

                                                
397

 Μ. Βαφειάδου & Ε. Γρίμπιλα, «Ρροςεγγίηοντασ τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ μζςα από το 
κεατρικό παιχνίδι και τθ μουςικι», Μεταπτυχιακι εργαςία, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Κεςςαλονίκθσ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Κεςςαλονίκθ, 2010, ς. 11, 114-138, 
147-148. 
398 Βαφειάδου & Γρίμπιλα 2010, ό.π., ς. 145-146. 
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πραγματικότθτα.399 Θ Μαρίτα Ραπαροφςθ υπογραμμίηει τθ ςυνδυαςτικι 

προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνίασ με το κζμα τθσ ετερότθτασ και κεωρεί ότι το ίδιο το 

λογοτεχνικό κείμενο κα μποροφςε να αποτελζςει μια ετερότθτα και ταυτόχρονα τον 

χϊρο οικείωςθσ αυτισ τθσ ετερότθτασ· άλλωςτε, ακόμθ και το παιχνίδι τθσ ταφτιςθσ 

του αναγνϊςτθ με τα λογοτεχνικά πρόςωπα και γεγονότα ςθμαίνει γενικότερα τθν 

πρόςβαςθ ςτουσ Άλλουσ και τθν ανακάλυψθ τθσ διαφορετικότθτασ.400 Θ Μζνθ 

Κανατςοφλθ υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία τθσ πολυπολιτιςμικισ λογοτεχνίασ 

κεωρϊντασ ότι μπορεί να ςυμβάλει κετικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ 

αυτοςυνείδθςθσ χωρίσ να αντιςτρατεφεται τθν τοπικι ιδιαιτερότθτα και εκνικι 

ταυτότθτα. Ζτςι, οι μακθτζσ εξερευνοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κουλτοφρασ των 

άλλων λαϊν, ςκζφτονται τισ αξίεσ και ςτάςεισ τουσ απζναντι ςτουσ Άλλουσ, 

μακαίνουν να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα από τισ 

διαφορετικζσ κουλτοφρεσ. Τελικά, γνωρίηοντασ τθν κουλτοφρα των Άλλων 

γνωρίηουν καλφτερα τον εαυτό τουσ και το αντίςτροφο.401 Θ παιδικι λογοτεχνία 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό μιασ πολυπολιτιςμικισ και πολυγλωςςικισ 

τάξθσ να παρουςιάςει τα πράγματα από διαφορετικζσ πλευρζσ, να εντοπίηει 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ λαοφσ και να ςυηθτά για «ευαίςκθτα» 

κζματα αμβλφνοντασ τισ πικανζσ δυςκολίεσ ι διαφωνίεσ: άνκρωποι με διαφορετικι 

κρθςκεία, εκνοτικι ομάδα, χρϊμα.402 

 Θ Σοφλα Μθτακίδου, απαρικμϊντασ τα οφζλθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με το 

βιβλίο, εκτόσ από τθν ευχαρίςτθςθ, τθ γλωςςικι, γνωςτικι και κοινωνικι ανάπτυξθ, 

τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και τθσ δθμιουργικότθτασ του παιδιοφ, 

υποςτθρίηει ότι θ λογοτεχνία ςυμβάλλει ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ 

κλθρονομιάσ του κακϊσ και τθσ διαφορετικότθτασ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 

των άλλων ανκρϊπων.403 Μάλιςτα προτείνει τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςε 

μικτζσ τάξεισ, όπου θ γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι διαφορετικι από τθ μθτρικι 

γλϊςςα των παιδιϊν κακϊσ πρόςκετα ςθμάδια, ενδείξεισ και τα ςυμφραηόμενα των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να βγάλουν νόθμα. 

Σε αυτό το ςθμείο ειςάγει τθν εφαρμογι των ολιςτικϊν προςεγγίςεων ςτθ 

λογοτεχνία, που δείχνουν ςεβαςμό ςτθν ιδιαιτερότθτα και τον ρυκμό ανάπτυξθσ 

του κάκε παιδιοφ.404 Μια ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθρίηεται ςτθν άποψθ ότι όλεσ οι 

γλωςςικζσ δεξιότθτεσ (ακουςτικι κατανόθςθ, ομιλία, ανάγνωςθ και γραφι) 

αναπτφςςονται ςυγχρόνωσ κακϊσ όλα τα ςυςτιματα τθσ γλϊςςασ (λεξιλόγιο, 

                                                
399 Κατςίκθ-Γκίβαλου ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 18-19. 
400

 Ραπαροφςθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 296. 
401 Μ. Κανατςοφλθ, «Διδάςκοντασ πολυπολιτιςμικι παιδικι λογοτεχνία» ςτο Καλογιρου & 
Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 82.  
402

 Χ. Μθτακίδου & Α. Γακοφδθ, «Δθμιουργία ενόσ φιλικοφ, μθ-απειλθτικοφ περιβάλλοντοσ για όλα 
τα παιδιά τθσ τάξθσ» ςτο Ρ. Γεωργογιάννθσ, Θ Ελλθνικι ωσ δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα: Μια 
διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ, 2

ο
 Διεκνζσ Συνζδριο, Ράτρα,25-27 Ιουνίου 1999, Ρρακτικά, Τόμοσ ΛΛΛ, 

Κζντρο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ρ.Τ.Δ.Ε. Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, Ράτρα, 2000, ς. 252. 
403

 Μθτακίδου ςτο Βαμβοφκασ & Χατηθδάκθ 2000, ς. 584. 
404Χ. Μθτακίδου 2000, ό.π., ς. 586-588.  
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ςφνταξθ, γραμματικι, φωνθτικι) είναι αλλθλζνδετα και ςε αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

τουσ. Θ γλϊςςα αφομοιϊνεται μζςα από τθ φυςικι τθσ χριςθ για πραγματικοφσ 

ςκοποφσ. Τα παιδιά ενκαρρφνονται να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ μάκθςισ τουσ και 

μακαίνουν να αποδζχονται πικανζσ διαφορετικότθτεσ και ιδιαιτερότθτεσ κάποιων 

ςυμμακθτϊν τουσ. Οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ κάκε παιδιοφ 

αποτελοφν αφετθρία για τθν κατάκτθςθ νζων γνϊςεων. Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία 

τα ολοκλθρωμζνα και ενδιαφζροντα λογοτεχνικά κείμενα παρζχουν πολλαπλζσ 

ενδείξεισ για κατανόθςθ και για προϊκθςθ μιασ αυκεντικισ επικοινωνίασ.405 

Βζβαια, χρειάηεται να διευκρινιςτεί ότι ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ με τθν 

εφαρμογι του εναλλακτικοφ αναγνωςτικοφ προγράμματοσ τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για 

τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ δεν είναι θ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςω τθσ 

λογοτεχνίασ αλλά τθσ ίδιασ τθσ λογοτεχνίασ με τθ χριςθ μεκόδων δραματοποίθςθσ. 

Κακϊσ, όμωσ, θ ζρευνα ζλαβε χϊρα ςε ζνα ςχολείο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ γλϊςςασ ωσ «όλο» ευνοεί τουσ αλλόγλωςςουσ μακθτζσ. Και 

κακϊσ θ λογοτεχνία βρίςκεται ςτθν καρδιά του κινιματοσ τθσ ολιςτικισ 

προςζγγιςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρόταςθ τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ 

Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςυμφωνεί με βαςικζσ του αρχζσ. Συγκεκριμζνα, και 

ςτισ δφο περιπτϊςεισ, αφετθρία για τθν κατάκτθςθ νζων γνϊςεων αποτελοφν οι 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ και οι εμπειρίεσ του κάκε παιδιοφ. Οι δραςτθριότθτεσ 

επικεντρϊνονται ςε αυκεντικά και πραγματικά γεγονότα και ςε ποικίλα κείμενα. 

Δίνεται ζμφαςθ ςτο βιωμζνο λόγο του παιδιοφ που κακζνα ενκαρρφνεται να 

αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ μάκθςισ του, να μάκει να αποδζχεται τθν ιδιαιτερότθτα 

και διαφορετικότθτα του άλλου, να ςυνεργάηεται με τουσ ςυμμακθτζσ του και να 

ςζβεται τθν προςφορά και τθ ςυμβολι όλων των μελϊν τθσ τάξθσ.406 

 Σε αυτό το πλαίςιο, θ Ομάδα Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ 

ςχεδιάηει το αναγνωςτικό πρόγραμμα Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο δίνοντασ 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αρχι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. Ζτςι, ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ 

του προγράμματοσ είναι «θ αλλθλοκατανόθςθ και θ αλλθλογονιμοποίθςθ μεταξφ 

των πολιτιςμϊν, θ διαμόρφωςθ μιασ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ που 

όχι μόνον αναγνωρίηει τθν ετερότθτα και διαφορά, αλλά και τθν ενςωματϊνει ωσ 

αναγκαίο όρο τθσ ηωτικότθτασ και τθσ δυναμικισ τθσ».407 Στο διδακτικό πρόγραμμα 

δεν περιλαμβάνονται μόνο κείμενα από διαφορετικά πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα, 

αλλά κυρίωσ προτείνεται θ παράλλθλθ ζμφαςθ ςτθ φωνι και τθ διαφωνία, ςτθν 

ταυτότθτα και τθν ετερότθτα, ςτθ διαφορά και τον διάλογο.  

 Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία καταλυτικι είναι θ προςφορά τθσ 

δραματοποίθςθσ. Στθν ξζνθ βιβλιογραφία, θ Sonia Cunico αναφζρεται ςτθ ςφνδεςθ 

τθσ λογοτεχνίασ και τθσ δραματικισ τζχνθσ με ςκοπό τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

και προτείνει τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ λογοτεχνίασ και γλϊςςασ ςε 

                                                
405

 Μθτακίδου & Τρζςςου 2002, ό.π., ς. 51-52. 
406

 Μθτακίδου ςτο Βαμβοφκασ & Χατηθδάκθ 2000, ό.π., ς. 582-583. 
407 Ραςχαλίδθσ ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 35. 
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αλλόγλωςςουσ μακθτζσ.408 Κεωρεί ότι το δράμα προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ 

δυνατότθτα να διερευνιςουν τουσ τρόπουσ που διαμορφϊνεται θ ατομικότθτα και 

οι κοινωνικζσ ςχζςεισ ενϊ ταυτόχρονα ενιςχφει τθν εκνικι-πολιτιςμικι ταυτότθτα 

και τθ διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ευαιςκθςία. Μζςα από τθ χριςθ του 

δράματοσ ςτα λογοτεχνικά κείμενα, οι μακθτζσ μποροφν να διακρίνουν τισ 

επικοινωνιακζσ λεπτομζρειεσ τθσ γλϊςςασ· μποροφν να διερευνιςουν τισ 

γλωςςικζσ επιλογζσ που κάνει ζνασ λογοτεχνικόσ χαρακτιρασ με τισ οποίεσ 

εκφράηεται και θ κοινωνικι και πολιτιςμικι ταυτότθτα του ιρωα. Μζςα από τθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, τα παιδιά εκτίκενται ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ με ζνταςθ 

και διαμάχθ, ςε διλιμματα, ςε αναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ που λφνονται μζςω 

τθσ γλϊςςασ. Οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα, μζςα από τα κείμενα, να 

μελετιςουν ςυμπεριφορζσ διαφορετικϊν πολιτιςμικά θρϊων, να μπουν ςτθ κζςθ 

τουσ και να νιϊςουν εμπάκεια για αυτοφσ. Ζτςι, μζςα από τθν αςφάλεια των 

ρόλων, οι ςυμμετζχοντεσ βιϊνουν ενδιαφζρουςεσ ιςτορίεσ, ανακαλφπτουν 

διάφορουσ πολιτιςμοφσ και μοιράηονται καλφτερα προβλθματικζσ καταςτάςεισ και 

πολιτιςμικζσ διαφορζσ που παρουςιάηονται ςε ζνα κείμενο. Σε αντίκεςθ με τθν 

πραγματικι ηωι, οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςταματιςουν ι να 

κακυςτεριςουν τθ δράςθ και τουσ διαλόγουσ και να επικεντρωκοφν ςτουσ 

χαρακτιρεσ και ςτα προβλιματά τουσ. Με τον τρόπο αυτό, ζχουν τον χρόνο να 

εκκζςουν τισ προςωπικζσ ι ομαδικζσ τουσ απόψεισ και εμπειρίεσ και να οδθγθκοφν 

ςε πολυπολιτιςμικι ςυνείδθςθ. Δφςκολα ηθτιματα, που αφοροφν τθ 

διαφορετικότθτα και που ςε άλλθ περίπτωςθ κα χαρακτθρίηονταν ωσ «απειλθτικά», 

μποροφν να διερευνθκοφν κακϊσ μεταφζρονται ςτον φανταςτικό δραματικό 

κόςμο. Άλλωςτε, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο δράμα μποροφν και βιϊνουν από κοντά ζνα 

κζμα, κακϊσ εμπλζκονται ςε αυτό ςυναιςκθματικά, αλλά ταυτόχρονα διατθροφν 

μια αποςταςιοποίθςθ από αυτό, εφόςον γνωρίηουν ότι θ δράςθ λαμβάνει χϊρα ςε 

ζνα φανταςτικό περιβάλλον.409 Σχετικι είναι θ κζςθ τθσ Margery Hertzberg όταν 

κάνει λόγο για τθν αςφάλεια που προςφζρει θ «μζκεξθ» ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο 

δράμα: ο ςυνδυαςμόσ του πραγματικοφ κόςμου με τον φανταςτικό λογοτεχνικό 

κόςμο μζςω του δράματοσ προςφζρει ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα μιασ κριτικισ 

ανάγνωςθσ των κειμζνων. Θ Hertzberg, υπογραμμίηει ότι τα παιδιά είναι ςε κζςθ να 

προςεγγίςουν δφςκολα και «ευαίςκθτα» κζματα των κειμζνων, όπωσ 

μετανάςτευςθ, πολιτιςμικι διαφορετικότθτα, μοναξιά, ταυτότθτα, μζςα από τθν 

αςφάλεια των υποκετικϊν φανταςτικϊν καταςτάςεων και κυρίωσ μζςα από τθν 

αςφάλεια του ρόλου που μιλάει εκ μζρουσ τουσ (role to speak).410 

                                                
408

 S. Cunico, «Teaching language and intercultural competence through drama: some suggestions for 
a neglected resource» ςτο Language Learning Journal, τμ. 31, τχ. 1, ς. 21-22. 
409

 Cunico, ό.π., ς. 23-25, 28. 
410

 Θ Hertzberg περιγράφει μια ζρευνασ δράςθσ όπου χρθςιμοποιεί τισ τεχνικζσ του δράματοσ 
(process drama) προκειμζνου να προςεγγίςει το μυκιςτόρθμα τθσ Diana Kidd «Onion Tears». M. 
Hertzberg, «Engaging Critical Reader Response to Literature Through Process Drama» ςτο 
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 Τα τελευταία χρόνια ςτον ελλαδικό χϊρο, κάποιοι επιςτιμονεσ από τον χϊρο 

τθσ εκπαίδευςθσ ι του κεάτρου ζχουν αρχίςει να προτείνουν τθ διδαςκαλία 

κειμζνων λογοτεχνίασ μζςω τθσ δραματικισ/κεατρικισ μεκόδου με ςκοπό τθν 

προςζγγιςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Χριςιμο είναι να αναφερκϊ ςε 

κάποιεσ από αυτζσ τισ προτάςεισ-εργαςτιρια που είτε ζχουν ςχεδιαςτεί είτε ζχουν 

υλοποιθκεί: Αναλυτικότερα, θ Μαρίτα Ραπαροφςθ, θ Άλκθςτθ Κοντογιάννθ και θ 

Κεοδϊρα Ραπαϊωάννου προτείνουν τθ διδαςκαλία λογοτεχνικϊν κειμζνων του 

Ανκολογίου μζςω τθσ δραματοποίθςθσ με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ ςτο ςχολικό πλαίςιο.411 Υποςτθρίηουν ότι θ διαδικαςία τθσ 

δραματοποίθςθσ, διαμεςολαβϊντασ ανάμεςα ςτο λογοτεχνικό κείμενο και τουσ 

μακθτζσ, μεταμορφϊνει τθν ιςτορία ι αφιγθςθ ςε φανταςτικό δρϊμενο, 

αξιοποιιςιμο για προβολι νζων απόψεων, αλλαγϊν ςυμπεριφοράσ και αποδοχισ 

πολιτιςμικϊν διαφορϊν. Μζςα από τθ διαδικαςία τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με 

τουσ άλλουσ, αλλθλεπιδροφν, εξερευνοφν τθν πολυπλοκότθτα των ανκρϊπινων 

καταςτάςεων και ςχζςεων, δοκιμάηουν τισ ιδζεσ των άλλων, αναλογίηονται και 

επανεξετάηουν κακιερωμζνα και κοινωνικζσ προκαταλιψεισ. Τελικά, μακαίνουν να 

ςυνεργάηονται, να ςζβονται, να μπαίνουν ςτθ κζςθ του άλλου ωσ ατόμου ι ωσ 

κοινωνικοφ ι πολιτιςμικοφ ςυνόλου, να αποδζχονται τισ ιδζεσ του και να 

οδθγοφνται ταυτόχρονα ςτθν ανεφρεςθ τθσ δικισ τουσ ταυτότθτασ. Οι Ραπαροφςθ, 

Κοντογιάννθ και Ραπαϊωάννου αναφζρουν ότι ζρευνεσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και 

ςτον διεκνι χϊρο καταδεικνφουν ότι θ δραματικι τζχνθ μπορεί να αποτελζςει ζνα 

«ιδανικό» μζςο για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςτθ λογοτεχνία, τθν 

κατανόθςθ τθσ λογοτεχνικισ γλϊςςασ και τθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων. Σε ζνα 

δεφτερο επίπεδο, βζβαια, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςκζψθσ των 

παιδιϊν και τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ μζςω τθσ ανάκλθςθσ προςωπικϊν 

εμπειριϊν και βιωμάτων, ςτθν ανάπτυξθ τθσ εγγραμματοςφνθσ, δθλαδι τθσ 

κοινωνικισ δεξιότθτασ και κριτικισ ετοιμότθτασ, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ 

διαπολιτιςμικότθτα. Ζτςι, θ δραματοποίθςθ προτείνεται για τθ διδαςκαλία 

λογοτεχνικϊν κειμζνων ςε πολυπολιτιςμικά ςχολεία με ςκοπό τθν προςζγγιςθ τθσ 

εκνικισ-πολιτιςμικισ ετερότθτασ και τθν απόλαυςθ ι βίωςθ εμπειριϊν 

διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν περιβαλλόντων μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ. 

                                                                                                                                       
http://www.readingonline.org/international/inter_index.asp?HREF=hertzberg/ διαπεράςτθκε ςτισ 28 
Οκτωβρίου 2009. 
411

 H ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρόταςθ αναφζρεται ςτθ διδαςκαλία λογοτεχνικϊν κειμζνων 
διαπολιτιςμικοφ χαρακτιρα που ενδείκνυνται για τθν αξιοποίθςι τουσ ωσ αγωγοί διαπολιτιςμικισ 
επικοινωνίασ και μάκθςθσ. Αναλυτικότερα προτείνονται τα εξισ κείμενα από το νζο Ανκολόγιο τθσ Γϋ 
και Δϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ: «Λιοντάρι και αγριόχοιροσ», «Ο Τηοβάνι», «Χαροφμενοι Χαρταετοί», «Το 
περιβόλι του Σαμίχ», «Το Τραγοφδι του κλόουν», «Ραπποφσ και εγγονι», «Ασ δϊςουμε τον κόςμο 
ςτα παιδιά», «Συνάντθςθ ςτο διάςτθμα». Μ. Ραπαροφςθ & Α. Κοντογιάννθ & Κ. Ραπαϊωάννου, 
«Ρροςζγγιςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων μζςω τθσ δραματοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ» ςτο 10

ο
 Διεκνζσ Συνζδριο του Κζντρου Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ρρακτικά, 

Ράτρα, 2007, http://www.inpatras.com/praktika/synedrio2007/menou.php   

http://www.readingonline.org/international/inter_index.asp?HREF=hertzberg/
http://www.inpatras.com/praktika/synedrio2007/menou.php
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 Θ Ρερςεφόνθ Σζξτου προτείνει τθ διδαςκαλία λογοτεχνικϊν κειμζνων μζςα 

από τθ χριςθ τεχνικϊν κεάτρου και δραματοποίθςθσ, με ςκοπό τθν ζμφαςθ ςε 

κοινωνικά κζματα όπωσ θ διαφορετικότθτα, θ ιςότθτα και ο ρατςιςμόσ. Ζτςι, 

προτείνει ςυγκεκριμζνα κείμενα όπωσ και τα αντίςτοιχα ςχζδια εφαρμογϊν 

δραματοποίθςθσ που μποροφν να υλοποιθκοφν και να ςυνδεκοφν με τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ.412  

 Ραράλλθλα το ζντυπο υλικό του Ρανελλινιου Δικτφου για το Κζατρο ςτθ 

Εκπαίδευςθ αναφζρεται ςε προγράμματα ι εργαςτιρια που ςυνδυάηουν τθ 

λογοτεχνία και τθ δραματοποίθςθ με ςκοπό τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: Ριο 

αναλυτικά, θ Φυλλιϊ Νικολοφδθ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα «Μπορϊ να νιϊςω , 

όπωσ νιϊκεισ; Θ επεξεργαςία τθσ ζννοιασ τθσ ενςυναίςκθςθσ (βαςικι αρχι τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ), μζςα από τθ δραματικι τζχνθ».413 Κφριοσ ςτόχοσ του 

κεατρικοφ εργαςτθρίου ιταν να μπορζςουν τα παιδιά τθσ τάξθσ να βιϊςουν το 

Άλλο, μπαίνοντασ ςτθ κζςθ του και βλζποντασ τα πράγματα με τθ δικι του ματιά. 

Αυτι θ διαδικαςία, θ «ενςυναίςκθςθ», ίςωσ βοθκοφςε τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν τισ αντιδράςεισ και τθ ςυμπεριφορά του. Στο εργαςτιριο 

ςυμπεριλιφκθκε θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ βιβλίου «Το χαροφμενο λιβάδι» τθσ 

Νικολοφδθ, που βοικθςε ςτθν επεξεργαςία κάποιων αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ. Θ ίδια πάλι, αναφζρεται ςε ζνα άλλο κεατρικό εργαςτιριο 

«Ρροκαταλιψεισ, ςτερεότυπα και ο άλλοσ», που ςκοπό ζχει να βοθκιςει τα άτομα 

να αντιλθφκοφν τισ προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα που ζχουν απζναντι ςτουσ 

Άλλουσ και να γίνει μια προςπάκεια προςζγγιςθσ μεταξφ τουσ μζςω του εντοπιςμοφ 

των διαφορϊν και των ομοιοτιτων τουσ.414 Στο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο 

αξιοποιοφνται και ςχολιάηονται κριτικά αποςπάςματα λογοτεχνικϊν κειμζνων που 

αναπαράγουν τθ δθμιουργία προκαταλιψεων και ενιςχφουν τισ ςτερεότυπεσ 

απόψεισ.415 

 Ο Γιϊργοσ Μπινιάρθσ, θ Ειρινθ Σταμοφλθ και θ Σμαρϊ Γρθγοριάδου γράφουν 

για το πρόγραμμα κεατρικισ εκπαίδευςθσ του ΔΘΡΕΚΕ Βορείου Αιγαίου «Ξζνοι 

Τόποι ςτο βόρειο Αιγαίο-Μια καλλιτεχνικι πρόταςθ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ».416 

                                                
412

 Κάποια από τα κείμενα που προτείνει είναι: «Ο γίγαντασ» (Giant, C. Snape, Walker books ), «Ξζνθ 
ςτθν πατρίδα μου» (In my country, Jackie Kay, ςυλλογι Other Lovers, 1993), «Αν όλα τα παιδιά τθσ 
γθσ» (Γιάννθσ ίτςοσ). Σζξτου 2007, ό.π., ς. 153-165. 
413 Φ. Νικολοφδθ, «Μπορϊ να νιϊςω, όπωσ νιϊκεισ; Θ επεξεργαςία τθσ ζννοιασ τθσ ενςυναίςκθςθσ 
(βαςικι αρχι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ), μζςα από τθ δραματικι τζχνθ» ςτο Γκόβασ 2004, 
ό.π., ς. 287-291. 
414 Φ. Νικολοφδθ, «Ρροκαταλιψεισ, ςτερεότυπα και ο άλλοσ» ςτο Γιαννοφλθ & Γκόβασ & Μερκοφρθ, 
2006, ό.π., ς. 122-126. 
415 Ενδεικτικά αναφζρονται κάποια αποςπάςματα: «Ο Μικρόσ Σουκρισ» του Μ. Λουντζμθ από τα 
Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Αϋ Γυμναςίου, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, 
Ακινα, 2003, «Ρου’ ναι τα φτερά» τθσ Μ. Δοφκα από τα Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Γϋ 
Γυμναςίου, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, Ακινα, 2003 και «Θ αςτροναφτιςςα» τθσ . 
Καρκαίου ςτο Μ. Σταςινόπουλοσ & Γ. Σαββίδθσ, Ανκολόγιο για τα παιδιά του Δθμοτικοφ, Μζροσ 
Δεφτερο, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, Ακινα, 2003, ς. 15-16.  
416

 Γ. Μπινιάρθσ & Ε. Σταμοφλθ & Σ. Γρθγοριάδου, «Ξζνοι τόποι ςτο βόρειο Αιγαίο-Μια καλλιτεχνικι 
πρόταςθ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ», ςτο Γιαννοφλθ & Γκόβασ & Μερκοφρθ 2006, ό.π., ς.114-121. 
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Αντλϊντασ ςτοιχεία από τθν κοινωνικι πραγματικότθτα, το κοινωνικό κζατρο και το 

κζατρο ντοκουμζντο, οι ςυμμετζχοντεσ ανζλυςαν λογοτεχνικά κείμενα των 

Μπζρτολτ Μπρεχτ, Χριςτου Μπουλϊτθ, όμπερτ Σνάιντερ, Γιϊργου Σεφζρθ, 

Σωτιρθ Δθμθτρίου, Γιάννθ ίτςου, Κωνςταντίνου Καβάφθ, Μανόλθ Αναγνωςτάκθ 

και μζςα από κεατρικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ οδθγικθκαν ςε μια κεατρικι ςφνκεςθ 

αναφορικά με το κζμα των προςφφγων και μεταναςτϊν. 

 Επίςθσ θ Radka Mackova και ο Γιάννθσ Ρουταχίδθσ ςχεδιάηουν ζνα εργαςτιριο 

εκπαιδευτικοφ δράματοσ βαςιςμζνο ςτο λογοτεχνικό κείμενο «All summer in a day» 

του Ray Bradbury, το οποίο προςφζρει τθ δυνατότθτα διερεφνθςθσ ηθτθμάτων 

όπωσ: ανεκτικότθτα, ενςυναίςκθςθ, κατανόθςθ και αλλθλοςεβαςμόσ.417 Μζςα από 

παιχνίδια ρόλων και τεχνικζσ του δράματοσ το πρόγραμμα προςπακεί να βοθκιςει 

τα παιδιά να κατανοιςουν τουσ άλλουσ, τα προβλιματά τουσ, τα κίνθτρα τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ και των αιςκθμάτων τουσ. 

 Τζλοσ, θ Ελζνθ Σπακάρθ-Μπεγλίτθ προτείνει τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Τοπικισ Λςτορίασ ωσ μζςο γνωριμίασ με το 

Άλλο και ωσ μζςο αυτογνωςίασ. Συγκεκριμζνα, κάνει λόγο για τθ κεατρικι 

αξιοποίθςθ του ποιιματοσ «Το μαςτορόπουλο» του Γιϊργου Κοτηιοφλα και του 

βιβλίου Ο Μικρόσ Ρρίγκιπασ του Antoine de Saint-Exupéry.418 Κεωρεί ότι πρζπει να 

ξεπεραςτεί θ αντίλθψθ ότι θ Λογοτεχνία και θ Λςτορία αποτελοφν μακιματα προσ 

παράδοςθ και εξζταςθ και να γίνει κατανοθτό ότι αποτελοφν μεταφορά εμπειριϊν 

ι γεγονότων ηωισ των ανκρϊπων μπροςτά ςτο μακθτι που πρζπει να ενςωματωκεί 

ςτο κοινωνικό, ιςτορικό και πολιτιςμικό περιβάλλον του. Ζτςι, απζναντι ςτο Άλλον, 

κα βιϊςει με μεγαλφτερθ ζνταςθ τισ βακφτερεσ αντιφάςεισ τθσ προςωπικότθτάσ 

του και κα ςτακεί κριτικά, ανεκτικά και βακφτερα ςυνειδθτά ζναντι του κοινωνικοφ, 

ιςτορικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντόσ του.419 

 

6. Ρροβλθματιςμοί-ερευνθτικοί ςτόχοι  

Με τθν ολοκλιρωςθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου τθσ παροφςασ εργαςίασ 

ζχουν τεκεί κάποια ςθμαντικά ηθτιματα για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτο 

ςχολείο και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει ςε αυτιν θ δραματοποίθςθ. 

Επίςθσ, γίνεται ςαφζσ ότι θ λογοτεχνία, θ δραματοποίθςθ και θ διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ κζτουν κοντινοφσ προβλθματιςμοφσ και κοινοφσ ςτόχουσ, οπότε 

εφλογοσ κρίνεται ο δθμιουργικόσ ςυνδυαςμόσ τουσ.  

                                                
417 Το λογοτεχνικό κείμενο που αναφζρεται ςτο πρόγραμμα αποτελεί το: R. Bradbury, Kaleidoskop, 
Czech translation, Praha, 1989. R. Mackova & Γ. Ρουταχίδθσ, «Τα λογοτεχνικά κζματα ςτθν 
πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: χρθςιμοποιϊντασ τισ μεκόδουσ του δράματοσ» ςτο Γκόβασ 2003, ό.π., 
ς.235-240.  
418

 Κείμενα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ, Αϋ Γυμναςίου, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, 
Ακινα, 2003 και Α. Ντε Σαιντ Εξυπερφ, Ο Μικρόσ Ρρίγκιπασ, μτφ. Τ. Κουνζλθσ, Γνϊςθ, Κεςςαλονίκθσ, 
2006.  
419

 Ε. Σπακάρθ-Μπεγλίτθ, «Λογοτεχνία και Τοπικι Λςτορία: Θ δραματοποίθςθ ωσ μζςο γνωριμίασ με 
τον Άλλον ςτθ διαχρονία και ωσ μζςο αυτογνωςίασ» ςτο εκπαίδευςθ & κζατρο, Δίκτυο Κζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, τχ. 4, 2003, ς. 26-36. 
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Ριο αναλυτικά, οι κοινοί προβλθματιςμοί και ςτόχοι είναι θ προϊκθςθ τθσ 

εγγραμματοςφνθσ, θ ολόπλευρθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ, θ 

γνωριμία του με τον Άλλο, τον εαυτό και τθν πραγματικότθτα, θ διερεφνθςθ 

κεμάτων τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ, θ αναηιτθςθ νοιματοσ, θ βακφτερθ 

κατανόθςθ του εαυτοφ και του κόςμου. Ταυτόχρονα, τόςο ςτθ λογοτεχνία όςο και 

ςτθ δραματοποίθςθ υιοκετείται το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο και κυρίωσ το 

ενδιαφζρον για ςυνφπαρξθ, αλλθλοκατανόθςθ, αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

πολιτιςμϊν, διαμόρφωςθ μιασ κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ που να 

ςζβεται και να ενςωματϊνει τθ διαφορετικότθτα. Δίνοντασ ζμφαςθ ςτο υποκείμενο 

και ςτθ μάκθςθ μζςω τθσ ανακάλυψθσ, θ λογοτεχνία, θ δραματοποίθςθ και θ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ κζτουν ωσ βαςικό ςτόχο τθ ςυνειδθτοποίθςθ, τθ 

διερεφνθςθ και τθν κριτικι κατανόθςθ των διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν διακρίςεων, 

κατθγοριϊν και αξιϊν τθσ κοινωνίασ. Μζςα ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον ςεβαςμοφ 

και αποδοχισ τθσ ετερότθτασ, ςτόχοσ είναι να μπορζςει το άτομο να οδθγθκεί ςτθν 

κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ, ιςτορικισ και πολιτιςμικισ του εμπειρίασ, ςτθ 

ςυγκρότθςθ τθσ κοινωνικισ του ταυτότθτασ και ςτθν ενδυνάμωςθ. Θ αυτογνωςία 

και θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ αποτελοφν επίςθσ κοινό ςτόχο. Άλλωςτε θ 

λογοτεχνία και το κζατρο αποτελοφν «τόπουσ» όπου αναπτφςςεται θ διαλογικι 

ςυηιτθςθ με τον εαυτό και το Άλλο, τόπουσ όπου ο κακζνασ μπορεί να 

μεταςχθματίςει τισ εμπειρίεσ του και να ανακαλφψει τον εαυτό του μζςα από τα 

βιϊματα των άλλων. Σαφϊσ, τόςο ςτθ λογοτεχνία όςο ςτθ δραματοποίθςθ και τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ δίνεται ζμφαςθ ςτθν προςωπικι εμπειρία του παιδιοφ, 

που γίνεται ςεβαςτι και αξιοποιείται κριτικά. Αυτι αποτελεί τον ςθμαντικότερο 

παιδαγωγικό πόρο τθσ διδαςκαλίασ. Ζτςι, κάκε παιδί δεν αντιμετωπίηεται ωσ 

πολιτιςμικά αναλφάβθτο αλλά ωσ φορζασ εμπειριϊν, απόψεων, γνϊςεων και 

δεξιοτιτων –που διαμορφϊνουν τθν υποκειμενικότθτά του και τον τρόπο που 

κατανοεί τον εαυτό του και τον κόςμο– οι οποίεσ χρειάηεται να αναγνωριςτοφν 

προκειμζνου να αναπτυχκοφν. Ραράλλθλα, δίνεται ζμφαςθ ςτον προςωπικό 

βιωμζνο λόγο του παιδιοφ, που χρειάηεται να ακουςτεί όςο διαφορετικόσ κι αν 

είναι, ϊςτε να γίνει ςεβαςτόσ και γνωςτόσ ςτουσ άλλουσ και να δϊςει τθν ευκαιρία 

για πραγματικι ζκφραςθ ςτο ίδιο. Τζλοσ, ςτισ τρεισ κεωρίεσ των τριϊν αντικειμζνων 

όπωσ αυτζσ αναπτφχκθκαν παραπάνω γίνεται λόγοσ για αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

μελϊν τθσ ομάδασ, ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και ςφμπραξθσ και ανάπτυξθ μιασ 

αίςκθςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ. Σε όλθ αυτι τθ δθμιουργικι διαδικαςία ο δάςκαλοσ 

ζχει τον ρόλο του ςυντονιςτι, διαμεςολαβθτι και διευκολυντι.  

Σφμφωνα με ό,τι ζχει προθγθκεί γίνεται ςαφζσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

κεωρίεσ για τθ λογοτεχνία, τθ δραματοποίθςθ και διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

επιτρζπουν ςυνδυαςμοφσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν γόνιμα ςε ζνα ερευνθτικό 

εγχείρθμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αδυναμία του ςθμερινοφ ςχολείου να διδάξει τθ 

λογοτεχνία με τρόπο που να οδθγεί τουσ μακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

φιλαναγνωςίασ, τθσ κριτικισ ςυνείδθςθσ και τθσ εγγραμματοςφνθσ, αποτζλεςε τον 
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κυριότερο λόγο εφαρμογισ τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ωσ γενικό, λοιπόν, εκπαιδευτικό 

πλαίςιο τθσ ζρευνασ επιλζχτθκε το αναγνωςτικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ 

για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. Το μζςο με το οποίο κα προςεγγιηόταν θ 

λογοτεχνικι ανάγνωςθ υπιρξε θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ ι μζκοδοσ δράμα. 

Κακϊσ, όμωσ, θ εφαρμογι του προγράμματοσ ζγινε ςτο 3ο Δθμοτικό Σχολείο 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Μενεμζνθσ Κεςςαλονίκθσ, απαραίτθτοσ κρίκθκε ο 

ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 

Πλεσ οι παραπάνω κζςεισ και προβλθματιςμοί οδιγθςαν ςτθ διατφπωςθ 

των ερευνθτικϊν ςτόχων τθσ παροφςασ ζρευνασ. Ριο αναλυτικά, ςυνοψίηονται ςτα 

εξισ ερωτιματα: 

Αν και κατά πόςο θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ αποτελεί κίνθτρο για τθν 

ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων από τα παιδιά. 

Αν και κατά πόςο θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ βοθκά ςτθ διερεφνθςθ και 

εμβάκυνςθ τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν απζναντι ςτα λογοτεχνικά κείμενα.  

Αν θ ςυγκεκριμζνθ δραματικι μζκοδοσ, ςυντελϊντασ ςτθ νοθματοδότθςθ 

των κειμζνων, βοθκά τα παιδιά ςτθν επιςτράτευςθ προςωπικϊν εμπειριϊν 

αναλόγων με αυτζσ των λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

Αν θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ μζςω των ταυτίςεων των παιδιϊν με 

νζουσ ρόλουσ και ιρωεσ ςυντελεί ςτον πειραματιςμό-βίωςθ κοινωνικϊν 

καταςτάςεων. 

Αν θ δραματοποίθςθ μετά τθν ανάγνωςθ τθσ λογοτεχνίασ και τθν εφαρμογι 

του προγράμματοσ βοθκά ςτθν αλλαγι των ςτάςεων των παιδιϊν. 

Ροιεσ από τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που επικρατοφν ςτθν τρζχουςα 

βιβλιογραφία είναι πιο κατάλλθλεσ για το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο που 

αναφερόμαςτε (ομάδα εφαρμογισ προγράμματοσ, θλικία, περιβάλλον, 

δυνατότθτεσ τάξθσ, ςτόχοι που τζκθκαν, βιβλία που διαβάςτθκαν)  

Αν και κατά πόςο, μζςα από το αναγνωςτικό πρόγραμμα, τα παιδιά 

ανζπτυξαν ςεβαςμό και εμπιςτοςφνθ ςτθ διαφορετικότθτα, προςδίδοντάσ τθν αξία 

που τθσ αρμόηει. 

Αν και κατά πόςο το αναγνωςτικό πρόγραμμα αποτζλεςε για τθν 

πολυπολιτιςμικι τάξθ μια διαδικαςία ενδυνάμωςθσ και κριτικισ ςυνειδθτοποίθςθσ 

αναφορικά με τα κακθμερινά κζματα που τθν απαςχολοφν. 

Στο κεφάλαιο που ακολουκεί περιγράφεται αναλυτικά θ ερευνθτικι 

μζκοδοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, θ ζρευνα δράςθσ. Συγκεκριμζνα αναφζρονται: οι 

λόγοι που επιλζχτθκε, θ ςφνδεςι τθσ με το αναγνωςτικό πρόγραμμα, το 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο που εφαρμόςτθκε, οι μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων και τα 

υλικά που προζκυψαν ςε κάκε φάςθ τθσ ζρευνασ. 
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ΙΙ. Θ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΣ: Θ ΕΕΥΝΑ ΔΑΣΘΣ 
 

Ειςαγωγι  

 

Θ προςζγγιςθ των ερευνθτικϊν ςτόχων και ερωτθμάτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ζρευνασ ζγινε ζχοντασ ωσ βαςικι μζκοδο τθν ζρευνα δράςθσ.1 Ρρόκειται για ζνα 

είδοσ ποιοτικισ ζρευνασ που μελετά τα παιδαγωγικά φαινόμενα μζςα ςτο φυςικό 

τουσ πλαίςιο, δθλαδι, τθν τάξθ. Επιδιϊκει να κατανοιςει τισ προβλθματικζσ 

καταςτάςεισ και ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι και βελτίωςθ. Είναι μια μζκοδοσ κριτικι 

που κεωρεί τθν εκπαιδευτικι αλλαγι ςυμμετοχικι και ςυνεργατικι. Βαςίηεται ςτθν 

πεποίκθςθ ότι θ εκπαιδευτικι ζρευνα πρζπει να διεξάγεται από όςουσ υπθρετοφν 

ςτθν εκπαίδευςθ.2 Ο δάςκαλοσ χρειάηεται να αναπτφξει μια ςυςτθματικι 

κατανόθςθ των ςυνκθκϊν που διαμορφϊνουν, περιορίηουν και προςδιορίηουν τθ 

δράςθ ϊςτε οι δεςμεφςεισ αυτζσ να λθφκοφν υπόψθ. Μζςα από ςυνεχι δράςθ και 

αναςτοχαςμό ο εκπαιδευτικόσ καλείται να αναπτφξει και να διαμορφϊςει 

κεωρθτικζσ απόψεισ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ πρακτικζσ του.3 Τον Μάιο του 

1981, ςε ζνα Εκνικό Κλειςτό Σεμινάριο για τθν ζρευνα δράςθσ που ζγινε ςτο 

Ρανεπιςτιμιο του Deakin ςτθν Αυςτραλία ςυμφωνικθκε ότι «εκπαιδευτικι ζρευνα 

δράςθσ» είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει «μια δζςμθ 

δραςτθριοτιτων για τθν ανάπτυξθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, τα προγράμματα 

τθσ βελτίωςθσ του ςχολείου και για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ και πολιτικισ. Κοινό ςτοιχείο ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι ο 

κακοριςμόσ των ςτρατθγικϊν που κα εφαρμοςτοφν και που μετά κα υποβλθκοφν 

ςε ςυςτθματικι παρατιρθςθ, μελζτθ και αλλαγι».4  

Θ ζρευνα δράςθσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ πλθροί πολλζσ προχποκζςεισ 

για τθ διευκόλυνςθ τθσ επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Ριο 

αναλυτικά: 

Δείχνει εμπιςτοςφνθ ςτθ κζςθ του εκπαιδευτικοφ εφόςον τον κακιςτά εκτόσ 

από δάςκαλο και ερευνθτι ενόσ προβλιματοσ ι μιασ κατάςταςθσ ενκαρρφνοντάσ 

τον να βελτιϊςει τισ πρακτικζσ του μζςα από κριτικι και αυτοκριτικι διάκεςθ. 

                                                
1 Ωσ «ζρευνα δράςθσ» μεταφράηεται ο αγγλικόσ όροσ action research, κακϊσ αποδίδει πλθρζςτερα 
τον όρο και αναγνωρίηεται περιςςότερο από τουσ αναγνϊςτεσ ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ 
όρουσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί. Θ ςυγκεκριμζνθ μετάφραςθ χρθςιμοποιείται ςτο W. Carr. & S. 
Kemmis, Για μια κριτικι εκπαιδευτικι κεωρία. Εκπαίδευςθ, γνϊςθ και ζρευνα δράςθσ, μτφ. Α. 
Λαμπράκθ-Ραγανοφ & Ε. Μθλίγκου & Κ. οδιάδου-Αλμπάνθ, Κϊδικασ, Ακινα, 1997, H. Altrichter & 
P. Posh & B. Somekh, Οι εκπαιδευτικοί ερευνοφν το ζργο τουσ. Μια ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ τθσ 
ζρευνασ δράςθσ, μτφ. M. Δελθγιάννθ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2001, E. Κατςαροφ & B. Τςάφοσ Β., Από τθν 
ζρευνα ςτθ διδαςκαλία. Θ εκπαιδευτικι ζρευνα δράςθσ, Σαββάλασ, Ακινα, 2003. Κατά καιροφσ o 
όροσ action research ςυναντάται ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία και ωσ «ζρευνα-δράςθ», «ενεργόσ 
ζρευνα», «ενεργθτικι ςυμμετοχικι ζρευνα», «πραγματολογικι ζρευνα», «κριτικι αυτοδιερεφνθςθ». 
Ρεριςςότερα για τουσ παραπάνω όρουσ ςτο Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 9.    
2
 Carr & Kemmis 1997, ό.π., ς.208. 

3
 Π.π., ς.203. 

4 Ππ., ς.218-219. 
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Σχετικά με αυτό θ Jean Mc Niff και ο Jack Whitehead ςθμειϊνουν ότι ζνα από τα πιο 

γοθτευτικά ςθμεία τθσ ζρευνασ δράςθσ είναι ότι μπορεί να γίνει από οποιονδιποτε 

εκπαιδευτικό. Κακζνασ μπορεί να μελετιςει τθν προςωπικι εκπαιδευτικι πρακτικι 

του προςπακϊντασ να βρει εναλλακτικζσ δράςεισ που να εκφράηουν τισ 

παιδαγωγικζσ του αξίεσ. Κανείσ δεν του επιβάλλει τι πρζπει να κάνει αλλά, 

κεωρϊντασ τον εαυτό του μζροσ τθσ κατάςταςθσ, αποφαςίηει για τον ίδιο ςε 

διαπραγμάτευςθ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.5 Αντίςτοιχα ο Lawrence Stenhouse 

υποςτθρίηει ότι οι εκπαιδευτικοί πρζπει να κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ερευνθτζσ 

και ταυτόχρονα τουσ καλφτερουσ κριτζσ τθσ πρακτικισ τουσ οπότε το φυςικό 

αποτζλεςμα είναι θ εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ.6 Εξάλλου ςφμφωνα με τουσ 

Wilfred Carr και Stephen Kemmis θ ζρευνα δράςθσ δεν μπορεί παρά να είναι 

ζρευνα τθσ προςωπικισ πρακτικισ κάποιου εκπαιδευτικοφ: γιατί θ πράξθ ςτθν 

οποία προβαίνει θ ζρευνα δράςθσ είναι ςυγχρόνωσ και ζλεγχοσ των αντιλιψεων και 

των δεςμεφςεων του δράςτθ, και μζςο με το οποίο αυτζσ οι αντιλιψεισ και οι 

δεςμεφςεισ μποροφν κριτικά να αναπτυχκοφν. Αφοφ μόνο ο επαγγελματίασ 

δάςκαλοσ ζχει πρόςβαςθ ςτισ αντιλιψεισ και τισ δεςμεφςεισ που επθρεάηουν τθ 

δράςθ κατά τθν πράξθ μόνο ο επαγγελματίασ μπορεί να μελετιςει τθν πράξθ.7 

Θ ζρευνα δράςθσ ενδιαφζρεται για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του 

εκπαιδευτικοφ ςτο χϊρο εργαςίασ του8: ςτοχεφει ςτθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν, ςτθ διεφρυνςθ των παιδαγωγικϊν αντιλιψεων και αξιϊν όςων 

αναμιγνφονται ςε αυτι τθ διαδικαςία και ςτθν αλλαγι των κοινωνικϊν και 

κεςμικϊν δομϊν που παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ τουσ. Αποτελεί μια 

ζρευνα που ενδιαφζρεται για τθ δράςθ: ζχει ωσ ςκοπό τθσ ο εκπαιδευτικόσ-

ερευνθτισ να κατανοιςει και να βελτιϊςει τθν εκπαιδευτικι του πρακτικι τόςο για 

δικό του ςυμφζρον και των υπολοίπων εκπαιδευτικϊν ςυναδζλφων του όςο, 

αςφαλϊσ, και για το ςυμφζρον των μακθτϊν.9 Ρζρα, όμωσ, από το να εμπλζκει το 

άτομο και τθν ομάδα, θ ζρευνα δράςθσ καλεί τθν ομάδα να εξετάςει όχι μόνο το 

δικό τθσ πεδίο δράςθσ, αλλά και το πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ ωσ μζροσ ενόσ 

ολόκλθρου κοινωνικοφ πεδίου. Με άλλα λόγια, καλεί τθν ομάδα να εξετάςει τθν 

εκπαίδευςθ ωσ ζνα ςφνολο και κατά ςυνζπεια τθ γενικι ανάγκθ για εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ ςτθν κοινωνία.10 Αποτελεί μια μζκοδο που ενδιαφζρεται για 

εκπαιδευτικι αλλαγι και πρόοδο, οπότε δεν παράγει ιδιωτικι γνϊςθ αλλά κακιςτά 
                                                
5 J. Mc Niff & J. Whitehead, All you need to know about Action Research, Sage, London and Thousand 
Oaks, California, 2006, ς. 8. 
6 J. Mc Niff , Action Research: Principles and Practice, McMilan Education Ltd., London, 1998, ς.25. 
7
 Κοινόσ ςτόχοσ τθσ κριτικισ εκπαιδευτικισ επιςτιμθσ και τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ δράςθσ είναι θ 

κριτικι αναβίωςθ τθσ πρακτικισ που μπορεί να μετατραπεί ςε πράξθ, αν υποβλθκεί ςε κριτικό 
ζλεγχο και αναηωογονθκεί με μια δζςμευςθ ςτισ παιδαγωγικζσ και κοινωνικζσ αρχζσ. Θ πράξθ ζχει 
τισ ρίηεσ τθσ ςτθ δζςμευςθ του επαγγελματία για ςοφι και ςυνετι δράςθ ςε μια πρακτικι, 
ςυγκεκριμζνθ, ιςτορικι κατάςταςθ. Carr. & Kemmis 1997, ό.π., ς. 250- 251. 
8
J. Mc Niff & J. Whitehead & M. Laidlaw & Members of the Bath Action Research Group, Creating a 

good social order through action research, Hyde Publications, Dorset, 1992, ς. 55.   
9
 Mc Niff & Whitehead & Laidlaw 1992, ό.π., ς. 1. 

10 Carr & Kemmis 1997, ό.π., ς. 274. 
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ό,τι πετφχει μια ομάδα δθμόςιο και ανοιχτό ςε επαγγελματικι εξζταςθ και κριτικι. 

Μπορεί, ακόμθ, να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζςο για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ 

δυναμικοφ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων, που ενςωματϊνουν κεωρίεσ γνϊςθσ 

και κεωρίεσ μάκθςθσ. Ζτςι, δεν ενδιαφζρεται μόνο για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

τθσ διδαςκαλίασ για τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και για τθ ςυςτθματικι ανάπτυξθ 

ενόσ ςχεδίου Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ όπου κα διατυπϊνεται το περιεχόμενό του 

και οι τρόποι να επιτευχκεί και από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.11 Εκτόσ, δθλαδι, από 

μζςο επιμόρφωςθσ και επαγγελματικισ εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν, λειτουργεί και 

ωσ μζςο ειςαγωγισ καινοτόμων προςεγγίςεων ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 

γενικότερα.  

Θ ζρευνα δράςθσ είναι ςυνεργατικι με κφρια χαρακτθριςτικά τθ ςυμμετοχι 

και τθ ςυλλογικότθτα κακϊσ δεν υπάρχουν παρατθρθτζσ αλλά ςυμμετζχοντεσ 

ερευνθτζσ. Κακϊσ θ ζρευνα δράςθσ δεν είναι μόνο δράςθ αλλά μάκθςθ μζςω τθσ 

δράςθσ, ενδιαφζρεται για τθν κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ και τθν αυτοκριτικι τθσ 

ςυνεργατικισ μακθςιακισ διαδικαςίασ.12 Ρροωκϊντασ τθ ςυνεργαςία των 

εκπαιδευτικϊν, θ ζρευνα δράςθσ υποςτθρίηει ότι ο εκπαιδευτικόσ-ερευνθτισ 

χρειάηεται να ςυμφωνιςει και να ορίςει με τον ςυνεργάτθ-εκπαιδευτικό κάποια 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια, τα οποία κα αποτελοφν δείκτεσ για τθν εκπαιδευτικι 

πρόοδο13, κα αναφζρονται ςτθ διερεφνθςθ των πρακτικϊν τουσ και ςτθ 

διαμόρφωςθ των κεωριϊν και κα ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ πρακτικζσ τουσ μετά 

από ςυνεχι δράςθ και ςτοχαςμό. Θ ζρευνα δράςθσ υποςτθρίηει ότι μζςα από 

εποικοδομθτικοφσ διαλόγουσ και ςυηθτιςεισ με ςυναδζλφουσ-εκπαιδευτικοφσ όπου 

τίκενται πολλζσ οπτικζσ, κοινζσ ι διαφορετικζσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ, ο 

εκπαιδευτικόσ-ερευνθτισ μπορεί να οδθγθκεί ςε βακφτερθ κατανόθςθ και δράςθ.14 

Άλλωςτε, και θ άποψθ των Wilfred Carr και Stephen Kemmis ότι θ προςωπικι 

γνϊςθ (όροσ του Michael Polanyi) προκφπτει από τον προςωπικό ορκολογικό 

ςτοχαςμό κάποιου πάνω ςτθν προςωπικι του δράςθ, υποδθλϊνει ότι μόνο ο 

δράςτθσ μπορεί να είναι ο τελικόσ κριτισ τθσ αλικειασ που περιζχει θ ερμθνεία τθσ 

δράςθσ του, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι μπορεί ο ίδιοσ να μείνει ανεπθρζαςτοσ από 

τισ ερμθνείεσ που άλλοι μπορεί να δίνουν ςτισ δικζσ του πράξεισ ι αντιλιψεισ.15  

Σχετικά με αυτό προτείνει νζεσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ερευνθτϊν 

και των εκπαιδευτικϊν: ειςάγει τον όρο του «κριτικοφ φίλου» - ςτθ κζςθ του 

εξωτερικοφ παρατθρθτι –ο οποίοσ βοθκάει τουσ «μζςα» να ενεργιςουν με 

περιςςότερθ ςφνεςθ, προνοθτικότθτα και κριτικό πνεφμα ςτθ διαδικαςία τθσ 

                                                
11 J. Elliot, «What is a good action research?-some criteria», Action Researcher, 2, 1995, ς. 10-11 
παρατίκεται ςτο Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 36-37. 
12

 S. Kemmis & G. Di Chiro, « Emerging and Evolving Issues of Action Research Praxis: An Australian 
Perspective», Peabody Journal of Education, τμ. 64, τχ. 3, Άνοιξθ 1987, ς.127. 
13

 Mc Niff & Whitehead & Laidlaw 1992, ό.π., ς. 9. 
14

 Mc Niff & Whitehead & Laidlaw 1992, ό.π., ς. 80, 87. 
15 Carr & Kemmis 1997, ό.π., ς. 249. 
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αλλαγισ.16 Ραράλλθλα με τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν, θ ζρευνα δράςθσ 

καλεί όλα τα ςυμμετζχοντα μζλθ –διδάςκοντεσ, ερευνθτζσ, μακθτζσ, γονείσ– να 

εμπλακοφν ςε μια κριτικι ανάλυςθ των περιπτϊςεϊν τουσ με τθν προοπτικι να τισ 

τροποποιιςουν προσ τθ βελτίωςι τουσ. Σχετικά με τον κριτικό φίλο και τθν 

υποςτιριξθ που καλείται να παράςχει κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ωσ εςωτερικόσ 

ςυνεργάτθσ, θ Pamela Lomax ςθμειϊνει ότι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτθ 

διαδικαςία του αναςτοχαςμοφ του εκπαιδευτικοφ-ερευνθτι, «επειδι ωσ 

εςωτερικόσ παρατθρθτισ, με ιδιαίτερθ γνϊςθ του γενικοφ πλαιςίου τθσ ζρευνασ, 

είναι ςε κζςθ να επαλθκεφςει τθ γνθςιότθτα τθσ ζρευνασ».17 Τζλοσ, οι Altrichter, 

Posh και Somekh προτείνουν τθ ςυμμετοχι άλλων ωσ παρατθρθτϊν, κεωρϊντασ ότι 

βοθκοφν τον εκπαιδευτικό να αποςταςιοποιθκεί από τθν κατάςταςθ. Συγκεκριμζνα 

αναφζρουν ότι «ζνασ ςυνάδελφοσ εκπαιδευτικόσ ι ζνασ κριτικόσ φίλοσ που παίηει 

τον ρόλο του παρατθρθτι, μπορεί να προςφζρει μια νζα κεϊρθςθ τθσ τάξθσ, απλά 

και μόνο επειδι του διαφεφγουν διαφορετικά πράγματα από ό,τι ςτον 

εκπαιδευτικό. Επιπλζον, κάποιοσ που δεν διδάςκει, μπορεί να παρατθριςει με 

μεγαλφτερθ ακρίβεια, αφοφ είναι απαλλαγμζνοσ από τθν ευκφνθ του 

μακιματοσ».18  

Θ ζρευνα δράςθσ είναι χειραφετθτικι, εφόςον ενδυναμϊνει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να κεωρθτικοποιιςουν τισ πρακτικζσ τουσ και να αναλάβουν δράςθ 

με βάςθ τον κριτικό ςτοχαςμό πζρα από αυςτθρά προκακοριςμζνεσ και 

ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ και κεωρίεσ. Ο εκπαιδευτικόσ απελευκερϊνεται από 

τισ οριοκετθμζνεσ δεςμευτικζσ κεωρθτικζσ αντιλιψεισ. Υπογραμμίηεται θ δφναμθ 

τθσ διδακτικισ πρακτικισ ωσ μζςου ανάδειξθσ τθσ κεωρίασ. Στθ χειραφετθτικι 

ζρευνα δράςθσ ο ίδιοσ ο επαγγελματίασ και/ι θ εκπαιδευτικι του ομάδα 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ τθσ πρακτικισ, των αντιλιψεων και 

των καταςτάςεων, ωσ μια κοινι δζςμευςθ για εκπαιδευτικι βελτίωςθ και αλλαγι 

που αποτελεί παράλλθλα μια διαδικαςία ενδυνάμωςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Ζτςι, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί, μζςα από τθν κριτικι-ςτοχαςτικι ανάλυςθ 

(ςχεδιαςμόσ-δράςθ-παρατιρθςθ-ςτοχαςμόσ) των πρακτικϊν τουσ, προςεγγίηουν 

τθν επιςτθμονικι γνϊςθ.19 

Θ ζρευνα δράςθσ δεν αφορά μόνο ςτθν επίλυςθ κάποιου προβλιματοσ άλλα 

και ςε μια γενικότερθ ιδζα –κατά τον Kemmis– ι μια ενδιαφζρουςα κοινωνικι 

κατάςταςθ –ςφμφωνα με τθ Mc Niff– που κα μποροφςε να βελτιωκεί και να 

εξελιχκεί.20 Θ Mc Niff ςυνεχίηει ςθμειϊνοντασ ότι κακοριςτικό ρόλο για τθν ζρευνα 

δράςθσ παίηει το πόςο ςθμαντικό είναι το κζμα για τον εκπαιδευτικό-ερευνθτι και 

για τουσ μακθτζσ και τθν από κοινοφ εξζλιξι τουσ. Ο Steven Kemmis, κζτοντασ 

ιςχυρζσ και ςαφείσ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτθν ζρευνα δράςθσ και ςτθν κοινωνικι 

                                                
16

 Carr. & Kemmis 1997, ό.π., ς. 215 και ςτο Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 66.  
17

 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 94. 
18

 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 141. 
19

 Carr & Kemmis 1997, ό.π., ς.267-269. 
20 Mc Niff 1998, ό.π., ς. 74, 76 και Mc Niff & Whitehead & Laidlaw … 1992, ό.π., ς. 43 
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δράςθ ςθμειϊνει ότι μζςω τθσ κριτικισ και απελευκερωτικισ ζρευνασ δράςθσ οι 

ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αλλάξουν και να βελτιϊςουν τo κοινωνικό τουσ 

περιβάλλον. Άλλωςτε, για τον ίδιο θ ζρευνα δράςθσ νοείται ωσ θ ςτακερι και 

πρακτικι ζκφραςθ μιασ επιδίωξθσ για κοινωνικι (ι εκπαιδευτικι) αλλαγι, κακϊσ 

επιτρζπει τθ βελτίωςθ των ςυμμετοχικϊν κοινωνικϊν πρακτικϊν, τθν από κοινοφ 

κατανόθςθ των πρακτικϊν αυτϊν, αλλά και τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ αυτζσ 

ςυντελοφνται.21  

Θ ζρευνα δράςθσ υποςτθρίηει μια κεωρία εκπαιδευτικισ πρακτικισ που 

είναι ριηωμζνθ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ και καταςτάςεισ που 

αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί, οι μακθτζσ και τα υπόλοιπα ςυμμετζχοντα μζλθ. 

Ο Steven Kemmis και θ Giovanna Di Chiro υπογραμμίηουν ότι θ ίδια θ ζρευνα 

δράςθσ αποτελεί μια κοινωνικι διαδικαςία που εμπλζκει όλθ τθν ομάδα 

ςυνεργαςίασ ςτον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ ωσ ζνα από κοινοφ εγχείρθμα.22 

Ταυτόχρονα δεν μπορεί παρά να δείξει ςεβαςμό ςτισ εμπειρίεσ, τισ ανθςυχίεσ και τα 

ενδιαφζροντα των ατόμων που ςυμμετζχουν ςε αυτι. Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθσ να 

εμπλζξει το άτομο και τθν ομάδα, αναγνωρίηει ότι χρειάηεται να λθφκοφν υπόψθ 

κάποιοι περιοριςμοί και δεςμεφςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα κάνει λόγο για τθν 

κατανόθςθ και αποδοχι τθσ κοινωνικισ υπόςταςθσ του κακενόσ: τθν επιρροι των 

άλλων ςτο άτομο και του ατόμου ςτουσ άλλουσ κακϊσ και το κυρίαρχο ρεφμα τθσ 

εποχισ.23 Συνεπϊσ δζχεται αλλαγζσ τόςο ςτισ ατομικζσ πρακτικζσ, αντιλιψεισ και 

καταςτάςεισ όςο και αλλαγζσ ςτισ πρακτικζσ, αντιλιψεισ και καταςτάςεισ που 

ομάδεσ ανκρϊπων διαμορφϊνουν μζςα από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ.  

 

1. Το μοντζλο τθσ ζρευνασ δράςθσ που επιλζχκθκε  

Κεωρϊντασ ότι δεν υπάρχει ζνασ αλθκινόσ οριςμόσ και μια ςυγκεκριμζνθ –

αυςτθρά προςδιοριςμζνθ– μεκοδολογία τθσ ζρευνασ δράςθσ24 θ Mc Niff 

υποςτθρίηει ότι ο όροσ περιςςότερο χαρακτθρίηει μια οπτικι πραγμάτων, μια 

ςυμπεριφορά ι ζναν τρόπο ςκζψθσ. Το μοντζλο διενζργειάσ τθσ χρειάηεται να είναι 

ελαςτικό και απλϊσ να δίνει το γενικότερο πλαίςιο περιγραφισ των ςταδίων που 

ακολουκοφνται ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ τθσ 

κατάςταςθσ που διερευνάται.   

Αντίςτοιχα ο Wilfred Carr υπογραμμίηει περιςςότερο τθ φιλοςοφικι οπτικι 

τθσ ζρευνασ δράςθσ και όχι τόςο τθ μεκοδολογικι: προτείνει ότι θ ζρευνα δράςθσ, 

προκειμζνου να αποδείξει τθ νομιμότθτά τθσ, δεν χρειάηεται να επικαλείται μια 

μεκοδολογία· θ ίδια αποτελεί μια μορφι ζρευνασ που αναγνωρίηει ότι θ πρακτικι 

γνϊςθ και θ κατανόθςθ μποροφν αποκλειςτικά να αναπτυχκοφν από επαγγελματίεσ 

                                                
21

 S. Kemmis, «Action Research and social movement: A challenge for Policy Research», Educational 
Policy Analysis Archives, τμ. 1, τχ. 1, Λανουάριοσ 1993, διακζςιμο ςτο 
http://olam.ed.asu.edu/epaa/vlnl.html, διαπεράςτθκε ςτισ 1 Λανουαρίου 2010.   
22

 Kemmis & Di Chiro 1987, ό.π., ς. 109. 
23

 Mc Niff & Whitehead & Laidlaw… 1992, ό.π., ς. 41. 
24 Π.π., ς. Xviii, 2. 

http://olam.ed.asu.edu/epaa/vlnl.html
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που εμπλζκονται ςε ζνα διάλογο· μζςα από αυτόν τον διάλογο, οι υποκζςεισ που 

υπονοοφνται γίνονται εμφανείσ με τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ και θ ςυλλογικι 

αντίλθψθ τθσ πράξθσ τουσ μπορεί να μεταμορφωκεί.25 Σφμφωνα με τα παραπάνω 

και με τθν ευρφτερθ παραδοχι ότι θ ζρευνα δράςθσ είναι μια «παρζμβαςθ μικρισ 

κλίμακασ ςτθ λειτουργία του πραγματικοφ κόςμου και μία εξζταςθ από κοντά των 

επιδράςεων αυτισ τθσ παρζμβαςθσ»26, ςτθν παροφςα ζρευνα δεν ακολουκικθκε 

αποκλειςτικά ζνα ςυγκεκριμζνο προτεινόμενο μοντζλο. Αναλυτικότερα, 

υιοκετικθκαν ςτοιχεία από διαφορετικά μοντζλα ανάπτυξθσ μιασ ζρευνασ δράςθσ, 

ςτοιχεία που διευκόλυναν τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και τουσ ςτόχουσ τθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ. Κατά κφριο λόγο 

βαςίςτθκε ςτο μοντζλο που πρότειναν οι Wilfred Carr και Stephen Kemmis 

ςφμφωνα με το οποίο ζνα ςχζδιο27 που υπόκειται ςε βελτίωςθ, προχωρεί μζςα από 

μια κυκλικι ςπείρα ςχεδιαςμοφ, δράςθσ, παρατιρθςθσ και ςτοχαςμοφ όπου  

κακεμιά από αυτζσ τισ ενζργειεσ εφαρμόηεται και ςυςχετίηεται με τισ υπόλοιπεσ με 

ςυςτθματικό και αυτοκριτικό τρόπο.28 Με άλλα λόγια μεκοδολογικά αποτελεί μια 

ςπειροειδι αναςτοχαςτικι διαδικαςία που διακρίνεται ςε τζςςερισ επάλλθλουσ 

κφκλουσ ςπείρασ, δθλαδι ςε τζςςερα ςτάδια: ςχεδιαςμόσ, δράςθ, παρατιρθςθ και 

αναςτοχαςμόσ. Κάκε ςτάδιο αποτελεί προςπάκεια βελτίωςθσ του προθγοφμενου, 

μζςω επανατροφοδότθςθσ και κριτικοφ ςτοχαςμοφ όλων εκείνων που ςυμμετζχουν 

ςτθν ζρευνα.29 Σε κάκε ςτάδιο ςυνυπάρχει θ αναδρομικι κατανόθςθ και θ 

μελλοντικι δράςθ. Γιατί κάκε ςτάδιο «κοιτάηει πίςω» ςτο προθγοφμενο ςτάδιο για 

να το αξιολογιςει και «κοιτάηει μπροςτά» ςτο επόμενο για να το 

πραγματοποιιςει.30 

 

 

            Δόμθςθ               Αναδόμθςθ 

4.Στοχαςμόσ→   1.Σχζδιο 

          ↑                      ↓ 

3.Ραρατιρθςθ←2.Δράςθ 

 Στον ςπειροειδι ςτοχαςμό, κάκε ςχεδιαςμόσ προθγείται τθσ δράςθσ, θ 

οποία καταςκευάηεται αναδρομικά με βάςθ τον ςτοχαςμό. Ο ςτοχαςμόσ αποτελεί 

τθ βάςθ για τον επόμενο ςχεδιαςμό. Κάκε ςχεδιαςμόσ, λοιπόν, καταλιγει ςε ζναν 
                                                
25 W. Carr, «Philosophy, Methodology and Action Research», Journal of Philosophy of Education, 
τόμοσ, 40, τεφχοσ 4, 2006, ς. 433. 
26 L. Cohen & L. Manion, Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, Μεταίχμιο, Ακινα, 1994, ς. 258. 
27

 Ωσ «ςχζδιο» ορίηεται οτιδιποτε μπορεί να ενδιαφζρει τουσ εκπαιδευτικοφσ που διεξάγουν μια 
ζρευνα δράςθσ, αρκεί να αποτελεί μζροσ τθσ πρακτικισ τουσ που εμφανίηεται ςυνεχϊσ ςτθν 
εμπειρία τουσ. Κα μποροφςε να αποτελζςει μια ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα ι κατανόθςθ ι μια 
δεξιότθτα ι τεχνικι του εκπαιδευτικοφ ι θ ικανοποίθςθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν τθσ τάξθσ. Επίςθσ, 
το αρχικό ενδιαφζρον μπορεί να διατυπωκεί ωσ προβλθματιςμόσ, ωσ πρακτικι ανθςυχία, ωσ 
υπόκεςθ ι ωσ επαγγελματικι ικανοποίθςθ. Στο Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 79-80. 
28

 Carr & Kemmis 1997, ό.π., ς. 220. 
29

 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 57-58.   
30 Carr & Kemmis 1997, ό.π., ς. 245. 



126 

 

άλλο ςχεδιαςμό, όπου μερικζσ από τισ πρακτικζσ και ςτοιχεία που ακολουκικθκαν 

υπόκεινται ςυνεχϊσ ςε διαδικαςία βελτίωςθσ, ενϊ κάποια άλλα είναι αςυνεχι 

(κάποια ςτοιχεία ζχουν παραλθφκεί, άλλα ζχουν τροποποιθκεί ενϊ ζχουν γίνει και 

προςκικεσ νζων).  

Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι το μοντζλο που προτείνουν οι Carr και Kemmis 

αναφζρεται ςτθ λφςθ ι βελτίωςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ι μιασ 

κατάςταςθσ χωρίσ τθν ενδεχόμενθ παράλλθλθ εξζταςθ και άλλων ηθτθμάτων που 

μπορεί να προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ.31 Βζβαια, κατά τθ διάρκεια 

τθσ εν λόγω ζρευνασ, το ζντονο διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ ι καλφτερα οι 

ςυγκεκριμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ κάποιων παιδιϊν (ςυμμετοχι μακθτϊν με 

διαφορετικι μθτρικι γλϊςςα από τθν ελλθνικι ι μακθτϊν με προβλιματα 

δυςλεξίασ ι μακθτϊν κρθςκευτικϊν μειονοτιτων) οδιγθςαν ςτθν εξζταςθ 

επιπλζον ηθτθμάτων.32 Κατά ςυνζπεια, κεμιτι κρίκθκε θ αναφορά ςτο μοντζλο 

ζρευνασ δράςθσ που προτείνει θ Mc Niff, ςφμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικόσ-

ερευνθτισ μπορεί ταυτόχρονα να πραγματεφεται αρκετά προβλιματα που 

προκφπτουν χωρίσ να χάνει το κεντρικό. Σφμφωνα με αυτό, υπάρχει ζνα κεντρικό 

ςχιμα που αφορά το βαςικό πρόβλθμα και μια ςειρά από υπάλλθλουσ κφκλουσ 

(ςπείρεσ) που διερευνοφν τα δευτερεφοντα προβλιματα, τα οποία είτε ςυνκζτουν 

το κεντρικό είτε το επιτείνουν.33 Για τθ Μc Niff αυτζσ οι επιμζρουσ ςπείρεσ 

(παρακλάδια) ζχουν επεξθγθματικό ρόλο και είναι πραγματικζσ.34    

 

 2. Σφνδεςθ ζρευνασ δράςθσ και αναγνωςτικοφ προγράμματοσ  

Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ ζρευνασ, που αναφζρκθκαν αναλυτικά ςτο 

κεφάλαιο «Κεωρθτικό υπόβακρο», μελετικθκαν μζςα από τθν εφαρμογι του 

αναγνωςτικοφ προγράμματοσ Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο… τθσ Ομάδασ 

Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ. Στο ςυγκεκριμζνο αναγνωςτικό 

πρόγραμμα βρίςκει γόνιμο ζδαφοσ θ εφαρμογι τθσ ζρευνασ δράςθσ (κυρίωσ θ 

χειραφετθτικι τθσ διάςταςθ) αφοφ ο εκπαιδευτικόσ καλείται να ςυν-ερευνά και να 

ςυν-παράγει γνϊςθ μαηί με τουσ μακθτζσ του. Ζτςι, εφόςον το αναγνωςτικό 

πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ ςτθν ανάγνωςθ των βιβλίων, ςτισ βιβλιοπαρουςιάςεισ με 

παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, ςτθ ςφνδεςθ των βιβλίων με κζματα τθσ 

επικαιρότθτασ, ςτθ ςφνδεςθ τθσ ανάγνωςθσ με άλλεσ τζχνεσ35 –όπωσ τθ 

                                                
31 Mc Niff 1998, ό.π., ς. 28, 45. 
32 Το περιβάλλον και οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ διεξιχκθ το πρόγραμμα περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω. 
33 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 58. 
34 Βζβαια, πρζπει να διευκρινιςτεί ότι τα επιμζρουσ ηθτιματα που προζκυψαν, οι επιμζρουσ, 
δθλαδι, ςπείρεσ δεν παρεκκλίνανε από τθν κεντρικι ςπείρα ϊςτε να υπάρξει κίνδυνοσ μετατόπιςθσ 
από το κυρίωσ ηθτοφμενο τθσ ζρευνασ, αλλά αντικζτωσ «γυρνοφςαν» και «διαπλζκονταν» με τθν 
κεντρικι ςπείρα. Σχετικι είναι θ αναφορά τθσ Sue Atkinson ςτο Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 
77-78.  
35

Β. Αποςτολίδου, «Θ λογοτεχνία ςτο Δθμοτικό Σχολείο: κεμελίωςθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με τθν 
ανάγνωςθ και το βιβλίο», ςτο Β. Αποςτολίδου & Β. Καπλάνθ & Ε. Χοντολίδου (επιμ), Διαβάηοντασ 
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δραματοποίθςθ– μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ ζρευνασ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα 

για πολλοφσ ςχεδιαςμοφσ, νζεσ ιδζεσ και υποκζςεισ, ανατροφοδότθςθ και 

επαναςχεδιαςμοφσ, με ςκοπό πάντα τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. 

Άλλωςτε, κακϊσ θ ζρευνα δράςθσ ενδιαφζρεται για τθν εκπαιδευτικι αλλαγι και 

ανάπτυξθ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, ενδείκνυται για τθν προϊκθςθ 

εναλλακτικϊν προγραμμάτων, όπωσ το αναφερόμενο τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για τθ 

Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ, που ωσ κφρια επιδίωξθ κζτει τθν αγάπθ των μικρϊν 

μακθτϊν για το βιβλίο και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και άνεςθσ με τα 

κείμενα, ϊςτε, ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ, να διευκολφνεται θ ειςχϊρθςθ τουσ ςε 

ςυνκετότερα ηθτιματα του λογοτεχνικοφ πεδίου.36 Χαρακτθριςτικά, θ Ελζνθ 

Χοντολίδου αναφερόμενθ ςτα κοινά χαρακτθριςτικά μεταξφ τθσ ζρευνασ δράςθσ 

και του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ ςθμειϊνει: «Θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί μια 

παρζμβαςθ, με ςκοπό κάποια αλλαγι τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ, το 

χειριςμό αυτισ τθσ αλλαγισ και τθν παρακολοφκθςθ των επιδράςεων αυτισ τθσ 

παρζμβαςθσ ςτθν πραγματικότθτα. Αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ και ςτθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθν εκπαιδευτικι πράξθ. 

Λςτορικά ςυνδζεται με τθν προοδευτικι εκπαίδευςθ και τα τελευταία χρόνια ζχει 

ςυνδεκεί με τθ χειραφετθτικι και απελευκερωτικι διάςταςθ τθσ μάκθςθσ κα τθσ 

διδαςκαλίασ».37 Τθ ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ επιδιϊκει να προωκιςει και το 

αναγνωςτικό πρόγραμμα τόςο για τουσ μακθτζσ όςο και για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

που το διδάςκουν.  

 

3. Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ  

Ριο ςυγκεκριμζνα, το εναλλακτικό πρόγραμμα διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ 

με ζμφαςθ ςτθ μζκοδο τθσ διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ ζγινε ςτο 3ο Δθμοτικό 

Σχολείο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Μενεμζνθσ Κεςςαλονίκθσ τθ ςχολικι χρονιά 

2007-2008. Είχε προθγθκεί θ εφαρμογι δφο πιλοτικϊν προγραμμάτων που 

βοικθςε τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτθν ανάπτυξθ κριτικοφ ςτοχαςμοφ, τόςο ωσ 

προσ το πρόγραμμα και το περιεχόμενό του, όςο και ωσ προσ τθν κατανόθςθ και 

εφαρμογι των μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων.38 Ριο ςυγκεκριμζνα τα πιλοτικά 

προγράμματα εφαρμόςτθκαν κατά τθ ςχολικι χρονιά 2004-2005 ςτθ Γϋ τάξθ του 

Δθμοτικοφ Σχολείου Λαγκαδικίων Κεςςαλονίκθσ και τθ ςχολικι χρονιά 2005-2006 

ςτθ Γϋ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου Ραξϊν.  

                                                                                                                                       
λογοτεχνία ςτο ςχολείο…Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ, τυπωκιτω- Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 
2002, ς. 77.  
36

 Αποςτολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 76.  
37

 Ε. Χοντολίδου, «Σχεδιάηοντασ ζνα νζο πρόγραμμα για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ: Σφνδεςθ 
Τριτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» ςτο Γ. Μπαγάκθσ (επιμ.), Ο 
εκπαιδευτικόσ ωσ ερευνθτισ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2001, ς. 200-201.  
38

 Ππωσ αναφζρκθκε ςτον «Ρρόλογο» τθσ εργαςίασ, επιλζγω να αναφζρομαι ςτον εαυτό μου ωσ 
«εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια» του προγράμματοσ. 



128 

 

Στόχοσ των δφο πιλοτικϊν προγραμμάτων ιταν θ προϊκθςθ τθσ ανάγνωςθσ 

λογοτεχνικϊν κειμζνων και βιβλίων και θ δθμιουργία ανεξάρτθτων και κριτικϊν 

αναγνωςτϊν. Θ προςζγγιςθ και νοθματοδότθςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων ζγινε 

μζςα από τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ δραματοποίθςθσ, κακϊσ το ίδιο το πρόγραμμα 

αφινει πολλά περικϊρια εφαρμογισ πρακτικϊν από διάφορεσ τζχνεσ. Κακζνα από 

τα προγράμματα δομικθκε πάνω ςε μια οριςμζνθ διδακτικι ενότθτα, θ οποία είχε 

ςυγκεκριμζνο κζμα. Σφμφωνα με τισ αρχζσ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, οι 

μακθτζσ εργάςτθκαν ομαδικά, ανζλαβαν πρωτοβουλίεσ, προςζγγιςαν τθν 

ανακαλυπτικι μάκθςθ ενϊ θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια αποτζλεςε τθ ςυντονίςτρια 

και εμψυχϊτρια τθσ ςχολικισ εργαςίασ. Ζτςι, θ διδαςκαλία των προγραμμάτων 

βαςίςτθκε ςτθ μζκοδο project, θ οποία προτείνεται από τθν Ομάδα Ζρευνασ για τθ 

Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ.39 Για κάκε πρόγραμμα ςχεδιάςτθκαν τρεισ φάςεισ 

(αφφπνιςθ ενδιαφζροντοσ, ςχθματιςμόσ αναγνωςτικϊν ομάδων και ανάγνωςθ, 

παραγωγι προςωπικοφ λόγου από τα παιδιά), οι οποίεσ εφαρμόςτθκαν ςε 

ικανοποιθτικό βακμό. Σε γενικζσ γραμμζσ, τα παιδιά ανταποκρίκθκαν τόςο ςτθν 

αναγνωςτικι διαδικαςία όςο και ςτθ χριςθ τεχνικϊν δραματοποίθςθσ. Ωςτόςο, και 

τα δφο προγράμματα ιταν αρκετά ςφντομα ωσ προσ τον χρόνο και χρειαηόταν 

περαιτζρω ανάπτυξθ και επαναςχεδιαςμό προκειμζνου να είναι ολοκλθρωμζνα.40  

Κατά τθ διάρκεια των δφο πιλοτικϊν αναγνωςτικϊν προγραμμάτων, 

ςθμαντικζσ προςπάκειεσ ζγιναν από όλα τα ςυμμετζχοντα μζλθ (παιδιά, 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ), εμπειρίεσ και προβλθματιςμοί κατατζκθκαν, δυςκολίεσ και 

λάκθ προζκυψαν. Από τθν άλλθ, όμωσ, αναπτφχκθκαν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 

βαςιςμζνεσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ και αλλθλοκατανόθςθ και προζκυψαν 

δθμιουργικζσ ιδζεσ μζςα από κριτικό ςτοχαςμό και αυτογνωςία. Ζτςι, ζχοντασ τθ 

βιωμζνθ εμπειρία των δφο προθγοφμενων προγραμμάτων, θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια ξεκίνθςε τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του τρίτου και τελικοφ –για 

τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ– προγράμματοσ κατά τθ ςχολικι χρονιά 2007-2008.  

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα πραγματοποιικθκε, όπωσ αναφζρκθκε, ςτο 3˚ 

Δθμοτικό Σχολείο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Μενεμζνθσ Κεςςαλονίκθσ. Χριςιμο 

είναι να διευκρινιςτοφν κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ του ςχολείου και κατ’ επζκταςθ οι 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίηονται ςε αυτό, προκειμζνου να καταςτεί πιο ςαφζσ το 

περιβάλλον και οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ το πρόγραμμα βρικε εφαρμογι.   

Το δωδεκακζςιο ςχολείο λειτουργεί από το 1974 και ςτεγάηεται ςτον 

Δενδροποτάμο, μια περιοχι φτωχι, που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «τριτοκοςμικι 

Κεςςαλονίκθ, με τα γκζτο, τθν απόλυτθ υποβάκμιςθ, τθν εγκατάλειψθ, τθν ανεργία 

                                                
39

 Ε. Χοντολίδου, «Ραιδαγωγικζσ Αρχζσ του Ρρογράμματοσ», ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & 
Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 51. 
40

 Δεφτερθ εφαρμογι του προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά δεν ζγινε εφικτι ςε κανζνα 
από τα δφο ςχολεία λόγω μετακίνθςθσ-μετάκεςθσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ ςε Δθμοτικά 
Σχολεία άλλων νομϊν.  
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και τθν ζλλειψθ ακόμθ και τροφισ».41 Το ςχολείο αντιμετωπίηει ζλλειψθ υποδομϊν, 

κυρίωσ το ζντονο κτιριακό πρόβλθμα λόγω κακισ ςυντιρθςθσ και παραμζλθςθσ. Θ 

υποβακμιςμζνθ εικόνα του ςχολείου είναι ςυνάρτθςθ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ ςτθν 

οποία βρίςκεται, μιασ υποβακμιςμζνθσ περιοχισ, γεγονόσ που –ςφμφωνα με 

ζρευνεσ– επθρεάηει τθ ςχολικι φοίτθςθ και τισ προοπτικζσ ςχολικισ επιτυχίασ.42 

Κατά τθ ςχολικι χρονιά 2000-2001, κακϊσ το ποςοςτό φοίτθςθσ των Τςιγγάνων 

μακθτϊν ανερχόταν ςε 56% του ςυνολικοφ, το ςχολείο μετονομάςτθκε ςε ςχολείο 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.43 Kατά τθ ςχολικι χρονιά 2008-2009, από τουσ 264 

μακθτζσ που ιταν εγγεγραμμζνοι ςτο ςχολείο, ποςοςτό 87% ιταν τςιγγανόπαιδεσ 

και 7% αλλοδαποί-παλλινοςτοφντεσ με χϊρεσ προζλευςθσ κυρίωσ τθν Αλβανία και 

τθ ωςία. Κατά ςυνζπεια, δθλαδι, ςε κάκε τάξθ του ςυγκεκριμζνου ςχολείου το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν τθσ μιλοφςε και χειριηόταν τθν ελλθνικι ωσ 

δεφτερθ γλϊςςα, κακϊσ θ μθτρικι τουσ ιταν κυρίωσ θ ομανί ι τα αλβανικά και 

ρωςικά. 

Αυτονόθτο είναι τα αλλόγλωςςα παιδιά να ζχουν ελλιπι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ 

τθσ πλειοψθφίασ –τθσ ελλθνικισ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ που διδάςκεται 

επιςιμωσ ςτα ςχολεία– και διαφορετικι κουλτοφρα που πικανόν να ςυνεπάγεται 

ζνα διαφορετικό κεφάλαιο γνϊςεων και εμπειριϊν. Εφλογα, ςτο αναγνωςτικό 

πρόγραμμα χρειάςτθκε να λθφκοφν υπόψθ οι γλωςςικζσ ιδιαιτερότθτεσ κάποιων 

παιδιϊν, οι ανάλογεσ εμπειρίεσ και τα βιϊματά τουσ (από τθ χϊρα προζλευςθσ και 

τθ χϊρα υποδοχισ) κακϊσ επίςθσ να διερευνθκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα που 

αφοροφςαν και τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (που άλλωςτε 

ςυμφωνοφςαν τόςο με τισ κεωρθτικζσ αρχζσ του διδακτικοφ προγράμματοσ τθσ 

Ομάδασ Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ όςο και με τθ μεκοδολογία τθσ 

ζρευνασ δράςθσ και τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ). Άλλωςτε, θ 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ ςτθν οποία εφαρμόςτθκε το πρόγραμμα, θ Δϋ τάξθ του 

ςχολείου, αποτελοφςε μια ιδιαίτερα πολυπολιτιςμικι τάξθ: από τουσ δεκαοκτϊ 

μακθτζσ ςτο ςφνολό τουσ, επτά ιταν τςιγγανόπαιδεσ ελλθνικισ καταγωγισ, δφο 

ιταν αλβανικισ καταγωγισ, δφο ρωςικισ και επτά ελλθνικισ. Ρολφ ςφντομα θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια πλθροφορικθκε, από τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, τθν 

φπαρξθ κρθςκευτικϊν μειονοτιτων44, δθλαδι, διαφοροποιιςεισ των παιδιϊν και 

                                                
41 Εφ. Αγγελιοφόροσ,10/2/2006 ςτο Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου , Να ςου πω εγϊ πϊσ κα μάκουν 
γράμματα, Τςιγγάνεσ μιλοφν για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ. Καλιδοςκόπιο, Ακινα, 2007, 
ς.12. 
42

 Μθτακίδου & Τρζςςου 2007, ό.π., ς.59. 
43 Τα ποςοςτά που αναφζρονται αποτελοφν ςτοιχεία που δόκθκαν από τον διευκυντι του ςχολείου 
ςε προςωπικι ςυνζντευξθ ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτισ 11/9/2008, όταν είχε ολοκλθρωκεί θ 
πρϊτθ χρονιά του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ.   
44

 Επιλζγω να χρθςιμοποιιςω τον όρο «μειονότθτα» λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τάςθ των τελευταίων 
χρόνων για αντικατάςταςθ του όρου από εκφράςεισ «κρθςκευτικζσ, πολιτιςτικζσ, εκνοτικζσ, 
φυλετικζσ ομάδεσ». Στθν παροφςα ζρευνα ο όροσ δεν φορτίηεται πολιτικά οφτε επιδιϊκει να 
δθμιουργιςει εντυπϊςεισ αποςχιςμοφ από τθν κυρίαρχθ κουλτοφρα και πολιτιςμό. Α. 
Χατηθνικολάου, Αλφαβθτιςμόσ παιδιϊν ομά μζςα από τθ διδαςκαλία των ανκρωπίνων 
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ωσ προσ τισ κρθςκευτικζσ αντιλιψεισ: ζνασ μακθτισ ιταν Mάρτυρασ του Λεχωβά, 

μια Κακολικι μακιτρια, μια Μουςουλμάνα μακιτρια και δεκαπζντε Ορκόδοξοι 

Χριςτιανοί. Τζλοσ, υπιρχαν δφο μακθτζσ με διαγνωςμζνθ δυςλεξία κακϊσ και 

παιδιά με διαφορετικό επίπεδο ςτθ χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, γεγονόσ που 

επθρζαηε τθ ςχολικι τουσ επίδοςθ. 45 

Το πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε για μια ολόκλθρθ ςχολικι χρονιά από τον 

Σεπτζμβριο του 2007 μζχρι τον Λοφνιο του 2008. Χρειαηόταν, όμωσ ζνα πλαίςιο για 

να ενταχκεί ςτθ ςφγχρονθ ςχολικι πραγματικότθτα. Σφμφωνα με το ιςχφον 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα τα λογοτεχνικά κείμενα προςεγγίηονται, ωσ επί το πλείςτον, 

ςτο πλαίςιο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ με ςκοπό τθν «εναργζςτερθ προβολι τθσ 

δομισ, τθσ λειτουργίασ και των ορίων τθσ γλϊςςασ…»46 Συνεχίηοντασ, όμωσ, το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα ςθμειϊνει ότι «ςφμφωνα με τθ φιλοςοφία του 

Ρρογράμματοσ κρίνεται ςκόπιμθ θ μερικι αποςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων από τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ, γιατί θ 

λογοτεχνία παίηει ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθ γλωςςικι και γενικότερα ςτθν αιςκθτικι 

καλλιζργεια του ατόμου, ςτθν ευαιςκθτοποίθςι του απζναντι ςτα προβλιματα τθσ 

ηωισ, αλλά τα λογοτεχνικά κείμενα δεν αποτελοφν τα μοναδικά (ι όχι πάντα τα 

καταλλθλότερα) πρότυπα γλωςςικισ ζκφραςθσ». Ακόμθ πιο κάτω προτείνει «τθ 

ςφνδεςθ τθσ λογοτεχνίασ με το παιχνίδι, με τθν ψυχαγωγία, τθν καλλιζργεια του 

ςυναιςκιματοσ κακϊσ και με τον προβλθματιςμό-διάλογο πάνω ςε ποικίλα κζματα. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα του Ανκολογίου ι αυτά που παρουςιάηονται τθν ϊρα τθσ 

ελεφκερθσ ανάγνωςθσ είναι καλό να ςυνοδεφονται από παιγνιϊδεισ 

δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ». Μία από τισ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται 

ενδεικτικά είναι και θ «ςφνδεςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων με δραςτθριότθτεσ 

κεατρικισ ζκφραςθσ (αυτοςχεδιαςμοί, παντομίμα, διαςκευι λογοτεχνικϊν 

κειμζνων ςε κεατρικό ςενάριο κ.α.)».47  

Ενϊ, όμωσ, προτείνονται οι παραπάνω ενδιαφζρουςεσ προςεγγίςεισ, 

εντοφτοισ, θ εφαρμογι τουσ ςτθν τάξθ είναι δφςκολθ. Δεν εξαςφαλίηεται το 

κατάλλθλο πλαίςιο εφαρμογισ, κακϊσ ο χρόνοσ διδαςκαλίασ για τα δφο μακιματα 

(γλϊςςα και λογοτεχνία) προβλζπεται ακροιςτικά (ςτθν Δϋ τάξθ είναι περιοριςμζνοσ 

ςτισ 240 ϊρεσ περίπου). Εφλογο είναι ο δάςκαλοσ να πιζηεται χρονικά 

προςπακϊντασ να ολοκλθρϊςει τθ διδακτζα φλθ (επιτρζπεται ςτον εκπαιδευτικό να 

αντικαταςτιςει μζχρι το 25% του ςυνόλου των κειμζνων του βιβλίου με επίκαιρα 

                                                                                                                                       
δικαιωμάτων. Δυνατότθτεσ και περιοριςμοί, Διδακτορικι Διατριβι, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Κεςςαλονίκθσ, Ρ.Τ. Δ. Ε., Κεςςαλονίκθ, 2005, ς. 57-58. 
45

 Ρλθροφορίεσ για κάκε μακθτι που ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα παρζχονται ςτο Ραράρτθμα 3.   
46

 Διακεματικό Ρλαίςιο Σπουδϊν, Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν, 
Για τθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, Τόμοσ Α’, Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 
Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Β’ αρ. φφλλου 303/13-03-03, ς. 3775.  
47 Διακεματικό Ρλαίςιο Σπουδϊν… ό.π. 
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κείμενα ςχετικά με τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, που διαςφαλίηουν τισ 

προδιαγραφζσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ γλϊςςασ και περιεχομζνου).48   

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι το μάκθμα τθσ γλϊςςασ δεν ιταν 

πρόςφορο για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ. Σε αυτό ςυνετζλεςε το γεγονόσ ότι 

θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια του προγράμματοσ δεν αποτελοφςε τθν υπεφκυνθ 

μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, θ οποία, με τθ ςειρά τθσ, δυςκολευόταν να μοιραςτεί τισ 

διδακτικζσ ϊρεσ του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ. Θ διδακτικι πρόταςθ τελικά 

εντάχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ «Ευζλικτθσ Ηϊνθσ» –διάρκειασ δφο ωρϊν τθν εβδομάδα 

για τθν Δϋ Δθμοτικοφ– κατά τθν οποία το Αναλυτικό Ρρόγραμμα προτείνει τθν 

πραγματοποίθςθ διακεματικϊν δραςτθριοτιτων και ςχεδίων δράςθσ. «Οι εργαςίεσ 

αυτζσ ςτοχεφουν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του προςφερόμενου εκπαιδευτικοφ 

ζργου, προάγουν τθ ςυλλογικι προςπάκεια και τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, 

δραςτθριοποιοφν τουσ μακθτζσ και, παράλλθλα, επιτρζπουν ςτον εκπαιδευτικό να 

ενεργεί πρωτοβουλιακά και με ευελιξία, για να εκςυγχρονίηει και να επικαιροποιεί 

το περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ του».49 Ακόμθ αναφζρεται ότι 

θ Ευζλικτθ Ηϊνθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ «φίλτρο» από το οποίο κα περνοφν τα 

διάφορα πρωτοπόρα εκπαιδευτικά πιλοτικά προγράμματα που ανάλογα με τθν 

επιτυχία τθσ πιλοτικισ τουσ εφαρμογισ κα αποτελοφν μετζπειτα ςυςτατικό τθσ 

ςτοιχείο. 

Ρριν ακόμθ από τθν ζναρξθ των διδαςκαλιϊν ζγινε θ ενθμζρωςθ του 

διευκυντι, τθσ υπεφκυνθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ και των γονιϊν των παιδιϊν ςχετικά 

με το πρόγραμμα, το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του. Θ αντιμετϊπιςθ κα 

μποροφςε να χαρακτθριςτεί άλλοτε κετικι άλλοτε αδιάφορθ και άλλοτε 

καχφποπτθ.50 Με τθ ζναρξθ τθσ πρϊτθσ διδαςκαλίασ ζγινε και θ ενθμζρωςθ των 

ίδιων των μακθτϊν, των οποίων θ αντίδραςθ ιταν ενκουςιϊδθσ. Σε αυτό ςυνζβαλε 

και θ υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ με τθ κερμι παρουςίαςθ των διδαςκαλιϊν 

και τθν ψυχολογικι ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ. Άλλωςτε τα παιδιά ζτρεφαν 

εμπιςτοςφνθ ςτθν κρίςθ τθσ δαςκάλασ τουσ, που τουσ δίδαςκε για δεφτερθ 

ςυνεχόμενθ χρονιά. Θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικόσ από τθν αρχι ζδειξε το 

ενδιαφζρον τθσ να εφαρμοςτεί το πρόγραμμα, ζχοντασ τθ διάκεςθ πάντα να 

προςφζρει όπωσ μπορεί, τονίηοντασ, όμωσ, τθν ζλλειψθ γνωςτικοφ υπόβακρου ωσ 

προσ το περιεχόμενο του προγράμματοσ, τθ μζκοδο τθσ δραματοποίθςθσ και τθ 

                                                
48 Ππ., ς. 3773. 
49 Π.π., ς. 3739. 
50

 Λδιαίτερα ςτθ ςυηιτθςθ για τθ ςυλλογι δεδομζνων με μαγνθτοφϊνθςθ και βιντεοςκόπθςθ, 
κάποιοι γονείσ ιταν επιφυλακτικοί ζωσ και αρνθτικοί, αμφιβάλλοντασ για τον τρόπο που κα 
χρθςιμοποιθκεί το υλικό, γεγονόσ που επζτρεψε τθ βιντεοςκόπθςθ διδαςκαλιϊν μόνο κατά τθ 
δεφτερθ και τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ, όταν πια είχε αποκτθκεί θ εμπιςτοςφνθ από τουσ γονείσ 
και τα παιδιά. Επίςθσ, οι γονείσ δεν αιςκάνονταν άνετα με τθν ιδζα τθσ μαγνθτοφϊνθςθσ των 
ςυνεντεφξεϊν τουσ, οπότε καμία ςυνζντευξθ δεν μαγνθτοφωνικθκε. Στοιχείο που αξίηει να 
ςθμειωκεί είναι ότι θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια εργαηόταν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο για πρϊτθ 
ςχολικι χρονιά, γεγονόσ που εξθγεί τθν αρχικι αμιχανθ ι δφςπιςτθ ςτάςθ κάποιων γονιϊν –που 
προτιμοφςαν να ςυνεργάηονται με οικείουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ– απζναντι ςτο πρόγραμμα.  
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μεκοδολογικι προςζγγιςθ. Το κετικό ιταν, βζβαια, ότι ιξερε το κάκε παιδί 

προςωπικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ δυςκολίεσ που το κακζνα αντιμετϊπιηε και 

είχε κάκε διάκεςθ να βοθκιςει. 

Το πρόγραμμα είχε ςχεδιαςτεί να υλοποιθκεί ςε τρεισ φάςεισ ςυνολικά 

όπωσ προτείνεται από τθν Ομάδα Ζρευνασ. Ρριν, όμωσ από τθν ζναρξι του, 

απαραίτθτοσ κρίκθκε ο ςχεδιαςμόσ μιασ προκαταρκτικισ φάςθσ με ςτόχο τθν ομαλι 

ζνταξθ τθσ τάξθσ ςτο δραματικό ςτοιχείο. Θ προκαταρκτικι φάςθ ολοκλθρϊκθκε με 

τθν επιλογι τθσ διδακτικισ ενότθτασ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, του κζματοσ 

δθλαδι που κα τουσ απαςχολοφςε.51 Ζτςι, μετά τθν επιλογι τθσ διδακτικισ 

ενότθτασ «το ταξίδι», ξεκίνθςε θ πρϊτθ φάςθ, όπου ζγινε θ αφφπνιςθ του 

ενδιαφζροντοσ των παιδιϊν πάνω ςτο κζμα κακϊσ και θ δθμιουργία ερεκιςμάτων 

και ςυνκθκϊν που δίνουν ϊκθςθ ςτθν περαιτζρω ανάγνωςθ. Ακολοφκθςε θ 

δεφτερθ φάςθ, θ κυρίωσ αναγνωςτικι, θ οποία αφοροφςε ςτθ δθμιουργία 

αναγνωςτικϊν ομάδων, το διάβαςμα των βιβλίων και τθν προετοιμαςία τθσ 

παρουςίαςισ τουσ. Τζλοσ, ςτθν τρίτθ και τελευταία φάςθ, ζγινε θ παραγωγι 

ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν που ςκοπό είχαν να παρουςιάςουν τθν άποψθ 

των παιδιϊν πάνω ςτο κζμα, τθν ευαιςκθςία τουσ ςε αυτό και τισ εμπειρίεσ που 

αποκόμιςαν. Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ, ςε όλεσ τισ 

φάςεισ, δεν ιταν αποκλειςτικά γλωςςικζσ, αλλά χρθςιμοποιικθκαν πρακτικζσ από 

άλλεσ τζχνεσ κυρίωσ κζατρο-δραματοποίθςθ αλλά και μουςικι, ηωγραφικι, 

φωτογραφία. Ζτςι, θ αφφπνιςθ του ενδιαφζροντοσ για ανάγνωςθ, θ προετοιμαςία 

για τθν παρουςίαςθ των λογοτεχνικϊν βιβλίων όπωσ και θ παραγωγι λόγου από τα 

παιδιά ζγινε με ποικίλουσ τρόπουσ και διαφορετικά μζςα. 

Πλεσ οι φάςεισ του προγράμματοσ ςτθρίχκθκαν μεκοδολογικά ςτθν ζρευνα 

δράςθσ.52 Κάκε μία φάςθ αποτελοφςε και μια ςπείρα ολοκλιρωςθσ του κφκλου που 

περνοφςε από τα τζςςερα ςτάδια τθσ ζρευνασ δράςθσ: ςχεδιαςμόσ, δράςθ, 

παρατιρθςθ και ςτοχαςμόσ. Σφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό του προγράμματοσ, 

κακεμιά φάςθ προχπόκετε ζναν αναλυτικό ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων και ςτόχων. 

Ακολουκοφςε το ςτάδιο τθσ δράςθσ, τθσ εφαρμογισ, δθλαδι, των διδαςκαλιϊν τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ. Ραράλλθλα χρονικά, ιταν το ςτάδιο τθσ παρατιρθςθσ και 

τθσ ςυλλογισ δεδομζνων. Τα δεδομζνα, μζςα από μια διαδικαςία ανάλυςθσ και 

επεξεργαςίασ, οδθγοφςαν ςτον ςτοχαςμό, που αποτελοφςε ιδιαίτερο ςθμείο 

αναφοράσ ςτον ςχεδιαςμό τθσ επόμενθσ φάςθσ.   

                                                
51 Υπενκυμίηεται ότι θ Ομάδα Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ορίηει ωσ διδακτικι 
ενότθτα μια ολοκλθρωμζνθ αναγνωςτικι και μακθςιακι διαδικαςία που ςυνδυάηει γλωςςικζσ και 
μθ γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνδζει τα βιβλία –λογοτεχνικά ι μθ– ςε ζνα επικοινωνιακό 
ςφνολο. Ζτςι, κάκε διδακτικι ενότθτα αποτελείται από ζνα ςφνολο βιβλίων που ςχετίηονται μεταξφ 
τουσ με βάςθ κάποιο κοινό ςτοιχείο: το κζμα, το είδοσ που ανικουν, το φφοσ, προςπακϊντασ πάντα 
να βρίςκονται κοντά ςτισ εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, να είναι επίκαιρα και 
ςθμαντικά. Στο Ε. Χοντολίδου, «Ραιδαγωγικζσ Αρχζσ του Ρρογράμματοσ», ςτο Αποςτολίδου & 
Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 45.   
52

 Ραραπάνω ζγινε αναλυτικι αναφορά ςτθν ζρευνα δράςθσ, ςτουσ λόγουσ που επιλζχκθκε και ςτο 
μοντζλο που εφαρμόςτθκε ςτθν παροφςα ζρευνα.  



133 

 

 

Θ προςφορά τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ, του κριτικοφ φίλου και 

τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ 

Σφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και τθ μορφι ζρευνασ 

δράςθσ που επιλζχτθκε, είχε αποφαςιςτεί θ ζρευνα να διεξαχκεί πρακτικά από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια.53 Κακϊσ, όμωσ, «θ ζρευνα δράςθσ λειτουργεί καλφτερα 

όταν είναι ςυνεργατικι»54 είχε επιλεγεί ςτθν όλθ διαδικαςία θ ςυμμετοχι δφο 

ςυνεργατϊν-εκπαιδευτικϊν του ςχολείου, ςυγκεκριμζνα τθσ ςυμμετζχουςασ 

παρατθριτριασ και του κριτικοφ φίλου.55 Ζτςι, κατά τθ διάρκεια του ερευνθτικοφ 

ζργου ςυλλζχτθκαν πλθροφορίεσ και από τουσ τρεισ εκπαιδευτικοφσ-ςυνεργάτεσ, 

πλθροφορίεσ οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια ανταλλάχκθκαν, ςυηθτικθκαν, καταγράφθκαν 

και αξιολογικθκαν. Λδιαίτερα ςθμαντικι ιταν προςφορά του κριτικοφ φίλου, μιασ 

ςυναδζλφου δαςκάλασ με ςπουδζσ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και με μεγάλο 

ενδιαφζρον για το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ». Ο κριτικόσ φίλοσ βοικθςε ςτο 

ςτάδιο τθσ δράςθσ (ςυμμετοχι κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ), τθσ 

παρατιρθςθσ με τθ ςυλλογι δεδομζνων (βιντεοςκόπθςθ κάποιων διδαςκαλιϊν 

κατά τθ δεφτερθ και τρίτθ φάςθ και καταγραφι γραπτϊν ςχολίων) αλλά κυρίωσ θ 

προςφορά τθσ ζγκειται ςτο ςτάδιο του ςτοχαςμοφ και του επαναςχεδιαςμοφ. 

Ανεκτίμθτθ, όμωσ, ιταν θ προςφορά τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ, μιασ 

ςυναδζλφου του ςυγκεκριμζνου ςχολείου με εμπειρία και ζντονθ ευαιςκθςία ςε 

κζματα διαπολιτιςμικότθτασ και με μεγάλο ενδιαφζρον για εναςχόλθςθ με τεχνικζσ 

κεάτρου και δραματοποίθςθσ. Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςυνετζλεςε ςε όλα 

τα ςτάδια τθσ ζρευνασ: ςυμμετζχοντασ θ ίδια ςε κάποιεσ δράςεισ και 

εμψυχϊνοντασ ςε άλλεσ τουσ μακθτζσ, παρατθρϊντασ και καταγράφοντασ με κάκε 

λεπτομζρεια όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ κάκε ςυνάντθςθσ, κρατϊντασ κακθμερινό 

θμερολόγιο των ςυναντιςεων (από τθν πρϊτθ φάςθ και μετά), βοθκϊντασ ςτθν 

ανάλυςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων, ςυμμετζχοντασ ςτον ςτοχαςμό όςων 

προθγικθκαν και ςτον ςχεδιαςμό όςων ζπονταν.  

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια και ο κριτικόσ φίλοσ 

πρόςφεραν εναλλακτικζσ ερμθνείεσ των ςτοιχείων, αντιδράςεισ ςτα κζματα που 

προζκυπταν ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, ιδζεσ για επόμενα βιματα, ιδζεσ για 

τουσ λόγουσ που ςυμβαίνουν ςυγκεκριμζνα περιςτατικά, αφθγιςεισ για τισ δικζσ 

τουσ ςχετικζσ εμπειρίεσ.56 Ζτςι, οι προβλθματιςμοί και τα διλιμματα που 

ςυηθτικθκαν με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια και 

                                                
53 Θ ςυγκεκριμζνθ μορφι αποτελεί μία από τισ τρεισ δυνατότθτεσ που αναφζρουν οι Cohen και 
Manion, απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα «ποιοσ αναλαμβάνει ςτθν πράξθ τθν ζρευνα-δράςθσ ςτα 
ςχολεία». Στο Cohen & Manion 1994, ό.π., ς. 262-264.  
54

 Π.π., ς. 264-270. 
55

 Ραρά το γεγονόσ ότι ο κριτικόσ φίλοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν μια ςυνάδελφοσ-εκπαιδευτικόσ 
του ςχολείου, για τθν καλφτερθ ροι του λόγου επιλζχτθκε θ χριςθ του αρςενικοφ γζνουσ. Κα 
αναφζρομαι, δθλαδι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ δαςκάλα ωσ «ο κριτικόσ φίλοσ». 
56 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 83. 
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τον κριτικό φίλο οδιγθςαν ςε ςυνεχείσ επαναςχεδιαςμοφσ με τισ αναγκαίεσ κάκε 

φορά τροποποιιςεισ και παραμζτρουσ, ϊςτε να διευκολφνεται θ ςυγκεκριμζνθ 

πολυπολιτιςμικι τάξθ και να προςεγγίηονται καλφτερα οι ερευνθτικοί ςτόχοι. 

Σαφϊσ, ο ρόλοσ των δφο ςυνεργατϊν ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτο ςτάδιο τθσ 

ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων και ςτο μετζπειτα ςτάδιο του 

ςτοχαςμοφ, όπου μποροφςε ο κακζνασ να ςυμβάλλει αξιοποιϊντασ τισ προςωπικζσ 

του δεξιότθτεσ. Θ προςφορά των δφο εκπαιδευτικϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ γίνεται πιο εμφανισ και ςυγκεκριμζνθ παρακάτω ςτο παρόν 

κεφάλαιο, όπου γίνεται θ ανάλυςθ των μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων.  

 Βζβαια, κα ιταν παράλειψθ να μθν αναφερκεί ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ 

μόνιμθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ δαςκάλα, ζχοντασ ςυμπλθρϊςει 

είκοςι δφο χρόνια προχπθρεςίασ ςτο εν λόγω ςχολείο, είχε μεγάλθ εμπειρία. Ιταν 

υπεφκυνθ για το ςυγκεκριμζνο τμιμα για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά (Γϋ και Δϋ 

Δθμοτικοφ). Γνωρίηοντασ, λοιπόν, όλα τα παιδιά καλά, ζδωςε ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ για τον κακζνα μακθτι ξεχωριςτά –τον τρόπο που μακαίνει, αν 

ςυνεργάηεται, αν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ ι κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ– 

τόςο ςτισ τακτζσ ςυναντιςεισ που ςυντελοφνταν με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια 

όςο και ςτθν τελευταία μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ που πραγματοποιικθκε. 

Γενικότερα, όμωσ, ςυνζβαλε ςε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, κακϊσ με τθν 

κριτικι τθσ ματιά, το ενδιαφζρον και τθν εξοικείωςι τθσ με τουσ μακθτζσ και τουσ 

γονείσ διευκόλυνε ςυχνά ςτθ λφςθ δυςκολιϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων. 

Επίςθσ ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ τθσ πάνω ςε διάφορα ηθτιματα που απαςχολοφςαν 

τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια βοικθςε ςε αρκετζσ ςτιγμζσ ςτον ςχεδιαςμό των 

επόμενων φάςεων. 

 Σφμφωνα με τα παραπάνω, ζγινε μια προςπάκεια να ςυντελεςτεί μια 

ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ που να εμπλζκει πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ ζρευνα δράςθσ διενεργικθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια με 

ςυνεργάτεσ κυρίωσ τουσ μακθτζσ τθσ όπωσ και άλλουσ εμπλεκόμενουσ –λιγότερο ι 

περιςςότερο– ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ τθ ςυμμετζχουςα 

παρατθριτρια, τον κριτικό φίλο, τθν υπεφκυνθ δαςκάλα τθσ τάξθσ και τουσ γονείσ 

των παιδιϊν.57 Βζβαια, χρειάηεται να λθφκοφν υπόψθ κάποιοι παράγοντεσ τθσ 

ςχολικισ πραγματικότθτασ του ςιμερα, που εμφανίςτθκαν και ςτο ςυγκεκριμζνο 

αναγνωςτικό πρόγραμμα: οι εκπαιδευτικοί δυςκολεφονται λόγω τθσ πίεςθσ του 

χρόνου και τθσ πίεςθσ τθσ φλθσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ να ςυνεργαςτοφν ι 

να δείξουν ενδιαφζρον για εναλλακτικά προγράμματα. Ακόμθ και όταν κελιςουν να 

εμπλακοφν ςε παρόμοιεσ διαδικαςίεσ, υπάρχει πικανότθτα να προκφψουν 

ανατροπζσ ςτο ςχολικό πρόγραμμα που δυςκολεφουν τθ ςυνεργαςία. Από τθν 

άλλθ, οι γονείσ ςυχνά είναι καχφποπτοι για ό,τι καινοφριο, που δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτα ςχολικά εγχειρίδια. Ράντωσ θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, παρά 

τα όποια προβλιματα αντιμετωπίςτθκαν –ςτθν αρχι κυρίωσ– υπιρξε μια όμορφθ 
                                                
57 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 59. 
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ςυνεργαςία που εμπλοφτιςε ςε κάκε επίπεδο τισ εμπειρίεσ όλων των μελϊν που 

ςυμμετείχαν.  

 

 

 

Οι μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων 

Ειδικι αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων και 

ςτθν καταγραφι-αποκωδικοποίθςθ των αναλφςεων που προζκυπταν από τθ φάςθ 

τθσ παρατιρθςθσ προκειμζνου να γίνει το πζραςμα ςτον ςτοχαςμό και κατά 

ςυνζπεια ςε ζναν νζο ςχεδιαςμό.58 Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ 

αξιοποιικθκαν: ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάλυςθ κοινωνιογραμμάτων ςτισ αρχικζσ 

ςυναντιςεισ του προγράμματοσ, θ χριςθ διαφόρων πρακτικϊν και ιδεϊν ςτθ 

διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ59 (θ αρχικι εφαρμογι τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθ δομθμζνθ παρατιρθςθ και τισ αυςτθρά προκακοριςμζνεσ «λίςτεσ 

παρατιρθςθσ» και θ μετζπειτα επιλογι αποκλειςτικά τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ με 

τθ χριςθ των ευρφτερων κεματικϊν εςτίαςθσ), θ τιρθςθ –καταγραφι και ανάλυςθ 

του κακθμερινοφ θμερολογίου τθσ εκπαιδευτικοφ– ερευνιτριασ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ζρευνασ, το κακθμερινό θμερολόγιο τθσ ςυμμετζχουςασ 

παρατθριτριασ, τα ςχόλια του κριτικοφ φίλου (ςε γραπτι μορφι ι μζςω των 

ςυηθτιςεων), θ χριςθ και ανάλυςθ των προςωπικϊν φακζλων κάκε μακθτι που 

αποτελοφνταν από τισ γραπτζσ εργαςίεσ του ςτο τετράδιο ταξιδιοφ και τα 

θμερολόγια λίγων μακθτϊν (οι περιςςότεροι δεν ανταποκρίκθκαν ςτθν 

θμερολογιακι γραφι), θ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων (με ςυνεντευξιαηόμενουσ τθ 

μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ και τουσ γονείσ), ο ςχεδιαςμόσ και θ χριςθ τριϊν 

ερωτθματολογίων που απευκφνονταν ςτουσ μακθτζσ, θ μαγνθτοςκόπθςθ κάποιων 

ςυναντιςεων ςε video, θ εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ τριγωνοποίθςθσ και 

γενικότερα θ χριςθ πρακτικϊν και ιδεϊν ςτθ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ των 

δεδομζνων, του ςτοχαςμοφ και κατ’ επζκταςθ του νζου ςχεδιαςμοφ. Αναλυτικότερθ 

αναφορά ςτθν αξιοποίθςθ των μεκόδων και ςτρατθγικϊν ςυλλογισ και ανάλυςθσ 

των δεδομζνων γίνεται ακολοφκωσ ςτο παρόν κεφάλαιο.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια κράτθςε αναλυτικό, 

κακθμερινό θμερολόγιο κάκε ςυνάντθςθσ. Άλλωςτε, θ τιρθςθ θμερολογίου είναι 

από τισ πιο απλζσ και οικείεσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ ενϊ ταυτόχρονα οργανϊνεται 

πιο εφκολα. Εξάλλου, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, ζχοντασ υλοποιιςει άλλα δφο 

πιλοτικά αναγνωςτικά προγράμματα, είχε πειραματιςτεί και καταλιξει ςε κάποιεσ 

διευκολυντικζσ προτάςεισ και ιδζεσ όςον αφορά τθν τιρθςθ θμερολογίου. 

Αναλυτικότερα, θ καταγραφι των πλθροφοριϊν αποφαςίςτθκε να γίνει ςε δφο 

ςτάδια: το πρϊτο ςτάδιο είναι κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, όπου θ 

                                                
58

 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 31-56, 130-221.    
59

 Θ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ και οι τροποποιιςεισ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ 
περιγράφονται πιο αναλυτικά παρακάτω.  



136 

 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, ζχοντασ το ακριβζσ πλάνο όλων των δραςτθριοτιτων με 

αρκετά μεγάλα κενά ανάμεςα, δθμιουργεί ζνα ςχζδιο παρατιρθςθσ με 

προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ για τθν καταγραφι πλθροφοριϊν, ςχολίων ι 

ςυγκεκριμζνων εκφράςεων των μακθτϊν.60 Ταυτόχρονα, ςτο ίδιο ςχζδιο ζχει 

καταγεγραμμζνα όλα τα ονόματα των παιδιϊν, αφινοντασ μεγάλο περικϊριο ςτο 

κακζνα για τθν προςκικθ ςθμειϊςεων. Με τον τρόπο αυτό, το ςχζδιο παρατιρθςθσ 

εξυπθρετεί τον εκπαιδευτικό-ερευνθτι να κερδίςει χρόνο ςτθν καταγραφι 

ςθμειϊςεων παράλλθλα με τθ δράςθ. Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο, όλεσ οι παραπάνω 

ςφντομεσ ςθμειϊςεισ μαηί με νζεσ, καταγράφονται από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια ςε ζνα χοντρό τετράδιο, μετά τθ λιξθ τθσ κάκε διδακτικισ ςυνάντθςθσ. 

Θ καταγραφι (υπόμνθμα), που πρζπει να γίνεται όςο το δυνατόν αμζςωσ μετά τθν 

κάκε ςυνάντθςθ, περιλάμβάνε τόςο περιγραφικά μζρθ (θμερομθνία, χϊρο 

διεξαγωγισ, ςυμβάντα, εκφράςεισ, αναπαραςτάςεισ διαλόγων) όςο και 

ερμθνευτικά μζρθ (ςκζψεισ, ςυναιςκιματα, ερμθνείεσ, προβλθματιςμοφσ). 

Επιπλζον, είχε αποφαςιςτεί θ προςωρινι ανάλυςθ των θμερολογιακϊν γραφϊν, 

ζνα πολφ ςθμαντικό μζροσ του θμερολογίου, κακϊσ δείχνει αν οι περιγραφζσ και οι 

ερμθνείεσ εξυπθρετοφν τθν ζρευνα και απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα ι 

χρειάηεται επαναςχεδιαςμόσ των δράςεων. Ζτςι, μζςα από τθν ανάγνωςθ των 

θμερολόγιων γινόταν αναςτοχαςμόσ τθσ ζρευνασ και παράλλθλα καταγράφονταν 

ςθμειϊςεισ που αφοροφν: το ερευνθτικό ερϊτθμα που τίκεται (κεωρθτικζσ 

ςθμειϊςεισ), τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται (μεκοδολογικζσ 

ςθμειϊςεισ) και τισ ιδζεσ για τθ βελτίωςθ τθσ πρακτικισ (ςθμειϊςεισ ςχεδιαςμοφ).61 

Χριςιμθ ςτθν καταγραφι του αναλυτικοφ θμερολογίου κεωρικθκε θ φπαρξθ 

μεγάλου περικωρίου ςτο τετράδιο, ϊςτε να μποροφν να ςθμειωκοφν αργότερα 

αλλαγζσ, προςκικεσ ι παραπομπζσ ςε άλλα ςθμεία του. Βζβαια, ςτο θμερολόγιο 

ςυμπεριλιφκθκαν δεδομζνα που είχαν ςυλλεγεί με άλλα ερευνθτικά εργαλεία.62  

Ταυτόχρονα, ο κριτικόσ φίλοσ ανζλαβε τθ ςυλλογι δεδομζνων από τθν 

ενδεχόμενθ βιντεοςκόπθςθ κάποιων ςυναντιςεων, ςτοιχεία τα οποία, ςτθ 

ςυνζχεια, δζχτθκαν ανάλυςθ και επεξεργαςία με τθ ςυμβολι και των τριϊν 

ςυνεργατϊν. Βζβαια, θ μαγνθτοςκόπθςθ ςε βίντεο, κακϊσ αυξάνει τισ πικανότθτεσ 

να παραβιαςτεί θ ιδιωτικι ςφαίρα των ατόμων, ζκετε ωσ προχπόκεςθ τθν απόλυτθ 

ςυμφωνία όλων των ςυμμετεχόντων του προγράμματοσ.63 Στθ ςυγκεκριμζνθ 

                                                
60 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τιρθςθ θμερολογίου τθσ ζρευνασ δράςθσ ςτο 
Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 31-61. 
61

 Π.π., ς. 46-51.  
62 Εννοϊ τα ςχόλια τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ ι των γονζων μζςα από μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, τα 
αποτελζςματα ερωτθματολογίων ι κοινωνιογραμμάτων τθσ τάξθσ, τα ςχόλια τθσ ςυμμετζχουςασ 
παρατθριτριασ ι του κριτικοφ φίλου από τισ γραπτζσ ςθμειϊςεισ ι τα θμερολόγιά τουσ.  
63

 Οι Altrichter, Posh και Somekh, αναφερόμενοι ςτθ μαγνθτοςκόπθςθ ςε βίντεο, ςθμειϊνουν 
διάφορα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Το κυριότερο πλεονζκτθμα είναι ότι γίνεται ςχετικά 
ολοκλθρωμζνθ καταγραφι τθσ κατάςταςθσ, γίνονται ορατζσ οι αιτιακζσ ςχζςεισ και οι ςχζςεισ 
μεταξφ λεκτικισ και μθ λεκτικισ ςυμπεριφοράσ ενϊ αναπαρίςταται θ αλλθλουχία των ςυμβάντων 
μζςα ςτον χρόνο. Πςον αφορά τα μειονεκτιματα, θ βιντεοςκόπθςθ απαιτεί πολφ εξοπλιςμό που 
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ζρευνα, αρκετοί γονείσ διατιρθςαν επιφυλακτικι ι αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθν 

παρουςία κάμερασ μζςα ςτθν τάξθ, γεγονόσ που επζτρεψε τθ βιντεοςκόπθςθ 

κάποιων ςυναντιςεων τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ φάςθσ μόνο, όταν πια είχε 

εδραιωκεί θ εμπιςτοςφνθ από τουσ γονείσ και τα παιδιά. Άλλωςτε, υπιρξαν 

μακθτζσ (κυρίωσ τα δφο παιδιά με προβλιματα δυςλεξίασ) που είχαν πρόβλθμα με 

τθ βιντεοςκόπθςθ και διλωςαν ότι δεν αιςκάνονται άνετα και ντρζπονται.  

Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια και ο κριτικόσ φίλοσ κατζγραψαν τισ 

πλθροφορίεσ και τα ςχόλιά τουσ ςε γραπτζσ ςθμειϊςεισ ι θμερολόγιο. Θ 

καταγραφι γινόταν κατά τθ διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ, με τθ χριςθ ενόσ ςχεδίου 

με προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ, ι μετά τθν παρατιρθςθ, όςο το δυνατόν 

νωρίτερα.64  

Θ ανοιχτι ερευνθτικι παρατιρθςθ (open observation), αποτζλεςε τθ βαςικι 

μζκοδο ςυλλογισ δεδομζνων. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ, δθλαδι, επζτρεψε ςτθ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια τθν καταγραφι όλων των περιςτατικϊν τθσ τάξθσ –

λεκτικισ ι μθ λεκτικισ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν κακϊσ και κεμάτων που 

προκφπτουν απροςδόκθτα.65 Βζβαια, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, από τισ πρϊτεσ 

μόλισ ςυναντιςεισ τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ, παρουςιάςτθκαν πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και ηθτιματα τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ που χρειάηονταν 

ιδιαίτερθ παρατιρθςθ. Κακϊσ θ παρατιρθςθ ςυνεπάγεται πάντα τθν επιλογι από 

μια πλθκϊρα ςυμβάντων, όςο πιο περιοριςμζνο είναι το πεδίο τθσ παρατιρθςθσ, 

τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ακρίβειά τθσ.66 Για τον λόγο αυτό, ςχεδιάςτθκε μια 

εναλλακτικι πρόταςθ για ςυνδυαςμό ανοιχτισ και εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ 

(focused observation), θ οποία προχπόκετε τθν επιλεκτικι κατθγοριοποίθςθ 

κεμάτων.67 Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςα από τισ λεπτομερϊσ κακοριςμζνεσ «λίςτεσ 

παρατιρθςθσ» που ςχεδιάηονταν εκ των προτζρων από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια καλοφνταν να δϊςει ζμφαςθ ςτα 

ςυγκεκριμζνα κζματα που κίγονταν ςτθν τάξθ και να ςυλλζξει για αυτά κυρίωσ 

υλικό. Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, ςφμφωνα με τθν εςτιαςμζνθ παρατιρθςθ, 

κατζγραψε τισ πλθροφορίεσ ςε μορφι κωδικοποιθμζνων αρικμϊν που αφοροφςαν 

τθν κακεμιά λίςτα. Θ δυνατότθτα ςυγγραφισ προςωπικοφ ενιαίου κειμζνου όπου 

περιγράφεται και ςχολιάηεται κάκε ςυνάντθςθ δόκθκε ςτθ ςυμμετζχουςα 

                                                                                                                                       
μπορεί να προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ ςτθν τάξθ ενϊ ταυτόχρονα απαιτεί πολφ χρόνο ςτθν 
ανάλυςθ των δεδομζνων. Το ςοβαρότερο μειονζκτθμα είναι ότι οι μαγνθτοςκοπιςεισ μπορεί να 
είναι παραπλανθτικζσ επειδι δίνουν τθν εντφπωςθ πωσ αποτελοφν μια πλιρθ καταγραφι των 
γεγονότων, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα είναι πολφ επιλεκτικζσ. Τζλοσ, ςτθ βιντεοςκόπθςθ είναι 
ζντονοσ ο δεοντολογικόσ προβλθματιςμόσ κακϊσ κακίςταται απαραίτθτθ θ ςυγκατάκεςθ και 
ςυμφωνία όλων των ςυμμετεχόντων με τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ςυλλογισ δεδομζνων. Στο 
Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 153- 154, 122-124.  
64

 Ρρακτικζσ για τθν καταγραφι των παρατθριςεων αναφζρονται ςτο Altrichter & Posh & Somekh 
2001, ό.π., ς. 130-136. 
65

 D. Hopkins, A Teacher’s Guide to Classroom Research, Open University Press, Buckingham- 
Philadelphia, 2002, ς. 83-85. 
66

 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 132. 
67 Hopkins 2002, ό.π., ς. 85-89. 
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παρατθριτρια μζςα από τθν ανοιχτι παρατιρθςθ. Τελικά, κατά τθ διάρκεια 

διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, ο ςυνδυαςμόσ τθσ ανοιχτισ και τθσ εςτιαςμζνθσ 

παρατιρθςθσ εφαρμόςτθκε μόνο ςτθν προκαταρκτικι φάςθ, κακϊσ διαπιςτϊκθκε 

ότι οι «λίςτεσ παρατιρθςθσ» δεν διευκόλυναν ιδιαίτερα ςτθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων τθσ ζρευνασ ενϊ παράλλθλα περιόριηαν τθν ανοιχτι παρατιρθςθ.68 Οι 

παραπάνω διαπιςτϊςεισ προζκυψαν μζςα από τον ςτοχαςμό τθσ προκαταρκτικισ 

φάςθσ. Ζτςι, ςτον επόμενο ςχεδιαςμό, ςτον ςχεδιαςμό, δθλαδι, τθσ πρϊτθσ φάςθσ 

(αλλά και των υπόλοιπων φάςεων), ςυντελζςτθκε μια τροποποίθςθ ωσ προσ τισ 

μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων, γεγονόσ που ςυμφωνεί απόλυτα με τθ 

μεκοδολογία τθσ ζρευνασ δράςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αποφαςίςτθκε θ εφαρμογι 

αποκλειςτικά τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ, θ οποία, όμωσ ςυνοδευόταν από 

κεματικζσ εςτίαςθσ για κάκε ςυνάντθςθ.69      

Σαφϊσ, ςτθ ςυλλογι και ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ, 

ςυμπεριλιφκθκε το υλικό, όχι μόνο από τθν προφορικι ςυμμετοχι των παιδιϊν 

αλλά και από τθ γραπτι τουσ ανταπόκριςθ ςτο πρόγραμμα. Σε αυτό το ςθμείο είναι 

απαραίτθτο να διευκρινιςτεί ότι προκειμζνου να γίνει πιο προςωπικι και ςαφισ θ 

ςυμμετοχι και ανταπόκριςθ του κάκε μακθτι ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα –με 

όποιεσ ιδιαιτερότθτεσ ι ανάγκεσ ο κακζνασ ςυμπεριλάμβανε– κεωρικθκε χριςιμθ 

θ απόδοςθ ονομάτων ςτουσ μακθτζσ. Σαφϊσ, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι για 

λόγουσ δεοντολογίασ, τα ονόματα που επιλζχτθκαν για τουσ μακθτζσ, δεν 

αποτελοφν τα πραγματικά ονόματα των παιδιϊν, αλλά ψευδϊνυμα. Πλα τα 

υπόλοιπα ςτοιχεία που αφοροφν τθν καταγωγι ι τθν εκνοτικι ομάδα, τισ 

κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι τθ ςχολικι επίδοςθ των 

παιδιϊν αποτελοφν πραγματικά ςτοιχεία. 

 Αναλυτικότερα, ςχετικά με τθ γραπτι ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ, κάκε μακθτισ 

κλικθκε να ζχει τον προςωπικό του φάκελο, όπου φυλάςςονταν οι προςωπικζσ ι 

ομαδικζσ γραπτζσ του εργαςίεσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ, δόκθκαν ςτθν τάξθ κατά τθ 

διάρκεια των τριϊν φάςεων του προγράμματοσ: αναλυτικότερα, κάποιεσ μικρζσ 

ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ χρθςιμοποιικθκαν ςτθν πρϊτθ φάςθ για τθ γνωριμία 

με το κζμα, τθν αφφπνιςθ του ενδιαφζροντοσ και τθ δθμιουργία ερεκιςμάτων για 

περαιτζρω ανάγνωςθ. Κατά τθ δεφτερθ φάςθ, κάκε αναγνωςτικι ομάδα (ςυλλογικά 

ι ατομικά) αςχολικθκε με δραςτθριότθτεσ που ςυνδυάηουν τεχνικζσ 
                                                
68 Συγκεκριμζνα, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια διλωςε ότι θ επιλεκτικι κατθγοριοποίθςθ κεμάτων 
και παρατιρθςθ των μακθτϊν ανά ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα, που όριηαν οι «λίςτεσ 
παρατιρθςθσ» τθσ εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ, περιόριηαν τθν ευελιξία τθσ «ανοιχτισ παρατιρθςθσ». 
Επιπλζον, με τθν «ανοιχτι παρατιρθςθ» επιτυγχανόταν θ καταγραφι περιςτατικϊν και παραμζτρων 
που δεν είχαν προβλεφκεί από τισ εκπαιδευτικοφσ. Άλλωςτε, τα αποτελζςματα τθσ εςτιαςμζνθσ 
παρατιρθςθσ που προζκυψαν από τθν προκαταρτικι φάςθ, δεν διευκόλυναν ιδιαίτερα τθν 
εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων.     
69

 Με τον ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό μεκόδου παρατιρθςθσ, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια είχε τθ 
δυνατότθτα να παρατθριςει και να καταγράψει ςυνολικά και ελεφκερα τα δεδομζνα ενϊ 
ταυτόχρονα είχε μια πιο ςυγκεκριμζνθ κεματικι να ερευνιςει ςε κάκε ςυνάντθςθ. Οι κεματικζσ 
εςτίαςθσ, που χρθςιμοποιικθκαν ςε κάκε φάςθ του προγράμματοσ, αναφζρονται πιο αναλυτικά ςτα 
επόμενα κεφάλαια τθσ ζρευνασ, όπου αναλφεται διεξοδικά το αναγνωςτικό πρόγραμμα.  
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δραματοποίθςθσ και παραγωγι γραπτοφ λόγου, προκειμζνου να νοθματοδοτιςει 

το λογοτεχνικό βιβλίο τθσ και να το παρουςιάςει ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ τθσ τάξθσ. 

Τζλοσ, ςτθν τρίτθ φάςθ, τθ φάςθ τθσ παραγωγισ λόγου από τουσ μακθτζσ, 

διεξιχκθςαν ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ γραπτοφ λόγου με ςκοπό τθν 

παρουςίαςθ των απόψεων και ςκζψεων των παιδιϊν ςχετικά με το κζμα και τισ 

εμπειρίεσ που αποκόμιςαν από το πρόγραμμα. Βζβαια, οι μακθτζσ κλικθκαν να 

αςχολθκοφν και με τθ ςυγγραφι θμερολογίου κάκε ςυνάντθςθσ, το οποίο κα 

ςυμπεριλαμβανόταν ςτον προςωπικό τουσ φάκελο. Τα παιδιά, δθλαδι, καλοφνταν 

να περιγράψουν, ςε προςωπικό φφοσ και ελεφκερα, τισ δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν 

χϊρα ςε κάκε ςυνάντθςθ (ι όποιεσ από αυτζσ ικελαν), αναφζροντασ τισ ςκζψεισ, 

τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματα που τουσ δθμιουργικθκαν, τισ δυςκολίεσ, τουσ 

προβλθματιςμοφσ ι τισ ενςτάςεισ τουσ, τθν ανταπόκριςι τουσ ςε ςχζςθ με το 

πρόγραμμα κακϊσ και τθ ςχζςθ τουσ με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ, όμωσ, πολυπολιτιςμικι τάξθ, δεν ιταν κακόλου εξοικειωμζνθ με τθν 

θμερολογιακι γραφι, με αποτζλεςμα πολφ λίγα παιδιά (ςυνολικά τζςςερα) να 

ανταποκρικοφν ςτθ ςυγγραφι θμερολογίου.  

Θ ςφνταξθ ερωτθματολογίων –και θ ςυμπλιρωςι τουσ από τουσ μακθτζσ– 

κεωρικθκε μια από τισ απαραίτθτεσ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων τθσ ζρευνασ. 

Τα ερωτθματολόγια, που το κακζνα είχε ιδιαίτερο ςτόχο, δόκθκαν ςε κάποια 

κατάλλθλθ ςτιγμι του προγράμματοσ, ϊςτε από τθ μια να διευκολφνουν τθν 

ζρευνα ςτον απολογιςμό και ςτοχαςμό κάποιων δράςεων που προθγικθκαν και 

από τθν άλλθ τα αποτελζςματά τουσ να λαμβάνονται υπόψθ ςτον μετζπειτα 

ςχεδιαςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό είχαν 

αποφαςιςτεί να δοκοφν δφο ερωτθματολόγια: το πρϊτο αποτελοφςε ζνα 

ερωτθματολόγιο που είχε ωσ ςτόχο του να μελετιςει τθν ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ 

ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία και ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Το ςυγκεκριμζνο 

ερωτθματολόγιο, που δόκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ αναγνωςτικισ (δεφτερθσ) 

φάςθσ, περιλάμβανε κυρίωσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου ι «κλίμακασ», ζτςι ϊςτε οι 

μακθτζσ, επιλζγοντασ τθν απάντθςθ που τουσ εκφράηει περιςςότερο, να 

διευκολφνονται και να απαντοφν πιο ςφντομα.70 Άλλωςτε, με τισ κλειςτζσ 

ερωτιςεισ, ςτισ οποίεσ ο ερωτϊμενοσ πρζπει να επιλζξει μεταξφ όλων των 

απαντιςεων που προτείνονται από τον ερευνθτι, δεν αφινονται περικϊρια 

διφοροφμενων απαντιςεων.71 Επιπλζον, οι ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου γίνονται 

εφκολα κατανοθτζσ και είναι ςυγχρόνωσ εφκολο να απαντθκοφν. Τζλοσ, 

                                                
70

 Οι ερωτιςεισ «κλίμακασ» προςφζρουν ςτον ερωτϊμενο ζνα ςφνολο λεκτικϊν απαντιςεων και 
εκείνοσ απαντά υποδεικνφοντασ βακμοφσ ςυμφωνίασ ι αςυμφωνίασ ι ιεραρχϊντασ τισ επιλογζσ του. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφζρονται κάποιεσ ερωτιςεισ «κλίμακασ» τθσ παροφςασ ζρευνασ: «Το βιβλίο 
που διάβαςα: - μου άρεςε πολφ, -μου φάνθκε μζτριο, -μου άρεςε λίγο, -δεν μου άρεςε κακόλου» ι 
«Οι κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ: -μου άρεςαν πολφ, -μου φάνθκαν μζτριεσ, -μου άρεςαν λίγο, -δεν 
μου άρεςαν κακόλου». Στο Cohen & Manion 1994, ό.π., ς. 382. 
71

 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τουσ τφπουσ ερωτιςεων και τα χαρακτθριςτικά τουσ αναφζρει ο 
Claude Javeau ςτο C. Javeau, Θ Ζρευνα με Ερωτθματολόγιο, Το εγχειρίδιο του καλοφ ερευνθτι, μτφ. 
Κ. Τηαννόνε-Τηωρτηι, τυπωκιτω- Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 2000, ς. 94-103.  
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διευκολφνουν πολφ τθ διαδικαςία ανάλυςθσ των δεδομζνων. Το δεφτερο 

ερωτθματολόγιο που ςχεδιάςτθκε κατά τον γενικό ςχεδιαςμό ιταν το τελικό 

ερωτθματολόγιο, πάλι με πλειοψθφία ερωτιςεων κλειςτοφ τφπου, που δόκθκε ςτα 

παιδιά με τθ λιξθ του προγράμματοσ και ςτόχευε ςε ζνα ςυνολικό απολογιςμό. 

Κατά τθ διεξαγωγι, όμωσ, τθσ ζρευνασ, μζςα από τισ δφο πρϊτεσ κιόλασ 

ςυναντιςεισ, τζκθκε ιδιαίτερα ζντονα το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ, το 

οποίο ζπρεπε να λθφκεί υπόψθ και ςτον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ. 

Απαραίτθτεσ κεωρικθκαν κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πολιτιςμικό 

υπόβακρο των παιδιϊν. Για τον λόγο αυτό, κατά τθν τρίτθ ςυνάντθςθ τθσ 

προκαταρκτικισ φάςθσ, ςυςτάκθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ζνα 

ερωτθματολόγιο, που χαρακτθριηόταν κυρίωσ από ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου, ϊςτε 

κάκε ερωτϊμενο παιδί να μπορεί να εκφραςτεί ελεφκερα όπωσ κζλει. Άλλωςτε, 

όπωσ αναφζρει ο Claude Javeau «οι ανοιχτζσ ερωτιςεισ είναι απαραίτθτεσ για τθ 

ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςε λεπτεπίλεπτα κζματα», όπωσ ιταν τα κζματα που 

άγγιηε το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο.72 Συνολικά, δθλαδι, από το αναγνωςτικό 

πρόγραμμα προζκυψαν τρία ερωτθματολόγια μακθτϊν. Τζλοσ, χρειάηεται να 

επιςθμανκεί ότι θ εφαρμογι του κεατρικοφ εργαςτθρίου τθν επόμενθ ςχολικι 

χρονιά, 2008-2009, οδιγθςε ςτθ ςφνταξθ ενόσ επιπλζον ερωτθματολόγιου, το οποίο 

αποςκοποφςε ςε μια ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ από τουσ μακθτζσ. 

Λδιαίτερθ αναφορά για το κεατρικό εργαςτιριο γίνεται ακολοφκωσ ςτο παρόν 

κεφάλαιο.  

 Βζβαια, εκτόσ από τθν εμπλοκι των μακθτϊν, αμζτοχοι από τθν όλθ 

διαδικαςία δεν κα μποροφςαν να μείνουν οι γονείσ των παιδιϊν και θ υπεφκυνθ 

δαςκάλα τθσ τάξθσ· ςχεδιάςτθκαν ςυχνζσ ςυναντιςεισ με τουσ πρϊτουσ, όπου ζγινε 

θ ενθμζρωςι τουσ αναφορικά με το πρόγραμμα και ςυηθτικθκαν οι ςκζψεισ, οι 

προβλθματιςμοί ι οι αντιρριςεισ τουσ ςε ςχζςθ με αυτό και με τθν ανταπόκριςθ 

των παιδιϊν τουσ. Οι ςυναντιςεισ είχαν ζνα τφπο μθ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ϊςτε 

να ζχουν οι γονείσ το περικϊριο να μιλιςουν εκτενϊσ για τουσ δικοφσ τουσ 

προβλθματιςμοφσ ι για τισ προςωπικζσ τουσ αντιλιψεισ ι ερμθνείεσ ςε ςχζςθ με το 

πρόγραμμα και τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ. Σαφϊσ, με τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ, οι γονείσ ιταν ενιμεροι για τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα και γνϊριηαν 

ότι οι πλθροφορίεσ που κα αντλοφνταν από τισ ςυνεντεφξεισ, κα χρθςιμοποιοφνταν 

ςτον ςτοχαςμό-επαναςχεδιαςμό ι ςτα αποτελζςματά τθσ.73 Κατά τθ διάρκεια 

διεξαγωγισ του προγράμματοσ, υπιρξαν κάποιοι γονείσ που ιταν πολφ κοντά ςτθν 

όλθ διαδικαςία, που ςυμμετείχαν ςτισ ςυναντιςεισ-ςυνεντεφξεισ και που 

                                                
72 Javeau 2000, ό.π., ς. 99. Στο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο, που αναλφεται διεξοδικά ςτο 
κεφάλαιο «Θ δυναμικι τθσ ομάδασ-Ειςαγωγι ςτθ δραματικι μζκοδο», τίκενται ιδιαίτερα ςθμαντικζσ 
και προςωπικζσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ τθσ διαπολιτιςμικισ τάξθσ: ενδεικτικά αναφζρονται 
ερωτιςεισ που αφοροφν τθ γλϊςςα που μιλοφν τα παιδιά ςτο ςπίτι τουσ ι τθ γλϊςςα που μιλοφν με 
τουσ φίλουσ τουσ ι τθ γλϊςςα που διαβάηουν καλφτερα ι τθ γλϊςςα που εκφράηουν τισ ςκζψεισ 
τουσ.  
73 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 158. 



141 

 

διευκόλυναν τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ. Υπιρξαν, βζβαια, γονείσ που λόγω 

επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων ι λόγω ζλλειψθσ επάρκειασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

ι λόγω μθ κατανόθςθσ των ςκοπϊν του προγράμματοσ δεν είχαν ιδιαίτερθ επαφι 

με τισ εκπαιδευτικοφσ και ζλειπαν από τισ ςυναντιςεισ. Συνολικά τζςςερισ γονείσ 

είχαν ςτακερι παρουςία κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ ενϊ υπιρξαν και 

κάποιοι που άλλοτε ςυμμετείχαν και άλλοτε όχι. Χρειάηεται να αναφερκεί ότι ςτισ 

ςυναντιςεισ-ςυνεντεφξεισ χρθςιμοποιικθκαν ανοιχτζσ ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ οι 

απαντιςεισ δεν προβλζπονται οφτε κακορίηονται και ο ερωτϊμενοσ είναι 

ελεφκεροσ να εκφραςτεί όπωσ κζλει.74 Ζτςι, οι ερωτϊμενοι γονείσ είχαν τθ 

δυνατότθτα να διαμορφϊςουν τισ απαντιςεισ τουσ και να αναλάβουν οι ίδιοι τθν 

ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ των πλθροφοριϊν.75 Με τον τρόπο αυτό, οι γονείσ 

αφινονταν ελεφκεροι να αποφαςίςουν με ποια γλωςςικι μορφι κα παρουςίαηαν 

καλφτερα τισ ιδζεσ τουσ, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ ςυγκεκριμζνουσ 

γονείσ, κακϊσ κάποιοι είχαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα.   

Ανάλογεσ ςυναντιςεισ ςχεδιάςτθκαν και πραγματοποιικθκαν και με τθ 

μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ. Θ δαςκάλα ζδωςε πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για κακζνα 

παιδί ξεχωριςτά αλλά και για τον τρόπο διδαςκαλίασ τθσ ίδιασ. Κάκε ςυνάντθςθ με 

τθ δαςκάλα είχε τθ μορφι μιασ μθ δομθμζνθσ ανοιχτισ ςυνζντευξθσ που 

διεξαγόταν με τθ χριςθ ανοιχτϊν ερωτιςεων, ϊςτε θ μόνιμθ δαςκάλα να ζχει τθ 

δυνατότθτα απερίςπαςτθ να εκφραςτεί και να διατυπϊςει τισ απόψεισ και τθν 

εμπειρία τθσ. Βζβαια, ςε κάκε ςυνάντθςθ, ο ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, 

δθλαδι των πλθροφοριϊν που αναηθτά μζςα από τισ ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ 

χρειαηόταν να γίνει ςαφισ και ξεκάκαροσ ςτθ δαςκάλα. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια 

τθσ ζρευνασ, επιχειρικθκε να εφαρμοςτεί θ μαγνθτοφϊνθςθ των ςυνεντεφξεων, 

κακϊσ κεωρείται ιδιαίτερα διευκολυντικι για τθν αυκεντικι καταγραφι όςων 

ειπϊκθκαν.76 Βζβαια, θ οποιαδιποτε μαγνθτοφϊνθςθ προχποκζτει τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ των ερωτθκζντων. Τελικά, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, τόςο θ δαςκάλα τθσ 

τάξθσ όςο και οι γονείσ των παιδιϊν διλωςαν ότι αιςκάνονταν «αμθχανία» ι 

«άβολα» ςτθν παρουςία καςετοφϊνου ςτθ ςυνζντευξθ, οπότε δεν 

πραγματοποιικθκε καμία μαγνθτοφϊνθςθ. Για τον λόγο αυτό, θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια κρατοφςε ςφντομεσ ςθμειϊςεισ, λζξεισ-κλειδιά και κάποιεσ αυτοφςιεσ 

φράςεισ των ερωτθκζντων κατά τθ διάρκεια τθσ κάκε ςυνζντευξθσ, ενϊ αργότερα –

ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα– κατζγραφε αναλυτικά όλα τα λεγόμενα.77  

 

4. Αρχικοί ςχεδιαςμοί-Επαναςχεδιαςμοί 

Ραρά τον γενικό ςχεδιαςμό του προγράμματοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

εφαρμογισ του ςτθν τάξθ, παρατθρικθκαν κάποιεσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ 

                                                
74

 Javeau 2000, ό.π., ς. 98. 
75

 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 160. 
76

 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 158. 
77 Π.π., ς. 159. 
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(προςκικεσ ι παραλείψεισ), που βαςίςτθκαν ςε ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και 

ενδιαφζροντα τθσ τάξθσ. Ριο αναλυτικά, θ ςυμμετοχι, θ ανταπόκριςθ ι οι 

δυςκολίεσ και προτιμιςεισ των ίδιων των μακθτϊν, ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτον 

προςανατολιςμό τθσ ζρευνασ και ςτουσ αντίςτοιχουσ επαναςχεδιαςμοφσ. Απόλυτα 

ςφμφωνθ με τθν αλλαγι ςτον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ ςυχνϊν 

επαναςχεδιαςμϊν είναι θ προςζγγιςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ. Κακϊσ, λοιπόν, θ 

ζρευνα δράςθσ αποτελεί μια κυκλικι διαδικαςία, κατά τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ 

δρουν και ςτοχάηονται με ςκοπό τθν κατανόθςθ, τθν αλλαγι και τθ βελτίωςθ, είναι 

εφλογο κάκε κυκλικι ςπείρα ςχεδιαςμοφ, δράςθσ, παρατιρθςθσ και ςτοχαςμοφ να 

οδθγεί ςτθν επόμενθ ςπείρα.78 Με άλλα λόγια, θ ςπειροειδισ διάςταςθ τθσ 

ζρευνασ δράςθσ ςθμαίνει επαναπροςδιοριςμό του ςχεδίου και νζα ςτρατθγικι 

δράςθσ, επιπρόςκετθ κριτικι και αυτοκριτικι παρζμβαςθ και αναςτοχαςμό ςε ζνα 

πλαίςιο διαρκοφσ ςφνκεςθσ και αναςφνκεςθσ.  

Αναλυτικότερα για τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δράςθσ, όλεσ οι φάςεισ του 

προγράμματοσ χαρακτθρίςτθκαν από αλλαγζσ, τροποποιιςεισ και 

επαναςχεδιαςμοφσ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ. Ακόμθ και θ ίδια θ ζναρξθ του 

προγράμματοσ ςθματοδοτικθκε από τθν πρϊτθ προςκικθ-τροποποίθςθ του 

αρχικοφ ςχεδιαςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ζναρξι του δεν ςυντελζςτθκε με τθν 

πρϊτθ φάςθ, όπωσ προτείνει το αναγνωςτικό πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Ζρευνασ για 

τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ αλλά με μία προκαταρκτικι φάςθ. Κακϊσ, δθλαδι, 

τα παιδιά ζρχονταν για πρϊτθ φορά ςε επαφι με τα ςτοιχεία του κεάτρου και τισ 

τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, χρειάςτθκε –πζρα από τισ τρεισ φάςεισ– να ςχεδιαςτεί 

μία προκαταρκτικι φάςθ με απλά κεατρικά παιχνίδια, ανάλθψθ ρόλων από τα 

παιδιά, αυτοςχεδιαςμοφσ και γνωριμία με βαςικζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. 

Ταυτόχρονα με τθν εξοικείωςθ ςτισ δραματικζσ τεχνικζσ και τθ ςωματικι-λεκτικι-

εκφραςτικι απελευκζρωςθ των παιδιϊν, ςτόχοσ ιταν θ ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργατικότθτασ και του ομαδικοφ πνεφματοσ ςτθν τάξθ, θ ανάπτυξθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ ςτον εαυτό και τθσ αυτοπεικαρχίασ. Ακολοφκωσ, ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

προκαταρκτικισ φάςθσ προζβλεπε, για τθ ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ, τθν 

πραγματοποίθςθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων κεατρικοφ παιχνιδιοφ και 

δραματοποίθςθσ, που να προωκοφν τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, 

ϊςτε οι μακθτζσ να ςζβονται και να αποδζχονται όλα τα μζλθ τθσ τάξθσ και να μθ 

βλζπουν τον Άλλο με ςτερεότυπουσ τρόπουσ.  

Πμωσ, από τισ δφο πρϊτεσ κιόλασ ςυναντιςεισ του προγράμματοσ, 

διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ τροποποίθςθσ του παραπάνω ςχεδιαςμοφ. Ριο αναλυτικά, 

το κζμα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ τζκθκε ςε 

προτεραιότθτα, κακϊσ επθρζαηε τθ ςχολικι επίδοςθ και ςυμμετοχι των παιδιϊν 

ςτθ δραματοποίθςθ. Κατά ςυνζπεια, από τθν αρχι των ςυναντιςεων, χρειάςτθκε θ 

εφαρμογι ςτοιχείων κεάτρου και τεχνικϊν δραματοποίθςθσ βαςιςμζνων ςτισ αρχζσ 

και ςτα κζματα τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Ζτςι, θ εμπλοκι και εξοικείωςθ 
                                                
78 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 20. 
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των μακθτϊν με το δραματικό ςτοιχείο κα γινόταν παράλλθλα με τισ 

δραςτθριότθτεσ που αφοροφςαν τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, χωρίσ να ζπεται ο 

ζνασ ςτόχοσ του άλλου. Στθ ςυνζχεια των ςυναντιςεων τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ, 

εφαρμόςτθκαν δραςτθριότθτεσ που ςτόχευαν ςτθν ειςαγωγι τθσ τάξθσ ςτα 

ςτοιχεία του κεάτρου και ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ και παράλλθλα ςτθν 

επεξεργαςία πολυπολιτιςμικϊν κεμάτων, άνιςων ςχζςεων, φυλετικϊν και 

ςτερεότυπων ςτιγμάτων, ςτθν παρουςίαςθ και γνωριμία «διαφορετικϊν θρϊων» 

όπωσ και ςτθν ανάκλθςθ λζξεων και ιςτοριϊν από τα διαφορετικά πολιτιςμικά 

υπόβακρα των παιδιϊν. 

Αντίςτοιχεσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ ςτον αρχικό ςχεδιαςμό ζγιναν ςε 

όλεσ τισ φάςεισ του προγράμματοσ. Ζτςι, το πρόγραμμα ανταποκρινόταν ολοζνα και 

περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε αλλαγι και εξζλιξθ. Οι επαναςχεδιαςμοί που 

ςυντελζςτθκαν ςε κάκε φάςθ περιγράφονται αναλυτικά ςτο ερευνθτικό μζροσ τθσ 

εργαςίασ ςτα οικεία κεφάλαια.  

 

Υλικά που προζκυψαν από τισ τζςςερισ φάςεισ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ 

Στθ ςυλλογι δεδομζνων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

απαραίτθτο ιταν το αναλυτικό κακθμερινό θμερολόγιο τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ κακϊσ και οι γραπτζσ ςθμειϊςεισ-θμερολόγιο τθσ ςυμμετζχουςασ 

παρατθριτριασ κατά τθν εφαρμογι τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ.79 Σαφϊσ, ιδιαίτερα 

ςθμαντικά ιταν τα γραπτά ςχόλια του κριτικοφ φίλου τόςο ςτο ςτάδιο τθσ 

παρατιρθςθσ80 όςο και ςτον ςτοχαςμό. Χριςιμεσ, βζβαια, ιταν και οι πλθροφορίεσ 

που πρόςφερε θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ μζςα από ςυναντιςεισ που ζλαβαν 

χϊρα. Μάλιςτα, πολλά ςτοιχεία ςυλλζχκθκαν από τθ μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ τθσ 

μόνιμθσ δαςκάλασ, που πραγματοποιικθκε με τθ λιξθ τθσ τρίτθσ φάςθσ: εκτόσ από 

τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ που πρόςφερε ςχετικά με τον τρόπο διδαςκαλίασ τθσ, 

τθ ςχολικι επίδοςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε μακθτι, ςχολίαςε και τθν 

ανταπόκριςθ του κακενόσ –ςφμφωνα με τθν άποψθ τθσ δαςκάλασ– ςτο 

αναγνωςτικό πρόγραμμα. 

Κακοριςτικισ ςθμαςίασ ιταν οι πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν από τα ίδια 

τα παιδιά, μζςα από τισ απαντιςεισ τουσ ςε τρία ερωτθματολόγια. Ριο 

                                                
79 Για τθν προκαταρκτικι φάςθ, εκτόσ από τισ κεματικζσ εςτίαςθσ αναφορικά με τθν ανοιχτι 
παρατιρθςθ υπάρχουν και «λίςτεσ παρατιρθςθσ» τθσ εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ (πίνακεσ με 
κωδικοποιθμζνουσ αρικμοφσ) που, όμωσ, δεν διευκόλυναν ιδιαίτερα τθν ανάλυςθ των δεδομζνων 
και γιϋ αυτό δεν χρθςιμοποιικθκαν ςτισ επόμενεσ φάςεισ. 
80

 Στθν τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ δεν ιταν δυνατι θ ςυνεργαςία τθσ ςυμμετζχουςασ 
παρατθριτριασ λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων και αλλαγϊν ςχολικοφ προγράμματοσ. Βζβαια, 
θ ςυνεχισ παρουςία του κριτικοφ φίλου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ, διευκόλυνε 
ιδιαίτερα τθν ζρευνα: ο κριτικόσ φίλοσ ςυνζβαλε ςθμαντικά και ςτθν παρατιρθςθ των τριϊν 
ςυναντιςεων, τροφοδοτϊντασ γραπτά ςχόλια. Και πάλι υπιρξαν ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ εςτίαςθσ 
ςε κάκε ςυνάντθςθ. 
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ςυγκεκριμζνα, προκειμζνου να αναπτυχκεί μια αίςκθςθ κοινότθτασ και εξοικείωςθσ 

που να ςτθρίηει όλουσ τουσ μακθτζσ, απαραίτθτεσ κρίκθκαν –κατά τθν 

προκαταρκτικι φάςθ– κάποιεσ πλθροφορίεσ που αφοροφςαν το πολιτιςμικό 

υπόβακρο του κάκε παιδιοφ. Για τον λόγο αυτό, ςυςτάκθκε το πρϊτο 

ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ από το οποίο διαπιςτϊκθκε θ ςχζςθ των παιδιϊν με 

τθ μθτρικι και τθν κυρίαρχθ γλϊςςα ενϊ διαφάνθκαν κάποιεσ ςτερεότυπεσ 

αντιλιψεισ για ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.81 Σθμαντικό υλικό αποτζλεςε το 

δεφτερο ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ, μετά τισ διακοπζσ του Ράςχα, 

το οποίο, μζςα από κυρίωσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, ερευνοφςε τθν ανταπόκριςθ 

τθσ τάξθσ ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία και ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Τζλοσ, 

το τρίτο και τελικό ερωτθματολόγιο, που δομικθκε κυρίωσ πάνω ςε ερωτιςεισ 

κλειςτοφ τφπου (ι κλίμακασ), δόκθκε ςτουσ μακθτζσ με τθ λιξθ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ και αφοροφςε τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ.82  

Βαςικό υλικό δεδομζνων του προγράμματοσ αποτζλεςε το τετράδιο ταξιδιοφ 

ςε ςυνδυαςμό με το προςωπικό θμερολόγιο που ηθτικθκε από κάκε μακθτι (τον 

προςωπικό του φάκελο). Βζβαια, κακϊσ θ τάξθ δεν ιταν εξοικειωμζνθ με τθν 

θμερολογιακι γραφι, μόνο τζςςερα παιδιά ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυγγραφι 

προςωπικοφ θμερολογίου  

Επίςθσ, δεδομζνα ςυλλζχτθκαν και από τθ βιντεοςκόπθςθ τεςςάρων 

διδακτικϊν δίωρων ςυναντιςεων, (ςτθ δεφτερθ και τρίτθ φάςθ) αφοφ πρϊτα 

ενθμερϊκθκαν και ςυμφϊνθςαν οι γονείσ, οι μακθτζσ τθσ τάξθσ και ο διευκυντισ 

του ςχολείου. Τζλοσ, προγραμματίςτθκε ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ που είχε τθ 

μορφι μθ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, προκειμζνου οι ίδιοι να μπορζςουν ελεφκερα να 

εκφράςουν τισ ιδζεσ ι ενςτάςεισ τουσ ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα. Θ ςυνάντθςθ-

ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε μετά τθν παρουςίαςθ των τεςςάρων λογοτεχνικϊν 

βιβλίων από τα παιδιά, ςτθν οποία, άλλωςτε, οι γονείσ ιταν προςκεκλθμζνοι (τζλοσ 

δεφτερθσ φάςθσ). 

Ωσ υλικό χρειάηεται να αναφζρω και τα κοινωνιογράμματα που ζδωςαν 

πλθροφορίεσ για τθ δυναμικι τθσ τάξθσ ςτθν αρχι του προγράμματοσ, όταν οι 

εκπαιδευτικοί τθσ ζρευνασ δεν γνϊριηαν τουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ και τισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ.83 

 

 

                                                
81 Οι απαντιςεισ τθσ τάξθσ αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο κεφάλαιο «Θ δυναμικι τθσ 
πολυπολιτιςμικισ τάξθσ-ειςαγωγι ςτθ δραματικι μζκοδο». 
82 Στθ φάςθ που δόκθκαν τα ςυγκεκριμζνα ερωτθματολόγια ονομάςτθκαν «τελικά». Κακϊσ, όμωσ, 
τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2008-2009 ακολοφκθςε ςυνζχεια του προγράμματοσ, με τθν 
ολοκλιρωςθ του εργαςτθρίου δόκθκαν τα τελευταία ερωτθματολόγια τον Λοφνιο του 2009, που 
αποτζλεςαν τα «ερωτθματολόγια του κεατρικοφ εργαςτθρίου». Πλα τα ερωτθματολόγια 
παρατίκενται ςτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ. 
83

 Θ εφαρμογι και τα αποτελζςματα των κοινωνιογραμμάτων αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Θ 
δυναμικι τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ-Ειςαγωγι ςτθ δραματικι μζκοδο». Ρλθροφορίεσ για τα 
κοινωνιογράμματα ςτο Hopkins 1985, ό.π., ς. 76-77.  
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           Ανάλυςθ του ςυνολικοφ υλικοφ 

Πςον αφορά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων, ζγινε μια προςπάκεια για 

αναηιτθςθ νοιματοσ ςτο υλικό που προζκυψε από τθν ζρευνα. Στόχοσ ιταν να 

καταλιξει θ ανάλυςθ των δεδομζνων ςε μια βακφτερθ κατανόθςθ τθσ κατάςταςθσ 

που μελετάται και ςε μια καινοφρια πρακτικι που να βοθκά περιςςότερο ςτθν 

κατανόθςθ. Ππωσ αναφζρουν οι Altrichter, Posch και Somekh «ο ερευνθτισ 

αναςυνκζτει τα δεδομζνα και τισ εμπειρίεσ και επεξεργάηεται τισ πρακτικζσ κεωρίεσ 

του».84 Το υλικό, που ςυγκεντρϊκθκε από κάκε φάςθ του προγράμματοσ, 

αναλφκθκε ξεχωριςτά, ενϊ τα ανατροφοδοτικά ςτοιχεία, που κάκε φορά 

προζκυπταν, οδιγθςαν ςε επαναςχεδιαςμοφσ των παρεμβάςεων και νζεσ δοκιμζσ 

ςτθ διδακτικι πράξθ. Το τελικό προϊόν τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποιοτικισ ζρευνασ –που 

ωσ προσ τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προζκυψε ζπειτα από ςχεδιαγράμματα, 

κωδικοποιιςεισ, ςυχνζσ περιλιψεισ μερικϊν δεδομζνων, νζεσ ιδζεσ, περαιτζρω 

ερωτιματα και υποκζςεισ που διατυπϊνονταν και δοκιμάηονταν ςτθν τάξθ  85 –ιταν 

μια αφθγθματικι περιγραφι τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, που πραγματεφεται 

με χρονικι ςειρά όλεσ τισ φάςεισ και ςυμπεριλαμβάνει αποςπάςματα των εργαςιϊν 

των παιδιϊν, περιγραφζσ και ςχόλια των γραπτϊν τθσ ςυμμετζχουςασ 

παρατθριτριασ και του κριτικοφ φίλου ι ςχόλια τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ και των 

γονιϊν των μακθτϊν.86 Μάλιςτα, ςε κάποιεσ ςτιγμζσ τθσ ςυγγραφισ, χρειάςτθκε 

ανατροφοδοτικό υλικό από τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, τον κριτικό φίλο και τθ 

μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, που είτε ςε γραπτι είτε ςε προφορικι μορφι, 

προκυμοποιικθκαν να προςφζρουν. Τα ποςοτικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν 

ελάχιςτα, κακϊσ αρικμοί και ποςοςτά δόκθκαν μόνο από τισ απαντιςεισ των 

ερωτθματολογίων τθσ τάξθσ. Στθν ανάλυςθ των δεδομζνων, ιδιαίτερθ ιταν θ 

προςφορά των ςυνεργατϊν-εκπαιδευτικϊν του προγράμματοσ: όλα τα μζλθ 

(εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, κριτικόσ φίλοσ αλλά και 

θ μόνιμθ δαςκάλα) αναμείχτθκαν ςε μια διαδικαςία ερμθνείασ των διδακτικϊν 

πρακτικϊν τουσ ι τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα, γεγονόσ που αποκάλυψε 

τθν προςωπικι κεωρία του κακενόσ. Μζςα από τα δεδομζνα που ςυλλζγονταν και 

τουσ αλλεπάλλθλουσ κφκλουσ ζρευνασ δράςθσ, ςθμειωνόταν θ προοδευτικι 

ςυνειδθτοποίθςθ και διαφοροποίθςθ τθσ προςωπικισ κεωρίασ του κακενόσ ενϊ 

προςεγγίηονταν ολοζνα και περιςςότερο οι ερευνθτικοί ςτόχοι. Άλλωςτε, θ επιτυχισ 

                                                
84 Altrichter & Posh & Somekh 2001, ό.π., ς. 180. 
85

 Οι Altrichter, Posh και Somekh διακρίνουν το δθμιουργικό και κριτικό ςτάδιο ανάλυςθσ δεδομζνων 
και ςθμειϊνουν κάποιεσ δθμιουργικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ ςυμβουλζσ για αυτι. Π.π., ς. 177-
221.    
86

 Σχετικά με το ςυγκεκριμζνο τελικό προϊόν ο Γιϊργοσ Μπαράλοσ αναφζρει μια ςυνικθ πορεία: 1) 
Ραρατιρθςθ γεγονότων/ Ερωτιςεισ με ανοιχτζσ απαντιςεισ, 2) Καταγραφι απαντιςεων, 3) 
Ερμθνεία-Ανακφπτουςεσ υποκζςεισ, 4) Επιςτροφι ξανά για παρατιρθςθ-Νζεσ ερωτιςεισ, 5) 
Επανάλθψθ καταγραφισ-παρατιρθςθσ, 6) Τυποποίθςθ, 7) Συμπεράςματα. Γ. Μπαράλοσ, «Βαςικά 
χαρακτθριςτικά μιασ ζρευνασ δράςθσ και το πλαίςιο αναφοράσ του ερευνθτι» ςτο Μπαγάκθσ 2001, 
ό.π., ς. 74. 
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προςζγγιςθ των ερευνθτικϊν ςτόχων ζκετε ωσ προχπόκεςθ τθν 

«επαναλθπτικότθτα» των ςταδίων τθσ ζρευνασ δράςθσ και τθν πραγματοποίθςθ 

αρκετϊν κφκλων αναςτοχαςμοφ και δράςθσ.87 Τζλοσ, μζςα από κριτικι ςκζψθ και 

αναςτοχαςμό επιτεφχκθκε μια διερεφνθςθ και ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ 

ζρευνασ-διδαςκαλίασ, που, όπωσ αναφζρει θ Ελζνθ Κατςαροφ, «ζρευνα και 

διδαςκαλία (ςτοχαςμόσ και δράςθ) είναι οι δφο πλευρζσ μιασ μόνο διαδικαςίασ». 88  

Τζλοσ, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι ςτθ ςυλλογι και ανάλυςθ των 

δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ τριγωνοποίθςθσ, κακϊσ τα δεδομζνα 

που αφοροφν μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ ςυγκεντρϊκθκαν από τρεισ οπτικζσ 

γωνίεσ: τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ και του 

κριτικοφ φίλου, κακϊσ και των ίδιων των μακθτϊν. Στοιχεία, επίςθσ, 

ςυγκεντρϊκθκαν τόςο από τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ όςο και από τουσ γονείσ 

των παιδιϊν. Οι Altrichter, Posch και Somekh αναφζρουν ότι «θ τριγωνοποίθςθ 

είναι μια ςθμαντικι μζκοδοσ που επιτρζπει τθν αντιπαράκεςθ και τθ ςφγκριςθ 

διαφορετικϊν περιγραφϊν τθσ ίδιασ κατάςταςθσ».89 Ταυτόχρονα, βζβαια, ςτθν 

ζρευνα δράςθσ ςυνδυάςτθκαν και αξιοποιικθκαν διαφορετικζσ μζκοδοι ςυλλογισ 

δεδομζνων για τθ μελζτθ και ανάλυςθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, γεγονόσ 

που παραπζμπει και πάλι ςτθν τριγωνοποίθςθ (ανοιχτι παρατιρθςθ –ςτθν 

προκαταρκτικι φάςθ εφαρμόςτθκε και θ εςτιαςμζνθ παρατιρθςθ, 

κοινωνιογράμματα, ερωτθματολόγια, μθ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, βιντεοςκοπιςεισ, 

γραπτζσ εργαςίεσ μακθτϊν, θμερολόγια ι γραπτζσ ςθμειϊςεισ). Με τθ μζκοδο τθσ 

τριγωνοποίθςθσ (triangulation), που ζχει τθ βάςθ τθσ ςτθ διαςταφρωςθ, 

εξαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία πθγϊν, ςτοιχείων, πλθροφοριϊν και τελικά θ 

εγκυρότθτα των δεδομζνων και πλθροφοριϊν.90 Ριο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά τθν 

ανάλυςθ των δεδομζνων κατά τθ ςυγγραφι τθσ ζρευνασ, με βάςθ τουσ αρχικοφσ 

προβλθματιςμοφσ-ερευνθτικοφσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ, διαβάςτθκαν και 

εξετάςτθκαν προςεκτικά τα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν από όλεσ τισ φάςεισ του 

προγράμματοσ. Μζςα από το υλικό που προζκυψε, ορίςτθκαν κάποιοι νζοι 

παράγοντεσ και ςτοιχεία που εμφανίηονταν πιο ςυχνά, δθμιουργικθκαν κεματικζσ 

εςτίαςθσ, ςχεδιαγράμματα και κατθγορίεσ (κωδικοποιιςεισ) ϊςτε να γίνει 

εννοιολογικι επεξεργαςία των δεδομζνων. Ραράλλθλα με τισ κατθγοριοποιιςεισ 

ζγιναν ςυχνζσ περιλιψεισ μερικϊν δεδομζνων προκειμζνου να αποτελοφν ζναυςμα 

για καινοφρια ερευνθτικά ερωτιματα και ιδζεσ προσ επεξεργαςία και παράλλθλα 

να υποδεικνφουν τθ ςυνζχεια τθσ ζρευνασ ωσ προσ τουσ ερευνθτικοφσ ςτόχουσ. 

                                                
87

 H. Altrichter, «Γιατί πρζπει να κάνουν ζρευνα οι εκπαιδευτικοί και πϊσ κα μποροφςαν να τθν 
κάνουν» ςτο Μπαγάκθσ 2001, ό.π., ς. 39. 
88 Ε. Κατςαροφ, «Αναμόρφωςθ αναλυτικοφ προγράμματοσ με ζρευνα δράςθσ: Το παράδειγμα τθσ 
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ» ςτο Μπαγάκθσ 2001, ς. 505.  
89

 Altrichter & Posh & Somekh, 2001, ό.π.,  ς. 175.  
90

 Ο Ευςτάκιοσ Δθμθτρόπουλοσ που αναφζρει τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ωσ «τριγωνιςμό», διακρίνει 
τουσ εξισ τφπουσ: α) τριγωνιςμόσ ςτοιχείων, β) τριγωνιςμόσ κεωρίασ, γ) τριγωνιςμόσ μεκόδων, δ) 
πολλαπλόσ  τριγωνιςμόσ ςτο Ε. Δθμθτρόπουλοσ, Ειςαγωγι ςτθ Μεκοδολογία τθσ Επιςτθμονικισ 
Ζρευνασ, Ζνα Συςτθμικό Δυναμικό Μοντζλο, Ζλλθν, Ακινα, 2001, ς. 188.  



147 

 

Ακόμθ, εξθγικθκαν και εξελίχκθκαν κάποιεσ δράςεισ ςε ςυνδυαςμό με το 

κεωρθτικό πλαίςιο.  

 

Θεατρικό Εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ  

Εννιά μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, θ 

πρόςκλθςθ του Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ (ΜΒΡ) για παρουςίαςθ ενόσ 

κεατρικοφ δρϊμενου ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ Μουςείων ςε ςυνδυαςμό 

με τθν ζντονθ διάκεςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ για παρουςίαςθ οριςμζνων 

ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων δραματοποίθςθσ του προγράμματοσ και για ςυνζχιςι 

του, οδιγθςαν ςτον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ενόσ κεατρικοφ εργαςτθρίου τθν 

επόμενθ ςχολικι χρονιά.  

Θ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ με το κεατρικό εργαςτιριο ςυμφωνοφςε 

απόλυτα με τθ μζκοδο τθσ ζρευνασ δράςθσ, κακϊσ αποτελεί μια ερευνθτικι 

διαδικαςία χωρίσ τζλοσ με ςτόχο πάντα τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

ςε ζνα πλαίςιο ςυνεχοφσ κριτικοφ ςτοχαςμοφ.91 Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του 

εργαςτθρίου προζκυψε μετά από τισ δφο πρϊτεσ ςχολικζσ ςυναντιςεισ τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ με τθν τάξθ, όταν, δθλαδι, τα παιδιά εξζφραςαν τθν 

επιλογι τουσ να παρουςιάςουν ςτο Αίκριο του ΜΒΡ ζνα κζατρο φόρουμ.92 

Αναλυτικότερα, θ επικυμία των μακθτϊν ιταν να παρουςιάςουν τθν ιςτορία ενόσ 

παιδιοφ αλλοδαπισ καταγωγισ που ζρχεται ςτθν τάξθ τουσ ςτον Δενδροπόταμο και 

αντιμετωπίηει δυςκολίεσ και προβλιματα προςαρμογισ από τθν κυρίαρχθ ομάδα. 

Μζςα, λοιπόν, από τεχνικζσ δραματοποίθςθσ και ςυηθτιςεισ προζκυψαν τρία 

«παραγωγικά κζματα» αναφορικά με τθ μετανάςτευςθ, («μετανάςτεσ και γλϊςςα», 

«μετανάςτεσ και εργαςία», «ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ μετανάςτεσ») τρία 

κζματα, δθλαδι, που αντιςτοιχοφςαν ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ και προβλιματα 

των μακθτϊν.93 Ζτςι, μζςα από τθν ανάγνωςθ επιλεγμζνων κειμζνων (ποιιματα, 

αποςπάςματα επιςτθμονικϊν βιβλίων ι ςυνεντεφξεων ι άρκρων εφθμερίδασ, 

ολόκλθρα λογοτεχνικά βιβλία) ςχετικά με τα τρία «παραγωγικά κζματα» και τθν 

ανάλυςι τουσ με τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι μακθτζσ οδθγικθκαν ςε ςυηθτιςεισ, 

προβλθματιςμοφσ και τελικά ςτθν παραγωγι δικοφ τουσ λόγου με τθ δθμιουργία 

του κεάτρου φόρουμ.  

                                                
91 Κατςαροφ & Τςάφοσ 2003, ό.π., ς. 15, 21. 
92 Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι του βραηιλιάνου κεατροπαιδαγωγοφ Augusto Boal περιγράφεται 
αναλυτικά ςτο κεφάλαιο «Κεωρθτικό Υπόβακρο» ενϊ θ κεατρικι διαδικαςία που ακολουκικθκε με 
τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ ςτο κεφάλαιο «Ζνα χρόνο μετά: Ζνα κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ», Α. Μποάλ, Το κζατρο του καταπιεςμζνου, μτφ. Ε. Μπραουδάκθ, Κεωρία, Ακινα, 
1981, ς. 36-39. 
93

 To κεατρικό εργαςτιριο βαςίςτθκε κατά πολφ ςτθ κεωρία του βραηιλιάνου παιδαγωγοφ Paulo 
Freire. Ο όροσ «παραγωγικά κζματα» χρθςιμοποιείται ςτθ κεωρία του, κακϊσ ο Freire κεωροφςε ότι 
οι ειδικοί παιδαγωγοί οφείλουν να ςζβονται τισ αντιλιψεισ των ατόμων για τον κόςμο και να τισ 
λαμβάνουν υπόψθ όταν οργανϊνουν το προγραμματικό περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ. Στο 
Ρ. Φρζιρε, Θ αγωγι του καταπιεηόμενου, μτφ. Γ. Κρθτικόσ, άππα, Ακινα, 1977, ς. 192. 
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 Ταυτόχρονα με τθν ανταπόκριςθ ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία και τθν 

παραγωγι λόγου, το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο ςτόχευε ςτθν ενδυνάμωςθ των 

μακθτϊν ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναλάβουν τθν ευκφνθ τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, να ενςωματϊςουν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ ςτθ μάκθςθ, να 

κρίνουν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα και τισ κακθμερινζσ αδικίεσ και τελικά να 

αναλάβουν «κοινωνικι δράςθ» για να μπορζςουν να τισ αντιμετωπίςουν.94 Πςον 

αφορά τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι ςτόχοι που τζκθκαν ιταν θ γνωριμία και 

εξοικείωςθ τθσ τάξθσ με το κζατρο φόρουμ αλλά και γενικότερα με τθν «Ροιθτικι 

του Καταπιεςμζνου» του Augusto Boal, ςτθν οποία υπάγεται το φόρουμ.95  

Κακϊσ το κεατρικό εργαςτιριο βαςίςτθκε ςτισ ανάγκεσ και τα επικυμίεσ τθσ 

τάξθσ, αυτζσ ιταν που κατά κφριο λόγο οδθγοφςαν και διαμόρφωναν τθν εξζλιξθ 

των δραςτθριοτιτων. Ζτςι, ςυνεχϊσ προζκυπταν νζα κζματα προσ ςυηιτθςθ, 

τροποποιιςεισ και προςκικεσ με βάςθ τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν. Σαφϊσ, 

ευδιάκριτθ είναι θ μετατόπιςθ του κζματοσ του τελευταίου εργαςτθρίου ςε ςχζςθ 

με το περςινό πρόγραμμα: το κζμα δεν αφοροφςε πλζον το «ταξίδι» αλλά τουσ 

μετανάςτεσ και τισ δυςκολίεσ τουσ ςτθ χϊρα υποδοχισ. 

 

Υλικά που προζκυψαν από το κεατρικό εργαςτιριο  

Πςον αφορά τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων του κεατρικοφ 

εργαςτθρίου, αξιοποιικθκε και πάλι θ ανοιχτι παρατιρθςθ, κακϊσ κατά τθ 

μεγαλφτερθ διάρκεια του περςινοφ προγράμματοσ είχε ςυντελζςει ςτθν καταγραφι 

όλων των περιςτατικϊν τθσ τάξθσ με μεγάλθ επιτυχία. Φυςικά, θ ςυμμετζχουςα 

παρατθριτρια, που ενθμερωνόταν για το κακθμερινό λεπτομερζσ πλάνο κάκε 

ςυνάντθςθσ, ακολουκοφςε κάκε φορά ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ εςτίαςθσ για τισ 

οποίεσ καλοφνταν να ςυλλζξει ειδικζσ πλθροφορίεσ.  

Λδιαίτερα ςθμαντικό για τθ ςυλλογι δεδομζνων υπιρξε το αναλυτικό 

κακθμερινό θμερολόγιο κάκε ςυνάντθςθσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ όπωσ και 

το αντίςτοιχο θμερολόγιο τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ. Χρειάηεται να 

ςθμειωκεί ότι ςτα παραπάνω θμερολόγια ςυμπεριλιφκθκαν τα ςχόλια των γονζων 

(όταν επιςκζπτονταν το ςχολείο) και τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ (που 

ενθμερωνόταν ςυνεχϊσ για το πρόγραμμα). Ρολφ ςθμαντικό υλικό αποτζλεςαν οι 

γραπτζσ εργαςίεσ των μακθτϊν, οι οποίεσ ςυμπεριλιφκθκαν ςτον προςωπικό 

φάκελο κάκε παιδιοφ, που περιείχε το περςινό ατομικό τετράδιο ταξιδιοφ και λίγα 

θμερολόγια. Στθ ςυλλογι δεδομζνων χρειάηεται να ςυμπεριλθφκεί θ 

βιντεοςκόπθςθ τθσ τελικισ παράςταςθσ φόρουμ ςτο Μουςείο και δφο 

ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ προσ ςυμπλιρωςθ, ςτο τζλοσ των 

ςχολικϊν ςυναντιςεων. Το πρϊτο «ερωτθματολόγιο του κεατρικοφ εργαςτθρίου», 

                                                
94

 J. A. Banks, Ειςαγωγι ςτθν Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, (επιςτ. επιμ.) Ε. Κουτςουβάνου, μτφ. Ν. 
Σταματάκθσ, Ραπαηιςθ, Ακινα, 2004, ς. 60- 67. 
95

 A. Boal, Theatre of the oppressed, Pluto Press, London, 2000, ς. 126- 156.  
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που δόκθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια μετά τθν παρουςίαςθ τθσ 

παράςταςθσ κζατρο φόρουμ, αποτελοφνταν κυρίωσ από «κλειςτζσ ερωτιςεισ» ι 

«ερωτιςεισ κλίμακασ» (με εξαίρεςθ τρεισ ερωτιςεισ που ηθτοφςαν από τουσ 

μακθτζσ τθν αιτιολόγθςθ κάποιων απαντιςεϊν τουσ) και εξζταηε ςυνολικά τθν 

ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ ςτο πρόγραμμα. Τζλοσ, το δεφτερο ερωτθματολόγιο που 

δόκθκε από τουσ ςυντελεςτζσ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων του 

Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, δομικθκε πάνω ςε ερωτιςεισ «ανοιχτοφ» τφπου 

και αναφερόταν κυρίωσ ςτθ ςχζςθ των παιδιϊν με το Μουςείο. Ζτςι, ςτθν παροφςα 

ζρευνα δεν χρθςιμοποιικθκε ολόκλθρο το προαναφερκζν ερωτθματολόγιο, παρά 

μόνο κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ του, που ςχετίηονταν με το κζμα τθσ ζρευνασ.96 

Με το κεατρικό εργαςτιριο ολοκλθρϊκθκε άλλθ μια ςπείρα ζρευνασ 

δράςθσ, θ οποία πζραςε από τα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ, τθσ παρατιρθςθσ, τθσ 

δράςθσ και του ςτοχαςμοφ. Μάλιςτα, με το εργαςτιριο, πολλά κζματα τθσ ζρευνασ 

–ανάγνωςθ, δραματοποίθςθ, παραγωγι λόγου, διαπολιτιςμικότθτα– 

ολοκλθρϊκθκαν. Στα επόμενα πζντε κεφάλαια ακολουκεί θ λεπτομερισ ανάλυςθ 

κάκε μίασ από τισ πζντε φάςεισ του προγράμματοσ, όπωσ αυτι διεξιχκθ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ. 

                                                
96

 Τα ςυγκεκριμζνα ερωτθματολόγια αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο κεφάλαιο «Ζνα χρόνο μετά: Ζνα 
κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». 
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III. Θ ΔΥΝΑΜΙΚΘ ΤΘΣ ΡΟΛΥΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΤΑΞΘΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

ΣΤΘ ΔΑΜΑΤΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟ 
 

Ειςαγωγι 

Ο ςχεδιαςμόσ μιασ προκαταρκτικισ φάςθσ, πριν αρχίςει το κυρίωσ 

αναγνωςτικό πρόγραμμα, που προτείνει θ Ομάδα Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ 

Λογοτεχνίασ, κεωρικθκε αναγκαίοσ, κακϊσ κα αποτελοφςε προχπόκεςθ για τθν 

ομαλι ειςαγωγι των παιδιϊν ςτθ δραματικι αγωγι. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 

προκαταρκτικισ φάςθσ ιταν 9 δίωρεσ ςυναντιςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα ξεκίνθςε 

ςτισ 26 Σεπτεμβρίου 2007 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 19 Δεκεμβρίου 2007. Να 

ςθμειωκεί ότι μετά τθν πραγματοποίθςθ των δφο πρϊτων ςυναντιςεων ζγινε 

αλλαγι ςτον πρϊτο ςχεδιαςμό. Μετά, δθλαδι, από ςτοχαςμό, προζκυψε ζνασ 

επαναςχεδιαςμόσ λόγω των ιδιαίτερων αναγκϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ όπωσ 

περιγράφεται ακολοφκωσ. 

 

1. Στόχοι-Σχεδιαςμόσ τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ  

Θ προκαταρκτικι φάςθ κεωρικθκε απαραίτθτθ για μια πρϊτθ επαφι των 

παιδιϊν με τθ δραματικι μζκοδο. Επιπλζον –όπωσ θ δαςκάλα τθσ τάξθσ ανζφερε ςε 

ςυηιτθςθ με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια πριν 

από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ –οι μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ δεν είχαν 

ζρκει ποτζ ςε επαφι με δραςτθριότθτεσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ 

παρά μόνο με «απλά παιχνίδια παντομίμασ και αςκιςεισ ςτθ νοθματικι γλϊςςα». 

Συνεπϊσ χρειαηόταν μια απλι, ευχάριςτθ και προςεκτικά ςχεδιαςμζνθ πρϊτθ 

προςζγγιςθ των μακθτϊν με το αντικείμενο. Ζτςι, πριν από τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ 

με τα παιδιά τθσ Δϋ τάξθσ ζγινε ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ που 

περιελάμβανε κυρίωσ αςκιςεισ κεατρικοφ παιχνιδιοφ: πιο αναλυτικά, ςχεδιάςτθκαν 

παιχνίδια ςυνεργαςίασ, υποςτιριξθσ και εμπιςτοςφνθσ1 με ςκοπό να αναπτυχκεί θ 

ςυνοχι τθσ ομάδασ, ο αυτοςεβαςμόσ, θ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό και θ ικανότθτα 

για αυτοπεικαρχία, ςτοιχεία που προωκοφν τθν ομαδικι προςπάκεια. Ενδεικτικά 

αναφζρω αςκιςεισ όπωσ ο «κφκλοσ ονομάτων», «κφκλοσ ονομάτων με ςυνοδεία 

κίνθςθσ»,παιχνίδια γνωριμίασ και κίνθςθσ, αςκιςεισ παρατθρθτικότθτασ και 

περιγραφισ, «κακρζφτθσ», «βόλτα εμπιςτοςφνθσ»2. 

Κεωρϊντασ ότι θ ςωματικι επαφι διευκολφνει τθν ψυχικι επαφι των 

μακθτϊν και τθν ανάπτυξθ αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςά τουσ3, 

ςχεδιάςτθκαν αςκιςεισ «κινθτικισ αντίλθψθσ» και απελευκζρωςθσ τθσ ςωματικισ 
                                                
1 Ε. Ραπαγεωργίου, Θεατρικό Ραιχνίδι I και II, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς.21-22. 
2
 Ριο αναλυτικά για δραςτθριότθτεσ των παραπάνω ςτόχων ςτο Ραπαγεωργίου 2002, ό.π., ς. 24-31. 

Άλκθςτισ, Το αυτοςχζδιο κζατρο ςτο ςχολείο, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1989, ς.42-46, 52-56, Ν. 
Γκόβασ, Για ζνα νεανικό δθμιουργικό κζατρο, αςκιςεισ, παιχνίδια, τεχνικζσ, ζνα πρακτικό βοικθμα 
για εμψυχωτζσ κεατρικϊν ομάδων και εκπαιδευτικοφσ,Μεταίχμιο, Ακινα, 2003, ς. 51-59. 
3 Λ. Σζργθ, Δραματικι ζκφραςθ και αγωγι του παιδιοφ, Gutenberg, Ακινα, 1987, ς. 42. 



151 

 

ζκφραςθσ. Σκοπόσ των ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων ιταν να αναπτφξουν οι 

μακθτζσ ικανότθτεσ ελεφκερθσ κίνθςθσ και να χρθςιμοποιοφν τθν κίνθςθ ϊςτε να 

αποδίδουν χαρακτιρεσ, δράςεισ και ςυναιςκιματα μζςα από τθ ςυγκζντρωςθ και 

μια ςειρά ςυγκινθςιακϊν εκφράςεων.4 Ενδεικτικά αναφζρω αςκιςεισ ζνταςθσ-

χαλάρωςθσ, παιχνίδια αντιδράςεων ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, παιχνίδια 

αντιδράςεων ςτισ πζντε αιςκιςεισ, αλλαγι ψυχικϊν διακζςεων, αςκιςεισ 

ςωματικισ επικοινωνίασ.5 

Επιδιϊκοντασ τθν ανάπτυξθ τθσ ειλικρίνειασ και τθσ ευκφτθτασ ςτισ ςχζςεισ 

των ομάδων και κατ’ επζκταςθ τθσ καλφτερθσ ςυνεργαςίασ, τθσ αποδοχισ και του 

ςεβαςμοφ των μελϊν , ςχεδιάςτθκαν ειδικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν εξάςκθςθ του 

αυκορμθτιςμοφ των μακθτϊν πζρα από εξωτερικοφσ περιοριςμοφσ και λογοκριςία. 

Σκοπόσ ιταν θ εξάςκθςθ ςτον αυτοςχεδιαςμό με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

φανταςίασ και του αυκορμθτιςμοφ του παιδιοφ. Ενδεικτικά ςθμειϊνονται οι 

δραςτθριότθτεσ όπωσ «ιςτορία ςε κφκλο με προςφορά μιασ ι δφο λζξεων»,«τυφλζσ 

προςφορζσ», «μπάλα ιχου-λζξθσ-εικόνασ».6 Σε αυτό το ςθμείο, δόκθκε ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτουσ ομαδικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ –απαραίτθτουσ για τθν κοινωνικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν– χρθςιμοποιϊντασ μια μεγάλθ ποικιλία κεμάτων που πάντα 

είχαν ωσ ςυνκικθ να αφοροφν τουσ μακθτζσ και να είναι κοντά ςτισ εμπειρίεσ, τα 

βιϊματα και τα ενδιαφζροντά τουσ. Ριο αναλυτικά, θ Λζνια Σζργθ αναφζρει ότι τα 

παιδιά θλικίασ 9-11 ετϊν (που είναι και τα παιδιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ) «ευχαριςτιοφνται όταν δθμιουργοφν με βάςθ κζματα από 

περιπετειϊδεισ καταςτάςεισ που είναι ςτον κφκλο των ενδιαφερόντων τουσ όπωσ: 

ςπορτσ, χόμπυ, ιρωεσ, ταξίδια, εκδρομζσ, ανακαλφψεισ, κατορκϊματα».7 Στθ 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ ιδιαίτερα ζντονθ ιταν θ προκυμία των παιδιϊν για ςυμμετοχι 

και ανάλθψθ ρόλων ςε ιςτορίεσ που αναφζρονταν ςε ταξίδια και ανακαλφψεισ.8 

Χρειάηεται να προςτεκεί ότι για κάκε ςυνάντθςθ ο ςχεδιαςμόσ περιλάμβανε 

ζνα πρϊτο, ειςαγωγικό μζροσ προετοιμαςίασ των παιδιϊν όπου προτείνονταν 

αςκιςεισ για «ηζςταμα» και χαλάρωςθ, απλζσ αςκιςεισ αναπνοισ και φωνθτικζσ 

αςκιςεισ.9 Το κάκε παιδί με τθν εβδομαδιαία επανάλθψθ αυτοφςιων ι 

παραλλαγμζνων αςκιςεων (οι ςυναντιςεισ ιταν ζνα δίωρο τθν εβδομάδα) ιταν ςε 

                                                
4 Ραπαγεωργίου 2002, ς.32-34. 
5 Ριο αναλυτικά για δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ςτο Ραπαγεωργίου 
2002, ό.π., ς. 36-44, Γκόβασ 2003, ό.π., ς. 91-111, Λ. Κουρετηισ, Το κεατρικό παιχνίδι: Ραιδαγωγικι 
κεωρία, πρακτικι και κεατρολογικι προςζγγιςθ, Καςτανιϊτθ, Ακινα, 1991, ς. 105-113. 
6 Ριο αναλυτικά οι προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ περιγράφονται ςτο Ραπαγεωργίου 2002, ό.π., 
ς. 49-60, Γκόβασ 2003, ό.π., ς. 61-70. 
7 Σζργθ 1987, ό.π., ς. 76. 
8 Ρολλζσ προτάςεισ ποικίλων κεμάτων για αυτοςχεδιαςμό και δραματοποίθςθ προςφζρονται ςτο 
βιβλίο Άλκθςτισ, Θ δραματοποίθςθ για παιδιά, για γονείσ, νθπιαγωγοφσ, δαςκάλουσ, Ελλθνικά 
Γράμματα, Ακινα, 1999. Επίςθσ ιδζεσ για μικρότερα παιδιά δίνονται ςτο Ε. Λζκκα, 
Θεατροπαιχνιδίςματα, Βιβλιοςυνεργατικι ΑΕΡΕΕ, Ακινα, 2004. Επίςθσ ςτο Κουρετηισ 1991, ό.π., ς. 
123-139. 
9
 Αναλυτικά αςκιςεισ προτείνονται ςτο Άλκθςτισ 1989, ό.π., ς. 15-18, ς.26-40. Επίςθσ ςτο Γκόβασ 

2003, ό.π., ς. 21-42, Σζργθ 1987, ό.π., ς. 69-75 και ςτο Κουρετηισ 1991, ό.π., ς.113-122.  
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κζςθ, αφοφ δοκιμαςτεί και εξοικειωκεί με αυτζσ, να επιλζξει προςωπικά τισ πιο 

αποτελεςματικζσ για τον εαυτό του και τθν ανταπόκριςι του ςτθ δραματικι 

μζκοδο. 

Είναι φανερό ότι ο παραπάνω ςχεδιαςμόσ των ςυναντιςεων κα μποροφςε 

να ανταποκρικεί ςτθν ειςαγωγι των παιδιϊν οποιαςδιποτε τάξθσ (ςε ςχετικι 

θλικία) ςτθ δραματικι ζκφραςθ. Δεδομζνου, όμωσ ότι θ ζρευνα πραγματοποιικθκε 

ςε ζνα ςχολείο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, όπου θ πλειοψθφία των μακθτϊν 

αντιμετϊπιηε τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα και ζφερε ζνα πλικοσ διαφορετικϊν 

εμπειριϊν και πολιτιςμικϊν γνϊςεων, απαραίτθτοσ κρίκθκε ο ςχεδιαςμόσ 

ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ που 

να βαςίηονται και να προωκοφν τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Σε ζνα 

δεφτερο, δθλαδι, επίπεδο και μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω 

δραςτθριοτιτων και κατά ςυνζπεια τθν προςζγγιςθ των αντίςτοιχων ςτόχων, ζγινε 

ςχεδιαςμόσ ςυναντιςεων διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ βαςιςμζνοσ ςτισ αρχζσ 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 

Ξεκινϊντασ απλϊσ από το γεγονόσ ότι θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ με τισ 

τεχνικζσ τθσ και τα κεατρικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιεί ςτθρίηεται και ςυνεπάγεται 

τθ ςυνεργατικι μάκθςθ που οδθγεί τα παιδιά ςε μια επαφι αλλθλο-υποςτθρικτικι, 

γεμάτθ νόθμα, κεωρικθκε ότι κα δινόταν θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να δουν ο 

ζνασ τον άλλον με μθ ςτερεότυπουσ τρόπουσ. Σε αυτό το πλαίςιο αποφαςίςτθκε να 

ακολουκθκεί θ πρακτικι που αναφζρει θ Elisabeth Coelho, ςφμφωνα με τθν οποία 

ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτα παιδιά να εργαςτοφν ςε ετερογενείσ ομάδεσ, 

κεωρϊντασ ότι με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μποροφν να δουλζψουν 

αποτελεςματικά και ςυνεργατικά με ανκρϊπουσ με διαφορετικά υπόβακρα.10 

Συνεχίηοντασ με μια βαςικι αρχι του δράματοσ «μπαίνω ςτθ κζςθ του 

Άλλου» οι μακθτζσ κα είχαν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν και να νιϊςουν 

χαρακτιρεσ που αγνοοφςαν ότι υπάρχουν ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, που είτε 

περικωριοποιικθκαν και υποβακμίςτθκαν είτε αποςιωπικθκαν και 

εξαφανίςτθκαν.11 Για να μπορζςουν, όμωσ τα παιδιά να πάρουν μια νζα, 

διαφορετικι κζςθ πάνω ςε πικανζσ προκαταλιψεισ που μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι 

είχαν, χρειαηόταν θ διδαςκαλία διαπολιτιςμικϊν κεμάτων –ςτο ςυγκεκριμζνο 

ςχεδιαςμό μακιματοσ ωσ «υλικό» κεματολογίασ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ 

αυτοςχεδιαςμϊν και δραματοποιιςεων. Ρολλοί είναι οι επιςτιμονεσ που 

υποςτθρίηουν τθν παραπάνω πρόταςθ για επαφι των μακθτϊν με κζματα 

διαπολιτιςμικότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ Elisabeth Coelho κεωρεί ότι χρειάηεται να 

ςυμπεριλθφκεί το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο ϊςτε «να βοθκιςουμε τα παιδιά να 

δουν τον κόςμο από πολλζσ πολιτιςτικζσ προοπτικζσ και για να αμφιςβθτιςουμε 

                                                
10

 Ε. Coelho, Διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. 
Μθτακίδου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 362. 
11

 Ρ. Σζξτου, Ρρακτικζσ εφαρμογζσ κεάτρου ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
Καςτανιϊτθ, Ακινα, 2007, ς. 30. 
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κοινωνικζσ ανιςότθτεσ».12 Θ Μζνθ Κανατςοφλθ αναφερόμενθ ςτθ διδαςκαλία τθσ 

πολυπολιτιςμικισ παιδικισ λογοτεχνίασ υποςτθρίηει ότι με τθν παρουςίαςθ των 

πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων, ομοιοτιτων και διαφορϊν που υπάρχουν ςτισ 

διαφορετικζσ κουλτοφρεσ μπορεί ο αναγνϊςτθσ-παιδί να ανακαλφψει καλφτερα και 

να αντικακρεφτίςει όμοιεσ ι διαφορετικζσ εμπειρίεσ, φόβουσ, όνειρα, ελπίδεσ. Ζτςι 

κατανοεί καλφτερα τουσ άλλουσ αλλά και τον εαυτό του, γίνεται κριτικόσ με τισ 

ςτερεότυπεσ εικόνεσ και προκαταλιψεισ για τον άλλο, ταυτόχρονα, όμωσ 

ςυνειδθτοποιεί τισ δικζσ του ευκφνεσ απζναντί του, κακϊσ όλοι ηοφμε πια ςε ζναν 

ανοιχτό, πλουραλιςτικό κόςμο.13 Αντίςτοιχθ είναι και θ αναφορά τθσ Μαρίτασ 

Ραπαροφςθ όταν διερευνά ηθτιματα ετερότθτασ ςτα ςχολικά Ανκολόγια 

λογοτεχνικϊν κειμζνων: κεωρεί ότι το ςχολείο και πιο ςυγκεκριμζνα το μάκθμα τθσ 

λογοτεχνίασ μζςω των παιδικϊν προςϊπων που εμφανίηονται ςτα κείμενα είναι 

παράγοντασ κοινωνικοποίθςθσ και παίηει ι μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

πολιτιςμικι διαμόρφωςθ του μακθτι, ο οποίοσ ζχει τθν τάςθ να ταυτίηεται με τον 

λογοτεχνικό ιρωα που τον ςυνεπιρε ι ςυγκίνθςε.14 Σθμειϊνει ακόμθ ότι θ 

λογοτεχνία πρζπει να αποβλζπει ςτθ διαμόρφωςθ και ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και ςτο ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ. Συνεπϊσ 

χρειάηονται κείμενα που να οδθγοφν τον αναγνϊςτθ ςε ζνα παιχνίδι ταφτιςθσ με 

πρόςωπα και καταςτάςεισ που ςθμαίνει γενικότερα τθν πρόςβαςθ ςτουσ Άλλουσ, 

τθν ανακάλυψθ τθσ διαφορετικότθτασ, ενόσ Άλλου και μιασ Άλλθσ εποχισ.15 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω και ςυμφωνϊντασ με τθ κζςθ του 

Κϊςτα Γεωργουςόπουλου ότι «το κζατρο ωσ τζχνθ ςτθρίηεται ςτθν αποδοχι του 

άλλου»16 ζγινε ςχεδιαςμόσ κεατρικϊν δραςτθριοτιτων που επζτρεπαν ςτον κάκε 

μακθτι να ανακαλζςει και να αναπτφξει τα δικά του χαρακτθριςτικά (πολιτιςτικά, 

γλωςςικά, κοινωνικά), τθ δικι του εμπειρία και τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ που 

όμωσ ζρχονται ςε διαπλοκι και αλλθλεξάρτθςθ με τα χαρακτθριςτικά, τθν εμπειρία 

και τισ ιδιαιτερότθτεσ όλων των άλλων ατόμων τθσ τάξθσ. 

Αναφζρονται δραςτθριότθτεσ ενδεικτικζσ όπωσ ο ςχεδιαςμόσ κεατρικοφ 

παιχνιδιοφ με ςκοπό τθν ανάκλθςθ λζξεων από κάκε μθτρικι γλϊςςα των παιδιϊν 

τθσ τάξθσ (ελλθνικι, αλβανικι, ρωςικι, ρομανί) όπωσ και ο ςχεδιαςμόσ 

δραςτθριοτιτων για τθν αποκάλυψθ πικανϊν ςτερεοτφπων και τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ ι και μετατόπιςθ ςυγκεκριμζνθσ οπτικισ γωνίασ των παιδιϊν. 

                                                
12 Coelho 2007, ό.π., ς. 538. 
13 Μ. Κανατςοφλθ, «Διδάςκοντασ πολυπολιτιςμικι παιδικι λογοτεχνία» ςτο Τ. Καλογιρου & Κ. 
Λαλαγιάννθ (επιμ.), Θ λογοτεχνία ςτο ςχολείο, κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ εφαρμογζσ 
ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-Δαρδανόσ, Ακινα, 2005, ς. 81. 
14 Μ. Ραπαροφςθ, «Στοιχεία λογοτεχνικισ κεωρίασ και εκπαιδευτικι πράξθ: ηθτιματα ετερότθτασ 
ςτα Ανκολόγια τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 286-
288. 
15

 Π.π., ς. 296. 
16

 Αναφζρεται ςτο Β. Χατηθβαςιλείου, «Το κζατρο ςτο ςχολείο: θ δυναμικι των ςχζςεων» ςτο Α. 
Αυδι (επιμ.), Δρόμοι για τθ ςχολικι παράςταςθ-Ρρακτικά, Εκδόςεισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 
Κεςςαλονίκθ, 2004, ς. 37. 
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Επιλζχτθκαν ιςτορίεσ –παραμφκια από διάφορεσ χϊρεσ (Ελλάδα, Νότιο Αφρικι, 

Βόρεια Ιπειρο, Αγγλία) για ανάγνωςθ από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και 

ανάλυςθ με απλζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ.17 Με τθν ανάγνωςθ αυτϊν των 

κειμζνων ςκοπόσ ιταν αφενόσ να ζρκουν τα παιδιά ςε επαφι με κάτι διαφορετικό, 

αφετζρου να γνωρίςουν βαςικζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ όπωσ και να 

λειτουργιςουν τα ίδια ωσ κίνθτρα για να ειπωκοφν τοπικζσ ιςτορίεσ από τα παιδιά. 

Ακόμθ ζχοντασ ωσ εργαλείο τθ δραματοποίθςθ και τισ τεχνικζσ τθσ ςχεδιάςτθκε 

ανάλυςθ κειμζνων «πολυπολιτιςμικισ παιδικισ λογοτεχνίασ»18, προκειμζνου να 

παρουςιαςτοφν και να κατανοθκοφν μζςω παιχνιδιϊν ρόλων περιπτϊςεισ Άλλων 

και διαφορετικϊν. Θ Χρυςοφλα Κωνςταντοποφλου, κεωρϊντασ ότι θ ανκρϊπινθ 

ιςτορία είναι μια ιςτορία ορίων και προςδιοριςμϊν τθσ ςχζςθσ με τουσ Άλλουσ, 

εντοπίηει τθν ετερότθτα ςτισ ακόλουκεσ κατθγοριοποιιςεισ: οι «μθ άνκρωποι» –

κεότθτεσ και πνεφματα, ηϊα, μθχανζσ– και οι κεωροφμενοι «διαφορετικοί 

άνκρωποι» –αλλόφυλοι και αλλόκρθςκοι («βάρβαροι», «άγριοι», «ικαγενείσ», 

«άπιςτοι»…), «περικωριακοί» (μειονότθτεσ κάκε είδουσ: πρόςφυγεσ, «χωριάτεσ», 

«τρελοί», «εγκλθματίεσ», ομοφυλόφιλοι…), γυναίκεσ (ςτισ ανδροκρατοφμενεσ 

κοινωνίεσ).19 Ραρζχοντασ, δθλαδι, μια μεγάλθ ποικιλία περιπτϊςεων του Άλλου 

μζςα από τισ δυνατζσ αφθγιςεισ ιςτοριϊν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, τα 

παιδιά κα καλοφνταν να μεταμορφωκοφν ςε Άλλουσ μζςα από το δράμα ςε ζνα 

παιχνίδι ρόλων και αλικειασ, ϊςτε να κατανοιςουν τθ κζςθ του και να 

ευαιςκθτοποιθκοφν κοινωνικά ςε προςωπικό και ςυλλογικό επίπεδο.20 

 

2. Οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ  

Οι δφο πρϊτεσ ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ 

πραγματοποιικθκαν ςτισ 26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2007 αντίςτοιχα. Κακϊσ 

θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια δεν αποτελοφςε τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, 

ανζλαβε θ δαςκάλα τουσ να καλωςορίςει και να παρουςιάςει το πρόγραμμα με 

ιδιαίτερθ κζρμθ και ενδιαφζρον. Θ πρϊτθ αντίδραςθ των μακθτϊν ιταν 

ενκουςιϊδθσ τόςο ωσ προσ τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και τθ ςυμμετζχουςα 

παρατθριτρια, όςο και ωσ προσ το πρόγραμμα. Βζβαια από τισ πρϊτεσ κιόλασ 

ςυναντιςεισ άρχιςαν να παρουςιάηονται οι δυςκολίεσ και τα προβλιματα τθσ 

τάξθσ· μιασ τάξθσ που το ςτοιχείο τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ιταν τόςο ζντονο 
                                                
17 Αναλυτικά τα κείμενα που διαβάςτθκαν ςτθν παροφςα φάςθ αναφζρονται παρακάτω ςτο παρόν 
κεφάλαιο.  
18 Ο όροσ αναφζρεται από τθ Μζνθ Κανατςοφλθ, Κανατςοφλθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, 
ό.π.. όπου δίνεται και ζνασ αναλυτικόσ κατάλογοσ και κριτικι των προτεινόμενων βιβλίων πάνω ςτο 
ςυγκεκριμζνο κζμα. 
19 Χ. Κωνςταντοποφλου, «Ειςαγωγι: Αναφορά ςτθν Ζννοια και ςτισ όψεισ των Σφγχρονων 
Αποκλειςμϊν» ςτο Χ. Κωνςταντοποφλου & Λ. Μαράτου-Αλιπράντθ & Δ. Γερμανόσ & Κ. Οικονόμου 
(επιμ.), «Εμείσ» και οι «άλλοι»-αναφορά ςτισ τάςεισ και τα ςφμβολα, τυπωκιτω-Δαρδανόσ, Ακινα, 
1999, ς. 11. 
20

 Ρ. Σζξτου, «Κεατροπαιδαγωγικά προγράμματα ςτο ςχολείο» ςτο Ε. Λαηαρίδου (επιμ.), Μζρεσ 
ζκφραςθσ και δθμιουργίασ: Το κζατρο ςτα ςχολεία, Οι φίλοι του ιδρφματοσ Μελίνα Μερκοφρθ, 
Κεςςαλονίκθ, 2006, ς. 73. 
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(αποτελοφνταν από επτά τςιγγανόπαιδεσ, δφο μακθτζσ αλβανικισ καταγωγισ, δφο 

ρωςικισ καταγωγισ και επτά ελλθνικισ) που δθμιουργοφνταν διαφορετικά 

«επίπεδα» των μελϊν αναφορικά όχι μόνο ςτο γνωςτικό-ςχολικό τομζα, αλλά και 

ςτο κοινωνικό-υπαρξιακό. Κακϊσ το κάκε παιδί είχε διαφορετικό επίπεδο γνϊςθσ 

τθσ ελλθνικισ και ταυτόχρονα ζφερε δικοφσ του κόςμουσ, εμπειρίεσ, και πολιτιςτικι 

γνϊςθ αναπτφςςονταν διαφορετικζσ αντιδράςεισ ωσ προσ τθ ςωματικι και λεκτικι 

επικοινωνία, τθν προςφορά, τον αυκορμθτιςμό και τθ ςυμμετοχι ςτθ δραματικι 

αγωγι. 

Ριο ςυγκεκριμζνα για τισ δφο πρϊτεσ ςυναντιςεισ υπιρξαν μακθτζσ που 

ντρζπονταν και κωλφονταν να ςυμμετάςχουν ςτισ πιο απλζσ αςκιςεισ γνωριμίασ 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ, γιατί είχαν μια ςυςτολι γενικότερθ ςτθ ςυμπεριφορά τουσ: 

αναφζρομαι ςε ζνα βακμό ςτθ Μαρίνα και ςτον Τίμο, μακθτζσ ελλθνικισ 

καταγωγισ με καλι ςχολικι επίδοςθ, που ςχετικά ςφντομα ζδειξαν προςπάκειεσ 

προςαρμογισ ςτο πρόγραμμα, αλλά κυρίωσ ςτθν Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ με δυςκολίεσ ςτα μακιματα και ςτθ Κωμαι, τθ Μαριάνκθ, τθ Στεφανία 

και τον Διμο, τζςςερισ μακθτζσ ομά με αρκετά ι και πολλά προβλιματα ςτθ 

ςχολικι επίδοςθ και γενικότερθ αναςφάλεια ςτθν ζκφραςθ και ζκκεςθ.21 Ακόμθ 

υπιρξαν μακθτζσ που αρνοφνταν το παιχνίδι γιατί είχαν πάρει το ρόλο του 

«παραγκωνιςμζνου ςτθν τάξθ» κακϊσ ιταν παιδιά με προβλιματα δυςλεξίασ: 

ςυγκεκριμζνα ο Σταφροσ αγόρι ελλθνικισ και ο Χάρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ. 

Οι ίδιοι οι ςυμμακθτζσ τουσ ςθμείωςαν ότι τα δφο παιδιά «ποτζ δεν ςυμμετζχουν 

και δεν μιλοφν!» Λδιαίτερα ςυγκρατθμζνθ ιταν και θ ςυμμετοχι του Λευτζρθ, 

μακθτι ρωςικισ καταγωγισ, γεγονόσ που θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ απζδιδε ςτο 

ότι ιταν Μάρτυρασ του Λεχωβά. Σε ό,τι αφορά ςτθν υπόλοιπθ τάξθ, τα κορίτςια 

(όςα δεν αναφζρκθκαν –δθλαδι θ Ζλλθ, θ Ελίνα και θ Αναςταςία) ςυμμετείχαν με 

ενκουςιαςμό και ςυνεργαςία ενϊ τα περιςςότερα αγόρια (Χρόνθσ, Βαλάντθσ, 

Μιχάλθσ, Στζφανοσ, Τάκθσ,) ικελαν να ςυμμετάςχουν με τουσ δικοφσ τουσ όρουσ: 

μερικζσ φορζσ οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ δεν ακολουκοφςαν τουσ κανόνεσ των 

παιχνιδιϊν, ιταν υπερδραςτιριοι ςτισ κινιςεισ τουσ, απομακρφνονταν από το κζμα 

με αποτζλεςμα να δθμιουργείται αρνθτικό κλίμα ανταγωνιςμοφ όπου τα κορίτςια 

δεν ικελαν να ςυνεργαςτοφν με τα αγόρια.  

Θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, ζχοντασ εμπειρία από ομάδεσ με παιδιά που 

αςχολοφνται για πρϊτθ φορά με τθ κεατρικι αγωγι και ζκφραςθ κεϊρθςε 

αναμενόμενθ τθ μεγαλφτερθ προκυμία των κοριτςιϊν να ςυνεργαςτοφν ςε 

ςφγκριςθ με τα αγόρια. Εκείνο που προβλθμάτιςε, όμωσ ιταν το γεγονόσ ότι οι 

μακθτζσ που δυςκολεφτθκαν να ςυμμετάςχουν ιταν κυρίωσ παιδιά διαφορετικισ 

καταγωγισ ι εκνοτικισ ομάδασ (αλβανικισ, ρωςικισ, ομά) ι μακθτζσ που είχαν 

                                                
21

 Οι πλθροφορίεσ για τθ ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν δόκθκαν από τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ που 
αναλάμβανε τα ςυγκεκριμζνα παιδιά για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά. Ππωσ αναφζρκθκε ςτον 
«Ρρόλογο», για τθ διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ, ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ζρευνασ 
παρατίκενται ςυνολικά τα ψευδϊνυμα των παιδιϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα και κάποιεσ 
βαςικζσ πλθροφορίεσ για το κακζνα.  
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κάποια ςυςτολι ι ιδιαιτερότθτα (προβλιματα δυςλεξίασ και ηιτθμα κρθςκευτικισ 

μειονότθτασ). Ζνα δεφτερο ςθμείο που ζκανε εντφπωςθ ιταν ότι θ δυςκολία 

ςυμμετοχισ ςτθ δραματικι ζκφραςθ ςυνδυαηόταν με τισ δυςκολίεσ ςτθ ςχολικι 

επίδοςθ (προφανϊσ απόρροια του ότι τα παιδιά μιλοφςαν τα ελλθνικά ωσ δεφτερθ 

γλϊςςα), γεγονόσ που δεν ςυμβαίνει ςυχνά ςτισ ομάδεσ που αςχολοφνται με 

κεατρικό παιχνίδι και δραματοποίθςθ. Επιπλζον, κακϊσ οι μακθτζσ δεν είχαν ζρκει 

ποτζ ςε επαφι με άλλου τφπου δραςτθριότθτεσ (κζατρο, μουςικι, φωτογραφία, 

ηωγραφικι) και είχαν ςυνθκίςει ςτο ςχολείο ωσ μοναδικό μζςο ζκφραςθσ και 

ςυμμετοχισ τθ γλϊςςα –που δεν ιταν θ μθτρικι– ιταν αναμενόμενο να 

δθμιουργθκεί ανιςότθτα μζςα ςτθν κοινότθτα τθσ τάξθσ και τα αδφνατα παιδιά να 

αποκαρρφνονται.22 

Ραρά το γεγονόσ ότι τα διαφορετικά γλωςςικά ςτοιχεία δεν αποτελοφν αιτία 

για ςχολικι αποτυχία των μελϊν μειονοτικϊν ομάδων, από τα παραπάνω ςτοιχεία 

διαπιςτϊκθκε ότι το κζμα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ ιταν 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ κακϊσ επθρζαηε τθν απόδοςθ των παιδιϊν ακόμθ και ςτθ 

δραματικι ζκφραςθ. Κεωρϊντασ ότι θ πολιτιςμικι ποικιλία δεν φτωχαίνει, 

αντίκετα πλουτίηει τθν κοινωνία23 και προκειμζνου να ςυμμετάςχουν όλα τα παιδιά 

ιςόρροπα και ελεφκερα ςτθ κεατρικι ζκφραςθ και δθμιουργία χρειαηόταν από τθν 

αρχι θ εφαρμογι δραματικϊν δραςτθριοτιτων βαςιςμζνων ςτισ αρχζσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Με άλλα λόγια, το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ 

ζπρεπε να τεκεί ωσ προτεραιότθτα ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Κζματα 

όπωσ θ ανάπτυξθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ των αλλόγλωςςων μακθτϊν, θ 

εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό και ςτο πολιτιςμικό υπόβακρο, ο ςεβαςμόσ και θ αποδοχι 

του Άλλου, κεωρικθκαν μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τθν ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθ 

δραματικι μζκοδο. 

Κεωρικθκε ότι χρειαηόταν να δθμιουργθκεί μια αίςκθςθ κοινότθτασ και 

οικειότθτασ που να ςτθρίηει όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ. Απαραίτθτεσ ωσ προσ αυτό 

ιταν κάποιεσ πλθροφορίεσ για το πολιτιςμικό υπόβακρο όλων των παιδιϊν τθσ 

τάξθσ. Άλλωςτε ο ςυνδυαςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τα προςωπικά 

βιϊματα, τισ εμπειρίεσ και τισ οικογενειακζσ ςχζςεισ των παιδιϊν αποτελοφν 

αφορμι μάκθςθσ.24 Για τον ςκοπό αυτό, ςτθν τρίτθ ςυνάντθςθ που 

πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Οκτωβρίου 2007, ςυςτάκθκε ζνα ερωτθματολόγιο –

κοινό για όλουσ τουσ μακθτζσ– που ςκοπό είχε τθν «οικοδόμθςθ τθσ ενταξιακισ 

                                                
22

Β. Αποςτολίδου, «Θ λογοτεχνία ςτο Δθμοτικό Σχολείο: κεμελίωςθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με τθν 
ανάγνωςθ και το βιβλίο» ςτο Β. Αποςτολίδου & Β. Καπλάνθ & Ε. Χοντολίδου, Διαβάηοντασ 
λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ, τυπωκιτω-Δαρδανόσ, Ακινα, 2002, ς. 75-
76. 
23

Ε. Χοντολίδου, «Ραιδαγωγικζσ αρχζσ του προγράμματοσ» ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ, 
Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 42. 
24

 Α. Χατηθνικολάου, «Αναπτφςςοντασ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι» ςτο 
Ε. Τρζςςου & Σ. Μθτακίδου (επιμ.), Μειονότθτεσ μιλοφν για τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ-
Εκπαίδευςθ γλωςςικϊν μειονοτιτων, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 161. 
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κοινότθτασ ςχολικισ τάξθσ».25 Ππωσ θ Coelho προτείνει μεταξφ άλλων, το 

ερωτθματολόγιο δεν δόκθκε ςτον κακζνα μακθτι χωριςτά προσ ςυμπλιρωςθ αλλά 

–χωριςμζνθ θ τάξθ ςε ηευγάρια– ο ζνασ πιρε ςυνζντευξθ από τον άλλο. Στο 

παιχνίδι ρόλων που ςχεδιάςτθκε μεταξφ ενόσ δθμοςιογράφου και ενόσ 

ςυνεντευξιαηόμενου (και εναλλάξ οι ρόλοι) τα παιδιά αντεπεξιλκαν με 

ενκουςιαςμό ςτθ ςυνζντευξθ, εκτιμϊντασ τθ ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτα τθσ 

επικοινωνιακισ λειτουργίασ, αλλά και νιϊκοντασ ςθμαντικά με τθν κοινωνικι 

ευκφνθ που επωμίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλθψθσ του ρόλου του 

δθμοςιογράφου.26 Κάτι τζτοιο ςυμφωνεί με τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ και τισ κεωρίεσ για τθν κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ 

και πιο ςυγκεκριμζνα με τθν κοινωνιο-πολιτιςμικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ 

ςφμφωνα με τθν οποία «τα παιδιά δεν μακαίνουν τθ γλϊςςα ωσ ζνα αφθρθμζνο 

ςφςτθμα ςυμβόλων αλλά ωσ εργαλείο που το καταλαβαίνουν και το χρθςιμοποιοφν 

ςτισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ με τον κόςμο».27 

Σχετικά με τα ερωτθματολόγια των μακθτϊν διαπιςτϊκθκε από τισ 

προςωπικζσ τουσ απαντιςεισ ότι από τα δεκαοκτϊ παιδιά επτά μιλοφν ςτο ςπίτι 

τουσ τθ ρομανί (Βαλάντθσ, Χρόνθσ, Διμοσ, Ζλλθ, Κωμαι, Μαριάνκθ, Στεφανία) ζξι 

μιλοφν ελλθνικά (Μαρίνα, Μιχάλθσ, Σταφροσ, Στζφανοσ, Τίμοσ, Ελίνα), ζνα διλωςε 

ποντιακά (Αναςταςία), ζνα ελλθνικά και βουλγαρικά (Τάκθσ), δφο ρωςικά (Χάρθσ, 

Λευτζρθσ), και ζνα αλβανικά (Ελεονϊρα). Σε αυτζσ τισ απαντιςεισ εντφπωςθ 

προκάλεςε θ διαφοροποίθςθ τθσ Αναςταςίασ που ξεχϊριςε τα ελλθνικά από τα 

ποντιακά ςαν διαφορετικι γλϊςςα. Ζνα δεφτερο αξιοςθμείωτο γεγονόσ ιταν θ 

άρνθςθ τθσ Ελίνασ, μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ με καλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ 

να απαντιςει ότι ςτο ςπίτι μιλάει αλβανικά παρά επζλεξε τα ελλθνικά.28 Σε μια 

άλλθ ερϊτθςθ ςχετικά με το «ποια γλϊςςα μιλάνε τα παιδιά με τουσ φίλουσ τουσ» 

επικράτθςαν κυρίωσ οι δφο γλϊςςεσ, ελλθνικι και ρομανί, γεγονόσ που εξθγείται 

λόγω τισ πλειοψθφίασ των μακθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο. Σε επόμενθ 

ερϊτθςθ ςχετικά με τισ γλϊςςεσ που μπορεί ο μακθτισ να διαβάςει, τα παιδιά 

αναφζρκθκαν κυρίωσ ςτθν ελλθνικι (ζντεκα από τουσ δεκαοκτϊ) εκτόσ από λίγουσ 

που μεμονωμζνα απάντθςαν ρωςικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ι και δφο 

γλϊςςεσ μαηί. Θ πλειοψθφία των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ «Σε ποια γλϊςςα 

διαβάηεισ καλφτερα» ιταν ςτθν ελλθνικι (δεκαεπτά μακθτζσ) εκτόσ από μία 

                                                
25 Coelho 2007, ό.π., ς. 350-358. Πλα τα ερωτθματολόγια τθσ ζρευνασ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 
1.  
26

 Α. Χατηθνικολάου, «Εναλλακτικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ με τα παιδιά ομά του 
προπαραςκευαςτικοφ τμιματοσ του Δενδροποτάμου» ςτο Λνςτιτοφτο Ραιδείασ Ομογενϊν και 
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Θ εμπειρία των Δθμοτικϊν Σχολείων Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ του 
Ν. Θεςςαλονίκθσ: Ρραγματικότθτα και Ρροοπτικι τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ-Ρρακτικά 
Επιςτθμονικισ Θμερίδασ, Αινείασ, Κεςςαλονίκθ, 2005, ς. 73. 
27

 Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου, Διδάςκοντασ γλϊςςα και μακθματικά με λογοτεχνία, Ραρατθρθτισ, 
Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 25.  
28

 Θ ςυγκεκριμζνθ μακιτρια ιρκε από τθν Αλβανία ςτα εννιά τθσ χρόνια και θ μθτζρα τθσ ςθμείωςε 
ότι ςτο ςπίτι μιλάνε αλβανικά. 



158 

 

περίπτωςθ που απάντθςε ςτθ ρωςικι (Λευτζρθσ). Στθν ερϊτθςθ «Αν θ πρϊτθ ςου 

γλϊςςα δεν είναι θ ελλθνικι, ςε ποια γλϊςςα αιςκάνεςαι πιο άνετα να εκφράηεισ 

τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ ςου», θ Ελίνα και θ Ελεονϊρα, μακιτριεσ αλβανικισ 

καταγωγισ, απάντθςαν τθν ελλθνικι, ο Λευτζρθσ και ο Χάρθσ, μακθτζσ ρωςικισ 

καταγωγισ, ςτθ ρωςικι και από τουσ εφτά μακθτζσ ομά, μόνο ζνασ, ο Διμοσ 

επζλεξε τα ελλθνικά ενϊ οι υπόλοιποι ζξι τςιγγανόπαιδεσ επζλεξαν τθ ρομανί. 

Εντφπωςθ προκάλεςε ότι οι δφο μακιτριεσ αλβανικισ καταγωγισ επζλεξαν –θ μια 

για δεφτερθ φορά– τα ελλθνικά. Από τθν άλλθ, ζγινε ξεκάκαρο ότι οκτϊ από τα 

δεκαοκτϊ παιδιά τθσ τάξθσ αιςκάνονταν πιο άνετα να εκφράςουν ςκζψεισ και ιδζεσ 

ςε άλλθ γλϊςςα από τθν ελλθνικι. Σε ερϊτθςθ αν ζχουν πάει ςε ςχολείο εκτόσ 

Ελλάδοσ, μία απάντθςθ ιταν κετικι, τθσ Ελίνασ, μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ 

με καλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ. Ροικίλεσ ιταν οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ «τι ςου 

αρζςει περιςςότερο ςχετικά με το ςχολείο»:θ πλειοψθφία απάντθςε «τα 

μακιματα» και «τουσ φίλουσ» αλλά υπιρχαν και μεμονωμζνεσ απαντιςεισ όπωσ 

«το διάλειμμα», «θ δαςκάλα», «τίποτα». Λδιαίτερα ςθμαντικζσ ιταν οι απαντιςεισ 

ςτθν ερϊτθςθ « τι αντιπακείσ περιςςότερο ςχετικά με το ςχολείο»: υπιρξαν 

τζςςερισ μακθτζσ ομά (Χρόνθσ, Ζλλθ, Μαριάνκθ, Στεφανία), που διλωςαν «τουσ 

γφφτουσ» ι αλλιϊσ «τα φιτςίρια». Με τθ διάκριςθ που δείχνουν τα παιδιά ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα γίνονται φανερζσ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ τουσ και 

ταυτόχρονα διακρίνεται μία προςπάκεια διαφοροποίθςθσ των ίδιων από αυτι. Θ 

ονομαςία «φιτςίρια» «προκαλεί ιδιαίτερθ αποςτροφι ςτα ςυγκεκριμζνα παιδιά 

γιατί με αυτιν οι Τςιγγάνοι αποκαλοφν τουσ υποανάπτυκτουσ ομοεκνείσ τουσ, 

αυτοφσ που ηουν μακριά από τον πολιτιςμό και το νόμο».29 Επιπλζον τα «φιτςίρια» 

είναι οι Μουςουλμάνοι (τουρκόγυφτοι) που αποτελοφν μειοψθφία ςτον 

Δενδροπόταμο κακϊσ θ πλειοψθφία τθσ περιοχισ αποτελείται από χριςτιανοφσ 

Τςιγγάνουσ.30 Άλλα παιδιά ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ανζφεραν το κτιριακό 

πρόβλθμα δθλϊνοντασ ότι το «ςχολείο που είναι βρόμικο/είναι ζτοιμο να πζςει», 

όπωσ και κάποια άλλα τα μακιματα. Τζλοσ ςχετικά με τα ενδιαφζροντά τουσ οι 

περιςςότεροι προτίμθςαν τον χορό και το τραγοφδι ενϊ υπιρχαν και μεμονωμζνεσ 

απαντιςεισ για «μπάλα/καράτε/γλϊςςεσ/φίλοι». 

Εξετάηοντασ τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων και διαπιςτϊνοντασ 

μζςα από τα λόγια των ίδιων των παιδιϊν τθ διαπολιτιςμικότθτα και τθν φπαρξθ 

ςτερεότυπων αντιλιψεων ςτθν τάξθ, ενιςχφκθκε θ ανάγκθ για μια βαςικι αλλαγι 

ςτον ςχεδιαςμό αυτισ τθσ φάςθσ, μια αλλαγι που ςυμφωνοφςε με τθ μεκοδολογία 

τθσ ζρευνασ δράςθσ (ςτοχαςμόσ-ανατροφοδότθςθ) και που ανταποκρινόταν ςτισ 

ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν που ιταν θ ταυτόχρονθ εμπλοκι τουσ τόςο 

με ειςαγωγικζσ αςκιςεισ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ όςο και με 

                                                
29

Α. Λ. Λωαννίδου, «Οι ομ (Τςιγγάνοι) του Δενδροποτάμου» ςτο «Θεςςαλονίκθ» Επιςτθμονικι 
Επετθρίδα του Κζντρου Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, Βϋ τόμοσ , Κεςςαλονίκθ, 
1990, ς. 433. 
30 Π.π., ς. 431-432. 
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δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ πάνω ςτισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 

Συνεπϊσ ο ζνασ ςτόχοσ δεν κα ακολουκοφςε τον άλλο –όπωσ είχε ςχεδιαςτεί 

αρχικά– αλλά κα γινόταν παράλλθλα. 

 

3. Δραςτθριότθτεσ προκαταρκτικισ φάςθσ μετά από αναςτοχαςμό 

Στισ επόμενεσ ζξι ςυναντιςεισ (17 Οκτωβρίου-19 Δεκεμβρίου) ςχεδιάςτθκαν 

και εφαρμόςτθκαν δραςτθριότθτεσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ που, 

ζχοντασ ωσ κεντρικό άξονα τθ διαπολιτιςμικότθτα τθσ τάξθσ, ςτόχευαν ςτθν 

επεξεργαςία πολυ-πολιτιςμικϊν κεμάτων, άνιςων ςχζςεων, ςτερεοτφπων και 

φυλετικϊν, ςεξιςτικϊν και ςχολικϊν ςτιγμάτων. Συγκεκριμζνα, ςε κάκε ςυνάντθςθ 

υπιρχε ζνα πρϊτο ςτάδιο προετοιμαςίασ τθσ τάξθσ με αςκιςεισ αναπνοισ, 

χαλάρωςθσ, ςυγκζντρωςθσ, ενεργοποίθςθσ και ακολουκοφςε το κυρίωσ εργαςτιριο 

δραματοποίθςθσ, ςτοχεφοντασ παράλλθλα ςτθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτο 

δραματικό ςτοιχείο και ςτθν προςζγγιςθ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ τάξθσ. 

Μζςα από παιχνίδια ρόλων οι μακθτζσ ιρκαν ςε μια πρϊτθ επαφι με το 

Άλλο και προςπάκθςαν να κατανοιςουν τθ κζςθ του και τα κοινωνικά ηθτιματα 

που προζκυπταν ανακαλϊντασ τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα. Και μάλιςτα 

κακϊσ ςτθν τάξθ υπιρχαν πολλά παιδιά με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο, οι 

πολιτιςμικζσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ ιταν πιο πλοφςιεσ και ποικίλεσ.31 Ππωσ 

προτείνει θ Ρερςεφόνθ Σζξτου καταβλικθκε μια προςπάκεια να γίνουν οι μακθτζσ 

«ενεργοί και κριτικοί μεςολαβθτζσ» και «να αποκτιςουν μια νοθτικι, πολιτικι και 

θκικι κατανόθςθ τθσ δικισ τουσ προςωπικότθτασ και των ρόλων των άλλων».32 

Κεωρικθκε ςκόπιμο να μθ γίνει αναλυτικι αναφορά ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 

δραματοποίθςθσ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ φάςθ αυτι, αλλά να αναλυκοφν 

ενδεικτικά κάποιεσ από αυτζσ που χριηουν ςχολιαςμοφ κα αποτελοφν πθγι για τα 

αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ.  

Λδιαίτερα ςθμαντικι κεωρικθκε θ πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ που είχαν ωσ ςκοπό τθν ανάκλθςθ λζξεων τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ των παιδιϊν. Σφμφωνα με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, θ διατιρθςθ και 

ανάπτυξθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατάκτθςθ τθσ 

δεφτερθσ όςο και ςτθ γενικότερθ γνωςτικι εξζλιξθ του παιδιοφ κακϊσ κάποιεσ 

εγγενείσ διαδικαςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατάκτθςθ τθσ μθτρικισ, 

ενεργοποιοφνται και ςτθν κατάκτθςθ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ.33 Συνεπϊσ, θ καλι 

ανάπτυξθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ αναμζνεται να ζχει κακοριςτικι ςυμβολι ςτθν 

καλλιζργεια τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ.34 Ριο ςυγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τα παιδιά να 

προςφζρουν περίεργουσ τρόπουσ χαιρετιςμοφ (πρωτότυπεσ κινιςεισ και 

αςυνικιςτεσ δράςεισ) ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, αιφνιδιάηοντάσ τουσ με λζξεισ που 

                                                
31

 Coelho 2007, ό.π., ς. 550. 
32

 Σζξτου 2007, ό.π., ς. 31. 
33

 Μθτακίδου & Τρζςςου 2002, ό.π., ς. 19, 24.  
34 Δ. Ηάχοσ, Εκπαίδευςθ και χειραφζτθςθ, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 174. 
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ςιμαιναν κάποιο αντίςτοιχο χαιρετιςμό ςε οποιαδιποτε γλϊςςα γνϊριηαν. Θ 

προςφορά λζξεων ιταν αρκετι, κυρίωσ από τουσ μακθτζσ αλβανικισ και ρωςικισ 

καταγωγισ παρόλο που ιταν ςε μειοψθφία ςυγκριτικά με τουσ μακθτζσ ομά. 

Βζβαια, δεν ζλειψαν αναφορζσ των παιδιϊν ςε αγγλικζσ, γαλλικζσ και γερμανικζσ 

λζξεισ. Στθ ςυνζχεια, όλεσ οι αναφερκείςεσ λζξεισ γράφτθκαν ςτον πίνακα ϊςτε να 

μποροφν όλα τα παιδιά να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτζσ και να τισ χρθςιμοποιοφν 

αντίςτοιχα. Θ δραςτθριότθτα ςυνεχίςτθκε με «επικοινωνιακζσ γωνιζσ»35 που 

δθμιοφργθςαν τα παιδιά, προςφζροντασ ό,τι ικελαν και γνϊριηαν για τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ πολιτιςμοφσ. Θ προςφορά τουσ περιλάμβανε απλζσ πλθροφορίεσ 

όπωσ άλλεσ λζξεισ λεξιλογίου, ςχεδιαςμό κάποιασ ςθμαίασ, ηωγραφιά κάποιου 

μνθμείου και αναφορά ςε κάποιεσ παροιμίεσ. Αξιοςθμείωτθ ιταν θ χαρά τθσ 

προςφοράσ και τθσ ςυμμετοχισ –κυρίωσ από τουσ μακθτζσ ρωςικισ και αλβανικισ 

καταγωγισ. Θ δραςτθριότθτα ολοκλθρϊκθκε με ζνα πζραςμα επίςκεψθσ όλθσ τθσ 

τάξθσ από όλεσ τισ «επικοινωνιακζσ γωνιζσ» που είχαν ςχθματιςτεί, όπου το κάκε 

παιδί ιταν ελεφκερο να εκφράςει ό,τι αιςκανόταν. 

Ανάλογθ ιταν και θ δραςτθριότθτα όπου θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια 

ζγραψε ςε χαρτί του μζτρου τισ λζξεισ «ιλιοσ-κάλαςςα-άνεμοσ» ςε όλεσ τισ 

γλϊςςεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ (ελλθνικι, αλβανικι, ρωςικι, ρομανί) και αφοφ 

ηιτθςε από τα παιδιά, μζςω ενόσ καταιγιςμοφ ιδεϊν, να τισ αναγνωρίςουν και να 

ςυμπλθρϊςουν ςτο χαρτί ό,τι ςκζφτονταν αυκόρμθτα ςε οποιαδιποτε γλϊςςα, 

τουσ διάβαςε το λογοτεχνικό απόςπαςμα «Ππου θ Τρελοφτςικθ γίνεται ζνασ ιλιοσ 

αρμυρόσ, ιλιοσ καλαςςινόσ»36 τθσ Ηωισ Βαλάςθ. Ρροςφζροντασ μουςικό υλικό που 

παρζπεμπε ςε διαφορετικζσ πολιτιςτικζσ κουλτοφρεσ και χρθςτικό υλικό37 

(πολφχρωμα υφάςματα, απλά μουςικά όργανα ι αυτοςχζδια, μικροαντικείμενα) 

και με προχπόκεςθ τθ χριςθ των παραπάνω λζξεων, οι μακθτζσ κλικθκαν να 

ςχεδιάςουν, ςε ομάδεσ των τεςςάρων ι πζντε παιδιϊν, μια παγωμζνθ εικόνα που 

με το άγγιγμα τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ κα ηωντάνευε για λίγα δευτερόλεπτα. 

Θ ανταπόκριςθ και θ ςυμμετοχι ςτθ δραςτθριότθτα ιταν μεγάλθ από όλουσ τουσ 

μακθτζσ. Αλλθλο-μοιράςτθκαν τισ διάφορεσ λζξεισ που τισ χρθςιμοποίθςαν είτε ωσ 

αρχικά ονόματα των αντίςτοιχων ρόλων που υποδφκθκαν (ο χαρακτιρασ Άνεμοσ 

                                                
35 Τθν πρακτικι των «επικοινωνιακϊν γωνιϊν» πρότεινε θ Σ. Μαςτροςιμόνε ςτθν ανακοίνωςθ τθσ 
«Ραιχνίδι ρόλων με κοφκλεσ ωσ μζκοδοσ τθσ διαπολιτιςμικισ ευαιςκθτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν 
και δθμιουργικι γλωςςικι ςτιριξθ» ςτθν Επιςτθμονικι Θμερίδα Ραιδαγωγικά ηθτιματα και 
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ςε ςχολικζσ τάξεισ με γλωςςικι και πολιτιςμικι ετερότθτα, Ρανεπιςτιμιο 
Αιγαίου, Μυτιλινθ, 22/2/07. 
36

 Η. Βαλάςθ, «Ππου θ Τρελοφτςικθ γίνεται ζνασ ιλιοσ αρμυρόσ, ιλιοσ καλαςςινόσ» ςτο Α. Κατςίκθ-
Γκίβαλου & Γ. Ραπαδάτοσ & Β. Ράτςιου & Δ. Ρολίτθσ & Κ. Ρυλαρινόσ, Ανκολόγιο Λογοτεχνικϊν 
κειμζνων Γϋ& Δ’ Δθμοτικοφ, Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ραιδαγωγικό 
Λνςτιτοφτο, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, Ακινα, 2006, ς. 19-21.  
37

 Ρ. Σζξτου, Δραματοποίθςθ-το βιβλίο του παιδαγωγοφ-εμψυχωτι (Μζκοδοσ-Εφαρμογζσ-Ιδζεσ), 
Καςτανιϊτθ, Ακινα, 1998, ς. 55-59. Είναι γενικότερθ ανάγκθ να υπάρχει ςτθν τάξθ κάποιο 
υποτυπϊδεσ κεατρικό φροντιςτιριο που διευκολφνει τα παιδιά να εμπλακοφν ευκολότερα ςτισ 
κεατρικζσ ςυμβάςεισ και τουσ ρόλουσ. Ωσ προσ αυτό θ φπαρξθ κάποιων βαςικϊν φροντιςτθριακϊν 
αντικειμζνων ςτισ ςυναντιςεισ του προγράμματοσ ιταν δεδομζνθ. 
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που μετονομάςτθκε ςε Ζρι/Βζτερ/Μπαλμπάλ ςτα αλβανικά, ρωςικά και ρομανί ι θ 

κυρά-Κάλαςςα ςε Ντζτι/Μόρε/Ντενίςι αντίςτοιχα) είτε ωσ επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα ενταγμζνα ςτο ρυκμό των μουςικϊν κομματιϊν. Χρειάηεται να ςχολιαςτεί το 

ζντονο και περιφανο αίςκθμα τθσ προςφοράσ που ζνιωκαν οι μακθτζσ μθ 

ελλθνικισ καταγωγισ όταν αναγνϊριηαν τισ γραμμζνεσ λζξεισ κακϊσ και θ 

ταυτόχρονθ αποδοχι και ο καυμαςμόσ που ειςζπρατταν από τθν υπόλοιπθ τάξθ. 

Άλλωςτε, τα περιςςότερα αποτελοφςαν παιδιά που δεν είχαν ςυνθκίςει να 

λαμβάνουν τον καυμαςμό των υπολοίπων ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα 

(κυρίωσ ο Χάρθσ και ο Λευτζρθσ, παιδιά ρωςικισ καταγωγισ και θ Ελεονϊρα 

αλβανικισ). Σχετικά με τουσ τςιγγανόπαιδεσ παρατθρικθκε μια ςφγχυςθ ωσ προσ τθ 

χριςθ τθσ ρομανί, κακϊσ ςυχνζσ ιταν οι περιπτϊςεισ που τα παιδιά διλωναν 

μεταξφ τουσ ότι δεν πολυχρθςιμοποιοφνται κάποιεσ λζξεισ που πρόςφεραν άλλοι 

ςυμμακθτζσ τουσ ι διαφωνοφςαν ωσ προσ τθν επιλογι τθσ πιο ςωςτισ. 

Ράντωσ κρίνοντασ τισ αναφορζσ των παιδιϊν ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα και 

από άλλεσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν χρειάηεται να ςχολιαςτεί ότι 

τα τζςςερα παιδιά αλβανικισ και ρωςικισ καταγωγισ (Ελίνα, Ελεονϊρα, Λευτζρθσ, 

Χάρθσ) ζκαναν πιο άμεςθ και αποτελεςματικι χριςθ λζξεων και εκφράςεων ςε 

ςχζςθ με τουσ τςιγγανόπαιδεσ που κακυςτεροφςαν λίγο παραπάνω ι διαφωνοφςαν 

ωσ προσ τθ ςωςτι λζξθ. Μςωσ αυτι θ διαφωνία να ςυνζβαινε γιατί τα παιδιά ομά 

ωσ πλειοψθφία ςτθν τάξθ είχαν να αντιπροτείνουν περιςςότερεσ απόψεισ. Μςωσ 

πάλι γιατί θ ρομανί είναι μια γλϊςςα προφορικι38, ςε αντίκεςθ με τθν αλβανικι και 

ρωςικι, γλϊςςεσ γραπτζσ που, μάλιςτα, αποτελοφν τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ ςτα 

ομϊνυμα εκνικά κράτθ. Σε αυτό το πλαίςιο, μπορεί να ερμθνευκεί θ φπαρξθ 

περιςςοτζρων διαφωνιϊν, ιδίωσ μεταξφ παιδιϊν θλικίασ δζκα χρονϊν. 

Αξιοςθμείωτο είναι να ςχολιαςτεί ότι οι τςιγγανόπαιδεσ μακθτζσ υποςτιριξαν ότι οι 

λζξεισ ςτθ ρομανί δεν διζφεραν πολφ από τα ελλθνικά. Χαρακτθριςτικζσ ιταν οι 

φράςεισ δφο τςιγγανόπαιδων, του Χρόνθ και τθσ Ζλλθσ «Κυρία τα ρομανζσ είναι ςαν 

τα ελλθνικά» και «εμείσ ελλθνικά μιλάμε με άλλεσ καταλιξεισ». Μια τζτοια 

διαπίςτωςθ κα μποροφςε να ςθμαίνει ότι θ παραδοςιακι γλϊςςα τουσ, που 

ςυνδζεται ςτενά με τθ ςανςκριτικι39, δανείηεται ςυνεχϊσ ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ και 

δζχεται τισ επιρροζσ τθσ ι ακόμθ ότι οι ίδιοι οι τςιγγανόπαιδεσ κάνουν μια 

προςπάκεια να μθ διαφζρουν πολφ από τθ ςθμερινι κοινωνία και τθν κυρίαρχθ 

γλϊςςα, μια προςπάκεια που ίςωσ τουσ ζχει επιβλθκεί από παράγοντεσ τθσ 

κυρίαρχθσ κουλτοφρασ.40 Το βζβαιο είναι ότι θ κοινι γνϊμθ, το εκπαιδευτικό 

                                                
38

 Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου, Να ςου πω εγϊ πϊσ κα μάκουν γράμματα-Τςιγγάνεσ μιλοφν για τθν 
εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ, Καλειδοςκόπιο, Ακινα, 2007, ς. 15. 
39 Λωαννίδου 1990, ό.π., ς. 446. 
40

 Θ Ευαγγελία Τρζςςου αναφζρει ςχετικά ότι πολλζσ κοινωνίεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να 
διατθριςουν τθν πολιτιςμικι και γλωςςικι τουσ ομοιογζνεια επιχειροφν να εξαλείψουν τισ διαφορζσ 
αφομοιϊνοντασ τουσ νζο-αφιχκζντεσ ςτθν κυρίαρχθ κουλτοφρα. Με τον τρόπο αυτό ςτεροφν ςτουσ 
πρόςφυγεσ-μετανάςτεσ και γενικότερα ςε όςουσ διαφζρουν τθν πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά και τθ 
μθτρικι τουσ γλϊςςα αλλά ςτεροφν και από τουσ γθγενείσ ζναν πλοφτο γνϊςεων και εμπειριϊν που 
οι πλθκυςμοί φζρνουν μαηί τουσ. Στθν περίπτωςι μασ ςτουσ Τςιγγάνουσ. Ε. Τρζςςου, «Εκπαίδευςθ 
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ςφςτθμα και γενικότερα το μοντζλο τθσ κυρίαρχθσ κοινωνίασ ενοχοποιεί τθν ίδια 

τθν ομάδα μακθτϊν ομά για τθ ςχολικι αποτυχία και τον αποκλειςμό τθσ από τθν 

εκπαίδευςθ.41 Αποδίδοντασ τα προβλιματα ενόσ ελλειμματικοφ εκπαιδευτικοφ 

μοντζλου ωσ προσ τισ μειονότθτεσ ςε ελλείψεισ των ίδιων των τςιγγανοπαίδων 

(γλωςςικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ), θ πολιτεία ςυντθρεί ςτερεότυπα για τισ 

ευπακείσ ομάδεσ, οι οποίεσ αντιδροφν42. Ζτςι μπορεί να εξθγθκεί και θ αντίδραςθ 

των παιδιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ, ςαν μια προςπάκεια να μθ διαφζρουν από 

το κατεςτθμζνο, να βγουν από το περικϊριο και να ενταχκοφν ςτο επιβεβλθμζνο 

«ςφνολο». Σχετικά, θ Sally Tomlinson υποςτθρίηει ότι θ εκπαιδευτικι επιτυχία ι 

αποτυχία των μακθτϊν μειονοτικϊν ομάδων δεν πρζπει να ςυνδζεται με 

ψυχογενετικοφσ παράγοντεσ (ικανότθτα, κίνθτρα, φιλοδοξίεσ, οικογενειακι 

προζλευςθ, επαγγελματικό κφροσ γονιϊν), αλλά χρειάηεται να εξεταςτοφν 

προςεκτικά οι δομζσ και οι διαδικαςίεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και οι 

πεποικιςεισ που τισ ςτθρίηουν. Ραράλλθλα, πρζπει να εξεταςτοφν οι ςχζςεισ των 

εκπαιδευτικϊν δομϊν και διαδικαςιϊν με τθν ευρφτερθ κοινωνία κακϊσ 

επθρεάηουν τισ μειονότθτεσ.43 

 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ που 

πραγματοποιικθκαν αφοροφςαν τθ ςυνειδθτοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ 

ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων των παιδιϊν όπωσ και μια προςπάκεια αλλαγισ 

τθσ οπτικισ τουσ, βλζποντασ και βιϊνοντασ τα πράγματα (γνωςτά παραμφκια ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ) από τθν πλευρά του διαφορετικοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια παρουςίαςε ςτα παιδιά μια γαντόκουκλα ι αλλιϊσ 

κοφκλα εμψφχωςθσ44 και ηιτθςε από τα παιδιά να κάνουν υποκζςεισ ςχετικά με τθ 

χϊρα προζλευςθσ, τθ μθτρικι γλϊςςα, τα χαρακτθριςτικά και ό,τι άλλο 

φαντάηονταν για τθ ςυγκεκριμζνθ κοφκλα. Από τισ ιςτορίεσ που ζπλαςαν τα παιδιά 

                                                                                                                                       
γλωςςικϊν μειονοτιτων ι όταν θ ταυτότθτα των μειονοτιτων κυςιάηεται ςτο όνομα τθσ 
ομοιογζνειασ» ςτο ςυνζδριο Ετερότθτα και κοινωνία, Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν, Ακινα, 
2004, ς.1. 
41 Μθτακίδου & Τρζςςου 2007, ό.π., ς.17-20. 
42 Σχετικά ο Γιϊργοσ Τςιάκαλοσ ςθμειϊνει ότι ο τρόποσ ηωισ των Τςιγγάνων δεν είναι ςυμβατόσ με 
τθ μορφι οργάνωςθσ και λειτουργίασ και με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Για τθν 
άρςθ τθσ αςυμβατότθτασ, αυτό που χρειάηεται να γίνει είναι προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτον τρόπο ηωισ των Τςιγγάνων και όχι ριηικζσ αλλαγζσ ςτισ αντιλιψεισ και ςτον τρόπο 
ηωισ των Τςιγγάνων. Στο Γ. Τςιάκαλοσ, Αντικατοπτριςμοί τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, Ραρατθρθτισ, 
Κεςςαλονίκθ, 2004, ς. 157. 
43 S. Tomlinson, «Εκνικότθτα και εκπαιδευτικι επιτυχία» ςτο S. Modgil, G. Verma, K. Mallick, C. 
Modgil, Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ (Ρροβλθματιςμοί-Ρροοπτικζσ) επιμ. Α. Ηϊνιου-Σιδζρθ, Ρ. 
Χαραμισ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1997, ς. 298-299. 
44 Δανείηομαι τον όρο από τθν Σαντίνα Μαςτροςιμόνε ςτθν ανακοίνωςθ τθσ «Ραιχνίδι ρόλων με 
κοφκλεσ ωσ μζκοδοσ τθσ διαπολιτιςμικισ ευαιςκθτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν και δθμιουργικι 
γλωςςικι ςτιριξθ» ςτθν Επιςτθμονικι Θμερίδα Ραιδαγωγικά ηθτιματα και εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ 
ςε ςχολικζσ τάξεισ με γλωςςικι και πολιτιςμικι ετερότθτα, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Μυτιλινθ, 
22/2/07. Σε αυτι κίγεται ο διευκολυντικόσ ρόλοσ τθσ κοφκλασ ςτθν αναφορά ςε κζματα μειονότθτασ 
και ιδιαιτερότθτασ όπωσ και ςτθ λφςθ δφςκολων καταςτάςεων. Επίςθσ ςτον ρόλο τθσ κοφκλασ 
αναφζρονται οι Άλκθςτισ, Κουκλο-κζατρο Σκιϊν, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1992 και Σζξτου 1998, 
ό.π., ς. 45-46.  
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για τθν καταγωγι τθσ ιταν διακριτι θ φπαρξθ ςτερεοτυπικϊν απόψεων για 

κάποιουσ πλθκυςμοφσ: «αν ιταν κινζηοσ κα μιλοφςε μια περίεργθ γλϊςςα τςιν-

τςαν-τςον και κα ζτρωγε ωμά πράγματα όπωσ ςοφςι» διλωςε ο Λευτζρθσ, μακθτισ 

ρωςικισ καταγωγισ. Στθν υπόκεςθ ότι ιταν Γάλλοσ θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ πρόςκεςε τα χαρακτθριςτικά τθσ ευγενικισ καταγωγισ και εφπορθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ. Για τθν ίδια, όμωσ, μακιτρια θ εξωτερικι εμφάνιςθ τθσ 

κοφκλασ δεν ςυμφωνοφςε με μια γαλλικι φιγοφρα. Διλωςε χαρακτθριςτικά: «Αν 

ιταν Γάλλοσ κα πιγαινε ςε ακριβά ρεςτοράν, κα είχε ακριβό ςπίτι και κα ιταν 

ευγενισ. Αποκλείεται, όμωσ με τζτοια μεγάλθ μφτθ να ιταν Γάλλοσ». Άλλεσ δφο 

υποκζςεισ ζγιναν από τον Χρόνθ και τον Διμο, μακθτζσ ομά, που ο πρϊτοσ 

υποςτιριξε ότι θ κοφκλα μάλλον «ιταν κάποιοσ ϊςοσ, κοντόσ και με μεγάλο άςπρο 

κεφάλι» και ο δεφτεροσ ότι ιταν «μαφροσ, που ςθμαίνει ο πιο φτωχόσ». Ππωσ 

ςχολίαςε θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςτισ ςθμειϊςεισ τθσ για το πρόγραμμα 

ιταν εμφανισ «θ κατάταξθ των ανκρϊπων βάςει εξωτερικϊν-εμφανιςιακϊν, 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν». Θ δραςτθριότθτα ολοκλθρϊκθκε με 

τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ: ηθτικθκε από τα παιδιά να αποφαςίςουν ςε ζνα 

ςενάριο για τθν καταγωγι τθσ κοφκλασ και κάποιοσ να ενςαρκϊςει το ρόλο του 

ιρωα που κα δθμιουργοφςαν. Θ υπόλοιπθ τάξθ ζκανε ερωτιςεισ ςτον 

ςυνεντευξιαηόμενο. Τα παιδιά αποφάςιςαν τθν καταγωγι τθσ κοφκλασ από τθν 

Αφρικι και όλεσ οι ερωτιςεισ είχαν να κάνουν με τθ φτϊχεια, τθν πείνα και τισ 

δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Δεν ζλειψαν, όμωσ, ερωτιματα των παιδιϊν όπωσ 

«νομίηεισ ότι είςαι κατϊτεροσ επειδι είςαι μαφροσ;» ι ακόμθ «ντρζπεςαι για το 

χρϊμα ςου;» που κα μποροφςε κανείσ να διακρίνει ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ. 

 Κατάλλθλθ κρίκθκε ςε αυτό το ςθμείο θ αφιγθςθ και θ δραματοποίθςθ 

παραμυκιοφ που παρουςίαηε ωσ κακό ιρωα, ςυγκεκριμζνα ωσ ανκρωποφάγο, ζναν 

«αράπθ». Ρρόκεςθ ιταν να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ ότι πολλζσ φορζσ οι 

άνκρωποι ενςτερνίηονται απόψεισ για κάποιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ που καταλιγουν 

ςε ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ χωρίσ να αντιλαμβάνονται από ποφ προζρχονται 

ι πωσ ξεκίνθςαν. Μια απλι περίπτωςθ κοντά ςτα ενδιαφζροντα και ςτουσ κόςμουσ 

των παιδιϊν ιταν θ οπτικι με τθν οποία παρουςίαηε τον «αράπθ» ζνα γνωςτό 

λαϊκό παραμφκι «Οι τρεισ καλζσ ςυμβουλζσ».45 Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου 

παραμυκιοφ ςυμφωνεί με τθν πρόταςθ τθσ Coelho όταν ςυμβουλεφει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να μθν αποκλείουν όλα τα λογοτεχνικά ζργα που πικανόν να ζχουν 

αρνθτικζσ ι ςτερεότυπεσ περιγραφζσ διαφορετικϊν πολιτιςτικϊν ομάδων. Τουσ 

προτρζπει να χρθςιμοποιιςουν αρκετά από αυτά τα λογοτεχνικά ζργα, παρά τουσ 

περιοριςμοφσ τουσ, για να ζρκουν αντιμζτωποι με τα ηθτιματα του ρατςιςμοφ και 

του ςεξιςμοφ και να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να αναγνωρίςουν και να 

αμφιςβθτιςουν τα ςτερεότυπα ςτθ λογοτεχνία.46 

                                                
45

 Α. Γ. Μζγασ, Ελλθνικά Ραραμφκια, Βϋ Σειρά, Λ. Δ. Κολλάρου, Ακινα, 1962, ς.191-195.   
46 Coelho 2007, ό.π., ς.530. 
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 Αναλυτικότερα, μετά τθν αφιγθςθ του λαϊκοφ παραμυκιοφ ακολοφκθςε θ 

επεξεργαςία του με τισ εξισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ: Ραγωμζνεσ εικόνεσ όπου τα 

παιδιά χωριςμζνα ςε τζςςερισ ομάδεσ ανζλαβαν να αναπαραςτιςουν διαφορετικά 

ςθμεία του παραμυκιοφ, καλφπτοντασ όλθ τθν ιςτορία από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ. 

Ακολοφκωσ θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ωσ φανταςτικόσ προβολζασ υπζδειξε τον 

χρόνο και τθ ςειρά των εικόνων που ηωντανεφοντασ για λίγα δευτερόλεπτα θ μία 

μετά τθν άλλθ, ζδωςαν όλθ τθν υπόκεςθ του παραμυκιοφ. Τα παιδιά 

ανταποκρίκθκαν με ενδιαφζρον ςτισ δφο αυτζσ τεχνικζσ, αλλά θ ομάδα των 

κοριτςιϊν ιταν πιο οργανωμζνθ ςτον χϊρο και αποτελεςματικότερθ από τισ ομάδεσ 

αγοριϊν ι από τισ μικτζσ ομάδεσ. Χρθςιμοποιικθκε θ ςυνζντευξθ, τεχνικι ιδιαίτερα 

δθμοφιλισ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, όπου κάποιοσ μακθτισ υποδφεται τον κεντρικό 

ιρωα του παραμυκιοφ και οι υπόλοιποι του απευκφνουν ερωτιςεισ. Θ ςυμμετοχι 

των παιδιϊν ιταν ιδιαίτερα ζντονθ κακϊσ υπιρξε ζνασ καταιγιςμόσ ερωτιςεων, 

πολλζσ από τισ οποίεσ αφοροφςαν τον «αράπθ», τθν οικογζνεια του ιρωα, τα 

μελλοντικά του ςενάρια. Κακϊσ πολλά παιδιά ικελαν να υποδυκοφν τον ρόλο του 

κεντρικοφ ιρωα, προζκυψε θ χριςθ τθσ τεχνικισ του ςυλλογικοφ χαρακτιρα,47 μιασ 

ιδιαίτερα ςθμαντικισ τεχνικισ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των παιδιϊν: 

κακϊσ υποδφονται ζνα χαρακτιρα ςυλλογικά, ο ζνασ μακθτισ δεν πρζπει να 

αναιρζςει τον άλλο, αλλά να είναι ςε ετοιμότθτα να ςυνεχίςει τισ ςκζψεισ του 

προθγοφμενου ςυμμακθτι του. Και αυτι θ τεχνικι λειτοφργθςε ικανοποιθτικά. Θ 

τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα ενκουςίαςε τα παιδιά, προχωρϊντασ τθν ιςτορία 

ζνα επίπεδο παραπάνω. Τα παιδιά, αφοφ ηωγράφιςαν τον κεντρικό ιρωα ςε χαρτί 

του μζτρου, του χάριςαν μελλοντικά ςχζδια και επιπλζον ςυμβουλζσ, του 

αφιζρωςαν τραγοφδια και κυρίωσ ςυμπλιρωςαν επίκετα χαρακτθριςμοφ του ιρωα. 

Τελευταίοσ αφζκθκε ο ςχολιαςμόσ του «κακοφ» τθσ ιςτορίασ, του «αράπθ». Σε 

ςυηιτθςθ που αναπτφχκθκε για τον ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα και γενικεφοντασ 

γφρω από το κζμα των ςκουρόχρωμων, τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ, μιασ 

υπζρ και μιασ κατά του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ ανκρϊπων. Με αυτόν τον 

τρόπο, πραγματοποιικθκε αυκόρμθτα θ τεχνικι τθσ ςφγκρουςθσ κατά τθν οποία οι 

μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ανάλογα με τισ ιδζεσ, τα βιϊματα, τισ θκικζσ αξίεσ, 

τισ πολιτικζσ πεποικιςεισ, τα οικονομικά ςυμφζροντα επιχειρθματολογοφν υπζρ 

τθσ κζςθσ του αντικροφοντασ τα επιχειριματα τθσ άλλθσ ομάδασ που κάνει το ίδιο 

αντίςτοιχα. Εμφανείσ ιταν οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ κάποιων παιδιϊν κρίνοντασ 

από τισ απόψεισ τουσ: «Οι μαφροι είναι κακοί γιατί δζρνουν και τρϊνε τα ςκυλιά 

μασ» ςθμείωςε ο Μιχάλθσ, αγόρι ελλθνικισ καταγωγισ και «οι αραπάδεσ είναι 

βίαιοι, ςκλθροί» υποςτιριξε ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά. Πλα τα κορίτςια ιταν 

υπζρμαχοι των ςκουρόχρωμων, τονίηοντασ τθν ιςότθτα και τθ δικαιοςφνθ που 

                                                
47

 Να ςθμειωκεί ότι παρά τον αναλυτικό ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων κάκε ςυνάντθςθσ, κατά 
καιροφσ υπιρξαν περιπτϊςεισ που ςθμειϊκθκαν αλλαγζσ (δραςτθριότθτεσ προςτζκθκαν, 
ακυρϊκθκαν ι πραγματοποιικθκαν ςε παραλλαγι), ακολουκϊντασ πάντα τα ενδιαφζροντα και τισ 
ανάγκεσ των παιδιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ. 
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πρζπει να επικρατεί ςε όλο τον κόςμο. Θ Αναςταςία μάλιςτα, μακιτρια ελλθνικισ 

καταγωγισ, ςτθν προςπάκειά τθσ να αποκροφςει προθγοφμενο επιχείρθμα τθσ 

αντίπαλθσ κζςθσ, ζδειξε ζνα μελαχρινό ςυμμακθτι τθσ ομά, τον Διμο και 

ςθμείωςε ότι ενϊ «είναι μαφροσ, δεν δζρνει κανζνα παιδί τθσ τάξθσ». Ο 

ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ που ωσ τότε πρζςβευε ςτθν ιςότθτα όλων των ανκρϊπων 

ανεξαρτιτου χρϊματοσ, διαχϊριςε τον εαυτό του και με φφοσ ζντονο, αλλά ςε 

αμυντικι ςτάςθ τόνιςε «μα εγϊ δεν είμαι μαφροσ, δεν γεννικθκα ςτθν Αφρικι». 

 Κατάλλθλοσ ςε αυτό το ςθμείο κεωρικθκε ο ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων 

δραματοποίθςθσ που κα βοθκοφςαν τα παιδιά να κατανοιςουν τθ δφναμθ τθσ 

οπτικισ που παρουςιάηεται μια ιςτορία. Ανάλογα με τισ ιδεολογικζσ, κοινωνικζσ και 

πολιτιςμικζσ αντιλιψεισ του κάκε χαρακτιρα κακϊσ και τα ςυμφζροντά του, ο 

αφθγθτισ προβαίνει ςε αποςιϊπθςθ ι αλλοίωςθ των γεγονότων, οδθγϊντασ, κατά 

ςυνζπεια, ςτθν εξαγωγι διαφορετικϊν νοθμάτων και ερμθνειϊν. Ζτςι, τα παιδιά 

κλικθκαν να αναφερκοφν ςε ζνα παραμφκι γνωςτό ςε όλουσ, όχι μόνο ςτουσ 

μακθτζσ τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε μζςα 

από μια διαφορετικι οπτικι, μζςα από τα μάτια άλλου ιρωα τθσ ιςτορίασ. 

Ακολουκϊντασ τθν άποψθ τθσ Coelho ότι κάποια βιβλία «μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να παρουςιάςουν τισ ζννοιεσ τθσ παρωδίασ και τθσ 

οπτικισ γωνίασ ςτα παιδιά» με τθ ςυνκικθ ότι είναι ιςτορίεσ παραδοςιακζσ και 

αναγνωρίςιμεσ ςτθν αρχικι και κλαςςικι τουσ μορφι48 από όλθ τθν τάξθ, 

εξαςφαλίςτθκε ότι το παραμφκι «Ο λφκοσ και τα τρία γουρουνάκια» ιταν κοινόσ 

τόποσ για όλουσ τουσ μακθτζσ. 

Μζςα από μια ςυηιτθςθ αναφορικά με τθν υπόκεςθ του γνωςτοφ 

παραμυκιοφ, τα παιδιά κατζλθξαν ςτθν κοινι διαπίςτωςθ ότι ο κακόσ τθσ ιςτορίασ 

ιταν ο λφκοσ. Ακολοφκωσ θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια διάβαςε μια παραλλαγι του 

ίδιου παραμυκιοφ, τθν ιςτορία ιδωμζνθ μζςα από τθν οπτικι του ζνοχου ηϊου.49 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εξομολόγθςθ του λφκου δόκθκε θ άποψθ ότι όλθ θ ιςτορία για 

τον «μεγάλο και κακό λφκο» οφειλόταν ςε μια παρεξιγθςθ, ςε κακζσ ςυγκυρίεσ και 

ότι ο ίδιοσ επιςκζφτθκε τα γουρουνάκια γιατί ικελε να δανειςτεί λίγθ ηάχαρθ 

προκειμζνου να φτιάξει μια τοφρτα γενεκλίων ςτθ λφκαινα γιαγιά του. Βζβαια τα 

πράγματα πιραν άλλθ τροπι για τθν οποία ο ίδιοσ δεν ζφερε ευκφνθ και άδικα 

κατθγορικθκε.   

Μετά τθν αφιγθςθ ακολοφκθςαν δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ 

βαςιςμζνεσ ςτο ςυγκεκριμζνο παραμφκι με κφριο ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ οπτικισ 

γωνίασ ςτθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ. Μζςα από τεχνικζσ δραματοποίθςθσ όπωσ 

παγωμζνθ εικόνα, ςυνζντευξθ, χάρτθσ τθσ ιςτορίασ, καρζκλα των αποκαλφψεων και 

περίγραμμα χαρακτιρα ςθμειϊκθκε απόλυτθ μετατόπιςθ των ιδεϊν των παιδιϊν 

για το καλό ι το κακό. Χαρακτθριςτικά τα παιδιά διλωςαν «Αλικεια κυρία, ζτςι 

                                                
48 

Coelho 2007, ό.π., ς. 550-551. 
49

 J. Sciescka, The true story of the little pigs – by a wolf, Puffin Books Penguin Books, USA, 1989. Θ 
μετάφραςθ κατά τθν ανάγνωςθ ςτθν τάξθ ζγινε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. 
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ζγινε;» ι «Άρα ο λφκοσ δεν ιταν κακόσ. Καθμζνοσ ιταν». Συμφωνϊντασ με τθν 

παρατιρθςθ τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ ότι ιταν «απόλυτεσ αλλά εφκολα 

διαμορφοφμενεσ οι απόψεισ των μακθτϊν» και με τθν υποψία ότι μια πειςτικι και 

εφςτοχθ παρουςίαςθ άλλθσ οπτικισ για το ίδιο παραμφκι κα μποροφςε να 

παραςφρει τουσ μακθτζσ ςε διαφορετικζσ απόψεισ, ζγινε φανερό ότι δεν αρκοφςε 

μόνο θ προβολι τθσ αντίκετθσ άποψθσ και του διαφορετικοφ ςτα παιδιά για να 

κατανοιςουν τον ρόλο τθσ οπτικισ γωνίασ που κα ςυντελοφςε ςτθν προϊκθςθ τθσ 

κριτικισ τουσ ςκζψθσ και ςτο ςεβαςμό για το Άλλο· χρειαηόταν μια παρζμβαςθ που 

δεν κα αρκοφνταν ςε ζνα δίωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αλλά κα ιταν ςε 

κακθμερινι βάςθ πζρα από τα όρια του ςχολείου και που κα άγγιηε ζναν πιο 

κριτικό και ελεφκερο τρόπο ςκζψθσ, μακριά από αρνθτικζσ προκαταλιψεισ και 

κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ ομάδων. Θ παρζμβαςθ με τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ 

δραματοποίθςθσ ιταν μια εναλλακτικι πρόταςθ, που χρειαηόταν να ενταχκεί ςε 

ζνα πιο διευρυμζνο πλαίςιο.  

Ανάλογθ επεξεργαςία με τεχνικζσ δραματοποίθςθσ ζγινε και για το γνωςτό 

παραμφκι θ «Κοκκινοςκουφίτςα»50, μια Κοκκινοςκουφίτςα, όμωσ, ηαβολιάρα, 

απερίςκεπτθ και ανυπάκουθ που κορόιδεψε το μικρό λυκάκι και λίγο ζλειψε για να 

κάνει κακό ςτθ γιαγιά τθσ με το χοντρό αςτείο που τθσ ετοίμαςε. Σίγουρα τα παιδιά 

ενκουςιάςτθκαν και αιφνιδιάςτθκαν με τισ νζεσ οπτικζσ που τουσ παρουςιάςτθκαν. 

Χαρακτθριςτικά θ Αναςταςία και θ Ελίνα αναφζρουν «κυρία, ποτζ δεν το ςκζφτθκα 

ζτςι»ι «πρζπει να προςζχουμε ποιοσ μασ λζει τι και γιατί» αντίςτοιχα. Σθμαντικό 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ιταν το γεγονόσ ότι το κείμενο τθσ 

Κοκκινοςκουφίτςασ που επιλζχτθκε ιταν ζνα παιδικό κείμενο, γραμμζνο από μια 

μακιτρια Εϋ Δθμοτικοφ. Σχολιάςτθκε τόςο κετικά από τα παιδιά που αποτζλεςε 

πρότυπο προσ μίμθςθ ι αλλιϊσ κίνθτρο για γραφι. Επιπλζον θ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι ιταν ςφμφωνθ με τθ κεωρία τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ που προτείνει τθν 

αναφορά και χριςθ κειμζνων γραμμζνων από μακθτζσ.51 

Με ςτόχο να ανακαλζςουν τα παιδιά παραδοςιακζσ ιςτορίεσ των πολιτιςμϊν 

τουσ, ςκόπιμθ κρίκθκε θ αναφορά ςε παραδοςιακά παραμφκια του κόςμου, που, 

κακϊσ δεν ιταν διάςθμα όπωσ τα δφο προαναφερκζντα, ιταν προφανϊσ άγνωςτα 

ςτουσ μακθτζσ. Δείχνοντασ, δθλαδι, ςεβαςμό και αξία ςε άγνωςτα παραμφκια 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν, κεωρικθκε ότι τα παιδιά κα αποκτοφςαν εμπιςτοςφνθ 

για να μοιραςτοφν ιςτορίεσ τθσ δικισ τουσ λαϊκισ παράδοςθσ. Επιπλζον όπωσ θ 

Μζνθ Κανατςοφλθ υποςτθρίηει «Οι μακθτζσ γνωρίηοντασ τθν κουλτοφρα του άλλου 

                                                
50 Το ςυγκεκριμζνο παραμφκι αφορά τα «παραμφκια από τθν ανάποδθ», είναι γραμμζνο από τθ 
μακιτρια Εϋ Δθμοτικοφ Κ. Κωνςταντινίδου και ο τίτλοσ του είναι: « Πταν θ Κοκκινοςκουφίτςα είναι 
κακό κορίτςι και…ο λφκοσ μικρόσ και άκακοσ» ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ ςθμειϊςεισ μακιματοσ Μ. 
Δθμάςθ, Ρροςεγγίηοντασ Δθμιουργικά τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο Δθμοτικό Σχολείο:τριανταπζντε 
διδαςκαλίεσ για το γραπτό και προφορικό λόγο, Ρ.Τ.Δ.Ε Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ, ς.105-
106. 
51

Χ. Μθτακίδου-Κοκκϊνθ, «Θ φιλοςοφία .“Θ γλϊςςα ωσ Πλο”. Κεωρία και πράξθ», Ανοιχτό Σχολείο, 
Τεφχοσ 49, Αφγουςτοσ/ Σεπτζμβριοσ/ Οκτϊβριοσ 1994, ς. 23-24. 
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γνωρίηουν καλφτερα και τον εαυτό τουσ ι, αντίςτροφα, γνωρίηοντασ καλφτερα τθν 

κουλτοφρα τθ δικι τουσ γνωρίηουν καλφτερα και τθν κουλτοφρα των άλλων».52 

Ενδεικτικά αναφζρω ζνα παραδοςιακό παραμφκι τθσ Νοτίου Αφρικισ «ο τυφλόσ 

και ο κυνθγόσ»53 –που επιπλζον επιλζχκθκε γιατί είχε ωσ βαςικό ιρωα ζναν 

άνκρωπο με μια ιδιαιτερότθτα ςτθν όραςθ. Μετά τθν αφιγθςθ από τθν 

εκπαιδευτικό– ερευνιτρια ακολοφκθςαν δραςτθριότθτεσ με τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ: οι παγωμζνεσ εικόνεσ ςθμαντικϊν ςκθνϊν που ςτο άγγιγμα τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ οι παγωμζνοι χαρακτιρεσ ηωντάνεψαν με ανίχνευςθ 

τθσ ςκζψθσ και θ καρζκλα των αποκαλφψεων, όπου τα παιδιά ζκεςαν ερωτιςεισ 

ςτουσ δφο πρωταγωνιςτζσ (τον κυνθγό και τον τυφλό) ιταν από τισ πιο δθμοφιλείσ 

τεχνικζσ. Στθν τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να 

εκφράςουν τθν ευαιςκθςία τουσ για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και να 

καταλιξουν ςε ςτάςεισ που δείχνουν ςεβαςμό και κατανόθςθ ςε ιδιαιτερότθτεσ 

ατόμων. Χαρακτθριςτικζσ ιταν οι ςυμβουλζσ και τα ςχόλια που πρόςκεςαν ςτουσ 

δφο πρωταγωνιςτζσ τθσ ιςτορίασ: ςτον «επιπόλαιο, πονθρό, ςυμφεροντολόγο» 

κυνθγό να «βοθκά με χαρά και αγάπθ τον τυφλό», «να τον προςτατεφει», «να μθν 

τον κοροϊδεφει ςτθ μοιραςιά», «να τον αντιμετωπίηει ςαν ίςο» και ςτον «ςοφό, 

καλό και ζξυπνο» τυφλό «να μθν παραιτείται», «να είναι δυνατόσ» και «να ζχει 

εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό του γιατί βλζπει με τα αυτιά του και ακοφει με τθν καρδιά 

του». 

 Άλλα δφο παραμφκια που εξυπθρζτθςαν τον ίδιο ςκοπό ιταν ζνα 

Μικραςιάτικο παραμφκι «Από το χωριό Ανοφκ»54 και ζνα παραμφκι από τθ 

Γριάηανθ τθσ Βορείου Θπείρου.55 Σθμαντικό ςτθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων 

παραμυκιϊν ιταν ότι τα αφθγοφνταν τα ίδια τα παιδιά, γεγονόσ που κα μποροφςε 

να λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για να ακουςτοφν αργότερα ιςτορίεσ και παραμφκια 

των μακθτϊν τθσ τάξθσ. Και ςτισ δφο ιςτορίεσ χρθςιμοποιικθκε από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ τεχνικι τθσ διακοπισ τθσ αφιγθςθσ ςε ζνα κρίςιμο 

ςθμείο: ςτο πρϊτο παραμφκι τα παιδιά κλικθκαν να κάνουν υποκζςεισ για τθ λφςθ 

ενόσ αινίγματοσ, ενϊ ςτθ δεφτερθ να βρουν λφςθ για το πρόβλθμα μιασ αλεποφσ να 

απαλλαγεί από ζναν λφκο. Κάτι τζτοιο ιταν ιδιαίτερα ενδιαφζρον ςτα παιδιά, 

κακϊσ ανζπτυξαν ιδιαίτερα τθ φανταςία τουσ και τθ ςυνεργατικι διάκεςθ. Στθ 

δεφτερθ ιςτορία ςθμειϊκθκε μια πρϊτθ επαφι τθσ τάξθσ με τθν τεχνικι κζατρο 

φόρουμ, κακϊσ θ Ελίνα και ο Μιχάλθσ ανζλαβαν να υποδυκοφν τα δφο ηϊα 

(αλεποφ και λφκο) και να επαναλάβουν αρκετζσ φορζσ τθ ςυηιτθςι τουσ, κατά τθ 

διάρκεια των οποίων οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τουσ δεν ιταν πακθτικοί, αλλά 

ςυμμετείχαν ενεργά: είχαν τθ δυνατότθτα να ςταματιςουν τθ ςυηιτθςθ, να 

                                                
52

 Κανατςοφλθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς. 82. 
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 «Μια φορά κι ζναν καιρό… Ραραμφκια και διθγιματα από τθν Ελλάδα και τον κόςμο», ζκδοςθ από 
το περιοδικό ΜΕΤΟ, ς.3-5. 
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 Σχολικόσ ςυνεταιριςμόσ του 2
ου

 Δθμοτικοφ Σχολείου Ταφρου, Κουβεντιάηοντασ για… τα 
Ραραμφκια, Μολφβιοσ Νιάου, Ταφροσ, 2001, ς. 27-28. 
55 Π.π., ς. 25. 
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αναλάβουν ζναν από τουσ δφο ρόλουσ και να προτείνουν νζεσ λφςεισ ςτο πρόβλθμα 

τθσ αλεποφσ. Βζβαια θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα αποτζλεςε μόνο μια απλι 

ειςαγωγι ςτθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δραματοποίθςθσ, κακϊσ δανείςτθκε τα βαςικά 

ςτοιχεία του κεάτρου φόρουμ του βραηιλιάνου Augusto Boal· ενόσ επαναςτατικοφ 

κεάτρου με ςτόχο τθν κοινωνικι αλλαγι. Μια βακφτερθ εναςχόλθςθ με τθν τεχνικι 

ςθμειϊκθκε ςτισ επόμενεσ φάςεισ του προγράμματοσ, όπου τζκθκαν κοινωνικά 

ηθτιματα. Ράντωσ θ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία με πρωταγωνιςτζσ τα ηϊα και το 

πρόβλθμά τουσ δθμιοφργθςαν ζναν παιγνιϊδθ, ευχάριςτο τρόπο για μια πρϊτθ 

επαφι με αυτό το είδοσ κεάτρου. Ακόμθ, θ παρουςία ηϊων-πρωταγωνιςτϊν 

βοικθςε τουσ μακθτζσ ςτθν πραγματοποίθςθ ςωματικϊν αςκιςεων ςχετικϊν με 

τθν κίνθςθ διαφόρων ηϊων όπωσ και θχθτικϊν-φωνθτικϊν αςκιςεων 56 ςχετικϊν με 

ιχουσ των αντίςτοιχων ηϊων ςτθν ελλθνικι, αλβανικι και ρωςικι γλϊςςα (λφκοσ-

οφκου-βολκ, ελλθνικά-αλβανικά-ρωςικά αντίςτοιχα). Με τθν ολοκλιρωςθ των 

παραπάνω δραςτθριοτιτων, ςτόχοσ ιταν να αποκτιςουν οι μακθτζσ εμπιςτοςφνθ 

ςτο πολιτιςτικό τουσ υπόβακρο και να ανακαλζςουν ιςτορίεσ του πολιτιςμοφ τουσ. 

Ραρά τθν ενκουςιϊδθ ςυμμετοχι και εμπλοκι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ, δεν 

αποςπάςτθκε κάποια παραδοςιακι ιςτορία, κακϊσ οι αναφορζσ των παιδιϊν ιταν 

ςχετικζσ με ςφγχρονουσ ςοφπερ-ιρωεσ τθσ τθλεόραςθσ και των θλεκτρονικϊν 

παιχνιδιϊν. Θ μόνθ αναφορά τουσ ςχετικά με τα παραμφκια του πολιτιςτικοφ τουσ 

υπόβακρου ιταν κάποιεσ εκφράςεισ ειςαγωγισ και τζλουσ των παραμυκιϊν: «μια 

φορά κι ζναν καιρό/χερ δε νι ντιτ (αλβανικά)/γεκ φορά ντα γεκ κερό (ρομανί)» όπωσ 

και «ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα/δε γετοφαν ατό μιρ (αλβανικά)/ντα 

ηιςαρντζ βον ςονκάρ (ρομανί)/ι ηίλι άνι χαραςό (ρωςικά). Να ςθμειωκεί ότι μόνο θ 

Αναςταςία και θ Μαρίνα, κορίτςια ελλθνικισ καταγωγισ με πολφ καλι ςχολικι 

επίδοςθ –αναφζρκθκαν ςτθν «Ρραχτομπουροφ», μια τςιγγάνικθ παραλλαγι τθσ 

γνωςτισ ςε όλουσ Σταχτοποφτασ, που, όμωσ είχε ιδθ αναφερκεί ςτα παιδιά ςε 

προθγοφμενο μάκθμα από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. 

Σχετικόσ με τθν προθγοφμενθ ενότθτα ιταν ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ 

δραςτθριοτιτων δραματοποίθςθσ βαςιςμζνων ςε αποςπάςματα λογοτεχνικϊν 

κειμζνων τα οποία παρουςίαηαν παιδικοφσ ιρωεσ διαφορετικοφσ: ωσ προσ τθν 

εμφάνιςθ, το χρϊμα, τθ γλϊςςα, τθν οικονομικι κατάςταςθ, τθν κοινωνικι 

ςυμπεριφορά ι κάποιεσ άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ. Στόχοσ ιταν να διαμορφϊςουν και 

να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα και να ςεβαςτοφν τθ 

διαφορετικότθτα –με οποιαδιποτε μορφι και αν αυτι παρουςιαηόταν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα διαβάςτθκαν δφο κείμενα του ανκολογίου τθσ Εϋ& Στϋ Δθμοτικοφ «Θ 

Βαγγελίτςα»57 τθσ Ζλλθσ Αλεξίου και «Θ Αςτραδενι ςτο νζο ςχολείο τθσ»58 τθσ 
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Ανάλογεσ προτάςεισ για τα μακιματα γλϊςςασ και λογοτεχνίασ ςε ζνα πολφγλωςςο περιβάλλον 
τάξθσ κάνει θ

 
Coelho, Coelho 2007, ό.π., ς. 384 
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Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, Ρατάκθσ, Ακινα, 2001, ς. 105-107. 
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Ευγενίασ Φακίνου. Επρόκειτο για δφο αποςπάςματα που παρουςίαηαν κάποιεσ 

ομοιότθτεσ ωσ προσ τον κεντρικό χαρακτιρα: αναφζρονταν ςε δφο κορίτςια 

Δθμοτικοφ Σχολείου που, λόγω τθσ διαφορετικότθτάσ τουσ, ηοφςαν αποξενωμζνεσ 

ςτο περικϊριο τθσ ςχολικισ τάξθσ. Θ πρϊτθ ιταν ζνα ορφανό κοριτςάκι, δυςκίνθτο, 

δειλό και περιοριςμζνων δυνατοτιτων, ενϊ θ δεφτερθ μια νθςιϊτιςςα με 

οικονομικζσ δυςκολίεσ που εγκαταςτάκθκε ςτθν πρωτεφουςα. Μζςα από ζναν 

κφκλο δραςτθριοτιτων με τεχνικζσ δραματοποίθςθσ τα παιδιά «μπικαν ςτθ 

δφςκολθ κζςθ» των θρωίδων, ευαιςκθτοποιικθκαν και ςυνειδθτοποίθςαν τθν 

άδικθ ςυμπεριφορά τθσ τάξθσ των δφο κοριτςιϊν. Μάλιςτα με τθν τεχνικι του 

αυτοςχεδιαςμοφ τα παιδιά «ζμπλεξαν» τισ δφο ιςτορίεσ: «οι δφο θρωίδεσ 

ςυναντικθκαν, ζγιναν αχϊριςτεσ φίλεσ και θ Αςτραδενι πάντα βοθκοφςε τθ 

Βαγγελίτςα». Θ τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα βοικθςε ιδιαίτερα τουσ μακθτζσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν τουσ δφο εκ διαμζτρου αντίκετουσ ρόλουσ, τθσ δαςκάλασ τθσ 

Βαγγελίτςασ που τθ ςτιριηε και τθν προςτάτευε και τθσ δαςκάλασ τθσ Αςτραδενισ 

που τθν αμφιςβθτοφςε και τθ δυςκόλευε. Κακϊσ οι δφο ιςτορίεσ διαδραματίηονταν 

ςε χϊρουσ ςχολικϊν τάξεων με κεντρικοφσ ιρωεσ παιδιά κοντινισ θλικίασ με τουσ 

μακθτζσ του προγράμματοσ, θ τάξθ ζδειξε ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το κζμα. 

Επιπλζον τα προβλιματα των δφο θρωίδων οδιγθςαν κάποια παιδιά να 

ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ δικά τουσ προβλιματα προςαρμογισ ςτο ςχολείο, 

όταν πρωτοιρκαν. Χαρακτθριςτικι ωσ προσ αυτό ιταν θ εξομολόγθςθ και των δφο 

κοριτςιϊν αλβανικισ καταγωγισ, τθσ Ελίνασ και τθσ Ελεονϊρασ αντίςτοιχα: «όταν 

ιρκα, τα παιδιά με κορόιδευαν για τα ελλθνικά μου» και «κορόιδευαν τθν προφορά 

μου, όχι τα παιδιά τθσ τάξθσ αλλά του ςχολείου… όταν με ςυναντοφςαν ςτθν αυλι». 

Ορμϊμενοι από τισ παραπάνω εξομολογιςεισ ζγινε μια προςπάκεια να εφαρμοςτεί 

κζατρο φόρουμ με βαςικό κζμα τθν ζνταξθ ενόσ παιδιοφ αλλοδαπισ καταγωγισ ςε 

μια καινοφρια ςχολικι τάξθ και τθ ςχζςθ του με τθν κυρίαρχθ κουλτοφρα· με τθν 

υποψία, όμωσ, ότι θ Ελίνα δεν αιςκανόταν άνετα, θ δραςτθριότθτα αφζκθκε για 

αργότερα, αν και εφόςον δθμιουργοφνταν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ αςφάλειασ και 

ζκκεςθσ τθσ ομάδασ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

Ανάλογουσ ςκοποφσ εξυπθρζτθςαν οι δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ 

βαςιςμζνεσ ςτθ ανάγνωςθ του παιδικοφ βιβλίου Ο χιονάνκρωποσ πιρε τθ μαμά τθσ 

Βοφλασ Μάςτορθ.59 Το βιβλίο επιλζχτθκε με κριτιριο τθν περιγραφι μιασ τάξθσ 

νθπιαγωγείου με παιδιά διαφόρων πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων: οικογενειακι ι 

κοινωνικι διαφορετικότθτα (υιοκετθμζνο), διπλι εκνικι ταυτότθτα (ελλθνικι και 

αγγλικι). Και κακϊσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ του νθπιαγωγείου θ πολιτιςμικι 

διαφορά δεν αποτελοφςε τθν εξαίρεςθ αλλά το κακεςτϊσ, το βιβλίο προςφζρκθκε 

για να ειςάγει αβίαςτα και απροκάλυπτα τουσ αναγνϊςτεσ του ςε αυτιν τθν 

κοινότθτα όπου όλων οι πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ ζχουν ίςθ αποδοχι.60 Μετά τθν 
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 Ε. Φακίνου, «Θ Αςτραδενι ςτο νζο ςχολείο τθσ», ό. π., ς. 115-119. 
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 Β. Μάςτορθ, Ο χιονάνκρωποσ πιρε τθ μαμά, Ρατάκθ, Ακινα, 1999.  
60 Κανατςοφλθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς . 84-85.  
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ανάγνωςθ του βιβλίου από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ακολοφκθςαν κάποιεσ 

δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ που οδιγθςαν ςτθ βακφτερθ κατανόθςι του από 

τα παιδιά. Ρζρα από τθν τεχνικι των παγωμζνων εικόνων και τθσ ςυνζντευξθσ, που 

ιταν ιδιαίτερα αγαπθτζσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, κακϊσ και το περίγραμμα 

χαρακτιρα με το οποίο ζγιναν ςαφι τα χαρακτθριςτικά-ιδιαιτερότθτεσ των θρϊων, 

τα παιδιά αςχολικθκαν επιτυχϊσ με τισ αντικρουόμενεσ ςκζψεισ-ςυμβουλζσ όταν 

τζκθκε το δίλθμμα τθσ Αγγλίδασ μθτζρασ του πρωταγωνιςτι να φφγει ςτθν πατρίδα 

τθσ ι να μείνει ςτθν Ελλάδα με τθν οικογζνειά τθσ. Επειδι κανζνασ από τουσ 

μακθτζσ δεν ικανοποιικθκε με τθν τελικι ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ (τθ φυγι τθ Αγγλίδασ 

μθτζρασ), τα παιδιά ςε αυτοςχεδιαςμό πρότειναν ζνα δικό τουσ τζλοσ, τθν 

επιςτροφι τθσ μθτζρασ του κεντρικοφ ιρωα. Ιταν εμφανζσ το οικογενειακό 

μοντζλο που αναηθτοφςαν τα παιδιά, ακόμθ και για ζναν λογοτεχνικό ιρωα, τον 

οποίο κεωροφςαν ιδιαίτερα «τυχερό» –εφόςον είχε δίπλα του και τουσ δφο του 

γονείσ– γιατί «ιξερε πολφ καλά αγγλικά και ελλθνικά». Σε αυτό το ςθμείο 

ςθμαντικό κεωρικθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια να κάνει αναφορά και ςτα 

«τυχερά παιδιά» τθσ Δϋ τάξθσ που ιξεραν να μιλοφν δφο γλϊςςεσ (ρομανί-ελλθνικά, 

ρωςικά-ελλθνικά, αλβανικά-ελλθνικά) κακϊσ και να τα παροτρφνει να μάκουν το 

ίδιο καλά και τισ δφο γλϊςςεσ (τθ μθτρικι και τθν κυρίαρχθ). Άλλωςτε ανάλογο 

είναι το επιχείρθμα τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ότι «θ ςυςτθματικι 

καλλιζργεια τθσ μθτρικισ γλϊςςασ είναι βαςικι προχπόκεςθ προκειμζνου τα 

παιδιά από μειονότθτεσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθ δεφτερθ γλϊςςα, γιατί θ 

γνϊςθ και οι δεξιότθτεσ που αναπτφςςουν ςτθ μθτρικι όχι μόνο μεταφζρονται ςτθ 

δεφτερθ γλϊςςα αλλά αποτελοφν και ιςχυρό υπόβακρο για τθν κατάκτθςι τθσ».61 

 

4. Επιλογι του κζματοσ: το ταξίδι  

Σε αυτό το ςθμείο –και πριν από τθν ανάλυςθ των ςυμπεραςμάτων– κεωρϊ 

ενδιαφζρουςα τθν περιγραφι του τρόπου επιλογισ του κζματοσ που κα 

απαςχολοφςε τθν τάξθ κατά τθ ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ. Κακϊσ, 

δθλαδι, θ εκπαιδευτικι διαδικαςία του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ είναι 

οργανωμζνθ ςε διδακτικζσ ενότθτεσ, χρειαηόταν να γίνει θ επιλογι του κζματοσ τθσ 

ενότθτασ από τθν τάξθ. Ζτςι, τα παιδιά, ςτισ τελευταίεσ δφο ςυναντιςεισ τθσ 

προκαταρκτικισ φάςθσ, αποφάςιςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ ότι το κζμα που κα 

τουσ απαςχολοφςε ςτισ επόμενεσ τρεισ φάςεισ ιταν «το ταξίδι». Κατά τθ διάρκεια 

των εννιά δίωρων ςυναντιςεων που προθγικθςαν, τα παιδιά μζςα από τισ 

δραςτθριότθτεσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ ζδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον για τισ ιςτορίεσ ανακάλυψθσ, περιπζτειασ και ταξιδιϊν. Επίςθσ, όποτε 

τουσ δίνονταν θ ευκαιρία, ςυχνζσ ιταν οι αναφορζσ τουσ ςτα παιχνίδια τουσ 

(ατομικά ι ομαδικά). Ζτςι, όταν οι μακθτζσ κλικθκαν να αποφαςίςουν ςαν ομάδα 

το κζμα που κα τουσ απαςχολοφςε ςτισ επόμενεσ φάςεισ, βρζκθκαν ανάμεςα ςτο 
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«ταξίδι» ι ςτο «παιχνίδι» όπωσ και ςτο «περιβάλλον» –το τελευταίο προτάκθκε 

από τον Μιχάλθ και τον Στζφανο.62 Σκόπιμθ κατά τισ δφο τελευταίεσ ςυναντιςεισ 

τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ κεωρικθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ 

διεξαγωγι κάποιων δραςτθριοτιτων δραματοποίθςθσ που να βαςίηονται και ςτα 

τρία διαφορετικά κζματα, δθλαδι το «ταξίδι», το «παιχνίδι» και το «περιβάλλον», 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ ο κάκε μακθτισ, αφοφ ζρκει ςε μια πρϊτθ επαφι με το 

κακζνα, να αποφαςίςει και να επιλζξει αυτό που τον ενδιαφζρει περιςςότερο. 

Κάποια ςυνοπτικά ςχόλια για τα τρία κζματα: ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ 

που αφοροφςαν το «παιχνίδι» οι μακθτζσ φςτερα από ζναν καταιγιςμό ιδεϊν για 

τθν ομϊνυμθ λζξθ ζδειξαν τθν προτίμθςι τουσ κυρίωσ ςε ομαδικά παιχνίδια και 

ακλιματα και λιγότερο ςε «φυλετικά διαχωριςμζνα» αγορίςτικα ι κοριτςίςτικα 

παιχνίδια. Ριο ςυγκεκριμζνα τα αγόρια αναφζρκθκαν ςτο «κυνθγθτό», ςτο 

«κρυφτό», ςτα «αγαλματάκια» και ςε ακλιματα όπωσ μπάςκετ, ποδόςφαιρο, 

κολφμβθςθ, τρζξιμο ενϊ τα κορίτςια ςε ομαδικά παιχνίδια όπωσ «κάρροσ ι 

αλικεια», «ναι ι όχι», «μαντιλάκι», «μιλα» με αποκλειςτικι αναφορά ωσ προσ τα 

ακλιματα ςτο βόλεϊ. Βζβαια, υπιρξε ζνα μικρό ποςοςτό μακθτϊν που προτίμθςε 

κακαρά αγορίςτικα ι κοριτςίςτικα παιχνίδια, ςυγκεκριμζνα τα «αυτοκινθτάκια» και 

το play-station που επιλζχτθκαν από τον Διμο και τον Τάκθ και οι «κοφκλεσ» από τθ 

Κωμαι και τθν Ελεονϊρα. Στθ ςυνζχεια θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ζκανε 

αναφορά ςε διάφορα λαϊκά παιχνίδια63 –μιμθτικά, ομαδικά ςτον κφκλο, φυςικισ 

επιδεξιότθτασ, λαχνίςματα– που, όμωσ, ελάχιςτα ιταν γνωςτά ςτα παιδιά. 

Ακολοφκθςε δραςτθριότθτα κατά τθν οποία οι μακθτζσ ιρκαν ςε οπτικι επαφι με 

εικόνεσ από κοφκλεσ/παιχνίδια64 (πιο ςυγκεκριμζνα Child Dolls-Character dolls) και 

ζπειτα με τισ τεχνικζσ τθσ παγωμζνθσ εικόνασ, τθσ καρζκλασ των αποκαλφψεων και 

του αυτοςχεδιαςμοφ υποδφκθκαν τουσ ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ, δθμιουργϊντασ τισ 

δικζσ τουσ ιςτορίεσ ςε αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ χϊρου και χρόνου. Ενδιαφζρον 

παρουςίαςε ότι τα παιδιά –ορμϊμενα πάντα από τισ εικόνεσ– επζλεξαν για 

πρωταγωνιςτζσ των ιςτοριϊν τουσ διάςθμουσ ιρωεσ (Harry Potter και τον φίλο του 

Ron) ι ακόμθ ιρωεσ διαφορετικϊν εκνικοτιτων (ζναν τουρκικισ καταγωγισ με το 

όνομα Εμάν, δφο κορίτςια αλβανικισ που τισ ονόμαςαν οβζνα και Ολιάνα και ζναν 

Λαπωνικισ καταγωγισ, τον Τςιν τςαν τςον). Τζλοσ πραγματοποιικθκε μια 

δραςτθριότθτα βαςιςμζνθ ςε «ακαταλαβίςτικεσ παιδικζσ γλϊςςεσ» που κάκε παιδί 

κλικθκε να εφεφρει. Με ζντονα τα ςτοιχεία τθσ φανταςίασ και τθσ εφευρετικότθτασ 

οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν ακαταλαβίςτικεσ γλϊςςεσ προςκζτοντασ ι 

αντικακιςτϊντασ τθν πρϊτθ ςυλλαβι μιασ λζξθσ με μια άλλθ (ίτςι, λα) ι μιλϊντασ 

κορακίςτικα. Μεγαλφτερο ενδιαφζρον, όμωσ, παρουςίαςε θ γλϊςςα που 

                                                
62
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μοιράςτθκε με τθν υπόλοιπθ τάξθ ο Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ, 

χρθςιμοποιϊντασ πολλά ςτοιχεία ι ακόμθ και λζξεισ τθσ ρωςικισ γλϊςςασ. Το 

παράδειγμά του ακολοφκθςαν δφο κορίτςια ομά, θ Στεφανία και θ Ζλλθ, που 

αντίςτοιχα δανείςτθκαν ςτοιχεία τθσ ρομανί, ζχοντασ ιδιαίτερα ζντονο το αίςκθμα 

τθσ προςφοράσ και τθσ ςυμμετοχισ. Σε γενικζσ γραμμζσ θ ςυμμετοχι των παιδιϊν 

ςτισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ ιταν ζντονθ και το κζμα φάνθκε να ανταποκρίνεται 

ςτισ προςδοκίεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ τάξθσ. 

Βζβαια, κακϊσ κάποιοι μακθτζσ είχαν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για 

περιβαλλοντικά ηθτιματα, απαραίτθτοσ κωρικθκε ο ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων 

με κζμα το περιβάλλον. Συγκεκριμζνα μζςα από ζνα παιχνίδι ρόλων-ςυμβοφλιο όλθ 

θ τάξθ (μακθτζσ και εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια) βίωςε ζνα ςθμαντικό δίλθμμα 

βαςιςμζνο ςε ζνα περιβαλλοντικό πρόβλθμα: τθ ςωτθρία του δάςουσ τθσ Ελατιάσ65 

ι Καρά Ντερζ ςτθ Δράμα με τθν ταυτόχρονθ προςταςία τθσ πλοφςιασ χλωρίδασ και 

πανίδασ τθσ περιοχισ ι τθ διζνεξθ Εκνικισ Οδοφ με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ και επικοινωνίασ των γειτονικϊν χωριϊν, αλλά και τθν ταυτόχρονθ 

πρόκλθςθ δυςμενϊν ςυνεπειϊν ςτθ φφςθ. Ο κάκε μακθτισ υποδυόμενοσ ζνα 

ξεχωριςτό χαρακτιρα τθσ ιςτορίασ (κάτοικοσ/πρόεδροσ του χωριοφ, 

υπάλλθλοσ/διευκυντισ τθσ καταςκευαςτικισ εταιρίασ, επιχειρθματίασ, μζλοσ 

οικολογικισ οργάνωςθσ) τζκθκε υπζρ ι κατά τθσ διζνεξθ του οδικοφ δικτφου και με 

τθν τεχνικι των αντικρουόμενων ςκζψεων και τθσ ςφγκρουςθσ εκφράςτθκε ο 

κακζνασ επιχειρθματολογϊντασ για τθ κζςθ του. Θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια 

προκειμζνου να μθν επθρεάςει τθν υπόλοιπθ τάξθ επζλεξε αρχικά τον ρόλο ενόσ 

αναποφάςιςτου κατοίκου του χωριοφ που απλά ανακοινϊνει τθν είδθςθ (τεχνικι 

δάςκαλοσ ςε ρόλο). Τα περιςςότερα παιδιά ζδειξαν ευαιςκθςία για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ και ανθςυχία για τα οικολογικά ηθτιματα. Κατά ςυνζπεια 

επζλεξαν τθ ςωτθρία του δάςουσ τθσ Ελατιάσ. Εξαίρεςθ αποτζλεςαν τρία παιδιά, ο 

Βαλάντθσ, ο Στζφανοσ και ο Μιχάλθσ, που ζκεςαν ηθτιματα ςυμφερόντων όπωσ τον 

οικονομικό πλοφτο τθσ περιοχισ λόγω τθσ καλφτερθσ πρόςβαςθσ και λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. Γενικότερα υπιρξε ςυμμετοχι και ενδιαφζρον για το 

κζμα από τα παιδιά, που, όμωσ επιςκιάςτθκε από το κζμα του «παιχνιδιοφ». 

Χαρακτθριςτικά παιδιά ανζφεραν «να επιςτρζψουμε ςτο παιχνίδι/ζχουμε 

ξαναδουλζψει για τα δάςθ». 

Ζντονθ ιταν θ προςμονι πολλϊν μακθτϊν όςο αφορά τισ δραςτθριότθτεσ 

για το τελευταίο κζμα επιλογισ, το «ταξίδι». Τα παιδιά είχαν ιδθ φανερϊςει μια 

προτίμθςθ ςε αυτό κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ςυναντιςεων ςε αςκιςεισ 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ και αυτοςχεδιαςμοφ. Συχνζσ ιταν άλλωςτε και οι αναφορζσ 

τουσ ςε δικά τουσ ταξίδια. Ακολουκϊντασ τθν τεχνικι ρεπορτάη-τθλεοπτικι 

εκπομπι, τα παιδιά ωσ παρουςιαςτζσ ι ωσ προςκεκλθμζνοι τθλεοπτικισ εκπομπισ 
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με τίτλο «ταξιδεφω» επζλεξαν, προετοίμαςαν και παρουςίαςαν χϊρεσ ωσ 

τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. Συνολικά προτάκθκαν τζςςερισ χϊρεσ: θ Αγγλία, θ 

Λςπανία, θ Τουρκία και θ ωςία. Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ο μακθτισ που 

πρότεινε τθ ωςία ιταν ο Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ, που με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ παρουςίαςε ςτοιχεία του ρωςικοφ πολιτιςμοφ. Γενικά, οι πλθροφορίεσ που 

ζδωςαν τα παιδιά αφοροφςαν τθ ηωι, τθν ιςτορία, τα μνθμεία, κάποια ζκιμα και 

κάποια γεωγραφικά ςτοιχεία. Οι ερωτιςεισ, όμωσ που ζκαναν οι προςκεκλθμζνοι 

τθσ εκπομπισ, δθλαδι θ υπόλοιπθ τάξθ, αφοροφςαν τελείωσ πρακτικά ηθτιματα 

όπωσ το φαγθτό, τθν τιμι των ξενοδοχείων, τουσ μιςκοφσ των υπαλλιλων. Ιταν 

ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα θ παραπάνω διαπίςτωςθ, κακϊσ τα παιδιά με απόλυτθ 

λογικι, ςυγκριτικι διάκεςθ και ξεκάκαρο ςτόχο προςπακοφςαν να βρουν το πιο 

οικονομικό και πιο άνετο μζροσ για να επιςκεφτοφν. Τελικά θ πλειοψθφία επζλεξε 

ωσ προοριςμό τθν Λςπανία και ςε αυτό ςυνζβαλε κατά πολφ ο μακθτισ που τθν 

πρότεινε, ο Χρόνθσ, μακθτισ ομά, που ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλισ και κοινωνικόσ. 

Να ςθμειωκεί ότι τα περιςςότερα παιδιά, με τθ λιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δραςτθριότθτασ, ηιτθςαν τθν επανάλθψι τθσ ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ, ϊςτε να 

παρουςιαςτοφν και άλλεσ χϊρεσ με περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 

Σε αυτό το ςθμείο θ τάξθ κλικθκε να αποφαςίςει το κζμα που κα τθν 

απαςχολοφςε ςτισ επόμενεσ φάςεισ του προγράμματοσ. Με φανερι ψθφοφορία, 

δεκατρία από τα δεκαοκτϊ παιδιά επζλεξαν το «ταξίδι», τρία παιδιά προτίμθςαν το 

«παιχνίδι» (Διμοσ, Ελεονϊρα, Κωμαι) και δφο παιδιά διάλεξαν το «περιβάλλον» 

(Μιχάλθσ, Στζφανοσ). Θ απόφαςθ τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν για το «ταξίδι» 

ζβριςκε ιδιαίτερα ςφμφωνθ τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια γιατί μζςα από τα 

διαφορετικά ταξίδια κα δίνονταν θ ευκαιρία ςτα παιδιά μαηί με τουσ καινοφριουσ 

κόςμουσ, τισ περιοχζσ και τισ εποχζσ, να γνωρίςουν το Άλλο, να εκτιμιςουν και να 

ςεβαςτοφν το διαφορετικό και ταυτόχρονα να αποκτιςουν εμπιςτοςφνθ ςτον 

εαυτό τουσ, ςτισ εμπειρίεσ τουσ και ςτα βιϊματά τουσ. Κάτι τζτοιο αποτελοφςε 

πρωταρχικι ανάγκθ ςε μια τάξθ πλοφςια ςε πολυπολιτιςμικότθτα όπωσ ιταν θ 

ςυγκεκριμζνθ. 

Να ςθμειωκεί ότι μετά τθν επιλογι του «ταξιδιοφ» υπιρξαν κάποια παιδιά 

που άλλαξαν γνϊμθ και κζλθςαν εκ των υςτζρων να προτείνουν ζνα νζο, 

διαφορετικό κζμα δικισ τουσ προτίμθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα οι δίδυμοι Βαλάντθσ 

και Χρόνθσ πρότειναν το «διάςτθμα», ςτο οποίο, όμωσ, αντζδραςαν ιδιαίτερα 

αρνθτικά κάποια κορίτςια. Θ Αναςταςία και θ Μαρίνα, ωσ αντίδραςθ, 

αντιπρότειναν το κζμα «αρχαία Ελλάδα». Επειδι και πάλι θ υπόλοιπθ τάξθ επζμενε 

ςτθν επιλογι τθσ για το «ταξίδι», δόκθκε μια μζςθ λφςθ που κα ικανοποιοφςε τισ 

επιλογζσ όλων: το βαςικό κζμα κα ιταν το «ταξίδι» με υποκζματα-ταξίδια «ταξίδι 

ςτο διάςτθμα» και «ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα». Ζνα ακόμθ υποκζμα-ταξίδι που 

επιλζχτθκε, λόγω του ενδιαφζροντοσ που τα παιδιά είχαν δείξει κατά τισ 

προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ, ιταν το «ταξίδι ωσ εξερεφνθςθ». Τζλοσ, προκειμζνου 

να βιϊςουν οι μακθτζσ καταςτάςεισ του Άλλου και να προωκθκοφν κοινωνικά, 
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γλωςςικά και πολιτιςτικά ηθτιματα των παιδιϊν, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια 

πρόςκεςε το «ταξίδι των μεταναςτϊν», το «ταξίδι των προςφφγων» και το «ταξίδι 

των ναυτικϊν».  

 

 Συηιτθςθ-Ανακεφαλαίωςθ  

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ ςυνδυάςτθκαν κατά 

τθ διάρκεια των ςυνολικά εννιά ςυναντιςεων, επιδιϊκοντασ ταυτόχρονα τθν 

ειςαγωγι και εξοικείωςθ τθσ τάξθσ με το δραματικό ςτοιχείο (μζςα από το κεατρικό 

παιχνίδι και τθ χριςθ κάποιων τεχνικϊν δραματοποίθςθσ), αλλά και τθν αποδοχι 

και τον ςεβαςμό για τθν ετερότθτα μζςω μιασ διδαςκαλίασ βαςιςμζνθσ ςτισ αρχζσ 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Θ ςφμφωνθ με τισ αρχζσ τθσ ζρευνασ δράςθσ 

αλλαγι του ςχεδιαςμοφ, ςυνοδεφτθκε με αλλαγι ωσ προσ τισ μεκόδουσ ςυλλογισ 

δεδομζνων. Συγκεκριμζνα, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ αντικειμενικότθτα ςτθ 

ςυλλογι και ανάλυςθ των δεδομζνων, επιλζχτθκε θ ανοιχτι ερευνθτικι 

παρατιρθςθ66 τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ από τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια. 

Ζτςι, επιτυγχάνονταν θ καταγραφι όλων των περιςτατικϊν τθσ τάξθσ, ακόμθ κι 

αυτϊν που θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια κα μποροφςε να αφιςει απαρατιρθτα. 

Επιπλζον κα δίνονταν θ δυνατότθτα εςτίαςθσ ςε ςυγκεκριμζνα διδακτικά κζματα 

που αφοροφςαν το πρόγραμμα. Κακϊσ, όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ προκαταρκτικισ 

φάςθσ προζκυψαν ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ –

μζςω ςτοχαςμοφ το πρόγραμμα οδθγικθκε ςε εκ νζου ςχεδιαςμό– απαραίτθτοσ 

κρίκθκε ο ςτοχαςμόσ αναφορικά και με τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων. 

Αναγκαία κεωρικθκε θ επιλεκτικι κατθγοριοποίθςθ κεμάτων και αντιδράςεων με 

ςτόχο τθ ςυλλογι δεδομζνων πολφ ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων (ςεβαςμόσ ςτο 

Άλλο/εμφάνιςθ ςτερεότυπων αντιλιψεων/ανταπόκριςθ ςτθ ςωματικι-κινθτικι-

λεκτικι ζκφραςθ/ςυνεργαςία ςτθν ομάδα/δυςκολία ανταπόκριςθσ ςτισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ). Συνεπϊσ, με εφαρμογι τθσ εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ, θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςχεδίαςε «λίςτεσ παρατιρθςθσ» που να 

ανταποκρίνονται ςτο διδακτικό-ερευνθτικό ςκοπό τθσ εκάςτοτε ςυνάντθςθσ.67 

Σφμφωνα με τον νζο ςχεδιαςμό, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια καλοφνταν να 

καταγράψει και να ςυλλζξει πλθροφορίεσ που να δίνουν απαντιςεισ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ «λίςτεσ». Οι πλθροφορίεσ, όμωσ, που ςυλλζχκθκαν από τισ «λίςτεσ» 

δεν διευκόλυναν ιδιαίτερα τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Ταυτόχρονα, θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςχολίαςε ότι οι κωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ τθσ 

εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ περιόριηαν κατά πολφ τα περιςτατικά και ςχόλια που θ 

                                                
66 D. Hopkins, A Teacher’s Guide to Classroom Research, Open University Press, Buckingham-
Philadelphia, 2002, ς. 83-85. 
67

 Οι λίςτεσ που περιλάμβαναν ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά ερωτιματα και ςτόχουσ, προχπόκεταν τθν 
παρατιρθςθ ςυγκεκριμζνων μακθτϊν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. Θ ςυμμετζχουςα 
παρατθριτρια καλοφνταν να δϊςει απαντιςεισ ςε αυτά τα ερωτιματα ςυμπλθρϊνοντασ 
κωδικοποιθμζνουσ αρικμοφσ και όχι ςυντάςςοντασ ζνα προςωπικό τθσ κείμενο. Hopkins 2002, ό.π., 
ς. 85-89. 
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ίδια ικελε να ςθμειϊςει. Ζτςι, ζπειτα από αναςτοχαςμό, ςτον ςχεδιαςμό τθσ 

επόμενθσ φάςθσ επιλζχτθκε αποκλειςτικά θ εφαρμογι τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ, 

ςθμειϊνοντασ ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ εςτίαςθσ. 

Σε ό,τι αφορά ςτθν ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθ δραματικι ζκφραςθ 

ςθμειϊκθκε μεγάλθ πρόοδοσ. Ξεκινϊντασ από μια τάξθ που τα παιδιά είτε 

κυριαρχοφνταν από ςυςτολι ςτθν κίνθςθ, ςτθν ζκφραςθ και ςτθ ςυμμετοχι 

(κυρίωσ παιδιά γλωςςικϊν μειονοτιτων ι παιδιά με προβλιματα δυςλεξίασ, 

πάντωσ με κοινό ςθμείο τθ χαμθλι ςχολικι επίδοςθ), είτε ζδειχναν αδυναμία να 

ςυνεργαςτοφν με τουσ όρουσ των κεατρικϊν παιχνιδιϊν και των τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ (κυρίωσ υπερδραςτιρια αγόρια), κατάφεραν οι περιςςότεροι να 

κατακτιςουν ζναν κοινό κϊδικα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ. Αςφαλϊσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ ζκβαςθ ςυνζβαλε το γεγονόσ ότι 

το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ τζκθκε ςε προτεραιότθτα και κακόριςε τον 

ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων. Οι μακθτζσ μζςα από τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ 

δραματοποίθςθσ βοθκικθκαν και ωκικθκαν ςτο να μοιραςτοφν ςκζψεισ, 

ςυναιςκιματα και εμπειρίεσ κατανοϊντασ τθ κζςθ του διαφορετικοφ και 

υποςτθρίηοντασ ο ζνασ τον άλλο· αντίςτοιχα, θ δραματοποίθςθ ωσ μζκοδοσ με τισ 

τεχνικζσ τθσ πλοφτιςε μζςα από τθν εφαρμογι τθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

πολυπολιτιςμικι τάξθ, μια τάξθ παιδιϊν διαφόρων πολιτιςμικϊν υπόβακρων, 

βιωμάτων και εμπειριϊν που είχαν πολλά να κατακζςουν. Μζςα από τθ δραματικι 

ζκφραςθ επιτεφχκθκε ςε πολφ μεγάλο βακμό θ ςυμμετοχι πολλϊν παιδιϊν τθσ 

τάξθσ, πζρα από πολιτιςμικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και γλωςςικζσ διαφορζσ. 

Σχετικά με τισ ςωματικζσ αςκιςεισ τα περιςςότερα παιδιά κατάφεραν να 

αποκτιςουν ελευκερία ςτθν κίνθςθ, ςυντονιςμό και δεξιότθτα κακϊσ και ζλεγχο 

του ςϊματόσ τουσ. Ταυτόχρονα με τθ ςωματικι ζκφραςθ αναπτφχκθκε ςθμαντικά 

και θ λεκτικι ζκφραςθ των μακθτϊν με αςκιςεισ αυκορμθτιςμοφ, διαλόγουσ ςε 

παιχνίδια ρόλων και άλλεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που ενείχαν τθν ανάλθψθ 

ρόλων από τα παιδιά. Οι περιπτϊςεισ που απαςχολοφςαν ακόμθ τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια και τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

προκαταρκτικισ φάςθσ ιταν τα δφο αγόρια με τα προβλιματα δυςλεξίασ, ο Χάρθσ 

και ο Σταφροσ, που ζδειχναν δυςκολία ςτθν ζκφραςθ, ςτθν ζκκεςθ και ςτθν 

επικοινωνία με τθν υπόλοιπθ τάξθ. Αρκετά περιοριςμζνθ ιταν και θ ςυμμετοχι του 

Λευτζρθ, ίςωσ γιατί αποτελοφςε μακθτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κρθςκευτικισ 

μειονότθτασ. Θ διαπίςτωςθ αυτι χρειάςτθκε να λθφκεί ιδιαίτερα υπόψθ ςτον 

ςχεδιαςμό τθσ επόμενθσ φάςθσ. 

Ωσ προσ τα κεατρικά ςτοιχεία τα παιδιά ανζλαβαν διάφορουσ ρόλουσ 

(άλλοτε πρότυπα προσ μίμθςθ άλλοτε προσ αποφυγι) με τουσ οποίουσ 

ενεπλάκθςαν ςυναιςκθματικά και δοκιμάηοντάσ τουσ ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ 

(μζςα από τθ χριςθ τεχνικϊν δραματοποίθςθσ) οδθγικθκαν ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ 

τθσ ςυμπεριφοράσ των χαρακτιρων. Ωσ προσ τον κεατρικό χϊρο οι μακθτζσ είχαν 

ανάγκθ να δθμιουργιςουν τα κατάλλθλα περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία κα 
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διαδραματίηονταν και κα ζπαιρναν ηωι οι ιςτορίεσ τουσ. Βζβαια οι τυπικζσ ςχολικζσ 

αίκουςεσ ελάχιςτα προςφζρονταν για τθν απελευκζρωςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ 

φανταςίασ· αντίκετα θ ςυγκεκριμζνθ, αυςτθρι διαρρφκμιςθ (όλα τα κρανία 

βλζπουν ςτον πίνακα και ςτθν ζδρα) των τάξεων αναπαριγαγε ζνα βαρφ κλίμα και 

ςχζςεισ εξουςίασ και υποταγισ μεταξφ μακθτϊν-δαςκάλου-μακθμάτων.68 Για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ δθμιουργίασ δραματικοφ περιβάλλοντοσ που να μπορεί να 

εκφραςτεί ο ηθτοφμενοσ κεατρικόσ χϊροσ και χρόνοσ ςε κάκε ςυνάντθςθ και 

δραςτθριότθτα απαραίτθτθ κρίκθκε θ μετακίνθςθ κρανίων και κακιςμάτων και θ 

τοποκζτθςθ ςτον κενό χϊρο μιασ μοκζτασ. Τα παιδιά ζχοντασ τθν ελευκερία χϊρου 

και κίνθςθσ ζκαναν χριςθ δθμιουργικϊν κεατρικϊν μζςων και ςυμβόλων είτε 

χρθςιμοποιϊντασ υφάςματα-πανιά για τα ςκθνικά ι τα ενδφματα, μουςικά όργανα, 

μικρά χρθςτικά αντικείμενα από το φροντιςτιριο που υπιρχε είτε καταςκευάηοντασ 

τα ίδια μικροαντικείμενα (από χαρτόνι και άλλα απλά υλικά) που ιταν απαραίτθτα 

για τθ δράςθ τουσ. Επιπλζον, το ςτοιχείο τθσ εςτίαςθσ ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό 

ςτθν προκαταρκτικι φάςθ: οι δραςτθριότθτεσ που κυρίωσ δόκθκαν ςτα παιδιά 

είχαν ωσ βαςικό ςτόχο να προωκιςουν τθν επεξεργαςία πολυ-πολιτιςμικϊν 

κεμάτων, τθν ανάδειξθ και ςυνειδθτοποίθςθ ςτερεότυπων αντιλιψεων τθσ τάξθσ 

και τθ βίωςθ κοινωνικϊν καταςτάςεων από τθν πλευρά του Άλλου. Οι μακθτζσ όχι 

μόνο ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εςτίαςθ, αλλά τθν εξζλιξαν, προβάλλοντασ 

προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ και εμπειρίεσ. Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ 

δθμιουργικθκε ςε ικανοποιθτικό βακμό δραματικι ζνταςθ που ςε αυτι τθ φάςθ 

υποβοθκοφνταν κατά πολφ από τισ επιλογζσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ: χριςθ 

ερωτιςεων, χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ διακοπισ τθσ αφιγθςθσ, τθσ αλλαγισ ςτθν 

οπτικι γωνία, τθσ ςφγκρουςθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ ιταν βαςικζσ για να 

προκαλζςουν το ενδιαφζρον τθσ τάξθσ, κακϊσ τα παιδιά ζρχονταν ςε μια πρϊτθ 

επαφι με το δραματικό ςτοιχείο και δεν είχαν εξοικειωκεί με το ςτοιχείο τθσ 

μζκεξθσ, τθσ παράλλθλθσ, δθλαδι, ςυμμετοχισ ςτον πραγματικό και φανταςτικό 

κόςμο. Επιπλζον, δεν είχαν ακόμθ προλάβει να εξοικειωκοφν με τθν ανάλθψθ των 

ρόλων, ϊςτε να νιϊκουν ζνταςθ για τουσ χαρακτιρεσ, τισ δράςεισ και τισ επιλογζσ 

τουσ. Ζτςι, αξίηει να ςθμειωκεί ότι όςο προχωροφςε το πρόγραμμα, τόςο 

εξελιςςόταν θ δραματικι ζνταςθ που αργότερα κατζλθξε να ορίηεται –ςε μεγάλο 

βακμό– από τισ επιλογζσ των ίδιων των μακθτϊν. Τζλοσ, με τθ χριςθ και 

αλλθλεπίδραςθ όλων των παραπάνω ςτοιχείων του κεάτρου ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ανάγνωςθ ςυγκεκριμζνων κειμζνων θ τάξθ οδθγικθκε ςτθ διερεφνθςθ, κριτικι 

ανάλυςθ και ςυνειδθτοποίθςθ πολφ ςθμαντικϊν νοθμάτων, που τίκενται ςτθ 

λογοτεχνία και ςτο δράμα, αλλά παράλλθλα αφοροφν τα ίδια τα παιδιά. 

 Σε ό,τι αφορά ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι μακθτζσ ιρκαν ςε μια 

πρϊτθ επαφι με κάποιεσ από αυτζσ ςτθν απλι πάντα μορφι τουσ. Μια 

ςυνκετότερθ μορφι των τεχνικϊν ιταν ςτόχοσ ςχεδιαςμοφ τθσ επόμενθσ φάςθσ του 

                                                
68

 Ε. Μανιτάκθσ, «Το ςϊμα ςτο κεατρικό παιχνίδι ςτο πλαίςιο του ολοιμερου Δθμόςιου Σχολείου» 
ςτο Λαηαρίδου 2006, ό.π., ς. 61. 
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προγράμματοσ. Ζτςι τα παιδιά χωρίσ να αναγνωρίηουν ι να ξεχωρίηουν τισ τεχνικζσ 

και τισ ονομαςίεσ τουσ, αλλά με πολφ άμεςο και φυςικό τρόπο γνϊριςαν τισ εξισ 

τεχνικζσ: παγωμζνεσ εικόνεσ, περίγραμμα χαρακτιρα, ςυνζντευξθ, καρζκλα των 

αποκαλφψεων, φανταςτικόσ προβολζασ, αντικρουόμενεσ ςκζψεισ-ςυμβουλζσ, 

αυτοςχεδιαςμόσ, κζατρο φόρουμ, ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, χάρτθσ τθσ ιςτορίασ, 

ςφγκρουςθ, καταιγιςμόσ ιδεϊν, διακοπι τθσ αφιγθςθσ και ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ. 

Δθμοφιλζςτερεσ για τα παιδιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ κατά τισ εννιά πρϊτεσ 

ςυναντιςεισ αναδείχκθκαν οι παγωμζνεσ εικόνεσ και θ ςυνζντευξθ. Θ εμπζδωςθ και 

βακφτερθ ανάλυςθ των τεχνικϊν αποτελοφςε επόμενο ςτόχο του προγράμματοσ ςε 

μια μεταγενζςτερθ φάςθ.  

Αρκετά ςθμαντικι πρόοδοσ ςυντελζςτθκε αναφορικά με τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ και του ομαδικοφ πνεφματοσ ςτθν τάξθ. Αρχικά ο χωριςμόσ ςε ομάδεσ 

γινόταν με κριτιρια των ίδιων των παιδιϊν με γνϊμονα κυρίωσ το φφλο και τθ 

φιλία. Και ενϊ ςτθν αρχι ιταν αδφνατθ θ ςυνεργαςία μικτϊν ομάδων (αγοριϊν-

κοριτςιϊν), ςτισ τελευταίεσ ςυναντιςεισ αυτισ τθσ φάςθσ υπιρχε μια τάςθ για 

αποδοχι των τυχαίων ομάδων. Άρχιςε να αναπτφςςεται μια τάςθ για 

αλλθλοβοικεια και αλλθλοκατανόθςθ μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ προσ ζνα 

κοινό ςτόχο. Ραρά τθ ςυνεργαςία, όμωσ που αναπτφχκθκε ανάμεςα ςτα παιδιά τθσ 

ίδιασ ομάδασ, ζντονθ και αυςτθρι ιταν θ κριτικι τθσ μιασ ομάδασ για τθ δουλειά 

τθσ άλλθσ. Κάποιεσ φορζσ υπιρχαν ζντονα κροφςματα βακμοκθρίασ, γνωςιοκθρίασ 

και ανταγωνιςτικοφ πνεφματοσ και ςυχνζσ ιταν οι φράςεισ των παιδιϊν «ιταν 

ςωςτό ι λάκοσ;» «εμείσ δεν ιμαςταν καλφτεροι;» «κυρία, μασ αντζγραψαν!» 

«ποιοσ πιρε μεγαλφτερο βακμό;» Και ενϊ είχε τονιςτεί ότι ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ 

και του ςχολιαςμοφ των παρουςιάςεων ιταν θ βελτίωςθ τθσ ομάδασ χωρίσ τθν 

αναφορά ςε ςχόλια που ζκιγαν69, αρκετά ιταν τα παιδιά που δεν τθροφςαν τουσ 

όρουσ. Σίγουρα θ ςυνεργαςία ομάδων αποτελοφμενων αμιγϊσ από κορίτςια ιταν 

πιο οργανωμζνθ και αποδοτικι από τθ ςυνεργαςία ομάδων αγοριϊν, που μπορεί 

να παραφζρονταν με ζντονο παιχνίδι και ανυπακοι ςτουσ κανόνεσ των παιχνιδιϊν. 

Θ ςυνεργαςία μικτϊν ομάδων είχε αρχίςει να παρουςιάηει πολφ καλι βελτίωςθ. 

Κάτι τζτοιο διαπιςτϊκθκε, άλλωςτε, και από τα κοινωνιογράμματα70 που 

εφαρμόςτθκαν τόςο ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ όςο και ςτισ τελευταίεσ. Σε απλι 

                                                
69 Σζργθ 1987, ό.π., ς. 90. 
70 D. Hopkins, A Teacher’s Guide to Classroom Research, Milton Keynes, Open University Press, 
Buckinghamshire-Philadelphia, 1985, ς. 76-77. Το κοινωνιόγραμμα είναι μια χριςιμθ μζκοδοσ για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ-ερευνθτζσ που κζλουν να αποκαλφψουν τθν κοινωνικι δομι τθσ τάξθσ και να 
βελτιϊςουν τισ ςχζςεισ των μακθτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ προτείνεται από τον Hopkins, δόκθκε 
μια κόλλα λευκι ςε κάκε μακθτι. Ακολοφκωσ, του ηθτικθκε να γράψει το όνομά του και ακριβϊσ 
από κάτω αριςτερά το όνομα του ςυμμακθτι του που κα ικελε πολφ να ςυνεργαςτεί. Στθν επόμενθ 
ςειρά του ηθτικθκε το όνομα του ςυμμακθτι που κα ικελε να ςυνεργαςτεί λίγο λιγότερο και ςτθν 
πιο κάτω το επόμενο όνομα επιλογισ προσ ςυνεργαςία. Θ λίςτα μποροφςε να ςυνεχιςτεί. Στθ 
ςυνζχεια, κάκε παιδί γφριςε τθν κόλλα από τθν πίςω πλευρά και πάλι αριςτερά, ςυμπλιρωςε το 
όνομα του ςυμμακθτι τουσ που με τίποτα δεν ικελε να ςυνεργαςτεί. Κα μποροφςε να ιταν ζνα ι 
πολλά. Τα παιδιά ενθμερϊκθκαν ότι μόνο θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια κα ζβλεπε τισ κόλλεσ και ότι 
κανζνα παιδί δεν κα ενθμερωνόταν αν προτιμικθκε ι καταψθφίςτθκε. 



178 

 

ερϊτθςθ προσ κάκε μακθτι ςχετικά με το ποιοσ/ποιοι κα ικελε να ιταν οι 

ςυνεργάτεσ του ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα, ςτισ αρχικζσ απαντιςεισ τουσ τα 

παιδιά αναφζρονταν ςε ζνα ι δφο ςυμμακθτζσ τουσ, του ίδιου φφλου και ςυνικωσ 

υποδείκνυαν τον διπλανό τουσ ςτο κρανίο. Ρροσ το τζλοσ των ςυναντιςεων, όμωσ 

αναπτφχκθκαν μικτζσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα παιδιά, ανεξαρτιτου 

φφλου και καταγωγισ. Βζβαια, ςτα κοινωνιογράμματα αναδείχκθκαν κάποιοι 

μακθτζσ ωσ ιδιαίτερα δθμοφιλείσ, όπωσ ιταν δφο πολφ ςυνεργάςιμα και 

υποςτθρικτικά κορίτςια, θ Αναςταςία, παιδί ελλθνικισ καταγωγισ και θ Ελίνα, 

αλβανικισ καταγωγισ ι όπωσ ο Χρόνθσ, παιδί ομά με ζντονθ παρουςία. Τα 

λιγότερο επιλεγμζνα παιδιά ιταν τα δφο αγόρια με τα προβλιματα δυςλεξίασ, ο 

Σταφροσ και ο Χάρθσ. Αμζςωσ μετά ερχόταν ο Λευτζρθσ, παιδί ρωςικισ καταγωγισ 

και Μάρτυρασ του Λεχωβά, που δεν ςυνεργαηόταν πολφ με τουσ υπόλοιπουσ 

ςυμμακθτζσ του. 

Σχετικά με τον προβλθματιςμό για τθ διαφορετικότθτα τα παιδιά είχαν τθ 

δυνατότθτα μζςα από παιχνίδια ρόλων και τεχνικζσ δραματοποίθςθσ να 

μεταμορφωκοφν ςε Άλλουσ και να κατανοιςουν τθ κζςθ τουσ. Ραρά, δθλαδι, το 

γεγονόσ ότι διαπιςτϊκθκαν ςτθν τάξθ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ, μζςα από μια ςειρά 

δραςτθριοτιτων κεατρικοφ παιχνιδιοφ και δραματοποίθςθσ βαςιςμζνων ςε κείμενα 

πολυ-πολιτιςμικισ παιδικισ λογοτεχνίασ επιτεφχκθκε το ενδιαφζρον, θ κατανόθςθ 

και ςε ςθμαντικό βακμό ο ςεβαςμόσ για το Άλλο, λαμβάνοντασ υπόψθ κοινωνικζσ, 

γλωςςικζσ, πολιτιςμικζσ, οικονομικζσ διαφορζσ. Εξίςου ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ 

ότι άρχιςαν τα παιδιά να αιςκάνονται εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, ςτο 

πολιτιςμικό τουσ υπόβακρο και ςτθν προςφορά που αυτό ςυνεπάγεται ςτθν τάξθ 

και ςτθν κοινωνία. 

Κακϊσ θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ με το οικογενειακό περιβάλλον 

των παιδιϊν, ιδίωσ ςε ζνα ςχολείο πολυ-πολιτιςμικό κεωρείται απαραίτθτθ,71 

βαςικι επιδίωξθ αποτζλεςε θ ενθμζρωςθ των γονζων για το πρόγραμμα. Βζβαια, θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια και θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ιταν διακζςιμεσ για 

οποιαδιποτε ςυνεργαςία, απορία, ι και ζνςταςθ. Λδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ 

προςφορά τθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ, που γνϊριηε τουσ γονείσ από τθν προθγοφμενθ 

χρονιά. Ζτςι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ του προγράμματοσ αρκετοί ιταν οι γονείσ που 

δεν μπόρεςαν –για οποιοδιποτε λόγο– να ζρκουν ςτθν ενθμζρωςθ· όςοι πάλι 

παραβρζκθκαν, κυρίωσ ενδιαφζρονταν να μάκουν για το αντικείμενο του 

μακιματοσ και το ςχολικό πλαίςιο ςτο οποίο ενταςςόταν. Θ αντιμετϊπιςθ ποίκιλε: 

κάποιοι ιδιαίτερα κετικοί που ζβλεπαν τα παιδιά τουσ να κοινωνικοποιοφνται και 

να αναπτφςςουν κριτικι ικανότθτα, κάποιοι αδιάφοροι που δεν ςχολίαςαν τίποτα 

κακϊσ και κάποιοι καχφποπτοι. Συγκεκριμζνα θ μθτζρα του Σταφρου, αγοριοφ 

ελλθνικισ καταγωγισ με δυςλεξία, κεωρϊντασ ότι ςκοπόσ του μακιματοσ ιταν θ 

δθμιουργία θκοποιϊν/ταλζντων φοβικθκε μιπωσ αποκλειςτεί το παιδί τθσ. 

Επιπλζον, υπιρχε ςυνολικι ζνςταςθ ωσ προσ τθ βιντεοςκόπθςθ μακθμάτων, γιατί 
                                                
71 Χατηθνικολάου ςτο Τρζςςου & Μθτακίδου, Μειονότθτεσ μιλοφν… 2007, ό.π., ς. 157-169. 
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κάποιοι γονείσ αμφζβαλλαν για τθ μετζπειτα χριςθ του υλικοφ ενϊ άλλοι δεν 

ικελαν να δυςκολζψουν τα παιδιά τουσ με τθν παρουςία κάμερασ. Θ επιφυλακτικι 

ςτάςθ των γονιϊν ίςωσ κα μποροφςε να εξθγθκεί, επειδι το πρόγραμμα ιταν 

ιδιαίτερα πρωτοποριακό για το ςυγκεκριμζνο ςχολείο. Επιπλζον, θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια ιταν καινοφρια ςτον ςχολικό χϊρο, γεγονόσ που πικανότατα ζκανε 

πολλοφσ γονείσ να διςτάηουν να δείξουν εμπιςτοςφνθ από το πρϊτο τρίμθνο. 

Ρροφανϊσ, όπωσ αποδεικνφεται ςτθ ςυνζχεια, είχαν ανάγκθ από κάποιο χρονικό 

διάςτθμα. 

Συμπεραςματικά, αναφορικά με τθν προκαταρκτικι φάςθ του 

προγράμματοσ, κα υποςτιριηα ότι επιτεφχκθκαν ςε μεγάλο βακμό οι ςτόχοι τόςο 

για τθν ομαλι ζνταξθ των παιδιϊν ςτθ δραματικι ζκφραςθ (μζςα από κεατρικό 

παιχνίδι και δραματοποίθςθ) όςο και για τθ διερεφνθςθ τθσ διαφορετικότθτασ μζςα 

από τθν κατανόθςθ και τον ςεβαςμό για το Άλλο, ςτοιχεία ιδιαίτερα ςθμαντικά για 

τθ δυναμικι τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Θ πρϊτθ επαφι με τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ είχε ςυντελεςτεί. Ακολουκοφςε ο ςχεδιαςμόσ τθσ επόμενθ φάςθσ 

–που αποτελοφςε τθν επίςθμθ ζναρξθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ– με 

ζμφαςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο και ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Βζβαια, ςτον 

παραπάνω ςχεδιαςμό χρειαηόταν ιδιαίτερθ προςοχι ςε κάποια ςτοιχεία που είχαν 

εντοπιςτεί ςτθν προκαταρκτικι φάςθ. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίκεται ο 

ςχεδιαςμόσ, θ περιγραφι και ανάλυςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ με 

κζμα «το ταξίδι». 
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IV. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΘ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ» ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΘΣ ΔΙΕΕΥΝΘΤΙΚΘΣ ΔΑΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

 
 Ειςαγωγι 

Το παρόν κεφάλαιο πραγματεφεται τον ςχεδιαςμό και τθν περιγραφι τθσ 

πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ, 

που αποτζλεςε και τθ χρονικά εκτενζςτερθ, ιταν 13 δίωρεσ ςυναντιςεισ και 

ςυμπεριλάμβανε ζξι υποενότθτεσ/«ταξίδια». Το κζμα «το ταξίδι» αποτελοφςε 

επικυμία τθσ πλειονότθτασ τθσ τάξθσ και είχε επιλεγεί με τθν τεχνικι ρεπορτάη-

τθλεοπτικι εκπομπι που πραγματοποιικθκε ςτο τζλοσ τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ. 

Θ επίςθμθ ζναρξθ του προγράμματοσ με τθν πρϊτθ φάςθ ζγινε ςτισ 9 Λανουαρίου 

και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 11 Απριλίου 2008. 

 

1. Στόχοι-Σχεδιαςμόσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ ςυμπεριλάμβανε μια 

βαςικι προςκικθ ςτουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ. Ενϊ ςτθν προκαταρκτικι φάςθ 

κφρια επιδίωξθ ιταν θ ειςαγωγι και εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθ μζκοδο τθσ 

δραματοποίθςθσ και θ εξαςφάλιςθ μιασ δυναμικισ τθσ ομάδασ, βαςιςμζνθσ ςτισ 

αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν πρϊτθ φάςθ τζκθκε ζνασ επιπλζον 

ςτόχοσ: θ εξοικείωςθ με διάφορα γνωςτικά αντικείμενα εντόσ ι εκτόσ του 

Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, μζςα από τθ χριςθ ςτοιχείων του κεάτρου και τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ. Ρρόκειται για μια προςζγγιςθ τθσ δραματικισ μεκόδου ωσ 

«διδακτικό εργαλείο»1 με ςκοπό τθ βιωματικι, ενεργθτικι και ςυνεργατικι μάκθςθ 

με τθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ, τθσ βακφτερθσ γνϊςθσ του εαυτοφ και του κόςμου.2 

Μια τζτοιου τφπου προςζγγιςθ είναι ςφμφωνθ με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα, και πιο 

ςυγκεκριμζνα με τισ παιδαγωγικζσ μεκοδολογικζσ αρχζσ που αναφζρονται ςτο 

                                                
1 Ο Νίκοσ Γκόβασ αναφζρει ότι θ προςζγγιςθ του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» γίνεται με τρεισ 
μορφζσ:1) Ωσ «μορφι τζχνθσ» με το ανζβαςμα κεατρικϊν παραςτάςεων για το κοινό, 2) ωσ 
«διδακτικό εργαλείο» όπου οι εκπαιδευτικοί αξιοποιοφν τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ 
δράματοσ για να διδάξουν καλφτερα τα διάφορα μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ, 3)ωσ 
«εργαλείο ζρευνασ και παρζμβαςθσ» που εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ τθσ κεατρικισ 
τζχνθσ, του κεατρικοφ παιχνιδιοφ και του εκπαιδευτικοφ δράματοσ ςε δραςτθριότθτεσ για λιψθ 
αποφάςεων, επίλυςθ προβλθμάτων και προςωπικι άποψθ και ζκφραςθ του μακθτι. Στθ 
ςυγκεκριμζνθ ζρευνα προςεγγίςτθκε με τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ μορφι. Βζβαια, ςτόχοι 
παράςταςθσ τζκθκαν ςτο τελευταίο κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (κεφάλαιο 
επτά) με το οποίο ολοκλθρϊνεται θ ζρευνα. N. Γκόβασ «Κζατρο και εκπαίδευςθ: αξιοςθμείωτεσ 
ςυναντιςεισ» ςτο E. Λαηαρίδου (επιμ.), Μζρεσ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ: Το κζατρο ςτα ςχολεία, Οι 
φίλοι του ιδρφματοσ Μελίνα Μερκοφρθ, Κεςςαλονίκθ, 2006, ς.31 και ςτο N. Γκόβασ, «Το κζατρο 
ςτθν εκπαίδευςθ ωσ μορφι τζχνθσ και εργαλείο μάκθςθσ: ςυναρπαςτικζσ ιςορροπίεσ» ςτο N. 
Γκόβασ (επιμ.), Το κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ: μορφι τζχνθσ και εργαλείο μάκθςθσ. Ρρακτικά από τθ 
2

θ
 Διεκνι Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ Ακινα, Δεκζμβριοσ 2001, Μεταίχμιο, Ακινα, 

2002, ς.24-27. 
2
 A. Αυδι & M. Χατηθγεωργίου & Γ. Βλάχου & Α. Ραπαδοποφλου, «Το εκπαιδευτικό δράμα ωσ μζςο 

μάκθςθσ» ςτο Λαηαρίδου 2006, ό.π., ς.75. 
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Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Κεάτρου. Ζτςι, «κα πρζπει θ 

διδαςκαλία του κεάτρου να: «αντιμετωπίηεται ωσ ςυνδυαςμόσ κεωρθτικισ γνϊςθσ 

και πρακτικισ εμπειρίασ και μάλιςτα, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςυγκοινωνοφν, ει 

δυνατόν, όλα τα διδακτικά πεδία μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ ζνα ενιαίο ςφνολο 

μιασ ηωντανισ πολφπλευρθσ διαδικαςίασ, όπου τόςο ο παιδαγωγόσ-καλλιτζχνθσ, 

όςο και ο μακθτισ κα αναλάβουν ζναν υπεφκυνο, ενεργθτικό και ουςιαςτικό ρόλο, 

διαμορφϊνοντασ ο κακζνασ αντίςτοιχα το διδακτικό αντικείμενο και ςυμβάλλοντασ 

ςτθ ςυνεχι αξιολόγθςι του».3  

Από τθν άλλθ πλευρά, το μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ προςφζρεται ωσ εργαλείο 

προςζγγιςθσ, διερεφνθςθσ και ανάλυςθσ μιασ ςειράσ γνωςτικϊν αντικειμζνων.4 Με 

άξονα τθ διακεματικότθτα επιχειρείται μια ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ ςχολικισ 

γνϊςθσ όπου θ «επιςτιμθ είναι όλο». Ζτςι, το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να 

ςυμβάλει ςθμαντικά, ϊςτε το παιδί να προςεγγίςει τθν επιςτθμονικι γνϊςθ με 

τρόπο ελκυςτικό και ενδιαφζροντα και ταυτόχρονα να ζρχεται ςε επαφι με τον 

καλλιεργθμζνο λόγο ςε διαφορετικά γνωςτικά περιβάλλοντα. Χαρακτθριςτικά θ 

Άντα Κατςίκθ-Γκίβαλου ςθμειϊνει για τθ λογοτεχνία κατά τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία ότι «με τρόπο ελκυςτικό, πζρα από τον κφριο ςτόχο τθσ τζρψθσ, τθσ 

βιωματικισ απόλαυςθσ και τθσ ςυνκετικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ηωισ, γίνεται ζνασ 

ακόμθ δίαυλοσ για τθ γνϊςθ και τθ γνωριμία του παιδιοφ με τθ γφρω 

πραγματικότθτα».5 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ δεν εμπλουτίςτθκε μόνο ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ, αλλά και ωσ προσ τα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ διερευνθτικισ 

δραματοποίθςθσ. Ζτςι, ενϊ ςτθν προκαταρκτικι φάςθ υπιρχε ζνα πρϊτο ςτάδιο 

προετοιμαςίασ των παιδιϊν με αςκιςεισ αναπνοισ, χαλάρωςθσ, ςωματικισ-

πνευματικισ-ψυχολογικισ ενεργοποίθςθσ και ακολουκοφςε το κυρίωσ εργαςτιριο 

δραματοποίθςθσ με ταυτόχρονουσ ςτόχουσ τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ 

δραματικι μζκοδο και τθν προςζγγιςθ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ τάξθσ, ςτθν 

πρϊτθ φάςθ χρειάςτθκε ζνασ ςχεδιαςμόσ εκ νζου που να ανταποκρίνεται ςτουσ 

καινοφριουσ και πιο ςφνκετουσ ςτόχουσ. Το γεγονόσ ότι τα παιδιά κα ζρχονταν ςε 

επαφι με διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα, είτε μζςα από φωναχτι ανάγνωςθ 

κειμζνων από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, είτε μζςα από ςιωπθλι ανάγνωςθ των 

παιδιϊν ςε ομάδεσ, δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για ανάπτυξθ ενόσ προθγοφμενου 

από τθν ανάγνωςθ ςταδίου, όπου κα ανακαλοφνταν οι προςωπικζσ εμπειρίεσ και οι 

προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των παιδιϊν και ςαφϊσ κα ςυντελοφνταν θ αφφπνιςθ του 

                                                
3 Διακεματικό Ρλαίςιο Σπουδϊν, Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν, 
Για τθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, Τόμοσ Αϋ, Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 
Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, Φ.Ε.Κ. τεφχοσ Βϋ αρ. φφλλου 303/13-03-03, ς. 3864.   
4
 Τ. Καλογιρου & Κ. Λαλαγιάννθ, «Ρρολεγόμενα», ςτο Τ. Καλογιρου & Κ. Λαλαγιάννθ (επιμ.) Θ 

λογοτεχνία ςτο ςχολείο: κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτθν Ρρωτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-Δαρδανόσ, Ακινα 2005,  ς.34. 
5
Α. Κατςίκθ-Γκίβαλου, «Θ κζςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Ηθτιματα και 

προοπτικζσ τθσ διδακτικισ τθσ», ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς.15. 



182 

 

ενδιαφζροντόσ τουσ για το κζμα. Επίςθσ, μετά τθν ανάγνωςθ των ςυγκεκριμζνων 

κειμζνων-κεμάτων και τθν επεξεργαςία τουσ με τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, ςκόπιμθ 

κεωρικθκε θ ειςαγωγι ενόσ επόμενου ςταδίου παραγωγισ κειμζνων από τα 

παιδιά. Οι μακθτζσ, δθλαδι, μετά από τθν εμπλοκι τουσ ςτθ δράςθ και μετά από 

ςτοχαςμό, κα αςχολοφνταν με τθ ςυγγραφι των δικϊν τουσ κειμζνων, άλλοτε ςε 

ατομικό και άλλοτε ςε ομαδικό επίπεδο.6 Άλλωςτε, με τισ ατομικζσ γραπτζσ ιςτορίεσ 

τα παιδιά ενκαρρφνονται να αποτυπϊςουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ 

από όλθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία που προθγικθκε και ταυτόχρονα να τθν 

επαναπροςδιορίςουν μζςα από ςυηθτιςεισ και αντιπαρακζςεισ με τισ ομαδικζσ 

εργαςίεσ.7  

Θ πρϊτθ φάςθ ολοκλθρϊκθκε μζςα από ζξι υποενότθτεσ που θ κακεμιά είχε 

ςυγκεκριμζνο γνωςτικό περιεχόμενο. Ριο αναλυτικά οι ζξι υποενότθτεσ 

αποτελοφςαν ζξι διαφορετικά «ταξίδια»: «το ταξίδι των ναυτικϊν», «το ταξίδι των 

μεταναςτϊν», «το ταξίδι των προςφφγων», «το ταξίδι ςτο διάςτθμα», «το ταξίδι 

ςτθν αρχαία Ελλάδα» και «το ταξίδι των εξερευνθτϊν». Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό 

αποφαςίςτθκαν τα εξισ ςτάδια δραματοποίθςθσ για κάκε είδοσ ταξιδιοφ:  

α) Στο πρϊτο ςχεδιάςτθκαν δραςτθριότθτεσ για τθν προετοιμαςία των 

παιδιϊν ςτο κεατρικό εργαςτιρι με αςκιςεισ κεατρικοφ παιχνιδιοφ, χαλάρωςθσ και 

ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν και ταυτόχρονα για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο είδοσ του 

κάκε ταξιδιοφ με τθ χριςθ οπτικϊν, ακουςτικϊν, λεκτικϊν ερεκιςμάτων, αςκιςεισ 

αυκορμθτιςμοφ και καταιγιςμοφ ιδεϊν. Άλλωςτε, θ ςυγκεκριμζνθ προετοιμαςία 

κακίςταται απαραίτθτθ ςε κάκε εργαςτιρι δραματικισ ζκφραςθσ επειδι βοθκά τα 

παιδιά να περιορίηουν τισ αναςτολζσ τουσ και να οδθγοφνται ςτθ ςυμμετοχι και 

δράςθ.8 Σφμφωνα με τθ Viola Spolin αυτι θ προετοιμαςία των παιδιϊν βοθκά τθν 

τάξθ να λειτουργιςει ωσ «όλο» ςε ςωματικό, πνευματικό και ςυναιςκθματικό 

επίπεδο και, ζχοντασ αποκτιςει ζναν κοινό ςτόχο, να ξεπεράςει προθγοφμενουσ 

περιοριςμοφσ των μελϊν τθσ.9 Θ Cecily O’Neil ονομάηει το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο 

προκείμενο, κεωρϊντασ το μια απαραίτθτθ διαδικαςία για τθν ενεργοποίθςθ των 

παιδιϊν ςτο δραματικό περιβάλλον, πριν τθ ςυνάντθςι τουσ με το κυρίωσ 

λογοτεχνικό κείμενο ι το κζμα τθσ δραματοποίθςθσ.10 Απαραίτθτθ ςε αυτό το 

                                                
6 Οι Bob Barton & David Booth ςθμειϊνουν ότι θ παραγωγι κειμζνων των παιδιϊν ζπεται ςυνικωσ 
τθσ ανάγνωςθσ και τθσ δραματοποίθςθσ ενϊ ο John Warren Stewig ότι μπορεί να ακολουκεί ι να 
προθγείται και να οδθγεί ςε δραματοποίθςθ. Στα B. Barton & D. Booth, Stories in the classroom, 
Storytelling, Reading aloud and Roleplaying with children, Pembroke Publishers Limited, Portsmouth, 
1990, ς. 146 και J. W. Stewig, Informal drama in the Elementary Language Arts Program, Teachers 
College, Columbia University, New York, 1983, ς. 108-109.  
7 Barton & Booth 1990, ό.π., ς. 148.   
8 Ρ. Σζξτου, Ρρακτικζσ εφαρμογζσ κεάτρου ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, Μουςειακι Εκπαίδευςθ, Αγωγι Υγείασ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, 
Γλϊςςα και Λογοτεχνία Καςτανιϊτθ, Ακινα, 2007, ς. 114. 
9
 V. Spolin, Theater Games for the classroom. A teacher’s handbook, Northern University Press, 

Evanston, Illinois, 1986, ς. 67. 
10

 Θ C. O’Neil υποςτθρίηει ότι το προ-κείμενο μπορεί να βαςίηεται ςε μια λζξθ, μια χειρονομία, μια 
τοποκεςία, μια ιςτορία, μια ιδζα, ζνα αντικείμενο ι μια εικόνα όπωσ και ζνα λογοτεχνικό χαρακτιρα 
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ςθμείο κρίκθκε και θ ςυμβολι τθσ ςυηιτθςθσ με τθν οποία τα παιδιά, εκφράηοντασ 

τισ απόψεισ τουσ, τα βιϊματά τουσ και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ για το 

ςυγκεκριμζνο κζμα, ενκαρρφνονται ςε αντίςτοιχθ δράςθ.11 Θ παραπάνω τεχνικι ςε 

ςυνδυαςμό με τθ χριςθ ερωτιςεων12 προσ τουσ μακθτζσ αποτελοφν ςτρατθγικζσ 

τθσ Dorothy Heathcote και ςτοχεφουν ςτο να δθμιουργιςουν ςτα παιδιά τθν 

ανάγκθ για γνϊςθ και μάκθςθ.13 

β) Το δεφτερο ςτάδιο αφοροφςε τθ ςυνάντθςθ των μακθτϊν με το γνωςτικό 

αντικείμενο-απόςπαςμα λογοτεχνικοφ ι μθ κειμζνου, είτε επρόκειτο για ποίθμα, 

ολόκλθρο λογοτεχνικό βιβλίο, παιδικό βιβλίο γνϊςεων ι ακόμα και 

εγκυκλοπαίδεια, και τθ ςφνδεςθ των προςωπικϊν εμπειριϊν των παιδιϊν με τα 

κζματα των κειμζνων, κάτω από το πρίςμα των κεατρικϊν ςυμβάςεων τθσ 

δραματοποίθςθσ. Άλλωςτε τα οπτικά, θχθτικά, λεκτικά ερεκίςματα του 

προθγοφμενου ςταδίου, που πάντα χρειάηεται να ςχετίηονται με το εκάςτοτε 

λογοτεχνικό κείμενο, ενεργοποιοφν ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ εκφραςμζνεσ μζςα 

από εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ διευκολφνουν τα παιδιά να ςυνδζςουν 

τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ με ςυγκεκριμζνα κείμενα.14 Θ ανάκλθςθ 

προςωπικϊν βιωμάτων και προαποκτθκείςασ γνϊςθσ των μακθτϊν πριν τθν 

ειςαγωγι καινοφριων εννοιϊν ςυμφωνεί, άλλωςτε, με τισ αρχζσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ· ςχετικά με αυτό θ Coelho υποςτθρίηει ότι «θ 

αποτελεςματικι διδαςκαλία περιλαμβάνει ενεργοποίθςθ των εννοιολογικϊν 

πλαιςίων που τα παιδιά ιδθ ζχουν και χτίςιμο πάνω ςε αυτά τα πλαίςια 

προκειμζνου να διερευνοφμε τθ γνϊςθ των παιδιϊν και να τουσ ειςάγουμε 

καινοφριεσ ζννοιεσ».15 Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο ο Jonothan Neelands τονίηει τθ 

ςθμαςία τθσ μετάβαςθσ από το κείμενο και το περιεχόμενό του ςτισ κεατρικζσ 

ςυμβάςεισ τθσ δραματοποίθςθσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ όχθμα για τθ ςυμβολικι 

βίωςθ και επεξεργαςία νοθμάτων.16 Θ ειςαγωγι του δραματικοφ ςτοιχείου 

ςχεδιάςτθκε με τθ χριςθ κεατρικϊν ςυμβάςεων και τεχνικϊν δραματοποίθςθσ που 

ανταποκρίνονταν ςτθν κάκε υποενότθτα «ταξιδιοφ» των παιδιϊν και που 

                                                                                                                                       
ι ζνα κεατρικό ςενάριο. C. O’Neil, Drama Worlds, a framework for process drama, Heinmann, 
Portsmouth, 1995, ς. 19-20. 
11 Ν. Mc Caslin, Creative drama in the primary grades, Players Press Inc, California, 1997, ς. 177. 
12 Ο Jonothan Neelands προτείνει τθν τεχνικι των ερωτιςεων πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν 
ολοκλιρωςθ ενόσ μακιματοσ με δραματοποίθςθ ενϊ θ Dorothy Heathcote χρθςιμοποιεί τισ 
ερωτιςεισ ςτθν ζναρξθ του μακιματοσ. Στο J. Neelands, Making sense of drama. A guide to 
classroom practice, Heinemann Educational Books, London, 1987, ς. 36.  
13  B. J. Wagner, Dorothy Heathcote. Drama as a Learning Medium, National Education Association, 
Washington D.C., 1976, ς. 186. 
14 Α. Τςαρμποποφλου, «Θ χριςθ τθσ Δραματικισ μεκόδου ςε ζνα ςφγχρονο μάκθμα λογοτεχνίασ», 
ςτο Β. Αποςτολίδου  & Ε. Χοντολίδου, (επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-Δαρδανόσ, 
Ακινα, 1999, ς. 373. 
15

 Ε. Coelho, Διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. 
Μθτακίδου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 546. 
16

 Ο Jonothan Neelands και Tony Goode αναλφουν λεπτομερϊσ τα ςτάδια ανάπτυξθσ τθσ 
δραματοποίθςθσ ςτο J. Neelands & T. Goode, Structuring drama work. A handbook of available forms 
in theatre and drama, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, ς. 94-116.   
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διευκόλυναν τουσ μακθτζσ αντιδρϊντασ ςτα ποικίλα ςτοιχεία των κειμζνων και 

επινοϊντασ φανταςτικζσ ςυνδζςεισ με αυτά, να τοποκετοφν, ςτθ ςυνζχεια, τισ 

δράςεισ των λογοτεχνικϊν κειμζνων ςε ςυνκικεσ και ςυμφραηόμενα που 

δθμιουργοφν οι ίδιοι.17 Σε όλα αυτά να προςτεκεί ότι ςτο ςχεδιαςμό των 

δραςτθριοτιτων ςυμπεριλιφκθκαν οι προςωπικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ και 

ιδιαίτερεσ προτιμιςεισ των παιδιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ το διαπολιτιςμικό 

ςτοιχείο τθσ τάξθσ.18 

γ) Ζνα τελευταίο ςτάδιο αφοροφςε τθ γραπτι ανταπόκριςθ των μακθτϊν 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ δραματοποίθςθσ. Τα παιδιά, είτε ατομικά, είτε ςε 

ομάδεσ, ςτον ςχολικό χρόνο και χϊρο ι ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο καλοφνταν –

κυρίωσ ςε ρόλο αλλά όχι αποκλειςτικά– να αςχολθκοφν με τθν παραγωγι κειμζνων. 

Ο κάκε μακθτισ ανακαλϊντασ ςτοιχεία από τθν προθγοφμενθ εμπλοκι του ςτισ 

δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ –ςτοιχεία από τα κείμενα που διαβάςτθκαν, 

ςτοιχεία από τισ προςωπικζσ του απόψεισ και εμπειρίεσ και ςτοιχεία που 

προζκυψαν μζςα από ζναν κριτικό ςτοχαςμό ςε ςχζςθ με τισ προςφορζσ των 

υπόλοιπων παιδιϊν– τοποκετοφταν γραπτά ςε ζνα ςθμαντικό κζμα, ςεβόμενοσ 

πάντα τισ αλθκοφανείσ ςυνκικεσ του φανταςτικοφ περιβάλλοντοσ. Ζτςι, θ 

παραγωγι κειμζνων κα μποροφςε να απαιτεί αναφορά ςτο γνωςτικό αντικείμενο ι 

να ςχετίηεται με κάποια κακοριςτικι απόφαςθ ι δίλθμμα ενόσ ιρωα, ςτα οποία το 

παιδί καλοφταν να πάρει κζςθ. Σχετικά ο Κόδωροσ Γραμματάσ αναφζρει ότι «οι 

μακθτζσ μζςα από τθ διαδικαςία του εργαςτθρίου γραφισ αρχικά, ωσ ςυλλογικισ 

κριτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων, ζρχονται να προςεγγίςουν πολυπριςματικά 

τθ γνϊςθ και να δϊςουν τθν προςωπικι τουσ άποψθ ςτο αντικείμενο διδαςκαλίασ, 

γεγονόσ που κατ’ εξοχι αναπτφςςει μια ςφγχρονθ μορφι αντιμετϊπιςθσ τθσ 

μάκθςθσ».19 Θ Heathcote ςθμειϊνει ότι θ ίδια πάντα ζδινε ςτα παιδιά ζνα 

ςθμαντικό λόγο για να γράψουν και ποτζ απλζσ πλθροφορίεσ για το πϊσ να 

γράψουν.20 Θ παραπάνω άποψθ ςυμφωνεί άλλωςτε με τθν αρχι τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που τονίηει τθν επικοινωνιακι λειτουργία του λόγου 

και υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ ωσ εργαλείο ανταπόκριςθσ 

των παιδιϊν ςε πραγματικζσ αλλθλεπιδράςεισ με τον κόςμο.21  

Γενικότερα το ςτοιχείο τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ 

ςυμπεριλιφκθκε ιδιαίτερα ςτον ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων δραματοποίθςθσ 

ςτον βακμό που ιταν εφικτό. Μζςα από τα διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα  

ςυγκεκριμζνα τα «φανταςτικά ταξίδια» που προγραμματίςτθκαν– τα παιδιά, 

ταυτόχρονα με τθ πλθροφορία, κα ερχόταν ςε επαφι με το Άλλο, ςτοχεφοντασ ςτον 

                                                
17 Τςαρμποποφλου ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 373. 
18

 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 107.  
19

 Κ. Γραμματάσ, «Διαπολιτιςμικι ςυνείδθςθ και κεατρικι δθμιουργία» ςτο Κ. Δρακοποφλου, 
Θζατρο και διαπολιτιςμικι αγωγι, Δαίδαλοσ & Λ. Ηαχαρόπουλοσ Α.Ε., Ακινα, 2006, ς. 14. 
20

 Wagner 1976, ό.π., ς. 195. 
21

 Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου, Διδάςκοντασ γλϊςςα και μακθματικά με λογοτεχνία Μια δθμιουργικι 
Συνάντθςθ, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 25 
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ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν παρουςίαςι τθσ με διάφορεσ μορφζσ. Οι 

τεχνικζσ δραματοποίθςθσ επιλζχτθκαν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να βοθκιςουν τα 

παιδιά να εκφράςουν τισ απόψεισ, τισ εμπειρίεσ τουσ ακόμθ και ςτερεότυπα και 

προκαταλιψεισ, ενϊ ταυτόχρονα να προβλθματιςτοφν γφρω από κζματα 

κοινωνικισ, φυλετικισ ιςότθτασ και δικαιοςφνθσ. Επιπλζον οργανϊκθκαν 

δραςτθριότθτεσ που να ςζβονται τθν καλλιζργεια τθσ μθτρικισ γλϊςςασ των 

παιδιϊν, κακϊσ επεδίωκαν –ςε ρόλο πάντα– τθν ανάκλθςθ λζξεων ι 

ολοκλθρωμζνου λόγου ςτα ρωςικά, αλβανικά και ρομανί. Ραρόμοια ιταν και θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ κουλτοφρασ και λαϊκισ παράδοςθσ των παιδιϊν με 

δραςτθριότθτεσ που να προωκοφν τθν αναφορά και ζκκεςθ κάποιων πολιτιςτικϊν 

τουσ ςτοιχείων. 

Στθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ διευρφνκθκαν οι ςτόχοι και ωσ προσ 

τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Ο νζοσ ςχεδιαςμόσ αφοροφςε τθ γνωριμία και 

εξοικείωςθ με πολλζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ –ςυγκεκριμζνα με όλεσ όςεσ κα 

χρθςιμοποιοφνταν κατά τθ ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ ςφμφωνα με τον 

αρχικό ςχεδιαςμό– ςε μια πιο ςφνκετθ μορφι τουσ, αναφζροντασ και κάποιεσ 

εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ τουσ ι παραλλαγζσ τουσ.22 Επίςθσ κεωρικθκε ςκόπιμο 

να αναφερκοφν οι ονομαςίεσ των τεχνικϊν ςτα παιδιά, ϊςτε όταν καλοφνται να 

επιλζξουν κάποια τθσ προτίμθςισ τουσ να μποροφν να ανατρζχουν ςε αυτι 

ευκολότερα. Κάτι τζτοιο από τθ μια εξυπθρετοφςε τουσ μακθτζσ, κυρίωσ ςτο ςτάδιο 

τθσ παραγωγισ κειμζνων και από τθν άλλθ διευκόλυνε τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια να διερευνιςει τισ πιο δθμοφιλείσ και αγαπθμζνεσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ των παιδιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ. Σχετικά με το ςτάδιο τθσ 

παραγωγισ κειμζνων, ηθτικθκε από τα παιδιά να ζχουν ζνα τετράδιο ταξιδιοφ για 

ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ. Επίςθσ, τουσ προτάκθκε θ γραφι προαιρετικοφ 

προςωπικοφ θμερολογίου, όπου κα μοιράηονταν με τον εαυτό τουσ τισ διακζςεισ, 

τισ δυςκολίεσ, τισ αντιρριςεισ και γενικότερα ςχόλια για το πρόγραμμα.23 

 

2. Δραςτθριότθτεσ ειςαγωγισ ςτο κζμα «το ταξίδι» 

Ρριν από τθν ειςαγωγι τθσ τάξθσ ςτο πρϊτο «ταξίδι των ναυτικϊν» 

επιλζχτθκαν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με το κζμα γενικά, που ςκοπό είχαν 

τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν γφρω από το ταξίδι, προκειμζνου να 

                                                
22 Συγκεκριμζνα θ τεχνικι τθσ παγωμζνθσ εικόνασ και του κεάτρου φόρουμ είχε παρουςιαςτεί ςε ζνα 
πρϊτο επίπεδο που όμωσ επιηθτοφςε μεγαλφτερθ ανάπτυξθ. Επίςθσ υπιρχαν τεχνικζσ που δεν 
χρθςιμοποιικθκαν κακόλου ςτθν προκαταρκτικι φάςθ όπωσ: χορικι απαγγελία, μεταμόρφωςθ, 
τεχνικι status, τελετουργία, πινακίδεσ, μια μζρα ςτθ ηωι, τελετι, ξενάγθςθ, τθλεφωνικι επικοινωνία, 
δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ, δάςκαλοσ ςε ρόλο, υποςτιριξθ κζςθσ, μανδφασ του ειδικοφ, 
αντικείμενα χαρακτιρα, δθμιουργικι γραφι που αποτελοφςαν ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ 
του προγράμματοσ. 
23

 Θ γραφι θμερολογίου από τουσ μακθτζσ προτείνεται και από τθν Coelho για τθν ενταξιακι 
προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία μιασ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Καλεί τα παιδιά «να εκφράςουν τισ 
αντιδράςεισ τουσ και να αναςτοχαςτοφν ςτθ μάκθςι τουσ ςε θμερολόγια εργαςιϊν και μάκθςθσ». 
Στο Coelho 2007, ό.π., ς. 439. 
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ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ προςωπικά αναφορζσ και να μοιραςτοφν απόψεισ και 

επικυμίεσ τουσ. Ζτςι, με τθ χριςθ, ωσ οπτικοφ ερεκίςματοσ, υλικοφ αποτελοφμενου 

από φωτογραφίεσ διαφόρων τόπων, διαφθμιςτικά φυλλάδια τουριςτικϊν 

γραφείων, ταξιδιωτικοφσ οδθγοφσ24 και χάρτεσ, τα παιδιά αναφζρκθκαν ςε μνθμεία 

που αναγνϊριηαν (Big Ben, Ρφργοσ του Άϊφελ, Eurodisney, Κολοςςαίο) και 

προοριςμοφσ που κα ικελαν να πραγματοποιιςουν (Αμερικι, Αγγλία, Λςπανία, 

Λταλία, Γαλλία). Πλοι οι μακθτζσ, με εξαίρεςθ τα παιδιά ρωςικισ και αλβανικισ 

καταγωγισ που προζρχονταν από άλλεσ χϊρεσ, παρά τθν ζντονθ επικυμία τουσ δεν 

είχαν ταξιδζψει ςτο εξωτερικό. Αναφζρκθκαν, βζβαια, ςε αρκετά ταξίδια εντόσ 

Ελλάδοσ, κυρίωσ λόγω των επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων των γονιϊν τουσ, οι 

οποίοι είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ πλανόδιοι μικροπωλθτζσ. 

Ακολοφκθςε δραςτθριότθτα καταιγιςμοφ ιδεϊν με αναφορά ςτα μζςα 

μεταφοράσ. Οι μακθτζσ, κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ κατθγοριοποίθςθσ, 

διζκριναν τα μζςα ςε παλαιότερα και ςφγχρονα, αλλά και ςε μζςα ξθράσ, κάλαςςασ 

και αζρα (αεροπλάνο, διαςτθμόπλοιο, ποταμόπλοιο, τρζνο, βάρκα, κάρο, τριιρθσ, 

αερόςτατο είναι μερικζσ από τισ αναφορζσ των παιδιϊν). Θ παραπάνω 

κατθγοριοποίθςθ αποτελοφςε τθν πρϊτθ γραπτι δραςτθριότθτα ςτο τετράδιο 

ταξιδιοφ. Να ςθμειωκεί ότι ςτθν προςπάκεια να γίνει κάποια ιςτορικι αναδρομι 

ςτα μζςα μεταφοράσ, παρουςιάςτθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια επιλεγμζνο 

πλαςτικοποιθμζνο φωτογραφικό υλικό.25 

Με ςτόχο τθ ςωματικι επαφι των παιδιϊν με ρυκμικι κίνθςθ και μιμικι, 

επιλζχτθκε θ τεχνικι τθσ μεταμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν οποία ο κάκε μακθτισ 

κλικθκε να επιλζξει και να αναπαραςτιςει το μζςο μεταφοράσ τθσ αρεςκείασ του. 

Αξιοςθμείωτθ ιταν θ ομόφωνθ επιλογι του αεροπλάνου από όλα τα κορίτςια, τα 

οποία ςε άψογθ ςυνεργαςία με ςυνοδεία δικϊν τουσ ιχων, μουςικϊν οργάνων και 

ςυντονιςμζνων ρυκμικϊν κινιςεων αναπαράςτθςαν εντυπωςιακά το μζςο 

μεταφοράσ τθσ επιλογισ τουσ. Αντίςτοιχα, θ πλειοψθφία των αγοριϊν επζλεξε τθν 

αγωνιςτικι μθχανι, τθν οποία ο κακζνασ αναπαράςτθςε μόνοσ του με τθ ςυνοδεία 

προςωπικοφ του ιχου. Τζλοσ, υπιρχαν τρία αγόρια που διαφοροποιικθκαν από 

τουσ υπόλοιπουσ: οι δφο μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ Λευτζρθσ και Χάρθσ επζλεξαν 

το αερόςτατο και το λεωφορείο αντίςτοιχα ενϊ ο Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ 

καταγωγισ, επζλεξε το περιπολικό (το οποίο βζβαια δεν μπορεί να κεωρθκεί μζςο 

μεταφοράσ). Οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ ςτθν αναπαράςταςι τουσ ιταν ιδιαίτερα 

ςυγκρατθμζνοι. Αξίηει να ςχολιαςτεί και για τα τρία αγόρια ότι ο κακζνασ για δικοφσ 

                                                
24 Οι περιςςότεροι τουριςτικοί οδθγοί που αναφζρονται ανικαν ςτισ εκδόςεισ National Geographic 
Traveler και Lonely Planet. Χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ οδθγοί εκδόςεων DK Publishing, Plurigraf και 
Lozzi. 
25

 Τα διάφορα μεταφορικά μζςα που επιλζχτθκαν ποικίλλουν ωσ προσ το είδοσ και τθν εποχι. 
Συγκεκριμζνα οι φωτογραφίεσ είναι επιλεγμζνεσ από τα βιβλία: B. Newhall, The history of 
photography, The Museum of Modern Art, New York, 1999, ς. 111, 143, 169, 239, 257 και N. 
Rosenblum, A World History of Photography, Abbeville Press Publishers, New York, 1997, ς. 121, 125, 
139, 169, 273, 333. 
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του λόγουσ ςυμμετείχε μζχρι ςτιγμισ ςτο πρόγραμμα με ςχετικι ςυςτολι και 

απομάκρυνςθ από τθν υπόλοιπθ τάξθ, με κάποια προβλιματα προςαρμοςτικότθτασ 

ςε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ ι με ζναν προςωπικό κϊδικα επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ. Μςωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςυνζτεινε το γεγονόσ 

ότι ο Λευτζρθσ αποτελοφςε παιδί κρθςκευτικισ μειονότθτασ και ςυγκεκριμζνα 

Μάρτυρασ του Λεχωβά ενϊ ο Χάρθσ και ο Σταφροσ ιταν μακθτζσ με προβλιματα 

δυςλεξίασ. Επειδι θ παραπάνω διαπίςτωςθ είχε απαςχολιςει τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια από τθν προκαταρκτικι φάςθ, επζλεξε ςτο νζο ςχεδιαςμό τθσ πρϊτθσ 

φάςθσ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ και ειδικι αντιμετϊπιςθ των ςυγκεκριμζνων 

παιδιϊν με βάςθ τισ ανάγκεσ τουσ.26 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω δραςτθριοτιτων δθμιουργικθκε ςτθν 

τάξθ ζνα ταξιδιωτικό κλίμα με διάκεςθ περιπζτειασ και ανακάλυψθσ. Οι μακθτζσ 

ζχοντασ ωσ εξοπλιςμό το τετράδιο ταξιδιοφ και το προςωπικό θμερολόγιο ιταν 

ζτοιμοι για το πρϊτο τουσ ταξίδι, το «ταξίδι των ναυτικϊν».  

 

3.Το ταξίδι των ναυτικϊν  

(Συνολικά 2 δίωρεσ ςυναντιςεισ, 9 Ιανουαρίου και 16 Ιανουαρίου 2008)  

Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι αποτελοφςε πρόταςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ γιατί ο κόςμοσ των ναυτικϊν ζφερνε κοντά ανκρϊπουσ με 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ, κρθςκείεσ και πολιτιςμοφσ, ςτοιχείο φψιςτθσ ςθμαςίασ ςε 

ζνα περιβάλλον πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. 

αϋ ςτάδιο: Ωσ προκείμενο για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτο περιβάλλον 

των ναυτικϊν επιλζχτθκε το παιδικό λαϊκό ποίθμα «Οι ποντικοί ςτο ταξίδι»27 με 

πρωταγωνιςτζσ ναυτικοφσ-ποντίκια. Άλλωςτε, οι ανκρωπομορφικζσ φιγοφρεσ ηϊων, 

που αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ τθσ ομάδασ των αφθγθματικϊν χαρακτιρων ςε 

βιβλία για παιδιά, ελκφουν ιδιαίτερα τουσ μικροφσ αναγνϊςτεσ. Σφμφωνα με τον 

Nicholas Tucker ζνα μικρό παιδί κα ταυτιςτεί εφκολα με ζνα χαρακτιρα ηϊου που 

κα γνωρίςει ςτισ ιςτορίεσ του.28 Μετά τθ φωναχτι ανάγνωςθ του ποιιματοσ από 

                                                
26 Από τα κοινωνιογράμματα τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ είχε διαφανεί ότι τα ςυγκεκριμζνα τρία 
παιδιά ιταν τα λιγότερο δθμοφιλι. Aπ’ ό,τι προκφπτει από τθ ςυνολικι ςυμπεριφορά τθσ τάξθσ, ο 
παραγκωνιςμόσ τουσ από τουσ υπόλοιπουσ και θ ςυςτολι των ίδιων ςτθν ζκφραςθ δεν κα μποροφςε 
να αποδοκεί ςτθ ρωςικι καταγωγι των δφο αλλά ιταν μάλλον απόρροια τθσ δυςλεξίασ του Χάρθ και 
του Σταφρου και τθσ διαφορετικότθτασ (κρθςκευτικισ) του Λευτζρθ. Τα ςυγκεκριμζνα παιδιά δεν 
ικελαν να εμπλζκονται με άλλεσ ομάδεσ αλλά αιςκάνονταν αςφάλεια μόνο όταν ιταν μαηί οι τρεισ. 
Κάτι τζτοιο χρειαηόταν να γίνει ςεβαςτό από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Επίςθσ, λόγω τθσ 
δυςλεξίασ ζχρθηαν ειδικισ μεταχείριςθσ ςτθν παραγωγι κειμζνων. Τζλοσ, ζπρεπε να λθφκεί υπόψθ 
ότι ο Λευτζρθσ δυςκολευόταν να ςυμμετάςχει ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ παραγωγισ κειμζνων εκτόσ 
του χϊρου του ςχολείου. Μιλϊντασ για τουσ λόγουσ που τον οδθγοφςαν ςε μια ανάλογθ 
ςυμπεριφορά, θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ ςε προςωπικι ςυνζντευξθ αναφζρει: «είναι Mάρτυρασ 
του Λεχωβά και τον αποκλείει θ μθτζρα του από τα άλλα ςπίτια· αλλά και οι υπόλοιπεσ οικογζνειεσ 
δεν κα ικελαν να ςυνεργαςτεί με τα παιδιά τουσ».  
27

 «Οι ποντικοί ςτο ταξίδι» ςτο Μ. Σταςινόπουλοσ & Γ. Σαββίδθσ, Ανκολόγιο για τα παιδιά του 
Δθμοτικοφ, Μζροσ Δεφτερο, Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων, Ακινα, 2003, ς. 114.  
28

 Σ. Γαβριθλίδου, Το δφςκολο επάγγελμα του κλαςικοφ ιρωα, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ, 
2008, ς. 86-87. 
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τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια επιλζχτθκε θ τεχνικι χορικι απαγγελία που, με τθν 

ταυτόχρονθ ςυνοδεία ρυκμικϊν κινιςεων, ικανοποιοφςε αιςκθτικοφσ ςτόχουσ, 

βαςικοφσ για τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ. Συγκεκριμζνα, ηθτικθκε από κάκε παιδί να 

επιλζξει δφο λζξεισ του ποιιματοσ και να τισ προςφζρει ςτθν ομάδα του (τεςςάρων 

ι πζντε παιδιϊν). Θ κάκε ομάδα χρθςιμοποιϊντασ τισ επιλεγμζνεσ λζξεισ ςε 

ςυνδυαςμό με ρυκμικζσ κινιςεισ, αυτοςχζδιεσ μελωδίεσ, πρωτότυπουσ ιχουσ και 

επαναλθπτικά μοτίβα ςχεδίαςε τθν κραυγι τθσ ςε ρόλο ναυτικϊν-ποντικιϊν. Μζςα 

από τθν επιλογι και χριςθ λζξεων του ποιιματοσ εξοικειϊκθκαν με κάποιεσ 

άγνωςτεσ μζχρι τότε ναυτικζσ λζξεισ (φρεγάδα, αμπάρι, αντζνα). Οι περιςςότερεσ 

ομάδεσ αυτοςχεδίαςαν πάνω ςε ζντονουσ ρυκμοφσ και χρθςιμοποίθςαν μουςικά 

όργανα όπωσ ντζφι, τουμπερλζκι και ταμπουρίνο. Άξιο ςχολιαςμοφ είναι θ 

ςυμμετοχι μιασ ομάδασ, αποτελοφμενθ κυρίωσ από παιδιά ομ, που ζδειξε 

ιδιαίτερθ εξοικείωςθ με τουσ ρυκμοφσ, τουσ οποίουσ ςυνόδεψε με ρυκμικζσ 

χορευτικζσ κινιςεισ. 

Ακολοφκθςε θ τεχνικι ομαδικι διαμόρφωςθ χϊρου με τθν οποία τα παιδιά 

δθμιοφργθςαν το καράβι τουσ χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά όπωσ υφάςματα, 

μικροαντικείμενα, μουςικά όργανα. Θ τεχνικι των παγωμζνων εικόνων επιλζχτθκε 

για να υποδυκοφν ρόλουσ ναυτικϊν. Κατάλλθλθ ςε αυτό το ςθμείο –κακϊσ 

αποτελοφςε ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ– κεωρικθκε θ 

παρουςίαςθ μιασ πιο ολοκλθρωμζνθσ μορφισ και ανάλυςθσ τθσ παραπάνω 

τεχνικισ: υπιρξαν τρεισ ομάδεσ που κάκε μια είχε τον γλφπτθ τθσ ο οποίοσ κα 

δθμιουργοφςε τθν παγωμζνθ εικόνα χρθςιμοποιϊντασ ςαν «υλικό» τουσ 

ςυμμακθτζσ του. Τα κζματα που παρουςιάςτθκαν ιταν ναυτικοί ςε ϊρα κινδφνου 

που δραςτθριοποιοφνται για να ςωκοφν. Σε ζνα επόμενο ςτάδιο τθσ τεχνικισ ο 

κακζνασ που ςυμμετείχε ςτθν παγωμζνθ εικόνα ζβγαινε μεμονωμζνα από τθ κζςθ 

του και κοίταηε τουσ υπόλοιπουσ ςκεπτόμενοσ τον ρόλο του ςε ςχζςθ πάντα με τουσ 

άλλουσ. Αφοφ όλοι παρζλαςαν ζξω από τθν εικόνα, πιραν ξανά τθν παγωμζνθ κζςθ 

τουσ και ςτο άγγιγμα τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ με ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ 

εξωτερίκευςαν τισ ςκζψεισ και τισ επικυμίεσ τουσ (κυρίωσ τον κίνδυνο που 

διαιςκάνονταν να ζρχεται και τθν ανάγκθ τουσ να ξαναδοφν τθν οικογζνειά τουσ). 

Στο τελευταίο ςτάδιο τθσ τεχνικισ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ ςε αργι κίνθςθ να 

μεταπθδιςουν ςτθν επόμενθ αναμενόμενθ παγωμζνθ εικόνα και πικανι ζκβαςθ 

τθσ ιςτορίασ (τρικυμία, αγϊνασ για ςωτθρία, πάλθ με τα κφματα).29 Θ εμπλοκι τθσ 

τάξθσ με το κζμα είχε ςυντελεςτεί με ιδιαίτερθ επιτυχία κακϊσ τα παιδιά –κυρίωσ 

τα αγόρια– ζδειχναν ενκουςιαςμζνα ςτο φανταςτικό περιβάλλον του «καραβιοφ» 

που τα ίδια είχαν δθμιουργιςει. 

                                                
29

 A. Boal, «She made her brother smile.  A three-minute forum theatre experience» ςτο M. 
Schutzman & J. Cohen-Cruz (επιμ.), Playing Boal, Theatre, Therapy, Activism, Routledge, London and 
New York, 1994, ς. 82. 
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βϋ ςτάδιο: Μζςα ςτο δραματικό περιβάλλον ενόσ φανταςτικοφ καραβιοφ, 

ακολοφκθςε θ ανάγνωςθ ενόσ δεφτερου ποιιματοσ «Ο καλαςςοπόροσ»30 από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Κακϊσ ςτο ποίθμα τθσ ίτασ Μποφμθ-Ραπά αναφζρονται 

πολλζσ περιοχζσ ναυτικϊν προοριςμϊν, επιλζχτθκε θ τεχνικι χάρτθσ τθσ ιςτορίασ με 

τθν οποία αφοφ εντοπίςτθκαν και ςθμειϊκθκαν οι αναφερκείςεσ ςτο κείμενο 

περιοχζσ (Σουζη, Ρόλθ, Ραναμάσ, Λνδία, Αφρικι, Κίνα) πάνω ςε ζναν παγκόςμιο 

χάρτθ, ςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ με μια κλωςτι ςχθματίηοντασ ζνα γαϊτανάκι. Μζςω 

τθσ δραςτθριότθτασ τα παιδιά ιρκαν ςε επαφι με κάποιεσ γνϊςεισ γεωγραφίασ και 

ταυτόχρονα ςυνειδθτοποίθςαν τισ αποςτάςεισ και δυςκολίεσ των ταξιδιϊν των 

ναυτικϊν. Στθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε για το επάγγελμα του ναυτικοφ, οι 

περιςςότεροι μακθτζσ –κρίνοντασ κυρίωσ από εμπειρίεσ δικϊν τουσ ανκρϊπων– 

μίλθςαν για «τισ δυςκολίεσ, τισ αποςτάςεισ, τθν επικινδυνότθτα τθσ δουλειάσ». 

Υπιρξε, όμωσ, θ αντίκετθ άποψθ, διατυπωμζνθ από τον Χάρθ, μακθτι ρωςικισ 

καταγωγισ με προβλιματα δυςλεξίασ, που υποςτιριξε ότι «οι ναυτικοί όλο πίνουν, 

καπνίηουν και ζχουν γυναίκεσ ςε πολλά μζρθ». Με τθ ςυγκεκριμζνθ άποψθ 

ςυμφϊνθςε μόνο ο Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ με προβλιματα 

δυςλεξίασ. Μςωσ τα δφο παιδιά διαφοροποιικθκαν από τθν επικρατοφςα άποψθ τθσ 

υπόλοιπθσ τάξθσ επειδι είχαν αντίςτοιχεσ εμπειρίεσ και τθ ςυγκεκριμζνθ εικόνα για 

τουσ ναυτικοφσ. Μςωσ πάλι θ αντίκετθ κζςθ των δφο παιδιϊν να προερχόταν από μια 

αντίδραςθ τουσ προσ τθν υπόλοιπθ τάξθ, με τθν οποία υπιρχαν δυςκολίεσ ςτθ 

μεταξφ τουσ ςυνεργαςία. Ράντωσ οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ είχαν ξαναδείξει μια 

διάκεςθ διαφοροποίθςθσ από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ και ςε άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ επαναλαμβανόμενθ τάςθ διαφοροποίθςθσ των δφο 

μακθτϊν ίςωσ κα μποροφςε να αιτιολογθκεί επιςτθμονικά κακϊσ υποςτθρίηεται ότι 

ςυχνά οι ειδικζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ όπωσ θ δυςλεξία παρουςιάηουν επιπτϊςεισ –

πζρα από τθ μάκθςθ– ςτθν αυτοεκτίμθςθ και τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ.31 

Βζβαια, υπάρχει και θ πικανότθτα, τα παιδιά, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ 

δυςλεξίασ, αςυναίςκθτα, να είχαν δθμιουργιςει μια μικρι ομάδα μεταξφ τουσ ςτθν 

οποία να αλλθλοχποςτθρίηονταν. Κάτι τζτοιο ζπρεπε να λθφκεί υπόψθ από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ϊςτε να επιτευχκεί –ςτο βακμό που ιταν εφικτό– μια πιο 

ουςιαςτικι ςχζςθ μεταξφ των παιδιϊν. 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ μεταφζρκθκαν ςτο φανταςτικό αυτοςχζδιο καράβι, 

όπου μζςα από ζναν αυτοςχεδιαςμό κλικθκαν να επιλζξουν ζνα ρόλο και μια 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία-εναςχόλθςθ. Τα περιςςότερα κορίτςια επζλεξαν γυναικείεσ 

                                                
30

 . Μποφμθ-Ραπά, «Ο καλαςςοπόροσ ςτο Μ. Σταςινόπουλοσ & Γ. Σαββίδθσ, Ανκολόγιο για τα 
παιδιά του Δθμοτικοφ, Μζροσ Δεφτερο, Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων, Ακινα, 2003, ς. 
139. 
31

 Ο Peter David Pumfrey αναφερόμενοσ ςτθ δυςλεξία ςθμειϊνει ότι προβλιματα ςυμπεριφοράσ του 
μακθτι που εκδθλϊνονται με τάςθ απομόνωςθσ ι με διαταραγμζνθ ςυμπεριφορά ι αδυναμία 
ςυγκζντρωςθσ, μπορεί να είναι ςθμάδια ότι το παιδί δοκιμάηει ςθμαντικι απογοιτευςθ που ζχει 
ςχζςθ με τθ δυςκολία μάκθςθσ. P. Pumfrey, «Ειδικι αναπτυξιακι δυςλεξία: προζλευςθ, εντοπιςμόσ, 
αντιμετϊπιςθ» ςτο Ε. Τάφα (επιμ.), Συνεκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ προβλιματα μάκθςθσ και 
ςυμπεριφοράσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1998, ς. 338, 346.  
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δουλειζσ νοικοκυριοφ: «μαγειρεφω ςοφπα/ςερβίρω το φαγθτό/κακαρίηω τα 

τραπζηια/ςτρϊνω τα κρεβάτια/ςφουγγαρίηω» εκτόσ από τισ δφο καλφτερεσ 

μακιτριεσ, τθν Αναςταςία και τθ Μαρίνα, που επζλεξαν πιο δυναμικζσ κζςεισ: 

«προςζχω τον χάρτθ ωσ υπεφκυνοσ πορείασ του καραβιοφ/επιβλζπω ωσ 

καπετάνιοσ» που αποτελοφςαν πιο «ανδρικζσ» δραςτθριότθτεσ.32 Αντίςτοιχα, τα 

περιςςότερα αγόρια επζλεξαν πιο «ναυτικζσ» δουλειζσ: «πετάω τθν 

άγκυρα/μαηεφω τα δίχτυα/επιςκευάηω το κατάςτρωμα/είμαι ςτο κατάρτι». Δεν 

ζλειψαν, βζβαια αντιπαλότθτεσ ανάμεςα ςτα αγόρια για τθν κατάκτθςθ μιασ 

ςθμαντικισ κζςθσ ςτο καράβι: «κα διατάξω ςαν ναφαρχοσ/είμαι ο πρϊτοσ 

καπετάνιοσ/δεν κζλω να παίξω αν δεν είμαι ο καπετάνιοσ» και γενικά διαφάνθκε το 

αρχθγικό ςτοιχείο ςε κάποιουσ μακθτζσ. Ζνταςθ υπιρξε κυρίωσ ανάμεςα ςτα 

δίδυμα αδζρφια ομά, Βαλάντθ και Χρόνθ, και ςτον Μιχάλθ, μακθτι ελλθνικισ 

καταγωγισ. Με τθν παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ ςε ρόλο ανϊτερου 

ναυτικοφ, ςυνεχίςτθκε ομαλά ο αυτοςχεδιαςμόσ, όπου ο κάκε μακθτισ 

αςχολοφνταν με τθν εργαςία του. Αντίδραςθ και πάλι πρόβαλε ο Χάρθσ, μακθτισ με 

πρόβλθμα δυςλεξίασ, που δεν ςυμμετείχε, αλλά ξαπλωμζνοσ ςτθ μοκζτα διλωςε: 

«ξεκουράηομαι όπωσ κάνουν όλοι οι ναυτικοί». Και πάλι θ τεχνικι δάςκαλοσ ςε 

ρόλο, ςυγκεκριμζνα ρόλου ανϊτερου ναυτικοφ που επιπλιττει κάποιουσ ναυτικοφσ, 

διευκόλυνε τθν κατάςταςθ και οδιγθςε ςτθ ςυμμετοχι του μακθτι. 

Ωσ ςυνζχεια του προθγοφμενου αυτοςχεδιαςμοφ, μετά από μια κοπιαςτικι 

μζρα ςτο καράβι, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να μεταφερκοφν όλοι ςτο 

κατάςτρωμα τθ νφχτα λίγο πριν από τον φπνο. Στον ρόλο των ναυτικϊν τα παιδιά 

μοιράςτθκαν παράξενεσ ιςτορίεσ που τουσ ςυνζβθςαν ςε προθγοφμενα ταξίδια. Θ 

αρχι ζγινε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια που κατζκεςε μια «γραπτι ιςτορία 

ενόσ φίλου ναυτικοφ» και πιο ςυγκεκριμζνα το κείμενο «Το ταξίδι του Διόνυςου»33 

τθσ Σμαράγδασ Μοςτράτου. Μζςα, δθλαδι, από τισ τεχνικζσ αφιγθςθ και δάςκαλοσ 

ςε ρόλο εντάχκθκε θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτο δραματικό 

περιβάλλον. Ακολοφκθςαν οι φανταςτικζσ ιςτορίεσ των παιδιϊν που όλεσ –ωσ προσ 

το περιεχόμενο– αναφζρονταν ςε κάποιον κίνδυνο (τρικυμία/τυφϊνασ/καλάςςιο 

λιοντάρι/καρχαρίασ) που τελικά ξεπεράςτθκε είτε λόγω πράξεων ανδριςμοφ των 

ίδιων των ναυτικϊν είτε λόγω τθσ παρζμβαςθσ του κεϊκοφ ςτοιχείου (Ραναγίτςα/Αϊ 

Νικόλασ/ κάποιοσ τοπικόσ Άγιοσ-προςτάτθσ). 

                                                
32 Θ Διμθτρα Κογκίδου ςθμειϊνει ότι τα κορίτςια ςυχνά «ζχουν ανδρικζσ δραςτθριότθτεσ και 
ενδιαφζροντα, χωρίσ να παρατθρείται μείωςθ των προτιμιςεϊν τουσ για γυναικείεσ. Αυτό μπορεί να 
ερμθνευτεί από το γεγονόσ ότι οι ανδρικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν μεγαλφτερθ αξία ςτθν κοινωνία 
μασ και ζτςι τα κορίτςια όταν ανακαλφπτουν το φφλο τουσ και καταλαβαίνουν ότι θ ςυγκεκριμζνθ 
κατθγορία εκτιμάται λιγότερο, τότε υιοκετοφν ανδρικζσ ςυμπεριφορζσ» ςτο Δ. Κογκίδου, Απόκτθςθ 
ρόλου του φφλου, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, 
Κεςςαλονίκθ, 1990. ς. 28-29.  
33 Σ. Μοςτράτου, «Το ταξίδι του Διόνυςου» ςτο Σταςινόπουλοσ & Σαββίδθσ 2003, ό.π., ς. 130- 133. 
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Το «ταξίδι των ναυτικϊν» ςυνεχίςτθκε με τθ δυνατι ανάγνωςθ από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια του ποιιματοσ «Οι προςευχζσ των ναυτικϊν»34 του Νίκου 

Καββαδία. Με αφορμι το ποίθμα ζγινε αναφορά ςτουσ ανκρϊπουσ πολλϊν χωρϊν 

με διαφορετικζσ γλϊςςεσ και κρθςκείεσ που ςυνυπάρχουν ςτα καράβια. Με τθν 

τεχνικι των παγωμζνων εικόνων τα παιδιά αναπαράςτθςαν τουσ ποικίλουσ τρόπουσ 

προςευχισ ανκρϊπων διαφορετικϊν κρθςκειϊν που αναφζρονται ςτο κείμενο. 

Μζςα από ςυηιτθςθ διαφάνθκε μια διάκεςθ ομαλισ ςυμβίωςθσ και ςεβαςμοφ 

μεταξφ ναυτικϊν διαφορετικισ γλϊςςασ και κρθςκεφματοσ. Εκφράςτθκε βζβαια θ 

απορία του Βαλάντθ, μακθτι ομά, για τθ δυςκολία επικοινωνίασ με κάποιον 

Κινζηο ναυτικό: «εντάξει με τουσ υπόλοιπουσ, αλλά με τουσ κίτρινουσ, πϊσ 

επικοινωνοφμε;» Ζντονθ ιταν θ αντίδραςθ τθσ Αναςταςίασ, μακιτριασ ελλθνικισ 

καταγωγισ –με τθν καλφτερθ ςχολικι επίδοςθ και πολφ δυνατι ςυμμετοχι ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα– που ςθμείωςε τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με όλουσ 

τουσ ανκρϊπουσ: «αν ζχουμε κζλθςθ επικοινωνοφμε και με κίτρινουσ, και με 

μαφρουσ και με κουφοφσ». 

Κατάλλθλθ ςε αυτό το ςθμείο κεωρικθκε θ ςυνζχιςθ του προθγοφμενου 

αυτοςχεδιαςμοφ και θ μεταφορά τθσ τάξθσ ςτο φανταςτικό κατάςτρωμα τθ νφχτα, 

ξανά λίγο πριν από τον φπνο. Ηθτικθκε από τα παιδιά ςε ρόλουσ ναυτικϊν, που, 

όμωσ, δεν μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα –κακϊσ κατάγονται από διαφορετικά μζρθ– να 

μοιραςτοφν τθ ιςτορία τθσ ηωισ τουσ, δίνοντασ κάποιεσ πλθροφορίεσ για τον εαυτό 

τουσ και τθν οικογζνειά τουσ. Ιταν μια ευκαιρία για κάποιουσ μακθτζσ να 

ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ λζξεισ και προτάςεισ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ και 

ταυτόχρονα να αιςκανκοφν τθ χαρά τθσ προςφοράσ και δθμιουργίασ. Θ 

δραςτθριότθτα βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που 

πρεςβεφει ότι «θ κατάκτθςθ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ –ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

τθσ ελλθνικισ– εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και 

φυςικά τθ φφςθ και το επίπεδο τθσ γνϊςθσ τθσ πρϊτθσ γλϊςςασ»35 –δθλαδι 

ρωςικισ, αλβανικισ και ρομανί. 

Ρράγματι, με αφορμι τθν εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ, οι μακθτζσ ομ 

πρότειναν από μόνοι τουσ να παρουςιαςτοφν ςε ρόλο «ναυτικοφ Τςιγγάνου» 

μιλϊντασ ςτθ ρομανί. Θ ςυμμετοχι, κυρίωσ των κοριτςιϊν ομά, τθσ Ελζνθσ, τθσ 

Στεφανίασ και τθσ Μαριάνκθσ ιταν ιδιαίτερα ζντονθ και ςε ολοκλθρωμζνο 

επικοινωνιακό λόγο. Ταυτόχρονα με τθ ρομανί υποςτιριξαν τθν αφιγθςι τουσ με 

νεφματα και εκφραςτικζσ κινιςεισ. Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι και τα τρία κορίτςια 

ξεκίνθςαν τθν παρουςίαςι τουσ αναφζροντασ το όνομά τουσ ςτθ γλϊςςα τουσ, το 

όνομα, δθλαδι, με το οποίο ςυςτινονται ςτθ ρόμικθ κοινωνία. Τα ίδια τα παιδιά 

παραίνεςαν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ρωςικισ (Λευτζρθ και Χάρθ) και αλβανικισ 

                                                
34

 Β. Αποςτολίδου & Δ. Αδαμίδθσ & Μ. Ηωγραφάκθ, Το ταξίδι. Εμπειρία ηωισ και εμπειρία 
ανάγνωςθσ. Εκπαίδευςθ Μουςουυλμανοπαίδων 2002-2004, Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ 
Μουςουλμανοπαίδων 2002-2004 ΕΡΕΑΕΚ II , Ακινα, 2004, ς. 9. 
35 Μθτακίδου & Τρζςςου 2002, ό.π., ς. 21-22. 
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καταγωγισ (Ελεονϊρα) να ςυνεχίςουν τθν ίδια δραςτθριότθτα και να μοιραςτοφν 

μαηί τουσ τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα μιλϊντασ ςε ρόλο ναυτικοφ. Τα ςυγκεκριμζνα, 

όμωσ τρία παιδιά –θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ απουςίαηε– 

παρουςίαςαν μια ςυςτολι ςτθ ςυμμετοχι ςτθ δραςτθριότθτα και αυτό 

απογοιτευςε τθν υπόλοιπθ τάξθ. Οι μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ κζλθςαν να 

κάνουν ςαφζσ ότι θ γνϊςθ των ρωςικϊν τουσ δεν ιταν αρκετι· χαρακτθριςτικά ο 

Λευτζρθσ υποςτιριξε: «κυρία, δεν τα κυμάμαι καλά, δεν τα ξζρω όλα». Το ίδιο 

υποςτιριξε και θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ: «λζξεισ ξζρω 

καλφτερα». Σε παρόμοια δραςτθριότθτα ανάκλθςθσ λζξεων τθσ μθτρικισ γλϊςςασ 

των παιδιϊν κατά τθν προκαταρκτικι φάςθ τα παιδιά αλβανικισ και ρωςικισ 

καταγωγισ είχαν δείξει ιδιαίτερα ζντονθ προκυμία ςυμμετοχισ. Βζβαια –όπωσ 

ςχολιάςτθκε από τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια– θ προαναφερκείςα 

δραςτθριότθτα περιοριηόταν ςε ανάκλθςθ μεμονωμζνων λζξεων και όχι 

ολοκλθρωμζνου νοιματοσ όπωσ θ τελευταία. Μςωσ, θ αναφορά ςε ενιαίο 

επικοινωνιακό λόγο να δυςκόλευε ςθμαντικά τα ςυγκεκριμζνα παιδιά, που 

άλλωςτε ιταν μειονότθτα ςτθν τάξθ –δφο μακθτζσ αλβανικισ καταγωγισ και δφο 

ρωςικισ– εν αντικζςει με τουσ μακθτζσ ομά που ιταν πλειοψθφία –επτά 

ςυνολικά– και ςυχνά μεταξφ τουσ ζκαναν αναφορζσ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. 

Ράντωσ, θ πικανι ζλλειψθ καλοφ επιπζδου και επάρκειασ ςτθ μθτρικι γλϊςςα των 

μακθτϊν αλβανικισ και ρωςικισ καταγωγισ, κα μποροφςε να δικαιολογιςει τισ 

δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν τα ςυγκεκριμζνα παιδιά ςτθ ςχολικι επίδοςθ και 

ςτθν κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ μόνθ μακιτρια –από τουσ 

τζςςερισ αλβανικισ και ρωςικισ καταγωγισ– που διακρινόταν για τθν καλι ςχολικι 

επίδοςθ και τθ ςωςτι χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ιταν θ Ελίνα, θ οποία είχε 

προθγοφμενθ ςχολικι εμπειρία ςτθν πρϊτθ τθσ γλϊςςα ςτθν Αλβανία. Άλλωςτε, θ 

παραπάνω διαπίςτωςθ ςυμφωνεί με τα τελευταία ερευνθτικά ευριματα που 

υποςτθρίηουν ότι θ καλι γνϊςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και θ προθγοφμενθ ςχολικι 

εμπειρία ςτθ χϊρα προζλευςθσ του παιδιοφ επιδροφν κετικά ςτθν κατάκτθςθ τθσ 

δεφτερθσ γλϊςςασ.36 

Αξιοςθμείωτο ιταν ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ αφιγθςθσ των κοριτςιϊν ςτθ 

ρομανί, κάποιεσ μακιτριεσ μθ ομά –θ Αναςταςία και θ Μαρίνα, μακιτριεσ 

ελλθνικισ καταγωγισ– μετζφραηαν ταυτόχρονα κάποιεσ τςιγγάνικεσ λζξεισ ςτθν 

ελλθνικι. Μζςα δθλαδι από τα τζςςερα χρόνια ςυνφπαρξθσ ςτθν ίδια ςχολικι 

τάξθ, οι μακθτζσ είχαν αρχίςει να μακαίνουν και να μοιράηονται λζξεισ, να 

επεκτείνουν ςυνεπϊσ τθν επικοινωνία τουσ. Χριςιμθ κεωρικθκε από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ επζκταςθ τθσ παραπάνω κατάκτθςθσ προσ όλουσ τουσ 

μακθτζσ και προσ όλα τα επίπεδα, δθλαδι εκτόσ από το γλωςςικό, ςτο πολιτιςμικό 

και το κοινωνικό. 

                                                
36 Μθτακίδου & Τρζςςου 2002, ό.π., ς. 20. 
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Το «ταξίδι των ναυτικϊν» ςυνεχίςτθκε με τθν ανάγνωςθ του ποιιματοσ «Εν 

ϊρα κινδφνου»37 του Νίκου Καββαδία. Κακϊσ ςτο ποίθμα αναφζρεται θ ςχζςθ ενόσ 

ναυτικοφ με τθ μθτζρα του και θ αναφορά του ςε αυτι ςε ϊρα κινδφνου, 

ακολοφκθςε ςυηιτθςθ για τθ μθτρικι ςχζςθ και γενικότερα τισ οικογενειακζσ 

ςχζςεισ των ναυτικϊν που βρίςκονται ςε απόςταςθ από τουσ δικοφσ τουσ. Τα 

κορίτςια τθσ τάξθσ ςυμφϊνθςαν με τθν ανάγκθ κάκε ανκρϊπου να ςκζφτεται και 

να αποηθτά τθ μθτζρα του ςε μια δφςκολθ ςτιγμι. Αντίκετα τα περιςςότερα αγόρια 

–προβάλλοντασ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τα δφο φφλα– κεϊρθςαν ότι τζτοιου 

τφπου ανάγκθ αποτελοφςε πράξθ δειλίασ και ζλλειψθσ ανδριςμοφ. Ο Βαλάντθσ, 

μακθτισ ομά, διλωςε χαρακτθριςτικά: «εγϊ ποτζ δεν ηθτάω τθ μαμά μου/οι 

άντρεσ δεν κλαίνε». 

Ωσ ςυνζχεια τθσ ςυηιτθςθσ για τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, δόκθκε ςχετικό 

μουςικό ερζκιςμα ςτα παιδιά με τθν ακρόαςθ δφο τραγουδιϊν: «Τϊρα που πασ 

ςτθν ξενιτιά»38 του Μάνου Χατηθδάκι και «ο Απόκλθροσ - το τραγοφδι του 

ξενιτεμζνου»39 του Βαςίλθ Τςιτςάνθ. Οι μακθτζσ αφοφ ζβαλαν τα τραγοφδια ςε 

κατάλλθλεσ δραματικζσ ςυνκικεσ –«μιασ κοπζλασ που βρίςκεται μακριά από τον 

αγαπθμζνο τθσ» και «ενόσ άντρα που λείπει ςτθν ξενιτιά» αντίςτοιχα– 

αςχολικθκαν με τθν τεχνικι τθλεφωνικι επικοινωνία· χωριςμζνοι ςε ηευγάρια ο 

ζνασ μακθτισ ςε ρόλο ναυτικοφ τθλεφωνοφςε από κάποιο μακρινό λιμάνι ςτο 

ςυμμακθτι/ςυμμακιτριά του που υποδυόταν κάποιο οικογενειακό του πρόςωπο. 

Οι περιςςότερεσ τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ ιταν ςε ρόλουσ παντρεμζνων ηευγαριϊν 

με παιδιά και τζκθκαν κζματα δφςκολων ςυνκθκϊν εργαςίασ και διαβίωςθσ από 

τουσ άντρεσ και οικονομικϊν δυςκολιϊν και προβλθμάτων ανατροφισ των παιδιϊν 

από τισ γυναίκεσ. Υπιρχαν και δφο περιπτϊςεισ ηευγαριϊν που λειτοφργθςαν ωσ 

αδζρφια. Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι κάποια αγόρια, κυρίωσ ο Βαλάντθσ και ο Διμοσ, 

μακθτζσ ομά και ο Τάκθσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, δεν αιςκάνκθκαν 

ιδιαίτερα άνετα ςτουσ ρόλουσ ςυηφγων και ζδειξαν αρκετι ςυςτολι και αμθχανία. 

Επιπλζον, το γεγονόσ ότι οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ αρχικά προτίμθςαν να 

ςυνεργαςτοφν με παιδιά του ίδιου φφλου, δθλαδι με αγόρια και όχι με κορίτςια –

κάτι που ζχει ξαναεμφανιςτεί ςτθν τάξθ ςε προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ– μπορεί να 

δικαιολογθκεί από τθν θλικιακι φάςθ που βρίςκονταν τα παιδιά και πιο 

ςυγκεκριμζνα τθσ φάςθσ που «τα αγόρια παίηουν μόνο με τα αγόρια και μιςοφν τα 

κορίτςια».40 

                                                
37 Συγκεκριμζνα επιλζχτθκε θ ανάγνωςθ του μιςοφ ποιιματοσ «Εν ϊρα κινδφνου» από τθ ςυλλογι Ν. 
Καββαδίασ, Μαραμποφ, Άγρα, Ακινα, 1990, ς. 14. 
38 «Τϊρα που πασ ςτθν ξενθτειά» ςτο Ο Μάνοσ Χατηθδάκισ ςτθ ωμαϊκι Αγορά,35 Τραγοφδια 1947-
1985, πρϊτοσ δίςκοσ, Minos-Emi, Ακινα.  
39

«Ο Απόκλθροσ –το τραγοφδι του ξενιτεμζνου» ςτο Τάςοσ Σχορζλθσ, εμπζτικθ Ανκολογία, τόμοσ Δ, 
Ρλζκρον, Ακινα, 1987. 
40

 Θ Διμθτρα Κογκίδου αναφζρει ότι τα παιδιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ αντιδροφν με αυτό τον 
τρόπο επειδι βρίςκονται ςτο 4

ο
 ςτάδιο διαφοροποίθςθσ του φφλου που ξεκινάει από 6 χρονϊν 

μζχρι τθν εφθβεία. Το ονομάηει ςτάδιο προςανατολιςμοφ του φφλου ςτο Κογκίδου 1990, ό.π., ς. 27-
28. 
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γϋ ςτάδιο: Το ταξίδι ολοκλθρϊκθκε με το ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων, 

όπου ηθτικθκε από κάκε μακθτι ςε ρόλο ναυτικοφ να γράψει ζνα γράμμα ςτθν 

οικογζνειά του. Θ ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθ γραπτι δραςτθριότθτα ποίκιλε: 

καταρχιν υπιρξαν κάποια κορίτςια που ζγραψαν πλοφςια ςε περιεχόμενο και ςε 

ζκφραςθ γράμματα, κίγοντασ αρκετά από τα ηθτιματα που ςυηθτικθκαν ςτθν τάξθ 

–τισ δυςκολίεσ του επαγγζλματοσ του ναυτικοφ, το ηιτθμα τθσ απόςταςθσ με τα 

αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα, τθ δυςκολία ανατροφισ των παιδιϊν. Βζβαια, για το 

ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων κα πρζπει να διατθρθκεί μια επιφφλαξθ για το αν 

τα παιδιά ζγραψαν τα κείμενα με ι χωρίσ τθ ςυμβολι ενθλίκων (γονιϊν-

μεγαλφτερων αδερφϊν), κακϊσ θ δραςτθριότθτα τθσ ςυγγραφισ 

πραγματοποιοφνταν ςτον προςωπικό χϊρο και χρόνο των μακθτϊν. Τρία κορίτςια –

θ Αναςταςία και θ Μαρίνα, ελλθνικισ καταγωγισ και θ Ελίνα, αλβανικισ 

καταγωγισ– αςχολικθκαν με επιπλζον εργαςία και ζγραψαν και μια τθλεφωνικι 

επικοινωνία ενόσ ηευγαριοφ. Επιπλζον, υπιρξαν παιδιά που αςχολικθκαν με τθ 

γραφι γράμματοσ, αλλά, αντιμετϊπιςαν δυςκολίεσ: εκείνο που προβλθμάτιςε τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ιταν θ αδυναμία κάποιων ςτθν ανάγνωςθ και κατανόθςθ 

των κειμζνων τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζξι από τουσ μακθτζσ που 

προκυμοποιικθκαν να διαβάςουν τθν εργαςία τουσ ζδειξαν να ςυλλαβίηουν τισ 

προτάςεισ τουσ και να μθ γίνονται απόλυτα κατανοθτοί παρά τθ κζλθςι τουσ να 

ςυμμετάςχουν και να μοιραςτοφν τισ ιδζεσ τουσ. Να ςθμειωκεί ότι κανζνα από τα 

ςυγκεκριμζνα παιδιά που διάβαςαν το γράμμα τουσ δεν ιταν ελλθνικισ καταγωγισ: 

ζτςι, οι μακθτζσ που φάνθκε ότι ζχουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ιταν θ Ελεονϊρα, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, τζςςερα παιδιά ομά, ο Διμοσ, θ Κωμαι, θ 

Μαριάνκθ, ο Βαλάντθσ και ζνασ ιταν ρωςικισ καταγωγισ, ο Λευτζρθσ. Επιπλζον, τα 

δφο παιδιά με προβλιματα δυςλεξίασ, ο Σταφροσ και ο Χάρθσ ζδειξαν παντελι 

αδυναμία να γράψουν το γράμμα. Σε αυτό το ςθμείο χρειάςτθκε αναςτοχαςμόσ του 

προγράμματοσ ωσ προσ τθν παραγωγι κειμζνων των παιδιϊν. Για τουσ μακθτζσ με 

προβλιματα δυςλεξίασ, που ειδικότερα αντιμετϊπιηαν πρόβλθμα ςτθ γραφι και όχι 

ςτθν προφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ,41 δόκθκε θ δυνατότθτα τθσ προφορικισ 

αφιγθςθσ του γράμματοσ. Τζλοσ, για τουσ μακθτζσ που δυςκολεφονταν επειδι 

αντιμετϊπιηαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα χρθςιμοποιικθκαν οι ςκαλωςιζσ 

γραφισ ι αλλιϊσ πλαίςια γραφισ,42 δίνοντασ ςτα παιδιά ςυνδετικζσ λζξεισ ι 

ανολοκλιρωτεσ προτάςεισ προσ ςυμπλιρωςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι –βαςιςμζνθ 

ςτισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ– διευκόλυνε τα παιδιά ςτον γραπτό 

τουσ λόγο. Σθμαντικι βοικεια –ςφμφωνθ με τθ κεωρία τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ– 

                                                
41

 Ο P. Pumfrey ςυγκεκριμζνα αναφζρει ότι «θ δυςλεξία εμφανίηεται ωσ ποικίλου βακμοφ δυςκολία 
ςε διάφορεσ μορφζσ του λόγου, ςυχνά παρουςιάηοντασ, εκτόσ από τα προβλιματα ςτθν ανάγνωςθ, 
ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν απόκτθςθ επάρκειασ ςτθ γραφι και τθν ορκογραφία» και υπογραμμίηει 
ςε άλλο ςθμείο ότι τα παιδιά με δυςλεξία μπορεί «να δείχνουν μία υψθλοφ επιπζδου ικανότθτα ςτα 
προφορικά». Pumfrey ςτο Τάφα 1998, ό.π., ς. 327, 337. 
42 Coelho 2007, ό.π., ς. 438-439. 
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αποτζλεςε θ ανάγνωςθ ςτθν τάξθ αντίςτοιχων γραμμάτων ςυνομιλικων μακθτϊν, 

υλικό από προθγοφμενο πιλοτικό πρόγραμμα τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ.43 

Μζςα από τθ γνωριμία των παιδιϊν με πολλοφσ ναυτικοφσ ςτακμοφσ και με 

διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ ωσ προσ τθ γλϊςςα και τθ κρθςκεία το «ταξίδι των 

ναυτικϊν» είχε φτάςει ςτο τζλοσ του. Ακολουκοφςε το «ταξίδι των μεταναςτϊν». 

Άλλωςτε, οι τελευταίεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και των 

μουςικϊν ερεκιςμάτων, όπου κίγονταν κζματα αποςτάςεων ςτισ ανκρϊπινεσ 

ςχζςεισ, είχαν ςκοπό να λειτουργιςουν ωσ αφόρμθςθ για τθν ειςαγωγι των 

παιδιϊν ςτο νζο ταξίδι. 

 

4.Το ταξίδι των μεταναςτϊν  

(ςυνολικά 2 δίωρεσ ςυναντιςεισ, 23 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2008) 

Θ επιλογι του κζματοσ το «ταξίδι των μεταναςτϊν» ιταν πρωτοβουλία τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, προκειμζνου να βιϊςουν οι μακθτζσ, μζςα από 

ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και ανάλθψθ ρόλων, καταςτάςεισ παρόμοιεσ με 

αυτζσ που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ. Το γεγονόσ ότι υπιρχαν ςτθν τάξθ παιδιά 

μεταναςτϊν –θ Ελίνα και θ Ελεονϊρα αλβανικισ καταγωγισ και ο Λευτζρθσ και ο 

Χάρθσ ρωςικισ– αποτελοφςε ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό λόγο για να παρακινθκοφν 

οι μακθτζσ να μιλιςουν για προςωπικά τουσ βιϊματα. Επιπλζον ζγινε μια 

προςπάκεια να προχωριςει θ τάξθ ςε ζνα είδοσ αυτοκριτικισ τθσ ςυμπεριφοράσ 

και των τυχόντων ςτερεότυπων αντιλιψεων που μπορεί να παρουςιάηονταν κατά 

τθ διάρκεια του ταξιδιοφ. 

αϋ ςτάδιο: Ωσ προκείμενο χρθςιμοποιικθκε το οπτικό ερζκιςμα ενόσ πίνακα 

ηωγραφικισ του Ford Madox Brown «The last of England»44 που απεικόνιηε ζνα 

ηευγάρι μεταναςτϊν όταν φεφγει για μια νζα πατρίδα. Από τθν πρϊτθ επαφι με τον 

πίνακα τα παιδιά από μόνα τουσ και χωρίσ τθν παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ ανζφεραν αυκόρμθτα τουσ όρουσ μετανάςτεσ/μετανάςτευςθ. Σε ζναν 

καταιγιςμό ιδεϊν ηθτικθκε από τθν τάξθ να προςδιορίςει τα χαρακτθριςτικά ενόσ 

μετανάςτθ: «είναι αυτοί που πθγαίνουν ςε μια χϊρα για να βρουν καλφτερθ 

δουλειά/είναι φτωχοί/νιϊκουν αγωνία και φόβο για τθ νζα πατρίδα» ιταν θ 

πλειοψθφία των απαντιςεων. Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τα ςυναιςκιματα που 

νιϊκουν τα ίδια τα παιδιά προσ τουσ μετανάςτεσ όλοι οι μακθτζσ απάντθςαν 

«λφπθ». Να ςθμειωκεί ότι τζςςερα παιδιά –ο Διμοσ, θ Μαριάνκθ και θ Στεφανία, 

μακθτζσ ομά και ο Τάκθσ ελλθνικισ καταγωγισ– φανζρωςαν μια 

επιφυλακτικότθτα δθλϊνοντασ ότι αιςκάνονται «φόβο» εφόςον «δεν ξζρεισ ποτζ τι 

άνκρωποι είναι» ι ακόμθ «μπορεί να είναι και κλζφτεσ». Στερεότυπεσ αντιλιψεισ 

των παιδιϊν διαφάνθκαν και με τθν επόμενθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία κλικθκαν 

–ςτο πλαίςιο μιασ αυτοςχεδιαςτικισ κινθτικισ άςκθςθσ με ςυνοδεία μουςικισ– να 

                                                
43

 Το αναφερόμενο πρόγραμμα με κζμα το ταξίδι ζλαβε χϊρα ςτθ Γϋ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου 
Λαγκαδικίων κατά τθ ςχολικι χρονιά 2004-2005. 
44 A. Rose, The Pre-Raphaelites, Phaidon, Hong Kong, 1992, ς. 69. 
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περπατιςουν ωσ μετανάςτεσ. Οι περιςςότεροι μακθτζσ περπατοφςαν κουραςμζνοι 

με χαμθλωμζνο το κεφάλι. Άλλοι επζλεξαν να κρατοφν ζνα μωρό ςτθν αγκαλιά, 

άλλοι να παρουςιάςουν κάποιο κινθτικό πρόβλθμα, άλλοι πάλι να βρίςκονται ςε 

απόγνωςθ θ οποία εκφραηόταν με ιχουσ βογκθτϊν και πόνου. Σε ςχετικό πάγωμα 

με τθν τεχνικι ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ όλα τα παιδιά φανζρωςαν τθν ανθςυχία τουσ 

για τθν εφρεςθ εργαςίασ και τθν αποκατάςταςθ τθσ οικογζνειάσ τουσ: «ψάχνω 

δουλειά επειδι πρζπει να ταΐςω το παιδί μου». 

βϋ ςτάδιο: Βαςιςμζνθ ςε πλθροφορίεσ από εγκυκλοπαίδεια και λεξικά τθσ 

νεοελλθνικισ,45 ακολοφκθςε ανάλυςθ των όρων μετανάςτθσ/μετανάςτευςθ από 

τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Ταυτόχρονα, ςε χαρτί του μζτρου, ςχεδιάςτθκε 

αναλυτικόσ πίνακασ με ιςτορικά ςτοιχεία των μεταναςτευτικϊν κυμάτων τθσ 

Ελλάδασ από το 1900 μζχρι ςιμερα. Με τθν τεχνικι χάρτθσ τθσ ιςτορίασ οι μακθτζσ 

πάνω ςε ζναν παγκόςμιο χάρτθ ςθμείωςαν με κλωςτι τουσ μεταναςτευτικοφσ 

προοριςμοφσ που ακολοφκθςαν οι Ζλλθνεσ τον τελευταίο αιϊνα προσ τισ άλλεσ 

χϊρεσ. Στθ ςχετικι αναφορά τθσ δεκαετίασ του 1960-1970 και τθν ανάπτυξθ τθσ 

μετανάςτευςθσ ςτθ Δυτικι Γερμανία, δφο μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ, θ 

Αναςταςία και ο Στζφανοσ, μοιράςτθκαν προςωπικά τουσ βιϊματα μιλϊντασ για 

τουσ μετανάςτεσ-γονείσ τουσ που γεννικθκαν εκεί. Αυτι θ κατάκεςθ ζδωςε ϊκθςθ 

ςτα τζςςερα παιδιά αλβανικισ και ρωςικισ καταγωγισ να μοιραςτοφν τθν 

προςωπικι τουσ εμπειρία με τθν υπόλοιπθ τάξθ. Ζντονθ ιταν θ αντίδραςθ του 

Χάρθ, μακθτι ρωςικισ καταγωγισ, που αιςκάνκθκε τθν ανάγκθ να υποςτθρίξει τθν 

επιλογι των γονιϊν του για μετανάςτευςθ ςθμειϊνοντασ ότι ιταν κακαρά 

προτίμθςι τουσ: «προτίμθςαν να μείνουμε εδϊ γιατί τουσ άρεςε περιςςότερο θ 

Ελλάδα, όχι μόνο για να βρουν δουλειά». Ο χάρτθσ τθσ ιςτορίασ ςυμπλθρϊκθκε με 

τουσ παραπάνω μεταναςτευτικοφσ προοριςμοφσ προσ τθν Ελλάδα. 

Κατάλλθλθ ςε αυτό το ςθμείο κρίκθκε θ επιςτροφι ςτον πίνακα του Ford 

Madox Brown «The last of England». Μζςα από τθν τεχνικι των παγωμζνων 

εικόνων τα παιδιά ςε δυάδεσ υποδφκθκαν τουσ ρόλουσ του ηευγαριοφ-μεταναςτϊν, 

ςε ςτάςθ που τουσ τοποκζτθςε ζνασ τρίτοσ ςυμμακθτισ τουσ, ο γλφπτθσ. Με τισ 

τεχνικζσ ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ και καρζκλα των αποκαλφψεων θ τάξθ ζπλαςε 

ιςτορίεσ μεταναςτϊν, δθμιοφργθςε ζντονουσ χαρακτιρεσ, μοιράςτθκε τουσ 

προβλθματιςμοφσ και τισ δυςκολίεσ τουσ. Ωσ ςυνζχεια τθσ δραςτθριότθτασ 

ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ, ςε ομάδεσ των τεςςάρων ι των πζντε, να 

αποτυπϊςουν τρεισ παγωμζνεσ εικόνεσ μεταναςτϊν ςε χρονικι ςυνζχεια: θ πρϊτθ 

εικόνα κα αφοροφςε το παρόν, θ δεφτερθ –με τουσ ίδιουσ πάντα χαρακτιρεσ– το 

μζλλον ςε πζντε χρόνια και θ τρίτθ τθν εξζλιξθ των ίδιων ςε δζκα χρόνια. Τα 

επαγγζλματα που επζλεξαν τα παιδιά για τουσ χαρακτιρεσ τουσ ιταν 

                                                
45

 Λεξικό τθσ Κοινισ Νεοελλθνικισ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Λνςτιτοφτο 
Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν *Μδρυμα Μανόλθ Τριανταφυλλίδθ+, Κεςςαλονίκθ, 1998, ς. 847 και  
Τεγόπουλοσ-Φυτράκθσ, Ελλθνικό Λεξικό, Ορκογραφικό, Ερμθνευτικό, Ετυμολογικό, Συνωνφμων, 
Αντικζτων, Κφριων Ονομάτων, Αρμονία Α.Ε., Ακινα, 1997, ς. 457 και Σειρά Γνϊςεων Επιςτιμθ και 
Ηωι, τόμοσ δωδζκατοσ, Χατηθϊακϊβου Α.Ε., Κεςςαλονίκθ-Ακινα, ς. 268- 270.  
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«κακαρίςτριεσ» κυρίωσ για τισ γυναίκεσ και «μανάβθδεσ ςε λαϊκι/εργάτεσ ςτθν 

οικοδομι/ςερβιτόροι» για τουσ άντρεσ, επαγγζλματα, που όπωσ αποκαλφφκθκε ςε 

μετζπειτα ςυηιτθςθ, αποτελοφςαν τισ εργαςιακζσ εναςχολιςεισ των οικογενειϊν 

τθσ τάξθσ. Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι το μοτίβο τθσ ιςτορίασ που ζπλακαν οι μακθτζσ 

ιταν πανομοιότυπο: ςτθν αρχικι εικόνα παρουςιάηονταν μετανάςτεσ που 

αιςκάνονταν φόβο και αγωνία για τθ νζα πατρίδα, ςτθ δεφτερθ οι δυςκολίεσ ςτο 

χϊρο εργαςίασ τουσ και ςτθν τελευταία ζνα εφκυμο τζλοσ όπου όλοι γίνονταν 

πλοφςιοι και ςαφϊσ επζςτρεφαν ςτθν πατρίδα τουσ. Άλλωςτε, και ςε 

δραςτθριότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ, τα παιδιά είχαν κάνει φανερι τθ 

διάκεςι τουσ για αίςια ζκβαςθ των ιςτοριϊν τουσ. 

Ρροκειμζνου να δοκοφν ςτουσ μακθτζσ ιςτορικά ςτοιχεία και αλθκινζσ 

πλθροφορίεσ για τθ ηωι των μεταναςτϊν και των δφςκολων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 

και εργαςίασ που αντιμετϊπιςαν, επιλζχτθκε θ τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςε ρόλο εγγονισ μετανάςτθ τθσ Αμερικισ του 1911. Κακϊσ θ επιλογι 

του ςυγκεκριμζνου ρόλου αποτελοφςε πραγματικό γεγονόσ, θ δραςτθριότθτα 

ςχεδιάςτθκε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνεται αναφορά –ταυτόχρονα με τα 

φανταςτικά– και ςε υπαρκτά πρόςωπα και ςτοιχεία. Με τθν τεχνικι αντικείμενα του 

χαρακτιρα, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια παρουςίαςε τον μετανάςτθ-παπποφ τθσ 

δείχνοντασ ςτα παιδιά το αλθκινό μθτρϊο46 του ωσ μετανάςτθ ςτθν Αμερικι το 

1911, μια φωτογραφία του ίδιου, μια φωτογραφία του καραβιοφ με το οποίο 

ταξίδεψε και ζνα γράμμα του προσ τθν οικογζνειά του. Το γράμμα –βαςιςμζνο ςε 

πλθροφορίεσ από ιςτορικό βιβλίο47– γράφτθκε με τρόπο ϊςτε να δίνεται θ ευκαιρία 

παρουςίαςθσ αλθκινϊν ςτοιχείων για τισ ςυνκικεσ και τα ωράρια εργαςίασ εκείνθσ 

τθσ εποχισ, για τισ ελλθνικζσ ςυνοικίεσ και τισ εργατικζσ εςτίεσ μεταναςτϊν τθσ 

Νζασ Υόρκθσ και για το νθςί υποδοχισ και πιςτοποίθςθσ τθσ υγείασ κάκε 

μετανάςτθ, γνωςτό ωσ Ellis Island. Ρραγματικά θ δραςτθριότθτα άγγιξε ιδιαίτερα 

ζντονα τθν τάξθ κυρίωσ από το γεγονόσ ότι αναφερόταν ςε πραγματικά ςτοιχεία. 

Ζτςι, το ςτοιχείο τθσ αλικειασ εντυπωςίαςε και τροφοδότθςε πολφ τθν περιζργεια, 

τθ ςυγκζντρωςθ και τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν. «Αμείωτο το ενδιαφζρον τουσ για 

τθν πραγματικι ιςτορία» ςχολίαςε θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια. Θ τάξθ ζδειξε 

απόλυτθ προςιλωςθ κατά τθ διάρκεια ανάγνωςθσ του γράμματοσ και 

ενκουςιάςτθκε πολφ με τθν ιδζα τθσ ιςτοςελίδασ για τουσ μετανάςτεσ: «αλικεια 

κυρία, μπορϊ να βρω κι εγϊ τον παπποφ μου ςε αυτι τθν ιςτοςελίδα;» Γενικότερα 

ο προςεκτικόσ ςυνδυαςμόσ ςτοιχείων τθσ βιβλιογραφίασ, τθσ προςωπικισ 

                                                
46 Υπάρχει ιςτοςελίδα που εμφανίηει κάποια από τα ςτοιχεία των μεταναςτϊν τθσ εποχισ: όνομα, 
επίκετο, εκνικότθτα, τόπο διαμονισ, θμερομθνία άφιξθσ ςτθν Αμερικι, θλικία μετανάςτθ, φφλο, 
οικογενειακι κατάςταςθ, όνομα καραβιοφ, λιμάνι αναχϊρθςθσ και αρικμόσ επιβίβαςθσ-manifest 
line number. «The statue of Liberty-Ellis Island Foundation» ςτο 
http://www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?MID     
47

 Το φανταςτικό γράμμα βαςίηεται ςε πραγματικά ιςτορικά ςτοιχεία από το βιβλίο: M. Maffi, 
Gateway to the promised land, Ethnic cultures in New York’s lower East Side, New York University 
Press, New York and London, 1995, ς. 15-64.  

http://www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?MID
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εμπειρίασ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ και τθσ φανταςίασ ςυνετζλεςε 

δθμιουργικά, ϊςτε, με πολφ ενδιαφζροντα τρόπο, να αποκτιςουν οι μακθτζσ 

ιςτορικι γνϊςθ για τισ τότε ςυνκικεσ μετανάςτευςθσ, να αναλογιςτοφν τισ 

δυςκολίεσ και αδικίεσ και να βρεκοφν ςε μια διαδικαςία κριτικισ ςκζψθσ. 

Σε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ, 

κάνοντασ αναφορζσ ςε ιςτορικά ςτοιχεία που πλζον είχαν αποκομίςει για το κζμα, 

να παρουςιάςουν με δραματικό τρόπο κάποιο ςτιγμιότυπο τθσ κακθμερινότθτασ 

των μεταναςτϊν. Το κζμα που κα πραγματεφονταν οι ομάδεσ κακϊσ και θ τεχνικι 

δραματοποίθςθσ που κα επζλεγαν αποτελοφςε προςωπικι τουσ επιλογι. Από τισ 

δφο ομάδεσ που δθμιουργικθκαν θ πρϊτθ επζλεξε, μζςα από τισ τεχνικζσ τθσ 

παγωμζνθσ εικόνασ και ανίχνευςθσ τθσ ςκζψθσ, να παρουςιάςει τισ δφςκολεσ 

ςυνκικεσ ςυμβίωςθσ πζντε μεταναςτϊν ςε ζνα μικρό δωμάτιο εργατικισ κατοικίασ. 

Αναφζρκθκαν ςτθν υγραςία του χϊρου, ςτο κρφο, ςτισ αςφυκτικζσ ςυνκικεσ και 

παραδζχτθκαν ότι ςτόχοσ ιταν θ απόκτθςθ χρθμάτων και θ επιςτροφι ςτθν 

πατρίδα. Θ δεφτερθ ομάδα με ζναν αυτοςχεδιαςμό παρουςίαςε τισ δφςκολεσ και 

άδικεσ ςυνκικεσ εργαςίασ μεταναςτϊν ςε ζνα μεγάλο κρεοπωλείο, όπου ο 

αυςτθρόσ και πλεονζκτθσ ιδιοκτιτθσ προςβάλλει, απειλεί, εκμεταλλεφεται και 

καταπιζηει τουσ υπαλλιλουσ του. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι μετανάςτεσ ζκεςαν 

ωσ ςτόχο τουσ τθν επιςτροφι ςτθν πατρίδα. 

Ακολοφκωσ με τθ χριςθ μιασ παραλλαγισ των παγωμζνων εικόνων,48 τα 

παιδιά κλικθκαν να παρουςιάςουν ζνα περιςτατικό τθσ ηωισ ενόσ ςυνομιλικου με 

αυτά παιδιοφ-μετανάςτθ ςτο ςχολικό χϊρο. Θ πρϊτθ εικόνα που δθμιουργικθκε 

αφοροφςε τον παραγκωνιςμό ενόσ μετανάςτθ από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ 

του, που κανζνασ δεν τον επζλεγε για διάβαςμα ι παιχνίδι αλλά ςτεκόταν 

απομονωμζνοσ. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, τουσ ηθτικθκε θ πραγματοποίθςθ τθσ 

«ιδεατισ εικόνασ» όπου παρουςιάςτθκε όλθ θ τάξθ αγαπθμζνθ και ενωμζνθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του παιδιοφ-μετανάςτθ. Τζλοσ, προτάκθκε ςε αργι κίνθςθ 

το πζραςμα από τθν πρϊτθ προβλθματικι εικόνα ςτθ δεφτερθ ιδεατι.  

Σε αυτό το ςθμείο, ζγινε μια προςπάκεια να εξελιχκεί θ παραπάνω τεχνικι 

των παγωμζνων εικόνων ςε κζατρο φόρουμ. Άλλωςτε, για τον Augusto Boal θ 

φυςικι ςυνζχεια των παγωμζνων εικόνων είναι το κζατρο φόρουμ, ζνα κζατρο 

κατά το οποίο οι ςυμμετζχοντεσ (από spectators μετατρζπονται ςε spect-actors) 

επεμβαίνοντασ δυναμικά μποροφν να αλλάξουν τθ δραματικι πράξθ. Μζςα από 

ςυηιτθςθ τα παιδιά μοιράςτθκαν εμπειρίεσ που είχαν βιϊςει ι που είχαν ακοφςει 

                                                
48 Ο ειςθγθτισ των παγωμζνων εικόνων ι αλλιϊσ του Image Theatre Augusto Boal προτείνει 
διάφορεσ εναλλακτικζσ παραλλαγζσ τθσ τεχνικισ. Augusto Boal, Theatre of the Oppressed New 
Edition, Pluto Press, London, 2000, ς. 138-139. Ενδιαφζρον παρουςιάηει –όπωσ ο ίδιοσ διθγείται ςτθν 
αυτοβιογραφία του– ο τρόποσ ειςαγωγισ του Image Theatre, ωσ μια ανάγκθ για επικοινωνία: ο Boal 
προκειμζνου να επικοινωνιςει με τουσ Ρερουβιανοφσ μακθτζσ του που μιλοφςαν ςαράντα εφτά 
μθτρικζσ γλϊςςεσ ειςιγαγε τθν τεχνικι των παγωμζνων εικόνων. Στο A. Boal, Hamlet and the baker’s 
son, My life in Theatre and Politics, translation A. Jackson & C. Blaker, Routledge, London and New 
York, 2001, ς. 310. 
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ςχετικά με τθν προςαρμογι και τθν αποδοχι μεταναςτϊν ςτθ ςχολικι τάξθ. 

Ενδιαφζρον παρουςίαςε θ εξομολόγθςθ των δφο κοριτςιϊν αλβανικισ καταγωγισ, 

τθσ Ελίνασ και τθσ Ελεονϊρασ, όταν αναφζρκθκαν ςτισ δυςκολίεσ που 

αντιμετϊπιςαν οι ίδιεσ, όταν πρωτοιρκαν ςτο ςχολείο· δυςκολίεσ που ςχετίηονταν 

κυρίωσ με ηθτιματα κοινωνικοποίθςθσ και γλϊςςασ. Σε αντίδραςθ κάποιων 

ςυμμακθτϊν τουσ –κυρίωσ του Βαλάντθ, μακθτι ομά και τθσ Αναςταςίασ, 

μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ– και ςε ςχετικι τουσ παρζμβαςθ ότι «από τθν 

πρϊτθ ςτιγμι υπιρχε μια φιλικι διάκεςθ από όλουσ», τα κορίτςια αλβανικισ 

καταγωγισ κατζςτθςαν ςαφζσ ότι θ αρνθτικι αντιμετϊπιςθ προζρχονταν από τα 

παιδιά του ςχολείου και όχι τθσ τάξθσ: «με κορόιδευαν για τα ελλθνικά μου όςοι 

δεν με ιξεραν καλά και όχι τα παιδιά τθσ τάξθ μου/οι ςυμμακθτζσ μου ιταν καλοί… 

ςτθν αυλι είχα πρόβλθμα» υποςτιριξαν αντίςτοιχα θ Ελίνα και θ Ελεονϊρα.  

Ακολοφκωσ, με τθ βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ κατζλθξαν ςτθν 

επινόθςθ μιασ δικισ τουσ ιςτορίασ: ζνα κορίτςι από ξζνθ χϊρα φτάνει ωσ παιδί 

μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα. Θ ιςτορία ξεκινά όταν ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ τθ ςυςτινει 

ςτουσ καινοφριουσ ςυμμακθτζσ τθσ. Πλα τα παιδιά, εκτόσ από ζνα, τθν 

αμφιςβθτοφν και τθ μειϊνουν. Αποφαςίηουν, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ του 

ςυμμακθτι που τθν υποςτθρίηει, να τθν κατθγοριςουν για κλοπι, τοποκετϊντασ 

ξζνα χριματα ςτθν τςάντα τθσ. Ο ςυμμακθτισ τουσ προςπακεί να τουσ ςταματιςει, 

αλλά απειλείται ότι κα μείνει μόνοσ του χωρίσ φίλουσ, αν τουσ προδϊςει. Οι άτακτοι 

μακθτζσ ενθμερϊνουν τον δάςκαλο για τθν κλοπι και αυτόσ ηθτά τθν άδεια του 

κοριτςιοφ για να ψάξει ςτθν τςάντα τθσ. Τα χριματα βρίςκονται ςτθν τςάντα τθσ. Το 

κορίτςι είναι ςε απόγνωςθ. Απειλείται με αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Ο 

δάςκαλοσ ηθτά τθν αλικεια από όλουσ. Ο ςυμμακθτισ τθσ βρίςκεται ςε ζνα 

τεράςτιο δίλθμμα: να ομολογιςει τθν αλικεια για να είναι δίκαιοσ ι να 

προςτατεφςει τουσ φίλουσ του αδικϊντασ το κορίτςι αλβανικισ καταγωγισ; Να 

ςθμειωκεί ότι θ ιςτορία που ςχεδιάςτθκε για το κζατρο φόρουμ ςυμφωνοφςε με τισ 

αρχζσ του ειςθγθτι του Augusto Boal και ςυγκεκριμζνα: ςυμπεριλάμβανε μια 

διαμάχθ ι αλλιϊσ μια προβλθματικι κατάςταςθ, υπιρχε ζνασ πρωταγωνιςτισ και 

τουλάχιςτον ζνασ ανταγωνιςτισ ενϊ ταυτόχρονα χρειαηόταν να προτακοφν λφςεισ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ.49 Το ςυγκεκριμζνο κζμα αφοροφςε πολφ τθν τάξθ εφόςον 

θ βαςικι πλοκι τθσ παραπάνω ιςτορίασ επιλζχτθκε και για το τελικό φόρουμ «Από 

ξζνοι… φίλοι» που παρουςίαςαν τα παιδιά ζνα χρόνο μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

αναγνωςτικοφ προγράμματοσ.50 

Τα παιδιά ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ. 

Μάλιςτα πολλά ιταν τα παιδιά που κζλθςαν να υποδυκοφν τον ρόλο τθσ 

αδικθμζνθσ μετανάςτριασ. «Για τον ρόλο τθσ αδικθμζνθσ βρζκθκαν πολλοί 

                                                
49

 Αντίςτοιχα οι όροι όπωσ αναφζρονται ςτθν αγγλικι βιβλιογραφία για κάκε φόρουμ είναι: conflict, 
debate, protagonist ι protagonic role, antagonist, changes to the dramatic action, solutions to the 
oppression. 
50

 Ρεριγράφεται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο: «Ζνα χρόνο μετά: ζνα κεατρικό εργαςτιριο 
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». 
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ςυμμετζχοντεσ, προφανϊσ επειδι ιταν εμφανισ θ αδικία» ςθμείωςε θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια. Τελικά θ πρϊτθ μακιτρια που υποδφκθκε τον ρόλο 

ιταν θ Ελεονϊρα, κορίτςι αλβανικισ καταγωγισ. Τόςο θ ίδια όςο και οι υπόλοιποι 

ςυμμακθτζσ τθσ επζμεναν ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, επειδι είχαν και οι δφο κοινό 

δεςμό με τθν Αλβανία. Ακολοφκθςαν κι άλλα παιδιά που ενςάρκωςαν τον ρόλο τθσ 

μετανάςτριασ (Στεφανία, Μαριάνκθ, Λευτζρθσ). Κανζνασ, όμωσ δεν τον υποςτιριξε 

με ιδιαίτερο ςκζνοσ. «Ενϊ κζλουν να είναι το αδικθμζνο παιδί, ουςιαςτικά δεν το 

υποςτθρίηουν» ςχολίαςε θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια. Αντίκετα, ο ρόλοσ του 

ςυμμακθτι που ςυμπακεί το κορίτςι και βρίςκεται ςε μεγάλο δίλθμμα ςθμείωςε 

πολφ μεγαλφτερθ δραματικι ζνταςθ τόςο ωσ προσ τθν ζκφραςθ όςο και ωσ προσ 

τον λόγο (επιχειριματα, αντιρριςεισ). Χαρακτθριςτικι ςε αυτό τον ρόλο ιταν θ 

Αναςταςία, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ με τθν καλφτερθ ςχολικι επίδοςθ. Και 

ενϊ οι άτακτοι ςυμμακθτζσ τθσ –ςε ρόλο πάντα– ζφταςαν ςτο ςθμείο να τθν 

ξυλοκοπιςουν προκειμζνου να μθν ομολογιςει τθν αλικεια, θ ίδια, απευκυνόμενθ 

ςτο κοινό, διλωςε «δεν κα αφιςω ζτςι αυτι τθν αδικία» και ομολόγθςε με κάκε 

λεπτομζρεια τθν ακωότθτα τθσ μετανάςτριασ. Χρειάηεται να τονιςτεί ότι και τα 

υπόλοιπα παιδιά που υποδφκθκαν τον ςυγκεκριμζνο ρόλο, δθλαδι θ Ζλλθ και ο 

Μιχάλθσ, επζλεξαν τον ίδιο δρόμο, δθλαδι τθν παραδοχι τθσ αλικειασ που 

ταυτόχρονα ςιμαινε τθν ενοχι των φίλων και τθν ακωότθτα τθσ μετανάςτριασ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ των παιδιϊν διαφάνθκε και ςτθν επόμενθ τεχνικι 

υποςτιριξθ κζςθσ με τθν οποία όλοι οι μακθτζσ τάχκθκαν υπζρ του κοριτςιοφ 

αλβανικισ καταγωγισ. Βζβαια, υπιρξαν δφο μακιτριεσ ομά, θ Στεφανία και θ 

Μαριάνκθ, που διλωςαν αναποφάςιςτεσ κακϊσ «αν οι άτακτοι ςυμμακθτζσ ιταν 

οι πιο καλοί και πιο κοντινοί φίλοι» τουσ δεν κα μποροφςαν να τουσ βλάψουν ενϊ 

«θ Αλβανίδα κα ιταν μια ξζνθ, μια άγνωςτθ, που μπορεί να ιταν και κακιά». 

Αξιοςθμείωτο ιταν το γεγονόσ ότι ςτθν παραπάνω δραςτθριότθτα τα περιςςότερα 

παιδιά ζδειξαν απροκυμία και δυςκολία να υποδυκοφν και να υποςτθρίξουν τον 

ρόλο του «κακοφ», ςυγκεκριμζνα των άτακτων ςυμμακθτϊν που εμφανϊσ 

ψεφδονταν και ζςφαλλαν. Συνεπϊσ, διαφάνθκε μια τάςθ τθσ τάξθσ να εμπλακεί 

ςυναιςκθματικά περιςςότερο με τουσ ρόλουσ τθσ μετανάςτριασ και του ςυμμακθτι 

που βρζκθκε ςτο δίλθμμα παρά με τουσ άτακτουσ ςυμμακθτζσ. Αυτι θ διαπίςτωςθ 

ζχει αναλογίεσ με όςα λζει θ Σοφία Γαβριθλίδου όταν αναφζρει ότι οι χαρακτιρεσ 

που αςκοφν μεγαλφτερθ επιρροι ςε ζνα παιδί «είναι αυτοί ςτουσ οποίουσ κα 

ςυναντιςει τόςο γνωρίςματα του εαυτοφ του, δθλαδι και τισ αδυναμίεσ του και τισ 

αρετζσ του, όςο και χαρακτθριςτικά πανανκρϊπινα που ανικουν ςτο ςυλλογικό 

αςυνείδθτο».51 

Ωσ επιςτζγαςμα των προθγοφμενων δραςτθριοτιτων ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ μζςα από ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ να εκφράςουν τισ επικυμίεσ τουσ ωσ 

μετανάςτεσ. Τα περιςςότερα παιδιά δεν αρκζςτθκαν ςε ζνα γενικευμζνο ρόλο 
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 Σ. Γαβριθλίδου, Το δφςκολο επάγγελμα του κλαςικοφ ιρωα, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ, 
2008, ς. 47. 
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μετανάςτθ αλλά με δικι τουσ πρωτοβουλία τον προςωποποίθςαν, επιλζγοντασ τον 

ρόλο είτε του παπποφ μετανάςτθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ είτε τθσ 

μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ του κεάτρου φόρουμ. Οι ςκζψεισ που εξζφραςαν 

αφοροφςαν τθ δίκαιθ και ίςθ αντιμετϊπιςθ των μεταναςτϊν από τον κοινωνικό 

περίγυρο: «Ωσ μετανάςτθσ κζλω να με αντιμετωπίηουν ωσ ίςο/να μου φζρονται 

δίκαια/να με ςζβονται/να μθ με εκμεταλλεφονται/να ζχω ίςεσ ευκαιρίεσ». 

γϋ ςτάδιο: Σε ό,τι αφορά ςτο ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων, προτάκθκε 

ςτα παιδιά να γράψουν ζνα διάλογο μεταξφ ενόσ νεαροφ ηευγαριοφ που κακϊσ 

αντιμετϊπιηε οικονομικά προβλιματα ςτθν πατρίδα αποφάςιςε να μεταναςτεφςει. 

Μια δεφτερθ γραπτι δραςτθριότθτα που τουσ δόκθκε ιταν θ γραφι προςωπικοφ 

θμερολογίου ςε ρόλο μετανάςτθ. Ωσ προσ τθν πρϊτθ γραπτι εργαςία, όλοι οι 

διάλογοι που ςυντάχκθκαν από τα παιδιά ιταν ιδιαίτερα ςφντομοι τονίηοντασ 

αποκλειςτικά ςυγκεκριμζνα ςθμεία: τον εντοπιςμό του οικονομικοφ προβλιματοσ 

από το ηευγάρι, τθν πρόταςθ για μετανάςτευςθ, τθν επιλογι τθσ χϊρασ 

μετανάςτευςθσ και του νζου επαγγζλματοσ, τθν αναφορά ςε κάποιον γνωςτό ι 

ςυγγενι ςτθ χϊρα υποδοχισ και τθν τελικι απόφαςθ για μετανάςτευςθ. Θ κοινι 

επιλογι των ςυγκεκριμζνων αναφορϊν ζγκειται ςτθν προςπάκεια τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ να διευκολφνει κάποια παιδιά γράφοντασ ςτον πίνακα 

τα προαναφερκζντα ςτοιχεία. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργοφνταν ςκάλεσ γραφισ 

για τα παιδιά που αντιμετϊπιηαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα και 

εξαςφαλίηονταν οπτικό ερζκιςμα ςτα παιδιά με πρόβλθμα δυςλεξίασ.52 Άλλωςτε, οι 

δυςκολίεσ που είχαν αντιμετωπίςει κάποιοι μακθτζσ (Τίμοσ, Διμοσ, Κωμαι, 

Μαριάνκθ, Βαλάντθσ, Λευτζρθσ, Χάρθσ και Σταφροσ) ςτθν παραγωγι κειμζνου ςτο 

«ταξίδι των ναυτικϊν», ζκανε απαραίτθτθ τθν παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ με ζνα νζο ςχεδιαςμό ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Ζτςι, ζχοντασ 

ωσ βοικεια τα γραμμζνα ςτοιχεία του διαλόγου, τα παιδιά –ωσ προσ το 

περιεχόμενο πάντα– ζκαναν τισ εξισ αναφορζσ: ςχετικά με τισ χϊρεσ υποδοχισ 

δθμοφιλζςτερεσ αποδείχκθκαν κυρίωσ: «θ Αμερικι/θ Γερμανία/θ Νότιοσ Αφρικι 

και θ Λταλία». Τα επαγγζλματα που επζλεξαν ιταν: «κακαρίςτρια /μανάβθσ 

/ςερβιτόροσ/ εργάτθσ ςε εργοςτάςιο». Τζλοσ όλοι ςθμείωςαν τθν παρουςία 

κάποιων ςυγγενϊν ςτθ νζα πατρίδα: «ξάδερφοσ/ξαδζρφθ/κείοσ/ αδερφόσ». 

Σχετικά με τθ δεφτερθ γραπτι εργαςία, αρκετοί μακθτζσ ζδειξαν μια αδυναμία να 

εκφραςτοφν ςε προςωπικό φφοσ ςτο θμερολόγιο και ζδωςαν μια πλθροφοριακι 

διάκεςθ απευκυνόμενοι κάποιοι ακόμθ και ςτο τρίτο πρόςωπο: «Οι περιςςότεροι 

Ζλλθνεσ πιγαν ςτθ Γερμανία να δουλζψουν και να οικονομιςουν λεφτά/Με λζνε 

Νίκο, άφθςα τθν πατρίδα μου τθν Ελλάδα για ζνα καλφτερο αφριο/Πταν πιγαμε 
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 Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι τα οπτικά βοθκιματα όπωσ και οι οπτικζσ οδθγίεσ διευκολφνουν 
τα δυςλεκτικά παιδιά που λόγω ςυχνισ αδφνατθσ βραχφχρονθσ μνιμθσ πικανϊσ να ξεχνοφν τισ 
προφορικζσ οδθγίεσ. Επιπλζον το γεγονόσ ότι υπιρχαν γραμμζνα ςτοιχεία του διαλόγου που 
χρειάηονταν ανάλυςθ, ςυμφωνοφςε με τθν προτροπι των δαςκάλων να ενκαρρφνουν το δυςλεκτικό 
παιδί «να μελετά τα ηθτοφμενα και να ςκζπτεται τι πρζπει να κάνει πριν αρχίςει να γράφει» ςτο 
Pumfrey ςτο Τάφα 1998, ό.π., ς. 335, 336.  
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ςτθ Γερμανία, τα ξαδζρφια μου με βοικθςαν να βρω μια καλι δουλειά ςαν 

ςερβιτόροσ». Σε ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ζγινε ξεκάκαρο ότι τα περιςςότερα 

παιδιά δεν είχαν ζρκει ςε προθγοφμενθ επαφι και εξοικείωςθ με τθν θμερολογιακι 

γραφι και για τον λόγο αυτό δυςκολεφτθκαν να ανταποκρικοφν ςτθν προθγοφμενθ 

εργαςία. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ που κρατοφςαν προςωπικό 

θμερολόγιο των ςυναντιςεων του προγράμματοσ –όπωσ είχε προτακεί με τθν 

ζναρξθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ– ιταν ελάχιςτοι, ςυνολικά μόλισ τζςςερισ: Αναςταςία, 

Τίμοσ, Τάκθσ και Στζφανοσ.53 Οι περιςςότεροι υποςτιριξαν ότι τουσ δυςκόλευε θ 

ςυγγραφι θμερολόγιου δεν είχαν αςχολθκεί ποτζ. Υπιρχαν, βζβαια, και κάποιεσ 

περιπτϊςεισ παιδιϊν που αςχολοφνταν με τθ γραφι θμερολόγιου του 

προγράμματοσ –και που ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία: «Αγαπθμζνο 

μου θμερολόγιο, μόλισ ζφταςα ςτθν Λταλία. Κα πάω ςτα ξαδζρφια μου να μείνω 

λίγεσ μζρεσ μζχρι να βρω δουλειά». 

Σε γενικζσ γραμμζσ το ςυγκεκριμζνο ταξίδι πρόςφερε γνϊςεισ για το μεγάλο 

κζμα τθσ μετανάςτευςθσ, άγγιξε πολλά προβλιματα των μεταναςτϊν και 

αντιμετϊπιςε κριτικά τισ ςχετικζσ ςτερεότυπεσ απόψεισ. Στο πλαίςιο μιασ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ με παιδιά μεταναςτϊν, πρόςφερε τθ δυνατότθτα ςτουσ 

μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και να προβλθματιςτοφν 

πάνω ςτο κζμα τοποκετϊντασ τον εαυτό τουσ πιο κριτικά. Επιπλζον, θ τάξθ ιρκε ςε 

επαφι με νζεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, εκ των οποίων ξεχϊριςε ιδιαίτερα τθν 

τεχνικι κζατρο φόρουμ, μια τεχνικι που ζδωςε τθν ευκαιρία «να προτακοφν λφςεισ 

ςε ζνα κζμα που αφορά όλθ τθν τάξθ». Κοντά ςτο «ταξίδι των μεταναςτϊν» ιταν το 

«ταξίδι των προςφφγων» που ακολουκοφςε αμζςωσ μετά. 

 

5. Το ταξίδι των προςφφγων  

(ςυνολικά δφο δίωρεσ ςυναντιςεισ, 13 Φεβρουαρίου και 20 Φεβρουαρίου 

2008) 

 Το «ταξίδι των προςφφγων» αποτζλεςε μια επιλογι τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ προκειμζνου να ζρκει θ τάξθ ςε επαφι με τθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι 

ομάδα και ταυτόχρονα να ευαιςκθτοποιθκεί και να προβλθματιςτεί γφρω από 

αυτι. H αναφορά ςτουσ πρόςφυγεσ κεωρικθκε κατάλλθλθ αμζςωσ μετά το «ταξίδι 

των μεταναςτϊν» για δφο λόγουσ: καταρχιν, τα δφο κζματα παρουςίαηαν πολλζσ 

ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ, οπότε ιταν χριςιμθ θ χρονικι ακολουκία. Επιπλζον, 

αναγκαία κρίκθκε θ κατανόθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ των όρων μετανάςτθσ και 

πρόςφυγασ, που ςυχνά απαςχολοφςε τουσ μακθτζσ. 

αϋ ςτάδιο: Σε μια πρϊτθ προςζγγιςθ, ζγινε προςπάκεια να αποκαλυφκοφν 

οι υπάρχουςεσ γνϊςεισ και απόψεισ των παιδιϊν για το κζμα. Ριο ςυγκεκριμζνα 

μζςα από ζναν καταιγιςμό ιδεϊν θ τάξθ υποςτιριξε για τουσ πρόςφυγεσ ότι: «δεν 

ζχουν λεφτά/δεν ζχουν δουλειά/δεν ζχουν φαγθτό/δεν ζχουν αςφάλεια/κινδυνεφει 
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 Ριο αναλυτικι αναφορά για το περιεχόμενο των θμερολογίων των παιδιϊν γίνεται ςτθ «Συηιτθςθ-
Ανακεφαλαίωςθ» του παρόντοσ κεφαλαίου. 
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θ ηωι τουσ». Σχετικά με τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν προσ τουσ πρόςφυγεσ ζγινε 

αναφορά ςε: «λφπθ/αγωνία/φόβο». 

 Κακϊσ υπιρξε μια ςφγχυςθ των παιδιϊν ωσ προσ τθν κατανόθςθ των όρων 

μετανάςτθσ και πρόςφυγασ, επιτακτικι κεωρικθκε θ ανάγκθ αποςαφινιςθσ των 

δφο λζξεων. Αναλυτικότερα, πολλοί ιταν οι μακθτζσ που υποςτιριξαν ότι «οι 

πρόςφυγεσ μετακινοφνται για οικονομικοφσ λόγουσ» ι ακόμθ ότι «θ μετακίνθςθ 

προςφφγων αποτελεί προςωπικι τουσ επιλογι». Απαραίτθτθ ςε αυτό το ςθμείο 

κεωρικθκε θ αναφορά ςτον όρο μζςα από λεξικά νεοελλθνικισ και 

εγκυκλοπαίδεια54, προκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ τον 

εξαναγκαςμό των προςφφγων να εγκαταλείψουν τθν πατρίδα τουσ για λόγουσ 

κυρίωσ πολιτικοφσ, κρθςκευτικοφσ, κοινωνικοφσ ι λόγω διάφορων καταςτροφϊν 

(πολζμουσ, ςειςμοφσ, ξθραςίεσ). 

 βϋ ςτάδιο: Στο δεφτερο ςτάδιο του ςυγκεκριμζνου ταξιδιοφ 

πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ για το προςφυγικό πρόβλθμα του Ελλθνιςμοφ τθσ 

Μικράσ Αςίασ το 1922. Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ δεν είχε 

κακόλου ιςτορικζσ γνϊςεισ για τθ Μικραςιατικι καταςτροφι. Ζκδθλο, όμωσ, ιταν 

το ενδιαφζρον των μακθτϊν να πλθροφορθκοφν για το κζμα. Σχετικι ωσ προσ αυτό 

κεωρικθκε θ ανάγνωςθ του αποςπάςματοσ «Οι Ρρόςφυγεσ»55 τθσ Διδϊσ Σωτθρίου 

από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Μζςα από τισ τεχνικζσ καρζκλα των 

αποκαλφψεων και ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, τα παιδιά υποδφκθκαν τον ρόλο τθσ 

Αλίκθσ Μάγθ, πρωταγωνίςτριασ του αποςπάςματοσ και ςυηιτθςαν για τα 

προβλιματα που αντιμετϊπιςε θ προςφυγοποφλα ερχόμενθ ςτθν Ελλάδα. Με τισ 

τεχνικζσ των παγωμζνων εικόνων και ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ θ τάξθ αναπαράςτθςε 

κακθμερινζσ καταςτάςεισ και δυςκολίεσ των προςφφγων: ανεργία ι πολφ δφςκολεσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ, αςκζνειεσ και δυςκολίεσ ςτθν ιατρικι περίκαλψθ, πείνα, 

φτϊχεια, προβλιματα διαμονισ ι ζλλειψθ κατοικίασ, ςυχνι ρατςιςτικι 

αντιμετϊπιςθ. Ωσ προσ το τελευταίο να ςθμειωκεί ότι οι μακθτζσ με ιδιαίτερθ 

ζνταςθ δθμιοφργθςαν εικόνεσ, όπου εργοδότεσ αρνοφνταν να εμπιςτευτοφν 

εργαςιακζσ κζςεισ ςε πρόςφυγεσ ι ιδιοκτιτεσ ξενοδοχείων δεν τουσ διζκεταν τα 

δωμάτιά τουσ. Ενδιαφζρουςα ιταν θ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ςχετικά με τισ 

ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ κάποιων ανκρϊπων για ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

Τα παιδιά προχϊρθςαν ςε μια αυτοκριτικι τθσ ςυμπεριφορά τουσ κακϊσ «καμιά 

φορά αδικοφνται άνκρωποι επειδι είναι φτωχοί/επειδι δεν ζχουν καλά 

ροφχα/επειδι είναι άςχθμοι/επειδι δεν ξζρουν καλά ελλθνικά» αλλά 
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χαρακτθριςτικά κατζλθξαν ςτο ότι «κανζνασ δεν πρζπει να κρίνεται από τθν 

εξωτερικι του εμφάνιςθ/το χρϊμα/τα χριματα». Λδιαίτερα ζντονθ ςτθν παραπάνω 

ςυηιτθςθ ιταν θ προςφορά τθσ Αναςταςίασ και του Στζφανου, μακθτϊν ελλθνικισ 

καταγωγισ και τθσ Ελίνασ, μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ. 

 Κατάλλθλθ ςε αυτό το ςθμείο κεωρικθκε θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ 

βιβλίου Το άγαλμα που κρφωνε56 του Χριςτου Μπουλϊτθ. Το βιβλίο επιλζχτθκε 

επειδι οι πρωταγωνιςτζσ του –ζνα άγαλμα του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου 

Ακινασ και θ κυρία Γαλάτεια, μια κακαρίςτρια του ίδιου μουςείου– ιταν 

πρόςφυγεσ τθσ Μικράσ Αςίασ. Διάχυτθ ςε όλο το ζργο ιταν θ επικυμία των δφο 

χαρακτιρων να επιςκεφτοφν για μια τελευταία φορά τθν πατρίδα τουσ. Θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςθμείωςε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ φωναχτισ 

ανάγνωςθσ οι μακθτζσ ιταν πολφ ςυγκεντρωμζνοι κακϊσ εντυπωςιάςτθκαν από το 

μεγάλο μζγεκοσ του βιβλίου και τθν ζντονθ εικονογράφθςθ. Ακολουκϊντασ τθν 

τεχνικι τθσ διακοπισ τθσ αφιγθςθσ57, ηθτικθκε από τα παιδιά να φανταςτοφν τθ 

ςυνζχεια και τθν ολοκλιρωςθ τθσ ιςτορίασ και ζπειτα να τθν παρουςιάςουν με μια 

τεχνικι δραματοποίθςθσ τθσ δικισ τουσ προτίμθςθσ. Οι μακθτζσ επιλζγοντασ τθν 

τεχνικι τθσ δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ αποφάςιςαν να απολφςουν τθν κυρία 

Γαλάτεια από τθ κζςθ τθσ κακαρίςτριασ του Μουςείου γιατί κεϊρθςαν ότι «ωσ 

κακιά πρόςφυγασ» «δεν ζκανε καλά τθ δουλειά τθσ». Κακϊσ, όμωσ, θ ςυγκεκριμζνθ 

ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ, δεν ικανοποίθςε όλθ τθν τάξθ, επαναπροςδιορίςτθκε θ πλοκι 

και επιλζχτθκε θ επαναπρόςλθψθ τθσ «αδικθμζνθσ» πλζον κυρίασ Γαλάτειασ. 

Ζκπλθξθ προκάλεςε ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια το γεγονόσ ότι οι ιδζεσ των 

παιδιϊν για τθν εξζλιξθ θσ ιςτορίασ δεν ςυνδεόταν κακόλου με τθν εμφανι 

επικυμία και ανάγκθ των πρωταγωνιςτϊν να επιςκεφτοφν για τελευταία φορά τθ 

Μικραςία, πράγμα που γίνεται φανερό ςτο λογοτεχνικό κείμενο. Ρροφανϊσ 

«δυςκολεφτθκαν να αντιλθφκοφν το ςυναιςκθματικό δζςιμο των προςφφγων με 

τθν πατρίδα τουσ» –όπωσ ςχολίαςε θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια– ενϊ 

ενδιαφζρκθκαν πολφ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ ςτθ νζα πατρίδα. Ζπειτα από 

ςχετικι παρακίνθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, τα παιδιά ςυνζδεςαν τθν 

επικυμία των θρϊων για επιςτροφι και επζλεξαν «να επιςκεφτοφν οι ιρωεσ τθ 

Σμφρνθ με τθ βοικεια του γαλάηιου πουλιοφ και του Λάμπθ», όμωσ τόνιςαν «να 

επιςτρζψουν ςτθν Ακινα πολφ ςφντομα γιατί ζχουν δουλειά ςτο Μουςείο». 

Ολοφάνερα και πάλι θ προτεραιότθτα που δόκθκε από τθν τάξθ αφοροφςε τθν 

κατάςταςθ των προςφφγων ςτθ νζα πατρίδα. 

 Σε μία προςπάκεια ζκφραςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν απζναντι ςτο 

ςτερεότυπο του πρόςφυγα, οργανϊκθκε μια ομαδικι δραςτθριότθτα ιεραρχίασ, 

βαςιςμζνθ ςτο προθγοφμενο λογοτεχνικό βιβλίο. Ριο ςυγκεκριμζνα, κάκε παιδί είχε 

                                                
56

 Χ. Μπουλϊτθσ, Το άγαλμα που κρφωνε, Μια αλθκινι ιςτορία που ζγινε ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό 
Μουςείο τθσ Ακινασ, Ρατάκθσ, Ακινα, 1998. 
57

 Το βιβλίο του Χριςτου Μπουλϊτθ διαβάςτθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια από τθν αρχι 
μζχρι τθ ςελίδα 16, ζνα ςθμείο που ζχουν δοκεί όλα τα βαςικά ςτοιχεία τθσ πλοκισ, αλλά αφινονται 
ανοιχτά πολλά πικανά ςενάρια ολοκλιρωςθσ τθσ ιςτορίασ.  
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κολλθμζνο ςτο μζτωπό του ζνα καρτελάκι που ζγραφε και διλωνε τον ρόλο που κα 

υποδυόταν. Πμωσ, κανζνασ μακθτισ δεν επιτρεπόταν να διαβάςει τον χαρακτιρα 

του αλλά κρίνοντασ από τισ αντιδράςεισ, τισ ςυμπεριφορζσ, τα βλζμματα και τουσ 

χαιρετιςμοφσ των υπόλοιπων ςυμπαικτϊν απζναντί του, κα προςπακοφςε να 

ανιχνεφςει τθν ταυτότθτά του. Οι ρόλοι που επιλζχτθκαν να γραφτοφν ςτα 

καρτελάκια αφοροφςαν τουσ ιρωεσ του βιβλίου του Χριςτου Μπουλϊτθ. 

Συγκεκριμζνα ιταν: διευκυντισ/διευκφντρια (Μουςείου), κακαριςτισ/κακαρίςτρια, 

πρόςφυγασ και γαλάηιο πουλί. 

Στθν πρϊτθ προςπάκεια πραγματοποίθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, τα 

περιςςότερα παιδιά μζςα από αυτοςχεδιαςτικζσ δράςεισ αντιλιφκθκαν –ο κακζνασ 

για τον εαυτό του– τον ρόλο του «ανϊτερου» διευκυντι ι των «κατϊτερων» –όπωσ 

τα ίδια διλωςαν– προςφφγων και κακαριςτϊν. Χαρακτθριςτικά ο Διμοσ, μακθτισ 

ομά, που είχε το καρτελάκι του διευκυντι διλωςε: «αιςκάνκθκα ότι είμαι ο πιο 

δυνατόσ» ενϊ ο Χάρθσ, ρωςικισ καταγωγισ, που ιταν πρόςφυγασ ςθμείωςε: «είμαι 

ζτςι κι ζτςι, είμαι χαμθλά νομίηω». Επίςθσ, πριν από τθν τελικι αποκάλυψθ των 

ρόλων, τουσ ηθτικθκε να ςτακοφν όρκιοι ςε μια «κλίμακα κοινωνικισ 

βαρφτθτασ»58, ξεκινϊντασ, δθλαδι, από τον πιο δυνατό χαρακτιρα να καταλιξουν 

ςτον πιο αδφναμο. Θ κλίμακα που δθμιουργικθκε από τουσ μακθτζσ είχε 

τοποκετθμζνουσ τουσ ρόλουσ ωσ εξισ: διευκυντισ/διευκφντρια, πρόςφυγασ, 

κακαριςτισ/κακαρίςτρια, γαλάηιο πουλί. Ρροφανϊσ, τα ςυγκεκριμζνα παιδιά, 

γνωρίηοντασ από προςωπικά τουσ βιϊματα τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ εργαςίασ μιασ 

κακαρίςτριασ και των χαμθλϊν οικονομικϊν απολαβϊν του ςυγκεκριμζνου 

επαγγζλματοσ, τοποκζτθςαν τον πρόςφυγα ςε ανϊτερθ κοινωνικι βακμίδα από ό,τι 

τθν κακαρίςτρια. Σχετικά με αυτό, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςθμείωςε ότι 

«πιο κοντά ςτθν κοινωνία των παιδιϊν τθσ τάξθσ ιταν το επάγγελμα τθσ 

κακαρίςτριασ, ενϊ οι πρόςφυγεσ ιταν κάτι πιο μακρινό και γι’ αυτό δεν το ζκριναν 

ανάλογα». 

Κακϊσ όλθ θ τάξθ δεν ιταν ςφμφωνθ με τθν παραπάνω κοινωνικι κλίμακα 

των χαρακτιρων, ςκόπιμθ κεωρικθκε ι επανάλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δραςτθριότθτασ ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ. Και πάλι, ςτθ δεφτερθ κλίμακα που 

δθμιουργικθκε, ο ανϊτεροσ ρόλοσ ιταν του διευκυντι και ο ρόλοσ τθσ 

κακαρίςτριασ εξακολουκοφςε να ζπεται του πρόςφυγα. Θ μόνθ διαφοροποίθςθ 

αφοροφςε τον ρόλο του γαλάηιου πουλιοφ που πλζον δεν ιταν τελευταίο ςτθν 

κατάταξθ αλλά δεφτερο, αμζςωσ μετά τον διευκυντι. Με άλλα λόγια θ δεφτερθ 

κλίμακα κοινωνικισ βαρφτθτασ είχε ωσ εξισ: διευκυντισ/διευκφντρια, γαλάηιο 

πουλί, πρόςφυγεσ, κακαριςτισ/ κακαρίςτρια. Θ τάξθ ανακεϊρθςε τθ γνϊμθ τθσ για 

                                                
58

 Ο όροσ χρθςιμοποιείται από τθν Εφα Ραπαγεωργίου όταν παραπζμπει ςτισ τεχνικζσ status του K. 
Johnstone ςτο Ε. Ραπαγεωργίου, Θεατρικό Ραιχνίδι I και II, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων, Αριςτοτζλειο 
Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 77-94. Αναλυτικότερα για τισ τεχνικζσ status ςτο 
ίδιο το βιβλίο του K. Johnstone, Impro, Improvisation and the Theatre, Methuen Drama, London, 
2007, ς. 33-74. Οι δραςτθριότθτεσ που ακολοφκθςαν ςτο «ταξίδι των προςφφγων» αφοροφςαν πολφ 
τισ τεχνικζσ status. 
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το γαλάηιο πουλί που ιταν «ελεφκερο να πετάξει και να πάει όπου κζλει». Και πάλι, 

όμωσ υπιρχαν αντιδράςεισ ωσ προσ τθ δεφτερθ κλίμακα από κάποια παιδιά τθσ 

τάξθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα τρεισ μακθτζσ ομά, οι δίδυμοι Χρόνθσ και Βαλάντθσ και ο 

Διμοσ υποςτιριξαν ότι ο πρόςφυγασ ιταν «κατϊτεροσ» από τθν κακαρίςτρια γιατί, 

όπωσ χαρακτθριςτικά διλωςαν, «ο πρόςφυγασ είναι βρόμικοσ/είναι χάλια». 

Ζντονθ ςτθν παραπάνω κζςθ ιταν θ αντίδραςθ κάποιων παιδιϊν –κυρίωσ 

των κοριτςιϊν Αναςταςία, Μαρίνα, Ελίνα και Ζλλθ– που επανζφεραν τθ ςυηιτθςθ 

για τισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ που είχε προθγθκεί. Με αφορμι τθν αναφορά των 

μακθτϊν ςε διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ ανκρϊπων απζναντι ςε κοινωνικζσ 

μειονότθτεσ –θ τάξθ επικεντρϊκθκε κυρίωσ ςτουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ– 

ςχεδιάςτθκε δραςτθριότθτα κατά τθν οποία μια ομάδα μακθτϊν, μζςα από ζναν 

αυτοςχεδιαςμό, κα παρουςίαηε ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ, ςε μικρότερο ι 

μεγαλφτερο βακμό, τισ οποίεσ οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τουσ ωσ κοινό καλοφνταν 

να αντιλθφκοφν. Αναλυτικότερα, αποφαςίςτθκε μια κλίμακα από το «ζνα» μζχρι το 

«δζκα», όπου το «ζνα» ςιμαινε απόλυτεσ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ ενόσ ατόμου 

ενϊ το «δζκα» μθδαμινζσ κάποιου άλλου. Ακολοφκωσ, δόκθκε κρυφά ςε κάκε παιδί 

που ςυμμετείχε ςτον αυτοςχεδιαςμό ο αρικμόσ που κα υποδυόταν ςτο δρϊμενο. Οι 

αυτοςχεδιαςτικζσ υποκζςεισ που παρουςιάςτθκαν αφοροφςαν τθν πρϊτθ μζρα 

ενόσ μετανάςτθ ι πρόςφυγα ςτο νζο του ςχολείο και τισ ποικίλεσ αντιδράςεισ των 

καινοφριων ςυμμακθτϊν του. Τα παιδιά που υποδφκθκαν τουσ ρόλουσ με τισ 

διακυμάνςεισ ωσ προσ τισ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ, ςθμείωςαν απόλυτα τθν 

αντιπάκεια ι ςυμπάκειά τουσ απζναντι ςτον νζο ςυμμακθτι (αρικμοί 1, 2 και 9, 

10). Κάτι τζτοιο ζγινε άμεςα αντιλθπτό από το κοινό, που με ευκολία και επιτυχία 

αναγνϊριηε τον αντίςτοιχο αρικμό του ρόλου. Δυςκολίεσ, όμωσ υπιρξαν ςτθν 

δραματικι ζκφραςθ των ενδιάμεςων βακμίδων ςτερεοτφπων (αρικμοί 4, 5, 6, 7, 8) 

που άμεςα επθρζαηε και το κοινό εφόςον αδυνατοφςε να τισ ξεχωρίςει. Οι μακθτζσ 

ζδειξαν ζντονο ενδιαφζρον για τθ δραςτθριότθτα και μάλιςτα οι περιςςότεροι 

επεδίωξαν να δοκιμάςουν να παρουςιάςουν ρόλουσ με διαφορετικζσ βακμίδεσ 

ςτερεότυπων αντιλιψεων. Εποικοδομθτικόσ για όλθ τθν τάξθ ιταν ο ςχολιαςμόσ 

των διαφόρων ςυμπεριφορϊν που παρουςιάςτθκαν, ςχολιαςμόσ που οδιγθςε τα 

παιδιά ςε βακφτερθ κριτικι ςκζψθ και ςτοχαςμό. Χαρακτθριςτικι ιταν θ νζα 

τοποκζτθςθ των παιδιϊν ομά, ςυγκεκριμζνα του Χρόνθ και του Βαλάντθ, που ενϊ 

πριν τθ δραςτθριότθτα είχαν εκδθλϊςει κάποιεσ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ 

πρόςφυγεσ, μετά τον αυτοςχεδιαςμό υποςτιριξαν ότι: «ο πιο καλόσ ρόλοσ είναι του 

αρικμοφ δζκα/πρζπει να φερόμαςτε φιλικά ςε καινοφριουσ ςυμμακθτζσ από όπου 

κι αν αυτοί ζρχονται». 

Συνδυάηοντασ τθν κλίμακα κοινωνικισ βαρφτθτασ με τθν κλίμακα των 

διαφορετικϊν ςυμπεριφορϊν απζναντι ςε κοινωνικζσ ομάδεσ –ςτοιχεία των δφο 

προθγοφμενων δραςτθριοτιτων– τα παιδιά οδθγικθκαν ςε μια ςυηιτθςθ γφρω από 

χαρακτθριςτικά ανκρϊπων που αντιμετωπίηονται με μεγαλφτερθ ι λιγότερθ εφνοια 

ι που αλλιϊσ ζχουν μεγαλφτερο ι μικρότερο status. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ 
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αναηιτθςαν εκείνα τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των ανκρϊπων για τα οποία κα τουσ 

τοποκετοφςαν ςτθν προθγοφμενθ κλίμακα του «ζνα» ζωσ «δζκα» και κα τουσ 

ςυμπεριφζρονταν ανάλογα. Αποδζκτεσ τθσ πιο αρνθτικισ ςυμπεριφοράσ τουσ –

δθλαδι με βακμό «ζνα»– ιταν τα άτομα με «κακι εμφάνιςθ» όπωσ «περίεργθ 

οςμι» ι με ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτθριςτικά όπωσ «το μαντίλι των 

Μουςουλμάνων». Από τθν άλλθ πλευρά τθσ κλίμακασ, τθσ κετικισ αποδοχισ –με 

βακμό «δζκα»– τοποκετοφνταν «άνκρωποι καλοί» που ιταν «εργατικοί ςτθ 

δουλειά τουσ» ι ακόμθ «πλοφςιοι και περιποιθμζνοι». Πλεσ οι αναφορζσ, δθλαδι, 

των μακθτϊν ςχετίηονταν είτε με χαρακτθριςτικά τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ, είτε με 

τθν οικονομικι κατάςταςθ και αντίςτοιχα τθν επαγγελματικι καταξίωςθ των 

ανκρϊπων. 

γϋ ςτάδιο: Στο τελικό ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων, ηθτικθκε από τα 

παιδιά να αναφερκοφν ςτισ δυςκολίεσ ενόσ πρόςφυγα ςτθ νζα του πατρίδα. 

Μάλιςτα, αφζκθκε ςτθν τάξθ ανοιχτι θ επιλογι γραφισ ςε ρόλο ι εκτόσ ρόλου. 

Επίςθσ, προτάκθκαν από τουσ μακθτζσ και γράφτθκαν ςτον πίνακα από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ προβλθμάτων προςφφγων, 

ϊςτε να βοθκθκοφν κάποιοι μακθτζσ. Θ πλειοψθφία ανταποκρίκθκε ςτθ γραπτι 

εργαςία αναφζροντασ τα ιδθ ςυηθτθμζνα κακθμερινά προβλιματα των 

προςφφγων με προτεραιότθτα ςτα οικονομικά-επαγγελματικά ηθτιματα, ςτισ 

δυςκολίεσ διαμονισ και ςτθν άδικθ αντιμετϊπιςι τουσ από τθν κοινωνία. Να 

ςθμειωκεί ότι τα περιςςότερα παιδιά επζλεξαν να γράψουν τθν εργαςία τουσ ςε 

ρόλο πρόςφυγα και όχι ςε τρίτο πρόςωπο, γεγονόσ που δειλά φανζρωνε μια 

επιτυχι ενςωμάτωςθ τθσ τάξθσ ςτο πρόγραμμα τθσ δραματοποίθςθσ. Ταυτόχρονα, 

μζςα από τθν παραγωγι κειμζνων –αλλά και από τθ ςυνολικι διαδικαςία του 

ταξιδιοφ– ζγινε αντιλθπτι μια ουςιαςτικι γνωριμία και επαφι των μακθτϊν με 

τουσ πρόςφυγεσ κακϊσ γνϊριςαν τισ δυςκολίεσ τουσ, προβλθματίςτθκαν και 

ςυμμερίςτθκαν τα προβλιματά τουσ και κατζλθξαν ςε μια προςπάκεια και 

ςυγχρόνωσ ανάγκθ για ίςθ αντιμετϊπιςθ τουσ από τθν κοινωνία.  

 

6. Το ταξίδι ςτο διάςτθμα  

(Συνολικά 2 δίωρεσ ςυναντιςεισ, 27 Φεβρουαρίου 2008 και 5 Μαρτίου 

2008) 

 Το «ταξίδι ςτο διάςτθμα» αποτζλεςε πρόταςθ των δίδυμων αδερφϊν Χρόνθ 

και Βαλάντθ κατά τθν τελευταία ςυνάντθςθ τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ. 

αϋ ςτάδιο: Κεμιτό κεωρικθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, μζςω ενόσ 

καταιγιςμοφ ιδεϊν, να διατυπωκοφν εξ αρχισ οι προςδοκίεσ και προτιμιςεισ των 

μακθτϊν ςχετικά με το κζμα. Ζτςι, ςε χαρτί του μζτρου θ τάξθ ςυμπλιρωςε το 

περιεχόμενο που ικελε να ςυμπεριλαμβάνει το ςυγκεκριμζνο ταξίδι: «γνϊςεισ για 

τον γαλαξία, τουσ πλανιτεσ, τα άςτρα, τθ Σελινθ/πλθροφορίεσ για τθ ηωι ςτο 

διάςτθμα/γνωριμία με εξωγιινουσ/ταξίδι με διαςτθμόπλοιο». 
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βϋ ςτάδιο: Στο δεφτερο ςτάδιο, τθσ ςυνάντθςθσ τθσ τάξθσ με το γνωςτικό 

αντικείμενο, χρθςιμοποιικθκε το βιβλίο Γθ και Διάςτθμα59, το οποίο, μζςω μιασ 

φωναχτισ ανάγνωςθσ επιλεγμζνων ςελίδων από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, 

πρόςφερε ςτουσ μακθτζσ τισ πρϊτεσ πλθροφορίεσ. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ 

ανάγνωςθσ, ζγινε ςαφζσ ςτουσ μακθτζσ ότι κα ακολουκοφςε θ τεχνικι ρεπορτάη-

τθλεοπτικι εκπομπι, όπου όλοι κα ςυμμετείχαν ςτθ ςυηιτθςθ ςε ρόλο ειδικοφ 

επιςτιμονα· προκειμζνου να υποςτθρίξουν δυναμικά τουσ ρόλο τουσ, ηθτικθκε από 

τα παιδιά απόλυτθ ςυγκζντρωςθ και προςοχι κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ. 

Πλθ θ τάξθ αποτζλεςε ζνα πολφ ςυγκεντρωμζνο ακροατιριο, αλλά κάποιοι μακθτζσ 

ζδειξαν ακόμθ περιςςότερο το ενδιαφζρον τουσ, κακϊσ, με δικι τουσ πρωτοβουλία, 

αποφάςιςαν να κρατιςουν ςθμειϊςεισ του γνωςτικοφ αντικειμζνου κατά τθ 

διάρκεια τθσ φωναχτισ ανάγνωςθσ. Τθν πρωτοβουλία ανζλαβαν θ Αναςταςία, θ 

Μαρίνα και θ Ελίνα, μακιτριεσ με καλι ςχολικι επίδοςθ που πάντα ζδειχναν 

ενδιαφζρον για το πρόγραμμα αλλά και ο Χρόνθσ, ο Βαλάντθσ και ο Μιχάλθσ, που 

ζδειξαν ενδιαφζρον για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Στθν τθλεοπτικι εκπαιδευτικι 

εκπομπι που ακολοφκθςε, ο κάκε μακθτισ ειςιγαγε τον ρόλο του ειδικοφ 

επιςτιμονα τθσ προτίμθςισ του: «αρχθγόσ επιςτθμόνων/επιςτιμονασ/βοθκοί 

επιςτθμόνων/ αςτροναφτθσ/φοιτιτρια» ανάλογα με το βακμό που επικυμοφςε να 

ςυμμετάςχει ςτθ ςυηιτθςθ. Ρρωταγωνιςτζσ αποδείχκθκαν κυρίωσ τα αγόρια –

Χρόνθσ, Βαλάντθσ, Μιχάλθσ, Στζφανοσ, Διμοσ– που με ιδιαίτερθ ευςτοχία και 

ενδιαφζρον αναφζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ πλθροφορίεσ του βιβλίου. Σθμαντικι 

ιταν, βζβαια, και θ προςφορά τθσ Αναςταςίασ και τθσ Μαρίνασ, που ςε όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ ςυμμετείχαν δθμιουργικά. Ωσ προσ τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι με τθν ανάλθψθ ρόλων ειδικϊν 

επιςτθμόνων, τα παιδιά ιρκαν ςε μια πρϊτθ επαφι με τθν ιδιαίτερα ςθμαντικι 

τεχνικι τθσ Dorothy Heathcote ο μανδφασ του ειδικοφ, που κα αναπτφςςονταν πιο 

ολοκλθρωμζνα ςτθ δεφτερθ φάςθ. 

 Κακϊσ θ ωσ τϊρα επαφι τθσ τάξθσ με τθ λογοτεχνία δεν ςυμπεριλάμβανε τθ 

ςιωπθλι, προςωπικι ανάγνωςθ κειμζνων εκ μζρουσ των μακθτϊν, παρά μόνο 

φωναχτζσ αναγνϊςεισ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, ςτόχοσ τθσ επόμενθσ 

δραςτθριότθτασ ιταν θ ανάγνωςθ αποςπαςμάτων βιβλίων γνϊςεων από ομάδεσ 

μακθτϊν και ακολοφκωσ θ παρουςίαςι τουσ ςε ζνα δραματικό περιβάλλον με τθ 

βοικεια τεχνικϊν δραματοποίθςθσ. Ζτςι, επιτυγχάνονταν μια ςταδιακι προςζγγιςθ 

των ςτόχων του προγράμματοσ με απϊτερθ επιδίωξθ τθν ανάγνωςθ ολόκλθρου 

λογοτεχνικοφ βιβλίου από κάκε μακθτι, τθν προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ και τθ 

δθμιουργία ανεξάρτθτων και κριτικϊν αναγνωςτϊν. 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ που ςτθν κακεμιά 

δόκθκε από ζνα βιβλίο με επιλεγμζνεσ προσ ομαδικι ανάγνωςθ ςελίδεσ. Στόχοσ 

μετά τθν ανάγνωςθ ιταν θ παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν με τθ χριςθ μιασ 

                                                
59

 Α. Φιλίππου (επιμ.), Γθ και Διάςτθμα, μτφ. Α. Καρανικολοφ, Μίνωασ, Ακινα, 1997, ς. 
2,3,4,10,11,14,18.  
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τεχνικισ δραματοποίθςθσ που οι μακθτζσ κα επζλεγαν. Με απόλυτθ ςυνεργαςία, 

ομαδικότθτα και προςοχι, τα παιδιά διάβαςαν τα αποςπάςματα, κράτθςαν 

ςθμειϊςεισ ςτα τετράδια ταξιδιοφ τουσ, επζλεξαν τθν τεχνικι δραματοποίθςθσ τθσ 

αρεςκείασ τουσ και παρουςίαςαν τθ δραςτθριότθτά τουσ. Αναλυτικότερα θ πρϊτθ 

ομάδα παρουςίαςε αποςπάςματα από το βιβλίο Ρφραυλοι και διαςτθμικά ταξίδια60 

του Κζνεκ Γκάτλαντ. Επιλζγοντασ τθν τεχνικι ρεπορτάη-τθλεοπτικι εκμπομπι, τα 

παιδιά ςε ρόλουσ δθμοςιογράφων και προςκεκλθμζνων ζδωςαν με επιτυχία όλεσ 

τισ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ζγιναν κατανοθτζσ ςτο κοινό τουσ, τθ δεφτερθ, δθλαδι, 

ομάδα. Αντίςτοιχα, θ άλλθ ομάδα με τθν τεχνικι κυρίωσ τθσ δραματοποιθμζνθσ 

αφιγθςθσ, αλλά και με τθ χριςθ κάποιων παγωμζνων εικόνων, παρουςίαςε με 

ςαφινεια αποςπάςματα του βιβλίου Διαςτθμικά Ταξίδια61 του Ian Graham. Με 

άλλα λόγια θ δραςτθριότθτα αποτζλεςε μια αλλθλο-διδαςκαλία μεταξφ των 

ομάδων, γεγονόσ που τουσ ενκουςίαςε. Με τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, 

πζτυχε θ πρϊτθ ανάγνωςθ αποςπαςμάτων παιδικϊν βιβλίων γνϊςεων από τουσ 

ίδιουσ τουσ μακθτζσ, κακϊσ μζςα ςτισ ομάδεσ κατάφεραν να κατανοιςουν τισ 

πλθροφορίεσ, να τισ ςυηθτιςουν, να τισ αξιοποιιςουν και να τισ παρουςιάςουν 

χρθςιμοποιϊντασ επιτυχϊσ κάποιεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. 

 Στο πλαίςιο μιασ προςπάκειασ για ανταπόκριςθ του προγράμματοσ ςτθν 

προςδοκία πολλϊν μακθτϊν για «ταξίδι με διαςτθμόπλοιο» –όπωσ ςυγκεκριμζνα 

είχε διατυπωκεί μζςω του προθγοφμενου καταιγιςμοφ ιδεϊν κατά τθν ζναρξθ του 

κζματοσ– οργανϊκθκε ζνα παιχνίδι ρόλου όπου θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, ςε 

ρόλο επιςτθμονικοφ υπεφκυνου ςθμαντικισ μυςτικισ αποςτολισ ςτο διάςτθμα, 

κάλεςε τουσ μακθτζσ ωσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ να ςυμμετάςχουν ςτθν αποςτολι για 

τθ ςωτθρία τθσ Γθσ.62 Με τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ τα παιδιά κλικθκαν να 

παρουςιάςουν τουσ εαυτοφσ τουσ, τθν ειδικότθτά τουσ και τθν προςφορά τουσ ςτθν 

αποςτολι, πείκοντασ τον επιςτθμονικό υπεφκυνο να τουσ προςλάβει. Τα αγόρια 

επζλεξαν ειδικότθτεσ όπωσ «διευκυντισ διαςτθμικοφ 

ςτακμοφ/αςτρονόμοσ/αςτροναφτθσ/βοθκόσ αςτροναφτθ/υπεφκυνοσ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν», ενϊ τα κορίτςια προτίμθςαν ςτθν πλειοψθφία τουσ τον ρόλο τθσ 

«νοςοκόμασ» και τθσ «βοθκοφ νοςοκόμασ». Πλθ θ τάξθ άςκθςε μια πλοφςια 

επιχειρθματολογία για τθν αναγκαιότθτα τθσ παρουςίασ τθσ ςτθν αποςτολι και 

πζτυχε τθν πρόςλθψι τθσ. Ζτςι, υποδθλωνόταν θ ζντονθ διάκεςθ όλων των 

μακθτϊν να λάβουν μζροσ ςτθ δραςτθριότθτα.  

                                                
60 Κ. Γκάτλαντ, Ρφραυλοι και διαςτθμικά ταξίδια, Εξερευνθτισ, Αγροτικζσ Συνεταιριςτικζσ Εκδόςεισ, 
Κεςςαλονίκθ, ς. 10, 11,12, 15, 16, 18.  
61 I. Graham, Διαςτθμικά ταξίδια, μτφ. Δ. Κεοδωρακάτοσ, Ερευνθτζσ, Ακινα, 1992, ς. 24,25,26,27,28. 
62 Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ιςτορία πάνω ςτθν οποία βαςίςτθκε θ δραςτθριότθτα ενείχε επιςτθμονικζσ 
γνϊςεισ και ιταν θ ακόλουκθ: ζνασ αςτεροειδισ ξζφυγε από τθν πλατιά ηϊνθ ανάμεςα ςτισ τροχιζσ 
του Άρθ και του Δία με αποτζλεςμα να απειλεί τον πλανιτθ Γθ. Θ πικανι πρόςκρουςθ του 
αςτεροειδι με τθ Γθ κα μποροφςε να προκαλζςει παλιρροϊκά κφματα, ςειςμοφσ, δυςάρεςτεσ 
επιρροζσ ςτο κλίμα του πλανιτθ όπωσ και τθν εξαφάνιςθ ηωντανϊν οργανιςμϊν. Απαραίτθτθ 
κεωρικθκε θ αποςτολι ειδικοφ εκπαιδευμζνου προςωπικοφ προκειμζνου να αποφευχκεί θ 
πρόςκρουςθ και να εξαςφαλιςτεί θ ςωτθρία του πλανιτθ. Στο A. Φιλίππου 1997, ό.π., ς. 17.  
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Στο πλαίςιο ενόσ ςεμιναρίου επιςτθμονικισ ενθμζρωςθσ των μελϊν τθσ 

αποςτολισ, εντάχκθκε ςτο δραματικό περιβάλλον θ ανάγνωςθ αποςπαςμάτων του 

βιβλίου γνϊςεων Ρόλεισ ςτο διάςτθμα. Θ ηωι ςτο μζλλον. Μακαίνοντασ για τθ ηωι 

ςτο διάςτθμα. Οδθγόσ για αρχάριουσ.63 Ακολοφκωσ, με τθν τεχνικι ανίχνευςθ τθσ 

ςκζψθσ ηθτικθκε από τα παιδιά να αποφαςίςουν και να εκφράςουν τθ ςκθνι του 

αποχωριςμοφ τουσ από τθ Γθ, δίνοντασ πλθροφορίεσ για τα πρόςωπα που κα 

επζλεγαν να χαιρετίςουν κακϊσ και τα αγαπθμζνα αντικείμενα που αποφάςιηαν να 

ταξιδζψουν μαηί τουσ. Ωσ προσ τα αγαπθμζνα πρόςωπα, όλα τα παιδιά χαιρζτιςαν 

τθν οικογζνειά τουσ ενϊ θ Αναςταςία, θ Μαρίνα και θ Ελίνα αναφζρκθκαν και ςτον 

αποχωριςμό των «μικρϊν παιδιϊν» τουσ. Ωσ προσ τα αντικείμενα που τουσ ιταν 

απαραίτθτα ςτθν αποςτολι, υπερίςχυςε θ επιλογι του playstation –από τον Τάκθ, 

τον Χάρθ και τον Σταφρο– και του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι –από τον Βαλάντθ, τον 

Χρόνθ και τθ Στεφανία. Μεμονωμζνεσ επιλογζσ ιταν: «εργαλεία 

δουλειάσ/καλλυντικά/ςκφλοσ». Χρειάηεται να ςχολιαςτεί ότι μόνο μία από τισ 

επιλογζσ των παιδιϊν ενείχε ςυναιςκθματικό δζςιμο –«ςκφλοσ»– ενϊ θ 

πλειοψθφία ςχετιηόταν με θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ιδιαίτερα δθμοφιλείσ ςτα 

ςθμερινά παιδιά. 

Με τθν τεχνικι τθσ ομαδικισ διαμόρφωςθσ χϊρου, ζγινε πρόταςθ ςτα 

παιδιά να ςχεδιάςουν το διαςτθμόπλοιο με το οποίο κα ταξίδευαν. Ανακαλϊντασ 

νεοαποκτθκείςεσ γνϊςεισ, οι μακθτζσ όριςαν χϊρουσ: «καλαμίςκοσ 

χειριςμοφ/καλαμίςκοσ ελζγχου και ςυντιρθςθσ/κυρίδα ειςόδου/καλαμίςκοσ 

κακόδου/πιλοτιριο/κάλαμοσ φπνου και γεφματοσ», τουσ οποίουσ ςυνόδεψαν με 

πολφχρωμα υφάςματα και με βοθκθτικζσ πινακίδεσ –όπου αναγράφονταν τα μζρθ 

του διαςτθμόπλοιου– προκειμζνου να είναι ςαφζςτερθ θ διαρρφκμιςθ του 

ςκάφουσ. Στθ ςυνζχεια, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι τθσ μεταμόρφωςθσ, ζγινε 

αναπαράςταςθ τθσ απογείωςθσ, κατά τθν οποία ςυνδυάςτθκαν ζντονεσ ρυκμικζσ 

κινιςεισ και ςυγχρονιςμζνοι ιχοι των παιδιϊν ςε ζνα κλίμα απόλυτθσ ςυνεργαςίασ.  

Ακολοφκωσ –μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ δφςκολθσ μζρασ του 

ταξιδιοφ– θ τάξθ μεταφζρκθκε ςτο «κάλαμο του γεφματοσ» του διαςτθμόπλοιου, 

τθν ϊρα λίγο πριν από τον φπνο. Σε αυτό το ςθμείο, με τθ βοικεια τθσ τεχνικισ τθσ 

τελετουργίασ, ζγινε μια προςπάκεια να εκφραςτοφν οι βαςικζσ θκικζσ αξίεσ και 

κϊδικεσ ςυμβίωςθσ και ςυνεργαςίασ των παιδιϊν· τελικόσ ςκοπόσ τθσ 

δραςτθριότθτασ ιταν να εξεταςτεί ο πικανόσ βακμόσ που οι παραπάνω «θκικοί 

κανόνεσ» επιδζχονταν τροποποίθςθ λόγω δυςμενϊν περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ι 

αναγκϊν επιβίωςθσ.64 Ριο ςυγκεκριμζνα, θ τεχνικι τθσ τελετουργίασ ςυμπεριζλαβε 

τζςςερισ ςυναντιςεισ ςτισ οποίεσ το πλιρωμα του διαςτθμόπλοιου ςυμμετείχε τθν 

ϊρα του γεφματοσ, μετά από τθν ολοκλιρωςθ κάκε δφςκολθσ μζρασ. Οι μακθτζσ 
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 Σ. Ανγκλισ & Κ. Ατλεϊ, Ρόλεισ ςτο διάςτθμα. Θ ηωι ςτο μζλλον. Μακαίνοντασ για τθ ηωι ςτο 
διάςτθμα. Οδθγόσ για αρχάριουσ, μτφ. Χ. Γεωργολιόσ, Σίρρισ, Κεςςαλονίκθ, 2000, ς. 8, 10, 12, 14, 16, 
22, 26, 28. 
64 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 69. 
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ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ, μζςω μιασ φιλικισ, εποικοδομθτικισ ςυηιτθςθσ, όριςαν 

τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ ομαλισ ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ κατά τθ διάρκεια 

τθσ αποςτολισ. Τα παιδιά αποφάςιςαν για: «κανόνεσ προςωπικισ 

υγιεινισ/κακαριότθτα του χϊρου/ςεβαςμό ςτθ γνϊμθ του άλλου/ςυνεργαςία ςε 

επαγγελματικά κζματα/ίςουσ όρουσ και ωράρια εργαςίασ/κοινι χριςθ τροφίμων, 

νεροφ και φαρμάκων χωρίσ αδικίεσ/οριςμόσ μιασ ϊρασ ελεφκερου χρόνου για 

ανάγνωςθ βιβλίων ι χριςθ υπολογιςτι». Στθ δεφτερθ ςυνάντθςθ των μελϊν τθν 

επόμενθ μζρα, ενϊ οι μακθτζσ ςυηθτοφςαν για τθν ανάγκθ διατιρθςθσ των 

κανόνων, παρουςιάςτθκε θ πρϊτθ δυςκολία: θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςε ρόλο 

επιςτθμονικοφ υπεφκυνου ανακοίνωςε τθν ζλλειψθ νεροφ και τθν ανάγκθ 

οικονομίασ. Ζντονεσ και διαςπαςτικζσ ωσ προσ το ομαδικό πνεφμα ιταν οι 

αντιδράςεισ των παιδιϊν που άρχιςαν να καταπατοφν τουσ κανόνεσ δθλϊνοντασ ςε 

ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ: «όταν κοιμθκοφν οι άλλοι κα πιω νερό/αναγκαςτικά κα 

κλζψω νερό/χρειάηομαι νερό για λόγουσ κακαριότθτασ οπότε κα κλζψω/δεν κα 

δουλζψω αν δεν ζχω όςο νερό κζλω». Στθν τρίτθ ςυνάντθςθ, όπου ενθμερϊκθκαν 

για το επιπλζον πρόβλθμα τθσ μείωςθσ των τροφίμων, λόγω κακοφ 

προχπολογιςμοφ, οι μακθτζσ ςχεδόν απζρριψαν τουσ προθγοφμενουσ κανόνεσ 

ςθμειϊνοντασ: «κα κάνω τον άρρωςτο για να μου δϊςουν νερό και φαγθτό/δεν 

ξαναδουλεφω/να ορίςουμε κανόνα όπου κάκε χοντρόσ κα τρϊει λιγότερο από τουσ 

άλλουσ, γιατί αυτόσ ζχει λίποσ να αποκθκεφςει/ξεχνάω όλουσ τουσ προθγοφμενουσ 

κανόνεσ». Στθν τελευταία, όμωσ, ςυνάντθςθ, με τθν καταλυτικι διλωςθ του 

περιοριςμοφ του φπνου, τθσ ξεκοφραςθσ και του ελεφκερου χρόνου, λόγω διπλισ 

βάρδιασ ςε κατάςταςθ ζκτακτθ ανάγκθσ, τα παιδιά παρουςίαςαν μια τελείωσ 

διαφορετικι και απροςδόκθτθ –ςφμφωνα με τα παραπάνω– αντίδραςθ: «δεν 

ζχουμε να φάμε, δεν ζχουμε να πιοφμε, τϊρα, οφτε να κοιμθκοφμε, χρειάηεται να 

ςυνεργαςτοφμε». Ρράγματι, οι μακθτζσ διατφπωςαν πολλζσ προτάςεισ 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων τουσ που, μζςα από ςυνεργαςία και ςυηιτθςθ, 

προςπάκθςαν να εξελίξουν. Αναλυτικότερα οι νοςοκόμεσ πρόςφεραν «φάρμακο 

που βοθκά το πλιρωμα να αντζχει ςε λιγότερο φαγθτό και λιγότερο φπνο», ενϊ τα 

αγόρια αναφζρκθκαν ςε «αφυδατωμζνα τρόφιμα που με λίγεσ ςταγόνεσ νεροφ 

αποκτοφν μζγεκοσ που ςθμαίνει ποςότθτα φαγθτοφ» ι ςε «δροςερζσ καραμζλεσ 

που μειϊνουν τθ δίψα». Ρρωταγωνιςτζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

αναδείχκθκαν θ Αναςταςία, θ Ελίνα και ο Χρόνθσ. Σε ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε για 

τθν καταπάτθςθ των κανόνων, οι μακθτζσ ςχολίαςαν ότι «ιταν κακαρά κζμα 

ανάγκθσ» και εφόςον είχαν να αντιμετωπίςουν πείνα, δίψα και κοφραςθ ιταν 

περιςςότερο δικαιολογθμζνοι: «κυρία, δεν φταίμε εμείσ… πεινοφςαμε και 

διψοφςαμε… ιταν λογικό να κλζψουμε». Βζβαια, όλοι ευχαριςτικθκαν και 

υπογράμμιςαν τθν αίςια ζκβαςθ τθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία οδθγικθκαν λόγω 

ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ. 

Το «ταξίδι με διαςτθμόπλοιο» ζφταςε ςτο τζλοσ του με τθν ευχάριςτθ 

ανακοίνωςθ τθσ επιτυχίασ τθσ αποςτολισ και αντίςτοιχα τθσ ςωτθρίασ του πλανιτθ. 
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Με τθν τεχνικι ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ τθν ϊρα του τελευταίου νυχτερινοφ φπνου 

ςτο ςκάφοσ, οι μακθτζσ μοιράςτθκαν τισ ςκζψεισ και ςυναιςκιματά τουσ από τθ 

ςυνολικι περιπζτεια. Ππωσ αναφζρει θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια: «τα παιδιά 

ζβαλαν το ςυναιςκθματικό δζςιμο πάνω από οποιαδιποτε άλλθ εμπειρία». Σε αυτό 

το ςυναιςκθματικό δζςιμο μπορεί να ςυντζλεςε ο κοινόσ ςτόχοσ για επιβίωςθ και 

για ομαδικι αντιμετϊπιςθ δφςκολων καταςτάςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα θ τάξθ 

διλωςε: «λυπάμαι για τουσ φίλουσ που χάνω από το διαςτθμόπλοιο/δεν κα 

ξαναδϊ τουσ φίλουσ μου που μζναμε μαηί/το αρνθτικό είναι οι φιλίεσ που κα 

χακοφν/δεν είχαμε φαγθτό οφτε νερό αλλά το αντιμετωπίςαμε όλοι μαηί». Σαφϊσ θ 

πλειοψθφία αναφζρκθκε και ςτθ χαρά τθσ επιςτροφισ ςτα αγαπθμζνα 

οικογενειακά πρόςωπα: «χαίρομαι που επιςτρζφω γιατί κα ξαναδϊ τον άντρα 

μου/κα πάω ςπίτι και κα παίξω με τα αδζρφια μου/κα γυρίςω με αςφάλεια ςτθν 

οικογζνειά μου». Σε γενικζσ γραμμζσ, μζςα από τθ τεχνικι τθσ τελετουργίασ, τα 

παιδιά ζκαναν ζνα πζραςμα από τθν αρχικι ανάγκθ κακοριςμοφ αρχϊν και 

κανόνων ςυμβίωςθσ, ςτθν απρόςμενθ καταπάτθςθ και ακφρωςι τουσ λόγω 

δυςμενϊν ςυνκθκϊν και τελικά ςτθν αναγκαιότθτα επαναφοράσ και τιρθςθσ των 

κανόνων με ςτόχο τθν κοινι και επιτυχι αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων. Ραράλλθλα 

με τον ςεβαςμό ςτισ αρχζσ –που οι ίδιοι ζκεςαν– οι μακθτζσ ςυνειδθτοποίθςαν τθν 

ανάγκθ ςεβαςμοφ ςτον ςυνάνκρωπο και ςτον εαυτό: «Δεν ιταν λφςθ να κλζβουμε 

και να λζμε ψζματα, χρειαηόταν άλλεσ προςπάκειεσ/δεν μου άρεςε που ζκλεβα το 

νερό των άλλων, αλλά τι άλλο μποροφςα να κάνω/όλα τα μυαλά μαηί βρικαμε τθ 

λφςθ». 

Σε μια προςπάκεια ανταπόκριςθσ του ταξιδιοφ ςτθν προςδοκία τθσ τάξθσ για 

«γνωριμία με εξωγιινουσ» ςχεδιάςτθκε θ ακόλουκθ δραςτθριότθτα: αρχικά με 

ζναν καταιγιςμό ιδεϊν τα παιδιά εκφράςτθκαν για τθν εξωτερικι εμφάνιςθ των 

εξωγιινων κεωρϊντασ ότι: «ζχουν μεγάλα αυτιά/πολλά χζρια και κεραίεσ/τρία 

δάχτυλα/μεγάλα μάτια/δεν ζχουν μφτθ/είναι φτιαγμζνοι από πυρίτιο». Ωσ προσ τθ 

διάκεςι τουσ προσ το ανκρϊπινο είδοσ, θ τάξθ ςυμφϊνθςε ότι: «αντιπακοφν τουσ 

ανκρϊπουσ/είναι κακοί με κρφα ςυναιςκιματα». Αντίςτοιχα αρνθτικι ιταν και θ 

διάκεςθ των παιδιϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τον Λευτζρθ και τον Χάρθ, μακθτζσ 

ρωςικισ καταγωγισ, που διλωςαν ςυμπάκεια και φιλικι διάκεςθ. Κακϊσ ζνασ από 

τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ του προγράμματοσ ιταν θ γνωριμία με το διαφορετικό, ο 

κριτικόσ ςτοχαςμόσ πάνω ςε προθγοφμενεσ ςκζψεισ και ςυμπεριφορζσ και κατ’ 

επζκταςθ ο ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, κεωρικθκε ευκαιρία για τα παιδιά να 

βιϊςουν επιπλζον καταςτάςεισ του Άλλου, μζςα από μια επαφι με τον διαφορετικό 

κόςμο των εξωγιινων. Εξ αρχισ ιταν ολοφάνερθ μια ςτερεότυπθ αντιμετϊπιςθ τθσ 

τάξθσ προσ τον κόςμο των μθ γιινων. 

Ενδιαφζρουςα ςε αυτό το ςθμείο κρίκθκε θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ 

βιβλίου Τα πουλιά τθσ εξωγιινθσ65 τθσ Ειρινθσ Καμαράτου-Γιαλλοφςθ από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Στο βιβλίο παρουςιάηεται ζνασ διαφορετικόσ, ιδιαίτεροσ 
                                                
65 Ε. Καμαράτου-Γιαλλοφςθ, Τα πουλιά τθσ εξωγιινθσ, Λωτόσ, 1995. 
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τρόποσ επικοινωνίασ και ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων κάποιων εξωγιινων ενόσ 

μακρινοφ πλανιτθ που «κάκε φορά που ικελαν να δείξουν τα ςυναιςκιματά τουσ, 

χαρά, λφπθ, κυμό, μίςοσ, θ καρδιά τουσ ζδινε εντολι ςτο ανάλογο πουλάκι να βγει 

ζξω από τθ φωλιά και να πετάξει τριγφρω τιτιβίηοντασ».66 Επίςθσ διαγράφεται θ 

όμορφθ και τρυφερι φιλία μεταξφ τθσ πρωταγωνίςτριασ εξωγιινθσ, Ντιν-Ντιν και 

ενόσ αγοριοφ κακϊσ και θ όλθ προςπάκεια του κοριτςιοφ να του ςυμπαραςτακεί 

ζωσ ότου αδυνατεί να εκφραςτεί γιατί τα «πουλιά-ςυναιςκιματά τθσ» αιςκάνονται 

αδυναμία και αναςφάλεια. 

Τα περιςςότερα παιδιά ςυγκινικθκαν από τθ ςυνολικι προτροπι του 

κειμζνου για απελευκζρωςθ τθσ προςωπικισ ζκφραςθσ με όλα τα ςυναιςκιματα 

που διακατζχουν τα όντα. Μάλιςτα κεϊρθςαν «πολφ όμορφο/ζξυπνο και γλυκό» 

τον ςυγκεκριμζνο τρόπο ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων των εξωγιινων. Εξαίρεςθ 

αποτζλεςε ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά, που ανζφερε ότι «μια φωλιά ςτο κεφάλι 

είναι άςχθμοσ τρόποσ ζκφραςθσ». Το μεγαλφτερο, όμωσ, ενδιαφζρον, παρουςίαςε 

θ αλλαγι ςτάςθσ των παιδιϊν απζναντι ςτουσ εξωγιινουσ. Και ενϊ πριν από τθν 

ανάγνωςθ του βιβλίου τα παιδιά φανζρωςαν μια αρνθτικι διάκεςθ απζναντί τουσ, 

μετά από τθ γνωριμία με τθν Ντιν-Ντιν και τον κόςμο τθσ, θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ 

ςθμείωςε μετατόπιςθ τθσ προθγοφμενθσ ςτάςθσ, κατακζτοντασ ςυναιςκιματα 

ςυμπάκειασ, καλοςφνθσ και φιλίασ. Δθλϊνει χαρακτθριςτικά θ Αναςταςία και θ 

Ελίνα αντίςτοιχα: «ςτθν αρχι νόμιηα ότι ιταν κακοί, αλλά τϊρα άλλαξα 

γνϊμθ/ςυμπάκθςα πολφ τθν Ντιν-Ντιν και τον πλανιτθ τθσ». Άλλωςτε, θ απόλυτθ 

μετατόπιςθ των ιδεϊν των παιδιϊν αποτελοφςε γεγονόσ που είχε ξαναεμφανιςτεί 

κατά τθ διάρκεια προθγοφμενων δραςτθριοτιτων.67 

Με τθν τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα, οι μακθτζσ ηωγράφιςαν ςε χαρτί του 

μζτρου τθν πρωταγωνίςτρια Ντιν-Ντιν και προζβθκαν ςτον χαρακτθριςμό τθσ 

ςυμπλθρϊνοντασ ότι: «είναι καλι/υπομονετικι/φιλότιμθ/ευαίςκθτθ/ξζρει να 

βοθκά, να ςυγχωρεί και να μθ κυμϊνει». Ακολοφκθςε δραςτθριότθτα κατά τθν 

οποία θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςε ρόλο τθσ εξωγιινθσ Ντιν-ντιν (δάςκαλοσ ςε 

ρόλο) επιςκζφτθκε τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ ςτο πλαίςιο του ταξιδιοφ τθσ ςτθ Γθ. Λίγα 

λεπτά πριν από τθν αναχϊρθςι τθσ για τον πλανιτθ τθσ, ηιτθςε από τα παιδιά να 

τθσ χαρίςουν κάποια πράγματα –λζξεισ, ςυμβουλζσ, τραγοφδια, ζκιμα– τθσ Γθσ, 

προκειμζνου να τα μεταδϊςει ςτον κόςμο τθσ. Οι μακθτζσ ςυνεργάςτθκαν πολφ 

δθμιουργικά και ζδειξαν ιδιαίτερθ προκυμία να μοιραςτοφν ςτοιχεία όλων των 

πολιτιςμϊν τθσ τάξθσ, παρακινϊντασ ο ζνασ τον άλλο. Με επιτυχι τον ςτόχο τθσ 

ενςωμάτωςθσ όλων των γλωςςϊν τθσ τάξθσ68, τα παιδιά χάριςαν λζξεισ ςτα 

ελλθνικά, αλβανικά, ρωςικά και ρομανί, λζξεισ όπωσ: «ςε 

αγαπϊ/Τεντοφα/Λουμπλιοφ/Μαγκαφτουτ» ςε κακεμιά γλϊςςα αντίςτοιχα. 

                                                
66

 Π.π., ς. 9. 
67

 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ δραςτθριότθτα με τισ παραλλαγζσ των παραμυκιϊν 
«Κοκκινοςκουφίτςα» και «Ο λφκοσ και τα τρία γουρουνάκια» κατά τθ διάρκεια τθσ προκαταρκτικισ 
φάςθσ. 
68 Coelho 2007, ό.π., ς. 381.  
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Αξιοςθμείωτο ιταν ότι μερικοί μακθτζσ γνϊριηαν κάποιεσ λζξεισ, οι οποίεσ δεν 

εντάςςονταν οφτε ςτθν κυρίαρχθ οφτε ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, αλλά, λόγω τθσ 

κοινισ ςυνφπαρξθσ των παιδιϊν τα τελευταία τζςςερα χρόνια και τθσ ταυτόχρονθσ 

ζκκεςισ τουσ ςε ποικίλα γλωςςικά ακοφςματα, είχαν εξοικειωκεί μαηί τουσ. 

Χαρακτθριςτικζσ ωσ προσ αυτό ιταν δυο μακιτριεσ, θ Αναςταςία, ελλθνικισ 

καταγωγισ, και θ Ελίνα, αλβανικισ, που αναφζρκθκαν ςε ρωςικι λζξθ 

«καλθνφχτα/ντόμπρε νότςε». Βζβαια, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι τα 

ςυγκεκριμζνα κορίτςια γενικότερα ζδειχναν ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ 

γνϊςθ. Ραρόμοιεσ αναφορζσ ςε μθ ελλθνικζσ λζξεισ είχαν ςυντελεςτεί και ςε 

προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ69, οι οποίεσ, όμωσ, δεν ςχολιάςτθκαν τότε από τθν 

τάξθ. Αντίκετα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι διαφάνθκε ζντονθ αποδοχι και 

καυμαςμόσ προσ τισ δφο μακιτριεσ από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Να 

ςθμειωκεί ότι κάποια παιδιά, ςυγκεκριμζνα ο Στζφανοσ, ο Μιχάλθσ και ο Τάκθσ, 

ελλθνικισ καταγωγισ, αναφζρκθκαν και ςε αγγλικζσ λζξεισ: «good-morning/good-

night», προςπακϊντασ προφανϊσ με τον τρόπο αυτό να προςφζρουν ςτθν 

πολυγλωςςία. Θ Αναςταςία κζλθςε να αφιερϊςει ςτθν Ντιν-Ντιν το τραγοφδι «Κάνε 

υπομονι»· το παράδειγμά τθσ ακολοφκθςαν θ Στεφανία και θ Μαριάνκθ, μακιτριεσ 

ομά, που τθσ χάριςαν το τραγοφδι «όλα κα πάνε καλά». Ωσ ςυνζχεια, ο Διμοσ, 

μακθτισ ομά, παρουςιάηοντασ μια ςυςτολι κακϊσ θ πρόταςι του αφοροφςε ζνα 

τςιγγάνικο τραγοφδι: «κυρία, πειράηει που είναι τςιγγάνικο;», αφιζρωςε το 

«Τηαςταρ αμενγκε ντουρ» που ςιμαινε «βαδίηουμε οι δυο μασ μακριά». Πςον 

αφορά τα ιδιαίτερα ζκιμα που θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςτο ρόλο τθσ εξωγιινθσ 

ηιτθςε από τθν τάξθ, τα παιδιά δεν κατάφεραν να ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ 

κάποιο ςυγκεκριμζνο, ϊςτε να το μοιραςτοφν με τουσ υπόλοιπουσ. Μόνο ο Χρόνθσ, 

μακθτισ ομά, υποςτιριξε ότι «τα τςιγγάνικα ζκιμα είναι τα ίδια με τα ελλθνικά» 

και ςυμπλιρωςε ότι κα μποροφςε ίςωσ να χαρίςει «το ζκιμο του Αϊ Γιϊργθ με τον 

ιδιαίτερο τρόπο ςφαγισ του αρνιοφ». Το ςίγουρο ιταν ότι με τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα πολλά ιταν τα παιδιά που ζνιωςαν το αίςκθμα τθσ προςφοράσ και 

τθσ δθμιουργικισ ςυμμετοχισ, παιδιά που ςε άλλεσ περιπτϊςεισ δεν παρουςίαηαν 

τζτοια δυναμικότθτα –ςυγκεκριμζνα οι ομά Διμοσ, Στεφανία και Μαριάνκθ, οι 

μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ Λευτζρθσ και Χάρθσ και θ Ελεονϊρα, μακιτρια 

αλβανικισ καταγωγισ. 

γϋ ςτάδιο: Πςον αφορά το τελευταίο ςτάδιο του ταξιδιοφ, το ςτάδιο, 

δθλαδι, τθσ παραγωγισ κειμζνων, ηθτικθκε από τα παιδιά ςε ρόλο αςτροναφτθ να 

γράψουν μια εμπειρία τουσ ςτο διάςτθμα. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία 

ανταποκρίκθκαν κυρίωσ τα αγόρια που, ωσ προσ το περιεχόμενο, ζδωςαν 

περιγραφζσ εικόνων του διαςτιματοσ που τουσ εντυπωςίαςαν ι κινδφνων που 

αντιμετϊπιςαν: «με εντυπωςίαςε ζνα υπζροχο δαχτυλίδι, ζνα ροη δαχτυλίδι γφρω 

γφρω από τον πλανιτθ/θ μεγάλθ λάμψθ ιταν θ Σελινθ που φαινόταν 

                                                
69

 Ριο ςυγκεκριμζνα ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ ανάκλθςθσ λζξεων τθσ μθτρικισ γλϊςςασ των 
παιδιϊν ςτο «ταξίδι των ναυτικϊν» ςτθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ. 
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παραμυκζνια/εκεί που μελετοφςαμε το διάςτθμα, ζνασ αςτεροειδισ μασ 

επιτζκθκε». Στα κείμενά τουσ αρκετζσ ιταν οι αναφορζσ των παιδιϊν ςτισ νζεσ 

γνϊςεισ που απζκτθςαν. Βζβαια, υπιρξαν και γραπτζσ εργαςίεσ μακθτριϊν, κακϊσ 

κάποια κορίτςια –κυρίωσ θ Αναςταςία, θ Μαρίνα και θ Ελίνα– πάντα ζδειχναν 

ςυνζπεια και ζντονθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα. Αξιοςθμείωτο ιταν ότι και ο 

Χάρθσ και ο Σταφροσ, τα δφο, δθλαδι, αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ, 

ανταποκρίκθκαν με απλζσ προτάςεισ ςτθ παραγωγι κειμζνων και μάλιςτα οι ίδιοι 

προκυμοποιικθκαν να τισ μοιραςτοφν με τθν υπόλοιπθ τάξθ. 

Γενικά το «ταξίδι ςτο διάςτθμα» ανταποκρίκθκε ςτισ προςδοκίεσ των 

μακθτϊν –όπωσ οι ίδιοι υποςτιριξαν ςε ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ τθσ υποενότθτασ. 

Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ ςυνειδθτοποίθςαν τθν ανάγκθ αρμονικισ 

ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων με ςεβαςμό ςε βαςικζσ αρχζσ και ςτον ςυνάνκρωπο. 

Επίςθσ, γνωρίηοντασ τον ιδιαίτερο κόςμο των εξωγιινων, μετατόπιςαν αρκετζσ 

ςτερεότυπεσ απόψεισ τουσ και ζδειξαν αποδοχι και φιλικι διάκεςθ για το 

διαφορετικό. Ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, θ τάξθ ιρκε ςε μια πρϊτθ 

επαφι με τθν τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ και πινακίδεσ ενϊ αναλυτικά 

προςζγγιςε τθν τεχνικι τελετουργία, θ οποία ςυνετζλεςε ςθμαντικά ςτθν 

ενδυνάμωςθ του ομαδικοφ πνεφματοσ, τθσ αλλθλο-υποςτιριξθσ και τθσ 

ςυνεργαςίασ των παιδιϊν. Τζλοσ, ωσ προσ τουσ αναγνωςτικοφσ ςτόχουσ, για πρϊτθ 

φορά επιτεφχκθκε θ κατ ’ιδίαν ανάγνωςθ αποςπαςμάτων από τουσ μακθτζσ. 

 

7. Το ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα 

(Συνολικά 2 δίωρεσ ςυναντιςεισ, 12 Μαρτίου και 26 Μαρτίου 2008.) 

Το «ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα» αποτζλεςε κεματικι επιλογι των 

περιςςότερων κοριτςιϊν τθσ τάξθσ, κυρίωσ ωσ απάντθςθ ςτα αγόρια μετά τθν 

πρόταςι τουσ για το «ταξίδι ςτο διάςτθμα». Θ πρόταςθ ζγινε από τθν Αναςταςία 

και τθ Μαρίνα, αλλά μαηί τουσ ςυντάχκθκαν αμζςωσ θ Ελίνα, θ Ζλλθ και θ Στεφανία.  

αϋ ςτάδιο: Επιδιϊκοντασ τθν ανάκλθςθ προθγοφμενων γνϊςεων από τα 

παιδιά, τουσ ηθτικθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ υποενότθτασ να γράψουν ςτο πλαίςιο 

τθσ παραγωγισ κειμζνων μια εργαςία με τίτλο «Ξφπνθςα ςτθν αρχαία Ελλάδα και 

είδα…». 

Ζτςι, θ ζναρξθ του ταξιδιοφ με το ςτάδιο του προκείμενου ζγινε με τθν 

ανάγνωςθ των παραπάνω εργαςιϊν των παιδιϊν. Να ςθμειωκεί ότι οι αναγνϊςεισ 

ςυνοδεφτθκαν από ζνα ακουςτικό ερζκιςμα μουςικισ από τθν ελλθνικι 

αρχαιότθτα.70 Ωσ προσ το περιεχόμενο οι μακθτζσ αναφζρκθκαν κατά κφριο λόγο 

ςτθ διαφορετικότθτα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι εποχι. Τα 

ςχόλια τουσ ιταν γενικά χωρίσ ιδιαίτερα ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ. 

Διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο εποχζσ εντοπίςτθκαν ωσ προσ τα οικοδομιματα 

(εξωτερικό και εςωτερικό ςπιτιϊν), το ςχολείο και τα μακιματα προσ διδαςκαλία, 

                                                
70

 Track 3, «Sikkinis» ςτο Petros Tabouris, Music of Greek Antiquity, Μουςικι από τθν Ελλθνικι 
Αρχαιότθτα.  
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τθν ενδυμαςία, τθν τροφι, τθ μετακίνθςθ (χριςθ αλόγων αντί αυτοκινιτων) και τθν 

πίςτθ ςτουσ κεοφσ. Τα κζματα που κίχτθκαν κυρίωσ από τα κορίτςια αφοροφςαν 

ςτο νοικοκυριό και ςτθ λατρεία των δϊδεκα κεϊν. Τα αγόρια από τθν άλλθ πλευρά 

αναφζρκθκαν ςτουσ αγϊνεσ (κυρίωσ τουσ Ολυμπιακοφσ), ςτουσ πολζμουσ (ο Τάκθσ 

και ο Μιχάλθσ αναφζρκθκαν ςτθ μάχθ του Μαρακϊνα), ςτο κυνιγι άγριων ηϊων 

και κυρίωσ ςτθ ςπαρτιατικι ηωι και εκπαίδευςθ. Κρίνοντασ από τισ αναφορζσ των 

παιδιϊν γίνονται εμφανείσ οι ρόλοι των φφλων και των αντίςτοιχων ενδιαφερόντων 

τουσ ακόμθ και ςε αναφορζσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ. Στθ ςυνζχεια 

πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτθν τάξθ να ςυγκεντρϊςει 

απορίεσ, ερωτιματα και γνωςτικά κζματα που ικελε να αποκομίςει από το 

ςυγκεκριμζνο ταξίδι. Θ πλειοψθφία των μακθτϊν –αποτελοφμενθ κυρίωσ από 

κορίτςια που ενδιαφζρονταν για το κζμα περιςςότερο από ό,τι τα αγόρια– 

επικεντρϊκθκε ςτουσ κεοφσ και ςτθ λατρεία τουσ κακϊσ και ςτο ρόλο τθσ γυναίκασ 

εκείνθσ τθσ εποχισ. 

βϋ ςτάδιο: Στο επόμενο ςτάδιο το κυρίωσ αναγνωςτικό, διαβάςτθκαν από 

τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια δφο βιβλία γνϊςεων αναφορικά με τθν αρχαία 

Ελλάδα. Συγκεκριμζνα το Ταξίδι ςτθ ιςτορία, Ελλάδα και ϊμθ των Carme Peris και 

Gloria & Oriol Verges71 που ιταν κατάλλθλο για μια πρϊτθ ειςαγωγι των παιδιϊν 

ςτο κζμα και ταυτόχρονα το δραματικό περιβάλλον και ακολοφκωσ το βιβλίο Θζλω 

να ξζρω γιατί: οι Ζλλθνεσ ζχτιηαν ναοφσ –και άλλεσ ερωτιςεισ για τθν Αρχαία 

Ελλάδα τθσ Fiona Macdonald72 που δοςμζνο με τθ μορφι ερωταπαντιςεων 

εξυπθρετοφςε τουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ δθλαδι τισ απορίεσ που είχαν τεκεί 

παραπάνω από τουσ μακθτζσ. Με τθν τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο και 

ρεπορτάη/ςυνζντευξθ τα παιδιά κατάφεραν να αποςπάςουν από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια απαντιςεισ ςε επιπλζον ερωτιματα που είχαν ανάλογα με τα 

ενδιαφζροντά τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ ωσ δθμοςιογράφοι και θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςτο ρόλο αρχαίασ Ελλθνίδασ ζκεςαν ηθτιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ των αρχαίων Ελλινων, τθσ κρθςκευτικισ λατρείασ, των πολεμικϊν 

μαχϊν, των Ολυμπιακϊν αγϊνων, τθσ εκπαίδευςθσ αγοριϊν και κοριτςιϊν, τθσ 

δθμοκρατίασ και των κοινωνικϊν ςτρωμάτων τθσ Ακινασ. Αξίηει να ςχολιαςτεί θ 

ιδιαίτερα ζντονθ και άνετθ ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν ςτθν παραπάνω 

δραςτθριότθτα. Ταυτόχρονα αποτελοφςε μια ενδιαφζρουςα για τα παιδιά μορφι 

διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου.73 

Κακϊσ θ ςυηιτθςθ για τουσ κεοφσ και τθ λατρεία τουσ απαςχόλθςε ιδιαίτερα 

τθν τάξθ, κατάλλθλθ κεωρικθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ φωναχτι 

ανάγνωςθ αποςπάςματοσ του βιβλίου Ρεριπλάνθςθ ςε ζναν Αρχαίο Ελλθνικό Ναό, 

                                                
71

 C. Peris & G. & O. Verges, Ταξίδι ςτθν Ελλάδα και ϊμθ, μτφ. Φωκά Ε.Λ., Κζδροσ, Ακινα, 1994, χ.α. 
72

 F. Macdonald, Θζλω να ξζρω γιατί: οι Ζλλθνεσ ζχτιηαν ναοφσ-και άλλεσ ερωτιςεισ για τθν Αρχαία 
Ελλάδα, μτφ. Σ. Μπαηαλίδου, Σίρρισ, Κεςςαλονίκθ, 1997. 
73

 Άλλωςτε θ πρόταςθ των κοριτςιϊν για εναςχόλθςθ με το ςυγκεκριμζνο κζμα, κα μποροφςε να 
εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι υπιρχε ζνα γενικό γνωςτικό υπόβακρο, βαςιςμζνο ςτα μακιματα 
μυκολογίασ τθσ Γϋ Δθμοτικοφ και ςτθν ιςτορία τθσ αρχαίασ Ελλάδασ που ςυνεχίηονταν ςτθν Δϋ τάξθ. 



217 

 

Ρεριπλάνθςθ ςτθν Ακρόπολθ και ςτθν αρχαία Ακινα τθσ Fiona Mcdonald74 ςτο 

οποίο περιλαμβάνονταν ςτοιχεία για τουσ ναοφσ, τισ κυςίεσ, τισ προςευχζσ, αλλά 

και για τουσ ίδιουσ τουσ κεοφσ τθσ αρχαιότθτασ. Τα παιδιά ζχοντασ ωσ οπτικό 

ερζκιςμα εικόνα του βιβλίου με τουσ κεοφσ75, δθμιοφργθςαν παγωμζνθ εικόνα 

ενςαρκϊνοντασ κάποιον τθσ επιλογισ τουσ. Ακολοφκωσ με τθν τεχνικι ανίχνευςθ 

τθσ ςκζψθσ διαπιςτϊκθκε ότι τα περιςςότερα αγόρια επζλεξαν τον Δία ωσ βαςιλιά 

κεϊν και ανκρϊπων ι τον Άρθ ωσ κεό του πολζμου. Πςον αφορά τα κορίτςια 

επζλεξαν τθν Ακθνά –κυρίωσ οι μακιτριεσ με καλι ςχολικι επίδοςθ: Αναςταςία, 

Μαρίνα, Ελίνα, Ζλλθ– ι τθν Ιρα ι Αφροδίτθ –κυρίωσ οι μακιτριεσ με λιγότερο καλι 

επίδοςθ: Κωμαι, Ελεονϊρα, Μαριάνκθ. Σαν ζνα γενικότερο ςχόλιο παρατθρικθκε 

ότι θ δφναμθ τθσ εξουςίασ γοιτευςε όλα τα παιδιά –κυρίωσ τα αγόρια κακϊσ 

επίςθσ οι αρετζσ τθσ ςοφίασ και τθσ ομορφιάσ ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τα 

κορίτςια. 

Με ςτόχο τθν ομαδικι ανάγνωςθ παιδικϊν βιβλίων γνϊςεων από τουσ 

μακθτζσ και ακολοφκωσ τθ χριςθ των νζων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν αρχαία 

Ελλάδα ςτο πλαίςιο ενόσ δραματικοφ περιβάλλοντοσ, θ τάξθ χωρίςτθκε ςε δφο 

ομάδεσ. Ο χωριςμόσ ζγινε ανάλογα με το προςωπικό ενδιαφζρον του κάκε μακθτι 

για το κακζνα από τα δφο βιβλία που προτεινόταν. Ριο αναλυτικά, θ μια ομάδα 

ανζλαβε να διαβάςει ζνα απόςπαςμα του βιβλίου Ρεριπλάνθςθ ςε ζναν Αρχαίο 

Ελλθνικό Ναό, Ρεριπλάνθςθ ςτθν Ακρόπολθ και ςτθν αρχαία Ακινα τθσ Fiona 

Mcdonald76 και ζπειτα, ςε ρόλο επιςτατϊν τθσ αρχαίασ Ακινασ, με τθν τεχνικι μια 

μζρα ςτθ ηωι να παρουςιάςει τα ςτοιχεία για τθν ανζγερςθ του Ραρκενϊνα. 

Ρράγματι το βιβλίο επιλζχτθκε κυρίωσ από αγόρια τθσ τάξθσ, τα οποία ςε ρόλο 

εφπορων και μορφωμζνων Ακθναίων, δθλαδι, επιςτατϊν, είχαν αναλάβει υπό τθν 

επίβλεψι τουσ τθν ανζγερςθ του Ραρκενϊνα. Τα παιδιά αναβιϊνοντασ μια 

ολοκλθρωμζνθ μζρα των επιςτατϊν –από το πρωί που ξυπνοφν μζχρι τθ βραδινι 

επιςτροφι τουσ ςτο ςπίτι– ζδωςαν ςτοιχεία για τουσ αρχιτζκτονεσ, τισ χρονολογίεσ 

και τθ διάρκεια ανζγερςθσ του ναοφ, το ςχζδιο του ναοφ, τθν προετοιμαςία του 

χϊρου, το χτίςιμο, τα αετϊματα, τισ ηωφόρουσ και πολλζσ άλλεσ πλθροφορίεσ του 

βιβλίου. 

Αντίςτοιχα τα κορίτςια τθσ τάξθσ επζλεξαν το απόςπαςμα του βιβλίου 

Δελφοί και Ρφκια τθσ Γιολάντασ Χατηι77 και με τθν τεχνικι τθσ ξενάγθςθσ –όπου θ 

υπόλοιπθ τάξθ αποτελοφςε τουσ επιςκζπτεσ του μαντείου– ζδωςαν πλθροφορίεσ 

για τουσ Δελφοφσ και τον κεό Απόλλωνα, τθν Ρυκία και τθ διαδικαςία τθσ 

χρθςμοδοςίασ, τουσ δίςθμουσ χρθςμοφσ και τισ εορταςτικζσ τελετζσ που 

ακολουκοφςαν. Εκτόσ από ηωγραφιζσ και χάρτεσ που ςχεδίαςαν προκειμζνου να 

πλαιςιϊςουν τθν ξενάγθςθ των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν τουσ, χρθςιμοποίθςαν τθν 
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 F. Macdonald, Ρεριπλάνθςθ ςε ζναν Αρχαίο Ελλθνικό Ναό, Ρεριπλάνθςθ ςτθν Ακρόπολθ και ςτθν 
αρχαία Ακινα», μτφ. Ρλακοφδα Μ., Μοντζρνοι Καιροί, Ακινα, 1998, ς. 4-11. 
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 Π.π., ς. 9. 
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 Mcdonald ό.π., ς.12-39. 
77 Γ. Χατηι, Δελφοί και Ρφκια, Εξάντασ, Ακινα, 2002, ς. 6-21. 
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τεχνικι τελετι για να δϊςουν ςε αναπαράςταςθ τθ διαδικαςία τθσ χρθςμοδοςίασ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ αναπαράςταςθ τα κορίτςια τθσ τάξθσ χρθςιμοποίθςαν αρκετά 

ςκθνικά υλικά –χιτϊνασ για τθν Ρυκία, τρίποδασ για να κακίςει, κανάτα με νερό 

από τθν Καςταλία πθγι, ηωγραφιςμζνα φφλλα δάφνθσ και ςπόροι κρικαριοφ– ϊςτε 

να δϊςουν λεπτομζρειεσ των γνϊςεων που αποκόμιςαν. Τθν τελετι ακολοφκθςε 

ζνασ ςκθνικόσ αυτοςχεδιαςμόσ: θ υπόκεςθ αποτελεί τθ γνωςτι ιςτορία του 

δίςθμου χρθςμοφ «άρρεν ου κιλυ» όπου ζνασ πιςτόσ ικελε να πλθροφορθκεί το 

φφλο του παιδιοφ που κα γεννοφςε θ γυναίκα του. Μετά τθν αναπαράςταςθ τθσ 

χρθςμοδοςίασ, δθλαδι, θ Ελίνα, αλβανικισ καταγωγισ, ςε ρόλο ιερζα-προφιτθ 

μετζφερε τθν ζμμετρθ απάντθςθ τθσ Ρυκίασ ςτον πιςτό. Θ απάντθςθ τθσ Ρυκίασ 

ιταν «αγόρι όχι κορίτςι» και ο πιςτόσ με τθ ςειρά του ηιτθςε τθν ερμθνεία του 

χρθςμοφ από τουσ ερμθνευτζσ ζξω από το χϊρο του μαντείου. Ο χρθςμόσ, όμωσ 

ιταν δίςθμοσ, οπότε ο πιςτόσ ζφυγε χωρίσ ςαφι απάντθςθ ςτο ερϊτθμά του. 

Και οι δφο δραςτθριότθτεσ ςθμείωςαν επιτυχία γιατί κατάφεραν να 

εμπλζξουν ςχεδόν όλα τα παιδιά, που μζςα από ςυηιτθςθ, ανάλυςθ και διάλογο 

μζςα ςτισ ομάδεσ τουσ κατάφεραν να επεξεργαςτοφν τισ νζεσ πλθροφορίεσ των 

κειμζνων, να τισ παρουςιάςουν με κεατρικό τρόπο ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ 

τουσ, ϊςτε να γίνουν κατανοθτζσ και να παρουςιάηουν ενδιαφζρον. Σθμειϊκθκε, 

δθλαδι μια αλλθλο –διδαςκαλία από τθ μια ομάδα ςτθν άλλθ και αντίςτροφα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, κάκε ομάδα διλωςε ενκουςιαςμζνθ που κατάφερε να διδάξει ςτθν 

άλλθ ομάδα «κάποια κζματα με τόςο ενδιαφζρον (sic) τρόπο».78 Ακόμθ και οι 

μακθτζσ που ενίοτε παρουςίαηαν κάποια ςυςτολι ςτθν ζκφραςθ και κίνθςι τουσ-

κυρίωσ ο Χάρθσ και ο Σταφροσ, αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ –ζδειξαν 

εμπιςτοςφνθ ςτθν ομάδα τουσ και ςυμμετείχαν δθμιουργικά ςτθ δραςτθριότθτα. 

Ταυτόχρονα τα παιδιά ιρκαν ςε επαφι με τρεισ επιπλζον τεχνικζσ δραματοποίθςθσ 

–μια μζρα ςτθ ηωι, ξενάγθςθ και τελετι– ςτισ οποίεσ ανταποκρίκθκαν πλιρωσ. 

O ενκουςιαςμόσ και το ενδιαφζρον τθσ τάξθσ για τον παραπάνω δίςθμο 

χρθςμό ςυνεχίςτθκε κακϊσ οι μακθτζσ κζλθςαν να δθμιουργιςουν παρόμοιεσ 

ιςτορίεσ πιςτϊν που ανατρζχουν ςτθ βοικεια του μαντείου. Κατάλλθλθ για τθ 

ςφνκεςθ αυκόρμθτων ιςτοριϊν από τθν τάξθ κεωρικθκε θ τεχνικι τθσ ιςτορίασ με 

προςφορά δφο λζξεων79 ςε κφκλο: οι μακθτζσ, δθλαδι κακιςμζνοι ςε κφκλο, 

προςφζρουν –ο κακζνασ με τθ ςειρά του– δφο μόνο λζξεισ που εξελίςςουν τθν 

ιςτορία που δθμιουργείται ςταδιακά από τισ προςφορζσ όλων. Τα παιδιά, όμωσ, 

δυςκολεφτθκαν αρκετά ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα γιατί, όταν ερχόταν θ 

ςειρά τουσ, δεν μποροφςαν αυκόρμθτα να επιλζξουν δφο λζξεισ που να ζχουν 

νοθματικι ςυνζχεια με τισ προθγοφμενεσ λεκτικζσ προςφορζσ των ςυμμακθτϊν 

τουσ, αλλά ςυχνά διζκοπταν τον νοθματικό ειρμό του κφκλου. Μετά, όμωσ, από 

προςπάκεια αρκετϊν «κφκλων προςφοράσ» οι μακθτζσ πραγματοποίθςαν κάποιεσ 

ιςτορίεσ δικισ τουσ ςφνκεςθσ και ςίγουρα διαςκζδαςαν αρκετά τθ διαδικαςία. 

                                                
78

 Θ παραπάνω διλωςθ των μακθτϊν εκφράηει τα ςχόλια και των δφο ομάδων. 
79 Johnstone 2007, ό.π., ς. 130-131. 
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Μάλιςτα ηιτθςαν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ζναν επιπλζον δίςθμο χρθςμό 

για να εμπλουτίςουν τθν υπόκεςι τουσ. Θ νζα ιςτορία αφοροφςε τον χρθςμό «ιξεισ 

αφίξεισ ου εν τω πολζμω κνιξεισ» που μεταφράςτθκε ϊςτε να γίνει κατανοθτόσ και 

εφχρθςτοσ από τθν τάξθ. 

Σε μία προςπάκεια να διδαχκοφν και να αναλυκοφν περιςςότερα ηθτιματα 

τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, δόκθκε ςτα παιδιά γνωςτικό υλικό από αποςπάςματα 

δφο βιβλίων.80 Το υλικό κάκε ομάδασ –που κακεμιά αποτελοφνταν κυρίωσ από τρία 

ι και δφο άτομα– ιταν χωριςμζνο ςε ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ, που μετά τθ 

ςιωπθλι ανάγνωςι του ζχρθηε παρουςίαςθσ μζςα ςε ζνα δραματικό περιβάλλον. Θ 

κάκε ομάδα κλικθκε να επιλζξει τθ κεματικι και τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που 

προτιμοφςε προκειμζνου να παρουςιάςει το γνωςτικό υλικό τθσ ςτθν υπόλοιπθ 

τάξθ. Ρροτεινόμενεσ τεχνικζσ ιταν οι: ρεπορτάη-ςυνζντευξθ, δραματοποιθμζνθ 

αφιγθςθ, παγωμζνθ εικόνα, ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, όπωσ και οποιαδιποτε άλλθ 

τεχνικι επζλεγαν τα παιδιά. Τα κζματα τθσ αρχαιότθτασ που προςφζρκθκαν ςτθν 

τάξθ ιταν: «οι γυναίκεσ και θ οικογζνεια ςτθν αρχαία Ελλάδα» που επιλζχτθκε 

αποκλειςτικά από ομάδα κοριτςιϊν, «οι ακλθτζσ και οι αγϊνεσ» που επιλζχτθκε 

αποκλειςτικά από ομάδα αγοριϊν, «οι κάτοικοι τθσ Ακινασ: Ακθναίοι πολίτεσ –

μζτοικοι– δοφλοι και θ πολιτικι ηωι», «θ εκπαίδευςθ και οι Γραμματοδιδάςκαλοι», 

«το κζατρο: θκοποιοί και χορθγοί», «θ κρθςκευτικι ηωι: κεοί, ιερείσ, πιςτοί» που 

επιλζχτθκαν από μεικτζσ ομάδεσ. 

Θ τάξθ ανταποκρίκθκε με ενδιαφζρον ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

τόςο ωσ ομάδεσ παρουςίαςθσ, όςο και ωσ ομάδεσ παρακολοφκθςθσ των κεμάτων 

τθσ αρχαιότθτασ. Μάλιςτα, αρκετζσ ιταν οι ομάδεσ που, προκειμζνου να 

προετοιμαςτοφν και να οργανωκοφν καλφτερα, επζλεξαν να ςυναντθκοφν εκτόσ 

ςχολείου ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο και να παρουςιάςουν το κζμα τουσ ςτθ 

δεφτερθ ςυνάντθςθ του «ταξιδιοφ ςτθν αρχαία Ελλάδα».Συγκεκριμζνα, παιδιά που 

ςυναντικθκαν ιταν θ Αναςταςία, θ Μαρίνα και ο Τίμοσ, όλοι μακθτζσ ελλθνικισ 

καταγωγισ, ο Στζφανοσ με τον Τάκθ, πάλι μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ και θ Ζλλθ, 

μακιτρια ομά με τθν Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ.81 Να ςθμειωκεί ότι οι 

περιςςότεροι επζλεξαν για τθν παρουςίαςι τουσ τθν τεχνικι ρεπορτάη-ςυνζντευξθ 

ςφμφωνα με τθν οποία τα παιδιά ςε ρόλο δθμοςιογράφων ειδιςεων ι 

εκπαιδευτικισ εκπομπισ ξεδίπλωςαν και παρουςίαςαν τισ γνϊςεισ τουσ. Μια 

ομάδα μόνο επζλεξε τθν τεχνικι τθσ παγωμζνθσ εικόνασ που μζςω τθσ ανίχνευςθσ 

                                                
80 Συγκεκριμζνα ζγιναν διάςπαρτεσ επιλογζσ ςελίδων από τα βιβλία: Α. Pearson, Θ Αρχαία Ελλάδα, τα 
μάτια τθσ ανακάλυψθσ, μτφ. A. Κεοδωρίδου, A. Δελθκανάςθσ ΕΡΕ, Ακινα, 1992 και Ρ. Μικζλ, Στθν 
αρχαία Ελλάδα, θ ιδιωτικι ηωι των ανκρϊπων, μτφ. Δ. Κεοδωράκθ, Κζδροσ, Ακινα, 2001. 
81 Υπιρχαν, βζβαια, και ομάδεσ που δυςκολεφτθκαν πολφ ωσ προσ τθν εξωςχολικι τουσ ςυνεργαςία: 
πζρα από αντικειμενικοφσ παράγοντεσ αδυναμίασ ςυνάντθςθσ των παιδιϊν (ζλλειψθ χρόνου, 
αποςτάςεισ ςτισ κατοικίεσ των μακθτϊν, δυςκολία ςτθν ανεφρεςθ χϊρου ςυνάντθςθσ), προζκυψαν 
αντιδράςεισ κάποιων γονζων ωσ προσ τθ ςφςταςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων (αρνθτικι αντιμετϊπιςθ 
γονζων ελλθνικισ καταγωγισ ςτθν παρουςία παιδιϊν ομά ςτθν ομάδα) ι ςυνολικι άρνθςθ για 
εξωςχολικι επικοινωνία (μακθτισ Mάρτυρασ του Λεχωβά). Ρεριςςότερα αναφζρονται ςτθ 
«Συηιτθςθ-Ανακεφαλαίωςθ» ςτο τζλοσ του κεφαλαίου. 
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τθσ ςκζψθσ ζδωςε πλθροφορίεσ για τουσ Ακθναίουσ πολίτεσ, τουσ μζτοικουσ και 

τουσ δοφλουσ τθσ αρχαίασ Ακινασ. Μςωσ δεν ιταν τυχαίο το γεγονόσ ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα αποτελοφνταν από τον Χάρθ και τον Σταφρο, τα δφο, δθλαδι, 

αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ και τον Διμο, παιδί ομά με δυςκολίεσ ςτθ 

ςχολικι επίδοςθ· θ επιλογι τθσ τεχνικισ τθσ παγωμζνθσ εικόνασ τουσ απάλλαςςε 

από τθ γραπτι ζκφραςθ –ςφνταξθ ερωταπαντιςεων μιασ ςυνζντευξθσ– ςτθν οποία 

ςυναντοφςαν δυςκολίεσ.82 Λδιαίτερο ενδιαφζρον προκάλεςαν ςτουσ μακθτζσ δφο 

κεματικζσ τθσ αρχαιότθτασ: ο περιοριςμζνοσ ρόλοσ των γυναικϊν, κακϊσ και θ 

φπαρξθ πολλϊν δοφλων ςτθ δθμοκρατικι Ακινα, ηθτιματα που αποτζλεςαν 

ςθμαντικοφσ λόγουσ για περαιτζρω ςυηιτθςθ. 

Σε αυτό το πλαίςιο, με βαςικι επιδίωξθ να ζρκουν τα παιδιά ςε επαφι με το 

Άλλο, ακόμθ και μιασ διαφορετικισ χρονικισ περιόδου, πραγματοποιικθκε 

δραςτθριότθτα κατά τθν οποία δίνονταν θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ –αφοφ 

προβλθματιςτοφν– να βιϊςουν, να ςεβαςτοφν και ακόμθ να υποςτθρίξουν 

κοινωνικζσ ομάδεσ που αποτελοφςαν μειονότθτα ςτθν αρχαιότθτα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οργανϊκθκε ζνα παιχνίδι ρόλου όπου θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια 

ςε ρόλο του ςτρατθγοφ/νομοκζτθ Ρερικλι κάλεςε για πρϊτθ φορά όλουσ τουσ 

κατοίκουσ τθσ Ακινασ να ςυμμετάςχουν ςτθν Εκκλθςία του Διμου. Ζγινε ςαφζσ 

ςτθν τάξθ ότι θ ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν ςτθ ςυνζλευςθ ιταν μια φανταςτικι 

ςυνκικθ για τα δεδομζνα εκείνθσ τθσ εποχισ83 –αλλά εξυπθρετοφςε τθν ανάγκθ του 

δράματοσ για πολυφωνία. Κάκε μακθτισ– ςε ρόλο γυναίκασ, Ακθναίου πολίτθ, 

μετοίκου, δοφλου– είχε τθν ευκαιρία να δθλϊςει τισ απόψεισ του, τισ ενςτάςεισ του 

και τισ αντι-προτάςεισ του ςε ηθτιματα που τον ζκιγαν. 

Τα περιςςότερα κορίτςια ςε ρόλο γυναικϊν τθσ αρχαίασ Ακινασ 

αναφζρκθκαν ςτθν αδικθμζνθ κζςθ τουσ, μια κζςθ υποταγισ ςτον πατζρα, ςτον 

ςφηυγο και ςτα αδζρφια. Συγκεκριμζνα οι μακιτριεσ ανζφεραν ότι «ο ρόλοσ τθσ 

γυναίκασ δεν είναι μόνο να γνζκει, να υφαίνει, να φροντίηει το νοικοκυριό και τα 

παιδιά αλλά και να μορφϊνεται και να προοδεφει». Μάλιςτα δεν επαναπαφτθκαν 

ςτθν απλι εκδιλωςθ τθσ δυςαρζςκειάσ τουσ αλλά, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον και 

αναφορά ςε ιςτορικζσ πλθροφορίεσ τθσ εποχισ, ςυνζταξαν ζνα δεκάλογο των αντι-

προτάςεων τουσ.84 Σε γενικζσ γραμμζσ θ αντίδραςθ των αγοριϊν ςτθν προθγοφμενθ 

τοποκζτθςθ των κοριτςιϊν υπιρξε ιπια ζωσ και αδιάφορθ. Ζκπλθξθ, όμωσ, 

                                                
82 Βλ. υποςθμείωςθ 41 του ίδιου κεφαλαίου.  
83 Είχε ιδθ αναφερκεί ότι «μόνο οι Ακθναίοι πολίτεσ, που κατάγονταν από μθτζρα και πατζρα 
Ακθναίουσ, είχαν δικαίωμα να ψθφίςουν ςτθν Εκκλθςία του Διμου, δθλαδι ςτθ ςυνζλευςθ όπου 
αποφαςίηονταν τα ςοβαρά ςχζδια και θ πολιτικι τθσ πόλθσ» ςτο Macdonald 1998, ό.π., ς. 34.  
84 Στθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα τα κορίτςια ςυναςπιςμζνα πρότειναν τισ εξισ δζκα 
τροποποιιςεισ: 1.Να βγαίνουν ζξω μόνεσ για ψϊνια. 2. Να παραβρίςκονται ςτα γεφματα όταν 
ζρχονται οι φίλοι του άντρα τουσ ςτο ςπίτι. 3. Να παίρνουν μζροσ ςτθν πολιτικι ηωι. 4. Να παίρνουν 
μζροσ ςε οποιαδιποτε εκδιλωςθ δθμόςιασ ηωισ. 5. Να μποροφν να κλθρονομιςουν. 6. Να μποροφν 
να διαχειρίηονται χριματα. 7. Να μποροφν να πθγαίνουν ςτο ςχολείο για να ςπουδάςουν. 8. Να 
μποροφν να παραβρεκοφν ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ. 9. Να μποροφν να παρακολουκιςουν 
κζατρο. 10. Να μποροφν να γίνουν θκοποιοί.  
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παρουςίαςε θ ζντονθ και επικετικι αντίδραςθ των δίδυμων Βαλάντθ και Χρόνθ, 

αγοριϊν ομά και του Τάκθ, μακθτι ελλθνικισ καταγωγισ, που υποςτιριξαν με 

ηιλο τθν κατωτερότθτα τθσ γυναίκασ: «εμείσ φζρνουμε τα λεφτά ςτο ςπίτι, εμείσ 

διατάηουμε/οι άντρεσ είναι πιο δυνατοί από τισ γυναίκεσ/θ γυναίκα δεν ζχει δικά 

τθσ λεφτά αλλά του άντρα τθσ». Σε ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε αποκαλφφκθκε ότι 

τα ςυγκεκριμζνα παιδιά –ανακαλϊντασ προςωπικά τουσ βιϊματα και εμπειρίεσ– 

ανικαν ςε οικογζνειεσ που εργαηόταν μόνο ο πατζρασ τουσ και ςυνζδεαν τθ δφναμθ 

τθσ οικογζνειασ με τθν οικονομικι δυνατότθτα. 

Τα περιςςότερα αγόρια –εκτόσ από τον Τάκθ, τον Χάρθ και τον Σταφρο που 

υποδφκθκαν ρόλουσ Ελεφκερων Ακθναίων Ρολιτϊν με δφναμθ και κφροσ– επζλεξαν 

να ςυμμετάςχουν ςτθν Εκκλθςία του Διμου ςε ρόλο δοφλων προκειμζνου να 

υπεραςπιςτοφν τα δικαιϊματά τουσ. Κάποιοι μακθτζσ μάλιςτα δθμιοφργθςαν μια 

φανταςτικι αυτοβιογραφία του ρόλου τουσ χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου –ςυγκεκριμζνα ο Μιχάλθσ, ελλθνικισ καταγωγισ, ανζφερε 

ότι ιταν ζνασ από τουσ ςκλάβουσ που τουσ ζφεραν από τθ Μικρά Αςία ι τθ Μαφρθ 

Κάλαςςα και ότι μια μζρα με το νζο φεγγάρι τουσ ποφλθςαν ςτθν αγορά. Ο 

Στζφανοσ πάλι, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ αναφζρκθκε ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ τονίηοντασ ότι οι ίδιοι (δοφλοι) ζκαναν «τα πιο κοπιαςτικά επαγγζλματα 

ενϊ οι Ελεφκεροι Ρολίτεσ τα λιγότερο κοπιαςτικά και τα πιο καλοπλθρωμζνα». 

Τζλοσ ςχολιάςτθκε από τον Βαλάντθ και τον Διμο, μακθτζσ ομά, θ «μορφι» τθσ 

δθμοκρατίασ τθσ εποχισ «μια δθμοκρατία με 300.000 δοφλουσ!» 

Με αφορμι τθν παραπάνω δραςτθριότθτα μερικοί μακθτζσ αναφζρκθκαν 

ςτθ ςθμερινι δθμοκρατία καταγγζλλοντασ κάποιεσ καταςτάςεισ πραγματικϊν τουσ 

εμπειριϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, αναφζρκθκε 

ςτον κείο τθσ που «ενϊ ςτθν Αλβανία ςποφδαςε ιατρικι, εδϊ ςτθν Ελλάδα 

δουλεφει ςε μανάβικο». Στθ ςυνζχεια θ Στεφανία και θ Μαριάνκθ, μακιτριεσ ομά, 

μίλθςαν για τισ δικζσ τουσ οικογζνειεσ, που παρά το γεγονόσ ότι οι γονείσ τουσ 

«δουλεφουν όλθ μζρα και δεν τουσ βλζπει το ςπίτι, δεν καταφζρνουν να παίρνουν 

καλά λεφτά» και ωσ ςυνζχεια «μζνω ςτο ςπίτι και προςζχω τα μικρά (αδζρφια) 

οπότε κάποιεσ μζρεσ ζρχομαι άγραφθ εδϊ». Μζςω τθσ τελευταίασ δραςτθριότθτασ 

τζκθκε ςτα παιδιά ζνασ προβλθματιςμόσ γφρω από κοινωνικο-οικονομικζσ 

δυςκολίεσ και αδικίεσ, ηθτιματα που δεν τουσ ιταν ξζνα αλλά τα ςυναντοφςαν 

μπροςτά τουσ κακθμερινά. 

γϋ ςτάδιο: Στο τελευταίο ςτάδιο του «ταξιδιοφ ςτθν αρχαία Ελλάδα», ςτο 

πλαίςιο τθσ παραγωγισ κειμζνων ηθτικθκε από τα παιδιά, ανακαλϊντασ ςτθ μνιμθ 

τουσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςυνολικά, να γράψουν ςτο τετράδιο ταξιδιοφ μια 

ατομικι εργαςία ςε ρόλο αρχαίου Ζλλθνα: «είμαι αρχαίοσ Ζλλθνασ και…», 

αναφζροντασ τα ςτοιχεία που τουσ απαςχόλθςαν ι τουσ ζκαναν εντφπωςθ. Σε 

γενικζσ γραμμζσ τα κορίτςια ζδειξαν μεγαλφτερο ενδιαφζρον για το κζμα από ό,τι  

τα αγόρια –ςυνολικά όλα τα κορίτςια πλθν τθσ Κωμαισ αςχολικθκαν με τθν 

παραγωγι κειμζνων– και ζγραψαν κυρίωσ ςε ρόλο γυναικϊν που ενίςτανται για τθν 
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περιοριςμζνθ κζςθ τουσ: «είναι πολφ δφςκολο να είςαι αρχαία Ελλθνίδα γιατί μόνο 

ςτα αγόρια επιτρζπεται να πθγαίνουν ςχολείο, ενϊ εμείσ κακόμαςτε ςπίτι και 

βοθκάμε τθ μθτζρα με τισ δουλειζσ/δυςτυχϊσ εμείσ τα κορίτςια μζνουμε 

αγράμματα/Εγϊ από το πρωί ζφτιαξα τισ δουλειζσ του ςπιτιοφ, πιο πολφ μαγείρευα 

λαχανικά και ψάρια. Ηφμωνα ψωμί και φφαινα ςτον αργαλειό. Κα ικελα βζβαια να 

ςπουδάςω αλλά ςτθν κοινωνία μασ δεν επιτρζπεται». Να ςθμειωκεί ότι δφο 

κορίτςια, θ Στεφανία και θ Μαριάνκθ, ζγραψαν ςε ρόλο κεοτιτων που χαίρονται με 

τισ κυςίεσ των πιςτϊν τουσ –ςυγκεκριμζνα τθσ Ιρασ και τθσ Αφροδίτθσ. Τα αγόρια –

ςυνολικά ζξι από τα δζκα ανταποκρίκθκαν ςτθ γραπτι δραςτθριότθτα– 

αναφζρκθκαν ςε ποικίλα κζματα όπωσ ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ: «Μια μζρα που 

κοιμόμουν, ξφπνθςα και βρικα ζνα χαρτί ςτθν πόρτα που ζλεγε ότι είμαι 

ςυμμετζχων ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ», ςε πολεμικζσ μάχεσ: «Ο αδερφόσ μου ο 

Φειδιππίδθσ ζτρεξε 42 χιλιόμετρα για να ανακοινϊςει ςτουσ Ακθναίουσ τθ νίκθ 

εναντίον των Ρερςϊν ςτθ μάχθ του Μαρακϊνα, αλλά εξαντλικθκε από το πολφ 

τρζξιμο και ξεψφχθςε» και ςτισ κοινωνικζσ τάξεισ τθσ Ακινασ: «Με λζνε Ρερικλι και 

διοικϊ τθν Ακινα. Χρειαηόμαςτε νόμουσ πιο δίκαιουσ για τουσ δοφλουσ και τισ 

γυναίκεσ».  

Με το «ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα» τα παιδιά αποκόμιςαν γνϊςεισ για τθν 

αρχαιότθτα τισ οποίεσ ζκαναν κτιμα τουσ ϊςτε είτε να τισ μοιραςτοφν με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ είτε μζςω ενόσ προβλθματιςμοφ να τισ αντιμετωπίςουν πιο 

κριτικά. Επίςθσ ςτο βακμό που γινόταν εφικτό από το κζμα βίωςαν το Άλλο, το 

κοινωνικά παραγκωνιςμζνο τθσ περιόδου, κάνοντασ αναφορζσ και ςυγκρίςεισ με τθ 

ςθμερινι εποχι και τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Πςον αφορά τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ εξοικειϊκθκαν με τισ ιδθ γνωςτζσ –δείχνοντασ προτίμθςθ ςτθ 

ςυνζντευξθ και ςτθν παγωμζνθ εικόνα– και γνϊριςαν κάποιεσ καινοφριεσ –μια μζρα 

ςτθ ηωι, ξενάγθςθ, τελετι, προςφορά δφο λζξεων– που προϊκθςαν περιςςότερο τθ 

ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν τάξθ. Τζλοσ, χρειάηεται να 

ςχολιαςτεί ότι ςτο «ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα» δεν ζγινε χριςθ κάποιου 

λογοτεχνικοφ κειμζνου, αλλά αποκλειςτικά χριςθ παιδικϊν βιβλίων γνϊςεων, ςτα 

οποία, βζβαια, τα παιδιά ανταποκρίκθκαν δθμιουργϊντασ ομάδεσ ανάγνωςθσ: 

διάβαςαν κατ’ ιδίαν τα αποςπάςματα, ςυηιτθςαν και κατανόθςαν τισ πλθροφορίεσ 

και τισ παρουςίαςαν με ενδιαφζροντα κεατρικό τρόπο. Μζςω αυτισ τθσ πρακτικισ, 

είχε ξεκινιςει ςιγά ςιγά θ διαδικαςία για τθ δθμιουργία αναγνωςτικϊν ομάδων που 

κα οδθγοφςε αργότερα, φυςικά και ομαλά, ςτθ δθμιουργία αναγνωςτικϊν 

κοινοτιτων. Σε ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ αν υπιρχαν περαιτζρω 

απορίεσ ι προςδοκίεσ τθσ τάξθσ από το ςυγκεκριμζνο ταξίδι, τα παιδιά διλωςαν 

πλθρότθτα και ηιτθςαν –κυρίωσ τα αγόρια– το πζραςμα ςε άλλο, καινοφριο ταξίδι. 
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8. Το ταξίδι των εξερευνθτϊν 

(ςυνολικά 3 δίωρεσ ςυναντιςεισ. 2 Απριλίου 2008, 9 Απριλίου 2008 και 11 

Απριλίου 2008.)  

Θ ζκδθλθ προτίμθςθ των μακθτϊν –κατά τθ διάρκεια τθσ προκαταρκτικισ 

φάςθσ– για κζματα που αφοροφςαν περιπετειϊδεισ καταςτάςεισ, ανακαλφψεισ και 

κατορκϊματα, οδιγθςε τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτθν επιλογι του 

ςυγκεκριμζνου ταξιδιοφ. Αναλυτικότερα επιλζχτθκαν τα ταξίδια ανακάλυψθσ των 

τριϊν μεγαλφτερων καλαςςοπόρων του κόςμου: του Μάρκο Ρόλο, του Κολόμβου 

και του Μαγγελάνου. Στόχοσ ιταν να αποκτιςουν τα παιδιά πλθροφορίεσ για 

ιςτορικά, γεωγραφικά, πολιτιςμικά κζματα και ταυτόχρονα να βιϊςουν το Άλλο 

μζςα από τουσ κόςμουσ των ικαγενϊν και των ςχζςεϊν τουσ με τουσ Ευρωπαίουσ 

κατακτθτζσ. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων επιλζχκθκε θ χριςθ τθσ ςειράσ 

των εκδόςεων Άμμοσ, που πραγματεφεται ςε τρία διαφορετικά βιβλία τισ 

εξερευνιςεισ και των τριϊν προαναφερκζντων καλαςςοπόρων. Τα ςυγκεκριμζνα 

βιβλία διευκολφνουν ιδιαίτερα τουσ μακθτζσ, κακϊσ ζχουν ζντονθ εικονογράφθςθ 

και διατθροφν τθν ίδια δομι ωσ προσ τθν παράκεςθ των πλθροφοριϊν.85 

αϋ ςτάδιο: Με κφρια επιδίωξθ τθν ανάκλθςθ προθγοφμενων γνϊςεων 

ςχετικά με το κζμα και τθν κατάκεςθ των προςδοκιϊν των παιδιϊν για το 

ςυγκεκριμζνο ταξίδι, ςχεδιάςτθκε εξ αρχισ ζνασ καταιγιςμόσ ιδεϊν αναφορικά με 

τθ λζξθ «εξερεφνθςθ». Θ τάξθ αναφζρκθκε ςε γενικά ηθτιματα και όχι ςε ςαφείσ 

πλθροφορίεσ, ςθμειϊνοντασ κυρίωσ τισ λζξεισ: «καράβια, ναφτεσ, Κολόμβοσ, 

Αμερικι, άγνωςτεσ χϊρεσ, Λνδία» και τόνιςε τθ διάκεςθ να γνωρίςει το «ταξίδι του 

Κολόμβου», που αποτελοφςε και τον μόνο γνωςτό, ςτουσ μακθτζσ, καλαςςοπόρο. 

Ωσ προκείμενο για να ειςαχκοφν τα παιδιά ςτο κλίμα τθσ εποχισ των «μεγάλων 

ανακαλφψεων» και να δθμιουργιςουν κατ’ επζκταςθ το αντίςτοιχο δραματικό 

περιβάλλον, προβλικθκε ολιγόλεπτο απόςπαςμα από τθν ταινία «Χριςτόφοροσ 

Κολόμβοσ: Θ ανακάλυψθ»86 και ςυγκεκριμζνα θ ςκθνι τθσ αναχϊρθςθσ για τθ 

μεγάλθ εξερεφνθςθ. 

 βϋ ςτάδιο: Στο πλαίςιο μιασ χρονολογικισ τοποκζτθςθσ των τριϊν 

εξερευνιςεων, το πρϊτο ταξίδι που απαςχόλθςε τθν τάξθ αποτελοφςε το «ταξίδι 

του Μάρκο Ρόλο». Με τθν ζναρξθ τθσ φωναχτισ ανάγνωςθσ του ομϊνυμου βιβλίου 

                                                
85 Θ ςειρά των εκδόςεων Άμμοσ περιλαμβάνει: Το ταξίδι του Μάρκο Ρόλο, Το ταξίδι του Κολόμβο, Το 
ταξίδι του Μαγγελάνου, Τα ταξίδια του Κουκ, Τα ταξίδια ςτο Βόρειο Ρόλο. Στθ ςυγκεκριμζνθ 
υποενότθτα χρθςιμοποιικθκαν τα τρία πρϊτα βιβλία, τα οποία, ακολουκϊντασ τθν ίδια δομι, 
παρείχαν πλθροφορίεσ για: το πορτρζτο του καλαςςοπόρου-ιρωα, τον ςκοπό του ταξιδιοφ, τα 
καράβια με τα οποία ζγινε το ταξίδι, τον χάρτθ τθσ πορείασ και τα κυριότερα γεγονότα, τουσ λαοφσ 
που ςυνάντθςαν και ςτοιχεία για τον πολιτιςμό τουσ, τθν ζκβαςθ και τα αποτελζςματα του ταξιδιοφ. 
Στο Β. Αποςτολίδου & Ε. Χοντολίδου, Διδακτικζσ προτάςεισ για το μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ, 
ΒϋΓυμναςίου, Εκπαίδευςθ Μουςουλμανοπαίδων 2002-2004, ΕΡΕΑΕΚ ΛΛ, Ακινα, 2004, ς. 23. 
86

 Ριο ςυγκεκριμζνα προβλικθκαν δφο αποςπάςματα: το ςθμείο όπου ο Κολόμβοσ παρουςιάηει τθν 
άποψι του για τθ χαρτογράφθςθ του κόςμου και το μεγαλόπνοο ςχζδιό του ςτο πλιρωμα όπωσ και 
το ςθμείο τθσ αναχϊρθςθσ των τριϊν καραβιϊν. Στο Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ: Θ ανακάλυψθ, μια 
παραγωγι του Ilya Salkind, ςε ςκθνοκεςία του John Glen, 1992. 
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του Gian Paolo Ceserani87 από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, τα παιδιά, με 

προςωπικι τουσ πρωτοβουλία, κράτθςαν αναλυτικζσ ςθμειϊςεισ ςτο τετράδιο 

ταξιδιοφ τουσ.88 Οι μακθτζσ, ςε τριμελείσ ομάδεσ που οι ίδιοι αποφάςιςαν, 

χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνικζσ τθσ ςυνζντευξθσ και του ςυλλογικοφ χαρακτιρα, 

ζδωςαν ςτουσ ρόλουσ του πατζρα και του κείου του Μάρκο Ρόλο, Νικολό και 

Ματζο Ρόλο, πλθροφορίεσ για τθ ηωι των εμπόρων και πραματευτϊν τθσ Βενετίασ 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ εποχι και αναφζρκθκαν ςτουσ λόγουσ του ταξιδιοφ τουσ ςτθν 

Κίνα. Επίςθσ με τθν τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα ζδωςαν ςτοιχεία τθσ 

προςωπικότθτασ του Μάρκο Ρόλο ςε όλθ τθ διάρκεια του είκοςι τετράχρονου 

ταξιδιοφ: «ζξυπνοσ/ευςυνείδθτοσ και ακριβολόγοσ παρατθρθτισ/εμπορικό 

μυαλό/καλόσ ςυγγραφζασ/αντικειμενικόσ/τίμιοσ και ακριβισ ιςτορικόσ/ανεκτικόσ 

ςτο διαφορετικό», ςτοιχεία που προζρχονταν από τισ γραπτζσ ςθμειϊςεισ των 

παιδιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ δυνατισ ανάγνωςθσ. 

Ακολοφκθςε θ τεχνικι χάρτθσ τθσ ιςτορίασ όπου οι μακθτζσ ςθμείωςαν ςε 

χάρτθ89 τθν πορεία που ακολοφκθςαν οι τρεισ Ρόλο από τθν αναχϊρθςι τουσ από 

τθν Λταλία ωσ τθν άφιξι τουσ ςτο Καμπαλοφκ, (ςθμερινό Ρεκίνο) τθν πρωτεφουςα, 

δθλαδι, τθσ Μογγολικισ Αυτοκρατορίασ. Μάλιςτα, ςυμπλιρωςαν ςε μικρά 

χαρτάκια πάνω ςτον χάρτθ τα ςθμαντικότερα γεγονότα που αντιμετϊπιςαν ςε κάκε 

ςτακμό. Σε περίγραμμα του χαρακτιρα αναφορικά με τθ φιγοφρα ενόσ Μογγόλου 

τα παιδιά ςυνδφαςαν κάποια ςτοιχεία από τθ βιβλιογραφία και κάποια από τισ 

προςωπικζσ τουσ απόψεισ και αντιλιψεισ. Συγκεκριμζνα, ανζφεραν τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: «είναι κοντοί/μελαχρινοί/ζχουν πλακουτςωτι μφτθ/φαρδιά 

πρόςωπα/μεγάλθ αντοχι/ηουν ςε ςκθνζσ και τρϊνε κρζασ, γάλα και χόρτα», 

ςτοιχεία που προζρχονταν από τθν ανάγνωςθ του βιβλίου κακϊσ και «είναι 

άγριοι/κανίβαλοι/ χωρίσ μόρφωςθ/ζχουν αργι ςκζψθ», χαρακτθριςτικά που 

ανικαν ςε προςωπικζσ τουσ ςτερεότυπεσ απόψεισ. Αντίςτοιχεσ απόψεισ των 

παιδιϊν διαφάνθκαν ςε περίγραμμα χαρακτιρα ενόσ κινζηου: «είναι 

κιτρινιάρθδεσ/δουλεφουν πολφ γιατί δεν ζχουν πολφ μυαλό/αργοφν να 

καταλάβουν/τουσ εκμεταλλεφονται». 

Τα παραπάνω ςτερεότυπα αμφιςβθτικθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, 

λίγο αργότερα, μζςω τθσ επόμενθσ δραςτθριότθτασ. Με τθν τεχνικι ρεπορτάη-

τθλεοπτικι εκπομπι, κάποια παιδιά ςε ςυλλογικό χαρακτιρα του Μάρκο Ρόλο 

                                                
87 G. P. Ceserani, Το ταξίδι του Μάρκο Ρόλο, μτφ. Ρ. Γαϊτάνοσ & Α. Λάμπροσ, Άμμοσ, Ακινα, 1982, 
χ.α. 
88

 Χρειάηεται να διευκρινιςτεί ότι οι ςθμειϊςεισ του Χάρθ και του Σταφρου, παιδιϊν με προβλιματα 
δυςλεξίασ, ελζγχκθκαν και τροποποιικθκαν με τθ βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, όπωσ 
προτείνεται από τον Peter David Pumfrey ςτο P. Pumfrey, «Ειδικι αναπτυξιακι δυςλεξία: 
προζλευςθ, εντοπιςμόσ, αντιμετϊπιςθ» ςτο Ε. Τάφα (επιμ.), Συνεκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ 
προβλιματα μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1998, ς. 335. 
89

 Με τθ βοικεια του χάρτθ Δ. Δθμθτράκου & Ρ. Καρολίδου, Ιςτορικόσ Άτλασ, τεφχοσ Β’, Διον. & Βας. 
Λουκοποφλου, Ακιναι, χάρτθσ 14, τα παιδιά ςθμείωςαν τισ περιοχζσ: «Λαττάκια τθσ Αρμενίασ, 
Βαγδάτθ, Ορμοφη ςτον Ρερςικό κόλπο, Καςμίρ, Σαμαρκάνδθ, ζρθμοσ Γκόμπι, Μογγολικι 
Αυτοκρατορία, Καμπαλοφκ» και τα αντίςτοιχα ςθμαντικά επειςόδια τθσ κάκε περιοχισ. 
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παρουςίαςαν το βιβλίο του «Εκατομμφριο», δίνοντασ ςτουσ δθμοςιογράφουσ και 

ςτο κοινό πλθροφορίεσ για τουσ διαφορετικοφσ λαοφσ και πολιτιςμοφσ που 

ςυνάντθςε ςτο πολφχρονο ταξίδι του. Αναφζρκθκαν με ιδιαίτερο καυμαςμό ςτθν 

πλοφςια ιςτορία και παράδοςθ τθσ Κίνασ κακϊσ και ςτισ κινζηικεσ ανακαλφψεισ 

όπωσ: «τθν τυπογραφία-ξυλογραφία/το μπαροφτι/το κάρο με πανιά/τα 

ματογυάλια/τθν πυξίδα/τον τρόπο καταςκευισ του μεταξιοφ/το κάρβουνο/το 

χαρτονόμιςμα/τθν πορςελάνθ». Ακόμθ και ςτθν περιγραφι των Μογγόλων, τα 

παιδιά –ςτο ρόλο του Μάρκο Ρόλο πάντα– ζδωςαν κετικά ςτοιχεία τονίηοντασ τθν 

ανδρεία και γενναιότθτά τουσ: «ικανοί καβαλάρθδεσ/δυνατοί 

πολεμιςτζσ/μποροφςαν να μείνουν νθςτικοί για δζκα μζρεσ». Εφλογα, ςε ςυηιτθςθ 

που ακολοφκθςε με τθν εκπαιδευτικό –ερευνιτρια, θ τάξθ επαναπροςδιόριςε τθ 

κζςθ τθσ για τουσ Κινζηουσ και τουσ Μογγόλουσ δείχνοντασ μετά από ςτοχαςμό 

μεγαλφτερθ ςυμπάκεια και εκτίμθςθ ςτο πρόςωπό τουσ. 

Σε ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ για τθν επιλογι μιασ 

«αγαπθμζνθσ ςκθνισ» του βιβλίου προσ δραματοποίθςθ, θ πλειοψθφία των 

μακθτϊν αποφάςιςε το ςθμείο όπου οι ιρωεσ δράττονται τθσ ευκαιρίασ να 

επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, γεγονόσ που δεν επικυμοφςε ο Μζγασ Χάνοσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ τάξθ επζλεξε να δραματοποιιςει με αυτοςχεδιαςμό το ςθμείο του 

βιβλίου που ανζφερε ότι «ςτθν αυλι είχε φτάςει μια πρεςβεία από τον Βαςιλιά τθσ 

Ρερςίασ, που ηθτοφςε ςε γάμο μια αρχοντοποφλα», γεγονόσ που εκμεταλλεφτθκαν 

οι Ρόλο και προςφερόμενοι να ςυνοδζψουν τθν πριγκίπιςςα, οργάνωςαν τθν 

επιςτροφι τουσ. Μάλιςτα, τα παιδιά, για να ολοκλθρϊςουν τθν παρουςίαςθ του 

αυτοςχεδιαςμοφ τουσ, επζλεξαν –με προςωπικι τουσ πρωτοβουλία– να ςυντάξουν 

γράμμα ςε ρόλο βαςιλιά τθσ Ρερςίασ ςτο οποίο ηθτοφςε ςε γάμο τθν όμορφθ 

πριγκίπιςςα. Με αυτόν τον τρόπο διαφαινόταν από τουσ μακθτζσ μια πιο κετικι 

αντιμετϊπιςθ τθσ παραγωγισ κειμζνων, μιασ τεχνικισ που είχαν δουλζψει ςε τζτοιο 

βακμό ϊςτε να τθν ανακαλοφν μόνοι τουσ, όταν κεωροφν ότι προςφζρει ςτθ 

δραματοποίθςι τουσ. Με τθν τεχνικι χάρτθσ τθσ ιςτορίασ, με τθν οποία τα παιδιά 

ςχεδίαςαν το ταξίδι τθσ επιςτροφισ των θρϊων ςθμειϊνοντασ ςε χάρτθ τουσ 

βαςικότερουσ ςτακμοφσ,90 τελείωςε το «ταξίδι του Μάρκο Ρόλο».  

Θ εξερεφνθςθ ςυνεχίςτθκε με το «ταξίδι του Κολόμβου». Κατά τθ διάρκεια 

τθσ ανάγνωςθσ του ομϊνυμου βιβλίου91 από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, θ τάξθ 

ςυνολικά, ζχοντασ αποκτιςει ζναν αρμονικό ρυκμό, κράτθςε λεπτομερείσ 

ςθμειϊςεισ. 

Ρροκειμζνου να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθν τότε αντίλθψθ για τθ 

χαρτογράφθςθ του κόςμου και τθ ςκζψθ του Κολόμβου να προςεγγίςει τισ Λνδίεσ 

ταξιδεφοντασ δυτικά, οργανϊκθκε αυτοςχεδιαςμόσ τθσ ςκθνισ όπου ο 

καλαςςοπόροσ παρουςίαςε το τολμθρό του ςχζδιο ςτισ βαςιλικζσ αυλζσ τθσ 

                                                
90

 Με τθ βοικεια του χάρτθ Δθμθτράκου & Καρολίδου, ό.π., χάρτθσ 14, τα παιδιά ςθμείωςαν τισ 
περιοχζσ: Ηαϊτοφν (Ανατολικι Κίνα)/ Λάβα/ Σουμάτρα/ Μπόρνεο / Κεχλάνθ/Λνδίεσ/Ορμοφη/Βενετία. 
91 G. P. Ceserani, Το ταξίδι του Κολόμβου, μτφ. Ρ. Γαϊτάνοσ & A. Λάμπροσ, Άμμοσ, Ακινα, 1982. 
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Ρορτογαλίασ και τθσ Λςπανίασ. Μάλιςτα οι μακθτζσ ςε ομάδεσ, για να είναι πιο 

πειςτικοί ςτον ρόλο τουσ, ηωγράφιςαν χάρτεσ και ςχεδιαγράμματα. Ανάλογα ιταν 

τα ςχζδια των τριϊν καραβιϊν «Σάντα Μαρία, Νίνια, Ρίντα» που ηωγράφιςαν οι 

μακθτζσ προκειμζνου, ςε ρόλο πλθρϊματοσ, να ενθμερϊςουν τον χρθματοδότθ τθσ 

αποςτολισ, βαςιλιά τθσ Λςπανίασ. Θ τεχνικι χάρτθσ τθσ ιςτορίασ βοικθςε τα παιδιά 

να ςθμειϊςουν τα βαςικά μζρθ που εξερεφνθςε ο Κολόμβοσ προςκζτοντασ ςτουσ 

ςτακμοφσ τα πιο ςθμαντικά γεγονότα.92  

Με τισ τεχνικζσ των λαϊκϊν μορφϊν (folk forms) ςε ςυνδυαςμό με 

παγωμζνεσ εικόνεσ και ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, θ τάξθ, χωριςμζνθ ςε ομάδεσ, ζδωςε 

ςτοιχεία για τθ ηωι και τα χαρακτθριςτικά των ικαγενϊν που ςυνάντθςε ο 

Κολόμβοσ. Συγκεκριμζνα αναπαράςτθςαν ςκθνζσ όπου ωσ μζλθ τθσ φυλισ «Ταΐνο» 

καλλιεργοφςαν καλαμπόκι, φφαιναν βαμβάκι, καταςκεφαηαν ςκθνζσ, πιρόγεσ και 

ακόντια, πρόςφεραν ωσ δϊρα παπαγάλουσ και κουβάρια ςτουσ Ευρωπαίουσ. Σε 

ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε για τθν άδικθ εξολόκρευςθ ολόκλθρων φυλϊν ικαγενϊν 

από τουσ Ευρωπαίουσ «Κονκιςταδόρεσ» και ςε ςχολιαςμό τθσ πρόταςθσ του 

βιβλίου για τθν «θκικι τθσ εποχισ» ςφμφωνα με τθν οποία «οι ιςχυροί δεν είχαν 

κανζνα ενδοιαςμό να εκμεταλλευτοφν τουσ αδφνατουσ», ςχεδιάςτθκε 

δραςτθριότθτα όπου θ τάξθ, χωριςμζνθ ςε ικαγενείσ και ςε Ευρωπαίουσ 

κατακτθτζσ, παρουςίαςε ςκζψεισ και προςδοκίεσ αναφορικά με τθ ςυνάντθςθ των 

δφο κόςμων. Ριο αναλυτικά, με τθ βοικεια των παγωμζνων εικόνων και τθσ 

ανίχνευςθσ τθσ ςκζψθσ, τα παιδιά εξζφραςαν ςκζψεισ των ικαγενϊν: «είμαςτε 

φιλιςυχθ φυλι αλλά οι κατακτθτζσ κζλουν να μασ εξοντϊςουν/κζλουν να μασ 

ζχουν ςκλάβουσ/κζλουν να πάρουν τθ γθ μασ», όπωσ και ςκζψεισ των Ευρωπαίων: 

«μποροφμε εφκολα να τουσ νικιςουμε/κζλουμε να εξουςιάηουμε τθ χϊρα τουσ/οι 

ικαγενείσ είναι πολφ δειλοί και κζλουν κάποιον για αφζντθ». Να ςθμειωκεί ότι με 

τθ λιξθ τθσ δραςτθριότθτασ, θ Αναςταςία, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, 

αναφζρκθκε ςτθν «άδικθ ςυμπεριφορά πολλϊν Ευρωπαίων απζναντι ςτουσ 

μαφρουσ τθσ Αφρικισ», γεγονόσ που οδιγθςε ςε ςχετικι ςυηιτθςθ με κοινι 

παραδοχι τθν «ανάγκθ για ςεβαςμό ςτον Άλλο/ειρθνικι κατάκτθςθ/ςυμφιλίωςθ». 

Το «ταξίδι του Κολόμβου» ολοκλθρϊκθκε με τθν τεχνικι του ςυλλογικοφ 

χαρακτιρα, όπου τα παιδιά ςε ρόλο του καλαςςοπόρου, περιζγραψαν ςτον βαςιλιά 

τθσ Λςπανίασ λεπτομζρειεσ τθσ νζασ θπείρου –για τα βουνά, τθν πλοφςια βλάςτθςθ 

και τα είδθ που άξιηε να καλλιεργθκοφν και ςτθν Ευρϊπθ, κάποιεσ τοπικζσ 

ςυνικειεσ των ικαγενϊν. 

Τελευταίο ιταν το «ταξίδι του Μαγγελάνου», που ξεκίνθςε –όπωσ και τα 

προθγοφμενα– με τθ φωναχτι ανάγνωςθ του αντίςτοιχου βιβλίου τθσ ςειράσ 93 από 

τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και τθ γραφι ςθμειϊςεων από τα παιδιά. Με ςτόχο 

                                                
92

 Και πάλι χρθςιμοποιικθκε ο χάρτθσ που ιδθ αναφζρκθκε του Δθμθτράκου & Καρολίδου, ό.π., 
χάρτθσ 14, πάνω ςτον οποίο ςθμειϊκθκαν οι βαςικοί ςτακμοί του πρϊτου ταξιδιοφ του Κολόμβου: 
«Ράλοσ/ Σαν Σαλβαδόρ ςτισ Μπαχάμεσ/ Κοφβα/ Αϊτι/ Ράλοσ». 
93 G. P. Ceserani, Το ταξίδι του Μαγγελάνου, μτφ. Α. Αποςτολάκθ, Άμμοσ, Ακινα, 1989, χ.α. 
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να αποκτιςουν οι μακθτζσ ιςτορικζσ γνϊςεισ –για τθ ςυνκικθ τθσ Τορντεςίλασ και 

τα ςυμφζροντα τθσ Λςπανίασ για εξερεφνθςθ και κατάκτθςθ τθσ Ανατολισ– 

πραγματοποιικθκε με αυτοςχεδιαςμό δραματοποίθςθ τθσ πρόταςθσ του 

Μαγγελάνου προσ τον Λςπανό βαςιλιά. Οι ομάδεσ ιταν ιδιαίτερα πειςτικζσ ςτθν 

επιχειρθματολογία του Μαγγελάνου κακϊσ ςυνόδεψαν τθν πρόταςι τουσ με 

χάρτεσ και ςχεδιαγράμματα του περίπλου τθσ Αμερικισ. Στα ςχζδιά τουσ 

ςυμπεριζλαβαν ζνα νοτιοδυτικό πζραςμα που επζτρεπε τθν εξερεφνθςθ τθσ 

Ανατολισ, ξεκινϊντασ από τα Δυτικά, όπωσ όριηε θ ςυνκικθ. Οι μακθτζσ ζδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ και γεωγραφικζσ γνϊςεισ, με 

τισ οποίεσ ςυνειδθτοποίθςαν το κλίμα τθσ εποχισ «ςτον αιϊνα των μεγάλων 

ανακαλφψεων»: «ο Μαγγελάνοσ πρόδωςε τουσ Ρορτογάλουσ αφοφ ταξίδεψε για 

τθν Λςπανία;/με τθ ςυνκικθ ζπρεπε θ Ρορτογαλία να κινείται Ανατολικά αλλά ο 

Μαγγελάνοσ είχε ζξυπνο ςχζδιο για τουσ Λςπανοφσ». Με τθν τεχνικι ο μανδφασ του 

ειδικοφ, τα παιδιά ιρκαν ςε επιπλζον επαφι με το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ ςε 

ρόλο ιςτορικϊν επιςτθμόνων ςυγκζντρωςαν και παρουςίαςαν βαςικά ςτοιχεία του 

ςυγκεκριμζνου ταξιδιοφ: πλθροφορίεσ για τα πζντε καράβια τθσ αποςτολισ, 

ςτοιχεία για το πολυεκνικό πλιρωμα, αναφορζσ ςτον εμπειρικό τρόπο πλοιγθςθσ 

και ςτα βοθκθτικά όργανα. Ωσ ειδικοί επιςτιμονεσ επίςθσ, ςχεδίαςαν τον χάρτθ τθσ 

ιςτορίασ με τον ίδιο, γνωςτό τρόπο94 των δφο προθγοφμενων ταξιδιϊν, του Μάρκο 

Ρόλο και του Κολόμβου. 

Κζλοντασ θ τάξθ να αναφερκεί ςε ζνα ςθμαντικό περιςτατικό του ταξιδιοφ, 

ςυγκεκριμζνα ςτθν ανταρςία μελϊν του πλθρϊματοσ, χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι 

τθσ ςφγκρουςθσ. Τα παιδιά, ςε ρόλουσ καπετάνιων και ναυτϊν του πλθρϊματοσ, 

υποςτιριξαν διαφορετικζσ απόψεισ και ςκζψεισ για τον Μαγγελάνο και τθν 

αποςτολι. Ριο ςυγκεκριμζνα, όςοι τάχκθκαν υπζρ ςθμείωςαν ότι: «είναι ο 

καπετάνιοσ μασ και πρζπει να του ζχουμε εμπιςτοςφνθ/μασ χρειάηεται και πρζπει 

να ςυνεχίςουμε μαηί του/ξεκινιςαμε για ζνα ςθμαντικό ςκοπό/κα πλουτίςουμε/κα 

κάνουμε κάποιουσ ικαγενείσ χριςτιανοφσ». Από τθν άλλθ πλευρά, όςοι τάχκθκαν 

ενάντια υποςτιριξαν: «είναι Ρορτογάλοσ και διατάηει εμάσ που είμαςτε Λςπανοί, 

μασ ανακζτει κακθμερινά κουραςτικζσ δουλειζσ/μασ κακομεταχειρίηεται/φοβάμαι 

να ταξιδεφω τόςο μακριά/βριςκόμαςτε ςε ζναν άγνωςτο τόπο που δεν τελειϊνει». 

Θ ζντονθ ςυηιτθςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ για εξζγερςθ. 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ βίωςαν ακόμθ πιο ζντονα τισ 

δφςκολεσ καταςτάςεισ και τουσ φόβουσ του πλθρϊματοσ, ανζπτυξαν 

επιχειρθματολογία βαςιςμζνθ ςε ιςτορικά ςτοιχεία και παρουςίαςαν τθν 

«αγαπθμζνθ» –για τουσ ίδιουσ– ςκθνι του βιβλίου προσ δραματοποίθςθ. 

                                                
94

 Για τρίτθ φορά χρθςιμοποιικθκε ο χάρτθσ του Δθμθτράκου & Καρολίδου, ό.π., χάρτθσ 14, πάνω 
ςτον οποίο ςθμειϊκθκαν οι βαςικοί ςτακμοί του ταξιδιοφ του Μαγγελάνου: «Σεβίλλθ, ακτζσ 
Βραηιλίασ/ίο Ντε Τηανζιρο, ποταμόσ ίο ντε λα Ρλάτα/Μπουζνοσ Άυρεσ & Μοντεβίδεο, Σαιν 
Ηουλιάν, Γθ του Ρυρόσ, νθςιά Μαριάν, Φιλιππίνεσ, Βόρνεο, νθςιά Μολοφκων, Μαδαγαςκάρθ, 
Σεβίλλθ» και δίπλα τουσ ςυμπλθρϊκθκαν τα ςθμαντικότερα γεγονότα. 
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Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, οργάνωςαν ρεπορτάη-τθλεοπτικι 

εκπομπι ςτθν οποία, ζχοντασ ωσ προςκεκλθμζνο τον χρονικογράφο του 

Μαγγελάνου, Αντόνιο Ριγκαφζτα, ζδωςαν πλθροφορίεσ για τουσ ικαγενείσ που 

ςυνάντθςαν ςτο ταξίδι. Συγκεκριμζνα τα παιδιά, ςτο ρόλο του ανκρϊπου που 

κεωρικθκε ωσ ο πρϊτοσ ανκρωπολόγοσ, παρουςίαςαν ςτοιχεία για τουσ Λνδιάνουσ 

(τισ μεγάλεσ καλφβεσ που ηοφςαν, τα αμάκ που κοιμοφνταν, τισ εικοςιπζντε 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ και διαλζκτουσ που μιλοφςαν, τον αποδεκατιςμό τουσ από 

τουσ κατακτθτζσ), για τουσ Ραταγόνεσ (με χαρακτθριςτικά γιγάντια, κοκκινωπό 

χρϊμα και φωνι ταφρου) και για τουσ Φιλιππινζηουσ ικαγενείσ (μια πιο εξελιγμζνθ, 

από τισ υπόλοιπεσ, εκνοτικι ομάδα που ζδειξε διάκεςθ να μυθκεί ςτον πολιτιςμό 

και τθ κρθςκεία των Ευρωπαίων). Λδιαίτερα χαρακτθριςτικό όλων των ομάδων των 

μακθτϊν ιταν ότι παρουςίαςαν ζντονα τον Ριγκαφζτα ωσ ζναν άνκρωπο χωρίσ 

προκαταλιψεισ, που ςζβεται και αποδζχεται το Άλλο. Αναλυτικότερα –ςε ρόλο 

Ριγκαφζτα– υποςτιριξαν ότι οι Λκαγενείσ ιταν «πλάςματα όμοια με εμάσ που, 

όμωσ ζχουν διαφορετικζσ ςυνικειεσ».  

Το «ταξίδι του Μαγγελάνου» ολοκλθρϊκθκε με τθν τεχνικι περίγραμμα 

χαρακτιρα του ίδιου του καλαςςοπόρου. Αςκϊντασ κριτικι, ςυνδυαςτικι ςκζψθ 

και χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορίεσ του βιβλίου, θ τάξθ χαρακτιριςε τον ιρωα ωσ: 

«μικροκαμωμζνο/ κουτςό/ επίμονο/γενναίο μαχθτι/ευαίςκθτο/αποφαςιςτικό» 

που «ικελε να κατακτιςει ειρθνικά/να κάνει τουσ ικαγενείσ Χριςτιανοφσ» αλλά και 

που αποτελοφςε «προδότθ των Ρορτογάλων». Μζςα, δθλαδι, από τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα δραματοποίθςθσ, τα παιδιά, όχι μόνο ιρκαν ςε επαφι με το 

γνωςτικό αντικείμενο, αλλά το κατανόθςαν και το αντιμετϊπιςαν κριτικά. 

γϋ ςτάδιο: Στο ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων ςχεδιάςτθκαν 

δραςτθριότθτεσ που αφοροφςαν και τουσ τρεισ καλαςςοπόρουσ. Αναλυτικότερα, 

ηθτικθκε από τα παιδιά να καταγράψουν ςυνζντευξθ με τον Μάρκο Ρόλο, τον 

Κολόμβο ι τον Μαγγελάνο. Επιπρόςκετα, προτάκθκε ςτουσ μακθτζσ, ςτον ρόλο 

διαςωκζντων ναυτικϊν του πλθρϊματοσ κάποιου από τουσ τρεισ εξερευνθτζσ, να 

γράψουν τισ εμπειρίεσ τουσ για το ταξίδι. Μια ακόμθ πρόταςθ αποτελοφςε θ 

καταγραφι μιασ τθλεοπτικισ εκπομπισ με καλεςμζνουσ εκπροςϊπουσ και από τισ 

τρεισ εξερευνιςεισ.95 

Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι όλθ θ τάξθ ανταποκρίκθκε απόλυτα ςτισ εργαςίεσ 

παραγωγισ κειμζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποενότθτασ. Εκτόσ από το κζμα τθσ 

εξερεφνθςθσ, που μπορεί να ενδιζφερε ιδιαίτερα τθν τάξθ, με το πζραςμα του 

χρόνου, είχε διαπιςτωκεί μια ομαλι ζνταξθ και προςαρμογι των παιδιϊν ςτουσ 

ρυκμοφσ του προγράμματοσ, με εξζλιξθ ακόμθ και ςτο ςτάδιο τθσ γραφισ, που 

αποτελοφςε αρχικά μια δυςκολία. Θ πλειοψθφία των μακθτϊν αςχολικθκε με 

                                                
95

 Να ςθμειωκεί ότι ζγινε ςαφισ ςτα παιδιά θ αδυναμία χρονικισ ςυνφπαρξθσ εκπροςϊπων των 
τριϊν ταξιδιϊν όπωσ και θ ετεροχρονιςμζνθ αναφορά τθσ τθλεοπτικισ εκπομπισ. Οι ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ ιταν τελείωσ φανταςτικζσ και εξυπθρετοφςαν τθν προςζγγιςθ του επιδιωκόμενου 
δραματικοφ περιβάλλοντοσ. 



229 

 

παραπάνω από μία ςυνεντεφξεισ –οι περιςςότεροι με δφο, κάποιοι και με τισ τρεισ– 

χωρίσ να δείχνει προτίμθςθ ςε κάποιον από τουσ καλαςςοπόρουσ. Σίγουρα, μζςα 

από τισ ερωταπαντιςεισ που διατυπϊκθκαν, δόκθκαν ιςτορικζσ και γεωγραφικζσ 

πλθροφορίεσ τθσ εποχισ και για τα τρία ταξίδια όπωσ και ςτοιχεία για τουσ 

ικαγενείσ μζςα από ζνα πρίςμα αποδοχισ και ςεβαςμοφ για το διαφορετικό. 

Ανάλογα είναι τα ςχόλια για τισ κριτικζσ-περιλιψεισ («νόθμα») των παιδιϊν για το 

ζργο του κάκε εξερευνθτι. Να υπογραμμιςτεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, 

γραμμζνθ ςτο τρίτο αφθγθματικό πρόςωπο και όχι ςε ρόλο, αποτζλεςε προςωπικι 

πρωτοβουλία κάποιων μακθτϊν, που άλλωςτε ιταν εξοικειωμζνοι με τθ ςφνταξθ 

παρόμοιων κειμζνων που προωκεί το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Ζχοντασ ενκουςιαςτεί 

από το ςχζδιο του Μαγγελάνου να προςεγγίςει τθν Ανατολι ςαλπάροντασ από τα 

Δυτικά, πολλοί ιταν οι μακθτζσ που, με προςωπικι τουσ πρωτοβουλία, μετζφεραν 

γραπτά τθν πρόταςθ του Καλαςςοπόρου ςτον βαςιλιά τθσ Λςπανίασ. Χρειάηεται να 

υπογραμμιςτεί ότι για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κάποια παιδιά επζλεξαν να 

ςυναντθκοφν ςε προςωπικό τουσ χρόνο και χϊρο ϊςτε, μζςω μιασ ομαδικισ 

ςυνεργαςίασ, να ανταποκρικοφν καλφτερα. Συγκεκριμζνα ςχθματίςτθκαν δφο 

ομάδεσ96, θ πρϊτθ αποτελοφμενθ από τθν Αναςταςία, τθ Μαρίνα και τον Τίμο, τρεισ 

μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ και θ δεφτερθ από τθν Ζλλθ και τον Βαλάντθ, 

μακθτζσ ομά και τθν Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ. Αξίηει επίςθσ να 

ςχολιαςτεί ότι οι ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ προζβθκαν ςτθν αναηιτθςθ επιπλζον 

πλθροφοριϊν και ςτοιχείων μζςω διαδικτφου και εγκυκλοπαίδειασ97, γεγονόσ που 

ςυμφωνοφςε απόλυτα με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ ωσ προσ τθν προϊκθςθ 

τθσ φιλαναγνωςίασ: κάποια παιδιά είχαν ξεκινιςει να βάηουν τθν ανάγνωςθ 

περιςςότερο ςτθ ηωι τουσ και είχαν αρχίςει να βοθκοφνται από αυτι ςε 

διαφορετικζσ καταςτάςεισ, ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα ςυςτθματικό και 

ανεξάρτθτο αναγνϊςτθ. Πταν οι μακθτζσ κλικθκαν να γράψουν τισ εμπειρίεσ τουσ 

ωσ διαςωκζντεσ, όλοι επζλεξαν το «ταξίδι του Μαγγελάνου». Θ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι –όπωσ οι ίδιοι διλωςαν– αιτιολογικθκε από τθν επικυμία τουσ να 

αποτελζςουν «ζναν από τουσ μόλισ δεκαοκτϊ διαςωκζντεσ του πλθρϊματοσ» που 

κα αποδείκνυε «τόλμθ, γενναιότθτα και ςωματικι δφναμθ». Επιπρόςκετα, το 

γεγονόσ του κανάτου του αρχθγοφ τθσ αποςτολισ, δεν άφθςε αδιάφορα τα παιδιά, 

αλλά τα οδιγθςε να εμπλακοφν ακόμθ περιςςότερο με τουσ ρόλουσ του 

ςυγκεκριμζνου ταξιδιοφ.98 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραγωγισ κειμζνων 

                                                
96 Τα ςυγκεκριμζνα παιδιά, που επεδίωκαν να ςυνεργάηονται μαηί ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ 
ςχολείου, είχαν ςθμειϊςει άλλθ μια ςυνάντθςθ ςε προςωπικό τουσ χϊρο και ελεφκερο χρόνο, κατά 
τθ διάρκεια του «ταξιδιοφ ςτθν αρχαία Ελλάδα».  
97 Ριο ςυγκεκριμζνα οι ομάδεσ αναφζρκθκαν ςτα ακριβι ονόματα των βαςιλικϊν οικογενειϊν τθσ 
Ρορτογαλίασ και τθσ Λςπανίασ κακϊσ επίςθσ και ςτον αςτρονόμο-ςυνεργάτθ του Μαγγελάνου ςτθν 
Λςπανία, οφι Φελζρο.  
98

 Αξιοςθμείωτεσ ωσ προσ αυτό ιταν οι αναφορζσ κάποιων παιδιϊν ςτον Μαγγελάνο: «Ιμουν ζνασ 
από τουσ δεκαοχτϊ διαςωκζντεσ. Πλοι όςοι γυρίςαμε αιςκανόμαςταν ζνοχοι για τον κάνατο του 
Μαγγελάνου και για όςων άλλων πολζμθςαν. Μερικοί δεν πίςτεψαν ςτο όνειρό του και γι’ αυτό 
φταίμε εμείσ. Ζςτω να παίρναμε το πτϊμα του για να το τιμιςουμε. Νιϊκουμε λφπθ και κυμό μζςα 
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ολοκλθρωνόταν το «ταξίδι των εξερευνθτϊν» και ταυτόχρονα θ πρϊτθ φάςθ του 

προγράμματοσ. 

 

 Συηιτθςθ-Ανακεφαλαίωςθ  

Κατά τθ διάρκεια των δεκατριϊν προαναφερκζντων δίωρων ςυναντιςεων 

προζκυψαν κάποια κζματα, που μζςα από ςυηθτιςεισ, κρίςεισ, προβλθματιςμό και 

αναςτοχαςμό κα βοθκοφςαν τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια με τθ ςυμβολι τθσ 

ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ ςτον ςχεδιαςμό τθσ επόμενθσ φάςθσ. Ωσ προσ τισ 

μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων προτιμότερθ κεωρικθκε θ επιλογι αποκλειςτικά 

τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ που διευκόλυνε τθν καταγραφι οποιουδιποτε 

περιςτατικοφ τθσ τάξθσ, χωρίσ τον ςυνδυαςμό τθσ εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ. 

Βζβαια, χωρίσ να δίνονται ςτθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ακριβείσ και αυςτθρζσ 

«λίςτεσ παρατιρθςθσ»99 –γεγονόσ που ςυνζβαινε ςτθν προκαταρκτικι φάςθ– 

ορίηονταν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια οι ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ εςτίαςθσ 

τθσ κάκε ςυνάντθςθσ. Σφμφωνα, δθλαδι, με τον νζο ςχεδιαςμό αναφορικά με τισ 

μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων τθσ πρϊτθσ φάςθσ, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια 

καλοφνταν με ανοιχτι παρατιρθςθ να καταγράψει όλα τα περιςτατικά, δίνοντασ 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ κεματικι εςτίαςθσ που τθσ είχε προθγουμζνωσ υποδείξει θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια. Βζβαια, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι οι κεματικζσ 

εςτίαςθσ διαφοροποιοφνταν ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που ζκετε κάκε ςυνάντθςθ 

ι ακόμθ ανάλογα και με το ςτάδιο δραματοποίθςθσ τθσ ίδιασ ςυνάντθςθσ που 

καταγραφόταν κάκε φορά.100 

 Ωσ προσ τθ δραματικι ζκφραςθ, τα παιδιά, με ευχάριςτθ διάκεςθ, επζδειξαν 

ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και προκυμία ςτθν ανάλθψθ διαφόρων ρόλων. Ο κοινόσ 

                                                                                                                                       
μασ. Ράντωσ ιταν ο καλφτεροσ καπετάνιοσ» ζγραψε ο Μιχάλθσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ. 
Αντίςτοιχα ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά ςθμείωςε: «Είμαι ζνασ από τουσ δεκαοχτϊ ναφτεσ του 
Μαγγελάνου που επζηθςε από τθ μεγάλθ μάχθ. Ρολεμοφςα μαηί με τον Μαγγελάνο. Τον είδα να 
πεκαίνει και δεν μποροφςα να κάνω τίποτα. Το πιο λυπθτερό όμωσ είναι που δεν πιραμε το πτϊμα 
του». 
99 Οι «λίςτεσ παρατιρθςθσ» –βαςιςμζνεσ ςτισ αρχζσ τθσ εςτιαςμζνθσ παρατιρθςθσ– που είχαν 
χρθςιμοποιθκεί κατά τθν προκαταρκτικι φάςθ, δεν διευκόλυναν ιδιαίτερα ςτθν ανάλυςθ των 
δεδομζνων τθσ ζρευνασ ενϊ ταυτόχρονα περιόριςαν τθν ανοιχτι παρατιρθςθ. Κατά ςυνζπεια, ενϊ 
ςτισ αρχικζσ ςυναντιςεισ τθσ πρϊτθσ φάςθσ εφαρμόςτθκαν «λίςτεσ παρατιρθςθσ»,όταν 
ςυνειδθτοποιικθκε ο περιοριςτικόσ και δφςκολόσ τουσ ρόλοσ ωσ προσ τθν ανάλυςθ και ςυλλογι 
δεδομζνων, ςταμάτθςαν να ςχεδιάηονται από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια.  
100 Ζτςι, κεματικζσ εςτίαςθσ που αφοροφςαν το πρϊτο ςτάδιο προετοιμαςίασ και ειςαγωγισ ςτο 
δραματικό ςτοιχείο ιταν κυρίωσ θ ανάπτυξθ τθσ ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ ι θ ανταπόκριςθ 
ςτθ ςωματικι-λεκτικι-κινθτικι ζκφραςθ και ςτο δραματικό ςτοιχείο. Ανάλογα, ςτο δεφτερο ςτάδιο, 
όπου γινόταν θ ςυνάντθςθ των μακθτϊν με το γνωςτικό απόςπαςμα κάκε ταξιδιοφ και θ 
επεξεργαςία του με τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι κεματικζσ εςτίαςθσ κυμαίνονταν γφρω από τθν 
ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθν ανάγνωςθ και ςτο γνωςτικό αντικείμενο, ςτθν κατανόθςθ των 
κειμζνων, ςτα ςτοιχεία του κεάτρου και ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, τθν ανάπτυξθ ςεβαςμοφ για 
το Άλλο και τθν ανάκλθςθ προςωπικϊν εμπειριϊν. Τζλοσ, ςτο ςτάδιο παραγωγισ κειμζνου το 
ενδιαφζρον μετατοπιηόταν ςτθ ςφνδεςθ των κόςμων των κειμζνων με τον κόςμο των παιδιϊν, ςτθν 
ζκφραςθ των προςωπικϊν ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων τουσ και ςτθ γενικότερθ νοθματοδότθςθ 
που ζδιναν ςτα κείμενα. 
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κϊδικασ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ που άρχιςε να αναπτφςςεται κατά τθν 

προκαταρκτικι φάςθ, αποτζλεςε κατάκτθςθ τθσ τάξθσ. Ζτςι, με τθ δθμιουργία ενόσ 

άνετου και φιλικοφ περιβάλλοντοσ, που χαρακτθριηόταν από αποδοχι και εκτίμθςθ 

για κάκε παιδί, επιτεφχκθκε θ δθμιουργικι ςυμμετοχι όλων· ακόμθ και εκείνοι οι 

μακθτζσ που κατά τθ διάρκεια τθσ προκαταρκτικισ φάςθσ παρουςίαηαν ςυςτολι ι 

δυςκολίεσ ςτθ ςυνεργαςία –κυρίωσ τα δφο παιδιά με προβλιματα δυςλεξίασ 

Σταφροσ και Χάρθσ– με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ, ζδειξαν διάκεςθ 

για ςυμμετοχι, προςφορά και δθμιουργικι ανάλθψθ ρόλων. Ανάλογθ ιταν και θ 

ςωματικι ζκφραςθ των μακθτϊν, που κινοφνταν και εκφράηονταν ςτον χϊρο με 

ελευκερία κινιςεων, άνεςθ και ταυτόχρονο ζλεγχο του ςϊματοσ. Τθν ελευκερία 

ςτθ ςωματικι ζκφραςθ ςυνόδεψε θ εμπιςτοςφνθ ςτθ λεκτικι ζκφραςθ. Σε ζνα 

περιβάλλον όπου κακζνασ ζνιωκε αποδεκτόσ ωσ προςωπικότθτα και ιςότιμο μζλοσ 

τθσ ομάδασ να εκφραςτεί και να προςφζρει101, επιτεφχκθκε ελευκερία και άνεςθ 

ςτθν προφορικι ζκφραςθ κάκε παιδιοφ. 

 Ωσ προσ τα κεατρικά ςτοιχεία, θ τάξθ ανταποκρίκθκε με ιδιαίτερθ επιτυχία 

ςτθν ανάλθψθ ρόλων, με τουσ οποίουσ βίωςε εμπειρίεσ και γνϊριςε καταςτάςεισ 

ιδωμζνεσ μζςα από ζνα διαφορετικό πρίςμα. Σχετικά με τουσ ρόλουσ, ο Richard 

Courtney αναφζρει ότι θ βίωςθ ποικίλων καταςτάςεων μζςα από το Άλλο, οδθγεί 

τα παιδιά ςε ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ, καλλιεργεί τθν ανκρϊπινθ 

οντότθτα και εξαλείφει ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ και διαχωριςμοφσ.102 Ρόςο μάλλον 

όταν το Άλλο αποτελεί το διαφορετικό, το κοινωνικά παραγκωνιςμζνο ι αδικθμζνο, 

όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ. Ζτςι, θ προςζγγιςθ του Άλλου 

αποτζλεςε και τθ βαςικι εςτίαςθ ςε κάκε ταξίδι και ςτισ περιςςότερεσ 

δραςτθριότθτεσ. Μάλιςτα, τα ίδια τα παιδιά, λόγω των προςωπικϊν τουσ βιωμάτων 

και επιλογϊν, ενδιαφζρονταν και αναηθτοφςαν τθ διερεφνθςθ του διαφορετικοφ, 

γεγονόσ που οδθγοφςε ςε δραματικι ζνταςθ. Ωσ προσ τον κεατρικό χϊρο, οι 

μακθτζσ δθμιοφργθςαν εμπνευςμζνα δραματικά περιβάλλοντα μετατρζποντασ τον 

«άδειο χϊρο» τθσ μοκζτασ ςε «γυμνι ςκθνι».103 Λδιαίτερα κερμι ιταν θ 

επικοινωνία, όταν τα παιδιά ανακαλοφςαν λζξεισ, εκφράςεισ ι και ολόκλθρεσ 

αφθγιςεισ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, όπου ο άδειοσ, λιτόσ χϊροσ με ιδιαίτερο 

τρόπο μετατρζπονταν ςε κατάλλθλο ςκθνικό. Ο Peter Brook γράφει ςχετικά ότι όταν 

υπάρχει ζνασ κοινόσ ςτόχοσ, τότε τα εμπόδια εξαφανίηονται κακϊσ «οι χειρονομίεσ 

και ο τόνοσ τθσ φωνισ κακενόσ ξεχωριςτά και όλων μαηί γίνονται μζροσ τθσ ίδιασ 

γλϊςςασ και τθ ςτιγμι εκείνθ εκφράηουν μια κοινι αλικεια».104 Στισ ςτιγμζσ όπου θ 

                                                
101 Ρ. Σζξτου, Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα ςτα ςχολεία: για εκπαιδευτικοφσ, θκοποιοφσ, 
κεατρολόγουσ και παιδαγωγοφσ-εμψυχωτζσ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2005, ς. 139. 
102

 R. Courtney, Play, Drama & Thought, The intellectual Background to dramatic Education, Simon & 
Pierre, Toronto, Ontario, Canada, 1989, ς. 17. 
103

 Ο Peter Brook αναφζρει ςχετικά το εξισ: «Μπορϊ να πάρω οποιονδιποτε άδειο χϊρο και να τον 
ονομάςω γυμνι ςκθνι». Στο Ρ. Μπρουκ, Θ ανοιχτι Ρόρτα, Σκζψεισ πάνω ςτθν τζχνθ και τθν 
πρακτικι του κεάτρου, μτφ. Μ. Φραγκουλάκθ, Κοάν, Ακινα, 1998, ς. 15.  
104 Ππ., ς. 141.  
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τάξθ ανακαλοφςε λζξεισ ςτθ ρομανί, ςτθν αλβανικι, ςτθ ρωςικι και ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, ο χϊροσ μετατρεπόταν ςε «χαλί τθσ Αφρικισ» του Peter Brook, ςτο οποίο ο 

μακθτισ εξζφραηε «κάτι που αποτελοφςε μια πραγματικότθτα για τον κακζνα, ωσ 

εκ τοφτου το αποτζλεςμα αυτισ τθσ προςπάκειασ ιταν μια γλϊςςα ςε όλουσ 

κατανοθτι».105  

Ωσ προσ τον κεατρικό χρόνο οι ομάδεσ κινικθκαν με επιτυχία ςτισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ ςτο παρόν, ςτο μζλλον και ςτο παρελκόν, κάνοντασ ςαφι 

κάκε εποχι. Βζβαια, θ μεταμόρφωςθ του χϊρου τθσ μοκζτασ ςε πετυχθμζνο 

δραματικό περιβάλλον με τον επικυμθτό κεατρικό χϊρο και χρόνο, ενιςχφκθκε από 

τθ χριςθ δθμιουργικϊν κεατρικϊν μζςων του φροντιςτθρίου ι ςυμβόλων είτε 

επρόκειτο για αυτοςχζδιεσ μικροκαταςκευζσ των παιδιϊν, είτε για αντικείμενα 

όπωσ υφάςματα, ενδφματα, μουςικά όργανα, χαρτόνια είτε για πινακίδεσ είτε τζλοσ 

για χειρονομίεσ και ςωματικζσ απεικονίςεισ αντικειμζνων, ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθ ςκθνικι υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τθσ τάξθσ. Μζςα από τα παραπάνω 

ςτοιχεία του κεάτρου θ τάξθ αναηιτθςε το νόθμα των κειμζνων και του δράματοσ, 

προςεγγίηοντασ εκείνα τα ςθμεία που είχαν ςθμαςία και ενδιαφζρον για τθν ίδια. 

 Σχετικά με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, θ τάξθ ιρκε ςε επαφι με όλεσ όςεσ 

κα χρθςιμοποιοφνταν κατά τθ ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ. Μάλιςτα, 

αναφζρκθκαν και οι ονομαςίεσ των τεχνικϊν, ϊςτε να είναι πιο εφκολθ και εφικτι θ 

παραπομπι των παιδιϊν ςε αυτζσ. Πμωσ, θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ δεν περιορίςτθκε 

ςτθν απλι γνωριμία με τισ τεχνικζσ, αλλά ςε μια βακφτερθ ανάλυςθ και εμπζδωςι 

τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ τεχνικι των παγωμζνων εικόνων –ιδθ γνωςτι από τθν 

προκαταρκτικι φάςθ– δόκθκε με κάποιεσ εναλλακτικζσ μορφζσ και παραλλαγζσ τθσ 

που διευκόλυναν πολφ τα παιδιά. Επίςθσ, ζγινε ανάπτυξθ τθσ τεχνικισ κζατρο 

φόρουμ, που δεν είχε ςυντελεςτεί ςε προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ. Αξίηει να 

ςχολιαςτεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ενκουςίαςε όλθ τθν τάξθ κακϊσ ζκεςε 

ηθτιματα κοντά ςτθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν. Ανάλογεσ κετικζσ αντιδράςεισ 

για τουσ παραπάνω λόγουσ προκάλεςαν και οι τεχνικζσ status. Θ ανάπτυξθ τθσ 

τεχνικισ δάςκαλοσ ςε ρόλο κατά τθν εμφάνιςθ προβλθμάτων διάςπαςθσ προςοχισ 

κάποιων μακθτϊν, αποτζλεςε τον επιτυχζςτερο τρόπο για τθν αποδυνάμωςθ 

ενοχλθτικϊν περιςτατικϊν και τθν εντονότερθ εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ δραματικι 

πράξθ.  

Τεχνικι που δυςκόλεψε τθν τάξθ, ωσ προσ νοθματικό ειρμό του κφκλου, 

αποτζλεςε θ ιςτορία με προςφορά δφο λζξεων, γεγονόσ που κα μποροφςε να 

ερμθνευτεί λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ πλειοψθφία των μακθτϊν αντιμετϊπιηε τθν 

κυρίαρχθ γλϊςςα ωσ δεφτερθ και όχι ωσ μθτρικι. Δυςκολία αρχικά παρουςίαςαν 

κάποια παιδιά και ςτθν παραγωγι κειμζνων που, όμωσ με τθ λιψθ ανάλογων 

μζτρων αναφορικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν, αντιμετωπίςτθκαν ςε πολφ 

μεγάλο βακμό. Γενικότερα θ δθμιουργία πολυαιςκθτθριακοφ μακθςιακοφ 

                                                
105

 Ρ. Μπρουκ, Ζνασ άλλοσ κόςμοσ, Σαράντα χρόνια κεατρικισ αναηιτθςθσ 1947-1987, μτφ. Ε. 
Καραμπζτςου, Εςτία, Ακινα, 1999, ς. 185.  
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περιβάλλοντοσ, μζςω των πολυποίκιλων δραςτθριοτιτων που επιλζχτθκαν, βρικε 

ανταπόκριςθ ςτα διαφορετικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ των παιδιϊν. Δθμοφιλζςτερεσ 

τεχνικζσ, ςτισ οποίεσ ςυχνά παρζπεμπαν οι ομάδεσ, αποδείχκθκαν οι παγωμζνεσ 

εικόνεσ ςε ςυνδυαςμό με ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ και θ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ. 

Τεχνικζσ που διευκόλυναν τα παιδιά, αλλά δεν ζκαναν τόςο ςυχνι αναφορά, ιταν θ 

ςυνζντευξθ και θ τθλεφωνικι επικοινωνία. Ενδιαφζρουςα τεχνικι ωσ προσ τθ 

δραματικι εμπλοκι των παιδιϊν με τουσ ρόλουσ και με τθν απόκτθςθ γνϊςεων, 

αποδείχκθκε ο μανδφασ του ειδικοφ. Επίςθσ, θ τεχνικι ρεπορτάη – τθλεοπτικι 

εκπομπι διευκόλυνε ιδιαίτερα όλεσ τισ ομάδεσ ςτθ κεατρικι παρουςίαςθ 

πλθροφοριϊν και νζων γνϊςεων που προςφζρονταν από τα κείμενα. Οι 

επιπρόςκετεσ τεχνικζσ με τισ οποίεσ εργάςτθκαν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

πρϊτθσ φάςθσ ιταν: υποςτιριξθ κζςθσ, λαϊκζσ μορφζσ106, χορικι απαγγελία, 

διαμόρφωςθ χϊρου, μεταμόρφωςθ, τελετουργία, μια μζρα ςτθ ηωι, πινακίδεσ, 

τελετι, ξενάγθςθ και αντικείμενα του χαρακτιρα. 

 Ρρόοδοσ ςθμειϊκθκε και ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ ομαδικότθτασ και τθσ 

ςυνεργαςίασ των μακθτϊν. Τα παιδιά, από τθν προθγοφμενθ φάςθ, είχαν αρχίςει 

να ςυμφιλιϊνονται με τθν ιδζα τθσ ςφνκεςθσ τυχαίων ομάδων, γεγονόσ που 

ςυνεχίςτθκε και ολοκλθρϊκθκε ςε αυτι τθ φάςθ. Επιπλζον, άρχιςαν να 

ςυςτινονται ομάδεσ ανάλογα με το ενδιαφζρον και τθν επιλογι του κάκε μακθτι 

ωσ προσ το κζμα ι τθν τεχνικι δραματοποίθςθσ. Μζςα από κοινζσ πορείεσ κάποιων 

παιδιϊν ςτισ ςυναντιςεισ του προγράμματοσ, ςυςτάκθκαν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ 

που, πζρα από τθν άψογθ ςυνεργαςία τουσ εντόσ ςχολείου, επζλεξαν να βρεκοφν 

και ςε προςωπικό τουσ χϊρο ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο, προκειμζνου να 

ανταποκρικοφν αρτιότερα ςτισ δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ ςυνεργαςία των μακθτϊν, 

άλλωςτε, αποτελοφςε ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ κακϊσ 

κα διευκόλυνε τθν επόμενθ φάςθ όπου ςχεδιάηονταν θ ανάγνωςθ ολόκλθρων 

λογοτεχνικϊν βιβλίων από αναγνωςτικζσ ομάδεσ παιδιϊν. Ζτςι, θ Αναςταςία, θ 

Μαρίνα και ο Τίμοσ από τθ μια και ο Βαλάντθσ, θ Ζλλθ και θ Ελίνα είχαν αρχίςει να 

αναπτφςςουν κοινοφσ κϊδικεσ ςυνεργαςίασ και να αποτελοφν ομάδα. Δθμιουργικι 

ςυνεργαςία παρουςίαςαν και κάποια παιδιά που, εντόσ του χϊρου του ςχολείου, 

κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων, επεδίωκαν πάντα να αποτελοφν ομάδα: 

ςυγκεκριμζνα αναφζρομαι ςτθ ςυνεργαςία του Χρόνθ με τθ Στεφανία και τον Διμο 

όπωσ και ςτθ ςυνεργαςία του Χάρθ με τον Σταφρο και ενίοτε τον Λευτζρθ. Τα 

παιδιά είχαν ςυνειδθτοποιιςει από προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ ότι με τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςυμφωνοφν περιςςότερο, δουλεφουν 

δθμιουργικά και ςυμμετζχουν καλφτερα ςτισ ςυναντιςεισ. Ακόμθ και οι μακθτζσ 

που δεν ςχθμάτιςαν ςυμπαγείσ ομάδεσ –αλλά μετακινοφνταν ανάλογα με τθν 

επιλογι κζματοσ ι τεχνικισ– ζδειχναν ιδιαίτερθ προκυμία και διάκεςθ 

ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ανεξαρτιτου φφλου ι καταγωγισ. 

                                                
106

 Ο όροσ αποτελεί τθ μετάφραςθ του αγγλικοφ όρου folk forms. Θ τεχνικι εξθγείται αναλυτικά ςτο 
κεφάλαιο «Κεωρθτικό Υπόβακρο», βλ. υποςθμείωςθ 261. 
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Αυτό αποδείχκθκε και από τα κοινωνιογράμματα που εφαρμόςτθκαν ςτθν πρϊτθ 

φάςθ, ςτα οποία τα παιδιά επζλεξαν να ςυνεργαςτοφν ςχεδόν με όλθ τθν τάξθ, 

κρίνοντασ πάντα από τθ διάκεςι τουσ και όχι από εξωτερικζσ κατθγοριοποιιςεισ. 

Βζβαια, χρειάηεται να αναφερκεί ότι τα λιγότερο δθμοφιλι παιδιά τθσ τάξθσ 

εξακολουκοφςαν να κεωροφνται τα δφο αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ, δθλαδι 

ο Χάρθσ και ο Σταφροσ. Οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ, όμωσ, με τθ ςυνκικθ να 

βρίςκονται ςτθν ίδια ομάδα, παρουςίαςαν ευχάριςτθ πρόοδο ςτθ ςυμμετοχι και 

ςτθ ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ. Γενικότερα, όλεσ οι ομάδεσ παρουςίαςαν 

εξζλιξθ ςτθν επικοινωνία, ακόμθ και αυτζσ που αποτελοφνταν αμιγϊσ από αγόρια –

υπενκυμίηεται ότι ςτθν προκαταρκτικι φάςθ αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ 

ςυγκζντρωςθσ και ςυντονιςμοφ. Το ανταγωνιςτικό κλίμα τθσ βακμοκθρίασ είχε 

περιοριςτεί ςε πολφ μεγάλο βακμό, κακϊσ τα μζλθ τθσ ίδιασ ομάδασ διακρίνονταν 

από ζντονθ αλλθλο-υποςτθρικτικι διάκεςθ ενϊ τα ςχόλια για μζλθ εκτόσ ομάδων 

χαρακτθρίηονταν περιςςότερο από αυςτθρι κριτικι και προτάςεισ-δυνατότθτεσ 

βελτίωςθσ, παρά εκφράςεισ που ζκιγαν –γεγονόσ που κυριαρχοφςε ςτθν 

προκαταρκτικι φάςθ. 

 Κυρίαρχθ για τθ διευκόλυνςθ ι τθν παρεμπόδιςθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων 

αποδείχκθκε θ ςτάςθ των γονιϊν τθσ τάξθσ. Ριο αναλυτικά οι ομάδεσ που 

οργανϊκθκαν και ςυνεργάςτθκαν και εκτόσ ςχολείου, είτε διευκολφνκθκαν από 

τουσ γονείσ τουσ –ςυγκεκριμζνα θ ομάδα τθσ Αναςταςίασ, τθσ Μαρίνασ και του 

Τίμου, παιδιϊν ελλθνικισ καταγωγισ, που ςυνεχϊσ υποςτθρίηονταν από το ςπίτι– 

είτε απλϊσ δεν παρεμποδίςτθκαν και κεωρικθκε κεμιτι θ ςυνάντθςθ για 

εκπαιδευτικοφσ λόγουσ –θ ομάδα τθσ Ζλλθσ και του Βαλάντθ, παιδιϊν ομά, και τθσ 

Ελίνασ, κοριτςιοφ αλβανικισ καταγωγισ. Υπιρξαν, όμωσ και μακθτζσ που είχαν 

ζντονθ τθν επικυμία να ςυνεργαςτοφν με ςυμμακθτζσ τουσ, αλλά δεν τουσ 

επιτράπθκε από τθν οικογζνειά τουσ. Χαρακτθριςτικό ωσ προσ αυτό ιταν το 

παράδειγμα του Μιχάλθ, παιδιοφ ελλθνικισ καταγωγισ, που ικελε να ςυνεργαςτεί 

με τθν προαναφερκείςα ομάδα, αλλά θ παρουςία και μόνο παιδιϊν ομά ςε αυτι 

αποτελοφςε αναςταλτικό παράγοντα για τθν οικογζνειά του· τελικά, άτομα από το 

οικογενειακό του περιβάλλον επζλεξαν να μθ διευκολφνουν τθ ςυνεργαςία του 

παιδιοφ τουσ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ.107 Ανάλογθ ςτάςθ παρουςίαςε και θ 

οικογζνεια του Λευτζρθ, παιδιοφ κρθςκευτικισ μειονότθτασ ωσ Μάρτυρασ του 

Λεχωβά, που δεν του επζτρεπε καμία ομαδικι δραςτθριότθτα. Υπιρχαν, βζβαια και 

περιπτϊςεισ μακθτϊν που απλϊσ κωλφονταν να ςυνεργαςτοφν λόγω ζλλειψθσ 

ελεφκερου χρόνου ι μακρινισ απόςταςθσ των κατοικιϊν τουσ από τον 

Δενδροπόταμο όπωσ ο Στζφανοσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ. Θ μόνιμθ δαςκάλα 

τθσ τάξθσ ςε ςυηιτθςθ με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, περιζγραψε τθ δυςκολία 

τθσ να εφαρμόςει ςτθν τάξθ ομαδικζσ εργαςίεσ λόγω τθσ «γκετοποίθςθσ των 

οικογενειϊν». Συγκεκριμζνα υπογράμμιςε τθν επιφυλακτικι ι και αρνθτικι ςτάςθ 

                                                
107

 Συγκεκριμζνα, μζλοσ τθσ οικογζνειασ του μακθτι, εξζφραςε όλεσ τισ επιφυλάξεισ και τουσ φόβουσ 
τθσ για τα παιδιά ομά ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. 
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κάποιων γονιϊν ελλθνικισ καταγωγισ απζναντι ςε οικογζνειεσ ομά και λίγο 

λιγότερο απζναντι ςε οικογζνειεσ αλβανικισ καταγωγισ. Για τον λόγο αυτό, θ 

μόνιμθ δαςκάλα δεν επζλεγε να προωκιςει τθ ςυνεργαςία των παιδιϊν εκτόσ του 

χϊρου του ςχολείου, παρά το γεγονόσ ότι κα ικελε να ιταν διαφορετικζσ οι 

ςυνκικεσ ϊςτε να τθσ επιτρεπόταν. Με τον τρόπο αυτό οι ιδιαίτερεσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ δεν άφθναν ανεπθρζαςτθ τθν 

εςωτερικι λειτουργία του ςχολείου. Το ηιτθμα, όμωσ, ιταν ότι κατά τθ διάρκεια 

των ςυναντιςεων του προγράμματοσ, θ τάξθ ζδειχνε ζντονθ φιλικι διάκεςθ για 

ςυνεργαςία και αποηθτοφςε τθν ομαδικι διεκπεραίωςθ των δραςτθριοτιτων 

ανεξάρτθτα από κοινωνικζσ ι οικονομικζσ διακρίςεισ. Αυτι θ διάκεςθ των παιδιϊν, 

διαφαινόταν ξεκάκαρα από τθν προςπάκεια που κατζβαλαν ςτον ςχολικό χρόνο 

των διαλειμμάτων ι του ολοθμζρου να ςυντονιςτοφν και να προετοιμαςτοφν ωσ 

ομάδα. Με άλλα λόγια, θ εμπλοκι των μακθτϊν με το πρόγραμμα και τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ, είχε λειτουργιςει ενωτικά, ενκαρρφνοντασ τθν τάξθ για 

δθμιουργικι ςυνεργαςία και αλλθλο-υποςτθρικτικι μάκθςθ. 

 Σε όλα τα ταξίδια τθσ πρϊτθσ φάςθσ, ζκδθλθ ιταν θ προςπάκεια να βιϊςουν 

και να ςεβαςτοφν τα παιδιά το Άλλο, να ςυνειδθτοποιιςουν τισ 

κοινωνικοοικονομικζσ ι φυλετικζσ κατθγοριοποιιςεισ και να αναγνωρίςουν ότι «τα 

ανκρϊπινα όντα ςε όλο τον κόςμο ζχουν τισ ίδιεσ ανάγκεσ και βαςικζσ αξίεσ».108 Οι 

μακθτζσ ςε κάκε ταξιδιωτικό ςτακμό, ςυναντϊντασ και γνωρίηοντασ ζνα ιδιαίτερο 

Άλλο, ςυνδφαςαν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα και υπογράμμιςαν τθ 

δικι τουσ διαφορετικότθτα. Μαηί με τισ απόψεισ και ιδζεσ τουσ, ζφεραν ςτθν 

επιφάνεια κάποιεσ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ, που μζςα από μια αυτοκριτικι 

διάκεςθ και ςτοχαςμό, άρχιςαν να επαναπροςδιορίηουν και να αμφιςβθτοφν 

κάποιεσ καταςτάςεισ. 

Μζςα από δραςτθριότθτεσ που προωκοφςαν τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ, θ τάξθ ανζπτυξε ςεβαςμό για τα ίδια τα μζλθ τθσ, ςεβαςμό για 

τισ γλωςςικζσ, πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ τθσ ιδιαιτερότθτεσ. Πλα τα παιδιά –

ακόμθ κι εκείνα με προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ– ανακαλϊντασ λζξεισ και 

ςτοιχεία του πολιτιςμικοφ τουσ υπόβακρου, αιςκάνκθκαν τθ χαρά τθσ προςφοράσ, 

τθσ ςυμμετοχισ και τθσ δθμιουργίασ. Βζβαια, ςε δραςτθριότθτα ανάκλθςθσ 

ολοκλθρωμζνου επικοινωνιακοφ λόγου των παιδιϊν, ςθμειϊκθκε μια ςυςτολι από 

τουσ μακθτζσ αλβανικισ και ρωςικισ καταγωγισ, που, όμωσ, δεν οφειλόταν ςε 

απροκυμία, αλλά προφανϊσ ςε αδυναμία ανταπόκριςθσ λόγω ζλλειψθσ γνωςτικοφ 

υπόβακρου. Εν αντικζςει, οι μακθτζσ ομά, που αποτελοφςαν πλειοψθφία και που 

ςυχνά εκφράηονταν μεταξφ τουσ ςτθ ρομανί, ανταποκρίκθκαν πλιρωσ. 

Ωσ προσ τθ διδαςκαλία των γνωςτικϊν αντικειμζνων, επιτεφχκθκε θ 

ενοποίθςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, ςυνδυάηοντασ τισ προςφερόμενεσ πλθροφορίεσ με 

τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των παιδιϊν. Ππωσ αναφζρει θ Betty Jane 

Wagner, μζςω των δραςτθριοτιτων, οι μακθτζσ εξωτερίκευςαν τισ γνϊςεισ τουσ, τισ 
                                                
108 Coelho 2007, ό.π., ς. 538.  
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οποίεσ δεν είχαν ςυνειδθτοποιιςει ότι κατείχαν.109 Ταυτόχρονα, το γνωςτικό 

αντικείμενο δόκθκε ωσ ανακάλυψθ ςτθν τάξθ και ωσ μία προςπάκεια αλλθλο-

διδαςκαλίασ μεταξφ των μελϊν τθσ. Σε αυτι τθν προςπάκεια, κάκε μακθτισ 

κατανόθςε, ανζλυςε, ερμινευςε το αντίςτοιχο κείμενο ανάλογα με τισ εμπειρίεσ 

του, τα βιϊματά του και τθν ιδιοςυγκραςία του. Ταυτόχρονα, ωσ μζλοσ ομάδασ, 

ιρκε ςε άμεςθ επαφι με τισ απόψεισ και τθν εμπειρία των άλλων, ςυνδιαλζχτθκε 

μαηί τουσ, ζκρινε, ςυνζκρινε, επιβεβαίωςε ι τροποποίθςε και αναπροςάρμοςε τθν 

αρχικι του άποψθ, αντιλαμβανόμενοσ τθν ειδολογικι ποικιλία των κειμζνων και 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν κρίςθ των ςυμμακθτϊν τθσ ομάδασ.110 Στθν αφομοίωςθ του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου, ιδιαίτερθ ιταν θ προςφορά τθσ παραγωγισ κειμζνων, 

κατά τθν οποία θ τάξθ αναπαριγαγε ςε ρόλουσ και ςε επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ τισ 

αποκτθκείςεσ γνϊςεισ. Να ςθμειωκεί ότι θ άμεςθ ανάγνωςθ των γραπτϊν 

εργαςιϊν των παιδιϊν λειτοφργθςε για τθν πλειοψθφία τθσ τάξθσ ωσ κίνθτρο για 

ανταπόκριςθ και εναςχόλθςθ με τθ γραφι. Χαρακτθριςτικζσ ιταν οι δθλϊςεισ 

κάποιων παιδιϊν: «αν δεν διαβάςω τθν εργαςία τϊρα, δεν ξαναγράφω/για ποιον 

τθν ζγραψα αν είναι να τθ διαβάςουμε τθν επόμενθ φορά». 

 Σχετικά με τθ ςυγγραφι θμερολογίων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, 

διαπιςτϊκθκε ότι ελάχιςτοι ιταν οι μακθτζσ που ανταποκρίνονταν ςτθν εργαςία, 

κακϊσ δεν ιταν εξοικειωμζνοι με τθν θμερολογιακι γραφι. Ρροκειμζνου να 

φανερωκεί θ διάκεςθ των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων, ηθτικθκε 

από κάκε παιδί –με τθ λιξθ κάποιων δραςτθριοτιτων– να ηωγραφίςει τον εαυτό 

του και να προςκζςει επίκετα που να χαρακτθρίηουν τθ ςυμμετοχι και τθ διάκεςι 

του τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα. Το ίδιο προτάκθκε και για τον ςχολιαςμό ςυμμακθτϊν 

τουσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ ηωγραφίςτθκε με χαμόγελο και 

με χαροφμενθ διάκεςθ, ενϊ τα επίκετα που αναφζρκθκαν ιταν: 

«δθμιουργικόσ/χαροφμενοσ/ζντονοσ/υπεφκυνοσ/ςυνεργατικόσ». Τα παιδιά που 

ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυγγραφι θμερολογίων ιταν μόλισ τζςςερα και όλα ελλθνικισ 

καταγωγισ: θ Αναςταςία, ο Τίμοσ, ο Στζφανοσ και ο Τάκθσ. Ωσ προσ το περιεχόμενο, 

τα κείμενά τουσ αφοροφςαν τθ κετικι διάκεςθ των ίδιων, τθ ςυμπάκειά τουσ προσ 

τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ ι τισ δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα: 

«πζραςα υπζροχα, κάναμε πολλά πράγματα/τθν θμζρα αυτι κάναμε κάτι πολφ 

ενδιαφζρον/ιταν θ πιο ωραία μζρα, μιλιςαμε για τουσ μετανάςτεσ». Βζβαια, 

υπιρχαν και οι περιπτϊςεισ τθσ Αναςταςίασ και του Στζφανου που κρατοφςαν 

ςθμειϊςεισ αςκϊντασ μεγαλφτερθ κριτικι: «δεν πρζπει να υπολογίηουμε τθν 

καταγωγι και τθν εξωτερικι εμφάνιςθ των άλλων/κα πρζπει πρϊτα να γνωρίςουμε 

ζναν άνκρωπο και μετά να τον χαρακτθρίςουμε/το μάκθμα μου αρζςει πολφ γιατί 

μασ μακαίνει να γράφουμε αυτά που ςκεφτόμαςτε». 

                                                
109

 Mc Caslin 1997, ό.π., ς. 176. 
110

 Θ αναφορά γίνεται ςτθ ςυναλλακτικι κεωρία τθσ Rosenblatt ςτο Τ. Καλογιρου & Ε. Βθςςαράκθ, 
«Θ ςυμβολι τθσ κεωρίασ τθσ L. M. Rosenblatt ςτον εμπλουτιςμό τθσ Διδακτικισ τθσ λογοτεχνίασ», 
ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάννθ 2005, ό.π., ς.34. 
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 Σε αυτό το ςθμείο άξια ςχολιαςμοφ κεωρϊ τθν ιεράρχθςθ των ταξιδιϊν, 

όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε με βάςθ τθν προτίμθςθ των παιδιϊν. Το μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον τθσ πλειοψθφίασ τθσ τάξθσ απόςπαςαν δφο ταξίδια, ςυγκεκριμζνα το 

«ταξίδι των μεταναςτϊν» και «το ταξίδι των προςφφγων». Να τονιςτεί ότι και τα 

τζςςερα παιδιά μεταναςτϊν – Ελεονϊρα, Ελίνα, αλβανικισ και Χάρθ, Λευτζρθ 

ρωςικισ καταγωγισ – υποςτιριξαν ςτισ δφο πρϊτεσ επιλογζσ τουσ τα παραπάνω 

ταξίδια, γεγονόσ που κα μποροφςε να ςιμαινε τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των 

δικϊν τουσ εμπειριϊν και βιωμάτων με τα δφο κζματα. Εξίςου ενδιαφζρον 

παρουςίαςε το γεγονόσ ότι ςε υψθλι κζςθ τθσ ιεραρχίασ των κοριτςιϊν βρίςκονταν 

το «ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα» –που άλλωςτε είχε προτακεί από αυτά– ενϊ τθν 

αντίςτοιχθ υψθλι κζςθ ςτθν ιεραρχία των αγοριϊν κατείχε το «ταξίδι ςτο 

διάςτθμα» και το «ταξίδι των εξερευνθτϊν». Από τισ παραπάνω επιλογζσ, εμφανείσ 

γίνονταν οι κεματικζσ προτιμιςεισ των δφο φφλων. Το «ταξίδι των ναυτικϊν» 

επιλζχκθκε ςε υψθλι κζςθ από τρεισ μακθτζσ (Τάκθ, Βαλάντθ, Διμο) που, όπωσ οι 

ίδιοι είχαν δθλϊςει, είχαν προςωπικζσ εμπειρίεσ από ναυτικοφσ. 

 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ επιτεφχκθκε θ γνωριμία των 

παιδιϊν με το κζμα «το ταξίδι» και με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, ενϊ 

ταυτόχρονα ςθμειϊκθκε δθμιουργικό κλίμα ςυνεργαςίασ και προςφοράσ μεταξφ 

των μακθτϊν. Πλθ θ τάξθ αδθμονοφςε για τθ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ, τθν 

κυρίωσ αναγνωςτικι. Κακϊσ οι μακθτζσ ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία δεν είχαν 

διαβάςει ποτζ ξανά κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο, θ ανυπομονθςία να πάρουν ςτα 

χζρια τουσ τα «δικά τουσ βιβλία» ιταν ιδιαίτερα ζντονθ ςτισ τελευταίεσ 

ςυναντιςεισ: «πότε κα φζρετε τα βιβλία/πϊσ είναι τα βιβλία/κα πρζπει να το 

επιςτρζψω/κα τα διαβάςω όλα» αποτελοφςαν επαναλαμβανόμενεσ ερωτιςεισ των 

μακθτϊν. Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουκεί θ περιγραφι τθσ επιλογισ των βιβλίων 

από τα παιδιά, θ ςφςταςθ των λογοτεχνικϊν ομάδων και θ αναλυτικι ανταπόκριςθ 

τουσ ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία. 
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V. ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘ ΣΤΘΝ ΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΙ ΔΑΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ 
 

Ειςαγωγι 

 Το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο αποτυπϊνει και αναλφει τθ δεφτερθ φάςθ του 

προγράμματοσ. Ο ςκοπόσ του είναι να εξετάςει τθν ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθν 

ανάγνωςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων με τθ ςυμβολι τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ. Αναλυτικότερα, το κεφάλαιο δομείται πάνω ςτον ςχεδιαςμό, τθν 

περιγραφι και τθν ανάλυςθ ζξι δίωρων ςυναντιςεων από τισ 16 Απριλίου 2008 

μζχρι τισ 30 Μαΐου 2008, θμερομθνία τθσ τελικισ παρουςίαςθσ των λογοτεχνικϊν 

βιβλίων. 

 

1. Στόχοι –Σχεδιαςμόσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ 

 Θ δεφτερθ φάςθ αποτζλεςε το κυρίωσ αναγνωςτικό μζροσ του 

προγράμματοσ, κακϊσ ςτόχευε ςτθν ανάγνωςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων 

από τουσ μακθτζσ και κατά ςυνζπεια ςτθ δθμιουργία ανεξάρτθτων και κριτικϊν 

αναγνωςτϊν.1 Με άλλα λόγια, ςτουσ επιδιωκόμενουσ αναγνωςτικοφσ ςτόχουσ 

προςτζκθκε θ ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ και τθσ εγγραμματοςφνθσ μζςα από τθ 

χριςθ κατάλλθλων βιβλίων. Στο προτεινόμενο πλαίςιο, καλό βιβλίο αποτελεί αυτό 

που δίνει ερεκίςματα για το κζμα, μπορεί να ελκφςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν, 

είναι ανοικτό ςε ποικίλεσ προςεγγίςεισ και προςφζρει ιδζεσ για ερμθνευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ.2  

 Ριο ςυγκεκριμζνα, θ δεφτερθ φάςθ περιλάμβανε τθ δθμιουργία 

αναγνωςτικϊν ομάδων, το διάβαςμα των βιβλίων, τθν προετοιμαςία και φυςικά τθν 

παρουςίαςι τουσ. Κακζνα παιδί κα καλοφνταν να διαλζξει ζνα βιβλίο από τα 

προτεινόμενα και ςφμφωνα με τθν επιλογι του κα ςχθματιηόταν θ κάκε ομάδα. 

Κάκε μζλοσ αναγνωςτικισ ομάδασ κα είχε το δικό του αντίτυπο. Ζχοντασ 

εξαςφαλίςει μια ουςιαςτικι επαφι τθσ τάξθσ με αρκετά αναγνϊςματα κατά τθ 

διάρκεια των δφο προθγοφμενων φάςεων, το βιβλίο κα διαβαηόταν ολόκλθρο –όχι 

αποςπαςματικά– ςτο ςπίτι του κάκε παιδιοφ, ςτον ελεφκερό του χρόνο –και όχι ςε 

ςχολικό. Σχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ θ 

προϊκθςθ τθσ εγγραμματοςφνθσ μπορεί να επιτευχκεί μόνο εάν τα παιδιά 

διαβάηουν μόνα τουσ μεγάλα κείμενα εκτόσ του ςχολείου. Επιπλζον, κακϊσ κάκε 

λογοτεχνικό βιβλίο ζχει γραφεί από τον ςυγγραφζα του ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςφνολο, ςκόπιμθ κακίςταται θ ανάγνωςθ ολόκλθρου του βιβλίου για να κατανοθκεί 

                                                
1 B. Αποςτολίδου, «Αρχζσ και οργάνωςθ ενόσ νζου προγράμματοσ διδαςκαλίασ τθσ παιδικισ 
λογοτεχνίασ ςτο δθμοτικό ςχολείο» ςτο Ε. Θλία (επιμ.), Θ παιδικι λογοτεχνία ςτθν εκπαίδευςθ, 
Εκδόςεισ Εργαςτθρίου Λόγου και Ρολιτιςμοφ Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ, Βόλοσ, 2007, ς. 41. 
2
 B. Αποςτολίδου, «Θ λογοτεχνία ςτο Δθμοτικό Σχολείο: κεμελίωςθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με τθν 

ανάγνωςθ και το βιβλίο» ςτο Αποςτολίδου Β. & Καπλάνθ Β. & Χοντολίδου Ε. (επιμ.), Διαβάηοντασ 
λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 
2002, ς. 74. 
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και να γίνει αντικείμενο απόλαυςθσ.3 Άλλωςτε, θ αποςπαςματικότθτα δθμιουργεί 

περιττά προβλιματα ερμθνείασ και ακυρϊνει ζνα από τα βαςικά ςτθρίγματα τθσ 

ανάγνωςθσ, τθν αγωνία για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ. Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο, ςε 

κακεμιά ομάδα κα προτείνονταν δραςτθριότθτεσ για το βιβλίο τθσ, βαςιςμζνεσ ςε 

ιδθ γνωςτζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, με τισ οποίεσ κα εμπλοφτιηε τθν τελικι 

παρουςίαςθ με ςτόχο τθν ανάδειξθ του βιβλίου και του ενδιαφζροντοσ τθσ τάξθσ. 

Οι παρουςιάςεισ των βιβλίων κα αποτελοφνταν από τρία ςτάδια: α) τθ διιγθςθ τθσ 

υπόκεςθσ, όπου κα δίνονταν αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ για τον χρόνο, τον τόπο, 

τουσ χαρακτιρεσ, τα γεγονότα τθσ πλοκισ, τον αφθγθτι, τθν οπτικι γωνία και τθ 

δομι, χωρίσ, όμωσ να γίνεται κάποια ανάλυςθ ι ερμθνεία β) τθν ανάγνωςθ κάποιου 

αποςπάςματοσ για ςυγκεκριμζνο λόγο και γ) το πλζον ςθμαντικό ςτάδιο που 

αφοροφςε τθ χριςθ τεχνικϊν δραματοποίθςθσ για τθν ανάλυςθ και εμβάκυνςθ 

επιλεγμζνων αφθγθματικϊν ςθμείων.4 Βζβαια, οι δραςτθριότθτεσ, που αφοροφςαν 

τα κεατρικά ςτοιχεία και τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, ομαδικζσ ι ατομικζσ, 

γραπτζσ ι προφορικζσ, αποτελοφςαν περιςςότερο προτάςεισ για τα μζλθ τθσ κάκε 

ομάδασ, κακϊσ κα άφθναν το περικϊριο επιλογισ, τροποποίθςθσ ι και απόρριψθσ 

εκ μζρουσ των μακθτϊν. Οι τεχνικζσ, άλλωςτε, που κα επιλζγονταν, κα διευκόλυναν 

τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ωσ προσ τθν εξζταςθ των πιο δθμοφιλϊν τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ. 

 Θ δυνατότθτα κάκε ομάδασ να μπορεί να επιλζξει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

αρεςκείασ τθσ, ςυμφωνεί απόλυτα με τον ςεβαςμό ςτθν υποκειμενικότθτα του 

κάκε παιδιοφ, ςτοιχείο και των δφο προθγοφμενων φάςεων. Άλλωςτε, για τθ 

ςυγκεκριμζνθ φάςθ, ςφμφωνα πάντα με τισ αρχζσ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ, θ ανάγνωςθ των βιβλίων κα βαςιηόταν και κα ςυμπεριλάμβανε τθν 

«πολιτιςμικι εγριγορςθ του αναγνϊςτθ, δθλαδι, τθν ποικιλία των ενδιαφερόντων, 

των εμπειριϊν και των γνϊςεϊν του».5 Σκοπόσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε κάκε 

παιδί, όποια κι αν είναι τα προβλιματά του, να αναδείξει τισ ικανότθτζσ του και, 

μζςα από τθ ςυμμετοχι, να νιϊςει ότι θ λογοτεχνία δεν είναι μια τζχνθ που ζχει 

αυςτθροφσ κανόνεσ και απευκφνεται ςε λίγουσ, αλλά μια κατθγορία κειμζνων που 

βοθκά τον κακζνα να επεξεργαςτεί τισ εμπειρίεσ του, να βελτιϊςει τισ ςχζςεισ του 

                                                
3Θ ανάγνωςθ ενόσ μικροφ κειμζνου μζςα ςτα χρονικά και χωρικά όρια τθσ τάξθσ δεν μπορεί να 
δθμιουργιςει αναγνϊςτεσ. Β. Αποςτολίδου «Ανάγνωςθ και Ετερότθτα», διακζςιμo ςτο 
www.kleidiakaiantikleidia.net/book12/i7.1.html , διαπεράςτθκε ςτισ 29 Λουνίου 2009. Σχετικά με τθν 
ανάγνωςθ ολόκλθρου βιβλίου θ Βενετία Αποςτολίδου υποςτθρίηει ότι «κάκε ζργο γράφθκε από τον 
ςυγγραφζα του ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο, με αρχι, μζςθ, τζλοσ, και μόνο ολόκλθρο μπορεί να 
κατανοθκεί και να γίνει αντικείμενο απόλαυςθσ» ςτο Β. Αποςτολίδου, «Θ ςυμβολι του μακιματοσ 
τθσ λογοτεχνίασ ςτθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργικισ ανάγνωςθσ, ςτο Β. Κυριαηάκου, Ανάγνωςθ και 
ςχολείο, Διθμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 21-22 Φεβρουαρίου 
1997, Εκνικό Κζντρο Βιβλίου, Ακινα, 1997, ς. 59. (ςτο Β. Αποςτολίδου, Διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ, 
Ρανεπιςτθμιακζσ Σθμειϊςεισ Μακιματοσ, ΡΤΔΕ, Κεςςαλονίκθ 1999, ς. 63).  
4
 Συγκεκριμζνα, πριν από τισ τελικζσ παρουςιάςεισ, δόκθκε ςτισ ομάδεσ ςχετικό ςχεδιάγραμμα που 

περιλάμβανε τα παραπάνω ςτοιχεία. 
5 Αποςτολίδου ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 70-71. 
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με τουσ άλλουσ και να μάκει πολλά πράγματα για τον κόςμο.6 Σχετικι με τα 

παραπάνω είναι και θ ςυναλλακτικι κεωρία τθσ Louise Michelle Rosenblatt, όταν 

τονίηει τθν επίδραςθ τθσ προςωπικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και των βιωμάτων του 

αναγνϊςτθ κατά τθν επαφι του με το κείμενο, όπωσ επίςθσ, και τθν αντίλθψι τθσ 

ότι «θ ανάγνωςθ είναι πάνω από όλα μια απολαυςτικι περιπζτεια που, μζςω τθσ 

ευχαρίςτθςθσ και τθσ ευαιςκθςίασ, οδθγεί το άτομο ςτθ γνϊςθ του Εαυτοφ και του 

Κόςμου».7 

Οι παραπάνω κζςεισ βρίςκουν ιδιαίτερθ εφαρμογι ςε ζνα πολυπολιτιςμικό 

περιβάλλον, όπου θ ενδυνάμωςθ, θ αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ 

αυτοεικόνασ των μελϊν μιασ μειονοτικισ ομάδασ αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ 

για τθν ομαλι ζνταξθ των παιδιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.8 Άλλωςτε, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, τα παιδιά, που ζρχονται 

ςτο ςχολείο εξοπλιςμζνα με ζναν πλοφτο γνϊςεων και εμπειριϊν, ιδεϊν και αξιϊν, 

αντιπροςωπεφοντασ διαφορετικζσ γλϊςςεσ, πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ, 

μακαίνουν καλφτερα, όταν θ γνϊςθ που τουσ προςφζρεται βαςίηεται ςε 

προθγοφμενθ δικι τουσ γνϊςθ και εμπειρίεσ.9 Θ Σοφλα Μθτακίδου, αναφερόμενθ 

ςτισ πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ, υποςτθρίηει ότι θ ζμφαςθ ςτθν προςωπικι εμπλοκι 

και επζνδυςθ του κάκε παιδιοφ ςτθ γνϊςθ είναι ιδιαίτερα ευνοϊκι: «τα παιδιά 

γλωςςικϊν μειονοτιτων, χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ, αλλά και τθ 

γλϊςςα τουσ ωσ τθν αφετθρία, ωσ τα ςυμφραηόμενα μζςα ςτα οποία κάνουν 

ςυςχετίςεισ, δθμιουργοφν υποκζςεισ και κζτουν ερωτιματα για να κατανοιςουν το 

νόθμα».10 

Στο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμκισ εκπαίδευςθσ, όπου θ καλλιζργεια τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ και τθσ εκτίμθςθσ των Άλλων, τθσ ςυνείδθςθσ και του ςεβαςμοφ τθσ 

διαφορετικότθτασ των ανκρϊπων βρίςκονται ςε πρϊτθ προτεραιότθτα, ζγινε μια 

προςαρμογι και προςκικθ ςτθν οπτικι με τθν οποία κα αναλφονταν τα βιβλία. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, μζςω των δραςτθριοτιτων πάντα, ζγινε μια προςπάκεια να 

υπογραμμιςτεί το Άλλο ςε κακζνα από τα λογοτεχνικά βιβλία με ςτόχο οι μακθτζσ 

να γνωρίςουν, να εξοικειωκοφν, να κρίνουν και να βιϊςουν παρόμοιεσ καταςτάςεισ 

με αυτζσ του διαφορετικοφ, προκειμζνου να ανακαλζςουν με τθ ςειρά τουσ τισ 

                                                
6 Ππ., ς. 76. 
7 Τ. Καλογιρου & Ε. Βθςςαράκθ, «Θ ςυμβολι τθσ κεωρίασ τθσ L. M. Rosenblatt ςτον εμπλουτιςμό τθσ 
Διδακτικισ τθσ λογοτεχνίασ», ςτο Τ. Καλογιρου & Κ. Λαλαγιάννθ (επιμ.), Θ λογοτεχνία ςτο ςχολείο, 
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ εφαρμογζσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-
Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 2005, ς. 57, 78. 
8
 Άλκθςτισ, Μαφρθ αγελάδα- άςπρθ αγελάδα, Δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ και 

διαπολιτιςμικότθτα, τόποσ, Ακινα, 2008, ς. 103. 
9 Χ. Μθτακίδου & Α. Γακοφδθ, Δθμιουργία ενόσ φιλικοφ, μθ-απειλθτικοφ περιβάλλοντοσ για όλα τα 
παιδιά τθσ τάξθσ, ςτο Ρ. Γεωργογιάννθσ, Θ Ελλθνικι ωσ δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα: Μια διαπολιτιςμικι 
προςζγγιςθ, 2

ο
Διεκνζσ Συνζδριο, Ράτρα, 25-27 Ιουνίου 1999, Ρρακτικά, Τόμοσ ΛΛΛ, Κζντρο 

Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ρ.Τ.Δ.Ε. Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, Ράτρα, 2000, ς. 248. 
10

 Σ. Μθτακίδου, «Διακεματικζσ προςεγγίςεισ ςε πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ», Διακεματικότθτα ςτθν 
εκπαίδευςθ, Ρρακτικά, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Διδαςκαλείο «Δθμιτρθσ Γλθνόσ», 
Σφλλογοι Μετεκπαιδευόμενων & Μεταπτυχιακϊν ςτο Ρ.Τ.Δ.Ε.- Α.Ρ.Κ., 2004, ς. 25-26. 
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δικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα και να αντιμετωπίςουν το Άλλο με ςεβαςμό και 

αποδοχι. Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οπτικισ ωσ το καταλλθλότερο πλαίςιο μζςα 

από το οποίο κα διερευνοφνταν οι δραματικζσ καταςτάςεισ, ςτόχευε ςτθν κάλυψθ 

βαςικϊν αναγκϊν και ενδιαφερόντων των παιδιϊν. Χρειάηεται, δθλαδι, να 

υπενκυμιςτεί ότι, ενϊ θ κεματικι ενότθτα που επιλζχτθκε ςυνολικά για το 

πρόγραμμα αφοροφςε το «ταξίδι», θ ζννοια του Άλλου είχε απαςχολιςει ιδιαίτερα 

τθ ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ ςτισ δφο φάςεισ που προθγικθκαν. Ζτςι, 

ςτον ςχεδιαςμό τθσ δεφτερθσ φάςθσ, θ οποία αποτελοφςε όχι μόνο τθ ςυνζχεια του 

προγράμματοσ αλλά ουςιαςτικά το ςθμαντικό κομμάτι τθσ ανάγνωςθσ ολόκλθρων 

λογοτεχνικϊν βιβλίων με κζμα το «ταξίδι», εφλογο ιταν να ςυμπεριλθφκεί θ 

ανάγκθ των μακθτϊν για διερεφνθςθ του διαφορετικοφ. Σχετικι είναι θ άποψθ του 

Brian Woolland ότι θ δόμθςθ του δραματικοφ περιβάλλοντοσ πρζπει να γίνεται με 

βάςθ τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, όπωσ και ότι «θ γνϊςθ που 

διακζτουμε για το δυναμικό και τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ κα προςδιορίςει και κα 

χρωματίςει το ςκεπτικό μασ».11 

 Πςον αφορά τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ, χρειάςτθκε να λθφκοφν υπόψθ οι 

διαφορετικοί τρόποι μάκθςθσ και οι ιδιαιτερότθτεσ κάποιων παιδιϊν, που 

διαπιςτϊκθκαν κατά τισ προθγοφμενεσ φάςεισ. Στον ςχεδιαςμό τθσ αναγνωςτικισ 

φάςθσ, δθλαδι, αναγκαίο κρίκθκε να γίνουν κάποιεσ προςκικεσ και προςαρμογζσ 

τθσ διδαςκαλίασ, προκειμζνου να ανταποκρικεί το πρόγραμμα ςτισ διαφορετικζσ 

ανάγκεσ μακθτϊν ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ. Συγκεκριμζνα, υπιρχαν κάποια 

παιδιά –όπωσ διαπιςτϊκθκε από τισ προθγοφμενεσ φάςεισ– που αντιμετϊπιηαν 

δυςκολίεσ ςτθ γλϊςςα, κακϊσ αποτελοφςε για αυτά τθ δεφτερθ και όχι τθ μθτρικι, 

όπωσ επίςθσ, υπιρχαν δφο μακθτζσ με διαγνωςμζνθ δυςλεξία. «Στο βακμό που ο 

κάκε μακθτισ μακαίνει με ιδιαίτερουσ τρόπουσ, θ αναγνϊριςθ αυτϊν των 

ιδιαίτερων μακθςιακϊν χαρακτθριςτικϊν και θ αντίςτοιχθ προςαρμογι τθσ 

διδαςκαλίασ μπορεί να βελτιϊςει τθ μάκθςθ».12 Ζτςι, για τα παιδιά με 

«εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ» (individual needs), ανάγκεσ δθλαδι που δεν 

παρουςίαηαν ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ αλλά ιταν ανεξάρτθτεσ και ανόμοιεσ, 

ακολουκικθκε θ διαμεςολαβθτικι προςζγγιςθ (interventionist approach) και όχι θ 

παιδοκεντρικι ι δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ.13 Ο Andy Kempe, αναφζρει ότι 

ςφμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ ο δάςκαλοσ, όχι μόνο λαμβάνει υπόψθ του τισ 

                                                
11 B. Woolland, Θ διδαςκαλία του δράματοσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, όλοι ςτθ ηωι και ρόλοι ςτο 
κζατρο, μτφ. Ε. Κανθρά, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1999, ς. 306. 
12

 Σ. Ραντελιάδου & Φ. Αντωνίου, Διδακτικζσ προςεγγίςεισ για Μακθτζσ με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ, 
Γράφθμα, Βόλοσ, 2008, ς. 12.  
13 Υπζρμαχοσ τθσ διαμεςολαβθτικισ προςζγγιςθσ είναι ο Andy Kempe. O ίδιοσ ςθμειϊνει ότι με τθν 
παιδοκεντρικι προςζγγιςθ, όπου δίνεται απόλυτθ ελευκερία ςτισ επιλογζσ του μακθτι δεν 
υπάρχουν δραςτθριότθτεσ, κανόνεσ, ςυναιςκθματικι φόρτιςθ, εξετάςεισ άρα οφτε μάκθςθ. Στθ 
δαςκαλοκεντρικι προςζγγιςθ πάλι, οι μακθτζσ με τισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ δεν δφνανται να 
παρακολουκιςουν μια μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε επιλογζσ αποκλειςτικά του δαςκάλου. Στο A. Kempe, 
«Special Education-Needs and Approaches in Drama » ςτο A. Kempe (επιμ.), Drama Education and 
Special Needs, Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, 1996, ς. 2-4. 
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ανάγκεσ κάκε παιδιοφ και ανάλογα προςαρμόηει τθ διδαςκαλία του, αλλά προωκεί 

τθν ατομικότθτά του ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, κάνει λόγο για τθ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» του Vygotsky, 

όπου κάκε παιδί ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ του αναπτφςςεται ατομικά: μζςα από 

ενεργι παρακίνθςθ, ο δάςκαλοσ ορίηει κάκε φορά και ζνα νζο ςθμείο εκκίνθςθσ 

του παιδιοφ και παρζχει μια νζα «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ». Μετά από 

προςεκτικι παρατιρθςθ, ο δάςκαλοσ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει τθν κατεφκυνςθ 

που το κάκε παιδί φαίνεται ότι αναπτφςςεται. Μζςα από τον διαμεςολαβθτικό του 

ρόλο, εξαςφαλίηει ςτο παιδί αςφαλι πρόοδο επιδιϊκοντασ τθν ολοκλθρωμζνθ 

ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του βζβαια, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι υπό μια 

ζννοια θ προςζγγιςθ που προτείνει είναι παιδοκεντρικι, ςτθν οποία, όμωσ, με τθν 

παρακίνθςθ και τθ διαμεςολάβθςθ του δαςκάλου, αναγνωρίηεται θ επίδραςθ του 

ευρφτερου περιβάλλοντοσ και λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι κοινωνικζσ λειτουργίεσ 

τθσ εκπαίδευςθσ.14 

 Ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, ο ςτόχοσ που τζκθκε αφοροφςε ςτθ 

διερεφνθςθ των πιο δθμοφιλϊν και αγαπθμζνων τεχνικϊν των παιδιϊν, τεχνικϊν 

που διευκολφνουν ι βοθκοφν τθν τάξθ ςτθν εμβάκυνςθ των λογοτεχνικϊν 

κειμζνων. Άλλωςτε, οι μακθτζσ, από τθν προθγοφμενθ φάςθ, είχαν εξοικειωκεί με 

τισ τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιοφνταν ςυνολικά ςτο πρόγραμμα και είχαν ιδθ 

αρχίςει να επιλζγουν κάποιεσ τθσ προτίμθςισ τουσ. Μζςα ςε ζνα δραματικό 

περιβάλλον που βαςιηόταν ςτα ενδιαφζροντα και τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν, τα 

ςτοιχεία του κεάτρου και οι τεχνικζσ δραματοποίθςθσ είχαν ςυμβάλλει κατά τισ δφο 

προθγοφμενεσ φάςεισ ςτθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων που διαβάςτθκαν και 

είχαν προςφζρει ευκαιρίεσ για μάκθςθ και για πολιτιςμικζσ εμπειρίεσ. Εκείνο που 

χρειαηόταν επιπλζον να εξεταςτεί ςτθ δεφτερθ φάςθ, ιταν αν και κατά πόςο θ 

δραματοποίθςθ μπορεί να αποτελζςει κίνθτρο για τθν ανάγνωςθ ολόκλθρων 

λογοτεχνικϊν κειμζνων και αν προωκεί τθ δθμιουργία αναγνωςτικϊν κοινοτιτων με 

ανεξάρτθτουσ και κριτικοφσ αναγνϊςτεσ. 

Ο εμπλουτιςμόσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ του προγράμματοσ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ, προχπόκετε ζναν ςχεδιαςμό εκ νζου ωσ προσ τα ςτάδια τθσ 

δραματοποίθςθσ. Κατά κφριο λόγο, για κάκε προτεινόμενο βιβλίο ο ςχεδιαςμόσ 

περιλάμβανε τθ δθμιουργία ενόσ προκείμενου και ακολοφκωσ τθ δόμθςθ τθσ 

δραματοποίθςθσ με τθ δθμιουργία επειςοδίων, βαςιςμζνων πάντα ςτο κζμα του 

ςυγκεκριμζνου βιβλίου. Αναλυτικότερα: 

Α) Ρροτάκθκαν ςτα παιδιά τζςςερα λογοτεχνικά βιβλία για τα οποία 

δθμιουργικθκαν τζςςερα διαφορετικά προκείμενα με βάςθ τθν ιςτορία-ερζκιςμα 

του κάκε βιβλίου.15 Κάκε προκείμενο, για το οποίο χρθςιμοποιικθκε διαφορετικόσ 

                                                
14

 Π.π., ς. 4-5 
15

 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το προκείμενο ζχουν δοκεί ςτθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ. 
Υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τθ Cecily O’Neill, που ζχει ειςάγει τον όρο, το προκείμενο αποτελεί 
τον πυρινα μιασ ιςτορίασ ι αλλιϊσ το δραματικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα κινθκεί το δράμα με τθ 
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τρόποσ επζμβαςθσ ςτθν ιςτορία-ερζκιςμα, περιείχε τον χϊρο, τον χρόνο, τουσ 

ρόλουσ που εμπλζκονταν ςτθ δράςθ κακϊσ και τθ δραματικι ζνταςθ, ϊςτε να 

δίνεται το ενδιαφζρον και θ δυνατότθτα διερεφνθςθσ του κζματοσ. Εκτόσ από τθν 

παρουςίαςθ του δραματικοφ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο κα κινοφνταν θ ιςτορία και 

οι ανάλογεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, το προκείμενο διευκόλυνε τουσ μακθτζσ και 

ςτθν επιλογι των βιβλίων και αντίςτοιχα ςτον ςχθματιςμό των τεςςάρων 

αναγνωςτικϊν ομάδων. Επιπλζον, ςτθ δθμιουργία του προκείμενου ςυνζβαλε 

ιδιαίτερα θ τεχνικι πακζτο εξερεφνθςθσ, κακϊσ παρουςιάςτθκαν διάφορα 

αντικείμενα που ςχετίηονταν με τθν ιςτορία του κάκε βιβλίου.16  

Β) Θ δόμθςθ τθσ δραματοποίθςθσ ζγινε με τθ δθμιουργία επειςοδίων που 

αφοροφςαν το κζμα του κάκε βιβλίου. Σχεδιάςτθκαν, δθλαδι, για κάκε 

αναγνωςτικι ομάδα, δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςε ποικίλεσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ, δραςτθριότθτεσ προφορικζσ ι γραπτζσ, ομαδικζσ ι ατομικζσ. Οι 

δραςτθριότθτεσ προχπόκεταν τθν ανάγνωςθ των βιβλίων και κα χρθςιμοποιοφνταν 

ςτθν τελικι τουσ παρουςίαςθ. Στόχοσ ιταν να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ ςτθ 

νοθματοδότθςθ των κειμζνων, να ςυντελζςουν ςτθν κριτικι τουσ τοποκζτθςθ και 

ςτθ βίωςθ ποικίλων καταςτάςεων που τουσ ενδιαφζρουν και αφοροφν. Κακϊσ κάκε 

λογοτεχνικό βιβλίο δομικθκε ςε επειςόδια δραματοποίθςθσ, γινόταν επιτρεπτι θ 

διακοπι τθσ δράςθσ τθσ ιςτορίασ και θ δυνατότθτα ςτθν ομάδα να εμβακφνει ςτα 

γεγονότα και να αναςτοχαςτεί όςα ζγιναν.17 Σχετικι με τα παραπάνω είναι θ άποψθ 

του Brian Woolland για τθν τεχνικι γράψιμο ςε ρόλο για τθν οποία πρεςβεφει ότι 

επιβραδφνει τθ δραματοποίθςθ με ζναν πολφ παραγωγικό τρόπο: «ενκαρρφνει τα 

παιδιά να κοιτάξουν μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ ςε μεγαλφτερο βάκοσ από ό,τι 

ςυνικωσ κα ζκαναν».18 

Αναλυτικότερα, για κάκε ςυνάντθςθ, ο ςχεδιαςμόσ περιλάμβανε αρχικά 

κάποιεσ δραςτθριότθτεσ για τθν ειςαγωγι των παιδιϊν ςτο δραματικό περιβάλλον 

με τθ χριςθ παιχνιδιϊν κεατρικοφ παιχνιδιοφ, μιμθτικϊν αςκιςεων και αςκιςεων 

αυκορμθτιςμοφ. Θ ςυμβολι τθσ ςυηιτθςθσ και των ερωτιςεων αποτζλεςαν 

ςτρατθγικζσ που διευκόλυναν ιδιαίτερα τισ ομάδεσ κακϊσ δινόταν θ ευκαιρία ςτα 

                                                                                                                                       
ςυμβολι των μακθτϊν. Θ Άβρα Αυδι και θ Μελίνα Χατηθγεωργίου αναφζρουν τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να επζμβει ςτθν ιςτορία-ερζκιςμα προκειμζνου να δθμιουργιςει 
προκείμενο. Ενδεικτικά αναφζρονται: αφαίρεςθ τμθμάτων τθσ ιςτορίασ, πρόςκεςθ καινοφριων 
περιπετειϊν, αλλαγι ςτθν οπτικι γωνία, διερεφνθςθ του τζλουσ τθσ ιςτορίασ. Στο Α. Αυδι & Μ. 
Χατηθγεωργίου, Θ τζχνθ του Δράματοσ ςτθν εκπαίδευςθ, 48 προτάςεισ για εργαςτιρια κεατρικισ 
αγωγισ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2007, ς. 57-59.  
16

 Τα αντικείμενα που χρθςιμοποιικθκαν αναφζρονται αναλυτικά παρακάτω όπου περιγράφονται 
και τα τζςςερα προκείμενα. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, τθν οποία ο John Somers ονομάηει compound 
stimulus, αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφνκετου ερεκίςματοσ, που αποτελείται από διάφορα 
αντικείμενα τα οποία ςχετίηονται μεταξφ τουσ και προςφζρουν τθν ιδζα τθσ δθμιουργίασ μιασ 
ιςτορίασ. Στο J. Somers, «Από το εκπαιδευτικό δράμα ςτθ κεατρικι πράξθ», ςτο Ν. Γκόβασ (επιμ.), Το 
κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ, Χτίηοντασ γζφυρεσ, 3

θ
 Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο ςτθν 

εκπαίδευςθ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2003, ς. 293.    
17

 Αυδι & Χατηθγεωργίου 2007, ό.π., ς. 68. 
18 Woolland 1999, ό.π., ς. 180.  
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μζλθ να εκφράςουν απόψεισ, προβλθματιςμοφσ και δυςκολίεσ που ςυναντοφςαν 

και ταυτόχρονα να μοιραςτοφν ιδζεσ, εμπειρίεσ και βιϊματα. 

Στθ ςυνζχεια, θ κάκε ομάδα αςχολοφνταν με τισ δραςτθριότθτεσ του βιβλίου 

τθσ, ακολουκϊντασ θ κακεμιά τον προςωπικό τθσ ρυκμό. Επίςθσ, ιταν επιλογι τθσ 

ομάδασ αν κα αςχολοφνταν αποκλειςτικά με τισ προτεινόμενεσ από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια δραςτθριότθτεσ ι αν κα προζβαινε ςτον ςχεδιαςμό δικϊν 

τθσ. Κακϊσ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία προχπόκετε τθν παράλλθλθ εργαςία 

τεςςάρων μικρϊν ομάδων, χρειάςτθκε ιδιαίτερθ οργάνωςθ για να αποφευχκοφν 

τυχόν προβλιματα.19 Ριο ςυγκεκριμζνα, από τισ πρϊτεσ κιόλασ ςυναντιςεισ τθσ 

δεφτερθσ φάςθσ, τα παιδιά εξοικειϊκθκαν με τθν τεχνικι του παγϊματοσ τθσ 

δουλειάσ τουσ και τθσ ςυνζχιςθσ τθσ εξζλιξισ τθσ, κάκε φορά που θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια ζριχνε τον φανταςτικό προβολζα πάνω ςτθν ομάδα τουσ. Επίςθσ, 

εξαςκικθκαν ςτο να παρουςιάηουν αποςπάςματα των δραςτθριοτιτων τουσ κακϊσ 

κάποιο μζλοσ τθσ ομάδασ ζδινε αναφορά για το τι είχε προθγθκεί –εντόσ ι εκτόσ 

ρόλου. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια δοφλευε με κάποια 

ομάδα που χρειαηόταν βοικεια ι επεξιγθςθ, ενϊ θ υπόλοιπθ τάξθ απαςχολοφνταν 

με δραςτθριότθτεσ που δεν χρειάηονταν ιδιαίτερθ κακοδιγθςθ. Λδιαίτερθ ςε αυτό 

το ςθμείο υπιρξε θ προςφορά του «κριτικοφ φίλου», μιασ ςυναδζλφου τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που βοικθςε τουσ μακθτζσ ςε ερωτιςεισ ι δυςκολίεσ 

ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ εμψφχωνε κατά τθ διάρκεια των 

ςυναντιςεων. Βζβαια, θ κυρίωσ προςφορά τθσ ζγκειται ςτθ φάςθ του ςτοχαςμοφ 

τθσ ζρευνασ δράςθσ, κακϊσ οι προβλθματιςμοί και τα διλιμματα που ςυηθτικθκαν 

με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και τθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια –θ οποία 

ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα και ςτισ δφο προθγοφμενεσ φάςεισ– οδθγοφςαν ςε 

επαναςχεδιαςμό με τισ αναγκαίεσ κάκε φορά τροποποιιςεισ και παραμζτρουσ. 

 Σε ζνα τελευταίο ςτάδιο κάκε ςυνάντθςθσ, γίνονταν οι παρουςιάςεισ των 

δουλεμζνων δραςτθριοτιτων των ομάδων. Άλλωςτε, από τθν προθγοφμενθ φάςθ, 

είχε διαπιςτωκεί ότι θ άμεςθ ανάγνωςθ των γραπτϊν εργαςιϊν των παιδιϊν 

λειτοφργθςε για τθν πλειοψθφία τθσ τάξθσ ωσ κίνθτρο για ανταπόκριςθ και 

εναςχόλθςθ με τισ δραςτθριότθτεσ. Θ προτίμθςθ των παιδιϊν να παρουςιάηουν 

ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ μετά από κάκε ςυνάντθςθ, 

ςυμφωνοφςε με τθ κζςθ του Brian Woolland που προτείνει τθ ςυγκεκριμζνθ 

ςτρατθγικι κακϊσ κεωρεί ότι «θ δουλειά του κάκε ςυμμετζχοντοσ επθρεάηει όλουσ 

τουσ υπόλοιπουσ με κάποιον τρόπο» και ότι «θ τεχνικι τθσ αμοιβαίασ δράςθσ και 

αλλθλεξάρτθςθσ των μικρϊν ομάδων είναι τελικά αυτό που ςυμβαίνει και ςτθ 

δουλειά ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ Δραματικισ διαδικαςίασ».20 

Μάλιςτα, μζςα από τθν παρουςίαςθ κάποιων δραςτθριοτιτων, κα επιτυγχάνονταν 

άμεςα και ο εμπλουτιςμόσ τουσ από τισ προςφορζσ παιδιϊν που δεν ανικαν ςτθ 

                                                
19

 Ο Brian Woolland περιγράφει τα προβλιματα των μικρϊν ομάδων εργαςίασ και δίνει 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ παρζμβαςθσ για τθν αποφυγι τουσ. Στο Woolland 1999, ό.π., ς. 78-79. 
20 Woolland 1999, ό.π., ς. 80. 
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ςυγκεκριμζνθ ομάδα, αλλά ςε διαφορετικζσ. Ταυτόχρονα, με το ςτάδιο των 

παρουςιάςεων, δθμιουργοφνταν μια περίοδοσ αξιολόγθςθσ των πεπραγμζνων που 

διευκόλυνε τα παιδιά, μζςα από ςυηιτθςθ και κριτικι, να ςκεφτοφν δυναμικά και 

δομθμζνα πάνω ςτθ δουλειά τουσ.21 Οι δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηονταν ιταν 

είτε προφορικζσ, είτε γραπτζσ, ανάλογα με τθν επιλογι τθσ ομάδασ. Ενϊ, δθλαδι, 

ςτθν πρϊτθ φάςθ υπιρχε ζνα ξεχωριςτό ςτάδιο παραγωγισ κειμζνων, ςτθ δεφτερθ 

φάςθ, θ τάξθ αςχολοφνταν ςυνολικά με όλεσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Βζβαια, 

ςτθ διάκεςθ των μελϊν τθσ κάκε ομάδασ, εναπόκειτο θ απόφαςθ να ςυναντθκοφν 

οι μακθτζσ εκτόσ του χϊρου του ςχολείου ςε ελεφκερό τουσ χρόνο, προκειμζνου να 

ςυνεργαςτοφν ομαδικά και να προετοιμαςτοφν για τθν παρουςίαςθ του βιβλίου 

τουσ. Κάτι τζτοιο, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια, επιτεφχκθκε από τθν 

πλειοψθφία τθσ τάξθσ. Ακολοφκωσ περιγράφονται και αναλφονται οι ζξι δίωρεσ 

ςυναντιςεισ τθσ δεφτερθσ φάςθσ. 

 

2. Ο ςχθματιςμόσ των αναγνωςτικϊν ομάδων  

 Θ παρουςίαςθ των βιβλίων με τθ διευκόλυνςθ των προκείμενων, θ επιλογι 
τουσ από τα παιδιά και ο ςχθματιςμόσ των λογοτεχνικϊν ομάδων ζγιναν ςτισ 16 
Απριλίου 2008, θμερομθνία ζναρξθσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ. Τα προτεινόμενα 
λογοτεχνικά βιβλία, τρία ξενόγλωςςα ςε μετάφραςθ και ζνα ελλθνόγλωςςο, 
ςχετικά πάντα με το κζμα του «ταξιδιοφ», ιταν τα εξισ: Θ Σοφί ταξιδεφει τθσ Λουίη 
Λεμπλάν, Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ του Τζρενσ Μπλάκερ, Θ Τρικυμία 
του Σαίξπθρ ςε διαςκευι για παιδιά και ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ του Ευγζνιου 
Τριβιηά.22 Σαφϊσ, τα βιβλία αυτά επιλζχτθκαν για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ. Ρρϊτον, 

                                                
21 Ριο αναλυτικά για τθν αξιολόγθςθ τθσ δραματοποίθςθσ δίνονται προτάςεισ ςτο Άλκθςτισ, Το 
βιβλίο τθσ δραματοποίθςθσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2007, ς. 43-44 και 49-56 και ςτο Woolland 
1999, ό.π., ς. 136-137. 
22 Λ. Λεμπλάν, Θ Σοφί ταξιδεφει, μτφ. Μ. Ραπανδρζου, Κζδροσ, Ακινα, 1998, Τ. Μπλάκερ, Και ταξίδι 
μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, μτφ. . Μπουμπουρι, Ψυχογιόσ, Ακινα, 2005, Ου. Σαίξπθρ, Θ 
τρικυμία, μτφ. Α. Βαρελά, άγκυρα, Ακινα, 1996, Ε. Τριβιηάσ, Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ, Ιςτορίεσ από 
το νθςί των πυροτεχνθμάτων, Κζδροσ, Ακινα, 1985. Κάποια απαραίτθτα ςτοιχεία για κάκε βιβλίο: Θ 
Σοφί ταξιδεφει αποτελεί ζνα μικρό βιβλίο 61 ςελίδων, που αναφζρεται ςτο ταξίδι τθσ Καναδζηασ 
πρωταγωνίςτριασ ςτο Ραρίςι. Ζτςι, θ Σοφί επιςκζπτεται τον παπποφ τθσ και τθ γιαγιά τθσ που τθν 
ξεναγοφν ςτθν πόλθ. Ραράλλθλα, ςυναντάει τον εντεκάχρονο ξάδελφό τθσ Φρανςουά και τον 
Αφρικανό δεκατριάχρονο φίλο του Αμπντοφλ. Μζςα από τθν τελευταία τθσ ςχζςθ, θ θρωίδα γνωρίηει 
τισ δυςκολίεσ και αδικίεσ τθσ ηωισ ενόσ λακρομετανάςτθ και ανακαλφπτει τθν πραγματικι 
ελευκερία. Το δεφτερο προτεινόμενο βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, αρκετά 
μεγαλφτερο από το προθγοφμενο ωσ προσ το μζγεκοσ, περιγράφει το φανταςτικό ταξίδι ςτον χρόνο 
δφο παιδιϊν τθσ Γϋ τάξθσ του Σχολείου Αγίου Βαρνάβα μαηί με τθ μάγιςςα δεςποινίδα Μαγιοποφλα. 
Ριο ςυγκεκριμζνα ο Τηακ, μακθτισ αγγλικισ καταγωγισ βρίςκεται ςε κίνδυνο ταξιδεφοντασ ςτθν 
εποχι του Κριμαϊκοφ πολζμου, οπότε θ ςυμμακιτριά του Ναμπίλα από το Ρακιςτάν ςπεφδει μαηί με 
τθ Μαγιοποφλα να τον βοθκιςει, περνϊντασ πρϊτα από τθν ελιςαβετιανι περίοδο. Το βιβλίο 
αναφζρεται ςτισ περιπζτειεσ των θρϊων –ςε πρόςωπα και καταςτάςεισ– μζχρι να επιςτρζψουν ςτο 
παρόν, προςφζροντασ πλθροφορίεσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Το τρίτο βιβλίο, 
πλοφςιο ςτθν εικονογράφθςθ και πιο εντυπωςιακό από τα υπόλοιπα ωσ προσ τθν εμφάνιςθ, 
αποτελεί το γνωςτό αριςτοφργθμα τθσ Τρικυμίασ του Σαίξπθρ. Ρρόκειται για μια ιςτορία προδοςίασ. 
Εξοριςμζνοσ από τον αδερφό του Αντόνιο, ο Ρρόςπερο (πρϊθν δοφκασ του Μιλάνου) ηει με τθν κόρθ 
του Μιράντα ςε ζνα ερθμικό νθςί. Μαηί τουσ ηει ο τερατόμορφοσ Κάλιμπαν, πρϊθν ιδιοκτιτθσ του 
νθςιοφ, που πλζον υπθρετεί τον Ρρόςπερο. Δϊδεκα χρόνια μετά, με τθ βοικεια ενόσ πνεφματοσ, του 
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κοινόσ τόποσ, ςε όλα αποτελοφςε θ δυνατότθτα διερεφνθςθσ ποικίλων κοινωνικϊν 
κεμάτων, κεμάτων που απαςχολοφςαν και ενδιζφεραν τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Σε 
ζνα δεφτερο επίπεδο, ζδιναν τθν ευκαιρία για αναηιτθςθ και εμβάκυνςθ 
διαφορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων, κυρίωσ μζςα από τθν αξιοποίθςθ 
επιλεγμζνων τεχνικϊν δραματοποίθςθσ (ο μανδφασ του ειδικοφ, ρεπορτάη-
τθλεοπτικι εκπομπι). Επίςθσ, κακζνα από τα βιβλία, με μια ςυγκεκριμζνθ οπτικι, 
πρόςφερε τθ δυνατότθτα γνωριμίασ και εξοικείωςθσ με το Άλλο, γεγονόσ που 
αποτελοφςε εφόδιο για τθν καλλιζργεια τθσ αυτογνωςίασ, τθσ αυτοπεποίκθςθσ και 
τθσ αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν. Με άλλα λόγια, τα κριτιρια επιλογισ των βιβλίων 
αφοροφςαν κυρίωσ το κζμα και τθν οπτικι γωνία. Τζλοσ, ιδιαίτερο ρόλο ςτθν 
επιλογι διαδραμάτιςε και το ενδιαφζρον για τουσ χαρακτιρεσ του βιβλίου, κακϊσ, 
μζςα από τθν ταφτιςθ με κάποιουσ ιρωεσ, κα μποροφςαν οι μακθτζσ να 
καταλάβουν καλφτερα τον εαυτό τουσ.23 
 Σκόπιμθ ςε αυτό το ςθμείο κεωρϊ τθν αναλυτικι περιγραφι των 

προκειμζνων του κάκε βιβλίου, κακϊσ οδιγθςαν ςτθν επιλογι και ςτον τελικό 

ςχθματιςμό των ομάδων. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν παρουςίαςθ του βιβλίου Θ 

Σοφί ταξιδεφει καταλυτικι ιταν θ τεχνικι πακζτο εξερεφνθςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ 

κάποιων αντικειμζνων, που ςχετίηονταν με τθν ιςτορία και τουσ πρωταγωνιςτζσ, 

κατάφερε να λειτουργιςει ςτθν τάξθ ωσ ςφνκετο ερζκιςμα για τθ προςζγγιςθ του 

βιβλίου. Αρχικά, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια παρουςίαςε ςτουσ μακθτζσ μια 

παιδικι τςάντα που περιλάμβανε δφο τουριςτικοφσ καταλόγουσ του Ραριςιοφ και 

τθσ Γαλλίασ, μια αναμνθςτικι μινιατοφρα του Ρφργου του Άιφελ, μια γαλλικι 

ςυνταγι μαγειρικισ (όπωσ περιγράφεται ςτο βιβλίο θ ςυνταγι για το «καναρίνι») 

και το προςωπικό θμερολόγιο τθσ πρωταγωνίςτριασ τθσ ιςτορίασ, τθσ Σοφί. Αμζςωσ 

θ τάξθ αντιλιφκθκε ότι το κζμα του βιβλίου αφοροφςε το ταξίδι τθσ Σοφί ςτο 

Ραρίςι. Το απόςπαςμα του θμερολογίου που διάβαςε θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, 

αναφερόταν ςτθ γνωριμία τθσ θρωίδασ με τον Αμπντοφλ, ζνα όμορφο μαφρο αγόρι 

από τθν Αφρικι, που πουλοφςε κουρδιςτά καναρίνια ςτισ πλατείεσ του Ραριςιοφ. 

Στο θμερολόγιο, θ Σοφί προβλθματιηόταν για το αν ο Αμπντοφλ είναι κλζφτθσ μια 

                                                                                                                                       
Άριελ και με τθ μαγικι του δφναμθ, ο Ρρόςπερο επιχειρεί να πάρει εκδίκθςθ από τον αδερφό του, 
προκαλϊντασ μια τρικυμία που κάνει το πλοίο που επιβαίνει ο Αντόνιο να ναυαγιςει. Μαηί του 
ναυαγοφν ο ςυνωμότθσ Αλόνςο (βαςιλιάσ τθσ Νάπολθσ) με τον γιο του Φερδινάνδο και τουσ 
ακόλουκουσ Γκονηάλο, Σεμπάςτιαν, Αντόνιο, Στζφανο και Τρινκοφλο. Μετά από πολλζσ περιπζτειεσ 
των ναυαγϊν ςτο νθςί ο Φερδινάνδοσ ερωτεφεται τθ Μιράντα και ο Ρρόςπερο ςυγχωρεί τον αδερφό 
του. Το τελευταίο βιβλίο, Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ είναι πιο ςφντομο από τα υπόλοιπα, εφλθπτο και 
πλοφςια εικονογραφθμζνο. Ρεριγράφει τισ περιπζτειεσ του κόμθ Κουνκοφν και τισ αλλαγζσ ςτον 
τρόπο ηωισ του όταν ναυαγεί ςε ζνα ερθμικό νθςί. Ο κόμθσ ανταποκρίνεται απόλυτα ςε όλεσ τισ νζεσ 
καταςτάςεισ, ακόμα και ςτθν πιο κρίςιμθ: επειδι θ κόκκινθ γενειάδα του μάκραινε απτόθτθ ϊςπου 
δεν χωροφςε πια ςτο μικρό νθςί, βρικε διζξοδο πλζκοντασ καςκόλ από τθ γενειάδα. 
23 Θ Βενετία Αποςτολίδου αναφζρεται αναλυτικά ςτα κριτιρια επιλογισ λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτο Β. 
Αποςτολίδου, Κριτιρια επιλογισ λογοτεχνικϊν βιβλίων για ςχολικι χριςθ, Εκνικό Κζντρο Βιβλίου, 
Ακινα, 1997, ς. 25-31. Σε αυτό το ςθμείο, χρειάηζται να προςτεκεί ζνα επιπλζον κριτιριο για τθν 
επιλογι του βιβλίου Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ, κακϊσ ιταν απαραίτθτθ θ δυνατότθτα επιλογισ για 
κάποιουσ μακθτζσ ενόσ βιβλίου εφκολου. Ριο αναλυτικά, θ παρουςία ενόσ ηωντανοφ, εφλθπτου και 
αςτείου βιβλίου κα μποροφςε να ενιςχφςει τθν αυτοπεποίκθςθ κάποιων παιδιϊν που αντιμετϊπιηαν 
δυςκολίεσ. 
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και μόλισ είδε αςτυνομικοφσ, εξαφανίςτθκε. Ζκλεινε τα λόγια τθσ με τθν επικυμία 

να διερευνιςει τθν αλικεια. 

 Το κείμενο του θμερολογίου, που λειτοφργθςε ωσ προκείμενο και βαςίςτθκε 

ςτθν ιςτορία-ερζκιςμα του βιβλίου, αποτελοφςε εφρθμα τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ, προκειμζνου να προκαλζςει το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Ρράγματι, 

ςχεδόν όλα τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν με τθν ιςτορία και άρχιςαν ταυτόχρονα να 

κάνουν υποκζςεισ για το ταξίδι θσ πρωταγωνίςτριασ ςτο Ραρίςι και για τθ κετικι ι 

αρνθτικι εικόνα του Αμπντοφλ. Το ενδιαφζρον για τθν ανάγνωςθ και, κατ’ 

επζκταςθ, τθν αποκάλυψθ τθσ αλικειασ ιταν ζντονο από τθν πλειοψθφία τθσ 

τάξθσ. Κάποια παιδιά, μάλιςτα, ιταν ζτοιμα να επιλζξουν το ςυγκεκριμζνο 

λογοτεχνικό βιβλίο, αλλά τουσ ηθτικθκε να περιμζνουν τθν παρουςίαςθ και των 

υπόλοιπων βιβλίων. 

 Ακολοφκθςε θ περιγραφι του βιβλίου Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το 

τολμϊ. Με τθν τεχνικι πακζτο εξερεφνθςθσ χρθςιμοποιικθκαν δφο αντικείμενα που 

ςε ςυνδυαςμό, ςφμφωνα πάντα με το βιβλίο, αποτελοφςαν μια χρονομθχανι που 

μποροφςε να μεταφζρει τον κόςμο μζχρι πεντακόςια χρόνια πίςω. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια παρουςίαςε ζνα ξυπνθτιρι και ζνα 

κομπιουτεράκι με τα οποία οι ιρωεσ του βιβλίου, ο Τηακ, θ Ναμπίλα και θ δεςποινίσ 

Μαγιοποφλα, ταξίδεψαν ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο του 1578 και ςτον Κριμαϊκό 

πόλεμο του 1854.  

Ρολλά ιταν τα παιδιά που ζδειξαν άμεςο ενδιαφζρον για τισ ςυγκεκριμζνεσ 

χρονικζσ περιόδουσ, όπωσ και για τθν ιςτορία των πρωταγωνιςτϊν. Κάποιοι 

μακθτζσ, δθλϊνοντασ τθν προτίμθςι τουσ για το ςυγκεκριμζνο βιβλίο, φανζρωςαν 

τθν ανθςυχία τουσ για τθν επιςτροφι των θρϊων ςτο παρόν «τελικά 

γλίτωςαν;/κατάφεραν να επιςτρζψουν ςτο ςιμερα;». Υπιρξαν και δφο παιδιά, ο 

Διμοσ, μακθτισ ομά και θ Ελεονϊρα, αλβανικισ καταγωγισ, που περιςςότερο 

τουσ απαςχόλθςε το κατά πόςο θ ιςτορία διαδραματιηόταν ςτον χϊρο του 

πραγματικοφ ι του φανταςτικοφ: «μποροφμε να ταξιδζψουμε ςτον χρόνο ι είναι 

ψζματα;/λζει αλικεια το βιβλίο ότι πιγαν ςτο παρελκόν;» Αφοφ ζγινε ςαφζσ ότι 

επρόκειτο για τισ παρουςιάςεισ των λογοτεχνικϊν βιβλίων, τα οποία μποροφςαν να 

κινοφνται ςτον χϊρο τθσ μυκοπλαςίασ, δόκθκαν κάποια πραγματικά ςτοιχεία για 

τθν ελιςαβετιανι περίοδο και τθν περίοδο του Κριμαϊκοφ πολζμου από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Αρκετά παιδιά εκδιλωςαν τθν επικυμία να αναηθτιςουν 

ςτοιχεία για τισ δφο περιόδουσ και να διαβάςουν το βιβλίο. Ηθτικθκε, για μια 

ακόμθ φορά, από τα παιδιά να περιμζνουν τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων 

όλων των βιβλίων πριν τθν τελικι επιλογι τουσ.  

Το τρίτο προσ παρουςίαςθ βιβλίο ιταν θ Τρικυμία του Ουίλλιαμ Σαίξπθρ ςε 

διαςκευι για παιδιά. Για τον ςχεδιαςμό του ςυγκεκριμζνου προκείμενου, 

χρθςιμοποιικθκε, εκτόσ από τθν απαραίτθτθ ιςτορία-ερζκιςμα, θ πλοφςια 

εικονογράφθςθ του βιβλίου. Ρρόςφατα, άλλωςτε, κυριαρχεί θ άποψθ ότι ο ρόλοσ 

των εικόνων ςε ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο είναι να προςφζρει το νόθμα τθσ 
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ιςτορίασ δια τθσ εικονογράφθςισ του. Ζτςι, πολλοί εικονογράφοι προχωροφν πζρα 

από αυτό και κακιςτοφν τον ρόλο τθσ εικόνασ ιςοδφναμο και εξίςου δυναμικό με 

τον λεκτικό λόγο για τθν ουςιωδζςτερθ και πλθρζςτερθ αποκρυπτογράφθςθ τθσ 

ιςτορίασ. 24 Ο Brian Woolland, πάλι, από τον χϊρο του κεάτρου, υπογραμμίηει ότι 

«τα βιβλία με εικόνεσ αποτελοφν ςυχνά πολφ καλζσ πθγζσ για Δράμα» και προτείνει 

τθν χριςθ τουσ ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ δραματοποίθςθσ.25 

Ριο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιικθκε το εξϊφυλλο και κάποιεσ εικόνεσ του 

βιβλίου που παρουςίαηαν τουσ δφο πρωταγωνιςτζσ, τον Ρρόςπερο και τθν κόρθ του 

Μιράντα, «τρομαγμζνουσ» και «αποκλειςμζνουσ» μζςα ςε μια βάρκα που 

κινδφνευε. Τα παιδιά αυκόρμθτα μπικαν ςτθ διαδικαςία υποκζςεων για τυχόν 

διωγμό ι εξορία των θρϊων και εκδιλωςαν τθν επικυμία να πλθροφορθκοφν τθν 

ιςτορία. Σε αυτό το ςθμείο, ηθτικθκε από δφο εκελοντζσ-μακθτζσ, 

χρθςιμοποιϊντασ παγωμζνθ εικόνα και ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ να κάνουν υποκζςεισ 

και να εκφράςουν τον εςωτερικό κόςμο των δφο θρϊων: «νιϊκω φόβο και 

αγωνία/δεν ξζρω που πάμε/κζλω να επιςτρζψω ςτθν πατρίδα/μασ ζδιωξαν γιατί 

δεν μασ ικελαν». Ακολοφκωσ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια διάβαςε ζνα μικρό 

απόςπαςμα του βιβλίου, επιλζγοντασ το ςθμείο που ο Ρρόςπερο αποκαλφπτει ςτθν 

κόρθ του ότι ιταν δοφκασ του Μιλάνου και ότι και οι δφο υπιρξαν κφματα εξορίασ, 

κακϊσ ο αδερφόσ του Αντόνιο και ο βαςιλιάσ τθσ Νάπολθσ Αλόνςο ςυνωμότθςαν 

εναντίον του για να του αφαιρζςουν τθν εξουςία. Το κζμα τθσ προδοςίασ και τθσ 

εξουςίασ ζδειξε να απαςχολεί ιδιαίτερα τα παιδιά, κακϊσ ςτθν πλειοψθφία τουσ 

γοθτεφτθκαν και κζλθςαν να επιλζξουν το ςυγκεκριμζνο βιβλίο. Βζβαια, ςε αυτό 

ςυνετζλεςε θ πλοφςια εικονογράφθςθ και το μεγάλο μζγεκοσ του βιβλίου. 

Χαρακτθριςτικά ο κριτικόσ φίλοσ τθσ ζρευνασ ςθμειϊνει ότι θ επιτυχία τθσ 

Τρικυμίασ «ίςωσ οφειλόταν ςτα χρϊματα, ςτθν εικονογράφθςθ και ςτο εξϊφυλλο 

του βιβλίου». Μάλιςτα, για να γίνει πιο ζντονο το κζμα τθσ προδοςίασ, διαβάςτθκε 

ςτθν τάξθ ζνα φανταςτικό γράμμα, διδακτικό εφρθμα τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ, που υπογραφόταν από τον Αντόνιο και με το οποίο ανζφερε ςτον 

ςυνεργάτθ του Αλόνςο τθν επιτυχία του ςχεδίου εξόντωςθσ του Ρρόςπερο. Με το 

τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ, αναφζρκθκε ςτουσ μακθτζσ ότι δϊδεκα χρόνια μετά, λόγω 

μιασ τρικυμίασ, όλοι οι ιρωεσ κα ςυναντθκοφν ςε ζνα ερθμονιςι, όπου αφζντθσ 

είναι ο Ρρόςπερο. Θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ, τονίηοντασ τθν επικυμία τθσ για 

«εκδίκθςθ» ι για «αποκατάςταςθ τθσ δικαιοςφνθσ», ζδειξε και τθν προτίμθςι τθσ 

για το βιβλίο τθσ Τρικυμίασ. 

 Τελευταίο ιταν το βιβλίο Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ του Ευγζνιου Τριβιηά, 

ζνα αρκετά μικρό, προςιτό και εφκολο βιβλίο, με πλοφςια και ευχάριςτθ 

                                                
24

 Θ Μζνθ Κανατςοφλθ αναλφει κάποια ιδιαίτερα μυςτικά και ςυμβάςεισ που χρθςιμοποιεί θ 
εικονικι γλϊςςα για να δϊςει με τθν οπτικι αναπαράςταςθ τθ ροι των γεγονότων μιασ ιςτορίασ. Μ. 
Κανατςοφλθ, «Εικονογράφθςθ ςτο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο: μια διαφορετικι προςζγγιςθ των 
ςτοιχείων τθσ αφιγθςθσ ςε μία λογοτεχνικι ιςτορία» ςτο Β. Αποςτολίδου & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), 
Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω, Ακινα 1999, ς. 241-248. 
25 Woolland 1999, ό.π., ς.47. 
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εικονογράφθςθ. Το γεγονόσ ότι υπιρχαν κάποια παιδιά που κατά τισ δφο 

προθγοφμενεσ φάςεισ είχαν δείξει κάποια δυςκολία ςτθν ανάγνωςθ και παραγωγι 

κειμζνων, είτε επρόκειτο για περιπτϊςεισ μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ είτε 

μακθτϊν που αντιμετϊπιηαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα, οδιγθςε τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτθν προςκικθ και επιλογι ενόσ μικρότερου από τα 

υπόλοιπα λογοτεχνικοφ βιβλίου. Θ φπαρξθ του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ ςτα 

προτεινόμενα προσ ανάγνωςθ βιβλία υπιρξε πράγματι διευκολυντικι για κάποιουσ 

μακθτζσ, κακϊσ, κρίνοντασ από το μζγεκόσ του, κεϊρθςαν εφικτι τθν ανάγνωςι 

του. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι δφο μακθτζσ με τα προβλιματα δυςλεξίασ Χάρθσ και 

Σταφροσ, και θ Ελεονϊρα, αλβανικισ καταγωγισ με πολλζσ δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, αμζςωσ εκδιλωςαν λόγω μεγζκουσ τθν προτίμθςι τουσ για το βιβλίο, πριν 

ακόμθ και από τθν παρουςίαςι του. Για μια τελευταία φορά, ηθτικθκε ςυνολικά 

από τθν τάξθ να περιμζνει τθν ολοκλιρωςθ και τθσ τελευταίασ παρουςίαςθσ ϊςτε 

να ακολουκιςει θ τελικι επιλογι του κακενόσ και ο ταυτόχρονοσ ςχθματιςμόσ των 

αναγνωςτικϊν ομάδων. 

 Ωσ προκείμενο για τθν τελευταία παρουςίαςθ χρθςιμοποιικθκαν κάποια 

ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ-ερζκιςμα με τθ βοικεια τθσ τεχνικισ πακζτο εξερεφνθςθσ. 

Αναλυτικότερα, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια παρουςίαςε ςτθν τάξθ ζνα κουτί που 

μζςα περιείχε ζνα κόκκινο μάλλινο καςκόλ, ζνα κιμονό, ζνα ψαλίδι, δφο βελόνεσ 

πλεξίματοσ, ζνα ξυπνθτιρι και φακελάκια τςαγιοφ, όλα αντικείμενα που 

περιγράφονται ςτο βιβλίο και χρθςιμοποιοφνται από τον πρωταγωνιςτι Ναυαγό, 

τον κόμθ Κουνκοφν. Σε ςυηιτθςθ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ, τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ με τον κριτικό φίλο, δόκθκαν ςτα παιδιά λίγεσ πλθροφορίεσ για τον 

κόμθ και το ναυάγιό του και κυρίωσ τονίςτθκε θ αξία του καςκόλ που βριςκόταν ςτο 

κουτί, κακϊσ ιταν πλεγμζνο με μαλλί από τθν κόκκινθ γενειάδα του κόμθ. Το πϊσ 

αποφάςιςε να πλζξει τα γζνια του ςτο ερθμονιςι που ςϊκθκε και τι ζγινε ςτο τζλοσ 

τθσ ιςτορίασ, πραγματευόταν το ςυγκεκριμζνο βιβλίο, που αρκετοί μακθτζσ 

εκδιλωςαν ενδιαφζρον να διαβάςουν. 

 Με το τζλοσ των παρουςιάςεων των τεςςάρων βιβλίων, ηθτικθκε από τα 

παιδιά να επιλζξουν το βιβλίο τθσ αρεςκείασ του, γεγονόσ που κα ςιμαινε και τθ 

δθμιουργία των αναγνωςτικϊν ομάδων. Λίγοι ιταν οι μακθτζσ που πιραν τα βιβλία 

ςτα χζρια τουσ και τα ξεφφλλιςαν για αρκετι ϊρα προςπακϊντασ μζχρι τελευταία 

ςτιγμι να καταλιξουν ςε ζνα. Θ πλειοψθφία των παιδιϊν ιταν ζτοιμθ ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα. Οι δφο ομάδεσ, που είχαν ςυςτακεί και ςυνεργαςτεί εντόσ και 

εκτόσ του χϊρου του ςχολείου κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ, αποφάςιςαν να 

παραμείνουν ίδιεσ. Απλϊσ, προςτζκθκαν ςε αυτζσ κάποια νζα μζλθ. Αναλυτικότερα, 

οι τρεισ μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ Αναςταςία, Μαρίνα και Τίμοσ κζλθςαν 

ομόφωνα να διαβάςουν το βιβλίο του Τζρενσ Μπλάκερ Και ταξίδι μαγικό με τθ 

Μάγια το τολμϊ. Το ίδιο βιβλίο επζλεξε και ο Τάκθσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, 

τον οποίο οι υπόλοιποι με φιλικι διάκεςθ καλωςόριςαν ςτθν ομάδα τουσ. Θ 

δεφτερθ ομάδα, που είχε επίςθσ ςχθματιςτεί κατά τθν προθγοφμενθ φάςθ και δεν 
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ικελε να χωριςτεί, ομόφωνα επζλεξε το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει. Θ ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα αποτελοφνταν από τον Βαλάντθ και τθν Ζλλθ, μακθτζσ ομά και τθν Ελίνα, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ. Για το ίδιο βιβλίο ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

εκδιλωςαν δφο φίλοι, ο Στζφανοσ και ο Μιχάλθσ, παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ, που 

επζλεξαν να ενταχκοφν ςτθν ομάδα, παρά τισ επιφυλάξεισ τθσ οικογζνειασ του ενόσ 

για τουσ μακθτζσ ομά.26 Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ο Βαλάντθσ επζλεξε το 

παραπάνω βιβλίο λόγω τθσ προτίμθςισ του για τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα. Κατά τα 

άλλα, ενδιαφζρκθκε περιςςότερο για το βιβλίο τθσ Τρικυμίασ, το οποίο, όμωσ, 

ζντονα διεκδίκθςε και ο δίδυμοσ αδερφόσ του Χρόνθσ, με τον οποίο δεν ικελε να 

ςυνεργαςτεί. Μςωσ, ςε αυτό το ςθμείο να ξεκινά μια αντιδραςτικι ςυμπεριφορά του 

Βαλάντθ απζναντι ςτθν ολοκλιρωςθ του βιβλίου του, όπωσ περιγράφεται 

ακολοφκωσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ, υπιρξαν τρία παιδιά ομ, που 

χωρίσ να ςυνεργάηονται και εκτόσ του χϊρου του ςχολείου, επεδίωκαν να είναι μαηί 

ςτθν ομάδα κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν ςυναντιςεων. Συγκεκριμζνα ο Χρόνθσ, 

θ Στεφανία και ο Διμοσ κζλθςαν να ςυνεργαςτοφν ξανά και αποτζλεςαν τθν ομάδα 

που ανζλαβε να παρουςιάςει το βιβλίο Τρικυμία. Στθν ομάδα προςτζκθκε και θ 

Μαριάνκθ, παιδί ομά, που ιταν φίλθ τθσ Στεφανίασ και «γοθτεφτθκε», όπωσ 

ομολόγθςε, από τισ εικόνεσ του ςυγκεκριμζνου βιβλίου. 

Τζλοσ, το βιβλίο του Ευγζνιου Τριβιηά επιλζχτθκε αμζςωσ από τον Χάρθ, 

μακθτι ρωςικισ καταγωγισ με δυςκολίεσ λόγω δυςλεξίασ και από τθν Ελεονϊρα, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ με δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα δφο παιδιά 

ζδειξαν να ενδιαφζρονται για τθν υπόκεςθ του βιβλίου, αλλά ςίγουρα τουσ 

διευκόλυνε το μικρό του μζγεκοσ: «μπορϊ να το διαβάςω μζςα ςε δφο βδομάδεσ 

ςίγουρα/το προτιμϊ για να το διαβάςω όλο». Ρολφ γριγορα, τουσ δφο μακθτζσ 

ακολοφκθςαν ςτθν ομάδα τουσ ο Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ με 

διαγνωςμζνθ δυςλεξία, που πάντα προτιμοφςε να ςυνεργάηεται με τον Χάρθ, λόγω, 

ίςωσ, τθσ κοινισ μακθςιακισ δυςκολίασ. Τθν ομάδα του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ 

επζλεξε και θ Κωμαι, μακιτρια ομά με χαμθλι ςχολικι επίδοςθ και φίλθ τθσ 

Ελεονϊρασ. Τελευταίοσ που ενςωματϊκθκε ςτθν ομάδα ιταν ο Λευτζρθσ, μακθτισ 

ρωςικισ καταγωγισ και Μάρτυρασ του Λεχωβά, που διλωςε ότι ςυμπάκθςε «τον 

κόμθ που ζγινε Ναυαγόσ». Επιπλζον, το ςυγκεκριμζνο παιδί είχε δείξει, κατά τθν 

προθγοφμενθ φάςθ, μια προτίμθςθ ςτθ ςυνεργαςία με τα δφο αγόρια με 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ρροφανϊσ, μαηί τουσ δεν αιςκανόταν κάποιον 

παραγκωνιςμό ι αναςφάλεια που πικανότατα ζνιωκε με τθν υπόλοιπθ τάξθ. 

 Ο χωριςμόσ των ομάδων είχε γίνει χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα και 

δυςκολίεσ. Σαφϊσ, υπιρξαν κάποιεσ διαφωνίεσ όπωσ και προβλθματιςμοί κάποιων 

παιδιϊν για τθν εργατικότθτα μελϊν τθσ ομάδασ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο Χρόνθσ 

                                                
26

 Στθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ, όπωσ αναφζρεται ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, ςυγγενισ 
του Μιχάλθ εξζφραςε τισ επιφυλάξεισ και τουσ φόβουσ τθσ για τθν παρουςία παιδιϊν ομά ςτισ 
ομάδεσ. 



251 

 

που ανθςυχοφςε για τθν προςφορά τθσ Μαριάνκθσ, ζβαλε τθ ςυμμακιτριά του να 

υποςχεκεί ότι κα ςυνεργαςτεί και κα δουλζψει με τθν ομάδα τουσ. Τζλοσ, 

επιφυλακτικόσ ζδειχνε και ο Λευτζρθσ που δεν είχε ςυνεργαςτεί ξανά με τα 

κορίτςια τθσ ομάδασ του: «θ Κωμαι ποτζ δεν διαβάηει, κα βοθκιςει τϊρα ςτθν 

ομάδα;» Οι προβλθματιςμοί και οι επιφυλάξεισ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν για τθ 

ςυνζπεια κάποιων άλλων ςυμμακθτϊν τουσ ςχετίηονταν, κατά πολφ, με τθν 

ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςε άλλα μακιματα. Άλλωςτε, και θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ 

τάξθσ, αρκετζσ φορζσ, προωκοφςε τθν ομαδικι εργαςία ςτο πλαίςιο των ςχολικϊν 

μακθμάτων χωρίσ να απαιτοφνται εξωςχολικζσ ςυναντιςεισ. Ππωσ θ ίδια θ 

δαςκάλα αναφζρει, οι ομάδεσ εργαςίασ των παιδιϊν, όταν ςυςτινονταν, 

παρζμεναν ςχεδόν ςτακερζσ για όλθ τθ χρονιά.27 Οι ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ που 

αναφζρκθκαν από τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, χωρίσ να ταυτίηονται με τισ αναγνωςτικζσ 

ομάδεσ που ςχεδιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, πικανότατα 

επθρζαςαν τα παιδιά ςε κάποιεσ ςυνεργαςίεσ. 

 Τα βιβλία, μαηί με τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ κάκε 

ομάδασ, δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ ςτισ 18 Απριλίου 2008. Αφοφ εξθγικθκαν 

αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ και οι τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που προτείνονταν για 

κάκε βιβλίο και απαντικθκαν οι όποιεσ απορίεσ και ερωτιςεισ τθσ τάξθσ, ζγινε 

ςαφζσ ςτα παιδιά ότι ςτόχοσ ιταν θ ανταπόκριςι τουσ ςτθν ανάγνωςθ του 

λογοτεχνικοφ βιβλίου και θ ομαδικι εναςχόλθςι τουσ με τισ δραςτθριότθτεσ. 

Σαφϊσ, κάκε ομάδα είχε τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςει δικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ, 

επιλζγοντασ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ τθσ προτίμθςισ τθσ προκειμζνου να 

αναλφςει κζματα του βιβλίου που τθν άγγιηαν. Βζβαια, απϊτεροσ ςτόχοσ ιταν θ 

επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ αναγνϊςτεσ του ίδιου βιβλίου. Ππωσ χαρακτθριςτικά 

αναφζρει θ Βενετία Αποςτολίδου «θ πιο απαραίτθτθ ςυνκικθ για τθν αναγνωςτικι 

πρόοδο των παιδιϊν είναι θ ανκρϊπινθ επικοινωνία μζςα ςτθν τάξθ, θ ατμόςφαιρα 

ανοχισ τθσ διαφορετικισ γνϊμθσ, θ ενκάρρυνςθ τθσ ζκφραςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ των μακθτϊν, ο ςεβαςμόσ, τελικά τθσ ετερότθτασ».28  

Μεςολαβοφςαν δφο βδομάδεσ διακοπϊν του Ράςχα, ενόσ, δθλαδι, καλοφ 

χρονικοφ διαςτιματοσ για να διαβάςουν οι μακθτζσ το βιβλίο τουσ ςε προςωπικό 

χϊρο και ελεφκερο χρόνο και να αςχολθκοφν ακολοφκωσ με τισ δραςτθριότθτεσ. Θ 

χριςθ των προκείμενων από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια είχε κινθτοποιιςει το 

ενδιαφζρον τθσ τάξθσ για ανάγνωςθ και ταυτόχρονα είχε ςυντελζςει ςτθ 

διατφπωςθ ερωτθμάτων, που χρειάηονταν απάντθςθ μζςα από τα βιβλία.29 Σε κάκε 

                                                
27 Θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ δοφλευε με τα ςυγκεκριμζνα παιδιά για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, 
οπότε τα ςτοιχεία για τισ ομάδεσ που ζδωςε ςτθ ςυηιτθςθ με τθν εκπαιδευτικό – ερευνιτρια 
αφοροφν δφο ςχολικζσ χρονιζσ 2006-2007, 2007-2008.  
28

 Αποςτολίδου, «Ανάγνωςθ και Ετερότθτα», ό.π. 
29

 Θ Βενετία Αποςτολίδου ςθμειϊνει ότι, όςον αφορά τουσ νεαροφσ και άπειρουσ αναγνϊςτεσ, όταν 
ξεκινοφν μια ανάγνωςθ, χρειάηονται να ξζρουν τι ηθτοφν να βρουν, κακϊσ και τι κα ακολουκιςει 
φςτερα από τθν ανάγνωςθ. Ζτςι μειϊνεται το άγχοσ του νοιματοσ, θ αγωνία για το τι κα ρωτιςει ο 
δάςκαλοσ και αν κα ζχουν καταλάβει για να του απαντιςουν. Π.π.. 
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ομάδα προτεινόταν θ ςυνάντθςθ και θ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ εκτόσ του χϊρου 

του ςχολείου, εφόςον αυτό γινόταν εφικτό και αποδεκτό από όλουσ. Βζβαια, κάκε 

ομάδα, και κάκε μζλοσ τθσ κατά ςυνζπεια, ιταν αναμενόμενο να ζχει τον δικό τθσ 

ρυκμό ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία, τθν προςωπικι επιλογι ςτισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ, τισ δικζσ τθσ ανάγκεσ και ενδιαφζροντα. Κάτι τζτοιο ζπρεπε να 

γίνει ξεκάκαρο από τθν αρχι ςε όλα τα παιδιά. Άλλωςτε, όπωσ αναφζρει ο 

Jonothan Neelands, θ βιωματικι ανταπόκριςθ ςτθ δραματοποίθςθ διαφζρει από 

παιδί ςε παιδί.30 Επίςθσ, θ ιδιαιτερότθτα και ο προςωπικόσ ρυκμόσ του κάκε 

μακθτι γίνονται ςεβαςτοί και ωσ προσ τθν αναγνωςτικι διαδικαςία. Ριο αναλυτικά, 

θ ςυναλλακτικι κεωρία τθσ Rosenblatt, «αναγνωρίηει τθν ανάγκθ για 

ιδιωτικοποίθςθ τθσ ανάγνωςθσ και για προςωπικό χρόνο ικανοποιϊντασ 

παράλλθλα και τθν ανάγκθ για ςυντροφικότθτα. Ρροςφζρει επίςθσ κατάλλθλεσ 

ςυνκικεσ για αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ. Σζβεται τον ατομικό 

ρυκμό του κάκε μακθτι».31 

 Οι μακθτζσ, ζχοντασ ςτα χζρια τουσ τα βιβλία τουσ, ζδειχναν ενκουςιαςμό 

κακϊσ για τουσ περιςςότερουσ το ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό βιβλίο αποτελοφςε και 

το πρϊτο τουσ: «δεν ζχω ξαναπάρει ποτζ βιβλίο/κα το προςζχω να μθ 

χαλάςει/είναι το πρϊτο μου και κα αρχίςω να κάνω ςυλλογι». Ζντονθ ιταν θ 

υπόςχεςθ, ςχεδόν όλων των παιδιϊν, ότι κα ολοκλθρϊςουν τθν ανάγνωςθ μζςα 

ςτισ δφο βδομάδεσ των διακοπϊν. Μάλιςτα, οι τρεισ από τισ τζςςερισ ομάδεσ (πλθν 

τθσ ομάδασ του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ) προζβθκαν ςε ςχεδιαςμό ςυναντιςεων, 

προκειμζνου να ςυνεργαςτοφν ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Διςτακτικοί και 

προβλθματιςμζνοι για τισ ςυναντιςεισ ιταν ο Μιχάλθσ, που προφανϊσ είχε 

αντιλθφκεί τθν επιφυλακτικι ςτάςθ τθσ οικογζνειάσ του για τουσ ομά ςυμμακθτζσ 

του, που πλζον αποτελοφςαν μζλθ τθσ ομάδασ του, ο Λευτζρθσ, που ωσ Μάρτυρασ 

του Λεχωβά δυςκολευόταν με οποιαδιποτε εξωςχολικι δραςτθριότθτα και θ 

Κωμαι, θ οποία ανακοίνωςε ότι πικανότατα, λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων 

του πατζρα τθσ, κα απουςίαηε.32 

 

3. Θ ανταπόκριςθ των ομάδων ςτθν ανάγνωςθ και τθ δραματοποίθςθ πριν 

τον αναςτοχαςμό  

 Μετά τισ διακοπζσ του Ράςχα, θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με τθν τάξθ ζγινε ςτισ 7 

Μαΐου 2008. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του δίωρου μακιματοσ, τα παιδιά, 

εκπροςωπϊντασ τισ ομάδεσ τουσ, ςυηιτθςαν και παρουςίαςαν τθ δουλειά που 

                                                
30 O Jonothan Neelands υποςτθρίηει ότι αυτι θ διαφοροποίθςθ εξαρτάται από τα προςωπικά όρια 
του κάκε μακθτι (Boundaries), τθν προςωπικι και κοινωνικι του ηωι (private and public life) και τθν 
ιδιότθτά του ωσ πολίτθσ τθσ κοινωνίασ (citizenship). Στο J. Neelands, Beginning Drama 11-14, David 
Fulton Publishers Ltd, London, 2002, ς. 35-39. 
31

 Καλογιρου & Βθςςαράκθ ςτο Καλογιρου & Λαλαγιάνθ 2005, ό.π., ς. 76. 
32

 Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό των γονιϊν ομά του ςχολείου είναι 
μικροπωλθτζσ και γυρολόγοι, γεγονόσ που απαιτεί πολλζσ μετακινιςεισ τθσ οικογζνειασ και κατά 
ςυνζπεια ςυντελοφνται αρκετζσ απουςίεσ των μακθτϊν. 
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είχαν προετοιμάςει μζςα ςτισ δφο εβδομάδεσ. Θ ανταπόκριςθ των παιδιϊν ποίκιλε, 

κακϊσ υπιρχαν ομάδεσ που ςυναντικθκαν, διάβαςαν το βιβλίο τουσ και 

προετοίμαςαν δραςτθριότθτεσ, ενϊ και άλλεσ που δεν ςυναντικθκαν και δεν 

ςυνεργάςτθκαν κακόλου. Ράντωσ, καμία από τισ ομάδεσ δεν προζβθκε ςτον 

ςχεδιαςμό δικισ τθσ δραςτθριότθτασ, βαςιςμζνθσ ςε κάποια τεχνικι 

δραματοποίθςθσ, παρά το γεγονόσ ότι θ τάξθ είχε εξοικειωκεί με τθ χριςθ τουσ. Ριο 

αναλυτικά: 

 Θ πρϊτθ ομάδα που είχε αναλάβει το βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια 

το τολμϊ είχε ςυναντθκεί δφο φορζσ μζςα ςτισ διακοπζσ και είχε αςχολθκεί με τισ 

εξισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ: περίγραμμα χαρακτιρα, παραγωγι 

κειμζνου, δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ-αυτοςχεδιαςμόσ, ςυλλογικόσ χαρακτιρασ και 

ςυνζντευξθ. Από τα τζςςερα μζλθ τθσ ομάδασ, όλα ελλθνικισ καταγωγισ, τα δφο 

κορίτςια, θ Αναςταςία και θ Μαρίνα, είχαν διαβάςει ολόκλθρο το βιβλίο τουσ ενϊ 

τα δφο αγόρια, Τίμοσ και Τάκθσ το μιςό. 

Θ δεφτερθ ομάδα, υπεφκυνθ για το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει, είχε ςυναντθκεί 

δφο φορζσ κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν, πλθν του Μιχάλθ που εργάςτθκε 

ατομικά. Οι τεχνικζσ με τισ οποίεσ αςχολικθκαν ιταν: παγωμζνθ εικόνα και 

ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, περίγραμμα χαρακτιρα, θ καρζκλα των αποκαλφψεων, 

αυτοςχεδιαςμόσ-δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ, ςυνζντευξθ, λίςτα και παραγωγι 

κειμζνου. Από τα πζντε, ςυνολικά, μζλθ τθσ ομάδασ, μόνο τα δφο κορίτςια είχαν 

διαβάςει ολόκλθρο το βιβλίο, δθλαδι, θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ και 

θ Ζλλθ, παιδί ομά. Τα δφο αγόρια ελλθνικισ καταγωγισ, ο Μιχάλθσ και ο 

Στζφανοσ, είχαν διαβάςει το μιςό, ενϊ ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά, διλωςε ότι 

διάβαςε «λιγότερο από το μιςό». Αξίηει να ςχολιαςτεί μια αντίφαςθ: ο Βαλάντθσ, ςε 

όλθ τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων, ιταν θγετικι φυςιογνωμία και απόλυτοσ 

γνϊςτθσ τθσ ιςτορίασ του βιβλίου, γεγονόσ που δεν μποροφςε να δικαιολογιςει τθν 

παραπάνω διλωςι του. Μςωσ, βζβαια, να υποδιλωνε μια αντιδραςτικι 

ςυμπεριφορά του ςυγκεκριμζνου παιδιοφ, κακϊσ και ςε προθγοφμενεσ αναφορζσ 

του είχε ςθμειϊςει κάποιεσ ζντονεσ και απόλυτεσ αντιδράςεισ.33 Μςωσ πάλι να 

εξζφραηε μια αντίδραςθ του παιδιοφ ωσ προσ τθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου 

βιβλίου και όχι τθσ Τρικυμίασ που αρχικά προτιμοφςε. 

Και τα μζλθ τθσ τρίτθσ αναγνωςτικισ ομάδασ, με βιβλίο τθν Τρικυμία, 

επικοινϊνθςαν και ςυνεργάςτθκαν. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά, πλθν τθσ 

Μαριάνκθσ, ςυναντικθκαν δφο φορζσ και αςχολικθκαν με τισ εξισ 

δραςτθριότθτεσ: παγωμζνθ εικόνα και ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, καρζκλα των 

αποκαλφψεων, παραγωγι κειμζνου και χάρτθσ τθσ ιςτορίασ. Θ Στεφανία και ο 

Χρόνθσ ολοκλιρωςαν το βιβλίο ενϊ ο Διμοσ και θ Μαριάνκθ διάβαςαν το μιςό. Θ 

ομάδα ιταν ιδιαίτερα προβλθματιςμζνθ και απογοθτευμζνθ από τθ Μαριάνκθ και 

                                                
33

 Υπενκυμίηεται ότι ο Βαλάντθσ αποτελεί ζνα από τα παιδιά που εκδιλωςαν ζντονα ςτερεότυπεσ 
απόψεισ για τουσ «Γφφτουσ», τουσ μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ κατά τθ διάρκεια των 
προθγοφμενων φάςεων. 
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μάλιςτα ηιτθςε τθ μετακίνθςι τθσ κακϊσ «δεν ενδιαφζρκθκε να ζρκει ςτισ 

ςυναντιςεισ οφτε ζχει διαβάςει το βιβλίο». Θ ίδια, υποςτθρίηοντασ ότι ζλειπε εκτόσ 

Δενδροπόταμου ςτισ διακοπζσ, υποςχζκθκε να διαβάςει και να ςυνεργαςτεί ςτισ 

δραςτθριότθτεσ. Το γεγονόσ ότι οι ςυμμακθτζσ τθσ ιταν πολφ αυςτθροί μαηί τθσ 

φανζρωνε μια ςοβαρι και υπεφκυνθ αντιμετϊπιςθ του βιβλίου και τθσ 

παρουςίαςισ του από τθν ομάδα. 

Τζλοσ, θ τζταρτθ ομάδα, που είχε αναλάβει το βιβλίο Ο Ναυαγόσ 

Κοκκινοτρίχθσ, ςθμείωςε επιτυχία ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάγνωςθσ κακϊσ 

ο Λευτζρθσ, ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα ολοκλιρωςαν το βιβλίο τουσ ενϊ ο Σταφροσ 

διάβαςε το μιςό. Πμωσ, αποτελοφςε τθ μοναδικι ομάδα που δεν κατάφερε να 

ςυναντθκεί κακόλου. Κάτι τζτοιο ιταν αναμενόμενο για τον Λευτζρθ και τθ Κωμαι, 

αλλά τελικά επθρζαςε και τθν υπόλοιπθ ομάδα. Αναλυτικότερα, θ Ελεονϊρα 

υποςτιριξε ότι χωρίσ τθ φίλθ τθσ τθ Κωμαι δεν μποροφςε να ςυνεργαςτεί «μόνο 

με τα αγόρια». Από τθν άλλθ, τα δφο αγόρια τθσ ομάδασ με μακθςιακά 

προβλιματα, δθλαδι ο Χάρθσ και ο Σταφροσ ζδειξαν αμζλεια να οργανϊςουν 

κάποια ςυνάντθςθ μεταξφ τουσ. Μάλιςτα, είτε ωσ πρόφαςθ, είτε ωσ 

πραγματικότθτα, υποςτιριξαν ότι δεν είχαν καταλάβει ότι ζπρεπε να αςχολθκοφν 

με τισ δραςτθριότθτεσ ι να ςυνεργαςτοφν. Κατά ςυνζπεια, θ τζταρτθ ομάδα δεν 

είχε προετοιμάςει καμία από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Επιπλζον, 

εντοπίςτθκαν αρκετζσ ερωτιςεισ και προβλθματιςμοί των παιδιϊν ςχετικά με 

αυτζσ. 

Ωσ εκ τοφτου, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, κατά τθ διάρκεια τθσ δίωρθσ 

ςυνάντθςθσ, αφιζρωςε περιςςότερο χρόνο ςτα μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ και 

λιγότερο ςτα υπόλοιπα παιδιά, που άλλωςτε υποςτθρίηονταν και από τον κριτικό 

φίλο. Θ τζταρτθ ομάδα, που από πενταμελισ ζγινε τετραμελισ, εφόςον θ Κωμαι 

δεν παρακολοφκθςε τα μακιματα του ςχολείου μετά τισ διακοπζσ του Ράςχα, είχε 

ανάγκθ από ενκάρρυνςθ και ιδιαίτερθ προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ 

των μελϊν τθσ. Ππωσ, άλλωςτε, είχε εξεταςτεί κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων 

φάςεων, οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ, ζχοντασ διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ, είτε 

επρόκειτο για μακθτζσ με προβλιματα δυςλεξίασ, είτε για μακθτζσ με ςθμαντικζσ 

δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ παιδιά αλλοδαπισ καταγωγισ, 

διευκολφνονταν καλφτερα ωσ προσ τθ μάκθςθ, όταν εφαρμόηονταν κάποιεσ 

διαφοροποιιςεισ τθσ διδαςκαλίασ ςχετικζσ με τισ ανάγκεσ τθσ ατομικισ τουσ 

μοναδικότθτασ.34 Ανάλογεσ προςαρμογζσ χρειάηονταν να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν 

αναγνωςτικι φάςθ, ϊςτε να ςχεδιαςτεί θ διδαςκαλία με τρόπο που να προςφζρει 

ςτουσ μακθτζσ τισ καλφτερεσ δυνατζσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ.35 

                                                
34

 Συγκεκριμζνα αναφζρομαι ςτισ δυνατότθτεσ προφορικϊν αφθγιςεων και ςτα οπτικά ερεκίςματα 
για τα παιδιά με προβλιματα δυςλεξίασ, κακϊσ και ςτισ ςκαλωςιζσ ι πλαίςια γραφισ με τθ χριςθ 
ςυνδετικϊν λζξεων και ανολοκλιρωτων προτάςεων προσ ςυμπλιρωςθ για τα παιδιά που 
αντιμετϊπιηαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα και είχαν δυςκολίεσ.  
35

 Οι προςαρμογζσ τθσ διδαςκαλίασ ανάλογα με τα μακθςιακά ςτυλ των μακθτϊν, που 
ςυντελζςτθκαν, παρουςιάηουν αρκετζσ αναλογίεσ με τθ κεωρία τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. 
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Κακϊσ θ τάξθ είχε χωριςτεί ςε τζςςερισ διαφορετικζσ ομάδεσ, που θ 

κακεμιά είχε τον προςωπικό τθσ ρυκμό και τισ δικζσ τθσ ανάγκεσ, χρειάςτθκε να 

γίνει ζνασ νζοσ ςχεδιαςμόσ ωσ προσ τισ δραςτθριότθτεσ κάκε ομάδασ. Μζςα, 

δθλαδι, από ζναν αναςτοχαςμό, προζκυψε ζνασ εκ νζου ςχεδιαςμόσ που να 

ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο και τθν ετοιμότθτα κάκε ομάδασ. Με άλλα λόγια, κατά 

τθ διάρκεια των επόμενων ςυναντιςεων, οι δραςτθριότθτεσ και οι τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ χρθςιμοποιικθκαν με τρόπο διαφορετικό ςε κάκε ομάδα, που να 

προωκοφν τθν ανάγνωςθ και νοθματοδότθςθ των βιβλίων. Θ παραπάνω 

αντιμετϊπιςθ ςυμφωνεί με τα αποτελζςματα κάποιων ερευνϊν που αποδεικνφουν 

ότι οι μακθτζσ αποδίδουν καλφτερα όταν διδάςκονται ςε επίπεδο ανάλογο με το 

επίπεδο τθσ ετοιμότθτάσ τουσ.36 

Ρροκειμζνου να εξεταςτεί θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτθν ανάγνωςθ ςτον 

ελεφκερό τουσ χρόνο, ςε εξωςχολικό χϊρο και με προςωπικι τουσ επιλογι, 

δόκθκαν ςτα παιδιά ερωτθματολόγια προσ ςυμπλιρωςθ αμζςωσ μετά τθν πρϊτθ 

ςυνάντθςθ των διακοπϊν. Άλλωςτε, κακϊσ δεν είχε μεςολαβιςει ακόμθ θ 

υποςτιριξθ από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, τον κριτικό φίλο και τθ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, τα αποτελζςματα αφοροφςαν κακαρά τισ ατομικζσ 

επιλογζσ των παιδιϊν. Τα ερωτθματολόγια απαντικθκαν και από τουσ δεκαεπτά 

πλζον μακθτζσ, πλθν τθσ Κωμαισ, δθλαδι, που διζκοψε. Από τισ προςωπικζσ 

απαντιςεισ των παιδιϊν, ςυνολικά εννιά από τα δεκαεπτά παιδιά διάβαςαν 

ολόκλθρο το λογοτεχνικό βιβλίο ςτο διάςτθμα των διακοπϊν, επτά το μιςό και ζνα 

λιγότερο από το μιςό. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ πλειοψθφία των παιδιϊν που 

διάβαςε ολόκλθρο το βιβλίο ιταν κορίτςια (από τα εννιά παιδιά ζξι ιταν κορίτςια 

ενϊ τρία αγόρια). Αντίςτοιχα, από τουσ μακθτζσ που διάβαςαν μιςό βιβλίο μόνο 

ζνα ιταν κορίτςι ομά και οι υπόλοιποι αγόρια. Ωσ προσ τθν καταγωγι των 

μακθτϊν που ολοκλιρωςαν το βιβλίο, ενδιαφζρον παρουςιάηει ότι τρεισ, Ζλλθ, 

Χρόνθσ, Στεφανία –από τουσ ζξι ςυνολικά τθσ τάξθσ– ιταν μακθτζσ ομά, δφο, 

Αναςταςία, Μαρίνα –από τουσ επτά ςυνολικά τθσ τάξθσ– ιταν ελλθνικισ 

καταγωγισ, δφο ιταν οι μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ, Λευτζρθσ και Χάρθσ και δφο 

ιταν οι μακιτριεσ αλβανικισ καταγωγισ, Ελίνα και Ελεονϊρα. Σε γενικζσ γραμμζσ 

αυτό που παρατθρικθκε ςε κάκε ομάδα ιταν ότι τα μιςά τθσ μζλθ είχαν διαβάςει 

                                                                                                                                       
Θ Carol Ann Tomlinson ορίηει τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ωσ τθν προςαρμογι τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ, του περιεχομζνου ι του εκπαιδευτικοφ προϊόντοσ με ςτρατθγικζσ που να 
ανταποκρίνονται ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ μακθτϊν ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ. Οι προςαρμογζσ 
αφοροφν τισ διαφορζσ των μακθτϊν ωσ προσ το βακμό ετοιμότθτάσ τουσ, το μακθςιακό τουσ ςτυλ 
και τα ενδιαφζροντά τουσ. Στο C. A. Tomlinson, The Differentiated Classroom: Responding to the 
Needs of All Learners, ASCD, Alexandria, VA, 1999, ς. 14-15. 
36 Αναφζρεται ότι όταν το επίπεδο των δραςτθριοτιτων είναι πολφ πιο χαμθλό από το επίπεδο των 
παιδιϊν, τότε θ μακθςιακι διαδικαςία γίνεται ανιαρι και αναποτελεςματικι. Αντίςτοιχα, όταν το 
επίπεδο των δραςτθριοτιτων είναι πολφ πιο υψθλό, τότε οι μακθτζσ απογοθτεφονται, αδυνατοφν να 
εργαςτοφν και θ μακθςιακι διαδικαςία είναι πάλι αναποτελεςματικι. Στο Σ. Βαλιαντι & Μ. 
Λωαννίδου-Κουτςελίνθ, «Εφαρμογι τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςτισ τάξεισ μικτισ 
ικανότθτασ: προχποκζςεισ και κζματα προσ ςυηιτθςθ», Ραγκφπριο Συνζδριο Ραιδαγωγικισ 
Εταιρείασ Κφπρου, 2008 και L. Vigotsky, Thought and language, MIT Press, Bonston, 1986, ς. 87-105. 
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όλο το βιβλίο και άλλα μιςά το μιςό. Σε ερϊτθςθ ςχετικι με τον αρικμό των θμερϊν 

που αςχολικθκαν με το βιβλίο, τζςςερισ με πζντε μζρεσ απάντθςαν τα παιδιά που 

το ολοκλιρωςαν και μία με δφο μζρεσ τα παιδιά που το διάβαςαν μιςό. Υπιρξαν, 

βζβαια, και ςπάνιεσ περιπτϊςεισ όπωσ τθσ Αναςταςίασ που το ολοκλιρωςε ςε δφο 

μζρεσ και κυρίωσ τθσ Ζλλθσ που υποςτιριξε ότι το τελείωςε ςε μιςι ϊρα. Από τθν 

άλλθ πλευρά, ο Στζφανοσ χρειάςτθκε τζςςερισ θμζρεσ για να διαβάςει το μιςό 

βιβλίο. 

Σε ςυνζχεια του ερωτθματολογίου ςχετικά με το κάκε βιβλίο, δεκατρία από 

τα δεκαεπτά παιδιά απάντθςαν ότι το βιβλίο τουσ «άρεςε πολφ», δφο ότι τουσ 

«φάνθκε μζτριο» και δφο ότι τουσ «άρεςε λίγο». Αξιοςθμείωτο είναι ότι ςτισ δφο 

τελευταίεσ κατθγορίεσ ανικουν τα δφο αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ και ο 

Βαλάντθσ, παιδιά που ςε αρκετζσ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ αντιδροφςαν και 

ικελαν να ξεχωρίηουν με τισ απόψεισ τουσ. Βζβαια, οι απόψεισ τουσ γίνονται 

απόλυτα ςεβαςτζσ από τουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ. Σχετικά με το μζγεκοσ 

του βιβλίου, ζντεκα από τουσ δεκαεπτά μακθτζσ απάντθςαν ότι το κεϊρθςαν 

«μεγάλο», πζντε «μικρό» και ο Χάρθσ, μακθτισ με προβλιματα δυςλεξίασ, το 

χαρακτιριςε διπλά και ωσ «μικρό» και ωσ «μεγάλο». Χρειάηεται να ςχολιαςτεί ότι 

κανζνα από τα τζςςερα βιβλία δεν χαρακτθρίςτθκε αποκλειςτικά ωσ «μικρό» ι 

«μεγάλο», κακϊσ οι απαντιςεισ των μικρϊν αναγνωςτϊν για καμία ομάδα δεν ιταν 

ομόφωνεσ. Σε ερϊτθςθ αν το ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό βιβλίο αποτελοφςε το 

πρϊτο που διάβαηαν, δεκατζςςερα από τα δεκαεπτά παιδιά απάντθςαν κετικά ενϊ 

τρία ςθμείωςαν ότι είχαν διαβάςει κι άλλα προθγουμζνωσ. Οι τρεισ μακθτζσ που 

υποςτιριξαν ότι είχαν ξαναδιαβάςει ολόκλθρο βιβλίο ιταν όλοι ελλθνικισ 

καταγωγισ και ςυγκεκριμζνα θ Αναςταςία, ο Μιχάλθσ και ο Στζφανοσ. Στθν 

ερϊτθςθ αν τα παιδιά βαρζκθκαν το βιβλίο τουσ, δεκαζξι από τα δεκαεπτά παιδιά 

απάντθςαν «όχι» ενϊ ζνα μόνο παιδί ελλθνικισ καταγωγισ, ο Στζφανοσ, απάντθςε 

«λίγο». Σε ερϊτθςθ αν τα παιδιά κα επικυμοφςαν να διαβάςουν κι άλλο 

λογοτεχνικό βιβλίο, δεκαζξι απάντθςαν κετικά και μόνο ζνα, ο Σταφροσ, παιδί 

ελλθνικισ καταγωγισ με προβλιματα δυςλεξίασ, απάντθςε αρνθτικά. 

Σχετικά με τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, δεκατρείσ από τουσ δεκαεπτά 

μακθτζσ διλωςαν ότι τουσ «άρεςαν πολφ», δφο, ο Βαλάντθσ και ο Διμοσ, μακθτζσ 

ομά, ότι τουσ «φάνθκαν μζτριεσ» και τα δφο αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ, 

Χάρθσ και Σταφροσ ότι τουσ «άρεςαν λίγο». Από τισ πιο αγαπθμζνεσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ τθσ τάξθσ αναδείχκθκαν με βάςθ το ερωτθματολόγιο οι 

παγωμζνεσ εικόνεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, θ παραγωγι 

κειμζνων –με ζμφαςθ ςτο γράμμα ςε ρόλο, το περίγραμμα χαρακτιρα κακϊσ και οι 

τεχνικζσ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ, ςυνζντευξθ και καρζκλα των αποκαλφψεων. 

Ωσ λιγότερο αγαπθτζσ τεχνικζσ τθσ τάξθσ κεωρικθκαν –πάντα από τισ απαντιςεισ 

των ερωτθματολογίων – οι αντικρουόμενεσ ςκζψεισ ι ςυμβουλζσ και ο χάρτθσ τθσ 

ιςτορίασ. Τεχνικζσ από τισ οποίεσ οι μακθτζσ κεϊρθςαν ότι ζμακαν πράγματά ιταν 

θ παραγωγι κειμζνων, το περίγραμμα χαρακτιρα, οι παγωμζνεσ εικόνεσ και 
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μανδφασ του ειδικοφ, που ςτθν αρχι τουλάχιςτον δυςκόλεψε ιδιαίτερα τισ ομάδεσ. 

Τζλοσ, ςε ερϊτθςθ αν τα παιδιά ςυνεργάςτθκαν με τισ ομάδεσ τουσ για τθν 

ολοκλιρωςθ κάποιων δραςτθριοτιτων, ςθμειϊκθκαν ποικίλεσ απαντιςεισ ανάλογα 

με τθν ομάδα: θ πρϊτθ, με βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ και θ 

τρίτθ ομάδα με βιβλίο Θ Τρικυμία απάντθςαν ομόφωνα «ναι». Βζβαια, θ Μαριάνκθ 

τθσ τρίτθσ ομάδασ διλωςε ότι ςυνεργάςτθκε με τα υπόλοιπα μζλθ, ενϊ οι τρεισ 

ςυμμακθτζσ τθσ ιταν κυμωμζνοι μαηί τθσ επειδι δεν παραβρζκθκε ςε καμία 

ςυνάντθςι τουσ. Για τθ δεφτερθ ομάδα με βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει, εντφπωςθ 

προκάλεςε θ διλωςθ του Βαλάντθ ότι δεν ςυνεργάςτθκε με τθν ομάδα του, γεγονόσ 

που διαψεφδεται από τθν Ελίνα και τθν Ζλλθ που υποςτιριξαν ότι δοφλεψαν 

«κυρίωσ ωσ τριάδα με τθ ςυμμετοχι του Στζφανου ςε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ». 

Μςωσ θ ψευδισ διλωςθ του Βαλάντθ να υποδιλωνε μια διάκεςθ αντίδραςθσ ωσ 

προσ κάποια μζλθ τθσ ομάδασ του. Ο Μιχάλθσ με κάκε ειλικρίνεια διλωςε ότι 

εργάςτθκε ατομικά. Τζλοσ, για τθν τζταρτθ ομάδα που δεν ςυνεργάςτθκε κακόλου, 

οι απαντιςεισ ιταν διαφορετικζσ κακϊσ θ Ελεονϊρα και ο Λευτζρθσ απάντθςαν ότι 

«δεν ςυνεργάςτθκαν με τθν ομάδα» ενϊ ο Σταφροσ και ο Χάρθσ, τα δφο, δθλαδι, 

παιδιά με τα προβλιματα δυςλεξίασ, υποςτιριξαν το ακριβϊσ αντίκετο. Από τα 

παραπάνω διαφαίνεται ότι τζςςερισ μακθτζσ, κακζνασ για τον δικό του λόγο, 

θκελθμζνα ι άκελά του, δεν είναι ειλικρινείσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ, γεγονόσ 

που ζπρεπε να λθφκεί υπόψθ ςτισ επόμενεσ ςυναντιςεισ. 

 Ακολοφκωσ, περιγράφονται και αναλφονται οι δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν κάκε βιβλίο χωριςτά, όπωσ αυτζσ δουλεφτθκαν και παρουςιάςτθκαν από 

τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια των δίωρων ςυναντιςεων τθσ δεφτερθσ φάςθσ. 

 

4. Θ ανταπόκριςθ των ομάδων ςτθν ανάγνωςθ και τθ δραματοποίθςθ 

μετά τον αναςτοχαςμό 

 

α. Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ του Τζρενσ Μπλάκερ 

Θ πρϊτθ ομάδα αποτελοφνταν από τζςςερα παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ: 

τθν Αναςταςία και τθ Μαρίνα, που είχαν ολοκλθρϊςει το βιβλίο κατά το διάςτθμα 

των διακοπϊν και τουσ Τίμο και Τάκθ, που είχαν διαβάςει «το μιςό». Τα παιδιά 

αυτά, που υποςτθρίηονταν ιδιαίτερα από τουσ γονείσ τουσ όςον αφορά το 

πρόγραμμα37, είχαν ςυναντθκεί δφο φορζσ, ωσ ομάδα εκτόσ του χϊρου του 

ςχολείου, και είχαν ςυνεργαςτεί πάνω ςε αρκετζσ δραςτθριότθτεσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, επζλεξαν αρχικά τθν τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα τθσ 

πρωταγωνίςτριασ του βιβλίου, Ναμπίλα. Ππωσ οι ίδιοι οι μακθτζσ υποςτιριξαν, 

ςτόχοσ τουσ ιταν να δϊςουν τθ διαφορετικότθτα τθσ Ναμπίλα. Ζτςι, τθν 

                                                
37

 Συγκεκριμζνα οι μθτζρεσ των τεςςάρων παιδιϊν, φίλεσ μεταξφ τουσ, «ςυντόνιηαν», όπωσ είπαν 
ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια τισ ςυναντιςεισ των παιδιϊν τουσ και όριηαν κάκε φορά μια 
«υπεφκυνθ». Τα παραπάνω ςτοιχεία δόκθκαν ςτθ ςυνζντευξθ-ςυηιτθςθ που είχε θ εκπαιδευτικόσ-
ερευνιτρια μαηί τουσ ςτισ 30 Μαΐου 2008, θμζρα τελικισ παρουςίαςθσ των λογοτεχνικϊν βιβλίων 
κατά τθν οποία οι γονείσ ιταν καλεςμζνοι. 
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χαρακτιριςαν ωσ «διαβαςτερι/ λιγομίλθτθ/ξερόλα/μαφρθ/Ρακιςτανι» αλλά και 

«ευγενικι και ζξυπνθ». Μάλιςτα, για να υποςτθρίξουν τουσ χαρακτθριςμοφσ τουσ, 

χρθςιμοποίθςαν κάποιεσ εκφράςεισ του βιβλίου όπωσ «δεν τθσ αρζςει να τρζχει 

εδϊ κι εκεί πίςω από μια μπάλα αλλά προτιμάει το διάβαςμα/είναι αλλόκοτθ γιατί 

δεν μιλάει πολφ ςτθν τάξθ και ςτο διάλειμμα/δεν ζχει φίλουσ ςτο ςχολείο».38 

Επίςθσ, τθσ χάριςαν δφο τραγοφδια, το «και όλα κα πάνε καλά» και «οι γοργόνεσ». 

Κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ 

ςυνάντθςθσ μετά το Ράςχα, θ υπόλοιπθ τάξθ, ωσ κοινό, πρόςκεςε αρκετά 

αυςτθροφσ χαρακτθριςμοφσ ςτο περίγραμμα χαρακτιρα τθσ Ναμπίλα, όπωσ 

«ψϊνιο/ςπαςικλάκι/φυτοφκλα». Μάλιςτα, ο Βαλάντθσ ςθμείωςε ότι «εφόςον ιταν 

μαφρθ από το Ρακιςτάν, κα ιταν και άςχθμθ», ενϊ ο Μιχάλθσ τθν αποκάλεςε 

«Ναμπίλα θ Ρυγολαμπίδα». Θ αντίδραςθ, όμωσ, τθσ πρϊτθσ ομάδασ ςτουσ 

παραπάνω χαρακτθριςμοφσ ιταν αρκετά ζντονθ που ζςπευςε να υπεραςπιςτεί τθν 

θρωίδα τθσ: ο Τάκθσ υποςτιριξε ότι «δεν είναι δίκαιο να ςχολιάηετε άςχθμα ζνα 

παιδί επειδι είναι μαφρο, το ίδιο κα μποροφςαν να κάνουν κι εκείνοι για μασ». Θ 

Αναςταςία πάλι τόνιςε ότι «κάποιοι κα τθ ηιλευαν επειδι ιταν πολφ ζξυπνθ και 

διαβαςτερι». Δθμιουργικθκε τότε μια διαφωνία ανάμεςα ςτα παιδιά, κακϊσ 

μερικά υποςτιριηαν και άλλα κατθγοροφςαν τθν θρωίδα του βιβλίου. 

Εκμεταλλευόμενθ τθ ςτιγμι, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, κεϊρθςε 

κατάλλθλθ τθν τεχνικι τθσ ςφγκρουςθσ και τθσ ανίχνευςθσ τθσ ςκζψθσ. Ριο 

αναλυτικά, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςε ρόλο του κυρίου Μπζιλι, του δαςκάλου 

δθλαδι τθσ τάξθσ τθσ Ναμπίλα, ηιτθςε από τα παιδιά να υποδυκοφν τουσ ρόλουσ 

των ςυμμακθτϊν τθσ πρωταγωνίςτριασ και να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ για «το 

κορίτςι από το Ρακιςτάν που είναι θ καλφτερθ μακιτρια τθσ τάξθσ». Ροικίλεσ 

απόψεισ ακοφςτθκαν, κετικζσ και αρνθτικζσ. Στθν πλειοψθφία τουσ, τα κορίτςια 

ςυμφωνοφςαν ςτο ότι είναι «πραγματικά καλόψυχθ/ευγενικι/ζξυπνθ με πολλζσ 

γνϊςεισ», ενϊ κάποια αγόρια αμφζβαλλαν για τθ ςχολικι τθσ επίδοςθ «μπορεί να 

αντιγράφει/μπορεί να ξζρει να κάνει καλά ςκονάκια». Ο Χρόνθσ, παιδί ομά, 

ςθμείωςε ότι «κα τθ ςυμπακοφςα, αν με βοθκοφςε να αντιγράψω ςτα μακιματα». 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον, όμωσ παρουςίαςε θ άποψθ του δίδυμου αδερφοφ του 

Χρόνθ, του Βαλάντθ, που υποςτιριξε ότι «δεν τθν ςυμπακϊ κακόλου επειδι είναι 

από ξζνθ χϊρα». Για τον Βαλάντθ, όπωσ ο ίδιοσ εξιγθςε, «δεν είχε ςθμαςία ότι θ 

Ναμπίλα ιταν από το Ρακιςτάν» αλλά ότι ιταν από κάποια ξζνθ χϊρα «από 

οποιαδιποτε χϊρα κι αν ιταν, δεν κα τθ ςυμπακοφςα». Με τθν παραπάνω άποψθ, 

ταυτίςτθκε και ο Μιχάλθσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, που είπε ότι «δεν τθ 

κζλω οφτε για ςυμμακιτριά μου, οφτε ςτθ χϊρα μου, γιατί όταν μεγαλϊςει μπορεί 

να κλζψει». Σε ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ο Μιχάλθσ ανζφερε ότι «επειδι θ 

Ναμπίλα κα ιταν από ξζνθ χϊρα, μπορεί να τθσ ζδιναν δουλειά κατϊτερθ από τα 

προςόντα τθσ και εκείνθ από αντίδραςθ μπορεί να ζκλεβε». Σχετικά θ 

                                                
38

 Τ. Μπλάκερ, Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, μτφ. . Μπουμπουρι, Ψυχογιόσ, Ακινα, 
2005, ς. 23-24. 
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ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςθμειϊνει: «οι απόψεισ των παιδιϊν ςχθματίηονται 

και φανερϊνονται με αργό ρυκμό. Στθν αρχι είχα τθν εντφπωςθ ότι τα παιδιά 

απάντθςαν επιπόλαια και αφθρθμζνα. Πταν ςυηθτθκοφν κάποια ςθμεία, φαίνονται 

απόψεισ που άπτονται ςτθν κοινωνία και ςτουσ γονείσ τουσ». Ακολοφκωσ το κζμα 

τθσ ςυηιτθςθσ προςανατολίςτθκε ςε διάφορεσ «αδικίεσ και προβλιματα» που 

αντιμετωπίηουν «πολλοί ξζνοι» ι «μετανάςτεσ». Λδιαίτερα ζντονθ ιταν θ ςυμμετοχι 

τθσ Ελίνασ, κορίτςι αλβανικισ καταγωγισ, που αναφζρκθκε ςε δυςκολίεσ του 

οικογενειακοφ και ςυγγενικοφ τθσ περιβάλλοντοσ. Σε προβλιματα των γονιϊν τουσ, 

ωσ μετανάςτεσ ςτθ Γερμανία, αναφζρκθκαν ςτθ ςυνζχεια θ Αναςταςία και ο 

Στζφανοσ. 

 Ωσ επόμενθ δραςτθριότθτα, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια πρότεινε ςτθν 

ομάδα να αςχολθκεί με το περίγραμμα χαρακτιρα τθσ Ναμπίλα, μετά το ταξίδι τθσ 

ςτο παρελκόν και ςυνεπϊσ μετά τθ ςωτθρία του ςυμμακθτι τθσ Τηακ. Νζοσ ςτόχοσ 

τθσ δραςτθριότθτασ ιταν να αναδειχκεί θ αλλαγι ςτθ ςτάςθ τθσ τάξθσ απζναντι ςτθ 

Ναμπίλα μετά το ταξίδι ςτο χρόνο. Θ ομάδα αντεπεξιλκε απόλυτα ςε αυτι τθν 

αλλαγι, κακϊσ υποςτιριξε ότι «τθν αδικιςαμε που τθ κεωριςαμε ξερόλα/είναι 

καλόσ άνκρωποσ που βοθκάει τουσ άλλουσ/ζτρεξε να ςϊςει τον φίλο τθσ που 

ταξίδεψε ςτον χρόνο». Τθν χαρακτιριςαν ακόμθ ωσ «άτομο 

εμπιςτοςφνθσ/θρωίδα/καλι/ζξυπνθ/καρραλζα/ςυμπακθτικι/ειρθνικι/ φιλικι». 

Μάλιςτα θ Αναςταςία, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει το περίγραμμα χαρακτιρα τθσ 

πρωταγωνίςτριασ και με λζξεισ από διαφορετικζσ γλϊςςεσ, ηιτθςε από τθν Ελίνα, 

που ανικε ςτθ δεφτερθ ομάδα, να τθσ πει ςτα αλβανικά τα επίκετα «ζξυπνθ» και 

«μορφωμζνθ», «εςτηοφαρ» και «ε εντουκοφαρ» αντίςτοιχα. Με τθν παραπάνω 

κίνθςθ, μαηί με τθ διάκεςθ για μάκθςθ, διαφαινόταν ο ςεβαςμόσ που ζνιωκε θ 

μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ για τθ ςυμμακιτριά τθσ αλβανικισ καταγωγισ και 

τθ μθτρικι τθσ γλϊςςα. 

Επόμενθ δραςτθριότθτα με τθν οποία αςχολικθκαν τα παιδιά ομαδικά ιταν 

θ παραγωγι κειμζνου και ςυγκεκριμζνα γράμμα ςε ρόλο τθσ πρωταγωνίςτριασ 

Ναμπίλα. Οι μακθτζσ ωσ Ναμπίλα, δθλαδι, απεφκυναν ζνα γράμμα ςτθ δεςποινίδα 

Μαγιοποφλα, τθν οποία ευχαριςτοφςαν για τθν ευκαιρία που τθσ ζδωςε να 

ταξιδζψει ςτο παρελκόν και να ςϊςει τον ςυμμακθτι τθσ Τηακ. Σθμαντικόσ ιταν ο 

επίλογοσ του γράμματοσ, κακϊσ αναφερόταν ςτθν ευχάριςτθ αλλαγι ςτθ ςτάςθ τθσ 

τάξθσ απζναντι ςτθν θρωίδα: «πριν από το ταξίδι δεν είχα κανζνα φίλο ςτο ςχολείο, 

αλλά μετά τθ ςωτθρία του Τηακ, απζκτθςα ςεβαςμό και εμπιςτοςφνθ από τουσ 

ςυμμακθτζσ μου. Το ταξίδι ςτον χρόνο μου άλλαξε τθ ηωι. Σασ ευχαριςτϊ πολφ για 

όλα δεςποινίσ Μαγιοποφλα». 

 Θ ομάδα ανταποκρίκθκε και ςε μία δεφτερθ δραςτθριότθτα παραγωγισ 

κειμζνου ςτθν οποία ανζπτυξε τθν επιλογι τθσ για τθν περίοδο που κα ικελε να 

επιςκεφτεί, αν τθσ επιτρεπόταν ζνα φανταςτικό ταξίδι ςτον χρόνο. Οι μακθτζσ 

επζλεξαν τθν περίοδο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, μια περίοδο που είχε ιδθ αναλυκεί 

κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ του προγράμματοσ. Ριο αναλυτικά, 
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υποςτιριξαν ότι «κα κζλαμε να επιςκεφτοφμε τθν εποχι τθσ αρχαίασ Ελλάδασ για 

να δοφμε τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ, τουσ αρχαίουσ Κεοφσ, τα ροφχα και τα κοςμιματά 

τουσ. Κα κζλαμε να φάμε αμβροςία και να πιοφμε νζκταρ. Κα κζλαμε να μιλιςουμε 

ςτθν Εκκλθςία του Διμου για τθ δικαιοςφνθ των ανκρϊπων. Τζλοσ κα κζλαμε να 

γνωρίςουμε τον Μζγα Αλζξανδρο και να δοφμε τισ μάχεσ και τισ κατακτιςεισ του». 

Τα παιδιά επζλεξαν, με τθν τεχνικι του αυτοςχεδιαςμοφ, να παρουςιάςουν 

μια δικι τουσ ιςτορία ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινότθτά τουσ και το λογοτεχνικό τουσ 

βιβλίο: ζνα καινοφριο παιδί αλβανικισ καταγωγισ, ο Φλορεάν, ζρχεται ςτθν τάξθ 

τουσ. Επειδι, όμωσ, δεν καταλαβαίνουν τθ γλϊςςα του, νομίηουν ότι τουσ 

κοροϊδεφει και τουσ κακολογεί. Αποφαςίηουν να μθν τον ζχουν φίλο τουσ, ϊςπου ο 

Φλορεάν δείχνει καλι διάκεςθ να μάκει ελλθνικά και να παίξει τα παιχνίδια τουσ 

ςτο διάλειμμα. Τελικά, κακϊσ τον γνωρίηουν, αρχίηουν να τον ςυμπακοφν και 

αποφαςίηουν να τον βοθκιςουν και να του μάκουν τθν ελλθνικι γλϊςςα και τισ 

ελλθνικζσ ςυνικειεσ. Μάλιςτα, κακϊσ κατά τθν παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ οι 

μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν αρκετά τον ρόλο του αφθγθτι, θ τεχνικι εξελίχκθκε ςε 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ. 

Πμωσ, θ τεχνικι πιρε μια δεφτερθ τροπι μετά τθν παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ. 

Το κοινό, γνωρίηοντασ τθ «δυνατότθτα να πειραματιςτεί για όλεσ τισ ιδζεσ του, να 

δοκιμάςει όλεσ τισ λφςεισ και να τισ ελζγξει, να τισ επαλθκεφςει με τθ βοικεια τθσ 

κεατρικισ πρακτικισ», εξζλιξε τθν ιςτορία τθσ ομάδασ ςε κζατρο φόρουμ.39 Αρχικά, 

οι μακθτζσ επενζβθςαν ωσ προσ τον χαρακτιρα του Φλορεάν και δθμιοφργθςαν 

ζναν ιρωα «πιο δυναμικό/πιο αςφαλι/πιο ςίγουρο για τθν καταγωγι του». 

Άλλωςτε ο Woolland προτείνει τθ χριςθ τθσ τεχνικισ του κεάτρου φόρουμ για το 

χτίςιμο ςυγκεκριμζνων ρόλων.40 Ακολοφκωσ, τα παιδιά άρχιςαν να προτείνουν και 

να δοκιμάηουν μια πιο αρμονικι ςυνφπαρξθ των παιδιϊν όπου «τα παιδιά 

μακαίνουν ελλθνικζσ και αλβανικζσ λζξεισ/μοιράηονται ςυνικειεσ και παιχνίδια των 

δφο πολιτιςμϊν». Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, 

ζδειξε κάπωσ δυςαρεςτθμζνθ με τθν αρχικι παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ. 

Συγκεκριμζνα, πριν τθν εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε κζατρο φόρουμ, διλωςε 

ενοχλθμζνθ: «ςασ ευχαριςτϊ πολφ παιδιά, που τελικά δεχτικατε τον Φλορεάν ςτθν 

πολφτιμθ παρζα ςασ!» Βζβαια, κατά τθ διάρκεια τθσ τεχνικισ του κεάτρου φόρουμ, 

θ μακιτρια ςθμείωςε ζντονθ ςυμμετοχι και μάλιςτα ζδειχνε ικανοποιθμζνθ με τισ 

προτεινόμενεσ λφςεισ και τισ ιδζεσ που δοκιμάςτθκαν από τθν υπόλοιπθ τάξθ. 

Άλλθ μια τεχνικι που επζλεξε θ ομάδα ιταν θ ςυνζντευξθ τθσ Ρεγκ, τθσ 

κοπζλασ, δθλαδι, που ςυνάντθςαν θ Ναμπίλα και θ δεςποινίσ Μαγιοποφλα, όταν 

ταξίδεψαν ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο του 1578. Οι ερωτιςεισ των παιδιϊν είχαν 

ωσ ςτόχο να δϊςουν ςτοιχεία για τθ ςυγκεκριμζνθ εποχι και κυρίωσ να 

αναφερκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ μαγείασ κατά τθν ελιςαβετιανι περίοδο. 

Κακϊσ, δθλαδι, οι κάτοικοι του αγγλικοφ χωριοφ είχαν κατθγοριςει τθν Ρεγκ για 
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 Α. Μποάλ, Το κζατρο του καταπιεςμζνου, μτφ. Ε. Μπραουδάκθ, Κεωρία, Ακινα, 1981, ς. 39. 
40 Woolland 1999, ό.π., ς. 80-84, 110-111. 
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μαγεία και τθν είχαν καταδικάςει ςε πνιγμό, θ ομάδα αποφάςιςε να απευκφνει 

ςτθν θρωίδα, που ςϊκθκε με τθ βοικεια τθσ Μαγιοποφλασ και τθσ Ναμπίλα, τισ 

ςχετικζσ ερωτιςεισ. Πμωσ, θ παραπάνω τεχνικι δυςκόλεψε κάπωσ τα μζλθ τθσ 

ομάδασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, επειδι δεν είχαν αναηθτιςει τισ πλθροφορίεσ για 

τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Σε ζνα επόμενο ςτάδιο, μετά τθν ανταπόκριςθ 

των μακθτϊν ςτθν τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ, που αναφερόταν ςτο ςχετικό 

υλικό, τα παιδιά επανιλκαν ςτθ ςυνζντευξθ τθσ Ρεγκ και τθν πραγματοποίθςαν 

πλαιςιϊνοντάσ τθν με πολλά ςτοιχεία για τθν ελιςαβετιανι περίοδο και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ μαγείασ. 

Τελευταία δραςτθριότθτα με τθν οποία αςχολικθκαν οι μακθτζσ με δικι 

τουσ πρωτοβουλία κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν ιταν o ςυλλογικόσ χαρακτιρασ 

για τθν παρουςίαςθ μιασ παρελκοντικισ ςκθνισ (flashback)41 που δεν περιγράφεται 

ςτο ζργο. Ριο αναλυτικά, θ ομάδα ωσ ςυλλογικόσ χαρακτιρασ ςτο ρόλο του Τηακ, 

μίλθςε για τθν εμπειρία του ςτον Κριμαϊκό Ρόλεμο το1854, πριν τον ςυναντιςουν 

οι πρωταγωνίςτριεσ Ναμπίλα και Μαγιοποφλα. Επειδι, όμωσ, θ ομάδα δεν είχε 

ακόμθ αςχολθκεί με το ιςτορικό υλικό του Κριμαϊκοφ πολζμου, που πάλι ςχετιηόταν 

με τθν τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ, δυςκολεφτθκε με τθν παραπάνω 

δραςτθριότθτα ςτθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Αργότερα, όμωσ, με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ ο μανδφασ του ειδικοφ, τα παιδιά επανιλκαν ςτθν τεχνικι 

ςυλλογικόσ χαρακτιρασ και Flashback ςκθνι και κατάφεραν να δϊςουν ιςτορικά 

ςτοιχεία του πολζμου. 

Θ τεχνικι με τθν οποία δεν αςχολικθκαν τα παιδιά κατά τθ διάρκεια των 

ςυναντιςεων και χρειάςτθκαν τθ ςυμβολι τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ ιταν ο 

μανδφασ του ειδικοφ. Σε γενικζσ γραμμζσ διαπιςτϊκθκε ότι θ τάξθ ςυνολικά δεν 

ιταν εξοικειωμζνθ με τθν αναηιτθςθ υλικοφ και ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν, 

κακϊσ θ μόνιμθ δαςκάλα ςυνικιηε να τροφοδοτεί τουσ μακθτζσ με το απαιτοφμενο 

φωτοτυπθμζνο υλικό.42 Ζτςι, όλεσ οι ομάδεσ αντιμετϊπιςαν δυςκολία ςτθν 

παραπάνω τεχνικι που απαιτοφςε τθν αναηιτθςθ ςτοιχείων. Για τον λόγο αυτό, θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια διευκόλυνε όλεσ τισ ομάδεσ, που ικελαν να αςχολθκοφν 

τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, παρζχοντασ το υλικό και τα ςτοιχεία που ιταν 

απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αυτισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν 

πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα, θ τεχνικι διερευνοφςε δφο ιςτορικά πλαίςια: τθν 

ελιςαβετιανι περίοδο και τον Κριμαϊκό πόλεμο. 

                                                
41

 Οι Jonothan Neelands και Tony Goode ςυμπεριλαμβάνουν ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ τθ 
flashback ςκθνι ςθμειϊνοντασ ότι είναι κάποια ςκθνι που δθμιουργείται γιατί προθγείται από ζνα 
ςθμαντικό δραματικό γεγονόσ και ζτςι θ αναφορά ςτο παρελκόν ερμθνεφει και ενιςχφει τθ ςχζςθ 
ανάμεςα ςτο δραματικό παρόν και ςτθ ςυνολικι ιςτορία. Θ φπαρξθ ενιαίων λογοτεχνικϊν ιςτοριϊν 
οδιγθςε αυκόρμθτα τα παιδιά ςτθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ κατά τθ δεφτερθ φάςθ του 
προγράμματοσ. J. Neelands & T. Goode, Structuring Drama Work, A handbook of available forms in 
theatre and drama, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, ς. 56. 
42

 Τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία για τον τρόπο διδαςκαλίασ δόκθκαν από τθν ίδια τθ μόνιμθ δαςκάλα 
τθσ τάξθσ ςε ςυνζντευξθ με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτισ 20 Λουνίου 2008. 
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Αρχικά, οι μακθτζσ ςε ρόλο ιςτορικϊν επιςτθμόνων ιταν καλεςμζνοι ςε 

εκπαιδευτικι τθλεοπτικι εκπομπι για να ςυηθτιςουν για τθν ελιςαβετιανι περίοδο 

και τον τρόπο που αντιμετωπιηόταν ςτθν Αγγλία εκείνθσ τθσ εποχισ θ μαγεία. Από 

τθν ομάδα, ο Τάκθσ υποδφκθκε τον δθμοςιογράφο τθσ εκπομπισ και οι υπόλοιποι 

τρεισ ιταν οι ιςτορικοί επιςτιμονεσ. Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν με ιδιαίτερθ 

επιτυχία ςτθν ανάγνωςθ του υλικοφ, το οποίο κατανόθςαν και το χρθςιμοποίθςαν 

με τρόπο ϊςτε να γίνονται ςαφείσ οι πλθροφορίεσ για τθν εποχι.43 Αναλυτικότερα, 

μζςα από τθν τεχνικι ρεπορτάη-τθλεοπτικι εκπομπι, οι μακθτζσ ςυηιτθςαν για το 

επίςθμο δόγμα τθσ Αγγλίασ, τον Ρροτεςταντιςμό, που αντικατζςτθςε τον 

Κακολικιςμό. Επίςθσ αναφζρκθκαν ςε βαςικοφσ λόγουσ οι οποίοι ενζτειναν τθ 

δίωξθ τθσ μαγείασ, κακϊσ και ςε ςυνικεισ κατθγορίεσ εναντίον των μαγιςςϊν.44 

Ράντωσ, κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ, οι υπόλοιπεσ τρεισ 

ομάδεσ ζδειξαν πολφ ζντονο ενδιαφζρον, αφοφ μάλιςτα ςυμμετείχαν με ερωτιςεισ 

ωσ κοινό τθσ τθλεοπτικισ εκπομπισ. 

Θ τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ ςυνεχίςτθκε ςε ζνα δεφτερο ιςτορικό 

πλαίςιο. Οι μακθτζσ, πάλι ςε ρόλο ιςτορικϊν επιςτθμόνων, ιταν καλεςμζνοι ςε 

εκπαιδευτικι τθλεοπτικι εκπομπι για να ςυηθτιςουν για τον Κριμαϊκό πόλεμο του 

1853-1856. Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν αρκετά ςτθν ανάγνωςθ του υλικοφ45 και 

χρθςιμοποίθςαν αρκετά ιςτορικά ςτοιχεία του πολζμου: τθν περιοχι του πολζμου, 

τθ διάρκεια, τισ αντίπαλεσ δυνάμεισ και τα αίτια.46 Αναφζρκθκαν κυρίωσ ςτθ μάχθ 

τθσ Μπαλακλάβα με τθν «περίφθμθ αλλά τραγικι επζλαςθ τθσ Ελαφράσ Ταξιαρχίασ 

                                                
43 Το υλικό για τθν ελιςαβετιανι περίοδο και τθ μαγεία προερχόταν από τισ ακόλουκεσ πθγζσ: Τ. 
Κροντιρθ, Ο Σαίξπθρ, Θ Αναγζννθςθ κι εμείσ, Σαιξπθρικι βιβλιοκικθ, University Studio Press, 
Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 127-131, Σειρά Γνϊςεων Επιςτιμθ και Ηωι, τόμοσ πζμπτοσ, Χατηθϊακϊβου 
Α.Ε., Κεςςαλονίκθ-Ακινα, ς. 172 και «Elizabethan Witchcraft and Witches» ςτο 
http:/www.elizabethan-era.org.uk/Elizabethan-witchcraft-andwitches.htm, διαπεράςτθκε ςτισ 17 
Μαΐου 2008. Οι πλθροφορίεσ τθσ τελευταίασ πθγισ διαδικτφου δόκθκαν ςτα παιδιά ςε μετάφραςθ 
τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. 
44 Συγκεκριμζνα τα παιδιά αναφζρκθκαν ςτθν εφεφρεςθ τθσ τυπογραφίασ με τθ οποία 
κυκλοφόρθςαν τα βιβλία τθσ Βίβλου και άλλων κρθςκευτικϊν κεμάτων, που, όμωσ, ζκιγαν το ηιτθμα 
τθσ μαγείασ και ξεςικωναν τον κόςμο. Ραρόμοιο αποτζλεςμα προκάλεςαν κάποια βιβλία 
Αςτρολογίασ και Αλχθμείασ. Οι μάγιςςεσ κατθγοροφνταν κυρίωσ για μαφρθ πανοφκλα, κακιά 
ςυγκομιδι, πυρκαγιζσ, άςχθμεσ αςκζνειεσ, κάνατο ηϊων και ςβόλιαςμα τροφϊν. Συνικωσ 
κατθγοροφνταν φτωχζσ, θλικιωμζνεσ και ανυπεράςπιςτεσ γυναίκεσ. Θ τιμωρία ςτθν Αγγλία δεν ιταν 
κάνατοσ ςτθν πυρρά όπωσ ςτθ Γαλλία και ςτθν Λςπανία, αλλά απαγχονιςμόσ. Τζλοσ, θ ομάδα 
ανζφερε ότι θ βαςίλιςςα Ελιςάβετ Αϋ κεωρικθκε πιο επιεικισ γιατί άλλωςτε θ μθτζρα τθσ Άννα 
Μπολζιν είχε κατθγορθκεί από τουσ εχκροφσ ωσ μάγιςςα. 
45 Το υλικό για τον Κριμαϊκό πόλεμο προερχόταν από τισ εξισ πθγζσ: Σειρά Γνϊςεων Επιςτιμθ και 
Ηωι, τόμοσ ζνατοσ…, ό.π., ς.372, Λ. Κολιόπουλοσ, Νεϊτερθ Ευρωπαϊκι Ιςτορία, Από τθ Γαλλικι 
Επανάςταςθ μζχρι τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ, 1993, ς. 197 και «Charge of the 
Light Brigade» ςτο htpp://en.wikipedia.org/wiki/Charge_of_the_Light_Brigade διαπεράςτθκε ςτισ 17 
Μαΐου 2008. Οι πλθροφορίεσ τθσ τελευταίασ πθγισ διαδικτφου δόκθκαν ςτα παιδιά ςε μετάφραςθ 
τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. 
46

 Θ ομάδα ανζφερε ότι ο πόλεμοσ που διιρκθςε τρία χρόνια, από το 1853-1856, ζγινε ςτθ 
χερςόνθςο τθσ Κριμαίασ, τθ νοτιότερθ επαρχία τθσ Ουκρανίασ. Αντίπαλοι ιταν οι ϊςοι εναντίον των 
ενωμζνων δυνάμεων τθσ Τουρκίασ, τθσ Αγγλίασ και τθσ Γαλλίασ. Ωσ κυριότερα αίτια αναφζρκθκαν θ 
φιλοδοξία τθσ ωςίασ να κυριαρχιςει ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία και θ ανάμειξθ των 
Αγγλογάλλων προσ δικό τουσ όφελοσ. 
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του Λππικοφ»47, ςτθν οποία αναφζρεται και το λογοτεχνικό βιβλίο.48 Κυρίωσ, όμωσ, 

εντυπωςιάςτθκαν από τισ φωτογραφίεσ ςτο πεδίο μάχθσ τθσ Μπαλακλάβα και ςτθν 

«κοιλάδα του κανάτου», τισ οποίεσ ζςπευςαν να παρουςιάςουν ςτθν τθλεοπτικι 

εκπομπι.49 Γενικότερα, θ ομάδα ανταποκρίκθκε και ςε αυτό το ιςτορικό πλαίςιο τθσ 

τεχνικισ ο μανδφασ του ειδικοφ, δείχνοντασ, βζβαια, μια προτίμθςθ ςτο 

προθγοφμενο πλαίςιο, ςτθν ελιςαβετιανι, δθλαδι, περίοδο και ςτο κζμα τθσ 

μαγείασ. 

Θ πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα, δουλεφοντασ ςε πιο γριγορουσ ρυκμοφσ από 

τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, είχε ολοκλθρϊςει όλεσ τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

Επιπλζον, πριν από τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, όλα τα μζλθ τθσ είχαν 

ολοκλθρϊςει τθν ανάγνωςθ του βιβλίου τουσ. Στο ςθμείο αυτό, θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια, που ακόμθ ςυνζβαλε ςτθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ των 

υπόλοιπων ομάδων, πρότεινε ςτουσ μακθτζσ να προβοφν ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν 

πραγματοποίθςθ των δικϊν τουσ δραςτθριοτιτων, με τθ χριςθ πάντα τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ. Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόταςθ και ζδειξαν μια 

εξοικείωςθ με τισ τεχνικζσ, κακϊσ τισ χρθςιμοποίθςαν με ιδιαίτερθ επιτυχία. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ επζλεξαν μια από τισ πιο αγαπθμζνεσ τουσ 

τεχνικζσ, τθν παγωμζνθ εικόνα για να δϊςουν τθν αντίδραςθ τθσ τάξθσ, όταν 

εξαφανίηεται ο Τηακ ςτο παρελκόν. Με τθν τεχνικι ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ δόκθκαν 

τα ςυναιςκιματα των ςυμμακθτϊν του: «πανικόσ/φόβοσ/αγωνία/απορία/άγχοσ». 

Ωσ ςυνζχεια, χρθςιμοποίθςαν τισ αντικρουόμενεσ ςκζψεισ ι ςυμβουλζσ, 

προκειμζνου να αποδϊςουν τθν απόφαςθ τθσ Ναμπίλα να ταξιδζψει ςτον χρόνο 

για να ςϊςει τον Τηακ. Τα δφο μζλθ τθσ ομάδασ, δθλαδι, τθν προζτρεπαν να το 

τολμιςει, ενϊ τα υπόλοιπα δφο παιδιά τθσ υπενκφμιηαν τθν επικινδυνότθτα του 

ταξιδιοφ: «αν πασ, όλοι κα ςε ςυμπακιςουν/δεν κα είςαι χωρίσ φίλουσ πια/ ο Τηακ 

κινδυνεφει και ςε χρειάηεται/μπορείσ να τον ςϊςεισ» και «αν φφγεισ, μπορεί να 

χακείσ ςτον χρόνο/δεν κα επιςτρζψεισ ποτζ/ο Τηακ δεν ιταν πάντα καλόσ μαηί 

ςου/κανείσ δεν πάει, γιατί να κινδυνζψεισ εςφ». 

Επίςθσ, χρθςιμοποίθςαν άλλθ μια δθμοφιλι, για τθν τάξθ, τεχνικι, τθ 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ, με τθν οποία κζλθςαν να δϊςουν ζνα διαφορετικό 

τζλοσ ςτθν ιςτορία. Σφμφωνα με το δικό τουσ τζλοσ, θ Ρεγκ δεν επζςτρεψε μόνθ τθσ 

ςτο χωριό τθσ κατά τθν ελιςαβετιανι περίοδο, όπωσ ςυνζβθ ςτο βιβλίο, αλλά τθ 

ςυνόδεψαν όλα τα παιδιά τθσ Γ' τάξθσ του ςχολείου του Αγίου Βαρνάβα και 

                                                
47 Ο Λωάννθσ Κολιόπουλοσ αναφζρει ςχετικά ότι «τον Σεπτζμβριο (του 1854) οι δυτικοί ςφμμαχοι 
αποβίβαςαν ιςχυρζσ δυνάμεισ ςτθν χερςόνθςο τθσ Κριμαίασ, με ςκοπό να καταλάβουν τθν ναυτικι 
βάςθ των ϊςων ςτθν Σεβαςτοφπολθ, αλλά οι προςπάκειζσ τουσ δεν ςτζφκθκαν από επιτυχία. Τον 
Οκτϊβριο αντεπιτζκθκαν οι ϊςοι με ιςχυρζσ δυνάμεισ ςτθν Μπαλακλάβα, όπου πραγματοποιικθκε 
θ περίφθμθ αλλά τραγικι επζλαςθ τθσ Ελαφράσ Ταξιαρχίασ Λππικοφ των Βρετανϊν, που φμνθςε ο 
ποιθτισ Αλφζρδοσ Τζννυςον, αλλά απζτυχαν να καταβάλουν τθν αντίςταςθ των αντιπάλων». Στο 
Κολιόπουλοσ 1993, ό.π., ς. 197. 
48

 Μπλάκερ 2005, ό.π., ς. 44-55. 
49

 N. Rosenblum, A World History of Photography, Abbeville Press Publishers, New York, 1997, ς. 181 
και B. Newhall, The History of Photography, The Museum of Modern Art, New York, 1999, ς. 87. 
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εξιγθςαν ςτουσ ςυντοπίτεσ τθσ ότι «δεν είναι μάγιςςα, απλά ζχει ζνα τραφλιςμα, 

που τθν κάνει να μθ μιλάει κακαρά». Τελικά, όλο το χωριό τθ δζχτθκε, ςεβάςτθκε 

τθ διαφορετικότθτά τθσ και ζτςι θ Ρεγκ ςυνζχιςε όμορφα τθ ηωι τθσ. Τα μζλθ τθσ 

ομάδασ, κεωρϊντασ ότι το βιβλίο αφινει μια εκκρεμότθτα για τθ ηωι τθσ Ρεγκ 

κακϊσ: «δεν αναφζρει το βιβλίο τι ζγινε με τθν Ρεγκ/κατάφερε να γυρίςει 

πίςω;/κατάλαβαν ότι δεν είναι μάγιςςα;», ζνιωςαν τθν ανάγκθ να δϊςουν ζνα δικό 

τουσ τζλοσ ςτθν ιςτορία. 

Στισ 30 Μαΐου 2008 τα παιδιά ζκαναν μια πολφ ςυντονιςμζνθ και 

ολοκλθρωμζνθ τελικι παρουςίαςθ του βιβλίου τουσ. Είχαν οργανωκεί τόςο για το 

πρϊτο ςτάδιο τθσ διιγθςθσ τθσ υπόκεςθσ όςο για το δεφτερο, τθν ανάγνωςθ, 

δθλαδι, κάποιου αποςπάςματοσ και το τρίτο, τθ χριςθ τεχνικϊν δραματοποίθςθσ 

για τθν ανάλυςθ επιλεγμζνων αφθγθματικϊν ςθμείων. Υπιρξε απόλυτοσ 

καταμεριςμόσ των ευκυνϊν και αλλθλοβοικεια ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

παρουςίαςθσ. Θ ομάδα ζδειξε να αντιμετωπίηει με ιδιαίτερθ ςοβαρότθτα και 

υπευκυνότθτα τθν όλθ προςπάκεια και ζτςι υποςτιριξε πολφ τθ δουλειά τθσ. 

Χρειάηεται να τονιςτεί ότι, κακϊσ οι παρουςιάςεισ κα βιντεοςκοποφνταν, 

κεωρικθκε αςφαλζσ να παραβρίςκονται οι γονείσ των παιδιϊν, που παλιότερα 

είχαν ςθμειϊςει επιφυλάξεισ ι και αρνθτικι διάκεςθ ωσ προσ τθ βιντεοςκόπθςθ. 

Επιπλζον, υπιρξαν και κάποιοι γονείσ, που είχαν εκδθλϊςει ζντονο ενδιαφζρον να 

παρακολουκιςουν μια ςυνολικι δουλειά του προγράμματοσ. Αξίηει, λοιπόν, να 

ςχολιαςτεί ότι τρεισ από τουσ πζντε γονείσ, που παραβρζκθκαν ςτισ τελικζσ 

παρουςιάςεισ των λογοτεχνικϊν βιβλίων, ιταν γονείσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ και 

ςυγκεκριμζνα τθσ Αναςταςίασ, τθσ Μαρίνασ και του Τίμου. 

Τα παιδιά ζδωςαν με απόλυτθ ακρίβεια τισ αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ για 

τον χρόνο, τον τόπο, τουσ χαρακτιρεσ, τα γεγονότα τθσ πλοκισ και τθ δομι του 

βιβλίου. Στθ ςυνζχεια, παρουςίαςαν κάποια βιογραφικά ςτοιχεία του ςυγγραφζα 

Τζρενσ Μπλάκερ και κάποια ςτοιχεία του ςυγγραφικοφ του ζργου. Λδιαίτερα 

ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι θ ομάδα αναφζρκθκε ςτα παραπάνω ςτοιχεία με 

δικι τθσ πρωτοβουλία, αξιοποιϊντασ πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτο 

εμπροςκόφυλλο και οπιςκόφυλλο του λογοτεχνικοφ βιβλίου. Με αυτό τον τρόπο, 

διαφαινόταν μια ςοβαρι και ςυνειδθτι προςπάκεια τθσ ομάδασ να ολοκλθρϊςει 

τθν παρουςίαςθ τθσ με κάκε ςτοιχείο που κεωροφςε απαραίτθτο. 

Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο, τα παιδιά άρχιςαν τθν ανάγνωςθ κάποιων 

αποςπαςμάτων του βιβλίου. Εντφπωςθ προκάλεςε ότι οι μακθτζσ δεν διάβαςαν 

ζνα ενιαίο απόςπαςμα, αλλά επζλεξαν τθ ςυρραφι αποςπαςμάτων, ϊςτε να 

προκαλζςουν το ενδιαφζρον του κοινοφ για τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ.50 

Συγκεκριμζνα θ ομάδα ολοκλιρωςε τθν ανάγνωςθ με μια δικι τθσ φράςθ: «το τι 

ςυνζβθ ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο και τι ςτον Κριμαϊκό πόλεμο κα το μάκετε, αν 

διαβάςετε το βιβλίο μασ!» 

                                                
50

 Ριο ςυγκεκριμζνα οι μακθτζσ επζλεξαν τθν ανάγνωςθ αποςπαςμάτων του πρϊτου κεφαλαίου ςε 
ςυνδυαςμό με δικζσ τουσ φράςεισ. Μπλάκερ 2005, ό.π., ς. 9-19. 
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Ακολοφκωσ, τα παιδιά επζλεξαν να παρουςιάςουν τρεισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ. Συγκεκριμζνα, παρουςίαςαν ζνα λεπτομερζσ περίγραμμα 

χαρακτιρα τθσ Ναμπίλα πριν και μετά το ταξίδι τθσ ςτο παρελκόν. Μάλιςτα, μζςω 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ αναφζρκθκαν και ςε κάποια ςτοιχεία για τουσ 

υπόλοιπουσ ιρωεσ: τον Τηακ, τθ Μαγιοποφλα και τον Κφριο Μπζιλι. Δεφτερθ 

δραςτθριότθτα ιταν θ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ μιασ δικισ τουσ ιςτορίασ με 

πρωταγωνιςτι τον Φλορεάν, ζνα μακθτι αλβανικισ καταγωγισ. Θ ομάδα, 

λαμβάνοντασ υπόψθ κάποιεσ προτάςεισ που προζκυψαν από τθν τεχνικι κζατρο 

φόρουμ ςε προθγοφμενθ παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ ςτθν τάξθ, τόνιςε τθν αρμονικι 

ςυνφπαρξθ και τον αλλθλοςεβαςμό μεταξφ των παιδιϊν ελλθνικισ και αλβανικισ 

καταγωγισ. Ωσ τελευταία δραςτθριότθτα επιλζχτθκε θ ςυνζντευξθ τθσ Ρεγκ. 

Μάλιςτα οι μακθτζσ, ζχοντασ μελετιςει το υλικό τθσ τεχνικισ ο μανδφασ του 

ειδικοφ, ζδωςαν πολλζσ πλθροφορίεσ για τθν ελιςαβετιανι περίοδο και τθ μαγεία 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ. Ακολοφκωσ, διατυπϊκθκαν από τθν υπόλοιπθ 

τάξθ κάποιεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τθν υπόκεςθ του ζργου, ςτισ οποίεσ θ ομάδα 

ανταποκρίκθκε απόλυτα. Σε γενικζσ γραμμζσ, τα μζλθ τθσ πρϊτθσ αναγνωςτικισ 

ομάδασ κατάφεραν να ολοκλθρϊςουν τθν ανάγνωςθ του βιβλίου τουσ, να το 

νοθματοδοτιςουν με τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ και να το 

παρουςιάςουν με ακριβι, ελκυςτικό και ενδιαφζροντα τρόπο για τουσ υπόλοιπουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ. Ζτςι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αναγνωςτικισ φάςθσ 

λειτοφργθςαν ωσ αναγνωςτικι κοινότθτα αναπτφςςοντασ χαρακτθριςτικά 

ανεξάρτθτων και κριτικϊν αναγνωςτϊν. 

 

β. Η οφί ταξιδεφει τθσ Λουίη Λεμπλάν  

 Θ δεφτερθ αναγνωςτικι ομάδα αποτελοφνταν από πζντε μζλθ: τθν Ελίνα, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, τθν Ζλλθ και τον Βαλάντθ, μακθτζσ ομά, τον 

Μιχάλθ και τον Στζφανο, μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ. Από τα πζντε παιδιά, τα 

δφο κορίτςια είχαν ολοκλθρϊςει τθν ανάγνωςθ του βιβλίου κατά τθ διάρκεια των 

διακοπϊν, ενϊ τα τρία αγόρια είχαν διαβάςει το μιςό. Θ ομάδα, πλθν του Μιχάλθ, 

είχε ςυναντθκεί δφο φορζσ εκτόσ του χϊρου του ςχολείου και είχε προετοιμάςει 

αρκετζσ δραςτθριότθτεσ. Θ παρουςία παιδιϊν ομά αποτελοφςε αναςταλτικό 

παράγοντα για τουσ γονείσ του Μιχάλθ, οι οποίοι δεν επζτρεψαν τθν εξωςχολικι 

ςυνεργαςία του γιου τουσ με τθν ομάδα, οφτε ςτθ δεφτερθ φάςθ του 

προγράμματοσ.51 Ζτςι, ο Μιχάλθσ εργάςτθκε κατά κφριο λόγο ατομικά και 

προςπακοφςε, κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων ςτθν τάξθ, να ενςωματωκεί και 

να ςυνεργαςτεί με τθν υπόλοιπθ ομάδα. 

 Θ πρϊτθ τεχνικι που επζλεξαν τα παιδιά ιταν θ παγωμζνθ εικόνα τθσ 

ςκθνισ ςτο αεροδρόμιο, όπου θ οικογζνεια τθσ Σοφί αποχαιρετά τθν 

                                                
51

 Υπενκυμίηεται ότι ςτθν πρϊτθ φάςθ θ οικογζνεια του Μιχάλθ κράτθςε παρόμοια ςτάςθ παρά τθ 
κζλθςθ του παιδιοφ για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία με τθν ομάδα. Μάλιςτα, ςυγγενικό πρόςωπο του 
Μιχάλθ είχε εκφράςει ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια φόβουσ και επιφυλάξεισ για τα παιδιά ομά.   



266 

 

πρωταγωνίςτρια πριν τθν αναχϊρθςι τθσ ςτο Ραρίςι. Με τθν τεχνικι ανίχνευςθ τθσ 

ςκζψθσ ζδωςαν τισ βαςικζσ επικυμίεσ, ςκζψεισ και ςυναιςκιματα των χαρακτιρων: 

Σοφί: «χαίρομαι που κα πάω ςτον παπποφ και ςτθ γιαγιά ςτο Ραρίςι αλλά λυπάμαι 

που δεν κα βλζπω τθν οικογζνειά μου», μπαμπάσ: «ανθςυχϊ λίγο για τθν κόρθ μου 

αλλά το αξίηει, αφοφ πιρε ογδόντα με άριςτα το εκατό ςτα γαλλικά», Λοράν: 

«ηθλεφω που πάει μόνθ τθσ θ αδερφι μου κι εγϊ μζνω εδϊ».  

 Ακολοφκωσ, θ ομάδα παρουςίαςε το περίγραμμα χαρακτιρα τθσ Σοφί, ςτο 

οποίο ςυμπεριζλαβε τθ ηωγραφιά τθσ θρωίδασ, επίκετα, χαρακτθριςμοφσ και 

τραγοφδια. Ριο αναλυτικά, τθν χαρακτιριςαν ωσ: 

«όμορφθ/καλι/ταξιδιάρα/φιλότιμθ/γενναία/ζξυπνθ που πιρε καλοφσ 

βακμοφσ/ευαίςκθτθ/ςυμπονετικι που αναγνωρίηει τισ δυςκολίεσ του 

λακρομετανάςτθ Αμπντοφλ/πρόκυμθ να βοθκιςει/κορίτςι που κζλει να μακαίνει 

τα πάντα». Τθσ χάριςαν επίςθσ τα τραγοφδια «Φίλοι για πάντα» και «Χζρια ψθλά». 

Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι θ Ελίνα πρόςκεςε ςτο περίγραμμα χαρακτιρα και 

κάποιεσ αλβανικζσ λζξεισ: «εμποφκουρ» και «εμίρ» που ςθμαίνει «όμορφθ» και 

«καλι» αντίςτοιχα. Τθσ χάριςε, μάλιςτα, και ζνα αλβανικό τραγοφδι το «Σε 

νταςουρία» που ςθμαίνει «Γιατί θ αγάπθ». Λδιαίτερα ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι 

οι ςτίχοι του τραγουδιοφ, τουσ οποίουσ θ Ελίνα παρουςίαςε γραπτά και ςε ελλθνικι 

μετάφραςθ, ιταν αρκετά γνωςτοί και ςε κάποια παιδιά τθσ ομάδασ τθσ, που δεν 

ιταν αλβανικισ καταγωγισ.52 Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ζλλθ, κορίτςι ομά, και ο 

Στζφανοσ, παιδί ελλθνικισ καταγωγισ, ζδειξαν να γνωρίηουν αρκετζσ φράςεισ και 

προςπάκθςαν να ςυμμετζχουν ςτθν παρουςίαςθ. Με άλλα λόγια, θ ςυνεργαςία και 

θ ςυνφπαρξθ των παιδιϊν τθσ ομάδασ είχαν λειτουργιςει με τρόπο που τα μζλθ τθσ 

να ςζβονται και να μοιράηονται ςτοιχεία των πολιτιςμϊν τουσ. Ακολοφκωσ, ο 

Βαλάντθσ, μακθτισ ομά, χάριςε ςτθ Σοφί το αγαπθμζνο του «τςιγγάνικο 

τραγοφδι», το «αβζρα μαγκάβασ ντα αβζρα λίεμ» που ςθμαίνει «άλλθ ικελα και 

άλλθ παντρεφτθκα».  

 Θ ομάδα αςχολικθκε και με το περίγραμμα χαρακτιρα του Αμπντοφλ, του 

λακρομετανάςτθ, δθλαδι, που γνϊριςε θ Σοφί ςτο Ραρίςι. Τα παιδιά, αφοφ 

ηωγράφιςαν τον ιρωα με πολλά ςτοιχεία τθσ εικονογράφθςθσ του βιβλίου, τον 

χαρακτιριςαν ωσ: «ωραίο/Αφρικανό/ 

μαφρο/λακρομετανάςτθ/καλό/αξιοπρεπι/τίμιο/εργατικό/λεβζντθ». Ππωσ 

ςθμειϊνει θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια «δεν υπιρξε κανζνα αρνθτικό ςχόλιο». 

Υπογραμμίηει, επίςθσ το γεγονόσ ότι «οι μακθτζσ δεν αναφζρκθκαν κακόλου ςτθν 

ποιθτικι φφςθ του Αμπντοφλ, παρά τισ αναφορζσ του βιβλίου. Μςωσ γιατί δεν τουσ 

ταιριάηει ςτο προφίλ ενόσ μετανάςτθ».  

                                                
52

 Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ που παρουςίαςε θ Ελίνα με τθ ςυμμετοχι των ςυμμακθτϊν τθσ ιταν: 
«Σε νταςουρία βιζν ε ςκον ε βιζν νε κρατ ε τουα τι ηζμρεν τίμε ε ρεμπζν ςουτ ε τουα με ςικόιν με 
πλου ματηί γιο γιο νουκ λεοει ςε νταςουρία τε να ςκατρόθ» που ςθμαίνουν: «Γιατί θ αγάπθ ζρχεται, 
φεφγει, φεφγει, ζρχεται, ςτθν αγκαλιά ςου τθν καρδιά μου τθν παίρνεισ, τα μάτια ςου με κοιτάνε 
γεμάτα μαγεία, όχι, όχι, δεν αφινω τθν αγάπθ να μασ διαλφςει». 
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 Ρροκειμζνου να βιϊςουν τα παιδιά το Άλλο μζςα από τον Αμπντοφλ και να 

ςυνειδθτοποιιςουν τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ που μπορεί να αντιμετϊπιηε ωσ 

λακρομετανάςτθσ, προτάκθκε ςτθν ομάδα να τοποκετιςει ςτθν καρζκλα των 

αποκαλφψεων τον Αφρικανό ιρωα. Μζςα από τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν, οι 

μακθτζσ ςε ρόλο του Αμπντοφλ, είχαν τθν ευκαιρία να μιλιςουν για τθν ιςτορία και 

τθν οικογζνεια του ιρωα, τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ εγκατζλειψε τθ χϊρα του 

και ηει παράνομα ςτθ Γαλλία, τισ κακθμερινζσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηε ωσ 

παράνομοσ.53 Κακϊσ τζςςερα παιδιά υποδφκθκαν τον ρόλο του Αμπντοφλ και 

απάντθςαν εκ μζροσ του, ζγινε ταυτόχρονθ χριςθ και τθσ τεχνικισ ςυλλογικόσ 

χαρακτιρασ. Σε ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, θ ομάδα τόνιςε τθν «αδικία και ατυχία» 

που αντιμετϊπιηε ο ιρωασ που «ενϊ ιταν μόνο δεκατριϊν χρονϊν, δεν μποροφςε 

να πάει ςτο ςχολείο αλλά αναγκαηόταν να πουλάει κουρδιςτά χελιδόνια ςτισ 

πλατείεσ».  

 Σε αυτό το πλαίςιο, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να ςχεδιάςουν τθν 

κακθμερινότθτα του Αμπντοφλ, να αςχολθκοφν, δθλαδι, με τθν τεχνικι μια μζρα 

ςτθ ηωι. Θ ομάδα, ςυνδυάηοντασ μια ιδιαίτερα δθμοφιλι τεχνικι, τθ 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ παρουςίαςε τθν κακθμερινότθτα του ιρωα, τονίηοντασ 

τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και εργαςίασ: διαμονι ςε ζνα μικρό δωμάτιο μαηί 

με τα υπόλοιπα οχτϊ μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, πρωινό ξφπνθμα, πολλζσ ϊρεσ 

δουλειάσ μζςα ςτο κρφο, άδικθ αντιμετϊπιςθ από τουσ περαςτικοφσ, κακθμερινόσ 

κίνδυνοσ τθσ αςτυνομίασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κάποια από τα παραπάνω 

ςτοιχεία δεν αναφζρονται ςτο βιβλίο, οπότε προζρχονται από τθ φανταςία, τισ 

εμπειρίεσ ι τα ακοφςματα τθσ ομάδασ.  

 Θ ίδια θ ομάδα, κζλοντασ να υπογραμμίςει το αίςιο τζλοσ τθσ ιςτορίασ του 

Αμπντοφλ, αποφάςιςε να παρουςιάςει ςε ζνα ςυνδυαςμό αυτοςχεδιαςμοφ και 

δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ μια ςκθνι που δεν περιγράφεται ςτο κείμενο αλλά 

αποτελεί μια παρελκοντικι (flashback) ςκθνι. Συγκεκριμζνα, παρουςίαςαν τθ 

ςκθνι κατά τθν οποία, ενϊ ο ιρωασ ζχει ςυλλθφκεί ςτο αςτυνομικό τμιμα, γίνεται 

ζλεγχοσ τθσ ταυτότθτασ του Αμπντοφλ και ανακαλφπτεται ότι ζχει εγκρικεί θ άδεια 

παραμονισ τθσ οικογζνειάσ του ςτο Ραρίςι. Μάλιςτα, για να είναι πιο 

ολοκλθρωμζνθ θ παρουςίαςθ, οι μακθτζσ αςχολικθκαν με τθν παραγωγι κειμζνου, 

μιασ επιςτολισ, δθλαδι, που πιςτοποιοφςε τθν νόμιμθ άδεια παραμονισ.54 

                                                
53 Θ ομάδα ζκανε πετυχθμζνεσ αναφορζσ ςε ςτοιχεία του βιβλίου. Συγκεκριμζνα, ςε ρόλο του 
Αμπντοφλ διλωςε: «Φφγαμε με τθν οικογζνειά μου από τθν Αφρικι γιατί ςτθ χϊρα μου γινόταν 
πόλεμοσ». «Δεν ζχουμε άδεια παραμονισ ςτο Ραρίςι, γιατί οι γονείσ μου δεν πρόλαβαν να 
ηθτιςουν». «Ηοφμε ςε μια γειτονιά με πολλοφσ ξζνουσ και ελπίηουμε να περνάμε απαρατιρθτοι 
ςτουσ αςτυνομικοφσ». «Ζχω ζξι αδζρφια και ζτςι πρζπει να δουλζψω για να βοθκιςω τουσ γονείσ 
μου». «Δεν ζχω άλλο τρόπο να βγάλω χριματα και γι’ αυτό πουλάω κουρδιςτά χελιδόνια ςτισ 
πλατείεσ». 
54

 Τα παιδιά ζγραψαν ςτθν επιςτολι: «Σασ αναφζρουμε ότι θ οικογζνεια Ηάμπια που αποτελείται 
από δφο ενιλικεσ και επτά παιδιά εγκρίνεται να παραμείνει νόμιμα ςτο Ραρίςι για όλουσ τουσ 
λόγουσ που ανζφερε ςτθν αίτθςι τθσ. Χρειάηεται θ χϊρα μασ να βοθκιςει τισ χϊρεσ που βρίςκονται 
ςε πόλεμο». 
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 Άλλθ μία τεχνικι που οι μακθτζσ επζλεξαν ιταν θ ςυνζντευξθ. Σε ρόλο, 

δθλαδι, δθμοςιογράφων που κάνουν ρεπορτάη ςτο αεροδρόμιο, απεφκυναν 

ερωτιςεισ ςτθ Σοφί για τθ ςυνολικι εμπειρία τθσ ςτο Ραρίςι, λίγο πριν επιβιβαςτεί 

ςτο αεροπλάνο τθσ επιςτροφισ. Τα παιδιά, ζχοντασ ανταποκρικεί ςτθν 

αναγνωςτικι διαδικαςία, ζκαναν πετυχθμζνεσ αναφορζσ ςε ςτοιχεία του βιβλίου55: 

«επιςκζφτθκα το Λοφβρο, τθν Ραναγία των Ραριςίων, τον Ρφργο του Άιφελ, τθ 

Βαςτίλθ, τισ πλατείεσ του Ραριςιοφ», «θ γιαγιά μου ετοίμαςε το παραδοςιακό 

γαλλικό καναρίνι», «ζκανα δφο φίλουσ, τον Φρανςουά και τον Αμπντοφλ», 

«κατάλαβα τισ αδικίεσ που αντιμετωπίηουν κάποιοι λακρομετανάςτεσ», «ςτο Ραρίςι 

υπάρχουν κάποιοι λακρομετανάςτεσ που ηουν ςαν φυλακιςμζνοι. Ο λαόσ πρζπει να 

επαναςτατιςει».56 

 Ζνασ άλλοσ τρόποσ με τον οποίο τα παιδιά αναφζρκθκαν ςτθ ςυνολικι 

εμπειρία τθσ θρωίδασ ςτο Ραρίςι ιταν με τθν παραγωγι κειμζνου. Αναλυτικότερα, 

ζγραψαν θμερολόγιο ςε ρόλο τθσ Σοφί όπου αναφζρκθκαν ςε μζρθ που 

επιςκζφτθκε, ςε ανκρϊπουσ που γνϊριςε και ςε πράγματα που ζμακε. Λδιαίτερα 

ςθμαντικι ιταν θ προςωπικι προςφορά του Μιχάλθ ςτθν ομάδα, που ςε ατομικό 

θμερολόγιο αναφζρκθκε ςτισ αρχικζσ αρνθτικζσ ςκζψεισ και ςτουσ ενδοιαςμοφσ 

που είχε όταν πρωτογνϊριςε τον Αμπντοφλ: «Πταν είδα τον αςτυνομικό να 

κυνθγάει τον Αμπντοφλ και αυτόσ να το ςκάει ςαν κλζφτθσ, απογοθτεφτθκα! Ζπρεπε 

να μάκω αν ιταν κακόσ και παράνομοσ. Πταν ο Φρανςουά μου είπε τθν ιςτορία 

του, λυπικθκα για τισ κακζσ ςκζψεισ που είχα κάνει και ικελα να τον 

βοθκιςουμε». 

 Οι μακθτζσ αςχολικθκαν και με τθ λίςτα δϊρων τθσ Σοφί. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, αφοφ αναφζρκθκαν ςτα δϊρα που θ πρωταγωνίςτρια χάριςε ςτθν 

οικογζνειά τθσ, ςφμφωνα πάντα με το βιβλίο57, δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ λίςτα 

δϊρων. Θ ομάδα χάριςε ςτθ Σοφί ζνα ειςιτιριο για τθν Ελλάδα και τθσ πρόςφερε 

«μια λαμπάδα και κόκκινα αυγά για το Ράςχα», «Βαςιλόπιτα και χριςτουγεννιάτικα 

κάλαντα», «πρόςκλθςθ για τάμα και ςοφβλιςμα αρνιοφ ςτο Λντερλζηι», «πρόςκλθςθ 

ςτο καρναβάλι του Σοχοφ» κακϊσ και διάφορα φαγθτά: μουςακά, ςουβλάκι και 

πιςίεσ-πιροςκί. Θ Ελίνα ςυμπλιρωςε τθ λίςτα με μια αλβανικι γιορτι που δεν 

υπάρχει ςτθν Ελλάδα: «τθ γιορτι τθσ δαςκάλασ που γιορτάηεται μια μζρα μετά τθ 

γιορτι τθσ μθτζρασ». Στο ςθμείο αυτό, θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςφμφωνθ με τθν 

πρόταςθ τθσ Σοφλασ Μθτακίδου και Ευαγγελίασ Τρζςςου ότι χρειάηεται να 

                                                
55

 Σε αυτό το ςθμείο, όςον αφορά τισ πλθροφορίεσ για το Ραρίςι, θ ομάδα αναφζρκθκε με επιτυχία 
ςε ςτοιχεία του βιβλίου, χωρίσ, όμωσ, να προβαίνει ςε ιδιαίτερθ ανάλυςθ. Σε ζνα επόμενο ςτάδιο, με 
τθν τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ, θ ομάδα προχϊρθςε ςε αναλυτικότερα ςτοιχεία για τθ γαλλικι 
πρωτεφουςα. 
56

 Θ ςυγκεκριμζνθ φράςθ αποτελεί αυτοφςιο απόςπαςμα του βιβλίου ςτο οποίο οι μακθτζσ ζκαναν 
αναφορά. Στο Λ. Λεμπλάν 1998, ό.π., ς. 54. 
57

 Θ ομάδα ανζφερε τα εξισ δϊρα: «τθ μινιατοφρα του Ρφργου του Άιφελ ςτον αδερφό τθσ Λοράν, 
τθ ςυνταγι για το καναρίνι ωσ μαγικό φίλτρο ςτο Ηιλιζν, τθν ιςτορία του Αμπντοφλ ςτθ ηουηοφνα και 
τισ αναμνιςεισ ςτουσ γονείσ τθσ». 
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αξιοποιείται κάκε ευκαιρία με ςτόχο τθ ςυηιτθςθ γφρω από τισ αξίεσ και τισ 

ςυνικειεσ των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν των παιδιϊν.58  

 Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων ςτθν τάξθ, θ ομάδα αςχολικθκε με δφο 

δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ είχε αντιμετωπίςει κάποιεσ δυςκολίεσ για να 

αντεπεξζλκει μόνθ τθσ. Με τθ ςυμβολι τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, τα παιδιά 

ανταποκρίκθκαν ςτθν τεχνικι αντικρουόμενεσ ςκζψεισ ι ςυμβουλζσ τθ ςτιγμι που 

θ Σοφί κλικθκε να επιλζξει να μείνει ςτθν «αςφάλεια» τθσ γειτονιάσ ι να 

ακολουκιςει τον Φρανςουά με το μετρό, πριν ςυναντιςουν τον Αμπντοφλ. 

Ρροφανϊσ, οι μακθτζσ δεν κατάλαβαν αρχικά τθν τεχνικι και ζτςι ηιτθςαν 

επεξθγιςεισ. Τελικά, θ ομάδα, χωριςμζνθ ςτισ δφο αντικρουόμενεσ ςκζψεισ, 

πρόςφερε τισ ςυμβουλζσ τθσ ςτθν θρωίδα: «μθν απομακρυνκείσ/κυμιςου τι 

υποςχζκθκεσ ςτθ γιαγιά/είναι επικίνδυνα με το μετρό» και «δεν μπορεί να 

φοβάςαι/χρειάηεται να ηιςεισ τθν περιπζτεια/κα γνωρίςεισ νζο κόςμο». Ράντωσ, θ 

ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθ δραςτθριότθτα αποδείκνυε τθν πλιρθ κατανόθςθ 

τθσ υπόκεςθσ του βιβλίου. 

 Θ δεφτερθ δυςκολία που αντιμετϊπιςε θ ομάδα ιταν ςτθν τεχνικι ο 

μανδφασ του ειδικοφ. Αναλυτικότερα, ηθτικθκε από τα παιδιά, ςε ρόλο τουριςτικϊν 

πρακτόρων και ξεναγϊν, να δϊςουν οδθγίεσ και πλθροφορίεσ ςτθ Σοφί για το 

Ραρίςι. Στθν πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ, οι μακθτζσ ζκαναν κάποιεσ 

απλζσ αναφορζσ ςε αξιοκζατα και μουςεία που υπάρχουν ςτο βιβλίο: «Λοφβρο, 

Βαςτίλθ, Ραναγία των Ραριςίων και Ρφργο του Άιφελ», χωρίσ, όμωσ, να προβοφν ςε 

κάποια ανάλυςθ και αναηιτθςθ ςτοιχείων. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ τάξθ δεν 

είχε εξοικειωκεί με τθν εφρεςθ πλθροφοριϊν για κάποιο ςυγκεκριμζνο κζμα, οπότε 

ανατζκθκε ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ παροχι του υλικοφ για το Ραρίςι.59 Οι 

μακθτζσ ανταποκρίκθκαν ςτθν ανάγνωςθ του υλικοφ, ςτθν κατανόθςι του και ςτθν 

ευζλικτθ χριςθ του. Ζτςι, ςε μια δεφτερθ προςπάκεια, θ Ζλλθ υποδφκθκε τθ Σοφί 

να πθγαίνει ςε ζνα τουριςτικό γραφείο και να ηθτά πλθροφορίεσ για αξιοκζατα και 

περιοχζσ που κα άξιηε να επιςκεφτεί ςτο Ραρίςι, για κάποια απαραίτθτα ιςτορικά 

ςτοιχεία που κα χρειαηόταν να γνωρίηει, όπωσ και για κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν 

αγορά και τθν παραδοςιακι κουηίνα. Τα τζςςερα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, ςε 

ρόλουσ τουριςτικϊν πρακτόρων, ζδωςαν ακριβείσ απαντιςεισ για τθ γαλλικι 

πρωτεφουςα: «μπορείτε να επιςκεφτείτε το περιφανο (sic) Μουςείο του Λοφβρου 

που χτίςτθκε το 1190 και θ επίςκεψι του μπορεί να ςασ τρομάξει/μια βόλτα ςτθν 

αγορά είναι πολφ ωραία που υπάρχουν χρωματιςτά λουλοφδια/μπορείτε να δείτε 

τθν πιο μεγάλθ λεωφόρο του Ραριςιοφ, τθ λεωφόρο Σανη Ελιηζ/μπορείτε να δείτε 

ζνα από τα ωραιότερα αναγεννθςιακά κτίρια, το Οτζλ Καρναβαλζ, όπου βρίςκεται 

ςιμερα το ιςτορικό μουςείο τθσ πόλθσ του Ραριςιοφ/μθν ξεχάςετε το ανάκτορο του 

                                                
58

 Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου, Διδάςκοντασ Γλϊςςα και Μακθματικά με Λογοτεχνία, Μια 
δθμιουργικι ςυνάντθςθ, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 61.  
59

 Το υλικό ςχετικά με το Ραρίςι βαςίςτθκε ςτισ εξισ πθγζσ: M. Gerrard & D. Dailey, Eyewitness 
Travel, Top 10 Ραρίςι, Θμερθςία, Ακινα, 2006 και The national geographic traveler, Ραρίςι, 
Δθμοςιογραφικόσ Οδθγόσ Λαμπράκθ. 
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Λουξεμβοφργου που χτίςτθκε το 1624 από τον αρχιτζκτονα Ντε Μπροσ για τθ 

Μαρία των Μεδίκων/ςτο λόφο τθσ Σεν Ηενεβιζβ δεςπόηει ςιμερα το μεγαλοπρεπζσ 

Ράνκεον, ζργο του αρχιτζκτονα Σουφλό που χτίςτθκε το 1755, ςτο οποίο βρίςκονται 

οι τάφοι των πιο επιφανϊν αντρϊν τθσ Γαλλίασ/εννοείται ότι δεν κα παραλείψετε 

το κτίριο τθσ Ππερασ, τθν Ραναγία των Ραριςίων και τον Ρφργο του Άιφελ. Αυτά 

είχαμε να ςασ ποφμε, αντίο ςασ και ελπίηω να ςασ χρειαςτοφν».   

 Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, θ δεφτερθ 

αναγνωςτικι ομάδα, όπωσ και θ προθγοφμενθ, προζβθκε ςτον ςχεδιαςμό μιασ 

δικισ τουσ. Οι μακθτζσ επζλεξαν μια από τισ πιο αγαπθμζνεσ τουσ τεχνικζσ, τθν 

παγωμζνθ εικόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι και θ πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα επζλεξε τθν 

ίδια τεχνικι για τον ςχεδιαςμό δικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα 

παιδιά κζλθςαν να δϊςουν ζνα αίςιο τζλοσ ςτο βιβλίο, παρουςιάηοντασ όλουσ τουσ 

ιρωζσ του. Συνδυάηοντασ, δθλαδι, τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, τοποκζτθςαν όλουσ 

τουσ χαρακτιρεσ να μιλοφν για το ταξίδι τθσ Σοφί και τα κετικά ςτοιχεία που 

αποκόμιςαν: «Σοφί: τϊρα ξζρω ότι ελευκερία δεν είναι να κάνεισ ό,τι ςου αρζςει. 

Είναι κάτι πολφ πιο ςθμαντικό»60, «Αμπντοφλ: είμαι κερδιςμζνοσ γιατί δεν είμαι πια 

παράνομοσ και ζχω μια αλθκινι φίλθ», «Ραπποφσ-Γιαγιά: θ Σοφί είναι 

επαναςτάτρια. Ζμακε πολλά από το ταξίδι και ςίγουρα κα ξανάρκει», «Μπαμπάσ-

Μαμά: μασ ζλειψε θ Σοφί αλλά ιταν ζνα ςθμαντικό ταξίδι που τθσ άξιηε», «Λοράν: 

εγϊ κα πάω του χρόνου ςτο Ραρίςι. Κζλω να ηιςω τισ περιπζτειεσ που είχε θ 

αδερφι μου».  

 Τζλοσ, θ ομάδα, παρατθρϊντασ ότι όλεσ οι υπόλοιπεσ ομάδεσ είχαν κάποιεσ 

πλθροφορίεσ για τουσ ςυγγραφείσ των βιβλίων τουσ, ηιτθςε από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια κάποια ςτοιχεία για τθ ςυγγραφζα Λουίη Λεμπλάν.61 Οι ςυγκεκριμζνεσ 

πλθροφορίεσ δεν χρθςιμοποιικθκαν τελικά ςτθν τελικι παρουςίαςθ του βιβλίου 

των παιδιϊν, αλλά ςτο δείπνο ςυγγραφζων, τθν τελικι, δθλαδι, δραςτθριότθτα τθσ 

δεφτερθσ φάςθσ. Σίγουρα, πάντωσ υπιρξε μια ευχάριςτθ πρωτοβουλία των 

μακθτϊν να ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία του βιβλίου τουσ. 

 Στισ 30 Μαΐου 2008 θ ομάδα κατάφερε, με καλό ςυντονιςμό και ςυνεργαςία, 

να παρουςιάςει με πολλι επιτυχία το λογοτεχνικό τθσ βιβλίο. Πλα τα μζλθ 

ςυμμετείχαν τόςο ςτθ διιγθςθ τθσ υπόκεςθσ όςο και ςτισ επιλεγμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ ζδωςαν αρχικά όλα τα βαςικά 

ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ: τον χρόνο, τον τόπο, τουσ χαρακτιρεσ, τα γεγονότα τθσ 

πλοκισ και τθ δομι του βιβλίου. Μάλιςτα, θ Ελίνα ιταν ιδιαίτερα αναλυτικι ςτθν 

περιγραφι των γεγονότων τθσ πλοκισ και κυρίωσ ςτθν αξία τθσ φιλίασ τθσ Σοφί με 

τον Αμπντοφλ, γεγονόσ που οδιγθςε τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τθσ να τθσ 

ηθτιςουν να ςυντομεφςει. Στθν προςπάκειά τθσ θ ομάδα να διατθριςει το 

                                                
60

 Οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που επζλεξαν τα παιδιά αποτελοφν αυτοφςιεσ φράςεισ του βιβλίου. 
Στο Λεμπλάν 1998, ό.π., ς. 56-57.   
61

 «Θ Σοφί ταξιδεφει» διακζςιμο ςτο 
http://www.protoporia.gr/product_info.php/products_id/71277, διαπεράςτθκε ςτισ 23 Μαΐου 2008. 

http://www.protoporia.gr/product_info.php/products_id/71277
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ενδιαφζρον του κοινοφ, προχϊρθςε ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, χωρίσ, δθλαδι, 

να προβεί ςτθν ανάγνωςθ κάποιου αποςπάςματοσ του βιβλίου. 

 Θ πρϊτθ –και πολφ αγαπθμζνθ– τεχνικι που επζλεξαν οι μακθτζσ ιταν θ 

παγωμζνθ εικόνα τθσ οικογζνειασ τθσ Σοφί ςτο αεροδρόμιο, πριν ξεκινιςει θ 

θρωίδα το ταξίδι τθσ. Ακολοφκωσ, κζλοντασ να δϊςουν ζμφαςθ ςτον Αφρικανό 

φίλο τθσ Σοφί, τα παιδιά παρουςίαςαν το περίγραμμα χαρακτιρα του Αμπντοφλ και 

ςτθ ςυνζχεια τοποκζτθςαν τον ίδιο ιρωα ςτθν καρζκλα των αποκαλφψεων. 

Δθμοφιλισ τεχνικι, με τθν οποία θ ομάδα ςχολίαςε το ςυνολικό ταξίδι τθσ 

πρωταγωνίςτριασ, αναδείχκθκε, για μια ακόμθ φορά, θ ςυνζντευξθ προσ τθ Σοφί. 

Τθ ςυνολικι εμπειρία για το ταξίδι ςτο Ραρίςι, ζδωςαν οι μακθτζσ και μζςα από το 

θμερολόγιο τθσ θρωίδασ, κακϊσ αςχολικθκαν με τθν τεχνικι παραγωγι κειμζνου-

θμερολόγιο ςε ρόλο. Τζλοσ, θ παρουςίαςθ τθσ δεφτερθσ ομάδασ ολοκλθρϊκθκε με 

τθν τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ, με τθν οποία τα παιδιά ζδωςαν ςαφείσ και 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν πόλθ του Ραριςιοφ. 

 Οι υπόλοιπεσ τρεισ ομάδεσ ωσ κοινό ζδειξαν ζντονο ενδιαφζρον για τθ 

ςυγκεκριμζνθ ιςτορία και ευχαριςτικθκαν το γεγονόσ ότι παρουςιάςτθκαν πολλζσ 

δραςτθριότθτεσ: «ιταν καλό που ζδειξαν πολλζσ τεχνικζσ/με τισ δραςτθριότθτεσ 

καταλάβαμε περιςςότερα πράγματα για τθν ιςτορία». Μάλιςτα, θ υπόλοιπθ τάξθ 

ενδιαφζρκθκε αρκετά για τθ φιλία τθσ Σοφί με τον λακρομετανάςτθ Αμπντοφλ  και 

απθφκυνε αρκετζσ ςχετικζσ ερωτιςεισ: «πϊσ ζνιωκε θ Σοφί που είχε ζναν 

παράνομο φίλο;/είπε ςτουσ γονείσ τθσ ότι ο Αμπντοφλ ιταν 

λακρομετανάςτθσ;/ντρεπόταν θ Σοφί για τον Αμπντοφλ;» 

 Λδιαίτερα ικανοποιθμζνοι ιταν οι γονείσ δφο παιδιϊν τθσ ομάδασ, 

ςυγκεκριμζνα τθσ Ελίνασ και του Μιχάλθ, που παρακολοφκθςαν τθν 

βιβλιοπαρουςίαςθ των παιδιϊν τουσ. Μάλιςτα, θ μθτζρα τθσ Ελίνασ εκδιλωςε τον 

ενκουςιαςμό τθσ που οι μακθτζσ «διάβαςαν βιβλία και ςυνεργάςτθκαν όλοι μαηί 

χωρίσ προβλιματα». 

 Με το τζλοσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ τρία από τα πζντε παιδιά είχαν 

ολοκλθρϊςει το βιβλίο τουσ ενϊ δφο είχαν διαβάςει το μιςό. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

ολοκλιρωςαν τθν ανάγνωςθ θ Ελίνα, θ Ζλλθ και ο Στζφανοσ. Ο Μιχάλθσ εξιγθςε ότι 

ζφταςε «ςχεδόν ωσ το τζλοσ», αλλά δεν είχε χρόνο να ολοκλθρϊςει το τελευταίο 

κεφάλαιο του βιβλίου. Ο Βαλάντθσ από τθν άλλθ πλευρά ιςχυρίςτθκε ότι διάβαςε 

«λιγότερο από το μιςό», ιςχυριςμόσ που ίςωσ να υποδιλωνε μια αντιδραςτικι 

ςυμπεριφορά, ίςωσ να αποτελοφςε αλικεια. Το πλζον ςίγουρο ιταν ότι ο Βαλάντθσ 

ςυμμετείχε δθμιουργικά ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ. Χρειάηεται να 

ςθμειωκεί ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων, ο Βαλάντθσ αιςκάνκθκε 

«αδικθμζνοσ» γιατί ο Μιχάλθσ, ο οποίοσ δεν ερχόταν ςτισ ςυναντιςεισ τουσ, 

καρπϊκθκε τισ δραςτθριότθτεσ που εκείνοσ πρόςφερε ςτθν ομάδα. Σε αυτό το 

ςθμείο χρειάςτθκε θ παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ που τόνιςε τθ 

ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ προςφοράσ ωσ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ των 

δραςτθριοτιτων. 
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 γ. Η Σρικυμία του Ουίλλιαμ Σαίξπθρ 

Ζνα από τα πρϊτα κζματα που χρειάςτθκε να γίνει ςαφζσ ςτα παιδιά για το 

ςυγκεκριμζνο βιβλίο ιταν θ διευκρίνθςθ των όρων μετάφραςθ και διαςκευι. Ο 

πρϊτοσ όροσ είχε αναφερκεί και ςτισ δφο προθγοφμενεσ ομάδεσ, όμωσ θ διαςκευι 

αποτελοφςε νζο όρο που χρειαηόταν ειδικι αναφορά και ανάλυςθ. Σε ςυηιτθςθ 

που ζγινε με τουσ μακθτζσ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, αφοφ αναφζρκθκε ςτα 

είδθ των διαςκευϊν, μίλθςε για τθν περίπτωςθ τθσ Τρικυμίασ, ενόσ ζργου που 

γράφτθκε αρχικά για ενιλικεσ και διαςκευάςτθκε για το παιδικό κοινό και 

επιςιμανε κάποια βαςικά ςτοιχεία και προχποκζςεισ μιασ διαςκευισ.62 Θ ομάδα 

ζδειξε ιδιαίτερο ενκουςιαςμό για ζνα ζργο που γράφτθκε πολλά χρόνια πριν, 

δθλαδι, γφρω ςτα 1611-161263, και μάλιςτα δφο μζλθ τθσ, θ Στεφανία και ο Χρόνθσ, 

ζδειξαν ενδιαφζρον για το πρωτότυπο ζργο του Ουίλλιαμ Σαίξπθρ: «αν το βρείτε, 

μπορείτε να μασ το φζρετε/ είναι πολφ δφςκολο να διαβάςουμε το πρϊτο ζργο;» Θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια υποςχζκθκε, δοκείςθσ ευκαιρίασ, να διαβάςει κάποιο 

απόςπαςμα από το πρωτότυπο κείμενο. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί τα τρία από τα 

τζςςερα μζλθ τθσ ομάδασ, είχαν βρεκεί δφο φορζσ μεταξφ τουσ κατά το διάςτθμα 

των διακοπϊν. Από τα τρία παιδιά, ο Χρόνθσ και θ Στεφανία είχαν ολοκλθρϊςει το 

βιβλίο ενϊ ο Διμοσ είχε διαβάςει το μιςό. Στισ ςυναντιςεισ αςχολικθκαν ςυνολικά 

με τζςςερισ από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ και παρουςίαςαν 

ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ μετά το Ράςχα.  

                                                
62 Θ Μζνθ Κανατςοφλθ αναφζρει τρία είδθ διαςκευϊν. Για τθν περίπτωςθ ζργων που γράφτθκαν 
αρχικά για ενιλικεσ και που διαςκευάηονται εκ των υςτζρων για το παιδικό κοινό, θ Κανατςοφλθ 
υποςτθρίηει ότι «ςυνικωσ είναι ζργα (ςτθν πλειοψθφία τουσ μυκιςτοριματα) μεγάλων κλαςςικϊν 
ςυγγραφζων». Σθμειϊνει ότι οι τεχνικζσ που ακολουκοφνται ςτθ διαςκευι είναι δφο: τθσ 
παράλειψθσ και τθσ προςκικθσ. Αναφερόμενθ ςτον Marc Soriano δίνει κάποιεσ πρωταρχικζσ 
προχποκζςεισ για να είναι ποιοτικά αποδεκτι θ διαςκευι: «Ρρζπει να αναφζρεται ςτο εξϊφυλλο 
του βιβλίου ότι πρόκειται για διαςκευι, ϊςτε να ενθμερϊνεται ςωςτά ο αναγνϊςτθσ. Ρρζπει θ 
διαςκευι να κατευκφνεται από παιδαγωγικά κίνθτρα και όχι από εμπορικοφσ λόγουσ. Τζλοσ, δεν 
πρζπει να ξαναγράφεται με τθ διαςκευι το αρχικό ζργο». Επίςθσ, αξίηει να γίνει λόγοσ και ςτθν 
αναφορά τθσ ςτθ Marceline Laparra όταν υπογραμμίηει τα κετικά ςθμεία των διαςκευϊν: «δεν 
προκαλοφν αναγκαςτικά τθν αδιαφορία του αναγνϊςτθ για το αυκεντικό ζργο, αλλά αντίκετα 
μπορεί να του ξυπνιςουν το ενδιαφζρον ϊςτε να διαβάςει το πρωτότυπο. Ακόμθ, κακϊσ τα 
κλαςςικά ζργα δίδονται απλοποιθμζνα, μπορεί να εξοικειϊςουν τον αναγνϊςτθ με φόρμεσ γραφισ 
που υπάρχουν ςτο πρωτότυπο, διευκολφνοντασ ζτςι τθ μελλοντικι του πρόςβαςθ ςε αυτό». Στο Μ. 
Κανατςοφλθ, Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και κριτικι τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ, University Studio Press, 
Κεςςαλονίκθ, 1997, ς. 129-132. O Κεόδωροσ Γραμματάσ ςε ειςιγθςι του ςτο ςυνζδριο «Διαςκευζσ 
ζργων Σαίξπθρ για παιδιά και νζουσ» που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα το 2005 αναφζρει ότι «θ 
επιτυχία τθσ διαςκευισ εξαρτάται από τθν επαρκι γνϊςθ του πρωτότυπου, τθν κατοχι τθσ γλϊςςασ 
και των εκφραςτικϊν κωδίκων, τόςο ςτο πεδίο προζλευςθσ όςο και άφιξθσ του κειμζνου, τθ 
ςυγγραφικι εμπειρία και τθν παιδαγωγικι ευαιςκθςία του διαςκευαςτι, όπωσ επίςθσ τθ γενικότερθ 
κουλτοφρα, το ταλζντο και τα βιϊματά του». Κ. Γραμματάσ, «Δραματουργικζσ τεχνικζσ και κϊδικεσ 
του κεάτρου ςε διαςκευζσ κλαςικϊν ζργων για ανιλικουσ κεατζσ» ςτο Κ. Γραμματάσ (επιμ.), 
Διαςκευζσ ζργων του Σαίξπθρ για παιδιά και νζουσ, Θζατρο-Λογοτεχνία, Λ. Μ. Ραναγιωτόπουλου, 
Ακινα, 2006, ς. 17. 
63

 Θ θμερομθνία ςυγγραφισ τθσ Τρικυμίασ ζγινε κατά προςζγγιςθ από ειδικοφσ, κρίνοντασ από 
ςυγκεκριμζνα ιςτορικά ςτοιχεία. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο Ου. Σαίξπθρ, Θ Τρικυμία, μτφ. Τ. 
οφςςοσ, Δωδϊνθ, Σειρά Ραγκόςμιο Κζατρο, Ακινα, 1993, ς. 38-40 και Ρ. Καραγιϊργοσ, Σαιξπθρικά 
Μελετιματα, Εκδοτικόσ Οίκοσ Αδερφϊν Κυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ, 1992, ς. 11-12. 
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Ριο αναλυτικά, οι τρεισ μακθτζσ, επιλζγοντασ τθν τεχνικι χάρτθ τθσ ιςτορίασ, 

ηωγράφιςαν τον χάρτθ του νθςιοφ και τοποκζτθςαν ςε διαφορετικά μζρθ όλουσ 

τουσ ιρωεσ του ζργου, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο βιβλίο μετά το ναυάγιο. 

Μάλιςτα, ςθμείωςαν ωσ υπότιτλουσ τα ςθμαντικότερα γεγονότα του κάκε ιρωα. Θ 

Στεφανία επεξιγθςε ότι ο λόγοσ, που επζλεξαν ωσ πρϊτθ τθ ςυγκεκριμζνθ 

δραςτθριότθτα, ιταν για να τουσ διευκολφνει να ζχουν «τθν υπόκεςθ όλου του 

ζργου μπροςτά τουσ». 

Τα παιδιά, κζλοντασ να δϊςουν ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ κατανόθςθσ και τθσ 

ςυγχϊρεςθσ που διζκριναν από το λογοτεχνικό ζργο, αποφάςιςαν να τοποκετιςουν 

ςτθν καρζκλα των αποκαλφψεων τον «αδικθμζνο» Ρρόςπερο. Οι περιςςότερεσ 

ερωτιςεισ τουσ αφοροφςαν τον βακμό που ο Ρρόςπερο είχε ςυγχωριςει τον 

αδερφό του ι προςδοκοφςε ακόμθ εκδίκθςθ. Θ ομάδα επζλεξε τθ ςυγχϊρεςθ και 

αδελφοποίθςθ των δφο θρϊων. Δθμιοφργθςε, δθλαδι, ζναν «μεγαλόκαρδο» 

Ρρόςπερο που δζχτθκε τθ μετάνοια του αδερφοφ του και ζναν μετανιωμζνο 

αδερφό που αναγνϊριςε τθν αξία τθσ οικογζνειασ. Μάλιςτα, μζςα από τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, τα παιδιά προζβθκαν ςε ζνα δραματικό εφρθμα: ζκαναν 

αναφορά ςε ζνα γράμμα ςυγνϊμθσ του Αντόνιο προσ τον Ρρόςπερο κακϊσ και ςε 

ζναν «οικογενειακό, πολφτιμο και παλιό ςταυρό» ωσ προςπάκεια ςυμφιλίωςθσ και 

μετάνοιασ.64 Σε αυτό το ςθμείο, άξιο ςχολιαςμοφ είναι θ χριςθ ενόσ αλθκινοφ 

ςταυροφ κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ, γεγονόσ που φανζρωνε τθν 

ανάγκθ τθσ ομάδασ να παραπζμψει ςε πραγματικό φροντιςτθριακό αντικείμενο, 

προκειμζνου να γίνει πιο πειςτικι. 

Συνζχεια τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ αποτζλεςε θ παραγωγι κειμζνου 

και πιο ςυγκεκριμζνα γράμμα ςε ρόλο. Σε ζνα κοινό γράμμα, που τα παιδιά 

ζγραψαν ωσ ομάδα ςε ρόλο του Αντόνιο, οι μακθτζσ απευκφνονταν ςτον Ρρόςπερο 

και του εξθγοφςαν τουσ λόγουσ που ο πρϊτοσ ηιλευε τον δεφτερο ιρωα: «ςε 

ηιλευα γιατί ιςουν πάντα ο καλόσ, ςωςτόσ δοφκασ και ο καλόσ μάγοσ… ιμουν για 

χρόνια ςτθ ςκιά ςου ςαν μικρόσ αδερφόσ». Το γράμμα τθσ ομάδασ ζκλεινε με τθ 

μετάνοια του Αντόνιο «ηθτϊ ςυγνϊμθ με αυτόν τον ςταυρό που ανικει ςτθν 

οικογζνειά μασ…» 

                                                
64 Χαρακτθριςτικά είναι όςα γράφουν τα παιδιά ςτο τετράδιο ταξιδιοφ για τθ ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα: 
-«Ακόμθ τον μιςείσ ι τον ςυγχϊρεςεσ, Ρρόςπερο; 
-Τθν πρϊτθ ςτιγμι που κατάλαβα ότι με εξόριςε από τθν πόλθ μου ο ίδιοσ μου ο αδερφόσ, ζνιωκα 
πολφ άςχθμα. Με ηιλευε γιατί ιμουν άξιοσ και δυνατόσ μάγοσ και δοφκασ. Δεν μπορϊ, όμωσ να τον 
μιςιςω. 
-Ρϊσ ςυμφιλιωκικατε; 
-Μετά από δϊδεκα χρόνια μου ζςτειλε το γράμμα ςυγνϊμθσ που εξθγοφςε γιατί με μιςοφςε και 
ηθτοφςε ςυγνϊμθ. 
-Το γράμμα το ζχετε μαηί ςασ; 
- Πχι, αλλά ζχω τον οικογενειακό ςταυρό που μου ζςτειλε μαηί με το γράμμα. 
-Μπορείσ να μασ τον δείξεισ; 
-Να, αυτόσ είναι, πολφτιμοσ και παλιόσ». 
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Θ τελευταία δραςτθριότθτα που επιλζχτθκε ιταν αρκετά αναμενόμενθ, 

κακϊσ αποτελοφςε μια από τισ πιο δθμοφιλείσ τεχνικζσ τθσ τάξθσ. Ριο αναλυτικά οι 

μακθτζσ επζλεξαν τθν τεχνικι τθσ παγωμζνθσ εικόνασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ. Μάλιςτα, θ εκπαιδευτικόσ – ερευνιτρια, ςυνειδθτοποιϊντασ 

από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθ δφναμθ που άςκθςε ςτα παιδιά θ πλοφςια 

εικονογράφθςθ του βιβλίου, είχε προτείνει μια εικόνα του βιβλίου ςτθν οποία 

παρουςιαηόταν θ πλειοψθφία των θρϊων.65 Από τουσ χαρακτιρεσ που 

εικονίηονταν, οι μακθτζσ επζλεξαν τζςςερισ, όςοι ιταν και οι ίδιοι ςτθν ομάδα τουσ. 

Καταρχιν, παρουςίαςαν το «ερωτευμζνο ηευγάρι» δθλαδι τον Φερδινάνδο και τθ 

Μιράντα που ωσ κφριεσ ςκζψεισ είχαν τον γάμο και τθν ευτυχία τουσ. Ακολοφκωσ, 

παρουςίαςαν τουσ δφο ευτυχιςμζνουσ γονείσ των παιδιϊν, δθλαδι, τον Ρρόςπερο, 

που «παρά τα δϊδεκα χρόνια εξορίασ τϊρα ζνιωκε ευτυχιςμζνοσ με τον γάμο τθσ 

κόρθσ του», και τον Αλόνςο, που «ενϊ νόμιςε ότι ζχαςε τον γιο του, τϊρα τον 

βρίςκει με τθν αγαπθμζνθ του». Από τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι γίνεται ςαφισ θ αξία 

που ζδωςαν και τα τζςςερα παιδιά ομά ςτον γάμο και ςτθν οικογζνεια. Δεν 

ζλειψαν, όμωσ, και κάποιεσ διαφωνίεσ μεταξφ των κοριτςιϊν τθσ ομάδασ, κακϊσ και 

οι δφο διεκδικοφςαν τον ρόλο τθσ πρωταγωνίςτριασ Μιράντασ. Τα αγόρια αμζςωσ 

υποςτιριξαν τθ Στεφανία γιατί «θ Μαριάνκθ δεν ιρκε ςε καμία ςυνάντθςθ και δεν 

δοφλεψε ςτισ δραςτθριότθτεσ!» Θ Μαριάνκθ, που ςτθν αρχι αντζδραςε, δζχτθκε 

τελικά τουσ κϊδικεσ δικαιοςφνθσ και ςυνεργαςίασ τθσ ομάδασ τθσ, χωρίσ να 

χρειαςτεί θ παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. Μάλιςτα, θ μακιτρια 

διλωςε ότι κα ολοκλιρωνε το βιβλίο και ότι ςτισ επόμενεσ δραςτθριότθτεσ κα 

πρόςφερε ιδιαίτερα ςτθν ομάδα, προκειμζνου να ζχει τον ρόλο τθσ 

πρωταγωνίςτριασ. 

Ακολοφκωσ, περιγράφονται οι δραςτθριότθτεσ όπωσ αυτζσ 

προετοιμάςτθκαν μζςα ςτθν τάξθ με τθ ςυμβολι τθσ εκπαιδευτικοφ – ερευνιτριασ, 

τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ και του κριτικοφ φίλου. Βζβαια, θ ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα, φρόντιηε, από ςυνάντθςθ ςε ςυνάντθςθ, να βρίςκεται μία φορά, εκτόσ του 

χϊρου του ςχολείου και ςε ελεφκερο χρόνο, ϊςτε να ολοκλθρϊςει τισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ.  

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, προκειμζνου να υπογραμμιςτεί το Άλλο ςτα 

βιβλία και να ευαιςκθτοποιθκεί θ τάξθ ςε κζματα διαφορετικότθτασ, ζγινε μια 

προςαρμογι και προςκικθ ςτθν οπτικι με τθν οποία κα αναλφονταν τα βιβλία. Σε 

αυτό το πλαίςιο, χριςιμθ κεωρικθκε θ γνωριμία και εμβάκυνςθ ςε δφο ιδιαίτερουσ 

ιρωεσ τθσ Τρικυμίασ, ςτουσ Άριελ και Κάλιμπαν.66 Ουςιαςτικι ςε αυτό το ςθμείο 

                                                
65 Ου. Σαίξπθρ, Θ τρικυμία, μτφ. Α. Βαρελά, άγκυρα, Ακινα, 1996, ς. 25.  
66

 Θ επιλογι των δφο χαρακτιρων δεν ζγινε τυχαία. Ρολλζσ είναι οι αναφορζσ κεωρθτικϊν και 
κριτικϊν κεάτρου ι ςκθνοκετϊν για τον Άριελ και τον Κάλιμπαν ωσ «τα δφο πιο ηωντανά πρόςωπα 
που ζπλαςε ο Σαίξπθρ ςτθν Τρικυμία του» ι «ωσ τα δφο άκρα των ανκρϊπινων δυνατοτιτων». 
Ενδεικτικά αναφζρεται Σαίξπθρ 1993, ό.π., ς. 41-42 και K. Kujawinska, «Ο Σαίξπθρ των πολιτικϊν 
αναφορϊν και μεταφορϊν ςτθν κομμουνιςτικι Ρολωνία» ςτο Τ. Κροντιρθ, Θ προςαρμοςτικότθτα 
του Σαίξπθρ, Συλλογι Δοκιμίων, Ergo, Ακινα, 2005, ς. 130-131. 
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ιταν θ ανάγνωςθ αποςπάςματοσ από το πρωτότυπο ζργο ςε μετάφραςθ.67 Από τθ 

μια πλευρά, κα δίνονταν θ ευκαιρία ςτα παιδιά να εξοικειωκοφν καλφτερα με τουσ 

ιρωεσ, μζςα από περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ και πλθροφορίεσ για τθν φπαρξθ των 

δφο χαρακτιρων, και από τθν άλλθ, κα εκπλθρωνόταν θ επικυμία των μακθτϊν για 

ανάγνωςθ του πρωτότυπου κειμζνου. Στο απόςπαςμα που επιλζχτθκε, 

διαφαίνονται οι ςχζςεισ του Άριελ και του Κάλιμπαν με τον Ρρόςπερο και δίνονται 

οι ιςτορίεσ τουσ: ο πρϊτοσ, ζνα αζρινο πνεφμα που υπθρετεί τον Ρρόςπερο κακϊσ 

εκείνοσ του χάριςε τθν ελευκερία του από τα μάγια τθσ κακιάσ Σικοράξασ και ο 

δεφτεροσ, ο τερατόμορφοσ γιοσ τθσ μάγιςςασ, πρϊθν αφζντθσ του νθςιοφ και νυν 

ςκλάβοσ του Ρρόςπερο, που επικυμεί να ςκοτϊςει τον αφζντθ του. 

Μετά τθ ανάγνωςθ του αποςπάςματοσ, ηθτικθκε από τα παιδιά να 

αςχολθκοφν με το περίγραμμα χαρακτιρα των δφο θρϊων. Τα παιδιά ηωγράφιςαν 

τον Άριελ αρκετά κοντά ςτθν εικονογράφθςθ του βιβλίου, γεγονόσ που πιςτοποιεί 

τθ δφναμθ τθσ εικόνασ. Οι χαρακτθριςμοί που του χάριςαν ιταν ςτθν πλειοψθφία 

τουσ κετικοί: «καλόσ/γενναίοσ/ςυμπακθτικόσ/ευγενικόσ/διαφορετικόσ/αποηθτά τθ 

ελευκερία του και κάνει τα πάντα γι ’αυτι/ ταλαιπωρθμζνοσ». Τα μόνα αρνθτικά 

ςχόλια που είχαν να του προςάψουν ιταν «υπθρζτθσ/δυςτυχϊσ ςκλάβοσ». 

Γενικότερα, θ αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν ιταν ευνοϊκι για τον Άριελ και διλωςαν 

«ςτεναχϊρια και πίκρα που αναγκάηεται να υπθρετεί τον Ρρόςπερο». 

Ακριβϊσ αντίκετα ιταν τα ςυναιςκιματα των παιδιϊν για τον Κάλιμπαν. Και 

πάλι θ ηωγραφιά κφμιηε τθν εικονογράφθςθ του βιβλίου, θ οποία ςυμπεριλάμβανε 

τθν προςκικθ του επικζτου «άςχθμοσ» με μεγάλα γράμματα. Οι χαρακτθριςμοί των 

παιδιϊν ιταν ςτθ πλειοψθφία τουσ αρνθτικοί: 

«τζρασ/κακόσ/πρωτόγονοσ/φτωχόσ/αςυμπάκθςτοσ/ δοφλοσ/ ςκλάβοσ/ πρϊτοσ 

ιδιοκτιτθσ του νθςιοφ που κάνει όλεσ τισ δουλειζσ». Κατά τθν παρουςίαςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ, οι ςυμμακθτζσ των παιδιϊν πρόςκεςαν τουσ 

χαρακτθριςμοφσ: «ςκλθρόκαρδοσ/βαςανιςμζνοσ/διαφορετικόσ». Υπιρξαν, όμωσ 

και δφο μακθτζσ, ο Βαλάντθσ και ο Λευτζρθσ, που διαφϊνθςαν και 

διαφοροποιικθκαν από τθν υπόλοιπθ τάξθ υποςτθρίηοντασ ότι «ο Κάλιμπαν είναι 

αδικθμζνοσ και βαςανιςμζνοσ/δεν φταίει ςε τίποτα ο ίδιοσ, αλλά θ μθτζρα του θ 

Σικοράξα». 

Εκμεταλλευόμενθ τθ διαφωνία, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια κεϊρθςε 

κατάλλθλθ τθ ςτιγμι για ανάγνωςθ ενόσ αποςπάςματοσ ςχετικοφ με το κζμα του 

«αποικιςμοφ και τθσ αποικιοκρατίασ» ςτθν Τρικυμία. Ριο ςυγκεκριμζνα, αρχικά, 

μζςω μιασ ςυηιτθςθσ, δόκθκε ςτα παιδιά το ιςτορικό πλαίςιο τθσ εποχισ, δθλαδι, 

του δζκατου ζκτου αιϊνα, ενόσ αιϊνα που για τθν Αγγλία αποτζλεςε το ξεκίνθμα 

τθσ αποικιοκρατικισ πολιτικισ: «θ ςυνειδθτοποίθςθ του μεγάλου οικονομικοφ 

οφζλουσ που κα είχε θ εμπορικι εκμετάλλευςθ του πλοφτου χωρϊν που μόλισ τότε 

ανακαλφπτονταν από τον δυτικό κόςμο ζκανε τουσ Άγγλουσ να επενδφςουν ςτθν 
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 Ου. Σαίξπθρ, Θ Τρικυμία, μτφ. Χ. Μπάμπου-Ραγκουρζλθ, ΔΘΡΕΚΕ Βζροιασ-Καλλιτεχνικι εταιρεία 
Αργϊ, Δωδϊνθ, Ακινα, 1998, ς. 55-59, 90-92. 
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ανάπτυξθ τθσ ναυπθγικισ και τθσ ναυτιλίασ. Στα μζςα του δζκατου ζκτου αιϊνα 

μάλιςτα οι Βρετανοί είχαν πλζον αναμειχκεί ενεργά ςτο δουλεμπόριο». Ππωσ 

χαρακτθριςτικά ςυνεχίηει θ Τίνα Κροντιρθ «θ μεκοδευμζνθ αποικιοκρατικι 

πολιτικι που καταςτρϊκθκε και ακολουκικθκε απζναντί τουσ (τουσ εξωτικοφσ 

λαοφσ) υποδθλϊνει τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των λαϊν ωσ φυλετικά υποδεζςτερων, 

απολίτιςτων, ‘άγριων’. Αυτι ακριβϊσ θ αντιμετϊπιςθ των άλλων ωσ κατϊτερων 

αποτζλεςε τθ κεωρθτικι βάςθ και τθ δικαιολογία για τθν απάνκρωπθ 

εκμετάλλευςι τουσ από τουσ πολιτιςμζνουσ και θκικά ανϊτερουσ αποικιοκράτεσ».68 

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, προκειμζνου να γίνει θ ςφνδεςθ με το ζργο τθσ 

Τρικυμίασ, ζγινε αναφορά ςτον «άγριο Κάλιμπαν», που ενϊ αρχικά ιταν ο 

μοναδικόσ άρχοντασ του νθςιοφ, αναγκάςτθκε να μετατραπεί ςε δοφλο του 

Ρρόςπερο. Αναλυτικότερα διαβάςτθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια μια 

κριτικι του Μάριου Ρλωρίτθ για το κζμα τθσ αποικιοκρατίασ ςτθν Τρικυμία.69 

Άμεςθ ιταν θ αντίδραςθ τθσ τάξθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ανάγνωςθ κακϊσ ςτθν 

πλειοψθφία τουσ οι μακθτζσ άρχιςαν να αντιμετωπίηουν τον Κάλιμπαν με μια νζα 

οπτικι: «είναι καλόσ γιατί πζραςε πολλά/θ μάνα του φταίει για όλα/είναι καλόσ 

εςωτερικά αλλά τζρασ εξωτερικά». Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςχολιάηει ότι 

«αμζςωσ τα παιδιά μετακινικθκαν ςτισ απόψεισ τουσ και ζνιωςαν λφπθςθ για τον 

ςκλάβο Κάλιμπαν». Ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά, που υπιρξε εξ αρχισ υποςτθρικτισ 

του Κάλιμπαν, αντζδραςε ςτθν ζκφραςθ ςυμπάκειασ κάποιων ςυμμακθτϊν του 

προσ τον ιρωα, ςθμειϊνοντασ ότι «δεν τον ςυμπακείτε αλλά τον λυπάςτε. Γιατί αν 

τον ςυμπακείτε τον δζχεςτε όπωσ είναι». Σε ςυνζχεια, ο Μιχάλθσ, μακθτισ 

ελλθνικισ καταγωγισ, τόνιςε ότι «δεν ζχει ςθμαςία θ εξωτερικι εμφάνιςθ αλλά το 

πϊσ είναι κάποιοσ εςωτερικά και τι του ζχει ςυμβεί». Θ τάξθ γενικά ςυμφϊνθςε ςτο 

ότι «και ο κακόσ πρζπει να ζχει τθν ευκαιρία του να τον γνωρίςουμε καλφτερα και 

να μάκουμε γιατί αντιδρά ζτςι». Ολοφάνερα, ςθμειϊκθκε μια μετατόπιςθ ςτθ 

ςτάςθ και ςτα ςυναιςκιματα των παιδιϊν απζναντι ςτον «διαφορετικό Κάλιμπαν».  

Στθν πλειοψθφία τουσ οι μακθτζσ αντιμετϊπιηαν πλζον τον Κάλιμπαν πιο κετικά ι 

ζςτω πιο κριτικά κατανοϊντασ τθ κζςθ του ωσ Άλλο. 

Στθ ςυνζχεια, προκειμζνου να επιλεγεί ο δθμοφιλζςτεροσ ιρωασ μεταξφ του 

Άριελ, του Κάλιμπαν και του Ρρόςπερο, χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι υποςτιριξθ 

                                                
68 Κροντιρθ, Ο Σαίξπθρ… 2002, ό.π., ς. 163-164. 
69 Μ. Ρλωρίτθσ, Ο πολιτικόσ Σαίξπθρ, Θ τραγωδία τθσ εξουςίασ, Καςτανιϊτθ, Ακινα, 2002, ς. 305. 
Κακϊσ θ κριτικι του Μάριου Ρλωρίτθ επθρζαςε ιδιαίτερα τα παιδιά, κεωρικθκε ότι κα άξιηε να 
γίνει θ κακεαυτοφ αποτφπωςθ του λόγου του: «Ζνα καινοφριο κζμα, όμωσ, προβαίνει ςτθν Τρικυμία: 
ο αποικιςμόσ ι αποικιοκρατία. Μοναδικόσ κάτοικοσ και άρχοντασ του νθςιοφ ιταν, πριν, ο ‘άγριοσ’ 
Κάλιμπαν. ‘Είναι δικό μου το νθςί’, λζει ςτον Ρρόςπερο, ‘και εςφ μου το πιρεσ’ (Λ, 2, 331). Κι όχι μόνο 
του το πιρε, αλλά τον ζκανε ςκλάβο του. Κφμα ςφετεριςμοφ, ο Ρρόςπεροσ ζγινε με τθ ςειρά του 
ςφετεριςτισ ο ίδιοσ. Βζβαια, ο νζοσ ‘κφριοσ’ του νθςιοφ ‘εκπολίτιςε’ κάπωσ τον Κάλιμπαν, του ζμακε 
να μιλάει, αλλά ξαναλζει ο ‘πρωτόγονοσ’: ‘…τ’ όφελόσ μου μόνο είναι που ξζρω να ςε καταριζμαι’ (Λ, 
2, 367)» Λίγο παρακάτω ο Ρλωρίτθσ ςυνεχίηει για τον Κάλιμπαν «…λαχταράει τθ λευτεριά του. Αλλά 
θ ειρωνεία είναι πωσ τθ κζλει για να τθ χαρίςει ςε άλλον αφζντθ, τον Στζφανο, τριςχειρότερο βζβαια 
απ’ τον Ρρόςπερο, και να γίνει υπθρζτθσ του και ςτον Τρινκοφλο, που κζλει να τον προςκυνιςει ςαν 
κεό του. Θ διόλου ςπάνια τφχθ των αποικιοκρατοφμενων». 
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κζςθσ. Τα παιδιά, δθλαδι, κλικθκαν να υποςτθρίξουν ζναν από τουσ παραπάνω 

ιρωεσ, αιτιολογϊντασ τθ κζςθ τουσ. Ιταν πολφ ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι οι 

μακθτζσ, μεταβάλλοντασ ςυχνά τθν άποψι τουσ, υποςτιριηαν περιςςότερο εκείνον 

τον χαρακτιρα που κεωροφςαν πιο αδφναμο. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια «όποτε κεωροφν κάποιον πιο αδικθμζνο και 

βαςανιςμζνο, αλλάηουν αμζςωσ ςτάςθ και κζςθ». Στθν τελικι τουσ επιλογι, από 

τουσ δζκα τζςςερισ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο μάκθμα τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα, 

ζξι υποςτιριξαν τον Άριελ, κεωρϊντασ ότι «βοθκάει τουσ ανκρϊπουσ και είναι 

πάντα καλόσ», πζντε υποςτιριξαν τον Κάλιμπαν, ςθμειϊνοντασ ότι «πζραςε πολλά 

ςτθ ηωι του, αδικικθκε και είναι ςκλάβοσ» και τρεισ υποςτιριξαν τον Ρρόςπερο, 

τονίηοντασ ότι «κι αυτόσ αδικικθκε από τον αδερφό του και ιταν εξορία για 

δϊδεκα χρόνια». Μάλιςτα, αξίηει να ςχολιαςτεί ο λόγοσ για τον οποίο τα 

περιςςότερα από τα παιδιά δεν επζλεξαν τον Ρρόςπερο: ιςχυρίςτθκαν ότι δεν τον 

υποςτθρίηουν επειδι «δεν ζχει ανάγκθ/είναι ο πιο δυνατόσ/είναι ο αφζντθσ/ζχει 

τουσ άλλουσ δφο ςκλάβουσ». 

Θ ομάδα ενδιαφζρκθκε ιδιαίτερα για το κζμα τθσ προδοςίασ του ενόσ 

αδερφοφ προσ τον άλλο και ζτςι ηιτθςε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςχετικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Ηθτικθκε τότε από τα παιδιά να αςχολθκοφν με το περίγραμμα 

χαρακτιρα του Ρρόςπερο και του αδερφοφ του Αντόνιο. Ταυτόχρονα με τουσ 

χαρακτθριςμοφσ και τα επίκετα, κα δίνονταν και ςυμβουλζσ προσ τουσ δφο ιρωεσ. 

Ρροκειμζνου, όμωσ, να διευκολυνκοφν ςτθν κριτικι τουσ, δφο μζλθ τθσ ομάδασ, ο 

Χρόνθσ και θ Στεφανία, ηιτθςαν περιςςότερα ςτοιχεία για τθν ιςτορία και 

ςυγκεκριμζνα πρότειναν τθν ανάγνωςθ δεφτερου αποςπάςματοσ από το 

πρωτότυπο κείμενο. Θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια επζλεξε τθ ςτιγμι που ο 

Ρρόςπερο εξομολογείται ςτθν κόρθ του, με κάκε λεπτομζρεια, το ςχζδιο 

ςυνομωςίασ και εξόντωςθσ που ο αδερφόσ του Αντόνιο κατζςτρωςε εισ βάροσ 

του.70 Ραρά το γεγονόσ ότι ιταν πρόταςθ τθσ ομάδασ θ αναφορά ςτο πρωτότυπο 

κείμενο, τα παιδιά, κυρίωσ θ Μαριάνκθ και λιγότερο ο Διμοσ, ιταν ανιςυχα και 

αφθρθμζνα κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ. Μςωσ, βζβαια, να τουσ δυςκόλεψε το 

ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα. Αποτζλεςμα ιταν να δθμιουργθκεί μια ζνταςθ ανάμεςα 

ςτα μζλθ τθσ ομάδασ, κακϊσ ο Χρόνθσ και θ Στεφανία κεωροφςαν ότι πάντα εκείνοι 

εργάηονταν περιςςότερο και «ίςωσ κα ζπρεπε να αποτελζςουν διαφορετικι 

ομάδα». Θ Μαριάνκθ και ο Διμοσ ανταποκρίκθκαν αμζςωσ ςτθν αυςτθρι κριτικι 

των ςυμμακθτϊν τουσ και ακολοφκωσ θ ςυνεργαςία κφλθςε πολφ εποικοδομθτικά. 

Στο περίγραμμα χαρακτιρα του Ρρόςπερο, τα παιδιά ηωγράφιςαν τον ιρωα 

ςχεδόν όπωσ εικονιηόταν ςτο βιβλίο και ςυμπλιρωςαν τθν εμφάνιςθ με τα εξισ 

ςχόλια: «άςχθμοσ/με μεγάλα μουςτάκια/λιγνόσ/ψθλόσ». Ωσ προσ τον χαρακτιρα 

αναφζρκθκαν ότι «είναι ευκολόπιςτοσ/καλόσ/άτυχοσ/ευγνϊμων ςτον Γκονηάλο». 

Αξίηει ιδιαίτερα να ςχολιαςτεί θ πρόταςθ των μακθτϊν «ιταν καλόσ γιατί άφθςε 

τελικά τθν κόρθ του να παντρευτεί τον Φερδινάνδο». Σε ςχετικι ερϊτθςθ τθσ 
                                                
70 Σαίξπθρ 1998, ό.π., ς. 48-52. 
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εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ για το τι κα γινόταν ςτθν περίπτωςθ που ο Ρρόςπερο 

δεν επζτρεπε αυτόν τον γάμο, θ ομάδα ομόφωνα υποςτιριξε ότι «κα ζπρεπε ο 

Φερδινάνδο να κλζψει τθ Μιράντα». Ρροφανϊσ, για τα τζςςερα παιδιά ομά τθσ 

ομάδασ, θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ αποτελοφςε μια λφςθ αφοφ, όπωσ υποςτιριξαν, 

«κάποια ηευγάρια μερικζσ φορζσ κλζβονται». 

Δεν ζλειψαν, όμωσ, και κάποια αρνθτικά ςχόλια για τον Ρρόςπερο. 

Αναλυτικότερα ανζφεραν ότι ιταν «κακόσ που άφθςε τον λαό του για τα βιβλία 

του/ δεν ζπρεπε να αφιςει τον ρόλο του ςτθν εξουςία/ ιταν μεγάλο λάκοσ να 

προτιμιςει τα μαγικά από τον λαό του». Τζλοσ, του πρόςφεραν κάποιεσ ςυμβουλζσ 

και κυρίωσ «να μθν είναι ευκολόπιςτοσ/να ακοφει τα παράπονα του λαοφ του/να 

ςυμπεριφζρεται και ο ίδιοσ καλά ςτον Άριελ και να μθν τον εκμεταλλεφεται γιατί 

ζτςι κα είναι και ο ίδιοσ κακόσ». Τα παιδιά, δθλαδι, παρά τθ ςυμπάκεια που 

φανζρωςαν για το πρόςωπο του Ρρόςπερο, δεν δίςταςαν να δείξουν μια αυςτθρι 

κριτικι και να του επιρρίψουν ευκφνεσ για τα λάκθ του. Και ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ, όπωσ και ςε προθγοφμενεσ όπου διακρίνονται οι κϊδικεσ ςυνεργαςίασ 

των παιδιϊν, διαφαίνεται μια διάκεςθ για απόδοςθ δικαιοςφνθσ, όπωσ τθ κεωροφν 

τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Ακολοφκθςε το περίγραμμα χαρακτιρα του «κακοφ αδερφοφ του 

Ρρόςπερο», του Αντόνιο. Και πάλι, ο τρόποσ που θ ομάδα ηωγράφιςε τον ιρωα είχε 

πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν εικονογράφθςθ του βιβλίου. Τα παιδιά χαρακτιριςαν τον 

Αντόνιο ωσ «άςχθμο, κακό, εκμεταλλευτι και ψεφτθ». Του χάριςαν και δφο 

ςυμβουλζσ: «να μθν προτιμάσ τθν εξουςία αλλά τον αδερφό ςου που είναι για 

πάντα» και «να υπολογίηεισ περιςςότερο τθν οικογζνειά ςου παρά τθ δόξα». Ζτςι, 

για δεφτερθ φορά διακρίνεται ο ςεβαςμόσ που τρζφει θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα για 

τον κεςμό τθσ οικογζνειασ. Στθν προςπάκεια όλου του προγράμματοσ να 

αποκτιςουν οι μακθτζσ δφναμθ, αςφάλεια και αυτοεκτίμθςθ ϊςτε να αναφζρονται 

ελεφκερα και ςε λζξεισ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, αξίηει να ςχολιαςτεί θ επιλογι 

τθσ ομάδασ να χρθςιμοποιιςει δφο λζξεισ ςτθ ρομανί: ςυγκεκριμζνα χαρακτιριςαν 

τον Αντόνιο «ναςοφλ» και «μπετζρθ» που ςθμαίνει κακόσ και άχρθςτοσ αντίςτοιχα.  

Μάλιςτα, κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ, όπωσ είχε 

αποφαςιςτεί από τα ίδια τα παιδιά να γίνεται ςτο τζλοσ τθσ κάκε ςυνάντθςθσ, οι 

υπόλοιποι ςυμμακθτζσ πλοφτιςαν τουσ χαρακτθριςμοφσ τθσ ομάδασ με λζξεισ ςε 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Αναλυτικότερα, τα παιδιά αλβανικισ καταγωγισ πρόςφεραν 

τθν λζξθ «ικζσ» και τα παιδιά ρωςικισ καταγωγισ τθ λζξθ «πλαχόι» που ςθμαίνει 

και για τισ δφο γλϊςςεσ «κακόσ». Ράνω ςε αυτό, τα παιδιά ελλθνικισ κζλθςαν να 

προςφζρουν λζξεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα «bad/ugly». 

Από τθν ανάγνωςθ του αποςπάςματοσ του πρωτότυπου κειμζνου, θ ομάδα 

απζκτθςε αρκετζσ πλθροφορίεσ και για τθ ςχζςθ του Ρρόςπερο με τον 

«καλόκαρδο» Γκονηάλο, τον μοναδικό άνκρωπο που βοικθςε τον μάγο και τθν κόρθ 

του, όταν τουσ εξόριςαν από το Μιλάνο. Ζτςι, τα παιδιά προετοίμαςαν τθ 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ μιασ ςκθνισ που προθγείται τθσ υπόκεςθσ του ζργου, 
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μιασ παρελκοντικισ (flashback) ςκθνισ και παρουςίαςαν τον Γκονηάλο να εφοδιάηει 

τουσ δφο εξόριςτουσ με τρόφιμα, νερό, ροφχα και κυρίωσ με βιβλία και τον 

Ρρόςπερο να είναι απόλυτα ευγνϊμων προσ αυτόν. Ωσ ςυνζχεα τθσ 

δραςτθριότθτασ, με προςωπικι πρωτοβουλία τθσ ομάδασ, οι μακθτζσ ζγραψαν 

γράμμα ςε ρόλο του Ρρόςπερο, ςτο οποίο ο ιρωασ εξζφραηε τθ βακιά του 

ευγνωμοςφνθ και υποχρζωςθ ςτον Γκονηάλο: «Σ’ ευχαριςτϊ που με βοικθςεσ με 

τθν κόρθ μου να ςωκοφμε δίνοντάσ μασ ροφχα, φαγθτά, νερό και τα μαγικά μου 

βιβλία… αν δεν ιςουν εςφ, δεν κα είχα τα μαγικά μου και δεν κα μποροφςα να 

προκαλζςω τθν Τρικυμία». Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι υποδιλωνε μια κατάκτθςθ των 

ςυγκεκριμζνων παιδιϊν, κακϊσ άρχιςαν να εξοικειϊνονται και να προτιμοφν τθν 

τεχνικι τθσ παραγωγισ κειμζνου, που αρχικά είχε δυςκολζψει κάποιουσ μακθτζσ 

τθσ τάξθσ. 

Θ δραςτθριότθτα που βοικθςε πολφ τουσ μακθτζσ ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, 

αλλά τουσ δυςκόλεψε αρχικά ιταν εκείνθ που βαςίςτθκε ςτθν τεχνικι ο μανδφασ 

του ειδικοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ, ςε ρόλο ειδικϊν κεατρολόγων, 

κλικθκαν να κάνουν μια ζρευνα για τθ ηωι και το ζργο του ςυγγραφζα Ουίλλιαμ 

Σαίξπθρ, προκειμζνου να προετοιμάςουν ζνα ειςαγωγικό ςθμείωμα για το 

πρόγραμμα μιασ Σαιξπθρικισ παράςταςθσ. Μάλιςτα, χρθςιμοποιικθκε και θ 

τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο κακϊσ θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ανζλαβε τον ρόλο τθσ 

υπεφκυνθσ τθσ παράςταςθσ που ανακζτει ςτα ςυγκεκριμζνα παιδιά το ειςαγωγικό 

ςθμείωμα. Θ ομάδα, ενϊ ζδειξε ενδιαφζρον για τθ δραςτθριότθτα, εντοφτοισ, 

δυςκολεφτθκε ςτθν εφρεςθ των πλθροφοριϊν. Ραρόμοια ιταν και θ δυςκολία των 

δφο προθγοφμενων αναγνωςτικϊν ομάδων, γεγονόσ που φανζρωνε ότι θ τάξθ δεν 

είχε εξοικειωκεί ςτθν αναηιτθςθ πθγϊν. Το υλικό, βαςιςμζνο ςε αρκετζσ πθγζσ, 

δόκθκε τελικά από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, όπωσ άλλωςτε ζγινε και για τισ 

τζςςερισ ομάδεσ.71 Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν απόλυτα ςτθν ανάγνωςθ, ςτθν 

κατανόθςθ και ςτθν επιλογι των πλθροφοριϊν. Αποτζλεςμα ιταν να 

παρουςιάςουν ζναν πολφ ενδιαφζροντα διάλογο όπου, ωσ ειδικοί κεατρολόγοι, 

ζκαναν προτάςεισ για το περιεχόμενο του ειςαγωγικοφ ςθμειϊματοσ. 

Χρθςιμοποίθςαν με επιτυχία κάποια ιςτορικά ςτοιχεία για τθν εποχι, βιογραφικά 

ςτοιχεία του ςυγγραφζα και ςτοιχεία για το γενικότερο ςυγγραφικό ζργο του με 

ζμφαςθ ςτθν Τρικυμία. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ομάδα με ενκουςιαςμό προςζγγιςε πολλά κζματα και 

νοιματα του βιβλίου τθσ. Άλλωςτε, «θ πάλθ του καλοφ και του κακοφ κατακλφηει 

πραγματικά το ςαιξπθρικό ςφμπαν και γι’ αυτό ςυναρπάηει τα παιδιά». Ο Νίκοσ 

Καμτςισ, αναφερόμενοσ ςε διαςκευι τθσ Τρικυμίασ για παιδιά ςθμειϊνει «Το παιδί 

καταλαβαίνει τον Σαίξπθρ πολφ περιςςότερο από οποιονδιποτε άλλον, γιατί ηει με 

                                                
71

 Οι πλθροφορίεσ για τον Ουίλλιαμ Σαίξπθρ και το ζργο του δόκθκαν από τα βιβλία: Κροντιρθ, Ο 
Σαίξπθρ… 2002, ό.π., ς. 13-15, Ου. Σαίξπθρ, Θ Τρικυμία, μτφ. Τ. οφςςοσ, Δωδϊνθ, Σειρά Ραγκόςμιο 
Κζατρο, Ακινα, 1993, ς. 38-41, και εικόνεσ χρθςιμοποιικθκαν από το βιβλίο Α. Νίκολ, Ραγκόςμια 
Ιςτορία Θεάτρου, μτφ. Μ. Οικονόμου, τόμοσ Βϋ, Σμυρνιϊτθ, Ακινα, 1972, ς. 211, 212, 230. 
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πάκοσ τθ ηωι και τθ βιϊνει μζχρι τον πυκμζνα. Το ίδιο κάνει και ο Σαίξπθρ».72 Ραρά 

το γεγονόσ ότι θ τρίτθ ομάδα αντεπεξιλκε ςτθν πλειοψθφία τθσ ςτθν ανάγνωςθ του 

βιβλίου και αςχολικθκε με αρκετζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, εντοφτοισ, 

αδικικθκε κατά τθν τελικι παρουςίαςθ ςτισ 30 Μαΐου 2008. Ο λόγοσ ιταν θ 

απουςία τθσ μιςισ ομάδασ και ςυγκεκριμζνα των δυο κοριτςιϊν, τθσ Στεφανίασ και 

τθσ Μαριάνκθσ. Τα δφο αγόρια, παρόλο που ιταν απογοθτευμζνα, κατάφεραν να 

παρουςιάςουν με επιτυχία τθν υπόκεςθ και τα βαςικά ςτοιχεία του βιβλίου τουσ: 

τον χϊρο και τον χρόνο τθσ ιςτορίασ τουσ, τουσ χαρακτιρεσ, τθν πλοκι, τον 

ςυγγραφζα. Μάλιςτα, επζλεξαν ζνα πολφ ουςιαςτικό απόςπαςμα για φωναχτι 

ανάγνωςθ ςτθν τάξθ, το ςθμείο που ο Ρρόςπερο εξομολογείται το παρελκόν του 

ςτθ Μιράντα. Επίςθσ, ανταποκρίκθκαν ςε πολλζσ ερωτιςεισ τθσ τάξθσ και 

προκάλεςαν το ενδιαφζρον για ςυηιτθςθ. 

Πμωσ, δεν κατάφεραν να παρουςιάςουν κάποια ομαδικι δραςτθριότθτα 

κακϊσ παροφςα ιταν μόνο θ μιςι ομάδα. Θ μόνθ τεχνικι δραματοποίθςθσ που 

χρθςιμοποιικθκε κατά τθν παρουςίαςθ ιταν θ παραγωγι κειμζνου μιασ «ιςτορίασ 

προδοςίασ» που ο Χρόνθσ ατομικά είχε γράψει ςτο «τετράδιο ταξιδιοφ» του.73 

Ακόμθ και οι υπόλοιπεσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφςαν τθν παραγωγι 

κειμζνου δεν μπόρεςαν να διαβαςτοφν επειδι «τα πάντα ιταν γραμμζνα μόνο ςτο 

τετράδιο τθσ Στεφανίασ», που απουςίαηε, όπωσ υποςτιριξε ο Χρόνθσ. Βζβαια, από 

τθν αρχι, είχε γίνει ςαφζσ ςε όλεσ τισ ομάδεσ ότι, όςο κι αν κυριαρχεί απόλυτθ 

ςυνεργαςία, όλα τα μζλθ χρειάηονταν να γράφουν όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Αυτό, 

δεν ςυνζβθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα, που αδίκωσ δεν ολοκλιρωςε τθν παρουςίαςι 

τθσ. Θ απογοιτευςθ και ο κυμόσ των δφο αγοριϊν ιταν ολοφάνεροι. Μάλιςτα, οι 

ςχζςεισ του Χρόνθ και τθσ Στεφανίασ, δφο πολφ καλϊν, ωσ τότε, ςυνεργατϊν, 

κλονίςτθκαν ιδιαίτερα, ζτςι ϊςτε χρειάςτθκε θ παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ ςτισ επόμενεσ ςυναντιςεισ για να αποκαταςτακοφν. Αλλά και θ 

απογοιτευςθ τθσ Στεφανίασ ιταν πολφ ζντονθ, κακϊσ από τθ μια αιςκανόταν 

«άβολα» απζναντι ςτθ ομάδα τθσ και κυρίωσ ςτον Χρόνθ και από τθν άλλθ 

αιςκανόταν «αδικθμζνθ» που ωσ ομάδα δεν κατάφεραν να παρουςιάςουν τθ 

δουλειά τουσ. Κακϊσ θ απουςία τθσ Στεφανίασ ιταν απόλυτα δικαιολογθμζνθ, ζγινε 

μια πρόταςθ ςτθν ομάδα να παρουςιάςει ςε επόμενθ ςυνάντθςθ τισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ. Πμωσ, τα δφο αγόρια πλζον δεν ςυμφωνοφςαν. Από τα 

παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι τα παιδιά ιταν ιδιαίτερα αυςτθρά επειδι δεν 

τθρικθκαν οι κϊδικεσ ςυνεργαςίασ που είχαν οριςτεί εξ αρχισ. 

                                                
72 Ν. Καμτςισ, «Ραιδικότθτα και κεατρικότθτα ςτον Σαίξπθρ» ςτο Κ. Γραμματάσ (επιμ.), Διαςκευζσ 
ζργων του Σαίξπθρ για παιδιά και νζουσ, Θζατρο-Λογοτεχνία, Λ. Μ. Ραναγιωτόπουλου, Ακινα, 2006, 
ς. 93.  
73

 Θ ιςτορία του Χρόνθ αφοροφςε δφο φίλουσ που ζχοντασ ζναν κοινό χάρτθ, ξεκίνθςαν να βρουν 
ζνα κθςαυρό. Στο δρόμο, όμωσ, ο ζνασ ζβαλε υπνωτικό ςτο νερό του άλλου και όταν ο δεφτεροσ 
αποκοιμικθκε, ο πρϊτοσ αναηιτθςε τον κθςαυρό μόνοσ του. Ολοφάνερα, το κζμα τθσ προδοςίασ 
ςτθν Τρικυμία είχε κεντρίςει ιδιαίτερα το ενδιαφζρον του μακθτι. 



281 

 

Με το τζλοσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, τρία από τα τζςςερα παιδιά είχαν 

ολοκλθρϊςει το βιβλίο, το είχαν νοθματοδοτιςει και είχαν αςχολθκεί ομαδικά με 

αρκετζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Μόνο θ Μαριάνκθ δεν κατάφερε να το 

ολοκλθρϊςει αλλά διάβαςε «λίγο παραπάνω από το μιςό». Οι ςυμμακθτζσ τθσ, ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, κυρίωσ ςτθν αρχι, δεν ιταν ικανοποιθμζνοι από τθν ίδια και 

είχαν εκφράςει μια δυςαρζςκεια για τθν προςφορά τθσ Μαριάνκθσ ςτθν ομάδα. 

Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων, πάντωσ, οι τεχνικζσ δραματοποίθςθσ αρκετζσ 

φορζσ λειτοφργθςαν ωσ κίνθτρο για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν ομάδα και για τθν 

ανάγνωςθ του βιβλίου. Άλλωςτε θ ςυνεργαςία ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ, 

περιόριηε τθν επιβολι ενόσ νοιματοσ, γεγονόσ που λειτουργοφςε λιγότερο 

αγχωτικά τόςο ςτθ Μαριάνκθ όςο και ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ θ ςυνεργαςία καλλιεργοφςε τθν υπευκυνότθτα και τθν αλλθλοβοικεια 

ανάμεςα ςτα μζλθ και γενικά βοθκοφςε ςτθν καλυτζρευςθ τθσ επικοινωνίασ.74 

 

 δ. Ο Ναυαγόσ κοκκινοτρίχθσ του Ευγζνιου Τριβιηά   

Θ τζταρτθ αναγνωςτικι ομάδα, αποτελοφμενθ από τον Χάρθ και τον Σταφρο, 

δφο παιδιά με μακθςιακά προβλιματα, τον Λευτζρθ, αγόρι ρωςικισ καταγωγισ και 

Μάρτυρα του Λεχωβά, που δυςκολευόταν να ςυμμετάςχει ςε οποιαδιποτε 

εξωςχολικι ςυνεργαςία, και τθν Ελεονϊρα, κορίτςι αλβανικισ καταγωγισ με 

δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, είχε ανάγκθ από μια προςαρμογι και 

διαφοροποίθςθ ωσ προσ τισ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί θ 

διδαςκαλία ςτουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ των παιδιϊν. Άλλωςτε και θ 

Elisabeth Coelho, όταν αναφζρεται ςτα «διδακτικά και μακθςιακά ςτυλ ςε 

πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ» κάνει λόγο για διαφορετικζσ δυνάμεισ, ςτρατθγικζσ ι 

προτιμιςεισ των παιδιϊν ςε διαφορετικά είδθ γνωςτικισ δραςτθριότθτασ κακϊσ 

και για αντιλθπτικζσ προτιμιςεισ όπωσ οπτικζσ, ακουςτικζσ, ι απτικζσ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ.75 Σε αυτό το ςθμείο, χρειάηεται να υπενκυμιςτεί ότι ο ςχθματιςμόσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, όπωσ και των υπόλοιπων, δεν ζγινε από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια, αλλά βαςίςτθκε ςτθν επιλογι του κάκε βιβλίου από τουσ μακθτζσ. 

Βζβαια, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, υπιρχε μια προτίμθςθ του Χάρθ 

και του Σταφρου να αποτελοφν πάντα ομάδα, όπωσ και του Λεωνίδα να 

ςυνεργάηεται μαηί τουσ. 

Ππωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν, τρία 

από τα τζςςερα παιδιά είχαν ολοκλθρϊςει τθν ανάγνωςθ του βιβλίου τουσ, εκτόσ 

από τον Σταφρο, μακθτι ελλθνικισ καταγωγισ με προβλιματα δυςλεξίασ, που είχε 

διαβάςει «περίπου το μιςό». Κακϊσ κανζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ δεν είχε 

αςχολθκεί με κάποια τεχνικι δραματοποίθςθσ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια 

                                                
74

 Β. Αποςτολίδου, «Λογοτεχνία και Λδεολογία: το ηιτθμα των αξιϊν κατά τθ διδαςκαλία τθσ 
λογοτεχνίασ» ςτο Β. Αποςτολίδου, Ε. Χοντολίδου (επιμ), Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-
Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 1999, ς. 344.  
75

 E. Coelho, Διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. 
Μθτακίδου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 403. 
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ανζλαβε να εξθγιςει και να διαφοροποιιςει τισ δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να 

προςαρμοςτοφν ςτα μακθςιακά ςτυλ και ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν. Χωρίσ θ 

διδαςκαλία να αποτελεί εξατομίκευςθ, ζγινε μια προςπάκεια να δθμιουργθκεί ζνα 

πολυαιςκθτθριακό μακθςιακό περιβάλλον, προςαρμοςμζνο ςτα ενδιαφζροντα, τθ 

μοναδικότθτα και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του κάκε μακθτι.76 

Ζτςι, δόκθκαν ςυχνζσ ευκαιρίεσ ςτα ςυγκεκριμζνα παιδιά να ςταματοφν τθ 

δράςθ του βιβλίου τουσ ϊςτε να ζχουν τον χρόνο να επεξεργάηονται και να 

εμβακφνουν ςτα κείμενα. Βιϊνοντασ τισ δράςεισ των κειμζνων οι μακθτζσ 

κατάφερναν να αγγίηουν τα βακφτερα νοιματα. Κάποιεσ επιπλζον πρακτικζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν καλφτερθ ςυμμετοχι τθσ ομάδασ ιταν θ δθμιουργία 

διαρκϊν ςυνδζςεων με τθν ανάγνωςθ, θ ζμφαςθ ςτθ χρονικι ςειρά των γεγονότων 

και θ δθμιουργία υποκετικϊν φανταςτικϊν καταςτάςεων.77 

Ριο ςυγκεκριμζνα, προκειμζνου να διευκολφνεται θ ςυχνι αδφνατθ 

βραχφχρονθ μνιμθ των δυςλεκτικϊν παιδιϊν, δθμιουργικθκαν οπτικά ερεκίςματα 

ςτον πίνακα, ςε καρτζλεσ ι ςε χαρτί του μζτρου και ςχεδιάςτθκαν διαγράμματα και 

ςχιματα που αφοροφςαν τισ δραςτθριότθτεσ.78 Χρθςιμοποιικθκε αρκετά θ 

επανάλθψθ, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν αναγνωςτικι κατανόθςθ, και δόκθκε ζμφαςθ 

ςτο ςτάδιο τθσ μετάβαςθσ από τθ μια δραςτθριότθτα ςτθν άλλθ, προκειμζνου να 

αντιλαμβάνονται οι μακθτζσ τι ακριβϊσ τουσ ηθτείται και να οργανϊνουν καλφτερα 

τισ πλθροφορίεσ.79 Τα ίδια τα παιδιά προζβθκαν αρκετζσ φορζσ ςτθν αναηιτθςθ τθσ 

περίλθψθσ και τθσ κεντρικισ ιδζασ είτε κάποιου αποςπάςματοσ είτε ολόκλθρου του 

βιβλίου. Άλλωςτε θ Φαίθ Αντωνίου αναφζρει ότι «θ πιο αποτελεςματικι μζκοδοσ 

για τθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ των μακθτϊν με Μακθςιακζσ 

Δυςκολίεσ είναι θ ςαφισ διδαςκαλία ςτρατθγικϊν περίλθψθσ».80 Μάλιςτα θ 

ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι, ςε ςυνδυαςμό με τισ «ςκαλωςιζσ» γραφισ και τθ 

                                                
76 Θ ςυγκεκριμζνθ προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, βρίςκει αρκετζσ αναλογίεσ 
ςτισ αρχζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ. Θ Σουηάνα Ραντελιάδου ςχετικά αναφζρει ότι θ 
διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία δεν ταυτίηεται οφτε με τθν ατομικι, ζνασ προσ ζναν διδαςκαλία, οφτε 
με τθν εξατομίκευςθ. Αποτελεί μια ποιοτικι τροποποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, δουλεφει ςε 
διαφορετικά επίπεδα, ςχεδιάηεται με βάςθ τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν και δεν 
περιμζνει να αποτφχει θ διδαςκαλία για να παρζμβει διορκωτικά ςτθ ςυνζχεια, αλλά γίνεται εκ των 
προτζρων. Σ. Ραντελιάδου, «Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία», ςτο Ραντελιάδου & Αντωνίου 2008, 
ό.π., ς. 7 – 9. 
77 Μ. Peter, «Developing Drama from Story» ςτο A. Kempe (επιμ.), Drama Education and Special 
Needs, Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, 1996, 58-60. 
78Θ Φαίθ Αντωνίου αναφζρεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ με τον όρο «οπτικο-χωρικοί 
οργανωτζσ» που βοθκοφν ςτθν επεξεργαςία κειμζνων. Στο Ραντελιάδου & Αντωνίου 2008, ό.π., ς. 
43. 
79 Α. Βλάχου-Μπαλαφοφτθ, «Εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ –Ανάλυςθ ζργου» ςτο Ρ. Καραγιάννθ, 
Εκπαίδευςθ και αναπθρία: Από τθν ειδικι αγωγι ςτθν ενταξιακι εκπαίδευςθ, Αριςτοτζλειο 
Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, Διδαςκαλείο «Δθμιτρθσ 
Γλθνόσ», ς.259-260, ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ ςθμειϊςεισ μακιματοσ. 
80

 Ραντελιάδου & Αντωνίου 2008, ό.π., ς. 44. «Θ μζκοδοσ βαςίηεται ςτθ χριςθ ερωτιςεων που 
ςχετίηονται με τθ δομι του κειμζνου, είτε με τθν εφρεςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ τθσ κάκε παραγράφου 
και τθν τελικι ςφνοψθ των ιδεϊν, είτε με τθ δθμιουργία ερωτιςεων για κάκε ςθμαντικι 
πλθροφορία και τθν απάντθςθ αυτϊν με παράφραςθ». 
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ςυμπλιρωςθ προτάςεων, ανταποκρίκθκε ιδιαίτερα και ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν 

που αντιμετϊπιηαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα, δθλαδι τθσ Ελεονϊρασ, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ και του Λευτζρθ και Χάρθ, μακθτζσ ρωςικισ 

καταγωγισ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ζγινε ςεβαςτόσ ο προςωπικόσ ρυκμόσ εργαςίασ 

κάκε μακθτι και λιφκθκε υπόψθ θ όποια δυςκολία ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

προςοχισ και ςτθν επεξεργαςία και ςφνκεςθ των πλθροφοριϊν. 

Βάςει όλων των παραπάνω προςκθκϊν και τροποποιιςεων, θ ομάδα 

αςχολικθκε με τισ δραςτθριότθτεσ του βιβλίου τθσ, είτε ομαδικά, κατά τθ διάρκεια 

των ςυναντιςεων, είτε ατομικά, ο κακζνασ ςε προςωπικό χϊρο και ελεφκερο 

χρόνο. Με άλλα λόγια, θ τζταρτθ αναγνωςτικι ομάδα αποτζλεςε τθ μόνθ που τα 

μζλθ τθσ δεν ςυναντικθκαν και δεν ςυνεργάςτθκαν εκτόσ του χϊρου του ςχολείου. 

Κατά τθ διάρκεια, όμωσ, των ςχολικϊν ςυναντιςεων ςθμειϊκθκε μια καλι 

επικοινωνία και ςυνεργαςία των μακθτϊν. 

Αναλυτικότερα, ωσ πρϊτθ δραςτθριότθτα, θ ομάδα επζλεξε τον χάρτθ τθσ 

ιςτορίασ με τον οποίο ανζφερε τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ που επιςκζφτθκε ο 

Εξερευνθτισ και ο κάπταιν Βαρκολομαίοσ Μπόρφιν κακϊσ και τα κφρια γεγονότα 

τθσ ιςτορίασ. Άλλθ τεχνικι που χρθςιμοποίθςε θ ομάδα με επιτυχία ιταν θ 

μεταμόρφωςθ, κατά τθν οποία τα παιδιά, ωσ χρθςτικά αντικείμενα τθσ 

κακθμερινότθτασ του Ναυαγοφ Κουνκοφν, περιζγραφαν τθ ηωι του ςτο ερθμονιςι. 

Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, κακϊσ παρζπεμπε ςε ςτοιχεία τθσ κακθμερινότθτασ του 

Ναυαγοφ, ςυνδφαηε και τθν τεχνικι μια μζρα ςτθ ηωι: «είμαι θ απόχθ με τθν οποία 

ο Κόμθσ Κουνκοφν ζπιανε ξιφίεσ για να τουσ τρϊει ψθτοφσ/είμαι θ χουρμαδιά που 

του ζδινε φροφτα/είμαι θ τςαγιζρα που ετοίμαηε το τςάι του/είμαι το ςαξόφωνο 

που ζπαιξε κάκε Κυριακι». Τεχνικι που αναδείχκθκε δθμοφιλισ και για τθν τζταρτθ 

ομάδα ιταν το γράμμα ςε ρόλο. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ομάδα, ςε ρόλο του Ναυαγοφ 

Κοκκινοτρίχθ, ζγραψε ζνα γράμμα που απευκφνονταν προσ τθ ςφηυγό του, τθν 

κόμιςςα Κουνκουνίτα. Ωσ προσ το περιεχόμενο, το γράμμα, ιδιαίτερα λιτό και 

ςφντομο, ςυμφωνοφςε απόλυτα με τθν ιςτορία του βιβλίου, χωρίσ να αναφζρεται 

ςε ςτοιχεία τθσ φανταςίασ των παιδιϊν: πζρα από κάποια ςτοιχεία τθσ 

κακθμερινότθτασ του πρωταγωνιςτι, περιλάμβανε τθν πρόςκλθςθ του κόμθ προσ 

τθν κόμιςςα να μετακομίςει ςτο μικρό ερθμονιςι.81  

Στθν προςπάκεια τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ να τονιςτεί θ 

διαφορετικότθτα του Ναυαγοφ, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςχετικά με τον ιρωα και 

ηθτικθκε από τθν ομάδα να δθμιουργιςει το περίγραμμα του χαρακτιρα πριν και 

μετά το ναυάγιο. Οι μακθτζσ τον χαρακτιριςαν αρχικά ωσ «πλοφςιο 

κόμθ/καλομακθμζνο με εφκολθ ηωι αφοφ ζχει λεφτά». Ρεριςςότερο, δθλαδι, 

επικεντρϊκθκαν ςε χαρακτθριςμοφσ που αφοροφςαν τθν οικονομικι του 

                                                
81

 Το ςφντομο γράμμα των παιδιϊν, γραμμζνο ςτο τετράδιο ταξιδιοφ είχε ωσ εξισ: «αγαπθτι μου, 
είμαι πολφ καλά εδϊ ςε ζνα νθςί. Κάκε πρωί τρϊω ψάρι και χουρμάδεσ. Ραίηω ςαξόφωνο και πλζκω 
κόκκινα καςκόλ από τα μοφςια μου. Κα ικελα να ζρκεισ κι εςφ εδϊ και μετά φεφγουμε μαηί. Με 
αγάπθ, ο κόμθσ Κουνκοφν». 
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κατάςταςθ, παρά ςτον χαρακτθριςμό του βιβλίου ωσ «ευγενικό καλόκαρδο κόμθ». 

Μόνο θ Ελεονϊρα, το μοναδικό κορίτςι τθσ ομάδασ, δεν εςτίαςε ςτθν οικονομικι 

κατάςταςθ του ιρωα και πρόςκεςε τα επίκετα «φιλότιμοσ/ κομψόσ και όμορφοσ». 

Εντφπωςθ προκάλεςε ςτθ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ο εντοπιςμόσ των 

εξωτερικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αριςτοκρατίασ: «είναι αριςτοκράτθσ αφοφ φοράει 

μονόκλ και ταξιδεφει ςτθν πρϊτθ κζςθ».82 Επίςθσ, χαρακτθρίςτθκε ωσ πικανότατο 

«ψϊνιο» και «μάλλον τςιγκοφνθσ», κακϊσ υποςτθρίχτθκε ότι «όλοι οι πλοφςιοι 

είναι ψϊνια και τςιγκοφνθδεσ».  

Πςον αφορά το περίγραμμα χαρακτιρα του Κόμθ Κουνκοφν μετά το 

ναυάγιο, τα παιδιά ηωγράφιςαν ζναν ιρωα κοντά ςτθν εικονογράφθςθ του βιβλίου 

με κφριο χαρακτθριςτικό τθν «τεράςτια γενειάδα». Σε αυτό το χαρακτθριςτικό 

εντόπιςαν αρχικά τθ διαφορετικότθτα του χαρακτιρα. Συγκεκριμζνα, υποςτιριξαν 

ότι «ζχει μεγάλθ γενειάδα που δεν ςταματά και αυτό τον κάνει διαφορετικό». 

Μάλιςτα, κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ, δφο μακθτζσ ομά 

χρθςιμοποίθςαν τισ λζξεισ «ελάττωμα» και «πρόβλθμα» για να εκφράςουν τθ 

διαφορετικότθτα του κόμθ: «ιταν ζξυπνοσ γιατί το ελάττωμά του το χρθςιμοποίθςε 

υπζρ του/ το πρόβλθμά του του βγικε προσ όφελοσ». Οι μακθτζσ ανζφεραν ότι ςτο 

ερθμονιςι ο Ναυαγόσ ιταν «φτωχόσ, ταλαιπωρθμζνοσ, μπατίρθσ, άγριοσ». Ράνω ςε 

αυτοφσ τουσ χαρακτθριςμοφσ, ξεκίνθςε μια ςυηιτθςθ για τθ μεγάλθ αλλαγι ςτθ ηωι 

του πρωταγωνιςτι κακϊσ και τισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ που βίωςε: «ζγινε 

μοναχικόσ ςτο νθςί ενϊ ςτθν αρχι δεν ιταν, αλλά ζπαιηε μπιη με τθ Γιαπωνζηα ςτο 

ςαλόνι του καραβιοφ/ ζγινε φτωχόσ από πλοφςιοσ αλλά τελικά κζρδιςε/ ιταν 

καλομακθμζνοσ και ζγινε ταλαιπωρθμζνοσ». Τα παιδιά τελικά, άγγιξαν μια 

επιπλζον πτυχι τθσ διαφορετικότθτασ του ιρωα: ότι, δθλαδι, βίωςε το 

διαφορετικό μζςα από τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ αντεπεξιλκε: «ζγινε 

Άλλοσ/διαφορετικόσ αλλά κατάφερε να επιβιϊςει ςτισ δυςκολίεσ του νθςιοφ/ιταν 

άτυχοσ αλλά βρζκθκε τυχερόσ». Μάλιςτα, ο Λευτζρθσ ανζφερε ότι ο 

«οποιοςδιποτε άνκρωποσ κα μποροφςε να βρεκεί ςτθ κζςθ του κόμθ», δθλαδι, να 

ανατραποφν οι ςυνκικεσ τθσ ηωισ του, και χαρακτθριςτικά ανζφερε κάποιουσ 

«άντρεσ που ζχουν καλι δουλειά και μετά τθ χάνουν επειδι τουσ διϊχνουν». Ζτςι, 

ςυνεχίςτθκε θ ςυηιτθςθ γφρω από ςχετικζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν: θ Ελεονϊρα 

ςυγκεκριμζνα, ανζφερε για ζνα ςυγγενικό τθσ πρόςωπο ότι «ςτθν Αλβανία είχε 

μαγαηί και εδϊ δεν ζβριςκε δουλειά για ζνα χρόνο». 

Θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια πρότεινε ςτθν ομάδα να αναφερκεί ςε 

χαρακτθριςμοφσ και λζξεισ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ των μελϊν τθσ. Σχετικά με αυτό, 

ζντονθ ιταν θ χαρά τθσ προςφοράσ του Χάρθ, ενόσ παιδιοφ με γενικότερθ ςυςτολι 

και προβλιματα δυςλεξίασ. Ο μακθτισ με ενκουςιαςμό πρόςφερε ςτθν ομάδα τθ 

ρωςικι λζξθ «μπαγκάτι» που ςθμαίνει πλοφςιοσ για το περίγραμμα χαρακτιρα του 

κόμθ. Σαν απάντθςθ, κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ, οι 
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 Θ λζξθ «μονόκλ» δεν ιταν γνωςτι ςτθν πλειοψθφία των παιδιϊν, όμωσ ζγινε ςαφισ με τθ βοικεια 
τθσ εικονογράφθςθσ του βιβλίου και κατόπιν από τθν επεξιγθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. 
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μακθτζσ ομά αναφζρκθκαν ςτισ λζξεισ «μπαρμπαλό» που ςθμαίνει πλοφςιοσ, 

«μπαρικανόσ» που ςθμαίνει ψθλομφτθσ και «κόρκουρου» δθλαδι μοναχικόσ. Θ 

τζταρτθ ομάδα αποδζχτθκε τθν προςφορά λζξεων των παιδιϊν ομά και 

προςπάκθςε να τισ επαναλάβει και να τισ χρθςιμοποιιςει. 

Άλλθ μια τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε ομαδικά, χωρίσ ιδιαίτερεσ 

δυςκολίεσ, ιταν οι ςυμβουλζσ. Ηθτικθκε, δθλαδι, από τα τζςςερα μζλθ τθσ ομάδασ 

να δϊςουν ςυμβουλζσ ι να προτείνουν άλλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

διαφορετικότθτασ του ναυαγοφ, τθν κρίςιμθ ςτιγμι που θ γενειάδα του μάκραινε 

αςταμάτθτα. Λδιαίτερα ζξυπνεσ και εναλλακτικζσ αποδείχκθκαν οι προτάςεισ των 

παιδιϊν: «κα μποροφςε να ξεριηϊςει το μοφςι με τα χζρια του/να το κόψει με τθ 

μφτθ του ξιφία/να το κόψει με το γυάλινο μονόκλ ι με ζνα κοράλλι από τθ 

κάλαςςα». Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι θ ομάδα, όχι μόνο κατανόθςε τθν 

ιςτορία, αλλά προζβθκε ςε πρακτικι χριςθ κάποιων ςτοιχείων και αναφορϊν τθσ. 

Σε ατομικό επίπεδο, ο Λευτζρθσ αςχολικθκε με τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ, 

τθν οποία και παρουςίαςε ςτθν τάξθ. Ριο αναλυτικά, ο Λευτζρθσ προετοίμαςε 

γραπτά μια ςυνζντευξθ τθλεοπτικισ εκπομπισ ςτθν οποία ιταν καλεςμζνοσ ο 

κόμθσ. Ο ίδιοσ επζλεξε να υποδυκεί τον ρόλο του δθμοςιογράφου και ανζκεςε ςτον 

Χάρθ τον ρόλο του ςυνεντευξιαηόμενου Κουνκοφν. Οι ερωτιςεισ του αφοροφςαν τθ 

ςυνολικι περιπζτεια του ιρωα, τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του: «φοβικθκεσ 

κακόλου που ιςουν μόνοσ ςτο νθςί/πίςτεψεσ ότι δεν κα τα καταφζρεισ/κα ικελεσ 

να επιςτρζψεισ πίςω;». Οι απαντιςεισ του πρωταγωνιςτι αφοροφςαν κυρίωσ ζνα 

κετικό αιςιόδοξο μινυμα: «νόμιςα ότι ιμουν άτυχοσ αλλά και από ζνα αρνθτικό 

γεγονόσ μπορεί να βγει κάτι κετικό/χρειαηόταν πολλι δφναμθ και υπομονι».  

Σε ατομικό, επίςθσ, επίπεδο, θ Ελεονϊρα δθμιοφργθςε μια λίςτα με 

ανταλλάγματα που θ ίδια κα ζδινε, προκειμζνου να αποκτιςει ζνα «πολφτιμο 

καςκόλ πλεγμζνο από τα μοφςια του Ναυαγοφ». Τα ανταλλάγματα που ανζφερε 

αποτελοφςαν αποκλειςτικά αντικείμενα που αναφζρονταν ςτο βιβλίο και όχι 

αντικείμενα τθσ επιλογισ τθσ: «τςιπσ, φουντοφκια, τηίτηιφα, πλαςτελίνθ, λικζρ από 

αγριοφράουλεσ κρεμάςτρεσ και χαλκομανίεσ». Θ μακιτρια δικαιολόγθςε τισ 

ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ ωσ μία προςπάκεια ι και αναςφάλεια να γράψει «τα 

ςωςτά αφοφ τα λζει το βιβλίο». Μετά, όμωσ, από τθν παρουςίαςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ ςτθν τάξθ, τα μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεργάςτθκαν και αποφάςιςαν να 

εμπλουτίςουν τθ λίςτα με τα ανταλλάγματα των προςωπικϊν τουσ επιλογϊν: «κζικ 

τθσ γιαγιάσ /μια γκάιντα/μια μπάλα ποδοςφαίρου». Ρροφανϊσ τα παιδιά, ζχοντασ 

λειτουργιςει ομαδικά ςτισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ, είχαν ανάγκθ να 

μοιραςτοφν το βάροσ τθσ προςωπικισ ευκφνθσ με μια ομαδικι επιλογι που ιταν, 

κατά τθν κρίςθ τουσ, πιο αςφαλισ. 

Θ τελευταία δραςτθριότθτα με τθν οποία αςχολικθκαν τα παιδιά ομαδικά 

ιταν ο μανδφασ του ειδικοφ. Ππωσ οι προθγοφμενεσ ομάδεσ, ζτςι και θ τελευταία, 

δεν ιταν εξοικειωμζνθ με τθν αναηιτθςθ και εφρεςθ των πλθροφοριϊν, οπότε και 
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ςε αυτι τθν περίπτωςθ το υλικό δόκθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια.83 Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ, ωσ ειδικοί ιχκυολόγοι, κλικθκαν να δϊςουν 

πλθροφορίεσ για το κθλαςτικό «φάλαινα» ςτον αφθγθτι του βιβλίου ι αλλιϊσ ςτον 

Εξερευνθτι που ενδιαφερόταν να φωτογραφιςει μία. Οι μακθτζσ παρουςίαςαν τθ 

δραςτθριότθτα με τθ μορφι τθσ ςυνζντευξθσ, όπου ο Εξερευνθτισ απθφκυνε 

ερωτιςεισ τουσ ειδικοφσ ιχκυολόγουσ. Πμωσ, θ ομάδα ζκανε ελάχιςτθ χριςθ του 

υλικοφ: αναφζρκθκε ςε πολφ βαςικά ςτοιχεία του κθλαςτικοφ, όπωσ το μζγεκοσ, 

τθν τροφι, τουσ κινδφνουσ που διατρζχει και ζδειξε πολλζσ εικόνεσ αναφορικά με 

αυτά τα κζματα. 

 Σε γενικζσ γραμμζσ, θ τζταρτθ ομάδα, αντεπεξιλκε ςτθν αναγνωςτικι 

διαδικαςία, κακϊσ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, και τα τζςςερα μζλθ 

είχαν διαβάςει ολόκλθρο το βιβλίο. Βζβαια, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι ο 

Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ με προβλιματα δυςλεξίασ, χρειάςτθκε τθ 

βοικεια τθσ μθτζρασ του για να το ολοκλθρϊςει, ςε αντίκεςθ με τα υπόλοιπα 

παιδιά που υποςτιριξαν ότι το διάβαςαν μόνα τουσ. Θ ίδια θ μθτζρα του μακθτι –

που αρχικά ςθμείωςε μια επιφυλακτικι ςτάςθ απζναντι ςτο πρόγραμμα– τόνιςε ότι 

ολοκλιρωςε το βιβλίο με το γιο τθσ «προκειμζνου το παιδί να ςυμμετζχει ςτθν 

ομάδα και ςτθ δραματοποίθςθ, να παίηει και να μθν αποκλειςτεί». Και ςε αυτό το 

ςθμείο διαφαίνεται ότι θ δραματοποίθςθ λειτοφργθςε ωσ κίνθτρο για τθ 

λογοτεχνικι ανάγνωςθ. Σε ό,τι αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ, τα παιδιά με τισ 

κατάλλθλεσ προςκικεσ και διαφοροποιιςεισ ςτα προςωπικά μακθςιακά ςτυλ, 

κατάφεραν να αντεπεξζλκουν ςε πολλζσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, τισ οποίεσ 

χρθςιμοποίθςαν ςτθ νοθματοδότθςθ του βιβλίου τουσ. 

Κατά τθν τελικι παρουςίαςθ, θ ομάδα ςθμείωςε αρκετι επιτυχία ςτο πρϊτο 

μζροσ, όπου ζδωςε τθ διιγθςθ τθσ υπόκεςθ του ζργου και τα βαςικά του ςτοιχεία: 

τον τόπο, τον χρόνο, τον αφθγθτι, τουσ χαρακτιρεσ, τα γεγονότα τθσ πλοκισ, τον 

ςυγγραφζα. Μάλιςτα, τα παιδιά επζλεξαν να διαβάςουν ζνα κακοριςτικό 

απόςπαςμα του βιβλίου, το ςθμείο όπου αναφζρεται ςτθν κρίςιμθ κατάςταςθ του 

ναυαγοφ, όταν, δθλαδι, μεγαλϊνει αςταμάτθτα το μοφςι του και ακόμθ δεν ζχει 

βρει τθ λφςθ των μάλλινων καςκόλ. Ππωσ διλωςε θ ομάδα, το ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα επιλζχτθκε προκειμζνου «να ζχει αγωνία το κοινό κατά τθν 

παρουςίαςθ». Το κοινό, όμωσ, που αποτελοφνταν από τισ τρεισ υπόλοιπεσ 

αναγνωςτικζσ ομάδεσ, ιταν αρκετά κριτικό, ίςωσ και αυςτθρό, με τθν τζταρτθ 

ομάδα και τθ βομβάρδιςε με πολλζσ ερωτιςεισ και λεπτομζρειεσ για τθν υπόκεςθ 

του βιβλίου. Αποτζλεςμα ιταν, ςε κάποιο ςθμείο, να ςθμειϊςουν τα παιδιά 

κάποιεσ διχογνωμίεσ και αςάφειεσ, πράγμα που ιρκε να αποκαταςτιςει ο 

Λευτζρθσ, ο μακθτισ ςτον οποίο ςτθριηόταν περιςςότερο θ ομάδα. Ιταν πάντωσ 
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 Ρλθροφορίεσ για τθ «φάλαινα» δόκθκαν από τισ εγκυκλοπαίδειεσ: Κουςτϊ, Ο κόςμοσ των 
καλαςςϊν, Θθλαςτικά ςτθ κάλαςςα, μτφ. Α. Νίκασ, τόμοσ δζκατοσ, Αλκυϊν, Ακινα, 1985, ς. 75-79, 
108-109 και Σειρά Γνϊςεων Επιςτιμθ και Ηωι, τόμοσ δζκατοσ όγδοοσ, Χατηθϊακϊβου Α.Ε., 
Κεςςαλονίκθ-Ακινα, ς. 179-180. 
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γεγονόσ, ότι τα ςυγκεκριμζνα παιδιά ζδειχναν ιδιαίτερα αγχωμζνα και ανιςυχα για 

τθν επιτυχία τθσ παρουςίαςισ τουσ. Επιπλζον, θ παρουςία κάποιων γονιϊν –από 

τθν πρϊτθ και δεφτερθ αναγνωςτικι ομάδα– κατά τισ τελικζσ παρουςιάςεισ και θ 

βιντεοςκόπθςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ δυςκόλεψαν δφο μζλθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, ςυγκεκριμζνα τον Χάρθ και τον Σταφρο: «οι μαμάδεσ ιρκαν 

για τθν παρουςίαςθ του δικοφ μασ βιβλίου;/κυρία, δεν μπορϊ, ντρζπομαι ςτθν 

κάμερα».  

Σχετικά με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι μακθτζσ επζλεξαν να 

παρουςιάςουν μόνο μία δραςτθριότθτα, ςυγκεκριμζνα τον μανδφα του ειδικοφ που 

δόκθκε με τθ μορφι ςυνζντευξθσ. Σε ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, αν 

κα ικελαν να παρουςιάςουν και κάποια άλλθ δραςτθριότθτα, τα παιδιά 

υποςτιριξαν ότι, επειδι τισ ζχουν ιδθ παρουςιάςει ςε προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ, 

κα προτιμοφςαν να ςταματιςουν τθν παρουςίαςθ. Μςωσ, θ τζταρτθ ομάδα να 

αιςκάνκθκε άβολα με τθν αντίδραςθ τθσ υπόλοιπθσ τάξθσ, που ςθμείωςε μια πιο 

ζντονθ και κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ. Σε αυτό το 

ςθμείο χρειάςτθκε θ παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, θ οποία 

υποςτιριξε και επιβράβευςε τθν προςπάκεια τθσ ομάδασ. Ωσ ςυνζχεια, 

ακολοφκθςε μια ςυηιτθςθ γφρω από το βιβλίο του Ευγζνιου Τριβιηά ςτθν οποία 

ςυμμετείχαν όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ κακϊσ και οι παραβριςκόμενοι γονείσ. Κατά 

κφριο λόγο υποςτθρίχτθκε ότι «χρειαηόταν θ αλλαγι ςτθ ηωι του ναυαγοφ για να 

γίνει πιο όμορφθ και ενδιαφζρον (sic)/ οι δυςκολίεσ ζκαναν τον κόμθ πιο δυνατό/ θ 

βαρετι πλοφςια ηωι του πιρε νόθμα». Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι οι 

ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ βρίςκονται ςε αναλογία με τα ςχόλια του Τθλζμαχου 

Μουδατςάκι για τθν περίπτωςθ του Τριβιηά, όταν αναφζρει ότι ςτο ζργο του «θ 

μονοτονία τθσ ευτυχίασ καταντάει πλιξθ. Θ ηωι κζλει το πάνω και το κάτω. 

Σκαμπανεβάςματα και δυςκολίεσ που μπλζκονται ςτα πράγματα, ξυπνάνε τισ 

αιςκιςεισ και δυναμϊνουν τισ χαρζσ».84 Με άλλα λόγια, τα παιδιά, λειτουργϊντασ 

ωσ μία ενιαία ομάδα, κατάφεραν να ςυνειδθτοποιιςουν και να αγγίξουν βαςικά 

νοιματα του ζργου του ςυγγραφζα. 

 

Δραςτθριότθτα Κατακλείδα 

Με τθν ολοκλιρωςθ και τθσ τζταρτθσ παρουςίαςθσ, διάχυτοσ ιταν ο 

ενκουςιαςμόσ και θ ικανοποίθςθ των ομάδων, κακϊσ κατάφεραν με επιτυχία να 

ανταποκρικοφν ςτα λογοτεχνικά βιβλία. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο κριτικόσ 

φίλοσ «ιταν φανερό το πνεφμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν των ομάδων, αφοφ 

ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ υπιρχε καταμεριςμόσ ευκυνϊν και αλλθλοκάλυψθ, 

κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τουσ κάκε παιδί είχε κάποιο ρόλο 
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 Ο Τθλζμαχοσ Μουδατςάκισ, όταν αναφζρεται ςτο ζργο του Ευγζνιου Τριβιηά, διακρίνει τθν 
«κίνθςθ ωσ αρχι ηωισ, τθν κίνθςθ που αντιτίκεται ςτθν πλιξθ τθσ μονότονθσ ευτυχίασ». 
Συγκεκριμζνα βρίςκει αναλογίεσ ανάμεςα ςτο ζργο του Ευγζνιου Τριβιηά «Χίλιεσ και μια Γάτεσ» και 
ςτο ζργο του Μολιζρου «Κατεργαριζσ του Σκαπίνου». Στο Τ. Μουδατςάκισ, Θ Θεωρία του Δράματοσ 
ςτθ ςχολικι πράξθ. Το κεατρικό παιχνίδι. Θ δραματοποίθςθ, Καρδαμίτςα, Ακινα, 1994, ς. 218, 222.  
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και κανζνα δεν ζμενε άπραγο». Βζβαια, μεταξφ των τεςςάρων ομάδων υπιρχε μια 

διάκεςθ για διάκριςθ. Συγκεκριμζνα θ πρϊτθ ομάδα, υπεφκυνθ για το βιβλίο Και 

ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, ηιτθςε ψθφοφορία με ςκοπό να αναδειχκεί το 

πιο αγαπθτό βιβλίο τθσ τάξθσ. Σφμφωνεσ με τθν ψθφοφορία ιταν θ δεφτερθ ομάδα 

με βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει και θ ομάδα τθσ Τρικυμίασ. Ωσ προσ τθν ψθφοφορία, 

ανζκφραςτθ ιταν θ ομάδα του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ. Σε ςχετικι ερϊτθςθ τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ για το πόςα από τα παιδιά τθσ κα επζλεγαν να 

διαβάςουν κακζνα από τα βιβλία που παρουςιάςτθκαν, δεκατζςςερα από τα 

δεκαπζντε παιδιά που ιταν παρόντα επζλεξαν το βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ 

Μάγια το τολμϊ, δϊδεκα ςτα δεκαπζντε επζλεξαν το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει, 

δϊδεκα επίςθσ επζλεξαν τθν Τρικυμία και οχτϊ τον Ναυαγό Κοκκινοτρίχθ. Το 

γεγονόσ ότι θ τζταρτθ ομάδα ςθμείωςε τθ μικρότερθ επιτυχία και αποδοχι, ίςωσ να 

οφειλόταν και ςτο γεγονόσ ότι τα ςυγκεκριμζνα παιδιά ιταν τα λιγότερο δθμοφιλι 

τθσ τάξθσ. 

Ωσ κατακλείδα-δραςτθριότθτα μετά το τζλοσ των παρουςιάςεων, προτάκθκε 

ςε όλεσ τισ ομάδεσ να ςυμμετάςχουν ταυτόχρονα ςε ζνα δείπνο ςυγγραφζων, όπου 

κα ςυηθτοφςαν για όλα τα βιβλία εκπροςωπϊντασ ο κακζνασ τθν ομάδα του. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ανταποκρίκθκαν όλα τα παιδιά, δείχνοντασ 

υπευκυνότθτα και αλλθλοβοικεια ςτθν παρουςίαςθ των ερμθνειϊν και 

επιχειρθμάτων τουσ. Στο δείπνο ςυγγραφζων κάποιεσ ομάδεσ χρθςιμοποίθςαν τθν 

τεχνικι ςυλλογικόσ χαρακτιρασ προκειμζνου να υποδυκοφν ωσ ομάδα τον 

ςυγγραφζα του βιβλίου τουσ ενϊ άλλεσ χρθςιμοποίθςαν περιςςότερουσ ρόλουσ 

όπωσ του ςυγγραφζα, του εικονογράφου, του εκδότθ ι και του κριτικοφ 

λογοτεχνικϊν κειμζνων. Λδιαίτερα ςθμαντικζσ ιταν οι πλθροφορίεσ που ζδωςε θ 

ομάδα του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ για τθ λεξιμαγικι τζχνθ του Τριβιηά.85 Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο Λευτζρθσ, ςε ρόλο κριτικοφ του ζργου του ςυγγραφζα αναφζρκθκε 

ςτισ πολυςφνκετεσ λζξεισ που ο Τριβιηάσ δθμιουργεί: «καραβόγατοσ, 

πεταλουδόψαρα» κακϊσ και ςτισ αλλαγζσ των τοπωνυμίων που εφευρίςκει: 

«Μπαγαςθτικό Ρζλαγοσ, ακτζσ Καρυδωνίασ, Λςπεπονία». Εξίςου δθμιουργικόσ ιταν 

ο ρόλοσ τθσ Αναςταςίασ, που ωσ κριτικόσ του βιβλίου Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια 

το τολμϊ ζδωςε αρκετζσ πλθροφορίεσ για τθν ελιςαβετιανι περίοδο ςτθν οποία 

αναφζρεται μζροσ του βιβλίου τθσ. Σχετικά με αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, άμεςθ ιταν θ 

ςυμμετοχι του Χρόνθ, που ωσ Ουίλλιαμ Σαίξπθρ, ωσ ςυγγραφζασ, δθλαδι, τθσ ίδιασ 

χρονικισ περιόδου αναφζρκθκε ςτο ζργο του και ςτθν εποχι του. Τζλοσ, αρκετζσ 

                                                
85Σθμειϊνεται ότι για τισ ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ των παιδιϊν χρειάςτθκε και θ ςυμβολι τθσ 
εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. Ο όροσ «λεξιμαγικι τζχνθ» χρθςιμοποιείται για τον Ευγζνιο Τριβιηά από 
τον Τθλζμαχο Μουδατςάκι. Γράφει ςυγκεκριμζνα ότι τα ονόματα των θρϊων του βαςίηονται ςε μια 
ποιθτικι παρετυμολογία και ότι ο ςυγγραφζασ δθμιουργεί ποικίλα γλωςςολεξικά φαινόμενα, 
πολυςφνκετεσ λζξεισ, παρθχθτικζσ ετυμολογίεσ και παραφκορά τοπωνυμίων. Στο Τ. Μουδατςάκισ, 
«Ευγζνιου Τριβιηά Χίλιεσ και μια γάτεσ, Θ λογοτεχνικι ςφςταςθ μιασ κωμικισ τυριγωδίασ» ςτο Λ.Ν. 
Βαςιλαράκθσ, Σφγχρονεσ οπτικζσ και προοπτικζσ τθσ λογοτεχνίασ για παιδιά και νζουσ, τυπωκιτω, 
Ακινα, 1998, ς. 259. 



289 

 

ιταν οι πλθροφορίεσ που ζδωςαν θ πρϊτθ και θ δεφτερθ αναγνωςτικι ομάδα, ςε 

ρόλο εκδότθ, για τισ ςειρζσ ςτισ οποίεσ ανικαν τα βιβλία τουσ, δθλαδι, τισ 

περιπζτειεσ τθσ Μάγιασ Μαγιοποφλασ και τισ ιςτορίεσ τθσ Σοφί αντίςτοιχα.86 Το 

δείπνο ςυγγραφζων αποτελοφςε τθν τελευταία δραςτθριότθτα τθσ αναγνωςτικισ 

διαδικαςίασ, με τθν οποία ολοκλθρωνόταν θ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ. 

 

Συηιτθςθ- Ανακεφαλαίωςθ 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ θ πλειοψθφία των μακθτϊν είχε 

ανταποκρικεί ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία και ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, 

ζχοντασ δουλζψει ςυνεργατικά ςτθν κάκε ομάδα. Ωσ μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων 

και πάλι αξιοποιικθκε θ ανοιχτι παρατιρθςθ, κακϊσ με επιτυχία είχε ςυντελζςει 

ςτθν καταγραφι όλων των περιςτατικϊν τθσ τάξθσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ. Βζβαια, 

ςε κάκε ςυνάντθςθ, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςυνζχιηε να δίνει βάςθ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ εςτίαςθσ που τθσ υποδείκνυε προθγουμζνωσ θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια.87 Χριςιμοσ, κεωρικθκε ο εφοδιαςμόσ τθσ 

ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ με το ακριβζσ πλάνο τθσ κάκε ςυνάντθςθσ, όπου 

γίνονταν ςαφείσ οι δραςτθριότθτεσ, οι ςτόχοι και οι προβλθματιςμοί. Στθ δεφτερθ 

φάςθ, κακοριςτικόσ ιταν και ο ρόλοσ του κριτικοφ φίλου που, εκτόσ από τθ 

βιντεοςκόπθςθ κάποιων ςυναντιςεων, ςυνετζλεςε ςτθν εμψφχωςθ και 

διευκόλυνςθ κάποιων ομάδων, κακϊσ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία προχπόκετε τθν 

παράλλθλθ εργαςία τεςςάρων ομάδων. Θ ςθμαντικότερθ, όμωσ προςφορά και των 

δφο ςυνεργάτιδων ζγκειται ςτθ φάςθ του ςτοχαςμοφ τθσ ζρευνασ δράςθσ, κακϊσ 

μζςα από τισ προτάςεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, διευκόλυναν τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςτον επαναςχεδιαςμό, βαςιςμζνο ςτισ ανάγκεσ και ςτισ 

παραμζτρουσ που προζκυπταν κάκε φορά. 

Σχετικά με τθ ςυλλογι δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ, 

ςυμπεριλαμβάνονταν ακόμθ ζνα ερωτθματολόγιο προσ τουσ μακθτζσ, μια 

ςυνζντευξθ-ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ τθσ τάξθσ και φυςικά το τετράδιο ταξιδιοφ του 

κάκε παιδιοφ, όπου γράφονταν οι εργαςίεσ των λογοτεχνικϊν βιβλίων. Το 

θμερολόγιο, θ ςυγγραφι, δθλαδι, προςωπικοφ θμερολογίου κάκε ςυνάντθςθσ από 

τουσ μακθτζσ, ιταν μια εργαςία ςτθν οποία θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ δεν 

                                                
86 Συγκεκριμζνα οι ομάδεσ αναφζρκθκαν ςτουσ τίτλουσ των υπόλοιπων βιβλίων των δφο ςειρϊν, ςτθ 
βαςικι τουσ υπόκεςθ και ςτισ εκδόςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα τα βιβλία ιταν: Θ δαςκάλα μασ θ Μάγια 
όλο και μασ κάνει μάγια, Με τθ Μάγια ςαν βρεκοφμε ςτθν τθλεόραςθ κα μποφμε, Με τθ Μάγια 
οδθγό ςτα βιβλία κα χακϊ, Θ δαςκάλα μασ θ Μάγια… τθσ ςειράσ Λωτόσ των εκδόςεων Ψυχογιόσ και 
Φτάνει πια Σοφί, Δφςκολα τα πράγματα για τθ Σοφί, Θ Σοφί κινδυνεφει, Το αδελφάκι μου κι εγϊ, Ο 
παπποφσ μου κι εγϊ, Οι φίλεσ μου, το περιςτζρι και εγϊ, Θ Σοφί κάνει τρζλεσ, Για το χταπόδι τθσ 
Αλλθλοφσ τθσ ςειράσ Ρράςινα Μιλα των εκδόςεων Κζδροσ. 
87

 Οι ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ εςτίαςθσ αφοροφςαν κατά πολφ τισ προθγοφμενεσ κεματικζσ τθσ 
πρϊτθσ φάςθσ αλλά είχαν προςτεκεί κάποιεσ επιπλζον: θ ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ ςτθν αναγνωςτικι 
διαδικαςία, θ ανάδειξθ δθμοφιλζςτερων τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, θ νοθματοδότθςθ των 
λογοτεχνικϊν κειμζνων, θ επιςτράτευςθ προςωπικϊν εμπειριϊν ανάλογων με αυτϊν των 
λογοτεχνικϊν βιβλίων, θ βίωςθ νζων κοινωνικϊν καταςτάςεων μζςα από τθν ταφτιςθ με τουσ 
λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ και θ όποια αλλαγι ςτάςεων των παιδιϊν μετά τθν ανάγνωςθ. 
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ανταποκρίκθκε ιδιαίτερα, κακϊσ θ τάξθ δεν ιταν εξοικειωμζνθ με τθν 

θμερολογιακι γραφι. Χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι οι τζςςερισ μακθτζσ που 

κράτθςαν θμερολόγιο ςτθν προθγοφμενθ φάςθ, ςυνζχιςαν να γράφουν και ςτθ 

δεφτερθ φάςθ. Ωσ προσ το περιεχόμενο, τα παιδιά, δθλαδι, θ Αναςταςία, ο Τίμοσ, ο 

Τάκθσ και ο Στζφανοσ, αναφζρονταν κυρίωσ ςτθ κετικι τουσ διάκεςθ απζναντι ςτο 

πρόγραμμα, ςτθν ανταπόκριςι τουσ ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν ομαδικι ςυνεργαςία.  

Βζβαια, υπιρχαν και κάποιεσ φράςεισ που φανζρωναν μια κριτικι διάκεςθ των 

παιδιϊν: «είναι ςωςτό να δίνουμε ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ/θ φιλία 

αξίηει πολλά πράγματα/πρζπει να βοθκάμε αυτοφσ που μασ χρειάηονται». Το 

γεγονόσ ότι θ τάξθ δεν αςχολικθκε με τθ γραφι θμερολογίου ίςωσ μπορεί να 

εξθγθκεί λόγω τθσ ζλλειψθσ άμεςθσ ανάγνωςθσ και ςυνεπϊσ ανταπόκριςθσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Ριο αναλυτικά, τα θμερολόγια των παιδιϊν δεν διαβάηονταν 

ποτζ δυνατά ςτθν τάξθ, αλλά ιταν προςωπικά. Αντίκετα, όλεσ οι υπόλοιπεσ 

δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονταν ςτο τζλοσ κάκε ςυνάντθςθσ, γεγονόσ που 

αποτζλεςε ανάγκθ και απαίτθςθ τθσ τάξθσ, προκειμζνου να ζχουν ζνα κίνθτρο οι 

μακθτζσ και να ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. 

Ωσ προσ τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ, 

ςυνολικά δεκατζςςερα από τα δεκαεπτά παιδιά είχαν ολοκλθρϊςει το βιβλίο τουσ, 

δφο είχαν διαβάςει «περιςςότερο από το μιςό» (Μιχάλθσ και Μαριάνκθ) και ζνα 

«λιγότερο από το μιςό» (Βαλάντθσ). Το ποςοςτό των παιδιϊν που ολοκλιρωςε το 

βιβλίο τουσ ιταν εξαιρετικά μεγάλο, αν ςθμειωκεί ότι θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ 

διάβαηε ολόκλθρο λογοτεχνικό βιβλίο για πρϊτθ φορά. Θ Βενετία Αποςτολίδου 

ςθμειϊνει ότι το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προζρχονται οι 

μακθτζσ τουσ ζχει ιδθ δϊςει κάποια μθνφματα ςχετικά με τθν ανάγνωςθ. Ζρευνεσ 

που ζχουν γίνει για τθν αναγνωςτικι ςυμπεριφορά διαφόρων πλθκυςμιακϊν 

ομάδων ζχουν δείξει ότι γενικά θ ανάγνωςθ δεν ευδοκιμεί ςτισ εργατικζσ και 

αγροτικζσ τάξεισ.88 Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τα κοινωνικοοικονομικά 

προβλιματα του Δενδροπόταμου, θ φπαρξθ πολλϊν δίγλωςςων μακθτϊν και το 

γεγονόσ ότι μόνο τρία παιδιά είχαν ξαναδιαβάςει κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο πριν 

από το πρόγραμμα, οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι ςυγκεκριμζνεσ οικογζνειεσ 

αδυνατοφςαν να προωκιςουν τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων. Με βάςθ τα 

παραπάνω ςτοιχεία, γίνεται ακόμθ πιο ζντονθ και ςαφισ θ επιτυχία που ςθμείωςε 

θ τάξθ ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία. Το αναγνωςτικό πρόγραμμα, δθλαδι, 

ςυνδυάηοντασ τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ, κατάφερε να δϊςει ελκυςτικά 

                                                
88

 Θ Βενετία Αποςτολίδου αναφζρει ότι τα μθνφματα που δίνονται ςτο άτομο αναφορικά με τθν 
ανάγνωςθ από το οικονομικό και κοινωνικό του περιβάλλον «μπορεί να κυμαίνονται από πλιρθ 
αδιαφορία και απαξία ωσ τον βομβαρδιςμό με κάκε είδουσ βιβλία και τθν εξιδανίκευςθ τθσ 
ανάγνωςθσ». Στο Β. Αποςτολίδου, Κριτιρια επιλογισ λογοτεχνικϊν βιβλίων για ςχολικι χριςθ, 
Εκνικό Κζντρο Βιβλίου, Ακινα, 1997, ς. 18. Επιπλζον αναφζρει ότι «ο τρόποσ ηωισ μιασ οικογζνειασ, 
που περιλαμβάνει, μεταξφ των άλλων, το είδοσ των εργαςιϊν που κάνουν τα μζλθ τθσ, τον τρόπο 
διαχείριςθσ του εργάςιμου και του ελεφκερου χρόνου, τισ οικιςτικζσ ςυνκικεσ, επθρεάηει τθ 
διάκεςθ για ανάγνωςθ». Στο Αποςτολίδου, «Ανάγνωςθ και Ετερότθτα», ό.π. 
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μθνφματα για τθν ανάγνωςθ. Ζτςι, όςο κι αν οι μακθτζσ επθρεάηονται από τα 

οικογενειακά πρότυπα όςο αφορά τθν αναγνωςτικι τουσ ςυμπεριφορά, το ςχολείο 

είναι ο χϊροσ όπου «παίηεται» το παιχνίδι τθσ ανάγνωςθσ. Ταυτόχρονα, όμωσ 

υπιρχαν και παιδιά που, όπωσ διακρίνει και ο κριτικόσ φίλοσ, «ζδειξαν ενδιαφζρον 

να διαβάςουν κι άλλο βιβλίο κάποιασ άλλθσ ομάδασ πζραν του δικοφ τουσ». Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ Αναςταςία, ζχοντασ διαβάςει το δικό τθσ βιβλίο, δανείςτθκε από 

τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια τα υπόλοιπα τρία βιβλία των ομάδων και τα 

ολοκλιρωςε. Επίςθσ θ Ελίνα και θ Ζλλθ δανείςτθκαν από τθν Αναςταςία το βιβλίο 

τθσ Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, το οποίο και ολοκλιρωςαν. Τα δφο 

δίδυμα αδζρφια ο Χρόνθσ και ο Βαλάντθσ αντάλλαξαν μεταξφ τουσ βιβλία και 

αςχολικθκαν μαηί τουσ. Άλλωςτε, ιταν ολοφάνερθ θ προτίμθςθ του Βαλάντθ για το 

βιβλίο τθσ Τρικυμίασ εξ αρχισ. Τζλοσ, ο Χάρθσ ηιτθςε από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια να του αγοράςει και ζνα δεφτερο βιβλίο, τθν Τρικυμία, τθν οποία 

άρχιςε να διαβάηει. Θ παρουςίαςθ διαφόρων δραςτθριοτιτων, βαςιςμζνων ςτο 

βιβλίο κάκε ομάδασ, με το τζλοσ κάκε ςυνάντθςθσ, ίςωσ, είχε κινθτοποιιςει το 

ενδιαφζρον των ςυγκεκριμζνων παιδιϊν για ανάγνωςθ κι άλλων βιβλίων. Άλλωςτε, 

«θ διδακτικι εμπειρία δείχνει πωσ το ενδιαφζρον των παιδιϊν κινθτοποιείται 

ευκολότερα όταν το βιβλίο το ςυςτιςει κερμά και μιλιςει ηωθρά γι’ αυτό ζνασ 

ςυμμακθτισ τουσ».89 Αυτό πετφχαιναν οι αναγνωςτικζσ ομάδεσ με τισ ζντονεσ 

παρουςιάςεισ τουσ. 

Ωσ προσ τθ δραματικι ζκφραςθ, όλθ θ τάξθ ανεξαιρζτωσ ςθμείωςε 

προκυμία ςτθ ςυμμετοχι και ςτθν ανάλθψθ ρόλων. Ακόμθ και οι δφο μακθτζσ με 

προβλιματα δυςλεξίασ, που πρωτφτερα παρουςίαηαν κάποια ςυςτολι ι δυςκολία 

ςτθ ςυνεργαςία, ζδειξαν μεγάλθ προκυμία να ςυμμετάςχουν και να προςφζρουν 

ςτθν ομάδα τουσ. Σχετικό με αυτό, βζβαια, ιταν ότι καμία ομάδα δεν επιβλικθκε 

ςτα παιδιά, αλλά ο ςχθματιςμόσ ιταν αποκλειςτικά επιλογι των μακθτϊν με βάςθ 

το βιβλίο τουσ. Ραράλλθλα με τθ δραματικι ζκφραςθ, θ τάξθ ςθμείωςε πρόοδο ςτθ 

ςωματικι και λεκτικι ζκφραςθ. Οι κινιςεισ των παιδιϊν ςτο χϊρο χαρακτθρίηονταν 

από ελευκερία και ζλεγχο, ενϊ ταυτόχρονα υπιρχε αςφάλεια, εμπιςτοςφνθ και 

ςεβαςμόσ ωσ προσ τθν προφορικι ζκφραςθ. 

Ωσ προσ τισ κεατρικζσ τεχνικζσ, οι μακθτζσ ζδειξαν μεγάλθ προκυμία και 

εξοικείωςθ με τθν ανάλθψθ ρόλων. Σε αυτό ςυνετζλεςε πολφ το γεγονόσ ότι οι 

ομάδεσ είχαν γνωρίςει ςε βάκοσ κάποιουσ χαρακτιρεσ και ωσ αποτζλεςμα υπιρχαν 

κάποιοι «αγαπθμζνοι ιρωεσ» από τα βιβλία. Ζτςι, πιο δθμοφιλείσ ιρωεσ τθσ 

πρϊτθσ ομάδασ ιταν θ Ναμπίλα για τα κορίτςια και ο Τηακ για τα αγόρια, τθσ 

δεφτερθσ ομάδασ θ Σοφί για τα κορίτςια και ο Αμπντοφλ για τα αγόρια, τθσ τρίτθσ 

ομάδασ θ Μιράντα για τα κορίτςια και ο Ρρόςπερο για τα αγόρια και τθσ τζταρτθσ 

ομάδασ ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ. Οι ομάδεσ ανταποκρίκθκαν και ωσ προσ τον 

κεατρικό χϊρο κακϊσ κατάφερναν, με ιδιαίτερθ επιτυχία κάκε φορά, να 

μετατρζπουν τθν άδεια μοκζτα ςε πεδίο μάχθσ, ςτακμό μετρό, τθλεοπτικι 
                                                
89 Αποςτολίδου 1997, ό.π., ς. 12. 
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εκπομπι, ταξιδιωτικό γραφείο, αςτυνομικό τμιμα, νθςί, και οτιδιποτε άλλο 

χρειαηόταν για τισ ανάγκεσ τθσ δραςτθριότθτασ. Βζβαια, ςτθν πετυχθμζνθ 

μεταμόρφωςθ του χϊρου ςτο κατάλλθλο δραματικό περιβάλλον ςυνετζλεςε πολφ θ 

χριςθ δθμιουργικϊν κεατρικϊν μζςων του φροντιςτθρίου και των προςωπικϊν 

καταςκευϊν των παιδιϊν: χριςθ υφαςμάτων για αποτφπωςθ χϊρου και 

δθμιουργία ενδυμάτων, χαρτόνια για ςχεδιαςμό μικροαντικειμζνων, χριςθ 

μουςικϊν οργάνων για τθ διλωςθ ςυναιςκθμάτων κινδφνου-αγωνίασ-ιδζασ. Τζλοσ, 

με εξαιρετικι επιτυχία δόκθκε ο κεατρικόσ χρόνοσ τθσ κάκε ιςτορίασ είτε επρόκειτο 

για ελιςαβετιανι-ςαιξπθρικι περίοδο, είτε για ςφγχρονθ εποχι, είτε για τα χρόνια 

του Κριμαϊκοφ Ρολζμου. Λδιαίτερθ επιτυχία ςε αυτό ςθμείωςε θ πρϊτθ 

αναγνωςτικι ομάδα, κακϊσ κινοφνταν με ςαφινεια ανάμεςα ςτον χρόνο του 

παρόντοσ, τθσ ελιςαβετιανισ περιόδου και του Κριμαϊκοφ Ρολζμου. Σθμαντικι 

βοικεια ςε αυτιν τθν εναλλαγι ιταν θ τεχνικι πινακίδεσ, όπου αναγράφονταν ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ ο χρόνοσ ι ο χϊροσ τθσ ιςτορίασ. 

Ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, τα παιδιά ανταποκρίκθκαν ιδιαίτερα, 

δείχνοντασ πρωτοβουλία και εξοικείωςθ με τθ χριςθ τουσ. Αναλυτικότερα, πιο 

δθμοφιλείσ τεχνικζσ αναδείχκθκαν οι παγωμζνεσ εικόνεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, θ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ και το περίγραμμα χαρακτιρα. 

Λδιαίτερα αγαπθτζσ και ςυχνζσ ςτθ χριςθ τουσ ιταν οι τεχνικζσ που 

χαρακτθρίηονταν από ερωταπαντιςεισ, δθλαδι, θ καρζκλα των αποκαλφψεων και θ 

ςυνζντευξθ. Επίςθσ, όλεσ οι ομάδεσ ζδειξαν προτίμθςθ ςτθν παραγωγι κειμζνου 

και αςχολικθκαν κυρίωσ με τθ γραφι ςε ρόλο, είτε γράμματοσ είτε θμερολογίου. Θ 

τεχνικι ο μανδφασ του ειδικοφ, αποδείχκθκε, για άλλθ μια φορά, ωσ θ 

καταλλθλότερθ για τθν απόκτθςθ γνϊςεων διαφόρων αντικειμζνων. Βζβαια, για 

όλεσ τισ ομάδεσ ανεξαιρζτωσ, χρειάςτθκε θ ςυμβολι τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ για τθν παροχι του αντίςτοιχου γνωςτικοφ υλικοφ, κακϊσ θ τάξθ δεν 

ιταν εξοικειωμζνθ με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν. Αξιοςθμείωτο ιταν ότι οι τρεισ 

από τισ τζςςερισ ομάδεσ χρθςιμοποίθςαν τθν τεχνικι παρελκοντικι (flashback) 

ςκθνι, για πρϊτθ φορά ςτο πρόγραμμα. Άλλωςτε, θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι 

προζκυψε αυκόρμθτα, προκειμζνου να αποδϊςουν τα παιδιά εντονότερα το νόθμα 

και τισ ςχζςεισ των χαρακτιρων ςτα ολοκλθρωμζνα βιβλία τουσ. Τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν με ςχετικά μικρότερθ ςυχνότθτα αλλά με επιτυχία ιταν μια 

μζρα ςτθ ηωι, χάρτθσ τθσ ιςτορίασ, λίςτα, αντικρουόμενεσ ςκζψεισ ι ςυμβουλζσ, 

υποςτιριξθ κζςθσ, ςφγκρουςθ και μεταμόρφωςθ. Σε αρκετζσ ςτιγμζσ, οι ομάδεσ 

αυκόρμθτα ανακάλεςαν τθν τεχνικι ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, θ οποία τουσ 

διευκόλυνε ςτθν παραγωγι νοιματοσ. Τζλοσ, θ τεχνικι κζατρο φόρουμ, που 

προζκυψε από τα παιδιά ωσ λογικι ςυνζχεια προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ, 

αναδείχκθκε ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ επζτρεψε ςτθν τάξθ να εκφράςει 
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αυκόρμθτα ςκζψεισ και προτάςεισ κεμάτων τθσ κακθμερινότθτάσ τθσ.90 Αξίηει να 

ςχολιαςτεί ότι θ τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο, που ςυνζβαλε πολφ κατά τθν πρϊτθ 

φάςθ ςτθν αποδυνάμωςθ ενοχλθτικϊν περιςτατικϊν και ςτθν εντονότερθ εμπλοκι 

των παιδιϊν ςτθ δραματικι πράξθ, δεν χρειάςτθκε να χρθςιμοποιθκεί ιδιαίτερα ςτθ 

δεφτερθ φάςθ, κακϊσ οι ομάδεσ από μόνεσ τουσ υποςτιριηαν τθ ςυμμετοχι και 

ςυγκζντρωςι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, δεν ςθμειϊκθκαν 

δυςκολίεσ και προβλιματα με τισ τεχνικζσ, αντικζτωσ, ιταν φανερι ςτθν τάξθ μια 

διάκεςθ πρωτοβουλίασ και παραπομπισ ςε αυτζσ. 

Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να τονιςτεί θ κακοριςτικι ςυμβολι τθσ 

δραματοποίθςθσ ςτθ νοθματοδότθςθ των βιβλίων. Ραρατθρικθκε, δθλαδι, μια 

διάκεςθ των μακθτϊν να αναφερκοφν ςε τεχνικζσ τθσ προτίμθςισ τουσ, 

προκειμζνου να δϊςουν περαιτζρω νόθμα, ςκζψεισ και ςυναιςκιματα πάνω ςτα 

κζματα που προωκοφςαν τα βιβλία. Κακϊσ, θ δόμθςθ τθσ δραματοποίθςθσ 

βαςίςτθκε ςτθ δθμιουργία επειςοδίων, κάκε ομάδα είχε τθ δυνατότθτα να 

ςταματιςει τθν υπόκεςθ του βιβλίου ςε ζνα ςθμείο που τθν απαςχολοφςε και, με 

μια επιλεγμζνθ τεχνικι δραματοποίθςθσ, να εμβακφνει ςτισ δράςεισ και ςτισ 

ςκζψεισ των χαρακτιρων. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά, μζςα από εμπειρίεσ 

ςυνεργαςίασ και ςυλλογικισ δράςθσ, κατάφεραν να «εξερευνιςουν το κείμενο και 

τα ςυμφραηόμενά του», να αξιοποιιςουν δθλαδι το «πίςω» κείμενο και να 

νοθματοδοτιςουν ζτςι αυτά που υπονοοφνται.91 Με ςτόχο πάντα μια κριτικι 

διάκεςθ των παιδιϊν απζναντι ςτα λογοτεχνικά βιβλία, όλεσ οι ομάδεσ, με 

προςωπικό ρυκμό θ κακεμιά, βίωςαν εμπειρίεσ από τα κείμενα και ςυνδφαςαν 

ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ τουσ, πετυχαίνοντασ ζτςι μια επικοινωνία των 

υποκειμζνων με το περιβάλλον τουσ. 

Μζςα, δθλαδι, από επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ, δόκθκε θ δυνατότθτα 

ςτθν τάξθ να μοιραςτεί προςωπικζσ εμπειρίεσ, βιϊματα και προβλθματιςμοφσ. Σε 

αυτό, καταλυτικι ιταν θ οπτικι με τθν οποία αντιμετωπίςτθκαν όλα τα λογοτεχνικά 

βιβλία, μια οπτικι που προζκυψε ζπειτα από αναςτοχαςμό, βαςιςμζνο ςτισ 

ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ. Ριο αναλυτικά, ζγινε προςπάκεια, μζςα από 

κάκε βιβλίο, να βιϊςουν οι μακθτζσ το Άλλο: να ζρκουν ςε επαφι και να 

εξοικειωκοφν με τισ δυςκολίεσ, τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ςκζψεισ θρϊων που 

κεωροφνται «διαφορετικοί». Τα παιδιά ζδειξαν ζντονθ διάκεςθ να ανακαλφψουν τθ 

«διαφορετικότθτα» των θρϊων μζςα από ςυνεντεφξεισ, γράμματα, θμερολόγια, 

περιγράμματα χαρακτιρων, ςχεδιαςμό μιασ μζρασ τθσ ηωισ τουσ και άλλων 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ. Ιρωεσ όπωσ θ Ρακιςτανι Ναμπίλα, ο Αφρικανόσ 

Αμπντοφλ, ο τερατόμορφοσ Κάλιμπαν, ο Άριελ το ξωτικό και ο ιδιαίτεροσ, για το 

μοφςι του, ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ «άγγιξαν» τα παιδιά, κακϊσ μζςα από τισ 

                                                
90

 Χρειάηεται να ςχολιαςτεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, ςε ςυνδυαςμό με μια παρεμφερι 
τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ, ευαιςκθτοποίθςε ςε τζτοιο βακμό τα παιδιά, που επιλζχτθκε από τθν 
τάξθ για παρουςίαςθ ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ ζνα χρόνο αργότερα. 
91

 Α. Τςαρμποποφλου, «Θ χριςθ τθσ δραματικισ μεκόδου ςε ζνα ςφγχρονο μάκθμα λογοτεχνίασ» 
ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 372.  
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ιςτορίεσ τουσ ζμακαν να αποδζχονται πικανζσ ιδιαιτερότθτεσ και διαφορετικότθτεσ 

κάποιων προςϊπων. Βζβαια, δεν ζλειψε θ αναφορά ςτερεότυπων αντιλιψεων των 

μακθτϊν –όπωσ θ άποψθ του Βαλάντθ για τθ Ναμπίλα, «εφόςον ιταν μαφρθ από 

το Ρακιςτάν, κα ιταν και άςχθμθ»- που πάντα, όμωσ, οδθγοφςε ςε δθμιουργικι 

ςυηιτθςθ. Άλλωςτε ο ίδιοσ ο μακθτισ, ζτρεφε καυμαςμό για τον μαφρο 

πρωταγωνιςτι του βιβλίου του, Αμπντοφλ. Χαρακτθριςτικι ιταν θ μετατόπιςθ 

ςτάςεων των παιδιϊν, όταν εξοικειϊνονταν καλφτερα με ζνα κζμα ι γνϊριηαν μια 

διαφορετικι οπτικι. Συγκεκριμζνα, ιδιαίτερθ ιταν θ αλλαγι ςτθ ςτάςθ των 

μακθτϊν απζναντι ςτον Κάλιμπαν και ςτθ Ναμπίλα. Τζλοσ, δεν ζλειψε θ διατφπωςθ 

αυςτθρισ κριτικισ τθσ τάξθσ απζναντι ςε αγαπθτοφσ ιρωεσ, όπωσ τον Ρρόςπερο, 

τον οποίο κεϊρθςαν υπεφκυνο που παραμζλθςε τον λαό του: «ιταν κακόσ που 

άφθςε τον λαό του για τα βιβλία του/ιταν μεγάλο λάκοσ να προτιμιςει τα μαγικά 

από τον λαό». Πλεσ οι απόψεισ των παιδιϊν ακοφςτθκαν και ζγιναν ςεβαςτζσ, 

προκειμζνου να οδθγθκεί θ τάξθ ςε μια δθμιουργικι ςυνάντθςθ. Ζτςι, μζςα ςε ζνα 

περιβάλλον αποδοχισ και ςεβαςμοφ, όπου οι μακθτζσ αιςκάνκθκαν αςφάλεια να 

μοιραςτοφν προςωπικζσ ςκζψεισ, κρίςεισ και ςυναιςκιματα, ακοφςτθκαν λζξεισ 

από τθ μθτρικι γλϊςςα των παιδιϊν και ζγιναν γνωςτά ςτοιχεία του πολιτιςμικοφ 

τουσ υπόβακρου. Με άλλα λόγια, ζγινε μια προςπάκεια να ενκαρρυνκοφν «δίκαιεσ 

ςχζςεισ» και να ενδυναμωκοφν τα παιδιά με βάςθ τθν εξοικείωςθ και τον 

ςεβαςμό.92 

Ριο αναλυτικά, όπωσ ςτισ δφο προθγοφμενεσ φάςεισ, ζτςι και ςτθν κυρίωσ 

αναγνωςτικι, το ςτοιχείο τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ τάξθσ τζκθκε ωσ 

προτεραιότθτα. Τονίςτθκε θ αξία τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ και ζγινε 

ςθμαντικι προςπάκεια ϊςτε όλα τα μζλθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ να αιςκάνονται 

αποδεκτά χωρίσ να αναγκάηονται να αποποιοφνται ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 

κουλτοφρασ τουσ.93 Λδιαίτερα, μζςω των δραςτθριοτιτων, προωκικθκαν οι 

αναφορζσ των παιδιϊν ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, ςε ζκιμα ι προςωπικζσ τουσ 

εμπειρίεσ. Αναλυτικότερα, ιδιαίτερα ζντονεσ και πλοφςιεσ ιταν οι αναφορζσ των 

παιδιϊν ομά και των δφο κοριτςιϊν αλβανικισ καταγωγισ. Τα δφο αγόρια ρωςικισ 

καταγωγισ ςθμείωςαν προςφορζσ από το πολιτιςμικό τουσ υπόβακρο, όμωσ, με 

κάποια ςυςτολι, θ οποία, όμωσ, γενικά χαρακτιριηε τα δφο παιδιά και δεν είχε 

ςχζςθ με τθν καταγωγι τουσ. Να υπενκυμιςτεί ότι ο ζνασ μακθτισ αντιμετϊπιηε 

προβλιματα δυςλεξίασ, ενϊ ο άλλοσ ιταν Μάρτυρασ του Λεχωβά. Αξιοςθμείωτο 

ιταν το γεγονόσ ότι υπιρχαν μακθτζσ, που λόγω τθσ ςυνφπαρξθσ ςε μια 

πολυπολιτιςμικι τάξθ, αντιλαμβάνονταν, χωρίσ μετάφραςθ, κάποιεσ από τισ 

προςφορζσ λζξεων των ςυμμακθτϊν τουσ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. Μάλιςτα, θ 

χαρά τθσ προςφοράσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ δθμιουργίασ ιταν ζκδθλθ, ςε 

                                                
92

 S. Mitakidou & E. Tressou & E. Daniilidou, « Cross-Cultural Education : A challenge or a problem?», 
International Journal of Educational Policy, Research And Practice: Reconceptualizing Childhood 
Studies, τμ. 8, τχ. Λ, 2007, ς. 77. 
93 Μθτακίδου & Γακοφδθ ςτο Γεωργογιάννθσ 2000, ό.π., ς. 246. 
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μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, ςε όλα τα μζλθ των ομάδων, κακϊσ ςτόχοσ ιταν θ 

αξιοποίθςθ του δυναμικοφ όλθσ τθσ τάξθσ.94 Ακόμα και παιδιά με αρκετζσ 

δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, που δεν αποτελοφςε τθ μθτρικι τουσ ι με 

προβλιματα λόγω μακθςιακϊν δυςκολιϊν αντεπεξιλκαν ςτισ ομάδεσ τουσ και 

αιςκάνκθκαν τθν εκτίμθςθ των υπολοίπων. Σε αυτό, βζβαια, χρειάηεται να 

υπενκυμιςτεί θ λιψθ ανάλογων μζτρων και θ προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτουσ 

διαφορετικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ των παιδιϊν. Άλλωςτε, ο ςεβαςμόσ ςτθν 

ιδιαιτερότθτα και ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ του κάκε παιδιοφ, αποτελοφν αρχζσ που 

υποςτθρίηονται και από τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ.95 Επιπλζον, θ Elisabeth 

Coelho, μιλϊντασ για τα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, αναφζρεται ςε «ζνα ενταξιακό 

περιβάλλον μάκθςθσ, όπου οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν ποικιλία μακθςιακϊν 

ςτρατθγικϊν με ςκοπό να ικανοποιιςουν τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ όλων».96 

Σε αυτό το πλαίςιο και ςυμφωνϊντασ με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγνωςθσ 

«ωσ ζνα ευρφτερο πολιτιςμικό φαινόμενο που ςυμπεριλαμβάνει αλλά και 

υπερβαίνει τθ γλϊςςα»97, κα χρειαηόταν ίςωσ να υποςτθριχτεί ότι, κυρίωσ για τα 

παιδιά που θ γλϊςςα διδαςκαλίασ δεν ιταν θ μθτρικι τουσ, θ αναγνωςτικι φάςθ 

ςυνετζλεςε ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Χωρίσ, δθλαδι, θ διδαςκαλία 

τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ να αποτελεί ςτόχο του ςυγκεκριμζνου αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ, ίςωσ είναι χριςιμο να αναφερκεί ότι κάποια αλλόγλωςςα παιδιά 

ωφελικθκαν γλωςςικά μζςα από τθ λογοτεχνία. Θ Σοφλα Μθτακίδου τοποκετεί τθ 

δφναμθ τθσ λογοτεχνίασ ωσ εξισ: «εντάςςει τθ γλϊςςα μζςα ςε προβλζψιμα και 

ελκυςτικά ςυμφραηόμενα αιχμαλωτίηοντασ το ενδιαφζρον του παιδιοφ, του κάκε 

παιδιοφ τθσ τάξθσ αλλά ιδιαίτερα των παιδιϊν που δεν ξζρουν ι ζχουν δυςκολίεσ 

ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα».98 Άλλωςτε, όταν το παιδί μακαίνει μια άλλθ γλϊςςα, 

προςπακεί να καταλάβει το νόθμα όχι μόνο από τθ γλϊςςα, αλλά και από ό,τι ξζρει 

για τθ γλϊςςα, τα ςυμφραηόμενα, τισ ςτρατθγικζσ που ζχει κατακτιςει μζςα από 

κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ Μθτακίδου αναφζρει τθν «περίπτωςθ του 

παιχνιδιοφ» ωσ «κετικι μεταφορά από γλϊςςα ςε γλϊςςα και από ςυμφραηόμενα 

ςε ςυμφραηόμενα ςτθν κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ και γενικότερα τθσ γνϊςθσ», κακϊσ 

τα «παιδιά που δεν μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα επικοινωνοφν με άνεςθ γιατί τα 

ςυμφραηόμενα προςφζρουν άφκονεσ, μθ γλωςςικζσ ενδείξεισ».99 Στθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ, θ άμεςθ ςχζςθ τθσ δραματοποίθςθσ με το παιχνίδι και θ χριςθ τθσ 

                                                
94 Μθτακίδου & Γακοφδθ ςτο Γεωργογιάννθσ 2000, ό.π., ς. 252. 
95 Χ. Μθτακίδου, «Θ λογοτεχνία ωσ μζςο για τθν κατάκτθςθ τθσ μθτρικισ ι τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ» 
ςτο Μ. Βαμβοφκασ & Α. Χατηθδάκθ (επιμ.), Μάκθςθ και Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Μθτρικισ και 
ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ, Ρρακτικά Συνεδρίου, ζκυμνο, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Τόμοσ Α, Ατραπόσ, 
Ακινα, 2000, ς. 588. 
96

 Coelho 2007, ό.π., ς. 591, 399-468. 
97

 Αποςτολίδου, «Aνάγνωςθ και Ετερότθτα», ό.π. 
98

 Μθτακίδου ςτο Βαμβοφκασ & Χατηθδάκθ 2000, ό.π., ς. 586. 
99

 Ε. Τρζςςου & Σ. Μθτακίδου, «Εκπαίδευςθ γλωςςικϊν μειονοτιτων: Τα Μακθματικά ςε γλωςςικά 
ςυμφραηόμενα», ςτο E. Τρζςςου & Σ. Μθτακίδου (επιμ.), Θ Διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ και των 
Μακθματικϊν, Εκπαίδευςθ Γλωςςικϊν Μειονοτιτων, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 118. 
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γλϊςςασ ςε «αυκεντικζσ καταςτάςεισ»100 (γραφι ςε ρόλο-γράμμα ι θμερολόγιο, 

ςυνζντευξθ, ανίχνευςθ ςκζψθσ και πολλζσ άλλεσ τεχνικζσ), ςυνζβαλαν ςτθν 

κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και ςτθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων.  

Μζςα από τουσ κόςμουσ των βιβλίων με τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ, δεν 

προωκικθκε μόνο το ςτοιχείο τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ τάξθσ, αλλά και άλλων 

κοινωνικϊν κεμάτων. Μζςα, δθλαδι από τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με τουσ 

ιρωεσ και τισ ιςτορίεσ τουσ, επιτεφχκθκε θ ταφτιςι τουσ με μερικοφσ από αυτοφσ, 

γεγονόσ που οδιγθςε ςτον πειραματιςμό και τθ βίωςθ κοινωνικϊν καταςτάςεων. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςα από τθν ιςτορία του Ρρόςπερο και του αδερφοφ του 

Αντόνιο, τα παιδιά άγγιξαν το κζμα τθσ οικογζνειασ, τθσ προδοςίασ και τθσ 

ςυγχϊρεςθσ. Ευαιςκθτοποιικθκαν πάνω ςτο ηιτθμα τθσ φιλίασ, κρίνοντασ τθ φιλία 

του Αφρικανοφ Αμπντοφλ με τθ Καναδζηα Σοφί και τθσ Ρακιςτανισ Ναμπίλα με τον 

Άγγλο Τηακ. Μζςα από τθν ανατροπι τθσ ηωισ του Ναυαγοφ, τα παιδιά 

ςυνειδθτοποίθςαν τισ ζντονεσ αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ ηωισ των ανκρϊπων και 

αναφζρκθκαν ςε δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Αναφζρκθκαν, επίςθσ, ςε προςωπικά τουσ 

βιϊματα ωσ παιδιά μεταναςτϊν, επεκτείνοντασ τθν ιςτορία του λακρομετανάςτθ 

Αμπντοφλ ςτθ Γαλλία και τθσ Ρακιςτανισ Ναμπίλα ςτθν Αγγλία. Σε γενικζσ γραμμζσ, 

θ γνωριμία των παιδιϊν με τον κόςμο των βιβλίων μζςα από τθ χριςθ τθσ 

δραματοποίθςθσ βοικθςε τουσ μακθτζσ να επιςτρατεφςουν προςωπικζσ τουσ 

εμπειρίεσ, ανάλογεσ με αυτζσ των λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

Λδιαίτερα ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι θ δραματοποίθςθ αποτζλεςε για 

τουσ μακθτζσ κίνθτρο για τθν ανάγνωςθ των λογοτεχνικϊν βιβλίων. Κατά τθ 

διάρκεια, δθλαδι, όλθσ τθσ φάςθσ, αρκετά παιδιά, που δεν είχαν διαβάςει όλο το 

βιβλίο τουσ ςτισ διακοπζσ του Ράςχα, είχαν τθ διάκεςθ να το ολοκλθρϊςουν, 

προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ. Με άλλα λόγια 

μζςα από τθ χριςθ τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, είχε επιτευχκεί θ ςφνδεςθ τθσ 

ανάγνωςθσ με τα ενδιαφζροντα και τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ τθσ τάξθσ.101 

Χαρακτθριςτικι ιταν θ διλωςθ τθσ Μαριάνκθσ ότι κα ολοκλιρωνε το βιβλίο και ότι 

κα πρόςφερε ιδιαίτερα ςτθν ομάδα, προκειμζνου να ζχει τον ρόλο τθσ 

πρωταγωνίςτριασ. Ανάλογθ ιταν και θ διλωςθ τθσ μθτζρασ του Σταφρου, που 

τόνιςε ότι ολοκλιρωςε το βιβλίο με το γιο τθσ «προκειμζνου το παιδί να ςυμμετζχει 

ςτθν ομάδα και ςτθ δραματοποίθςθ, να παίηει και να μθν αποκλειςτεί». Βζβαια, θ 

δφναμθ τθσ δραματοποίθςθσ φάνθκε και ςτουσ εννιά μακθτζσ που ολοκλιρωςαν 

άμεςα το βιβλίο, κακϊσ επζλεξαν να αςχολθκοφν και να παρουςιάςουν αρκετζσ 

τεχνικζσ ςτθν πρϊτθ μάλιςτα ςυνάντθςθ μετά το Ράςχα. Συνολικά, από τα 

δεκατζςςερα παιδιά τθσ τάξθσ που είχαν διαβάςει ολόκλθρο το βιβλίο τουσ με τθ 

                                                
100

 Θ Σοφλα Μθτακίδου και θ Ευαγγελία Τρζςςου υποςτθρίηουν ότι θ δεφτερθ γλϊςςα πρζπει να 
αφομοιϊνεται μζςα από τθ φυςικι τθσ χριςθ για πραγματικοφσ ςκοποφσ. Στο Σ. Μθτακίδου & Ε. 
Τρζςςου, Διδάςκοντασ Γλϊςςα και Μακθματικά με Λογοτεχνία, Μια δθμιουργικι ςυνάντθςθ, 
Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 51. 
101 Αποςτολίδου ςτο Θλία 2007, ό.π., ς. 41. 
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λιξθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, εννιά το ολοκλιρωςαν ςτο διάςτθμα των διακοπϊν και 

πζντε κατά τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ φάςθσ. 

Ρολφ ςθμαντικι πρόοδοσ επιτεφχκθκε ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και 

του ομαδικοφ πνεφματοσ κατά τθ δεφτερθ φάςθ. Οι ομάδεσ, που κυρίωσ 

ςυςτάκθκαν ςφμφωνα με τθν επιλογι ςυγκεκριμζνου λογοτεχνικοφ βιβλίου ι 

ςφμφωνα με τισ κοινζσ πορείεσ των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων 

ςυναντιςεων, λειτοφργθςαν εξαιρετικά, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αλλθλοχποςτιριξθ 

και ςτθν αλλθλεπίδραςθ. Καμία ομάδα δεν επθρεάςτθκε αρνθτικά από τθν 

καταγωγι κάποιων μελϊν τθσ. Το αντίκετο, μάλιςτα, κάκε προςφορά από 

διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο ιταν ευπρόςδεκτθ, κακϊσ πλοφταινε το υλικό 

των ομάδων. Ακόμα και ο Μιχάλθσ, που οι γονείσ του ιταν αρνθτικοί ςτθ 

ςυνεργαςία του με τθν ομάδα, ζδειχνε μεγάλθ προκυμία, κατά τθ διάρκεια των 

μακθμάτων, να ενςωματωκεί και να προςφζρει ςτουσ ςυμμακθτζσ του. Αντίςτοιχα, 

ο Λευτζρθσ, παιδί κρθςκευτικισ μειονότθτασ που οι γονείσ του ιταν αρνθτικοί ςε 

οποιαδιποτε εξωςχολικι ςυνεργαςία, προςπακοφςε, εντόσ των ςχολικϊν 

ςυναντιςεων, να οργανϊςει και να αντεπεξζλκει ςτισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ του. 

Αξιζπαινο είναι το γεγονόσ ότι οι τρεισ από τισ τζςςερισ αναγνωςτικζσ ομάδεσ, 

αντιμετωπίηοντασ με ςοβαρότθτα τθν τελικι παρουςίαςθ των βιβλίων, επζλεξαν να 

προγραμματίηουν ςυναντιςεισ και να εργάηονται ςυλλογικά πάνω ςτισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ φάςθσ. Μζςα από αυτζσ τισ 

ςυναντιςεισ τονίςτθκε ο «επικοινωνιακόσ χαρακτιρασ τθσ ανάγνωςθσ», κακϊσ τα 

παιδιά προζβθκαν ςτθ νοθματοδότθςθ των βιβλίων τουσ ςυλλογικά, ωσ μια 

διαδικαςία που διεξάγεται ανάμεςα ςε μια ομάδα, και όχι ωσ μοναχικι υπόκεςθ 

αποκλειςτικά ανάμεςα ςτον αναγνϊςτθ και ςτο κείμενο.102 

Κακϊσ «θ ενεργι ςυμμετοχι των γονζων ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν 

αναγνωρίηεται ευρζωσ ωσ πρωταρχικόσ παράγοντασ ςτθ ςχολικι τουσ επιτυχία»103, 

ςκόπιμθ κεωρικθκε, ςτισ αρχζσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, θ ενθμζρωςι τουσ για τισ 

αναγνωςτικζσ ομάδεσ που ςυςτάκθκαν και για τον τρόπο που καλοφνταν να 

δουλζψουν. Θ πρόςβαςθ ςτουσ γονείσ ζγινε με τθ βοικεια τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ 

αλλά, δυςτυχϊσ, δεν είχε μεγάλθ ανταπόκριςθ. Ζτςι, ςτισ 18 Απριλίου 2008, τθν 

τελευταία μζρα πριν τισ διακοπζσ του Ράςχα, όταν δόκθκαν επεξθγιςεισ των 

δραςτθριοτιτων ςτα παιδιά, παραβρζκθκαν ςτθν τάξθ τρεισ μθτζρεσ. Συγκεκριμζνα, 

ιταν οι μθτζρεσ τθσ Αναςταςίασ, τθσ Μαρίνασ και του Τίμου, όλα παιδιά ελλθνικισ 

καταγωγισ που ανικαν ςτθν πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα. Οι γονείσ ζδειξαν 

ικανοποίθςθ για τθ ςφνκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, γιατί ιταν μεταξφ τουσ 

φίλεσ και γνϊριηαν όλα τα παιδιά, αλλά ζδειξαν επιφυλακτικότθτα για τθ 

βιντεοςκόπθςθ κάποιων ςυναντιςεων: «που ακριβϊσ κα χρθςιμοποιθκοφν/μιπωσ 

ξεφφγουν από εςάσ και βρεκοφν ςε άγνωςτουσ». Αφοφ δόκθκαν οι απαραίτθτεσ 

εξθγιςεισ, κρίκθκε αςφαλζσ να παραβρεκοφν οι γονείσ ςτθν τελικι παρουςίαςθ 

                                                
102

 Αποςτολίδου, «Ανάγνωςθ και ετερότθτα», ό.π.. 
103 Coelho 2007, ό.π., ς. 135.  
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των βιβλίων των ομάδων, μιασ ςυνάντθςθσ που κα βιντεοςκοποφνταν. Και πάλι 

ενθμερϊκθκαν οι γονείσ μζςω τθσ δαςκάλασ και μζςω των παιδιϊν τουσ, αλλά θ 

ανταπόκριςθ δεν ιταν ιδιαίτερα μεγάλθ. 

Στισ 30 Μαΐου 2008, πζρα από τισ ίδιεσ τρεισ μθτζρεσ, παραβρζκθκαν και θ 

μθτζρα τθσ Ελίνασ, αλβανικισ καταγωγισ και θ γιαγιά του Μιχάλθ, ελλθνικισ 

καταγωγισ. Από τουσ πζντε ενιλικεσ, οι τζςςερισ, δθλαδι θ μθτζρα τθσ Αναςταςίασ, 

τθσ Μαρίνασ, τθσ Ελίνασ και του Τίμου, ςυμμετείχαν ςε μια ςυνζντευξθ-ςυηιτθςθ, 

που ακολοφκθςε των τελικϊν παρουςιάςεων. Οι γονείσ χάρθκαν ιδιαίτερα για τθ 

ςυνεργαςία των παιδιϊν τουσ και για τθν ανάγνωςθ ολόκλθρου βιβλίου: «θ 

ομαδικι εργαςία ιταν αρχικά δφςκολθ αλλά τελικά φάνθκε πολφ ενδιαφζρουςα και 

χριςιμθ γιατί ακοφγονταν όλεσ οι απόψεισ/ςαν ςοβαρι ομάδα διάβαςαν ολόκλθρο 

το εξωςχολικό βιβλίο τουσ». Αναφζρκθκαν επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ 

ικανότθτασ των παιδιϊν: «τα παιδιά γίνονται πιο υπεφκυνα και αποκτοφν κρίςθ για 

τα διάφορα κζματα/ζχουν άποψθ για τα πράγματα και κζλουν να λζνε τθ γνϊμθ 

τουσ». Θ μθτζρα τθσ Αναςταςίασ και αυτι τθσ Μαρίνασ τόνιςαν ιδιαίτερα τθν 

ανάπτυξθ εκφραςτικισ χριςθσ του ςϊματοσ και τθν απόκτθςθ «εμπιςτοςφνθσ και 

κάρρουσ ςτον εαυτό τουσ», κακϊσ τα κορίτςια «δεν είναι πια μαηεμζνα, δεν 

ντρζπονται να παρουςιάςουν κάτι» αλλά «παίρνουν τθν απόφαςθ να ςθκωκοφν και 

να πουν τθ γνϊμθ τουσ». Σαφϊσ, δεν κα πρζπει να παραλειφκοφν οι αρχικζσ 

επιφυλάξεισ και ενδοιαςμοί των γονιϊν: «ςτθν αρχι δεν καταλάβαμε περί τίνοσ 

πρόκειται/τι μάκθμα ιταν το πρόγραμμα/κατάλαβα αργότερα πόςα πολλά 

πράγματα μακαίνει από το πρόγραμμα και άρχιςα να τουσ οργανϊνω». Οι γονείσ 

τθσ πρϊτθσ αναγνωςτικισ ομάδασ υποςτιριξαν ιδιαίτερα το πρόγραμμα, κακϊσ 

όριηαν κάκε βδομάδα «υπεφκυνθ ςυνάντθςθσ», προκειμζνου να ςυνεργάηονται τα 

παιδιά τουσ και εκτόσ του χϊρου του ςχολείου. Μάλιςτα τόνιςαν με μεγάλο 

ενκουςιαςμό τθ διάκεςθ των παιδιϊν τουσ να διαβάςουν κι άλλα βιβλία, πζρα του 

δικοφ τουσ. Θ ςυηιτθςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, εκ μζρουσ 

των γονιϊν, για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Βζβαια, 

ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, θ μθτζρα τθσ Ελίνασ, ςυμμετείχε λιγότερο από 

τισ υπόλοιπεσ μθτζρεσ, προφανϊσ λόγω ζλλειψθσ επάρκειασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ ςτάςθ των γονιϊν ποίκιλε, κακϊσ, πζρα από τισ 

προαναφερκείςεσ μθτζρεσ που ζδειχναν ζντονο ενδιαφζρον, αρκετοί ιταν εκείνοι 

που κράτθςαν ουδετερότθτα ι αδιαφορία. Αξίηει να ςχολιαςτεί το γεγονόσ ότι μόνο 

πζντε γονείσ παραβρζκθκαν ςτισ τελικζσ παρουςιάςεισ των βιβλίων. Σε αυτό το 

ςθμείο, χρειάηεται να γίνει αναφορά ςτθν πρόταςθ τθσ Elisabeth Coelho ότι θ 

περιοριςμζνθ εμπλοκι ι και θ απουςία κάποιων γονζων μιασ πολυπολιτιςμικισ 

κοινότθτασ δεν κα πρζπει να κεωρείται ωσ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ μπορεί 

να ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι.104 Το ςίγουρο ιταν ότι οι γονείσ του Μιχάλθ και του 

                                                
104

 Θ Elisabeth Coelho χαρακτθριςτικά αναφζρει ότι κάποιοι από τουσ γονείσ, κακϊσ είναι 
μετανάςτεσ, αναγκάηονται να κάνουν περιςςότερεσ από μία δουλειζσ ι να δουλεφουν ςε βάρδιεσ. 
Για τον λόγο αυτό δεν ζχουν αρκετό χρόνο να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ με τισ ςχολικζσ τουσ 
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Λευτζρθ, για διαφορετικοφσ λόγουσ ο κακζνασ, με τθ ςτάςθ τουσ επζλεγαν –ίςωσ 

άκελά τουσ– να μθν διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και του ομαδικοφ 

πνεφματοσ ςτα παιδιά τουσ. Κάτι τζτοιο, βζβαια, δεν ςιμαινε ότι ιταν 

επιφυλακτικοί απζναντι ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν ςτθν ανάγνωςθ των βιβλίων 

και κατάφεραν να απολαφςουν κείμενα που, ςτθν πλειοψθφία τουσ, αναφζρονταν 

ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ.105 Το γεγονόσ ότι τα περιςςότερα κείμενα δεν 

αναφζρονταν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πολιτιςμό, τον ελλθνικό, βοικθςε ιδιαίτερα τα 

αλλοδαπά παιδιά, που δεν αιςκάνκθκαν μειονεκτικά. Οι μακθτζσ πζτυχαν ωσ 

αναγνϊςτεσ και βρικαν ςυνδζςεισ των δικϊν τουσ εμπειριϊν με τισ εμπειρίεσ που 

ενυπάρχουν ςτα βιβλία. Οι δφο προθγοφμενεσ φάςεισ του προγράμματοσ είχαν 

λειτουργιςει ωσ γνωςτικι και πολιτιςμικι προετοιμαςία τθσ τάξθσ πριν από τθν 

ανάγνωςθ. Χρειάηεται, βζβαια, να ςχολιαςτεί ότι υπιρχε μια ςαφζςτατθ οπτικι των 

λογοτεχνικϊν ιςτοριϊν με ζμφαςθ ςτο Άλλο, που, όμωσ, δεν προζκυψε ωσ 

προςωπικι επιλογι τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, αλλά ωσ ανάγκθ τθσ τάξθσ. 

Άλλωςτε, από τθν πρϊτθ κιόλασ φάςθ είχε φανεί το ζντονα διαπολιτιςμικό ςτοιχείο 

τθσ τάξθσ, που λειτοφργθςε ωσ προτεραιότθτα ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ 

των ςυναντιςεων. Ζτςι, ςτισ δφο προθγοφμενεσ φάςεισ, οι μακθτζσ είχαν αρχίςει να 

ςκζφτονται δθμιουργικά και κριτικά απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα και είχαν 

αρχίςει να βρίςκουν τα δικά τουσ νοιματα και τισ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα κείμενα 

και ςτουσ εαυτοφσ τουσ.106 

Θ δεφτερθ αναγνωςτικι φάςθ του προγράμματοσ είχε ολοκλθρωκεί με 

επιτυχία. Ακολουκοφςε θ τρίτθ και τελευταία φάςθ, όπου τα παιδιά κα παριγαγαν 

τον δικό τουσ λόγο, τθ δικι τουσ άποψθ πάνω ςτο κζμα: κα ςχεδίαηαν «το δικό τουσ 

ταξίδι», βαςιςμζνο τόςο ςε εμπειρίεσ από όλεσ τισ προθγοφμενεσ φάςεισ και τα 

βιβλία που διαβάςτθκαν όςο και ςε προςωπικά τουσ βιϊματα. 

 
 

 

                                                                                                                                       
εργαςίεσ ι να παρακολουκιςουν διάφορεσ ςχολικζσ εκδθλϊςεισ. Ζνασ άλλοσ λόγοσ τθσ 
περιοριςμζνθσ εμπλοκισ είναι ότι μπορεί να νιϊκουν μειονεκτικά από τθν ζλλειψθ επάρκειασ ςτθν 
κυρίαρχθ γλϊςςα ι από τισ ελλιπείσ γνϊςεισ τουσ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Ζτςι, είναι 
ςθμαντικό να μθν κεωροφμε τθν απουςία ςυμμετοχισ των γονζων ωσ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ. Στο 
Coelho 2007, ό.π., ς. 135-136. 
105

 Χρειάηεται να υπενκυμιςτεί ότι τα τρία από τα τζςςερα βιβλία ιταν γραμμζνα από ξζνουσ 
ςυγγραφείσ που μεταφράςτθκαν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
106 Αποςτολίδου, «Ανάγνωςθ και ετερότθτα», ό.π.. 
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VI. ΡΑΑΓΩΓΘ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΑΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ 
 

  Ειςαγωγι 

Το κζμα του ςυγκεκριμζνου κεφαλαίου είναι θ παραγωγι προςωπικοφ 

λόγου από τα παιδιά και θ ανακεφαλαίωςθ των εμπειριϊν και γνϊςεϊν τουσ 

αναφορικά με το αναγνωςτικό πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, ςε αυτό το κεφάλαιο 

περιγράφεται και αναλφεται θ τρίτθ και τελευταία φάςθ του προγράμματοσ που 

ςυνολικά είχε διάρκεια τρεισ δίωρεσ ςυναντιςεισ, από τισ 2 Λουνίου 2008 μζχρι τισ 

11 Λουνίου 2008.  

 

1. Στόχοι-Σχεδιαςμόσ τθσ τρίτθσ φάςθσ 

 Ο τελευταίοσ ςχεδιαςμόσ ςτθρίχτθκε κυρίωσ ςτον βαςικό ςτόχο τθσ τρίτθσ 

φάςθσ: να εκφράςουν οι μακθτζσ τθν προςωπικι και ςυλλογικι τουσ εμπειρία είτε 

μζςα από ςυγγραφικζσ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ τουσ ηθτείται θ προςωπικι τουσ 

αξιολόγθςθ και οπτικι είτε μζςα από κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ τουσ 

δίνεται θ δυνατότθτα να αλλάξουν τθν εξζλιξθ των κειμζνων και να διατυπϊςουν 

δικζσ τουσ εκδοχζσ και απόψεισ, παράγοντασ πάντα προςωπικό λόγο. Θ Αντιγόνθ 

Τςαρμποποφλου, όταν αναφζρεται ςτθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ ςε ζνα μάκθμα 

λογοτεχνίασ, ςθμειϊνει ότι θ δραματικι μζκοδοσ καλλιεργεί γλωςςικζσ δεξιότθτεσ 

και αναπτφςςει τον διάλογο και τισ δεξιότθτεσ ςχολιαςμοφ με τισ οποίεσ οι μακθτζσ 

διευκολφνουν και καταγράφουν τθν ανταπόκριςι τουσ ςτα κείμενα.1 Ανάλογθ είναι 

θ κζςθ του Mike Fleming που κεωρεί ότι, μζςα από τισ φανταςτικζσ καταςτάςεισ 

που προωκοφν τα δραματικά περιβάλλοντα, οι μακθτζσ νιϊκουν αςφάλεια να 

εκφραςτοφν ελεφκερα, χωρίσ τον φόβο τθσ γλωςςικισ ανεπάρκειασ. Θ διαπίςτωςθ 

αυτι, κατά τον Fleming, αφορά τθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ όλων των γλωςςικϊν 

δεξιοτιτων, δθλαδι, τθσ ομιλίασ, τθσ ακουςτικισ κατανόθςθσ, τθσ ανάγνωςθσ και 

τθσ γραφισ.2 Τθν παραπάνω, άλλωςτε, άποψθ υποςτθρίηει και θ ολιςτικι 

προςζγγιςθ κακϊσ «όλα τα ςυςτιματα τθσ γλϊςςασ (λεξιλόγιο, ςφνταξθ, 

γραμματικι, φωνθτικι, ςθμαςία) είναι αλλθλζνδετα και ςε επίδραςθ μεταξφ 

τουσ».3 

 Στθν τελευταία φάςθ, δθλαδι, ςχεδιάςτθκαν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ 

βαςιςμζνεσ ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ και ςε γραπτζσ εργαςίεσ, ομαδικζσ ι 

ατομικζσ, που είχαν ωσ ςτόχο να διευκολφνουν τα παιδιά να εκφραςτοφν ςυνολικά 

ςχετικά με το πρόγραμμα και να παράγουν δικό τουσ λόγο, ανακαλϊντασ και 

                                                
1 Α. Τςαρμποποφλου, «Θ χριςθ τθσ δραματικισ μεκόδου ςε ζνα ςφγχρονο μάκθμα λογοτεχνίασ» ςτο 
Β. Αποςτολίδου & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, 
Ακινα, 1999, ς. 376. 
2
 M. Fleming, Starting Drama Teaching, second edition, David Fulton Publishers, London, 2003, ς. 40. 

3
 Χ. Μθτακίδου, «Θ λογοτεχνία ωσ μζςο για τθν κατάκτθςθ τθσ μθτρικισ ι τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ», 

ςτο Μ. Βαμβοφκασ & Α. Χατηθδάκθ (επιμ.), Μάκθςθ και Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Mθτρικισ και 
ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ, Ρρακτικά Συνεδρίου, ζκυμνο, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, Τόμοσ Αϋ, Ατραπόσ, 
Ακινα, 2000, ς. 583. 
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ανακεφαλαιϊνοντασ εμπειρίεσ και γνϊςεισ που αποκόμιςαν. Πςον αφορά τισ 

τεχνικζσ δραματοποίθςθσ ζγινε μια προςπάκεια να παράγουν τα παιδιά λόγο 

βιωματικό, προςαρμοςμζνο ςτα δραματικά περιβάλλοντα και τισ περιςτάςεισ, που 

τα ίδια προςδιόριηαν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θ γλϊςςα κα γινόταν «όργανο γνιςιασ 

ζκφραςθσ και επικοινωνίασ ςε ζνα περιβάλλον που ζδινε ξεχωριςτι κζςθ ςτθ 

ςωματικι και ςυναιςκθματικι ζκφραςθ των παιδιϊν».4 Σε ό,τι αφορά ςτισ γραπτζσ 

εργαςίεσ του ςχεδιαςμοφ ςχετικι είναι θ άποψθ του Jonοthan Neelands όταν 

υπογραμμίηει ότι θ ςυγγραφι βοθκάει τουσ μακθτζσ να ανταποκρικοφν και να 

εμβακφνουν ςτθ διαδικαςία του δράματοσ που προθγικθκε.5 Από παιδαγωγικι 

ςκοπιά, ςε τζτοιου είδουσ προγράμματα που πραγματοποιοφνται ςε 

πολυπολιτιςμικζσ τάξεισ, «είναι αναγκαίο να καταβάλλεται ςυςτθματικι 

προςπάκεια με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των μακθτϊν, ϊςτε να παράγουν δικά τουσ 

γραπτά κείμενα με τθν πρϊτθ ευκαιρία».6 

 Θ Ελζνθ Χοντολίδου ςχετικά με τθν παραγωγι προςωπικοφ λόγου εκ μζρουσ 

των μακθτϊν ςθμειϊνει ότι είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία του 

ςυγκεκριμζνου αναγνωςτικοφ προγράμματοσ και το ςθμαντικότερο ςτοιχείο 

αξιολόγθςθσ.7 Κατά βάςθ, οι μακθτζσ χρειάηεται να αντιμετωπίηονται ωσ 

παραγωγοί νοιματοσ και παραγωγοί των μζςων για τθ νοθματοδότθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ.  

Βζβαια, οι μακθτζσ δεν κα κρίνονταν μζςα από εξετάςεισ ςτιγμιαίου τφπου 

αλλά μζςα από μια ποικιλία και πολλαπλότθτα εργαςιϊν, γραφισ εντόσ ι εκτόσ 

ρόλου και τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, με τισ οποίεσ ζχουν εξοικειωκεί κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ. Κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ αποτελοφςε τθν 

κατακλείδα του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, απαραίτθτθ κεωρικθκε θ ζμφαςθ 

ςτθν παραγωγι προςωπικοφ λόγου του κάκε παιδιοφ, κάτι που ενδιζφερε και τισ 

προθγοφμενεσ φάςεισ, αλλά τϊρα αφοροφςε μια ςυνολικι πορεία εξζλιξθσ κάκε 

μακθτι. Σφμφωνα με τισ αρχζσ του προγράμματοσ χρειάηεται να γίνει ςαφζσ ότι 

καμία παραγωγι λόγου δεν κεωρείται απλϊσ ςωςτι ι λανκαςμζνθ. Κα βρει τθ 

κζςθ τθσ ςτθν πολυφωνία των λόγων τθσ τάξθσ, αφοφ αξιολογθκεί από τουσ άλλουσ 

και αυτοαξιολογθκεί ςφμφωνα με τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ τθσ αναγνωςτικισ 

ομάδασ. Ζτςι, κάκε μακθτισ παίρνει μια κζςθ ςτθν αναγνωςτικι κοινότθτα γι’ αυτό 

που είναι και αξίηει. Στόχοσ είναι να αποδεχτεί τθ διαφορετικότθτά του και τθ 

διαφορετικότθτα των άλλων χωρίσ να είναι ίδιοσ με τουσ άλλουσ αλλά ίςοσ με 

αυτοφσ.8 

                                                
4
 Σ. Ραπαδόπουλοσ, Με τθ γλϊςςα του κεάτρου, Θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ ςτθ διδαςκαλία τα 

γλϊςςασ, Κζδροσ, Ακινα, 2007, ς. 221. 
5 J. Neelands, Beginning Drama 11-14, David Fulton Publishers, London, 2002, (1997) ς.32. 
6
 Γ. Γρόλλιοσ & . Καρανταϊδου & Δ. Κορομπόκθσ & Χ. Κοτίνθσ & Τ. Λιάμπασ, Γραμματιςμόσ και 

Συνειδθτοποίθςθ, Μια παιδαγωγικι προςζγγιςθ με βάςθ τθ κεωρία του Paulo Freire, Μεταίχμιο, 
Ακινα, 2003, ς. xxxv. 
7
 Ε. Χοντολίδου, «Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ» ςτο Αποςτολίδου & 

Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 384-385. 
8 Χοντολίδου ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 387. 
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Στο παραπάνω πλαίςιο κινικθκαν και οι ςτόχοι που τζκθκαν όςον αφορά το 

διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ. Ρροτεραιότθτα δόκθκε ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ικανότθτασ του αυτοκακοριςμοφ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ των μειονοτικϊν 

ομάδων, ςτθν αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν τόνωςθ τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ, δθλαδι του δυναμικοφ διαλογικοφ ςτοιχείου του πολιτιςμοφ, 

ςτόχων που ςυνιςτοφν μια από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ 

παιδαγωγικισ, τθσ ενδυνάμωςθσ. Σφμφωνα με τουσ Geneva Gay και Mary Stone 

Hanley, «θ διαπολιτιςμικι ενδυνάμωςθ είναι να ζχει κανείσ γνϊςθ, δεξιότθτεσ, 

θκικι, κουράγιο και τθν απαιτοφμενθ πεποίκθςθ για τθν προϊκθςθ τθσ 

πολιτιςμικισ και εκνοτικισ διαφορετικότθτασ».9 Στο ίδιο άρκρο, οι ςυγγραφείσ 

αναφζρονται ςτισ κζςεισ τθσ Christine Sleeter, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ αντιμετωπίηεται ωσ μια ςτρατθγικι ενδυνάμωςθσ, που 

λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τθσ τισ δυνάμεισ, τισ εμπειρίεσ, τισ ςτρατθγικζσ και τουσ 

ςτόχουσ των καταπιεςμζνων ομάδων και ςυμβάλλει ςτθν υιοκζτθςθ επιτυχθμζνων 

τρόπων αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν τουσ. Επίςθσ διδάςκει τουσ μακθτζσ να 

υπεραςπιςτοφν αποτελεςματικά τον εαυτό τουσ ωσ άτομα και ωσ ομάδα και να 

αναπτφξουν τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ ϊςτε να εργαςτοφν ςυλλογικά για τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ.10 Οι Gay και Hanley προτείνουν τθ χριςθ τθσ δραματικισ 

μεκόδου ςτθν τάξθ ωσ εργαλείο για διαπολιτιςμικι ενδυνάμωςθ, πρεςβεφοντασ ότι 

τόςο οι μακθτζσ, όςο και οι δάςκαλοι μποροφν να αντιμετωπίςουν τθ 

δραματοποίθςθ ωσ «εργαςτιρι διερεφνθςθσ»˙ ςε αυτό το εργαςτιρι ζχουν τθ 

δυνατότθτα να δοκιμάςουν ιδζεσ, δράςεισ, νοιματα και ςχζςεισ που δεν κα 

μποροφςαν να τουσ προςφερκοφν ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ μάκθςθσ.11 

Ζνα ςθμαντικό ςθμείο του ςχεδιαςμοφ που δεν πρζπει να παραλθφκεί είναι 

το –γνωςτό πλζον ςτθν τάξθ– ςτάδιο ειςαγωγισ και προετοιμαςίασ των 

ςυμμετεχόντων ςτθ δραματικι διαδικαςία μζςα από κεατρικά παιχνίδια και 

αςκιςεισ αναπνοισ, χαλάρωςθσ, ςυγκζντρωςθσ και ςωματικισ-ψυχολογικισ-

πνευματικισ ενεργοποίθςθσ. Σαφϊσ, το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο προθγοφνταν 

οποιαςδιποτε δραςτθριότθτασ με ςτόχο τθν παραγωγι λόγου εκ μζρουσ των 

παιδιϊν. Ιταν, δθλαδι, το κακιερωμζνο ςτάδιο ζναρξθσ κάκε ςυνάντθςθσ και 

ειςαγωγισ τθσ τάξθσ ςτο δραματικό ςτοιχείο. Σε αυτό το ςθμείο είναι απαραίτθτο 

να διευκρινιςτεί μια κατάκτθςθ τθσ πλειοψθφίασ των μακθτϊν κατά τθν τελευταία 

φάςθ: οι περιςςότεροι είχαν εντοπίςει τουσ προςωπικοφσ ρυκμοφσ και τισ ατομικζσ 

τουσ ανάγκεσ και είχαν καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνεσ αςκιςεισ που ςυντελοφςαν 

ςτθν προετοιμαςία του εαυτοφ τουσ ςτο δραματικό περιβάλλον. Ζτςι, θ 

πλειονότθτα των παιδιϊν επζλεξε να ςχεδιάςει ατομικά ι να αυτοςχεδιάςει πάνω 

ςτο ειςαγωγικό αυτό ςτάδιο, ενϊ υπιρχαν και λίγοι μακθτζσ που ακολουκοφςαν τισ 

                                                
9
 G. Gay & M.S. Hanley, «Multicultural Empowerment in Middle School Social Studies thought Drama 

Pedagogy», Drama Pedagogy, τμ.72, τχ.6, 1999, ς. 364. 
10

C. E. Sleeter, Empowerment through multicultural education, State University of New York Press, 
Albany, 1991, ς. 6 ςτο Gay & Hanley 1999, ό.π., ς. 364. 
11 Gay & Hanley 1999, ό.π., ς. 367. 
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υποδείξεισ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. Θ ςυγκεκριμζνθ κατάκτθςθ κατά τθν 

τελευταία φάςθ φανζρωνε τθν εξοικείωςθ και εμβάκυνςθ των παιδιϊν ςτθ μζκοδο 

τθσ δραματοποίθςθσ. 

Ζνα τελευταίο ςθμείο που χρειάςτθκε να λθφκεί υπόψθ ςτον ςυγκεκριμζνο 

ςχεδιαςμό ιταν θ πίεςθ ι και ζλλειψθ χρόνου, κακϊσ υπιρχαν διακζςιμεσ μόνο 

τρεισ δίωρεσ ςυναντιςεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρίτθσ φάςθσ και κατά ςυνζπεια 

του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ.12 Ταυτόχρονα, το γεγονόσ ότι θ ςχολικι χρονιά 

βριςκόταν ςτο τζλοσ τθσ ςιμαινε πολλζσ απουςίεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ, 

δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ.13 Το ςίγουρο ιταν ότι, κακϊσ οι παρουςίεσ των 

παιδιϊν ιταν ελλιπείσ, θ λειτουργία των προθγοφμενων αναγνωςτικϊν ομάδων 

αποτελοφςε ουτοπία. Για τον λόγο αυτό, απαραίτθτοσ κρίκθκε ο ςχεδιαςμόσ 

δραςτθριοτιτων που ςυμπεριλάμβαναν όλθ τθν τάξθ ι αφοροφςαν τον κάκε 

μακθτι ατομικά. 

Ραρά τθν επιλογι ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν δραματοποίθςθσ και 

ςυγγραφικϊν εργαςιϊν ςτον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια, θ τρίτθ φάςθ πραγματοποιικθκε, ωσ επί το πλείςτον, με βάςθ τισ 

προτιμιςεισ και τισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ. Άλλωςτε, ο ςεβαςμόσ ςτθν 

υποκειμενικότθτα, ςτισ επικυμίεσ και ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν αποτελοφςε 

βαςικι αρχι και ςτόχο του προγράμματοσ. Ακόμθ, ο ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων 

από τθν ίδια τθν τάξθ, βαςιςμζνων ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ τθσ επιλογισ τθσ, 

φανζρωνε τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ δραματικι μζκοδο, γεγονόσ που 

αποτελοφςε επιπλζον ςτόχο του προγράμματοσ. Ζγιναν ςυνεπϊσ διάφορεσ 

τροποποιιςεισ ςε προςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ (κάποιεσ παραλιφκθκαν 

κακϊσ και νζεσ προζκυψαν), βαςιςμζνεσ πάντα ςτισ επιλογζσ τθσ τάξθσ και ςτα 

δεδομζνα τθσ ςτιγμισ. Θ τελευταία φάςθ χαρακτθρίςτθκε από διαρκείσ 

αναςτοχαςμοφσ που, όμωσ, δεν απομακρφνονταν από τον κφριο ςτόχο για 

παραγωγι προςωπικοφ λόγου εκ μζρουσ των μακθτϊν και για ανακεφαλαίωςθ των 

εμπειριϊν και των γνϊςεϊν τουσ. 

Σκόπιμθ κεωρικθκε ςε αυτό το ςθμείο μια ςυνοπτικι αναφορά ςτισ βαςικζσ 

αλλαγζσ του ςχεδιαςμοφ τθσ τελευταίασ φάςθσ. Καταρχάσ, θ επικυμία τθσ 

πλειονότθτασ τθσ τάξθσ να παρουςιάςει με κεατρικό τρόπο κάποιεσ προςωπικζσ 

ερμθνείεσ –ι αλλιϊσ τα μθνφματα που τα παιδιά ζλαβαν από το περιεχόμενο των 

λογοτεχνικϊν τουσ βιβλίων– οδιγθςε ςτθν εναςχόλθςθ με τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ τθσ επιλογισ τθσ. Τα παιδιά, δθλαδι, μζςα κυρίωσ από τθ χριςθ 

                                                
12 Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι τελικά θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ ςυνεχίςτθκε και ολοκλθρϊκθκε τθν 
επόμενθ ςχολικι χρονιά, με τθ δθμιουργία και παρουςίαςθ ενόσ κεάτρου φόρουμ ςτο Μουςείο 
Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ φάςθσ αποτζλεςε θ παραγωγι λόγου από τουσ μακθτζσ.  
13

 Θ δαςκάλα τθσ τάξθσ –με εικοςαετι εμπειρία ςτο Δθμοτικό Σχολείο του Δενδροπόταμου– είχε 
ενθμερϊςει τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, που εργαηόταν ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο για πρϊτθ 
φορά, ότι οι μακθτζσ απουςιάηουν ςυχνά από τα τελευταία μακιματα του Λουνίου. Θ δαςκάλα 
ςθμείωςε ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό μακθτϊν –κυρίωσ ομά ι αλλοδαπισ καταγωγισ– ακολουκεί τθν 
οικογζνειά του ςε επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ πόλθσ. 
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αυτοςχεδιαςμϊν ι άλλων τεχνικϊν δραματοποίθςθσ (ςυνζντευξθ, 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ) κζλθςαν να παρουςιάςουν κάποιεσ δικζσ τουσ ιςτορίεσ 

που ςχετίηονταν με τθν υπόκεςθ του βιβλίου τουσ και προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. 

Άμεςθ και φυςικι κατάλθξθ των παραπάνω αυτοςχεδιαςμϊν, ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, ιταν θ τεχνικι κζατρο φόρουμ, μια τεχνικι ςτθν οποία οι μακθτζσ 

είχαν δείξει ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςε προθγοφμενεσ φάςεισ, κακϊσ τουσ ζδινε τθν 

ευκαιρία να εκφραςτοφν πάνω ςε κζματα που τουσ αφοροφν και να προτείνουν τισ 

δικζσ τουσ λφςεισ και απόψεισ. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι το κζμα των λογοτεχνικϊν 

χαρακτιρων και θρϊων του ςυνολικοφ προγράμματοσ απαςχόλθςε και ςυγκίνθςε 

ιδιαίτερα τθν τάξθ· όλα τα παιδιά ζδειξαν ζντονθ προκυμία να παράγουν δικά τουσ 

κείμενα που να απευκφνονται ι να αναφζρονται ςε κάποιον ιρωα. Για τον λόγο 

αυτό, πραγματοποιικθκαν κάποιεσ επιπρόςκετεσ, από τισ ςχεδιαςμζνεσ, 

δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τουσ ιρωεσ. Τζλοσ, ο ςχεδιαςμόσ προζβλεπε τθν 

προςπάκεια για δθμιουργία μιασ νζασ ςυνολικισ ταξιδιωτικισ περιπζτειασ τθσ 

τάξθσ, όπου όλα τα παιδιά, ζπειτα από ςυηιτθςθ και ςυμφωνία, κα επζλεγαν τον 

προοριςμό, τον ςκοπό του ταξιδιοφ και τουσ ιρωεσ που κα τουσ ςυνόδευαν –

ανϊνυμουσ ι επϊνυμουσ. Οι μακθτζσ, όμωσ, προτίμθςαν να χωριςτοφν ςε νζεσ 

ομάδεσ –ςχετικζσ με τισ προθγοφμενεσ αναγνωςτικζσ τουσ– και να ςχεδιάςουν 

διαφορετικά ανεξάρτθτα ταξίδια, παρά να «ςυμβιβαςτοφν» ωσ προσ ζνα κοινό 

προοριςμό και ανάλογεσ επιλογζσ.14 Άλλωςτε, θ τάξθ, ζχοντασ ςυνθκίςει να 

λειτουργεί ςε ομάδεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, είχε μάκει να 

ανταποκρίνεται και να λειτουργεί ομαδοςυνεργατικά. Σαφϊσ, θ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι των μακθτϊν ζγινε ςεβαςτι και ςτθν τρίτθ φάςθ. Ακολοφκωσ 

περιγράφονται αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ τθσ τελευταίασ φάςθσ, όπωσ αυτζσ 

διεξιχκθςαν κατά τθ διάρκεια των τριϊν δίωρων ςυναντιςεων. 

 

2. Δραςτθριότθτεσ 

 α. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου εντόσ ςχεδιαςμοφ  

 Με τθ λιξθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ και τθν τελικι παρουςίαςθ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων, προτάκθκε ςε κάκε ομάδα να παράγει γραπτό λόγο 

επιλζγοντασ μία από τισ ακόλουκεσ γραπτζσ εργαςίεσ: 

Ραρουςίαςθ του βιβλίου: όπου τα παιδιά ςε ρόλο κριτικοφ τθσ λογοτεχνίασ 

καλοφνταν να ςυγγράψουν ζνα ςφντομο κείμενο, ωσ βιβλιοκριτικι, που να 

αναφζρεται ςτο βιβλίο τουσ: τθν υπόκεςθ, τα βαςικότερα νοιματα, το κοινό που 

                                                
14 Θ πρόταςθ για ςχεδιαςμό ενόσ ταξιδιοφ αποκλειςτικά τθσ τάξθσ ανικει ςτθ Βικτωρία Καπλάνθ. Στθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα προτείνεται θ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ και θ ςταδιακι γραφι του 
ταξιδιοφ, κακϊσ κακεμιά ομάδα κα προςφζρει τθν πρόταςι τθσ για προετοιμαςία, διάφορεσ 
περιπζτειεσ και επιςτροφι και ακολοφκωσ κα επιλζγεται θ πιο δθμοφιλισ παρουςίαςθ. Β. Καπλάνθ, 
«Πταν θ τάξθ μασ πάει ταξίδι» ςτο Β. Αποςτολίδου & Β. Καπλάνθ & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), 
Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο, Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, 
Ακινα, 2002, ς. 108-109. 
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απευκφνεται. Ακόμθ κα μποροφςαν να ετοιμάςουν κάποιο δελτίο τφπου ι τθν 

ανάλογθ αφίςα του βιβλίου. 

Μεταφορά ςτον κινθματογράφο ι τθν τθλεόραςθ: όπου τα παιδιά ωσ 

ςυνεργάτεσ μιασ κινθματογραφικισ εταιρίασ καλοφνταν να ςτείλουν τθ γραπτι τουσ 

πρόταςθ ςτον παραγωγό τθσ ταινίασ. Στθν πρόταςθ κα ςυμπεριλάμβαναν τισ 

επιλογζσ τουσ ωσ προσ τισ ςθμαντικζσ ςκθνζσ του ζργου, τουσ θκοποιοφσ, τα 

ςκθνικά, τα κοςτοφμια κακϊσ και οποιαδιποτε αλλαγι ι παράλειψθ χρειαηόταν να 

γίνει. 

Διαφορετικό τζλοσ ςτθν ιςτορία: όπου τα παιδιά, γνωρίηοντασ το τζλοσ του 

λογοτεχνικοφ βιβλίου, καλοφνταν γραπτϊσ να προτείνουν μια διαφορετικι εξζλιξθ 

ςτθν ιςτορία, ευχάριςτθ ι δυςάρεςτθ.15  

Θ τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ ξεκίνθςε με τθν ανάγνωςθ των γραπτϊν 

εργαςιϊν κάκε ομάδασ. Τα περιςςότερα παιδιά ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυγγραφι, 

που είτε τθν προετοίμαςαν εκτόσ του χϊρου του ςχολείου ςτον ελεφκερό τουσ 

χρόνο είτε ςε ςχολικό χωροχρόνο. Επιπλζον, υπιρχαν και κάποιεσ ατομικζσ 

εργαςίεσ μακθτϊν. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι κανζνασ 

μακθτισ δεν επζλεξε τθν παρουςίαςθ του βιβλίου ι τθ μεταφορά ςτον 

κινθματογράφο ι τθν τθλεόραςθ. Κοινι επιλογι όλθσ τθσ τάξθσ ιταν το διαφορετικό 

τζλοσ ςτθν ιςτορία, ςυγκεκριμζνα του λογοτεχνικοφ βιβλίου που ο κάκε μακθτισ 

είχε διαβάςει. Μςωσ θ δραςτθριότθτα τθσ παρουςίαςθσ του βιβλίου να ιταν κάπωσ 

πιο ςφνκετθ για τα παιδιά ενϊ θ μεταφορά ςτον κινθματογράφο ι τθν τθλεόραςθ 

να ιταν λιγότερο οικεία ςτουσ μακθτζσ, επειδι δεν είχαν ζρκει ςε προθγοφμενθ 

επαφι με αυτι κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

 Ζτςι, θ πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα, που ςυναντικθκε εκτόσ ςχολείου, 

ςυνζχιςε το βιβλίο Και ταξίδι Μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ από το ςθμείο που 

ςταματάει ο ςυγγραφζασ προςκζτοντασ μια τελευταία περιπζτεια: αφοφ, δθλαδι, 

τα παιδιά δζχτθκαν τθ Ναμπίλα ςτθν παρζα τουσ, εκείνθ τουσ προςκάλεςε να 

επιςκεφτοφν όλοι μαηί τθν ελιςαβετιανι περίοδο. Ρράγματι, όλθ θ τάξθ βρζκθκε 

ςτο παρελκόν, ςτο παλάτι τθσ βαςίλιςςασ Ελιςάβετ. Εκείνθ, όμωσ, δεν ιταν 

κακόλου φιλόξενθ μαηί τουσ και προςπάκθςε να τουσ μαγζψει μεταμορφϊνοντάσ 

τουσ ςε ποντίκια. Φοβιςμζνα τα παιδιά κατάφεραν να δραπετεφςουν και να 

επιςτρζψουν ςτο παρόν. 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον προκαλεί το γεγονόσ ότι θ ομάδα επζλεξε να δϊςει 

ςτθ βαςίλιςςα Ελιςάβετ τα χαρακτθριςτικά μιασ μάγιςςασ που χρθςιμοποιεί μαγικά 

                                                
15

 Oι Joe Winston και Miles Tandy, όταν αναφζρονται ςτθ κεατρικι παρουςίαςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
δραςτθριότθτασ, προτείνουν ςε κάκε ομάδα που κα ετοιμάςει ζνα ευχάριςτο ι δυςάρεςτο τζλοσ 
ςτθν ιςτορία να το παρουςιάςει εν ςυντομία και ςε απόλυτθ διαδοχι με τισ άλλεσ ομάδεσ, ϊςτε όλθ 
θ τάξθ να παρακολουκεί τισ νζεσ ιδζεσ και προτάςεισ που προςφζρονται. Στο J. Winston & M. Tandy, 
Beginning Drama 4-11, Second Edition, David Fulton Publishers, London, 2001, ς. 31. 
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φίλτρα και ξόρκια για να τιμωριςει.16 Σε ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ 

για τθν αρνθτικι προβολι τθσ βαςίλιςςασ, οι μακθτζσ απάντθςαν ότι «ιταν ςκλθρι 

ςτο βιβλίο/αν ικελε κα μποροφςε να είχε βοθκιςει τθν Ρεγκ/κα μποροφςε να 

ςϊςει ακϊουσ που κατθγορικθκαν για μαγεία». Θ παραπάνω απάντθςθ των 

μακθτϊν αφορά κακαρά τθν προςωπικι τουσ ερμθνεία ςχετικά με το κείμενο. Ζνα 

ακόμθ ςθμείο που αξίηει να ςχολιαςτεί είναι ότι θ πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα ιταν 

θ μόνθ που ζγραψε τθν εργαςία τθσ ςε διαλογικι μορφι ςτο πρϊτο πρόςωπο, ενϊ 

οι υπόλοιπεσ τρεισ αφθγικθκαν τθ ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ τουσ ςτο τρίτο πρόςωπο. 

Ππωσ διλωςαν τα μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ ςκοπόσ τουσ ιταν να 

παρουςιάςουν ςτθν τάξθ το τζλοσ τθσ ιςτορίασ τουσ με αυτοςχεδιαςμό και όχι με 

απλι ανάγνωςθ. Ζτςι, επζλεξαν για τθν εργαςία τουσ τθ διαλογικι μορφι, γεγονόσ 

που δεν ςυνζβθ με τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. Θ αλικεια είναι ότι θ δραςτθριότθτα του  

διαφορετικοφ τζλουσ ιταν μια αρκετά «ανοιχτι» εργαςία παραγωγισ λόγου, οπότε 

πολλζσ ιδζεσ και προςεγγίςεισ μποροφςαν να δοκιμαςκοφν. 

Εκτόσ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομαδικι γραπτι εργαςία, θ Μαρίνα, κορίτςι 

ελλθνικισ καταγωγισ τθσ παραπάνω αναγνωςτικισ ομάδασ, ςε ατομικό επίπεδο και 

με προςωπικι τθσ πρωτοβουλία, ζγραψε και άλλεσ δφο ιςτορίεσ που αφθγοφνται 

μια διαφορετικι τροπι των γεγονότων. Σφμφωνα με τθν πρϊτθ εκδοχι, τα παιδιά 

τθσ τάξθσ επιςκζφτθκαν τθν ελιςαβετιανι περίοδο για να βοθκιςουν τθν Ρεγκ, 

πείκοντασ τουσ ςυγχωριανοφσ τθσ ότι το κορίτςι δεν είναι μάγιςςα αλλά «ζνα 

κανονικό παιδί με πρόβλθμα ςτθν προφορά».17 Σφμφωνα με τθ δεφτερθ εκδοχι, τα 

παιδιά με τον δάςκαλό τουσ τον κφριο Μπζιλι επιςκζφτθκαν τθν εποχι του 

Κριμαϊκοφ πολζμου. Στθ μάχθ ο κφριοσ Μπζιλι πολζμθςε και τραυματίςτθκε 

ςοβαρά, οπότε θ «γενναία Ναμπίλα» προςφζρκθκε να του δϊςει αίμα και τελικά 

κατάφερε να τον ςϊςει. Ενδιαφζρον παρουςιάηει ότι και ςτισ δφο ιςτορίεσ, που 

γράφονται ςτο τρίτο πρόςωπο, κυριαρχοφν πράξεισ ανδρείασ και προςφοράσ. 

Επίςθσ, και ςτισ δφο, εμφανισ είναι μια κετικι διάκεςθ και ςυμπάκεια τθσ Μαρίνασ 

προσ τθ Ναμπίλα, που ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο, αλλά και προσ τον δάςκαλο, που 

αποτελεί ζναν δευτερεφοντα ιρωα του βιβλίου. Ζτςι, ςτισ δφο ιςτορίεσ τθσ 

μακιτριασ, θ Ναμπίλα είναι θ «γενναία» θρωίδα που είτε ζχει τθ ιδζα να 

μεταφερκεί όλθ θ τάξθ ςτο παρελκόν είτε ζχει τθ διάκεςθ να ςϊςει τον 

τραυματιςμζνο δάςκαλό τθσ. Από τθν άλλθ όςον αφορά τον κφριο Μπζιλι, ςτθν 
                                                
16 Θ ομάδα γράφει χαρακτθριςτικά ςτο πρόςωπο τθσ βαςίλιςςασ: «Ροιοι είςτε εςείσ… Δεν 
αναγνωρίηω κανζνα ςασ! Και δεν ςασ κάλεςα ςτο παλάτι μου. Γι’ αυτό κα ςασ τιμωριςω. Κα ςασ 
υπνωτίςω με το μαγικό φίλτρο και μετά με τα ξόρκια μου κα ςασ κάνω ποντίκια!» 
17

 Θ Μαρίνα γράφει ςυγκεκριμζνα: «Αφοφ ζφυγε θ Μαγιοποφλα, τα παιδιά ζμειναν ςτθν τάξθ τουσ 
μαηί με τθν Ρεγκ και τον δάςκαλό τουσ και ςκεφτόντουςαν τι μποροφςαν να κάνουν για να λφςουν 
το πρόβλθμα τθσ Ρεγκ. Θ Ναμπίλα λοιπόν είχε μια ιδζα να μετζφεραν όλθ τθν τάξθ ςτθν εποχι τθσ 
Ρεγκ και να μποροφςαν όλα τα παιδιά μαηί με τον δάςκαλο να εξθγιςουν ότι θ Ρεγκ ιταν ζνα 
κανονικό παιδί με πρόβλθμα ςτθν προφορά και όχι ότι ιταν μάγιςςα. Ζτςι και ζκαναν λοιπόν. 
Ριαςτικανε όλοι χζρι με χζρι και βάλανε το κομπιουτεράκι ςτθ χρονολογία 1578. Μεταφζρκθκαν 
όλοι εκεί μζςα ςε ζνα ςφννεφο καπνοφ. Τα παιδιά ιταν πολφ χαροφμενα για το ταξίδι τουσ αυτό και 
ξζρανε ότι όλα κα πάνε καλά γιατί είχανε μαηί τουσ τον δάςκαλό τουσ που γνϊριηε πολλά πράγματα 
κι ζτςι κα βοθκοφςανε τθν Ρεγκ και κα γυρνοφςανε πάλι πίςω χαροφμενοι». 
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πρϊτθ ιςτορία θ παρουςία του δίνει αςφάλεια ςτα παιδιά «τα παιδιά… ξζρανε ότι 

όλα κα πάνε καλά γιατί είχανε μαηί τουσ τον δάςκαλό τουσ που γνϊριηε πολλά 

πράγματα…» ενϊ ςτθ δεφτερθ, όταν τραυματίηεται, θ μακιτριά του, Ναμπίλα, 

προςπακεί να τον ςϊςει. Με βάςθ τα παραπάνω, αξίηει να ςχολιαςτεί ότι ςτισ 

προςωπικζσ ερμθνείεσ των παιδιϊν, ακόμθ κι ζνασ δευτερεφων χαρακτιρασ βιβλίου 

μπορεί να προκαλζςει τθν ζντονθ ςυμπάκεια και το ενδιαφζρον ενόσ μακθτι.  

Τα μζλθ τθσ δεφτερθσ αναγνωςτικισ ομάδασ ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ, 

πλθν του Μιχάλθ, που ζγραψε ατομικά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι του μακθτι ςτθν 

τρίτθ φάςθ του προγράμματοσ, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ, ζγινε απόλυτα 

ςεβαςτι από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Άλλωςτε, θ Elisabeth Coelho προτείνει 

τθ δυνατότθτα ατομικισ εργαςίασ ςε παιδιά που επιμζνουν να δουλεφουν μόνα 

τουσ, κεωρϊντασ ότι εφόςον «αυτό είναι το επικυμθτό ςτυλ μάκθςθσ, δεν κα 

κερδίςουν τίποτα από τθν επιμονι (του εκπαιδευτικοφ) για ομαδικι εργαςία».18 Ριο 

αναλυτικά, ςτο ςφντομο τζλοσ που ζδωςαν ςτθν ιςτορία, θ Ελίνα, θ Ζλλθ, ο 

Βαλάντθσ και ο Στζφανοσ αςχολικθκαν αποκλειςτικά με τθ ςχζςθ τθσ Σοφί και του 

Αμπντοφλ. Ζτςι, θ πρωταγωνίςτρια, αφοφ ζδωςε ςτθν οικογζνειά τθσ όλα τα δϊρα 

από το Ραρίςι, άρχιςε να τουσ μιλάει για τον Αφρικανό φίλο τθσ και τθν περιπζτειά 

του. Οι γονείσ και τα αδζρφια τθσ Σοφί κζλθςαν να τον γνωρίςουν και ζτςι τον 

κάλεςαν μαηί με τθν οικογζνειά του ςτο ςπίτι τουσ για διακοπζσ. Θ ομάδα, μάλιςτα 

ζκλεινε τθν εργαςία τθσ ςθμειϊνοντασ ότι «το επόμενο βιβλίο τθσ ςειράσ είναι Ο 

Αμπντοφλ επιςκζπτεται τθ Σοφί». Ο Μιχάλθσ από τθν άλλθ πλευρά, αςχολικθκε 

ςτθν εργαςία του αποκλειςτικά με τον Αμπντοφλ, που αποδείχκθκε ο αγαπθμζνοσ 

του ιρωασ.19 Συγκεκριμζνα γράφει «Τελικά ο Αμπντοφλ μόλισ βγικε θ άδεια 

παραμονισ του Ραριςιοφ (sic) ςταμάτθςε να πουλάει κουρδιςτά χελιδόνια και 

γράφτθκε ςε ζνα ςχολείο. Τελείωςε το ςχολείο και πιρε μια καλι δουλειά… Μετά 

παντρεφτθκε και ηοφςε ευτυχιςμζνοσ ςτο Ραρίςι».  

Τα παιδιά τθσ τρίτθσ ομάδασ δεν κατάφεραν να ςυνεργαςτοφν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα είτε γιατί δφο μζλθ τθσ απουςίαηαν ςε κάποιεσ 

ςυναντιςεισ τθσ τρίτθ φάςθσ είτε γιατί είχαν ψυχρακεί μεταξφ τουσ μετά τθν τελικι 

παρουςίαςθ τθσ Τρικυμίασ.20 Θ μόνθ γραπτι εργαςία που διαβάςτθκε αφοροφςε το 

                                                
18 E. Coelho, Διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. 
Μθτακίδου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 393.  
19 Τόςο ςτθν πινακοκικθ θρϊων όςο και ςτο γράμμα προσ τον αγαπθμζνο μου ιρωα, 
δραςτθριότθτεσ που ακολοφκθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ, ο Μιχάλθσ επζλεξε τον 
Αμπντοφλ. Από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων φαίνεται ότι ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ αντιμετϊπιηε 
τον Αφρικανό ιρωα ωσ «τον αδικθμζνο» «καλό άνκρωπο» που «ζχει δυςκολευτεί πολφ ςτθ ηωι 
του». Μάλιςτα ςτο γράμμα του ο Μιχάλθσ εκφράηει και τθν ανθςυχία του για το μζλλον του 
Αμπντοφλ. Μςωσ όλα τα παραπάνω να αποτελοφν ςτοιχεία που μποροφν να εξθγιςουν τθν επιμονι 
και ςυμπάκεια του Μιχάλθ για τον Αμπντοφλ. 
20

 Υπενκυμίηεται ότι, επειδι τα δφο κορίτςια τθσ ομάδασ ζλειπαν κατά τθν τελικι παρουςίαςθ των 
βιβλίων, ο Χρόνθσ και ο Διμοσ δεν κατάφεραν να παρουςιάςουν τισ δραςτθριότθτεσ που, ωσ ομάδα, 
είχαν προετοιμάςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ φάςθσ. Επίςθσ, θ Στεφανία και θ Μαριάνκθ 
ςθμείωςαν από μία απουςία και κατά τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ, γεγονόσ που δεν διευκόλυνε 
τθν από κοινοφ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ.  
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τζλοσ που ο Χρόνθσ, μακθτισ ομά, ζδωςε ςτθν Τρικυμία ςε ατομικό επίπεδο. 

Σφμφωνα με το ςφντομο κείμενο του μακθτι, πραγματοποιικθκε ο γάμοσ του 

Φερδινάνδο με τθ Μιράντα, ςτον οποίο κουμπάροσ ιταν ο Γκονηάλο. Ο Χρόνθσ 

τόνιςε ιδιαίτερα το κζμα τθσ φιλίασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ, αναφζροντασ ότι «…ο 

Ρρόςπερο κατάλαβε πόςο τον βοικθςε ο Γκονηάλο όταν ο αδερφόσ του τον εξόριςε 

και γι’ αυτό του ηιτθςε να είναι ο κουμπάροσ ςτο γάμο τθσ κόρθσ του… Συγχϊρεςε 

τον Αντόνιο αλλά ιξερε ότι ο καλφτεροσ φίλοσ του ιταν ο Γκονηάλο. Τελικά όλοι 

ζφυγαν από το ερθμονιςι και ζηθςαν καλά ςτο Μιλάνο». 

Θ τζταρτθ ομάδα, με εξαίρεςθ τθ Κωμαι, που απουςίαηε κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ και τον Σταφρο, που ζλειπε ςε δφο από τισ τρεισ 

ςυναντιςεισ, κατάφερε να ςυνεργαςτεί εντόσ του χϊρου και του χρόνου του 

ςχολείου και να γράψει ζνα μικρό κείμενο για το τζλοσ του βιβλίου τθσ. Βζβαια, θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια και ο κριτικόσ φίλοσ ζλαβαν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ 

ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ και βοικθςαν τα μζλθ τθσ με οπτικά 

ερεκίςματα ςε χαρτί του μζτρου και με «ςκαλωςιζσ γραφισ». Σφμφωνα με τθν 

εκδοχι των παιδιϊν, θ ςφηυγοσ του Κόμθ Κουνκοφν, κόμιςςα Κουνκουνίτα, δεν πιγε 

ποτζ ςτο ερθμονιςι. Ζτςι, «Ο Κουνκοφν κουράςτθκε να είναι μόνοσ του ςτο νθςί. 

Ζφυγε από το νθςί γιατί του ζλειψε θ γυναίκα του και πιγε να τθ βρει. Ηιςανε καλά 

μαηί και εκείνθ του τθγάνιηε ξιφίεσ και ο κόμθσ ζπλεκε καςκόλ από τα μοφςια του». 

Γεγονόσ πάντωσ είναι ότι τόςο ςτθν εργαςία τθσ τελευταίασ ομάδασ όςο και των 

υπολοίπων παιδιϊν κυριαρχεί αίςιο τζλοσ, όπου όλοι οι κεντρικοί ιρωεσ, ζχοντασ 

αντιμετωπίςει διάφορα προβλιματα και δυςάρεςτεσ ανατροπζσ, ηοφνε πλζον 

ευτυχιςμζνοι. Σχετικι είναι θ άποψθ τθσ Μζνθσ Κανατςοφλθ που ςθμειϊνει ότι ο 

αναγνϊςτθσ τθσ ςχολικισ θλικίασ ενδιαφζρεται για εφκυμεσ ιςτορίεσ και ζχει τθν 

τάςθ να ταυτίηεται με τουσ κεντρικοφσ ιρωεσ και να δίνει λφςεισ ςτα προβλιματά 

τουσ.21 

 

β. Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου εκτόσ ςχεδιαςμοφ 

Στθ ςυνζχεια τθσ τρίτθσ φάςθσ, θ ανάγκθ κάποιων παιδιϊν, ςυγκεκριμζνα 

των δφο πρϊτων αναγνωςτικϊν ομάδων, να παρουςιάςουν με κεατρικό τρόπο 

δικζσ τουσ ιςτορίεσ, βαςιςμζνεσ ςτα βιβλία και ςε προςωπικά τουσ βιϊματα, 

οδιγθςε ςε επιπρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ του ςχεδιαςμοφ του 

προγράμματοσ. Άλλωςτε θ υπόκεςθ «αν θ δραματικι μζκοδοσ βοθκά τα παιδιά 

ςτθν επιςτράτευςθ προςωπικϊν εμπειριϊν αναλόγων με αυτζσ των λογοτεχνικϊν 

κειμζνων» αποτελοφςε ζναν από τουσ ςτόχουσ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ. Θ 

πρωτοβουλία των δφο πρϊτων αναγνωςτικϊν ομάδων κίνθςε το ενδιαφζρον όλθσ 

τθσ τάξθσ που ςυμμετείχε δθμιουργικά ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Μάλιςτα, 

ςτο τζλοσ, δραςτθριοποιικθκαν όλεσ οι ομάδεσ και παρουςιάςτθκαν 

δραςτθριότθτεσ που αφοροφςαν και τα τζςςερα λογοτεχνικά βιβλία. Λδιαίτερο 

                                                
21

 Μ. Κανατςοφλθ, Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και κριτικι τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ, University Studio 
Press, Κεςςαλονίκθ, 1997, ς. 24-25.  
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ενδιαφζρον παρουςίαςε θ τροπι που πιραν οι ιςτορίεσ των μακθτϊν, κακϊσ, μζςα 

από τθ ςυμμετοχι και τισ προτάςεισ όλθσ τθσ τάξθσ, εξελίχκθκαν ςτθ δθμοφιλι 

τεχνικι των παιδιϊν, κζατρο φόρουμ ι και ςπανιότερα ςε άλλεσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ (ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, ςυμβουλζσ). 

Ριο αναλυτικά, θ ομάδα (Ζλλθ, Ελίνα, Βαλάντθσ, Μιχάλθσ, Στζφανοσ) που 

είχε αναλάβει το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει, ιταν θ πρϊτθ που πρότεινε τθν ζνταξθ 

των νζων αυτϊν δραςτθριοτιτων, γιατί είχε προετοιμάςει μια ιςτορία που 

αφοροφςε το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ. Τα παιδιά, δθλαδι, ζχοντασ ςυγκινθκεί από 

τθν ιςτορία του ιρωα του βιβλίου τουσ Αμπντοφλ, παρουςίαςαν τθ ςυνζντευξθ ενόσ 

μετανάςτθ από τθν Αλβανία, δίνοντασ ςθμαντικά προβλιματα και δυςκολίεσ που ο 

ςυνεντευξιαηόμενοσ αντιμετϊπιηε ςτθν Ελλάδα. Πμωσ, οι μακθτζσ δεν 

περιορίςτθκαν ςτθν αναφορά κεωρθτικϊν και φανταςτικϊν ςτοιχείων αλλά ςε 

πραγματικά γεγονότα τθσ ηωισ τθσ Ελίνασ, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, και των 

ςυγγενϊν τθσ. Θ ομάδα, μζςα από τθ ςυνζντευξθ, αναφζρκθκε κυρίωσ ςε 

προβλιματα γλϊςςασ που αρχικά ο μετανάςτθσ αντιμετϊπιηε, γεγονόσ που 

επθρζαηε όλεσ του τισ ςχζςεισ, κακϊσ και ςε οικονομικά προβλιματα, επειδι 

δυςκολευόταν να βρει εργαςία: «άλλαξα πολλζσ δουλειζσ… κθπουρόσ, οδθγόσ 

νταλίκασ, μάγειρασ/ςτθν Αλβανία είχα καλι δουλειά γιατί ιμουν μορφωμζνοσ/ εδϊ 

δεν με εμπιςτεφονταν εφκολα». Στθ ςυνζντευξθ πιραν μζροσ και τα υπόλοιπα 

παιδιά τθσ τάξθσ, κζτοντασ περιςςότερεσ ερωτιςεισ ςτον μετανάςτθ, με 

αποτζλεςμα να ξεδιπλωκοφν επιπλζον προβλθματιςμοί και ερωτιματα. Κάποια 

παιδιά μάλιςτα κζλθςαν να εκπροςωπιςουν τον ςυνεντευξιαηόμενο και να 

μιλιςουν εκ μζρουσ του. Ζτςι, προζκυψε θ τεχνικι ςυλλογικόσ χαρακτιρασ. Τζλοσ, 

το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ζδιναν ςυμβουλζσ, λφςεισ και νζεσ προτάςεισ ςτον 

μετανάςτθ αλβανικισ καταγωγισ οδιγθςε ςτθν αυκόρμθτθ ειςαγωγι τθσ τεχνικισ 

ςυμβουλζσ. 

Θ ομάδα (Αναςταςία, Μαρίνα, Τάκθσ, Τίμοσ) που είχε διαβάςει το βιβλίο Και 

ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ κζλθςε με αυτοςχεδιαςμό να παρουςιάςει τθν 

ιςτορία ενόσ κοριτςιοφ αλβανικισ καταγωγισ που δυςκολεφεται να προςαρμοςτεί 

ςτθν τάξθ τθσ επειδι οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τθσ τθν αντιμετωπίηουν ωσ ξζνθ. 

Ανάλογεσ δυςκολίεσ είχε αντιμετωπίςει θ πρωταγωνίςτρια του βιβλίου τουσ, θ 

Ρακιςτανι Ναμπίλα. Τα παιδιά παρουςίαςαν διάφορα περιςτατικά ςτο ςχολείο που 

δυςκόλευαν τθ μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ ςτθν προςαρμογι τθσ: τθν 

απζκλειαν από ομάδεσ ςυνεργαςίασ και παιχνίδια, τθν κορόιδευαν για τθν 

προφορά τθσ ςτα ελλθνικά, τθν απείλθςαν με ξυλοδαρμό. Στο τζλοσ, όμωσ, τθσ 

ιςτορίασ, τα παιδιά γνϊριςαν καλφτερα τθν καινοφρια ςυμμακιτριά τουσ, τθ 

ςυμπάκθςαν και τθσ ηιτθςαν ςυγνϊμθ. Τα τζςςερα παιδιά τθσ ομάδασ, όλα 

ελλθνικισ καταγωγισ, προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν Αλβανίδα πρωταγωνίςτρια 

τθσ ιςτορίασ τουσ με γνϊςεισ ςτθν αλβανικι γλϊςςα, ηιτθςαν τθ ςυμβολι τθσ 

Αλβανίδασ ςυμμακιτριάσ τουσ Ελίνασ, που τουσ ζδωςε κάποιεσ λζξεισ. Ζτςι, θ 

ομάδα χρθςιμοποίθςε μερικζσ αλβανικζσ λζξεισ που ςχετίηονταν με το κζμα του 
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«ςχολείου» ι ςτα αλβανικά «ςκόλα»: «μεςοφεςια» που ςθμαίνει δαςκάλα, 

«κλάςα» που ςθμαίνει τάξθ, «μπάγκα» που είναι το κρανίο και «λάψι» το μολφβι. 

Σε ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ για τθ ςχζςθ των παραπάνω 

αρνθτικϊν αντιδράςεων με τα προςωπικά τουσ βιϊματα, οι μακθτζσ ομολόγθςαν 

ότι αρχικά υπιρξαν αρνθτικοί απζναντι ςε ςυγκεκριμζνουσ ςυμμακθτζσ τουσ «που 

ζρχονταν από άλλεσ χϊρεσ». Τον λόγο πιραν θ Ελίνα και θ Ελεονϊρα, μακιτριεσ 

αλβανικισ καταγωγισ, που ανακάλεςαν τισ πρϊτεσ τουσ εμπειρίεσ ςτο ςχολείο: «με 

κορόιδευαν για τθν προφορά μου ςτα ελλθνικά/μια μζρα δφο κορίτςια με 

ζδειραν/ςτο διάλειμμα δεν ζπαιηα μαηί τουσ». Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι οι δφο 

μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ, Λευτζρθσ και Χάρθσ, δεν αναφζρκθκαν ςε ανάλογεσ 

προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Τα υπόλοιπα παιδιά, ωσ κοινό, ζδειξαν μεγάλο 

ενδιαφζρον για τθν ιςτορία που παρουςιάςτθκε από τθν ομάδα και κζλθςαν να 

προςφζρουν ςτθ μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ διάφορεσ προτάςεισ, λφςεισ και 

τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ. Λδιαίτερα ζντονο ρόλο από το κοινό είχε ο 

Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ, που εκδιλωςε το ενδιαφζρον του 

προτείνοντασ αρκετζσ λφςεισ ςυμφιλίωςθσ. Ζτςι, θ ομάδα ξανάπαιξε τθν ιςτορία τθσ 

με τισ νζεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ που κάκε φορά προςφζρονταν από τθν τάξθ.22 

Αυκόρμθτα και φυςικά είχε προκφψει θ τεχνικι κζατρο φόρουμ, ςτθν οποία κι άλλθ 

φορά είχαν καταλιξει τα παιδιά. ϋΆλλωςτε θ προτίμθςθ τθσ τάξθσ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δεν φαίνεται μόνο από τισ προθγοφμενεσ φάςεισ αλλά και 

από το γεγονόσ ότι τα παιδιά τθν επζλεξαν τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά, 

προκειμζνου να παρουςιάςουν ζνα κομμάτι τθσ δουλειάσ τουσ εκτόσ ςχολείου.23  

Ραρακινθμζνοι από τισ δφο προθγοφμενεσ ομάδεσ, θ ομάδα του Ναυαγοφ 

Κοκκινοτρίχθ κζλθςε να ςυμμετάςχει ςτισ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηοντασ μια δικι 

τθσ ιςτορία. Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα δεν είχε ετοιμάςει 

από πριν κάποιο ςυγκεκριμζνο κζμα αλλά κζλοντασ πολφ να ςυμμετζχει, 

δραςτθριοποιικθκε και παρουςίαςε τθ δικι τθσ ιςτορία. Ριο αναλυτικά, 

αντιμετωπίηοντασ τθν περιπζτεια του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ ωσ μια ιςτορία 

αποκλειςμοφ, ο Λευτζρθσ, ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα παρουςίαςαν, ςε 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ, μια ιςτορία εγκλωβιςμοφ δφο παιδιϊν ςε μια ςκοτεινι, 

παλιά αποκικθ και τουσ τρόπουσ που προςπακοφςαν να απεγκλωβιςτοφν. Και πάλι 

προζκυψε θ τεχνικι κζατρο φόρουμ, κακϊσ τα παιδιά τθσ τάξθσ, ωσ κοινό, ςυνεχϊσ 

πρότειναν και δοκίμαηαν νζουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ.24 

                                                
22 Οι προτάςεισ των μακθτϊν αφοροφςαν μια μακιτρια πιο δυναμικι/πιο φιλικι/πιο ςίγουρθ για 
τον εαυτό τθσ και τθν καταγωγι τθσ/που διεκδικεί το δίκιο τθσ/βοθκάει τουσ ςυμμακθτζσ τθσ/μιλάει 
ςτθν τάξθ για τθν Αλβανία και μακαίνει ςτα παιδιά αλβανικζσ λζξεισ και ζκιμα. 
23 Θ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ «Από ξζνοι… φίλοι» είναι το αντικείμενο που πραγματεφεται το 
επόμενο κεφάλαιο. 
24

 Οι προτάςεισ τθσ τάξθσ για απεγκλωβιςμό αναφζρονταν ςε χριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων για 
παραβίαςθ τθσ κλειδαριάσ/τθλζφωνο ςε κάποιον κλειδαρά από το κινθτό/ςπάςιμο τθσ 
πόρτασ/δυνατζσ φωνζσ από τουσ εγκλωβιςμζνουσ για να τουσ ακοφςουν. Μάλιςτα, τρία παιδιά 
υποςτιριξαν ότι κάποιεσ αυτζσ τισ λφςεισ τισ ζχουν εφαρμόςει ςτθν πραγματικότθτα, όταν βρζκθκαν 
ςε ανάλογθ δυςκολία. 
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Τελευταία ιταν θ ομάδα τθσ Τρικυμίασ που πρότεινε μια ιςτορία προδοςίασ 

ςτθν οποία τελικά απονζμεται θ δικαιοςφνθ, όπωσ ςυνζβθ ςτθ ηωι του Ρρόςπερο. 

Πμωσ, θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα χρειάςτθκε τθ ςυνεργαςία τθσ τάξθσ για να 

παρουςιάςει τον αυτοςχεδιαςμό τθσ, κακϊσ από τα μζλθ τθσ παραβρίςκονταν μόνο 

ο Χρόνθσ και ο Διμοσ. Τελικά, με τθ ςυμμετοχι τθσ Αναςταςίασ και τθσ Μαρίνασ, τα 

παιδιά παρουςίαςαν μια ιςτορία όπου τα δφο κορίτςια, αφοφ προςκάλεςαν τα 

αγόρια ςε μια επαγγελματικι ςυνεργαςία, ςτθν πορεία τα εξαπάτθςαν. Τα 

κορίτςια, όμωσ, ςφντομα κατάλαβαν τθν αδικία που διζπραξαν και τουσ ηιτθςαν 

ςυγνϊμθ. Θ τάξθ, βζβαια, ωσ κοινό, επενζβθ και ςτθν τελευταία ιςτορία, ηθτϊντασ 

από τα δφο αγόρια να γίνουν πιο ζξυπνα και δυναμικά, ϊςτε να αντιλαμβάνονται 

τθν αδικία πριν γίνει. Άλλοι ςυμμακθτζσ τουσ πρότειναν ςτα δφο αγόρια να μθ 

ςυγχωριςουν εφκολα τα κορίτςια. Ζτςι, θ ιςτορία παίχτθκε ξανά με τισ νζεσ 

προτάςεισ των παιδιϊν, αποτελϊντασ και πάλι μια μορφι κεάτρου φόρουμ.25 Ο 

Χρόνθσ αναφερόμενοσ ςτθν επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςτορίασ τόνιςε, ςφμφωνα 

με τα ακοφςματά του, τθν ευκολία με τθν οποία εξαπατοφνται οι άνκρωποι ςτισ 

επιχειριςεισ: «ζχω ακοφςει πολλά… πάντα οι ςυμφωνίεσ των αντρϊν για δουλειζσ 

χαλάνε γιατί ο κακζνασ κζλει να βγάλει πιο πολλά λεφτά». 

Κατά γενικι ομολογία, μζςα από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ των 

παιδιϊν δθμιουργικθκαν τα κατάλλθλα δραματικά περιβάλλοντα που ζδωςαν τθν 

ευκαιρία ςτθν τάξθ να παράγει προφορικό λόγο. Στον λόγο τουσ, οι μακθτζσ 

ςυμπεριζλαβαν επιλεγμζνα νοιματα των βιβλίων ςε ςυνδυαςμό με προςωπικζσ 

τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα. Με αφορμι τουσ κόςμουσ των βιβλίων, δθλαδι, 

αναφζρκθκαν ςτουσ δικοφσ τουσ κόςμουσ και ςε κζματα που τουσ αφοροφν: τθ 

μετανάςτευςθ, τθ ςυνφπαρξθ ι και φιλία μεταξφ ανκρϊπων διαφορετικισ 

καταγωγισ, τθν προδοςία μεταξφ οικείων προςϊπων. Μάλιςτα, μζςα από τισ νζεσ 

λφςεισ και προτάςεισ που πρόςφεραν τα παιδιά ωσ κοινό ςτισ ιςτορίεσ που 

παρακολουκοφςαν, είχαν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν επιχειριματα και κριτικό 

λόγο. Γενικότερα ςτισ δραςτθριότθτεσ ςυμμετείχε ολόκλθρθ θ τάξθ, δείχνοντασ 

διάκεςθ για ςυνεργαςία και εξοικείωςθ με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, εφόςον 

άμεςα και φυςικά ακολουκοφςε θ μία τεχνικι τθν άλλθ.  

 

γ. Δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτουσ χαρακτιρεσ των βιβλίων  

Ακολοφκωσ, με βάςθ τον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και με ςτόχο τθν 

παραγωγι προφορικοφ λόγου, προτάκθκε ςτα παιδιά μια ςυγκεφαλαιωτικι 

δραςτθριότθτα, ςυγκεκριμζνα θ δθμιουργία μιασ «πινακοκικθσ θρϊων». Σφμφωνα 

με τθν πρόταςθ τθσ Βικτϊριασ Καπλάνθ, οι μακθτζσ κλικθκαν να ξεχωρίςουν τουσ 

διάςθμουσ ιρωεσ των ταξιδιωτικϊν βιβλίων και να φτιάξουν μια πινακοκικθ των 

                                                
25

 Θ μορφι που πιρε το κζατρο φόρουμ ςτθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα βρίςκει αναλογίεσ ςτισ 
προτάςεισ του Β. Woolland για χριςθ τθσ παραπάνω τεχνικισ με ςκοπό τθ δθμιουργία διαφόρων 
χαρακτιρων. Στο B. Woolland, Θ διδαςκαλία του δράματοσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, μτφ. Ε. Κανθρά, 
Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1999, ς. 83, 228-229. 
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θρϊων, διακρίνοντασ τα χαρακτθριςτικά του κακενόσ και τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ του 

με το ταξίδι.26 Ρράγματι, θ τάξθ ανταποκρίκθκε απόλυτα ςτθ δραςτθριότθτα που 

αφοροφςε τουσ ιρωεσ, κατανοϊντασ τον αναμφιςβιτθτα ςθμαντικό ρόλο του ιρωα 

ςτθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ.27 Θ διαπίςτωςθ αυτι ζγινε ξεκάκαρθ από τα ςχόλια των 

παιδιϊν ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά του κάκε ιρωα, το ταξίδι που ο κακζνασ 

πραγματοποίθςε και τθ ςυνολικι του ςυμβολι ςτθν ιςτορία: «αν δεν ιταν μάγοσ ο 

Ρρόςπερο, δεν κα γινόταν ποτζ θ Τρικυμία/θ δεςποινίσ Μαγιοποφλα πρόςφερε ςτα 

παιδιά τθν περιπζτεια ςτον χρόνο/θ Σοφί είναι θ πρωταγωνίςτρια που μασ λζει τθν 

ιςτορία τθσ ςτο Ραρίςι». Ζτςι, τα παιδιά αναφζρκθκαν ςε όλουσ τουσ κεντρικοφσ 

ιρωεσ των βιβλίων τουσ που είχαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ: από 

το βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ επιλζχτθκαν θ δεςποινίσ 

Μαγιοποφλα, θ Ναμπίλα και ο Τηακ, από το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει επιλζχτθκαν θ 

Σοφί και ο Αμπντοφλ, από τθν Τρικυμία ο Ρρόςπερο, ο Άριελ, ο Κάλιμπαν και θ 

Μιράντα και τζλοσ από τον Ναυαγό Κοκκινοτρίχθ ο ίδιοσ ο Ναυαγόσ, δθλαδι ο 

Κόμθσ Κουνκοφν. Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι κάποια αγόρια, επζλεξαν να 

τοποκετιςουν ςτθν πινακοκικθ των θρϊων δφο καλαςςοπόρουσ: ςυγκεκριμζνα, ο 

Βαλάντθσ και ο Στζφανοσ πρόςκεςαν τον Μάρκο Ρόλο ενϊ ο Διμοσ τον Κολόμβο. 

Ράντωσ, θ τάξθ ζδειξε ζντονθ προκυμία να αςχολθκεί με τουσ ιρωεσ, να τουσ 

υπεραςπιςτεί και να ερευνιςει λεπτομζρειεσ για τθ ηωι τουσ. Με ιδιαίτερθ 

επιτυχία οι μακθτζσ αναφζρκθκαν ςτα χαρακτθριςτικά του κάκε ιρωα όπωσ και ςτθ 

ςχζςθ του με το ταξίδι: «ο Αμπντοφλ είναι Αφρικανόσ/μαφροσ/εργατικόσ/ 

λακρομετανάςτθσ/αδικθμζνοσ/ταξίδεψε ςτο Ραρίςι για να βρει καλφτερθ 

δουλειά», «θ Ναμπίλα είναι Ρακιςτανι/διαβαςτερι/ζξυπνθ/γενναία/ταξίδεψε ςτον 

χρόνο για να ςϊςει τον Τηακ», «ο Ρρόςπερο είναι μάγοσ/πρϊθν 

δοφκασ/εξόριςτοσ/καλόσ/ςοβαρόσ/ςυνεπισ ςτθν υπόςχεςι του/ξζρει να 

ςυγχωρεί/ταξίδεψε ςτο ερθμονιςι που ζμεινε δϊδεκα χρόνια εξόριςτοσ». 

Το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ, με προςωπικι τουσ παρατιρθςθ, διαπίςτωςαν 

ότι θ εξιςτόρθςθ του ταξιδιοφ τθσ Σοφί ςτο βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει γίνεται από τθν 

ίδια τθν πρωταγωνίςτρια: «θ Σοφί είναι θ πρωταγωνίςτρια που μασ λζει τθν ιςτορία 

τθσ ςτο Ραρίςι», αποτζλεςε αφορμι για ςυηιτθςθ γφρω από τον ρόλο του αφθγθτι. 

Ζτςι, ζγινε λόγοσ για τθν πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ των γεγονότων, όπου ο 

αφθγθτισ είναι το κεντρικό πρόςωπο, οπότε παρουςιάηεται άμεςα θ δράςθ του, 

όπωσ είναι θ περίπτωςθ του βιβλίου Θ Σοφί ταξιδεφει (πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ με 

εςωτερικι εςτίαςθ).28 Ακολοφκθςε θ περίπτωςθ του Ναυαγοφ κοκκινοτρίχθ που τα 

                                                
26

 Καπλάνθ ςτο Αποςτολίδου & Καπλάνθ & Χοντολίδου 2002, ό.π., ς. 108. 
27 Συγκεκριμζνα θ Σοφία Γαβριθλίδου αναφζρει ότι «το πλαςματικό πρόςωπο ζχει τθν ελευκερία να 
εκδθλϊςει ςυμπεριφορζσ που υποβάλλονται και επιβάλλονται από τθν πλοκι, αλλά ταυτόχρονα ζχει 
και τθ δυνατότθτα να κινεί και να διαμορφϊνει τθν πλοκι». Στο Σ. Γαβριθλίδου, Το δφςκολο 
επάγγελμα του κλαςικοφ ιρωα, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ, 2008, ς. 49. 
28

 Θ Σοφία Γαβριθλίδου αναφζρεται ςτισ τεχνικζσ αφιγθςθσ ςτθν παιδικι λογοτεχνία ςτο 
Γαβριθλίδου, 2008, ό.π., ς. 53-57. Επίςθσ, για τισ εςτιάςεισ αφιγθςθσ ςτο G. Genette, Σχιματα III. Ο 
Λόγοσ τθσ αφιγθςθσ: Δοκίμιο Μεκοδολογίασ και άλλα κείμενα, Ε. Καψωμζνοσ (επιμ.), Μ. Λυκοφδθσ 
(μτφ.), Ρατάκθσ, Ακινα, 2006, ς. 260-270.  
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παιδιά διζκριναν τθν πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ των γεγονότων μζςα από ζνα ιρωα 

τθσ ιςτορίασ, ςυγκεκριμζνα τον εξερευνθτι (πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ με 

εςωτερικι εςτίαςθ). Βζβαια, κάποιο ςθμείο του παραπάνω βιβλίου ιταν γραμμζνο 

ςε τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ, με αφθγθτι ζναν άλλο ιρωα του λογοτεχνικοφ ζργου, 

τον Κάπταιν Βαρκολομαίο Μπόρφιν (τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ με εξωτερικι 

εςτίαςθ). Θ διαπίςτωςθ αυτι δυςκόλεψε τουσ μακθτζσ, οπότε χρειάςτθκε θ 

παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. Τζλοσ, ευδιάκριτθ ςτθν τάξθ ιταν θ 

τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ των γεγονότων με αφθγθτι ζναν εξωκειμενικό αφθγθτι, 

χαρακτθριςτικό του βιβλίου Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ και τθσ 

Τρικυμίασ (τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ με μθδενικι εςτίαςθ –ο παντογνϊςτθσ 

αφθγθτισ). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ τελευταία αφθγθματικι πρακτικι που 

αναφζρκθκε, δθλαδι, θ ανάκεςθ των αφθγοφμενων γεγονότων ςε ζναν αφθγθτι 

εξωκειμενικό, ιταν θ πιο ςυνικθσ ςτα περιςςότερα ζργα για παιδιά τθν εποχι που 

γεννικθκαν τα κλαςςικά βιβλία για παιδιά.29 

Γενικότερα, μζςα από τθν παραπάνω δραςτθριότθτα ολόκλθρθ θ τάξθ 

ανταποκρίκθκε απόλυτα ςτθν παραγωγι προφορικοφ λόγου, κακϊσ αςχολικθκε ςε 

βάκοσ με τουσ χαρακτιρεσ και τουσ τοποκζτθςε κριτικά ςτθν πινακοκικθ των 

θρϊων. Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να διευκρινίςω ότι προκειμζνου όλα τα παιδιά 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ να ζχουν τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ ωσ προσ τθν 

επαφι και ανταπόκριςι τουσ με τουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ, επιλζχτθκαν 

βιβλία που να μθν απευκφνονται ςτο ςτενό πλαίςιο μιασ χϊρασ όπου οι ιρωεσ είναι 

ςυνδεδεμζνοι με τθν παράδοςθ ενόσ τόπου ι εκφράηουν μια ειδικι κατάςταςθ που 

αφορά μόνο τουσ ςυγκεκριμζνουσ αναγνϊςτεσ μιασ χϊρασ. Ζτςι, τα τρία από τα 

τζςςερα βιβλία που προτάκθκαν ςτα παιδιά –Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το 

τολμϊ, Θ Σοφί ταξιδεφει και θ Τρικυμία– ιταν ξζνα ςε μετάφραςθ, δθμιουργϊντασ 

με τον τρόπο αυτό τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ με όλουσ τουσ μικροφσ 

αναγνϊςτεσ. Άλλωςτε, ςτθ ςθμερινι εποχι υποςτθρίηεται ότι 30-70% των παιδικϊν 

βιβλίων που εκδίδονται ςτθν Ευρϊπθ είναι ζργα μεταφραςμζνα και ότι οι 

μεταφράςεισ των παιδικϊν λογοτεχνικϊν ζργων ςυμβάλλουν ςτο πνεφμα 

αλλθλοκατανόθςθσ μεταξφ των λαϊν.30 

Θ προκυμία τθσ τάξθσ για εναςχόλθςθ με τουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ 

διαφάνθκε και ςτθν επόμενθ –εντόσ ςχεδιαςμοφ– δραςτθριότθτα, που αφοροφςε 

τθ γραφι προςωπικοφ γράμματοσ του κάκε μακθτι προσ ζναν αγαπθμζνο του 

ιρωα. Τθ ςυγγραφι γράμματοσ προσ ι από κάποιον ιρωα του δράματοσ προτείνει 

και ο Joe Winston, πρεςβεφοντασ ότι θ γραφι ςε ρόλο ι εκτόσ ρόλου βοθκάει 

ιδιαίτερα ςτθν αξιολόγθςθ και ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτο περιεχόμενο τθσ 

δραματοποίθςθσ.31 Τα περιςςότερα παιδιά απθφκυναν το γράμμα τουσ προσ τον 

πρωταγωνιςτι του βιβλίου τουσ, που άλλωςτε δικαιολογείται κακϊσ «το 

                                                
29

 Γαβριθλίδου 2008, ό.π., ς. 55. 
30

 Ππ., ς. 124. 
31 Winston & Tandy 2001, ό.π., ς. 119.  
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ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ ςυγκεντρϊνουν ςυνικωσ οι κεντρικοί χαρακτιρεσ».32 

Ζτςι, πιο δθμοφιλείσ ιρωεσ αναδείχκθκαν θ δεςποινίσ Μαγιοποφλα από το βιβλίο 

Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, ο Ρρόςπερο από το βιβλίο Θ Τρικυμία, θ 

Σοφί από το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει και ο Ναυαγόσ, Κόμθσ Κουνκοφν από το βιβλίο 

Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ. 

 Οι ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ μποροφν να δικαιολογθκοφν με βάςθ τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των τεςςάρων χαρακτιρων. Οι δφο πρϊτοι ιρωεσ, 

δθλαδι θ δεςποινίσ Μαγιοποφλα και ο Ρρόςπερο, αποτελοφν δφο καλοφσ μάγουσ, 

που πάντα εντυπωςιάηουν τα παιδιά. Οι δφο τελευταίοι πάλι, θ Σοφί και ο Ναυαγόσ, 

είναι οι αςυμβίβαςτοι ιρωεσ που αναμετριοφνται με τισ ςυμβάςεισ: «Σοφί θ 

ελευκερϊτρια» ι «ςωςτι επαναςτάτρια»33 και ο «ευγενικόσ καλόκαρδοσ κόμθσ με 

μονόκλ και κόκκινο μοφςι» που «βολεφτθκε μια χαρά ςτο νθςάκι» και αφοφ 

αντιμετϊπιςε το πρόβλθμα με τθ γενειάδα του «αμολοφςε «ξζνοιαςτοσ το χαρταετό 

του».34 Θ Σοφία Γαβριθλίδου αναφζρεται και ςτα δφο χαρακτθριςτικά: ςχετικά με 

τθν επιλογι των δφο μάγων, κεωρεί ότι το φανταςτικό και το μαγικό ςτοιχείο ζχει 

ςχεδόν ταυτιςτεί με τθν παιδικι λογοτεχνία γιατί μζςα από τθ φανταςία 

περιγράφονται οι αλικειεσ τθσ πραγματικισ ηωισ. Κακϊσ θ λογοτεχνία επιδιϊκει να 

επικοινωνιςει ςτα παιδιά τισ αλικειεσ και τισ αξίεσ τθσ ηωισ, τουσ νόμουσ και τισ 

ςυμβάςεισ τθσ, καταφεφγει ςτθ φανταςία για να παρουςιάςει με αλλθγορία μια 

ςυνκικθ. Ακολοφκωσ, ο μικρόσ αναγνϊςτθσ κα τθν επεξεργαςτεί, κα τθν 

αξιολογιςει με τουσ όρουσ τθσ πραγματικότθτασ και κα τθν τοποκετιςει ςτισ 

οικείεσ ςε αυτόν διαςτάςεισ. Θ ίδια ςυγγραφζασ ςυνεχίηει γράφοντασ ότι «για τον 

παιδικό λογοτεχνικό χαρακτιρα, όπωσ και για τα παιδιά, το ταξίδι ςτον κόςμο τθσ 

φανταςίασ ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ αναηιτθςθσ τθσ ταυτότθτάσ του, 

κατανόθςθσ του πραγματικοφ κόςμου. Είναι ζνα ταξίδι περιπζτειασ και, όπωσ κάκε 

περιπζτεια, ενζχει το άγνωςτο. Σε αυτοφσ τουσ τόπουσ τθσ φανταςίασ μπορεί να 

δοκοφν απαντιςεισ ι να ςυντελεςτοφν οι μεγάλεσ αλλαγζσ. Θ λογοτεχνία τουσ 

αξιοποιεί για να ανοίξει ο διάλογοσ μεταξφ παιδιϊν και μεγάλων, μεταξφ 

διαφορετικϊν μεταξφ τουσ προςϊπων, μεταξφ ενόσ προςϊπου με τθν κοινωνία του, 

δθλαδι, με λίγα λόγια, μεταξφ του εαυτοφ και του άλλου».35 Από τθν άλλθ πλευρά, 

θ επιλογι των δφο τελευταίων θρϊων, δθλαδι τθσ Σοφί και του Ναυαγοφ, κα 

μποροφςε να αιτιολογθκεί με βάςθ τθν άποψθ ότι είναι ιδιαίτερα ελκυςτικοί οι 

ιρωεσ που «εκδθλϊνουν τθν αντίκεςι τουσ με ςυμβάςεισ και κυρίαρχεσ 

αντιλιψεισ» (Σοφί) ι «χαρακτιρεσ, οι οποίοι, ακόμθ κι όταν δεν είναι πζρα ωσ πζρα 

αντιςυμβατικοί, αναμετριοφνται με τισ ςυμβάςεισ» (Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ).36 

Ριο αναλυτικά, όςον αφορά τθν πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα, τα τρία από τα 

τζςςερα μζλθ απθφκυναν το γράμμα τουσ προσ τθ δεςποινίδα Μαγιοποφλα, ενϊ το 

                                                
32

 Γαβριθλίδου 2008, ό.π., ς. 47. 
33

 Λ. Λεμπλάν, Θ Σοφί ταξιδεφει, μτφ. Μ. Ραπανδρζου, Κζδροσ, Ακινα, 1998, ς. 49, 55. 
34

 Ε.Τριβιηάσ, Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ, Κζδροσ, Ακινα, 1985, ς. 14, 17, 20. 
35

 Γαβριθλίδου 2008, ό.π., ς. 216-217. 
36 Ππ., ς. 191.  
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τζταρτο μζλοσ, δθλαδι, θ Μαρίνα ςτον κφριο Μπζιλι.37 Κοινό ςτοιχείο ςτα 

γράμματα τθσ Αναςταςίασ, του Τάκθ και του Τίμου ιταν οι ερωτιςεισ που 

απθφκυναν προσ τθ Μαγιοποφλα. Κατά κφριο λόγο, τα παιδιά ζκεςαν προςωπικζσ 

ερωτιςεισ ςτθν θρωίδα «πόςο χρονϊν είςαι/από ποφ πιρεσ το όνομά ςου/είναι και 

οι γονείσ ςου μάγοι/ζχεισ φίλουσ;», ερωτιςεισ ςχετικζσ με τισ προτιμιςεισ τθσ «ποιο 

είναι το αγαπθμζνο ςου χρϊμα/ποιο φαγθτό προτιμάσ/τι μουςικι ακοφσ;» και 

ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν περιπζτειά τθσ ςτο βιβλίο «φοβικθκεσ όταν πιγεσ ςτον 

Κριμαϊκό πόλεμο/γιατί διάλεξεσ τθ Ναμπίλα ςτο ταξίδι ςου/χάρθκεσ που τελικά τα 

παιδιά δζχτθκαν τθ Ναμπίλα ςτθν παρζα τουσ/τι άλλεσ περιπζτειεσ ζχεισ περάςει;» 

Επιπλζον θ Αναςταςία και ο Τάκθσ, κζλοντασ να γνωρίςουν από κοντά τθ 

δεςποινίδα Μαγιοποφλα, τθσ ζκαναν πρόταςθ να επιςκεφτεί το ςχολείο τουσ. 

Γράφει χαρακτθριςτικά θ Αναςταςία ςτο γράμμα τθσ «κα ικελα να ςου κάνω και 

μία πρόταςθ: Κυρία Μαγιοποφλα να ζρκετε μια μζρα ςτο ςχολείο μου και να δείτε 

τουσ ςυμμακθτζσ μου και τθ φίλθ μου τθ Μαρίνα και τθν κυρία μου».  

Αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ απεφκυνε θ Μαρίνα προσ τον ιρωα τθσ επιλογισ τθσ, 

τον κφριο Μπζιλι: ςχετικά με τθν θλικία του, τθ δουλειά του, τισ προτιμιςεισ του. Θ 

μακιτρια, βζβαια, προζβθκε και ςε ερωτιςεισ που αφοροφςαν τον ρόλο του κυρίου 

Μπζιλι ςτο βιβλίο «εςείσ ςυμπακοφςατε τθ Ναμπίλα από τθν αρχι/όταν είδατε τθν 

Ρεγκ τι αναρωτθκικατε/γνωρίηετε τθ δεςποινίδα Μαγιοποφλα;» Γενικότερα, μζςα 

από τα κείμενά τουσ, οι μακθτζσ, πζρα από τθ ςυμπάκεια προσ τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ και τθ διάκεςθ για γνωριμία μαηί τουσ, 

εξζφραηαν μια βακιά γνϊςθ του ρόλου του κάκε ιρωα ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο. 

Χρειάηεται να ςχολιαςτεί ότι, παρά τθ ςυμπάκεια όλθσ τθσ ομάδασ για το πρόςωπο 

τθσ Ναμπίλα κακ’ όλθ τθν εναςχόλθςθ με το λογοτεχνικό βιβλίο, κανζνα μζλοσ τθσ 

δεν επζλεξε να γράψει γράμμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ θρωίδα. Μςωσ το μαγικό ςτοιχείο 

τθσ μάγιςςασ Μαγιοποφλασ να υπερνικοφςε και να κζντριηε περιςςότερο το 

ενδιαφζρον τθσ πλειοψθφίασ τθσ ομάδασ. 

Θ διαπίςτωςθ τθσ βακιάσ γνϊςθσ του ρόλου κάκε ιρωα και θ διάκεςθ για 

γνωριμία μαηί τουσ ζγινε ολοφάνερθ και ςτθ δεφτερθ αναγνωςτικι ομάδα. Τα 

τζςςερα από τα πζντε μζλθ τθσ ζγραψαν γράμμα προσ τθν πρωταγωνίςτρια του 

βιβλίου, τθ Σοφί. Ο μόνοσ που διαφοροποιικθκε ιταν ο Μιχάλθσ, που 

απευκφνκθκε ςτον Αφρικανό ιρωα, Αμπντοφλ. Ππωσ ςτθν πρϊτθ αναγνωςτικι 

ομάδα ζτςι και ςτθ δεφτερθ, θ Ελίνα, θ Ζλλθ, ο Βαλάντθσ και ο Στζφανοσ ζκεςαν 

πολλζσ ερωτιςεισ ςτθν θρωίδα. Υπιρχαν κάποιεσ προςωπικζσ ερωτιςεισ «ποιο 

είναι το αγαπθμζνο ςου χρϊμα/ποιο είναι το αγαπθμζνο ςου λουλοφδι», αλλά οι 

περιςςότερεσ ερωτιςεισ αναφζρονταν ςτθν υπόκεςθ του βιβλίου «είςαι 

ευχαριςτθμζνθ από το ταξίδι ςου ςτο Ραρίςι/κα ξαναπάσ/άκουγεσ τον παπποφ και 

τθ γιαγιά/λυπικθκεσ κακόλου που ιςουν μακριά από τθν οικογζνειά ςου;» Το 

                                                
37

 Θ ςυμπάκεια τθσ Μαρίνασ για τον δάςκαλο τθσ τάξθσ, κφριο Μπζιλι, ιταν εμφανισ και ςε 
προθγοφμενθ γραπτι εργαςία τθσ μακιτριασ, ςυγκεκριμζνα ςτθν απόδοςθ διαφορετικοφ τζλουσ 
ςτθν ιςτορία. 
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βαςικότερο, όμωσ, κζμα που άγγιξαν και τα τζςςερα παιδιά ιταν θ φιλία ςε 

ςυνδυαςμό με το ηιτθμα τθσ λακρομετανάςτευςθσ «ποιοσ είναι ο καλφτερόσ ςου 

φίλοσ ο Αμπντοφλ ι ο Φρανςουά/κα τουσ ξαναδείσ/είναι ςθμαντικό να ζχεισ φίλουσ 

παντοφ/πϊσ ζνιωκεσ όταν ζμακεσ ότι είχεσ ζνα φίλο παράνομο ςτθ χϊρα/πείραηε 

τουσ γονείσ ςου που ο Αμπντοφλ ιταν λακρομετανάςτθσ;» Τζλοσ, οι τζςςερισ 

μακθτζσ εκδιλωςαν τθν κοινι επικυμία να γνωρίςουν τθ Σοφί από κοντά.38 

Ο Μιχάλθσ που διαφοροποιικθκε από τθν υπόλοιπθ ομάδα ωσ προσ τθν 

επιλογι του ιρωα, ςθμείωςε μια δεφτερθ διαφοροποίθςθ από όλθ τθν τάξθ ωσ 

προσ το περιεχόμενο του γράμματοσ. Αναλυτικότερα, ζγραψε το γράμμα με ςκοπό 

να πλθροφορθκεί το μζλλον του ιρωα τθσ επιλογισ του, δθλαδι του Αμπντοφλ. 

Ταυτόχρονα ο μακθτισ κζλθςε να τον ενθμερϊςει για το δικό του μζλλον. Ο 

Μιχάλθσ, δθλαδι, τοποκζτθςε το γράμμα του χρονικά ςτο απϊτερο μζλλον. Γράφει 

ςυγκεκριμζνα «Αγαπθτζ μου Αμπντοφλ, ςου ςτζλνω αυτό το γράμμα γιατί κζλω να 

δω πωσ είςαι μεγάλοσ. Εγϊ ζχω γίνει πυροςβζςτθσ και παντρεφτθκα μια γυναίκα 

και ζχω τρία παιδιά. Τϊρα φεφγουμε για Λταλία εκεί που είναι θ γιαγιά και ο 

παπποφσ. Πταν μπορζςεισ να ’ρκεισ, κα ςε καλοδεχτοφμε επίςθμα. Και κζλω να ςε 

ρωτιςω μερικά πράγματα. Τι κάνεισ; Τελείωςεσ το ςχολείο τελικά; ζχεισ παιδιά; 

ζχεισ δουλειά; Σε περιμζνω με αγάπθ Μιχάλθσ». Από το παραπάνω κείμενο γίνεται 

ςαφισ, όχι μόνο θ ςυμπάκεια, αλλά και ανθςυχία που ζνιωςε ο μακθτισ για τον 

ςυγκεκριμζνο «αδικθμζνο» ιρωα και το μζλλον του. 

Ανάλογθ διάκεςθ για γνωριμία με τουσ ιρωεσ τθσ επιλογισ τουσ ζδειξαν ςτα 

γράμματά τουσ και τα μζλθ τθσ τρίτθσ αναγνωςτικισ ομάδασ. Επίςθσ, κυμάνκθκαν 

ςτο ίδιο πλαίςιο με τισ προθγοφμενεσ ομάδεσ, δθλαδι, απθφκυναν πανομοιότυπεσ 

ερωτιςεισ ςτουσ χαρακτιρεσ. Ριο αναλυτικά, ο Χρόνθσ και θ Μαριάνκθ επζλεξαν να 

γράψουν προςωπικό γράμμα προσ τον Ρρόςπερο, τον πρωταγωνιςτι, δθλαδι του 

λογοτεχνικοφ τουσ βιβλίου. Ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα κζματα που άγγιξε ο 

Χρόνθσ ςτο γράμμα του: «Αγαπθμζνε μου Ρρόςπερο, κζλω να ςου πω ότι μου 

άρεςε πάρα πολφ το παραμφκι ςου αλλά δεν μου άρεςε που ιςουν αυςτθρόσ και 

κακόσ με τον Άριελ και τον Κάλιμπαν… Κζλω να ςε γνωρίςω από κοντά και κζλω να 

ςου κάνω μια ερϊτθςθ: ποιοσ ιταν ο κουμπάροσ ι κουμπάρα ςτον γάμο τθσ κόρθσ 

ςου με τον Φερδινάνδο». Στθν εργαςία του, ο μακθτισ ομά ζκιξε το ηιτθμα 

«επιβολισ εξουςίασ» που διζκρινε από τθν πλευρά του Ρρόςπερο προσ τουσ άλλουσ 

δφο ιρωεσ. Από τθν άλλθ, αναφζρκθκε ςτον γάμο των θρϊων, ζνα κζμα που και ςε 

άλλεσ περιπτϊςεισ ζχει απαςχολιςει τθν τάξθ και κυρίωσ τα παιδιά ομά. Λδιαίτερα 

                                                
38 Χριςιμο κεωρικθκε ςε αυτό το ςθμείο θ αυτοφςια παραβολι του γράμματοσ τθσ Ελίνασ, 
μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ: «Αγαπθτι μου Σοφί, είμαι θ Ελίνα Μπλόςμι από το 3ο 
Διαπολιτιςμικό Δθμοτικό Σχολείο Μενεμζνθσ. Σου ςτζλνω αυτό το γράμμα γιατί μου αρζςει πολφ το 
βιβλίο ςου και κζλω να ςε γνωρίςω από κοντά. Ζχω να ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ. Ροιοσ είναι ο 
καλφτερόσ ςου φίλοσ ο Αμπντοφλ ι ο Φρανςουά; Κα ξαναπάσ ςτο Ραρίςι; Κα ξαναεπιςκεφτείσ τον 
παπποφ και τθ γιαγιά; Είναι ςθμαντικό να ζχεισ φίλουσ παντοφ; πϊσ ςου φάνθκε ο Αμπντοφλ μόλισ 
ζμακεσ ότι ιταν παράνομοσ; Κα περιμζνω τισ απαντιςεισ ςου και κα περιμζνω το γράμμα ςου. Με 
αγάπθ, θ Ελίνα». 



317 

 

για τουσ μακθτζσ ομά, μζλθ μιασ παραδοςιακισ κοινωνίασ, το κζμα του γάμου και 

τθσ οικογζνειασ δικαιολογθμζνα ιταν πολφ οικείο και ςθμαντικό.  

Το κζμα του γάμου απαςχόλθςε και τθ Στεφανία, μακιτρια ομά, που 

επζλεξε να απευκφνει το γράμμα τθσ ςε ζνα άλλο πρόςωπο τθσ Τρικυμίασ, ςτθ 

Μιράντα. Συγκεκριμζνα, οι ερωτιςεισ που ζκεςε θ μακιτρια ομά, ωσ προσ το 

περιεχόμενο, αφοροφςαν είτε το παρελκόν τθσ θρωίδασ είτε τον γάμο τθσ: 

«Αγαπθμζνθ μου Μιράντα, ςε αγαπϊ πολφ. Κζλω να ςε γνωρίςω από κοντά και 

κζλω να ςου κάνω κάποιεσ ερωτιςεισ. Φοβικθκεσ ςτθ βάρκα όταν ςασ εξόριςαν; το 

κυμάςαι; πϊσ ιταν τόςο καιρό ςτο νθςί; Χαίρεςαι που ιρκε κόςμοσ ςτο νθςί και 

δεν είςαι μόνθ με τον πατζρα ςου; Πταν παντρεφτθκεσ ιταν χαροφμενοσ ο πατζρασ 

ςου; Ιταν μεγάλοσ γάμοσ; Κζλω να μου πεισ που μζνεισ με τον Φερδινάνδο». Το 

ενδιαφζρον που εκδθλϊνει θ μακιτρια για τθ Μιράντα γίνεται εμφανζσ τόςο μζςα 

από τισ ερωτιςεισ για τθ δφςκολθ περιπζτεια τθσ εξορίασ τθσ όςο και από τισ 

ερωτιςεισ για το μζλλον και τον γάμο τθσ. 

Εκείνοσ που διαφοροποιικθκε τελείωσ ιταν ο Διμοσ, το τζταρτο μζλοσ τθσ 

ομάδασ, που απθφκυνε το γράμμα του προσ ζναν αρχαίο Ζλλθνα. Ο τελευταίοσ 

μακθτισ είχε επθρεαςτεί από το «ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα», που είχε 

πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ. Το 

γράμμα του Διμου διατθροφςε το –κοινό ςε όλα τα γράμματα– μοτίβο των 

ερωτιςεων προσ τον ιρωα τθσ αρχαίασ Ακινασ «κζλω να μάκω κάποια πράγματα. 

Μπορείσ να μου δείξεισ τα αγάλματα, τα αγγεία, τα κοςμιματα από χρυςό και 

πθλό; μπορείσ να μου δείξεισ τι τρϊτε και τι πίνετε; Ζχετε δοφλουσ; Μποροφμε να 

πάμε ςτο κζατρο και ςτθ Ακρόπολθ;» 

Θ τελευταία αναγνωςτικι ομάδα αποτελοφνταν μόνο από τρία παιδιά, τον 

Χάρθ, τθν Ελεονϊρα και τον Λευτζρθ, κακϊσ θ Κωμαι και ο Σταφροσ απουςίαηαν. 

Τα δφο πρϊτα μζλθ τθσ ομάδασ, δθλαδι ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα, επζλεξαν να 

ςτείλουν από ζνα ςφντομο γράμμα προσ τον πρωταγωνιςτι του βιβλίου τουσ τον 

κόμθ Κουνκοφν. Βζβαια, χρειάςτθκε και θ ςυμβολι τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ 

που διευκόλυνε τα παιδιά με οπτικά ερεκίςματα, ερωτιςεισ επανάλθψθσ και 

ςυμπλιρωςθ προτάςεων. Ζτςι, τα παιδιά ζκεςαν ερωτιςεισ ςχετικά με τθν 

περιπζτεια του κόμθ: «βαρζκθκεσ μόνοσ ςτο ερθμονιςι; Ρωσ ςκζφτθκεσ να πλζξεισ 

τα μοφςια ςου; Τι ζτρωγεσ; Σε πείραξε που από πλοφςιοσ ζγινεσ ναυαγόσ;» και 

ταυτόχρονα εκδιλωςαν τθ διάκεςι τουσ να τον γνωρίςουν από κοντά. 

Ο Λευτζρθσ διαφοροποιικθκε από τθν ομάδα του, κακϊσ δεν διάλεξε 

κάποιον ιρωα από το λογοτεχνικό του βιβλίο, αλλά τον Μαγγελάνο από το «ταξίδι 

ωσ εξερεφνθςθ» τθσ πρϊτθσ φάςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ζγραψε ςτθν εργαςία του: 

«Ο αγαπθμζνοσ μου ιρωασ είναι ο Μαγγελάνοσ. Κζλω να γράφω (sic) ζνα γράμμα. 

Μαγγελάνε μπράβο ςου που διζςχιςεσ πολλά μζρθ και ςου δίνω ςυγχαρθτιρια που 

πιγεσ ςτισ Λνδίεσ… Είμαι ο Λευτζρθσ και κζλω να ζρκεισ ςτο ςχολείο. Κζλω να ςου 

κάνω και μερικζσ ερωτιςεισ. Τι χρϊμα ςου αρζςει; τι φαγθτό τρϊτε ςτα ταξίδια; τι 

λουλοφδι ςου αρζςει; κα ςε δω ποτζ; Είχεσ φίλουσ ςτο καράβι; φοβικθκεσ ποτζ;» Ο 
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μακθτισ, επιβράβευςε τον καλαςςοπόρο επειδι «διζςχιςε πολλά μζρθ» και επειδι 

«πιγε ςτισ Λνδίεσ» αλλά δεν αναφζρκθκε ςτον γφρω του κόςμου που ο Μαγγελάνοσ 

πραγματοποίθςε. Ο Λευτζρθσ, όπωσ και οι περιςςότεροι ςυμμακθτζσ του, 

ενδιαφζρκθκε να γνωρίςει από κοντά τον ιρωα τθσ επιλογισ του. Οι ερωτιςεισ του 

αφοροφν είτε τισ προτιμιςεισ του ιρωα είτε τισ εξερευνιςεισ του. 

Μζςα από τθ ςυγγραφι των παραπάνω γραμμάτων δόκθκε θ δυνατότθτα ςε 

όλθ τθν τάξθ να παράγει προςωπικό γραπτό λόγο και να εκφραςτεί πάνω ςε κζματα 

που τθν αγγίηουν και τθν αφοροφν. Άλλωςτε, ο Jonothan Neelands και ο Tony 

Goode προτείνουν τθ ςυγγραφι γράμματοσ εντόσ ι εκτόσ ρόλου ωσ μια 

δραςτθριότθτα που αντανακλά τθ ςυνολικι εμπειρία τθσ δραματοποίθςθσ.39 Πλα 

τα παιδιά ανταποκρίκθκαν ςτθ γραφι γράμματοσ προσ τον αγαπθμζνο τουσ ιρωα, 

δείχνοντασ γνϊςθ για τθν ιςτορία του και ενδιαφζρον για τθν εξζλιξι του. Μςωσ θ 

ςυμπάκεια ι και ταφτιςθ του κάκε μακθτι με τον ιρωα τθσ προτίμθςισ του να είχε 

λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για τθ ςυγγραφικι εργαςία. Κοινόσ τόποσ ςε όλα τα 

γράμματα των μακθτϊν ιταν οι ερωτιςεισ που τζκθκαν προσ τουσ παραλιπτεσ 

κακϊσ και θ διάκεςθ για γνωριμία μαηί τουσ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςίαςαν τα 

κζματα που απαςχόλθςαν τα παιδιά και τζκθκαν μζςα από τον γραπτό τουσ λόγο: 

το μαγικό ςτοιχείο και το ταξίδι ςτον χρόνο, θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων, θ 

φιλία, θ λακρομετανάςτευςθ, θ επιβολι εξουςίασ ςτουσ αδφναμουσ, ο γάμοσ, οι 

ανατροπζσ ςτθ ηωι και θ εξερεφνθςθ ςε άγνωςτα μζρθ. Στθν πλειοψθφία τουσ 

κζματα που αγγίηουν γενικότερα τθν παιδικι θλικία (μαγικό ςτοιχείο, ταξίδι ςτον 

χρόνο, φιλία, γάμοσ, εξερεφνθςθ ςε άγνωςτα μζρθ) ι ειδικότερα τθ ςυγκεκριμζνθ 

πολυπολιτιςμικι τάξθ (διαφορετικότθτα των ανκρϊπων, λακρομετανάςτευςθ, 

επιβολι εξουςίασ ςε αδφναμουσ, ανατροπζσ ςτθ ηωι). Διαφάνθκε, δθλαδι, μια 

διάκεςθ τθσ τάξθσ να εκφράςει ιδζεσ και ςυναιςκιματα και ταυτόχρονα να κρίνει 

τα αναγνϊςματά τθσ ςε ςχζςθ με τα προςωπικά τθσ βιϊματα. Με άλλα λόγια ζγινε 

μια προςπάκεια για ανάπτυξθ τθσ εγγραμματοςφνθσ των παιδιϊν, τθσ ικανότθτασ 

του ανκρϊπου να «εκφράηει τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματά του επαρκϊσ, να 

ελζγχει και να κρίνει τα αναγνϊςματά του, ζτςι ϊςτε να μπορεί να τα επιλζγει και 

να ανταποκρίνεται ς’ αυτά με όρουσ δθμιουργικοφσ».40 

Στθ ςυνζχεια, ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό τθσ φάςθσ, ζγινε μια προςπάκεια 

να οργανωκεί ζνα κοινό ταξίδι για όλθ τθν τάξθ. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ταξιδιωτικισ εμπειρίασ ιταν και πάλι θ παραγωγι λόγου εκ μζρουσ των παιδιϊν. 

Αρχικά, κάκε μακθτισ κλικθκε να επιλζξει από ζναν ιρωα τθσ προτίμθςισ του, που 

                                                
39 Συγκεκριμζνα ωσ δραςτθριότθτεσ αντανάκλαςθσ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ τθσ δραματοποίθςθσ 
προτείνονται θ ςυγγραφι γραμμάτων, θμερολογίου ι μθνυμάτων εντόσ ι εκτόσ ρόλου. Ακόμθ, ο 
εμψυχωτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ γραπτζσ εργαςίεσ για τθ δθμιουργία νζασ δραματικισ 
ζνταςθσ ι για τθν αναςκόπθςθ τθσ δραματικισ διαδικαςίασ και τθ δθμιουργία μιασ ςυνολικισ 
ζκκεςθσ για τθν πρόοδο τθσ δραματοποίθςθσ. Στο J. Neelands & T. Goode, Structuring Drama Work, 
A handbook of available forms in theatre and drama, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, ς. 
16.  
40 Τςαρμποποφλου ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 377. 
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κα ςυντρόφευε τθν τάξθ ςτο ςυγκεκριμζνο ταξίδι. Βζβαια, κακϊσ κάκε επιλογι 

ζπρεπε να αιτιολογθκεί, τα παιδιά κλικθκαν να παρουςιάςουν τα προςόντα και τισ 

αρετζσ του χαρακτιρα που πρότειναν. Ζτςι, δθμοφιλζςτερθ θρωίδα αναδείχκθκε θ 

Σοφί από το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει, που προτάκθκε από τζςςερισ μακθτζσ: τθν 

Ελίνα, τθν Ζλλθ, τον Στζφανο και τθ Μαριάνκθ. Συγκεκριμζνα, οι τρεισ πρϊτοι 

επζλεξαν τθν πρωταγωνίςτρια του βιβλίου τουσ ενϊ θ Μαριάνκθ επζλεξε τθ Σοφί 

χωρίσ να αποτελεί μζλοσ τθσ ίδιασ αναγνωςτικισ ομάδασ. Τα παιδιά υποςτιριξαν 

τθν επιλογι τουσ αναφζροντασ ότι θ Σοφί «είναι καλόκαρδθ και ξζρει να κάνει 

καλοφσ φίλουσ/ζχει καλοφσ φίλουσ χωρίσ να τθ νοιάηει θ καταγωγι τουσ/είναι 

ςχεδόν Ραριηιάνα και ξζρει πολλά πράγματα/είναι καλι ξεναγόσ για το Ραρίςι». 

Λδιαίτερα αγαπθτι αποδείχκθκε και θ δεςποινίσ Μαγιοποφλα από το βιβλίο Και 

ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ. Τθ ςυγκεκριμζνθ θρωίδα επζλεξαν θ 

Αναςταςία –που άλλωςτε είχε διαβάςει το προαναφερκζν βιβλίο– ο Λευτζρθσ και θ 

Στεφανία –που ανικαν ςε διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ ομάδεσ. Τα τρία παιδιά 

δικαιολόγθςαν τθν επιλογι τουσ τονίηοντασ τθ μαγικι ιδιότθτα τθσ θρωίδασ «είναι 

μαγιςςοφλα και μάλλον κα χρειαςτεί ςτο ταξίδι». Αντίςτοιχα, τα δίδυμα αδζρφια ο 

Βαλάντθσ και ο Χρόνθσ επζλεξαν τον Ρρόςπερο από τθν Τρικυμία λόγω τθσ μαγικισ 

του ιδιότθτασ. Τα δφο αγόρια ομά υποςτιριξαν ότι ωσ «χριςιμοσ μάγοσ κα ιταν 

καλό να ζρκει ο Ρρόςπερο ςτο ταξίδι». Ακόμθ, επιλζχτθκε ο κόμθσ Κουνκοφν, 

πρωταγωνιςτισ του βιβλίου Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ, από τθν Ελεονϊρα και από 

τον Χάρθ. Οι δφο μακθτζσ, που επζλεξαν το κεντρικό πρόςωπο του βιβλίου τουσ, 

ανάφεραν για τον ςυγκεκριμζνο ιρωα ότι είναι «καλόσ και ξζρει να δζχεται τισ 

αλλαγζσ ςτθ ηωι του». Άλλοσ ζνασ αγαπθμζνοσ χαρακτιρασ που προτάκθκε από 

δφο μακθτζσ για να τουσ ςυνοδζψει ςτο κοινό ταξίδι ιταν ο Αμπντοφλ από το βιβλίο 

Θ Σοφί ταξιδεφει. Συγκεκριμζνα ο Μιχάλθσ και ο Τίμοσ πρότειναν τον Αφρικανό 

ιρωα γατί «είναι καλόσ άνκρωποσ και ζχει δυςκολευτεί πολφ ςτθ ηωι του». Θ 

Μαρίνα πάλι, υποςτιριξε τθ Ναμπίλα, που αποτελοφςε πρωταγωνιςτικό χαρακτιρα 

του βιβλίου τθσ Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ γιατί «είναι γενναία και 

πρόκυμθ πάντα να βοθκιςει». Ο Τάκθσ από τθν άλλθ, που ανικε ςτθν ίδια 

αναγνωςτικι ομάδα, δεν επζλεξε οφτε τθν Ναμπίλα οφτε τθ δεςποινίδα 

Μαγιοποφλα που αποτελοφςαν κεντρικζσ θρωίδεσ τθσ ιςτορίασ. Ρροτίμθςε ζναν 

αρςενικό ιρωα του βιβλίου του, τον Τηακ, επειδι «είναι γενναίοσ και ζξυπνοσ». 

Τζλοσ, ο Διμοσ διαφοροποιικθκε από τθν υπόλοιπθ τάξθ κακϊσ δεν διάλεξε 

κάποιον ιρωα των λογοτεχνικϊν βιβλίων αλλά τον Κολόμβο από το «ταξίδι των 

εξερευνθτϊν». Ο μακθτισ υποςτιριξε ότι ο Κολόμβο «είναι απαραίτθτοσ γιατί ξζρει 

ξιφομαχία και είναι τολμθρόσ καλαςςοπόροσ». 

Σε γενικζσ γραμμζσ όλθ θ τάξθ –πλθν του Διμου– αναφζρκθκε ςε ιρωεσ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων. Βζβαια, τα παιδιά επζλεξαν ιρωεσ και από τα τζςςερα 

βιβλία που παρουςιάςτθκαν και όχι απαραίτθτα από το βιβλίο που είχαν αναλάβει 

ςτθν αναγνωςτικι τουσ ομάδα. Ριο αναλυτικά δζκα από τουσ δεκαζξι μακθτζσ που 

ςυμμετείχαν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα επζλεξαν χαρακτιρεσ του βιβλίου τουσ, 
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πζντε από άλλα βιβλία και ζνασ από το «ταξίδι των εξερευνθτϊν». Αξίηει ακόμθ να 

ςχολιαςτεί ότι δεκατρία από τα δεκαζξι παιδιά προτίμθςαν να επιλζξουν κάποιον 

χαρακτιρα του ίδιου με αυτά φφλου. Οι τρεισ μακθτζσ που επζλεξαν ιρωεσ του 

αντίκετου φφλου ιταν θ Ελεονϊρα και ο Στζφανοσ, που, βζβαια, προτίμθςαν τουσ 

πρωταγωνιςτζσ των βιβλίων τουσ –τον Κόμθ Κουνκοφν και τθ Σοφί αντίςτοιχα– και ο 

Λευτζρθσ, που επζλεξε τθ δεςποινίδα Μαγιοποφλα, τθν κεντρικι θρωίδα μιασ 

άλλθσ αναγνωςτικισ ομάδασ. Μςωσ θ παραπάνω διαπίςτωςθ να φανερϊνει μια 

οικειότθτα, μια ιδιαίτερθ ςυμπάκεια και άμεςθ ταφτιςθ των μικρϊν αναγνωςτϊν με 

λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ του ίδιου φφλου, τουλάχιςτον όςον αφορά τθ 

ςυγκεκριμζνθ παιδικι θλικία. Τζλοσ, ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα κζματα που 

τζκθκαν και ςχολιάςτθκαν μζςα από τα χαρακτθριςτικά των θρϊων: βαςικά το 

κζμα τθσ φιλίασ άγγιξε ιδιαίτερα τουσ μακθτζσ που πρότειναν τθ Σοφί. Επίςθσ, το 

μαγικό ςτοιχείο επθρζαςε ζντονα τα παιδιά που πρότειναν τθ Μαγιοποφλα και τον 

Ρρόςπερο. Οι ιςτορίεσ του λακρομετανάςτθ Αμπντοφλ και του ναυαγοφ Κουνκοφν 

με τισ δυςκολίεσ και τισ ανατροπζσ αντίςτοιχα ςυγκίνθςαν και απαςχόλθςαν 

κάποιουσ μακθτζσ. Ακόμθ οι γενναίοι και τολμθροί ιρωεσ όπωσ θ Ναμπίλα, ο Τηακ 

και ο Κολόμβο γοιτευςαν αρκετά παιδιά τθσ τάξθσ. 

 

δ. Το ταξίδι τθσ τάξθσ  

Σε ζνα επόμενο ςτάδιο –και αφοφ είχαν επιλεγεί οι ιρωεσ– ηθτικθκε από 

τθν τάξθ να προτείνει και να αποφαςίςει ζνα κοινό προοριςμό ταξιδιοφ που να ζχει 

ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Ζγιναν αρκετζσ προτάςεισ από τα παιδιά με 

δθμοφιλζςτερουσ προοριςμοφσ το ταξίδι ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο ι ςτθν αρχαία 

Ελλάδα ι ςτο διάςτθμα. Πμωσ, θ πλειοψθφία των μακθτϊν δεν ζδειχνε τθ διάκεςθ 

να διαπραγματευτεί τθν κακεμιά πρόταςθ και να επιλζξει ζναν κοινό και αποδεκτό 

ςε όλουσ προοριςμό. Ζτςι, οι μακθτζσ ηιτθςαν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια να 

ςχθματιςτοφν ομάδεσ και να ςχεδιαςτοφν περιςςότερα από ζνα ταξίδια, οφτωσ 

ϊςτε κάκε ομάδα να παρουςιάςει τουσ ιρωεσ, τον προοριςμό και τον ςκοπό του 

δικοφ τθσ ταξιδιοφ. 

Ρραγματικά, το πρόγραμμα προςαρμόςτθκε ςτθν ανάγκθ και επικυμία τθσ 

τάξθσ και ζτςι δθμιουργικθκαν τρεισ ομάδεσ: θ πρϊτθ αποτελοφνταν από τθν 

Αναςταςία, τθ Μαρίνα, τον Τίμο, τον Τάκθ και τον Διμο. Αξίηει να υπενκυμιςτεί ότι 

οι τζςςερισ πρϊτοι μακθτζσ αποτελοφςαν τα μζλθ τθσ πρϊτθσ αναγνωςτικισ 

ομάδασ, υπεφκυνθ για το βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ, ενϊ ο 

Διμοσ ιταν μζλοσ τθσ ομάδασ τθσ Τρικυμίασ. Στθ δεφτερθ ομάδα ανικαν όλα τα 

παιδιά τθσ δεφτερθσ αναγνωςτικισ ομάδασ με βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει –Ελίνα, Ζλλθ, 

Βαλάντθσ, Στζφανοσ και Μιχάλθσ– μαηί με τον Χρόνθ, μζλοσ τθσ ομάδασ τθσ 

Τρικυμίασ. Στθν τρίτθ ομάδα που δθμιουργικθκε ανικαν τα τρία μζλθ τθσ τζταρτθσ 

αναγνωςτικισ ομάδασ με βιβλίο Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ –Ελεονϊρα, Λευτζρθσ, 

Χάρθσ– και τα δφο κορίτςια τθσ Τρικυμίασ, δθλαδι θ Στεφανία και θ Μαριάνκθ. 
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Από τθν παραπάνω ςφνκεςθ γίνεται ξεκάκαρο ότι όλεσ οι ομάδεσ 

διατιρθςαν τον βαςικό κορμό τουσ εκτόσ από τθν ομάδα τθσ Τρικυμίασ, που τα 

μζλθ τθσ μοιράςτθκαν ςτισ τρεισ υπόλοιπεσ. Μςωσ θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα επζλεξε να 

μθ ςυνεργαςτεί ςτθν προθγοφμενθ ςφνκεςι τθσ λόγω τθσ ανεπαρκοφσ τελικισ 

παρουςίαςθσ του βιβλίου τουσ κατά τθ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ. 

Χαρακτθριςτικζσ είναι οι δθλϊςεισ δφο παιδιϊν τθσ ομάδασ τθσ Τρικυμίασ: ο Χρόνθσ 

τόνιςε ότι δυςκολεφεται να ςυνεργαςτεί ξανά με τα ςυγκεκριμζνα παιδιά γιατί δεν 

ζχει πια εμπιςτοςφνθ ενϊ θ Στεφανία, κιγμζνθ από τθ ςυμπεριφορά του Χρόνθ, 

ςθμείωςε ότι «είναι καλφτερα να μθν είμαςτε μαηί γιατί δεν μου μιλάει καλά». Οι 

ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ, που είχαν ςυνεργαςτεί με επιτυχία ςε πολλζσ 

δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων φάςεων, ζφεραν βαρζωσ τθν 

ελλιπι τελικι παρουςίαςθ του βιβλίου τουσ λόγω τθσ απουςίασ τθσ Στεφανίασ και 

τθσ Μαριάνκθσ και ιταν ιδιαίτερα αυςτθροί ςτθν προοπτικι μιασ νζασ 

ςυνεργαςίασ. Ραρά τισ προςπάκειεσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ για 

αποκατάςταςθ των ςχζςεων των δφο παιδιϊν, τα τζςςερα μζλθ τθσ Τρικυμίασ 

επζλεξαν να μοιραςτοφν ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ και να ςυνεργαςτοφν με αυτζσ. 

Ακολοφκθςε ζνα ςφντομο χρονικό διάςτθμα προετοιμαςίασ των παιδιϊν, 

κατά το οποίο διατυπϊκθκαν και ςυηθτικθκαν απόψεισ και προτάςεισ, ζγιναν 

επιλογζσ και ςτικθκε το «ταξίδι» τθσ προτίμθςθσ τθσ κάκε ομάδασ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ πρϊτθ ομάδα ςχεδίαςε και παρουςίαςε με αυτοςχεδιαςμό ζνα 

φανταςτικό ταξίδι ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο. Στόχοσ του ταξιδιοφ των παιδιϊν 

ιταν να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για τθν εποχι προκειμζνου να γράψουν μια 

ομαδικι εργαςία ςτο ςχολείο τουσ. Σαφϊσ θ ομάδα –με εξαίρεςθ τον Διμο– είχε 

επθρεαςτεί από το βιβλίο τθσ Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ που 

διαδραματιηόταν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εποχι. Ζτςι, θ ομάδα –με πρωταγωνιςτζσ τουσ 

χαρακτιρεσ του βιβλίου τθσ, δθλαδι τθ δεςποινίδα Μαγιοποφλα, τθ Ναμπίλα, τον 

Τηακ και τον κφριο Μπζιλι– παρουςίαςε το ταξίδι ςτο χρόνο: οι ιρωεσ 

επιςκζφτθκαν αρχικά το χωριό τθσ Ρεγκ και ηιτθςαν πλθροφορίεσ για τισ 

«μάγιςςεσ» τθσ εποχισ. Ακολοφκωσ βρζκθκαν ςτο παλάτι για να πάρουν 

ςυνζντευξθ από τθ βαςίλιςςα Ελιςάβετ. Εκείνθ, όμωσ, ιδιαίτερα καχφποπτθ για 

τουσ «ξζνουσ», τουσ φυλάκιςε και κζλθςε να τουσ μεταμορφϊςει ςε ποντίκια. 

Τελικά, με τα μαγικά κόλπα τθσ δεςποινίδασ Μαγιοποφλασ οι ιρωεσ κατάφεραν 

ςϊοι να γυρίςουν ςτο παρόν. 

Το «ταξίδι» που παρουςίαςε θ πρϊτθ ομάδα ςθμείωνε αρκετζσ ομοιότθτεσ 

με τθ γραπτι ομαδικι εργαςία διαφορετικό τζλοσ ςτθν ιςτορία, που είχε 

πραγματοποιθκεί προθγουμζνωσ κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ φάςθσ. Ο προοριςμόσ 

ςτθν Αγγλία τθσ ελιςαβετιανισ περιόδου, ο κίνδυνοσ των παιδιϊν από τθ βαςίλιςςα 

Ελιςάβετ, θ απόδοςθ χαρακτθριςτικϊν μάγιςςασ ςτθ βαςίλιςςα και θ τελικι 

ςωτθρία-επιςτροφι των παιδιϊν ςτο παρόν αποτελοφν τα κοινά ςθμεία. Το 

«ταξίδι» ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο είχε προκαλζςει το ενδιαφζρον τθσ υπόλοιπθσ 

τάξθσ που ςιωπθλι και προςθλωμζνθ παρακολοφκθςε τον αυτοςχεδιαςμό ωσ 
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κοινό. Μάλιςτα, ςε οριςμζνα ςθμεία τθσ παρουςίαςθσ –ςτθν αρχι και κατά τθ 

διάρκεια– τα παιδιά ειςιγαγαν ζναν αφθγθτι που ζδινε πλθροφορίεσ για τθν 

υπόκεςθ. Αυτόματα θ τεχνικι του αυτοςχεδιαςμοφ ςυνδυάςτθκε με τθν τεχνικι τθσ 

δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ. Μετά τθν παρουςίαςθ του «ταξιδιοφ» ςτισ 

υπόλοιπεσ δφο ομάδεσ, το κοινό επενζβθ και πρότεινε τθν παρουςία δφο 

καλαςςοπόρων ςτθν ιςτορία, του Κολόμβο και του Μάρκο Ρόλο. Κάνοντασ δεκτι 

τθν πρόταςθ του κοινοφ, θ ομάδα, κατά τθ δεφτερθ παρουςίαςθ του «ταξιδιοφ» 

τθσ, επζλεξε για ιρωεσ τθ Μαγιοποφλα, τθ Ναμπίλα, τον Κολόμβο και τον Μάρκο 

Ρόλο. Θ ιςτορία ζμεινε ίδια με μόνθ εξαίρεςθ τθ ςυμβολι και των δφο Λταλϊν 

εξερευνθτϊν ςτθν αποφυλάκιςθ των τεςςάρων πρωταγωνιςτϊν από το παλάτι τθσ 

βαςίλιςςασ. Αξίηει να ςχολιαςτεί ότι θ «κακιά» βαςίλιςςα παρουςιάςτθκε 

περιςςότερο καχφποπτθ γιατί είχε να αντιμετωπίςει «ξζνουσ» που δεν μιλοφν τθν 

ίδια γλϊςςα οφτε μοιάηουν με τουσ υπθκόουσ τθσ «ξζνοι ποιοι είςτε; Τι γλϊςςα 

μιλάτε; μια μαφρθ, μια μάγιςςα και δφο ξζνοι ςτο παλάτι μου! Κα ςασ 

μεταμορφϊςω ςε ποντίκια!». 

Ππωσ θ πρϊτθ ομάδα ζτςι και θ δεφτερθ επζλεξε ζνα ταξίδι ςτον χρόνο. 

Συγκεκριμζνα τα παιδιά ςε ρόλο ειδικϊν ιςτορικϊν επιςκζφτθκαν τθν αρχαία 

Σπάρτθ με ςκοπό να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ για τθν εποχι. Οι ιρωεσ που 

ςυμμετείχαν ςτο ταξίδι ιταν θ Σοφί, ο Αμπντοφλ –που άλλωςτε αποτελοφςαν τουσ 

κεντρικοφσ χαρακτιρεσ του βιβλίου που είχε αναλάβει θ ςυγκεκριμζνθ αναγνωςτικι 

ομάδα πλθν του Χρόνθ– και οι δφο μάγοι Ρρόςπερο και Μαγιοποφλα. Ζτςι, με τισ 

μαγικζσ ιδιότθτεσ των δφο τελευταίων χαρακτιρων ζγινε εφικτό το ταξίδι ςτθν 

αρχαία Σπάρτθ. Εκεί, οι ιρωεσ ςυναντικθκαν με ζναν νζο Σπαρτιάτθ που τουσ 

ζδωςε πλθροφορίεσ για τθ ςπαρτιατικι αγωγι των νζων: από τθν θλικία των επτά 

χρόνων θ πολιτεία ζπαιρνε το παιδί από τθ μθτζρα και θ αγωγι του ιταν πλζον 

υπόκεςθ του κράτουσ. Τα αγόρια, ανάλογα με τθν θλικία τουσ, γράφονταν ςε 

ομάδεσ που ονομάηονταν «αγζλεσ» ςτισ οποίεσ εκπαιδεφονταν για να γίνουν ικανοί 

πολεμιςτζσ. Κατά τθ βαςικι αγωγι, που διαρκοφςε από τα δϊδεκα ωσ τα δεκαοχτϊ 

χρόνια, δίνονταν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν πεικαρχία, ςτο αίςκθμα τθσ τιμισ και ςτον 

ςεβαςμό ςτουσ μεγαλφτερουσ. Διδάςκονταν μόνο ανάγνωςθ, γραφι, ποίθςθ, 

όρχθςθ και μουςικι. Από τα δεκαοχτϊ ωσ τα είκοςι χρόνια αςκοφνταν κυρίωσ 

ςτρατιωτικά. Με τθ ςυμπλιρωςθ του εικοςτοφ ζτουσ κατατάςςονταν ςτισ τάξεισ 

των νζων πολεμιςτϊν αλλά κοιμοφνταν ςε ςυςκθνίεσ και ςιτίηονταν ςε ςυςςίτια 

μζχρι τα τριάντα τουσ χρόνια.41 Οι πλθροφορίεσ που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ 

για το «ταξίδι» τουσ προζρχονταν –όπωσ οι ίδιοι υποςτιριξαν– από φωτοτυπθμζνο 

υλικό που θ δαςκάλα τθσ τάξθσ τουσ είχε προμθκεφςει για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ. 

Επίςθσ, θ προςκικθ του αφθγθτι που δίνει πλθροφορίεσ για τθν υπόκεςθ του 

                                                
41

 Οι πλθροφορίεσ που ζδωςαν τα παιδιά βαςίηονται ςε φωτοτυπθμζνο υλικό τθσ δαςκάλασ τθσ 
τάξθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ςπαρτιατικι αγωγι ςτο U. Wilcken, Αρχαία 
Ελλθνικι Ιςτορία, Ραπαηιςθ, Ακινα, 1976, ς. 136-138 και Σειρά Γνϊςεων Επιςτιμθ και Ηωι, τόμοσ 
δζκατοσ ζβδομοσ, Χατηθϊακϊβου Α.Ε., Κεςςαλονίκθ & Ακινα, ς. 183-184.  
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«ταξιδιοφ» υπιρχε ςτθν αρχι και του ςυγκεκριμζνου αυτοςχεδιαςμοφ, γεγονόσ που 

ςυνδφαηε τθν τεχνικι τθσ δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρουςίαςθσ του «ταξιδιοφ» ςτθν αρχαία Σπάρτθ, 

θ υπόλοιπθ τάξθ ωσ κοινό προζβθκε ςε κετικά ςχόλια και ςε κάποιεσ εναλλακτικζσ 

προςκικεσ. Ριο αναλυτικά θ Αναςταςία και θ Μαρίνα, μακιτριεσ ελλθνικισ 

καταγωγισ, που εκφράςτθκαν πολφ κετικά για τον παραπάνω αυτοςχεδιαςμό, 

πρότειναν τθν επίςκεψθ των θρϊων και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ 

όπωσ ςτθν αρχαία Ακινα ι ςτον Πλυμπο: «με τθ βοικεια και τα μαγικά του 

Ρρόςπερο και τθσ Μαγιοποφλασ κα μποροφςατε να επιςκεφτείτε μετά τθν αρχαία 

Ακινα και να μιλιςετε για τον Ραρκενϊνα/κα μποροφςατε να δείτε τον Πλυμπο και 

τουσ δϊδεκα κεοφσ που κατοικοφςαν εκεί». Σχετικι με τα παραπάνω ιταν και θ 

πρόταςθ του Λευτζρθ, μακθτι ρωςικισ καταγωγισ, για επίςκεψθ ςτθν αρχαία 

Κριτθ και ςτον Μινωικό Ρολιτιςμό. Θ ομάδα ζδειξε μεγάλο ενδιαφζρον ςτισ 

προτάςεισ των ςυμμακθτϊν τθσ και αποφάςιςε να εργαςτεί πάνω ςε αυτζσ τισ 

προςκικεσ, εφόςον τθσ δίνονταν θ δυνατότθτα για μια δεφτερθ παρουςίαςθ του 

«ταξιδιοφ» τθσ. 

Κακϊσ, όμωσ θ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι ςυνάντθςθ αποτελοφςε τθν τελευταία 

του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, θ ζλλειψθ χρόνου δεν επζτρεψε μια επιπλζον 

παρουςίαςθ τθσ ίδιασ ομάδασ. Ρροτεραιότθτα δόκθκε ςτθν παρουςίαςθ του 

«ταξιδιοφ» τθσ τρίτθσ ομάδασ. Θ επιλογι ενόσ «ταξιδιοφ» ςτον χρόνο και από τθν 

τελευταία ομάδα αποτελοφςε το κοινό ςτοιχείο με τισ δφο προθγοφμενεσ. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τα παιδιά επζλεξαν τθν αρχαία Ακινα με ςκοπό τθν 

επίςκεψθ ςτον Ραρκενϊνα. Οι ιρωεσ που προτιμικθκαν ιταν ο Κόμθσ Κουνκοφν, ο 

Κάπταιν Βαρκολομαίοσ Μπόρφιν, ο Ρρόςπερο και θ Σοφί. Θ επιλογι των δφο 

πρϊτων θρϊων ιταν αναμενόμενθ, κακϊσ ςτθν πλειοψθφία τθσ θ ομάδα 

αποτελοφνταν από τα παιδιά που είχαν αναλάβει το βιβλίο Ο Ναυαγόσ 

Κοκκινοτρίχθσ. Ζτςι, ο Λευτζρθσ, ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα κζλθςαν να υποςτθρίξουν 

τουσ χαρακτιρεσ του βιβλίου τουσ. Θ Μαριάνκθ και θ Στεφανία πάλι, αποφάςιςαν 

να υποςτθρίξουν τον Ρρόςπερο, τον κεντρικό, δθλαδι, χαρακτιρα του βιβλίου τουσ 

Τρικυμία. Τζλοσ όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ είχαν δείξει ιδιαίτερθ ςυμπάκεια για το 

πρόςωπο τθσ «επαναςτάτριασ Σοφί». Στθν ιςτορία τουσ οι ςυγκεκριμζνοι ιρωεσ, 

μζςα από πράξεισ ανδρείασ, μαγικά κόλπα και ζξυπνεσ ςκζψεισ –χαρακτθριςτικά 

των τεςςάρων λογοτεχνικϊν θρϊων– κατάφεραν να ςϊςουν τα αγάλματα του 

Ραρκενϊνα από ζναν κλζφτθ. Και πάλι θ παρουςία αφθγθτι διευκόλυνε τθν 

κατανόθςθ τθσ υπόκεςθσ και ςυνδφαςε τθν τεχνικι τθσ δραματοποιθμζνθσ 

αφιγθςθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ υπόλοιπθ τάξθ ωσ κοινό ςθμείωςε κετικά ςχόλια 

και για τθν τελευταία παρουςίαςθ. Υπιρξαν, βζβαια, κάποιεσ αντιδράςεισ μελϊν 

τθσ δεφτερθσ ομάδασ που υποςτιριξαν ότι θ τρίτθ ομάδα είχε αντιγράψει κατά 

πολφ τουσ ίδιουσ. Σχολιάηει ςχετικά ο Βαλάντθσ και ο Στζφανοσ: «επζλεξαν ταξίδι 

ςτον χρόνο και ςυγκεκριμζνα ςτθν αρχαία Ελλάδα ςαν κι εμάσ/εμείσ ςκεφτόμαςταν 

να παρουςιάςουμε τον Ραρκενϊνα ςτο επόμενο ταξίδι μασ». Απαραίτθτθ ςε αυτό 
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το ςθμείο κρίκθκε θ παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ που υπενκφμιςε 

ότι θ ςυνεργαςία και θ κετικι επιρροι μεταξφ των ομάδων αποτελοφςαν δφο πολφ 

βαςικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. 

Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν 

ςτθν παραγωγι προφορικοφ λόγου και ταυτόχρονα ςτθ δθμιουργία των δικϊν τουσ 

ιςτοριϊν-ταξιδιϊν. Κοινό ςθμείο ςτισ τρεισ ομάδεσ αποτζλεςε το ταξίδι ςτον χρόνο 

είτε επρόκειτο για τθν ελιςαβετιανι περίοδο είτε για τθν αρχαία Ελλάδα. 

Ρροφανϊσ θ πρϊτθ ομάδα είχε επθρεαςτεί από το βιβλίο τθσ Και ταξίδι μαγικό με 

τθ Μάγια το τολμϊ που αφοροφςε ζνα ταξίδι ςτον χρόνο, ενϊ οι υπόλοιπεσ δφο 

ομάδεσ μπορεί να επθρεάςτθκαν από αυτι. Βζβαια, το «ταξίδι ςτθν αρχαία 

Ελλάδα» που επιλζχτθκε από τθ δεφτερθ και τρίτθ ομάδα αποτελοφςε ζνα γνωςτό 

κζμα για τα παιδιά: υπενκυμίηεται ότι ιταν ζνα από τα «ταξίδια» τθσ πρϊτθσ φάςθσ 

του προγράμματοσ. Χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι το μαγικό ςτοιχείο γοιτευςε 

όλουσ τουσ μακθτζσ και ιταν κοινό για τισ τρεισ ομάδεσ. Ζτςι, και ςτισ τρεισ ιςτορίεσ 

πρωταγωνίςτθςαν οι μάγοι Μαγιοποφλα ι Ρρόςπερο ι ακόμθ και οι δφο μαηί. 

Αξίηει, επίςθσ, να τονιςτεί ότι κάκε ομάδα, ανάμεςα ςτουσ ιρωεσ που επζλεγε, 

πάντα ςυμπεριλάμβανε τουσ δθμοφιλζςτερουσ χαρακτιρεσ του λογοτεχνικοφσ τθσ 

βιβλίου. Με τθν επιλογι αυτι, ίςωσ τα παιδιά να εξζφραηαν τθν οικειότθτά τουσ 

προσ τουσ ςυγκεκριμζνουσ ιρωεσ, ςτουσ οποίουσ ανζκεταν κάποιο νζο ρόλο ςτο 

καινοφριο τουσ «ταξίδι». Τζλοσ, ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, όλεσ οι 

ομάδεσ ςυνδφαςαν τθν τεχνικι του αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ δραματοποιθμζνθσ 

αφιγθςθσ. Ρροφανϊσ, θ εναςχόλθςθ και εξοικείωςθ με πολλζσ τεχνικζσ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ είχε λειτουργιςει ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε τα παιδιά 

αντιλαμβάνονταν ακόμθ και ςυνδυαςμοφσ τεχνικϊν που κα μποροφςαν να φζρουν 

καλφτερα αποτελζςματα ςτθν παρουςίαςι τουσ. Ριο αναλυτικά ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ, οι μακθτζσ αιςκάνονταν αδυναμία να δϊςουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ τθσ ιςτορίασ τουσ μζςω μόνο του αυτοςχεδιαςμοφ και για τον λόγο 

αυτό προςζκεταν ζναν αφθγθτι που εξθγοφςε ςτο κοινό τον δραματικό χϊρο, τον 

χρόνο, τουσ ιρωεσ και τθν υπόκεςθ. Θ τεχνικι, δθλαδι, τθσ δραματοποιθμζνθσ 

αφιγθςθσ ςυμπλιρωνε τον αυτοςχεδιαςμό τουσ. Με τον ςυνδυαςμό αυτό, όλα τα 

παιδιά ιταν ενκουςιαςμζνα με τα «ταξίδια» που είχαν ςχεδιάςει και παρουςιάςει. 

Ωσ τελευταία δραςτθριότθτα του προγράμματοσ, ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ να επιλζξουν ζναν από τουσ παραπάνω προοριςμοφσ «ταξιδιϊν». Θ 

επιλογι αυτι αποτελοφςε μια τελευταία προςπάκεια τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ για ζνα κοινό «ταξίδι» τθσ τάξθσ. Ζτςι, οι μακθτζσ κλικθκαν να 

αποφαςίςουν ι και να επιχειρθματολογιςουν υπζρ μιασ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ. 

Με τον τρόπο αυτό, μζςα από επιχειριματα και κριτικι διάκεςθ, επιτυγχάνονταν θ 

παραγωγι ιδιαίτερα δθμιουργικοφ προφορικοφ λόγου. 

Εντφπωςθ προκάλεςε το γεγονόσ ότι τα παιδιά δεν επιχειρθματολόγθςαν 

υπζρ των τριϊν παραπάνω προοριςμϊν αλλά υπζρ κάποιων καινοφριων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ μόνθ ςτακερι άποψθ ιταν τθσ Αναςταςίασ που πρότεινε ζνα 
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«ταξίδι» ςτθν Αγγλία τθσ ελιςαβετιανισ περιόδου. Μάλιςτα, θ μακιτρια ελλθνικισ 

καταγωγισ προζβθκε ςτο ςχεδιαςμό ολόκλθρου προγράμματοσ: επίςκεψθ ςτο 

παλάτι τθσ βαςίλιςςασ και ςυηιτθςθ μαηί τθσ για το κζμα τθσ κρθςκείασ και τθσ 

μαγείασ, παρακολοφκθςθ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ του Σαίξπθρ, επίςκεψθ ςτο 

χωριό τθσ Ρεγκ και ςυηιτθςθ με διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ ςχετικά με τισ 

ςυνικειζσ τουσ, τισ δουλειζσ τουσ, τα παιχνίδια τουσ, τον φόβο τουσ για τισ 

μάγιςςεσ. Θ τελευταία πρόταςθ τθσ Αναςταςίασ ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ 

υποδιλωνε μια διάκεςθ για προςζγγιςθ και κατανόθςθ του Άλλου, ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ των «χωρικϊν» τθσ ελιςαβετιανισ περιόδου. Αρκετά παιδιά 

όπωσ θ Μαριάνκθ τάχκθκαν υπζρ του παραπάνω προοριςμοφ, όμωσ υπιρξαν και 

επιπλζον προτάςεισ. 

Θ Ελίνα, θ Ζλλθ και ο Στζφανοσ, που εγκατζλειψαν τθν προθγοφμενθ 

πρόταςι τουσ για «ταξίδι» ςτθν αρχαία Σπάρτθ, πρότειναν ωσ νζο προοριςμό το 

Ραρίςι. Φυςικά, ςχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, τα τρία παιδιά επθρεάςτθκαν 

από το βιβλίο που είχαν διαβάςει Θ Σοφί ταξιδεφει, το οποίο διαδραματιηόταν ςτθ 

γαλλικι πρωτεφουςα. Βζβαια, για να γίνουν πιο πειςτικοί, οι μακθτζσ προχϊρθςαν 

ςτον ςχεδιαςμό ταξιδιωτικοφ προγράμματοσ: επίςκεψθ ςτο μουςείο του Λοφβρου, 

ςτθν Ραναγία των Ραριςίων, ςτον Ρφργο του Άιφελ, ςτθ Βαςτίλθ, ςτο ανάκτορο του 

Λουξεμβοφργου και ςτθν Ππερα. Επίςθσ, ςτο «ταξίδι» που πρότειναν, τα παιδιά 

αφιζρωναν κάποιο χρόνο για τθν παριηιάνικθ αγορά και τθ λεωφόρο Σανη Ελιηζ. 

Τελευταία, αλλά εξαιρετικά ςθμαντικι, ιταν θ πρόταςθ τθσ Ελίνασ, μακιτριασ 

αλβανικισ καταγωγισ, για γνωριμία με «διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ, που μιλοφν 

ξζνθ γλϊςςα και είναι από ξζνθ χϊρα, αλλά βρίςκονται ςτο Ραρίςι όπωσ ο 

Αμπντοφλ». Ζκδθλθ, δθλαδι, ιταν θ διάκεςθ τθσ μακιτριασ για επικοινωνία με το 

Άλλο, μια διάκεςθ που προφανϊσ πιγαηε από τισ ίδιεσ τισ ανάγκεσ και τα βιϊματα 

τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ.  

Ακολοφκωσ, θ Μαρίνα, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, υπεραςπίςτθκε με 

επιχειριματα ζνα δικό τθσ «ταξίδι» ςτον χρόνο. Συγκεκριμζνα, μίλθςε για τον 

Πλυμπο τθσ αρχαιότθτασ και πρότεινε τθν επίςκεψθ ςτουσ δϊδεκα κεοφσ. Στόχοσ 

του «ταξιδιοφ» ιταν να ςυγκεντρϊςουν οι ταξιδιϊτεσ πλθροφορίεσ για τθ ηωι των 

κεϊν: ποφ ζμεναν, τι ζτρωγαν, τι ςχζςεισ είχαν μεταξφ τουσ, τι ςκζψεισ είχαν για 

τουσ ανκρϊπουσ. Θ πρόταςθ τθσ Μαρίνασ απαςχόλθςε αρκετά τα παιδιά, που, 

όμωσ, δεν ιταν ακόμθ ζτοιμα να αποφαςίςουν ζνα τελικό «ταξίδι». 

Ρροζκυψαν άλλεσ δφο προτάςεισ, αλλά θ επιχειρθματολογία που 

αναπτφχκθκε από τα ςυγκεκριμζνα παιδιά ιταν λιγότερο δυνατι –όπωσ 

αποδείχτθκε– για το κοινό. Άλλωςτε, ςτθν ψθφοφορία που ακολοφκθςε, κανζνα 

παιδί δεν υποςτιριξε τισ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ. Ριο αναλυτικά, θ Ελεονϊρα, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, και θ Στεφανία, μακιτρια ομά, πρότειναν ωσ 

προοριςμό τθ Μφκονο. Αντίςτοιχα, ο Τάκθσ και ο Τίμοσ, μακθτζσ ελλθνικισ 

καταγωγισ, πρότειναν τθ Χαβάθ. Τα βαςικά επιχειριματα και των τεςςάρων 

παιδιϊν ιταν «οι ηεςτζσ όμορφεσ κάλαςςεσ/ο καλόσ καιρόσ/οι φκθνζσ ταβζρνεσ». 
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Σε ερϊτθςθ ι και αντίδραςθ του κοινοφ –τθσ υπόλοιπθσ δθλαδι τάξθσ– ςχετικά με 

τθν τόςο μακρινι απόςταςθ των δφο προοριςμϊν με μοναδικό ςκοπό τθν καλι 

κάλαςςα και το φκθνό φαγθτό, θ Ελεονϊρα, ο Τάκθσ και ο Τίμοσ δεν μπόρεςαν να 

αντεπεξζλκουν ικανοποιθτικά αλλά επανζλαβαν τα ίδια επιχειριματα. Τότε θ 

Στεφανία αναφζρκθκε ςτθν «όμορφθ τοποκεςία» τθσ Μυκόνου και ςτο 

«θλιοβαςίλεμα» όπωσ και ςτουσ «διάςθμουσ» που τθν επιςκζπτονται: «είναι ωραίο 

μζροσ για φωτογραφίςεισ… μπορεί να ςυναντιςεισ ζνα διάςθμο… μπορεί κάποιοσ 

να ςε βοθκιςει να γίνεισ διάςθμοσ ι να γίνεισ θκοποιόσ, να βρεισ το όνειρό ςου». 

Με τα παραπάνω λόγια γίνεται ολοφάνερθ θ επίδραςθ των μζςων μαηικισ 

ενθμζρωςθσ και των προτφπων που προωκοφνται ςε όλα τα παιδιά, ανεξαρτιτου 

καταγωγισ ι εκνοτικισ ομάδασ. 

Εφόςον διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει καμία άλλθ πρόταςθ, ακολοφκθςε το 

ςτάδιο τθσ ψθφοφορίασ. Από τα δεκαζξι παιδιά που ςυμμετείχαν ςτθν τελευταία 

ςχολικι ςυνάντθςθ (απουςίαηε θ Κωμαι και ο Σταφροσ) τα εννιά υποςτιριξαν τθν 

επιλογι τθσ Αναςταςίασ, δθλαδι, το «ταξίδι» ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο. Τζςςερισ 

μακθτζσ ψιφιςαν υπζρ του Ραριςιοφ και μία υπζρ του Ολφμπου ςτθν αρχαιότθτα. 

Υπιρξαν και δφο μακθτζσ που επζλεξαν να μθν ψθφίςουν. Αναλυτικότερα, ο Χρόνθσ 

διλωςε ότι προτιμά να μθν ταξιδζψει πουκενά. Θ ςυγκεκριμζνθ αντίδραςθ του 

παιδιοφ ίςωσ να ςχετίηεται με τθ γενικότερθ απογοιτευςθ, τον κυμό και τθν 

ενόχλθςι του λόγω τθσ ελλιποφσ τελικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου Τρικυμία που 

πρόςφατα είχε ςυμβεί. Στο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ αλλαγισ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

ςτθν παροφςα φάςθ –δεν κζλθςε να ςυνεργαςτεί ξανά με τθν προθγοφμενθ 

αναγνωςτικι ομάδα του– ίςωσ μπορεί να εξθγθκεί και θ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ του, θ 

άρνθςι του δθλαδι, να ψθφίςει κάποιον κοινό προοριςμό ταξιδιοφ. Λδιαίτερθ 

εντφπωςθ προκάλεςε ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και ςτον κριτικό φίλο το 

γεγονόσ ότι ο Τίμοσ δεν ψιφιςε γιατί όπωσ διλωςε κα ζλειπε ςτο χωριό του και δεν 

κα μποροφςε να πραγματοποιιςει το οποιοδιποτε ταξίδι: «δε ψιφιςα γιατί κα 

λείπω ςτο χωριό μου… δεν κα μπορζςω να ζρκω… πότε κα γίνει αυτό το ταξίδι;» 

Ρροφανϊσ ο μακθτισ είχε ςυγχφςει τα φανταςτικά ταξίδια με τθν πραγματικότθτα. 

Σαφϊσ χρειάςτθκε θ μεςολάβθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ και του κριτικοφ 

φίλου για να διευκρινίςουν τθν πραγματικότθτα και να επαναφζρουν τθν υπόλοιπθ 

τάξθ ςτο κλίμα του προγράμματοσ. 

Με ζναν τελευταίο καταιγιςμό ιδεϊν, όπου όλθ θ τάξθ κακιςμζνθ κυκλικά 

ζκεςε ςκζψεισ και ςυναιςκιματα τθσ ςυνολικισ ταξιδιωτικισ εμπειρίασ, 

ολοκλθρϊκθκε το αναγνωςτικό πρόγραμμα. Οι περιςςότεροι μακθτζσ, εκφράηοντασ 

κετικά ςχόλια για τισ καταςτάςεισ που βίωςαν, τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν και τα 

βιβλία που διάβαςαν, εξζφραςαν τθν επικυμία τουσ για ςυνζχιςθ του 

προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Σε ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ για τυχόν επικυμθτζσ αλλαγζσ, τροποποιιςεισ, προςκικεσ ι 

παραλείψεισ εκ μζρουσ τθσ τάξθσ δεν υπιρξε καμία πρόταςθ. Μόνο θ Στεφανία, 

μακιτρια ομά που ανικε ςτθν ομάδα τθσ Τρικυμίασ, ςθμείωςε μια παρατιρθςθ: 
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«όταν κάποιοσ δεν ζχει τισ εργαςίεσ του, οι άλλοι να μθν τον φωνάηουν και τον 

κάνουν να αιςκανκεί άςχθμα… μια φορά να δικαιολογείται». Ολοφάνερα θ 

μακιτρια αναφερόταν ςτθν απουςία τθσ κατά τθν τελικι παρουςίαςθ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων, τθν οποία ζφερε βαρζωσ. Σχετικά με αυτό, θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια, αφοφ ευχαρίςτθςε όλουσ τουσ μακθτζσ και ςυντελεςτζσ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, ηιτθςε από κάκε παιδί, ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ του, 

να ευχαριςτιςει τουσ ςυνεργάτεσ του. Σε αυτό το πλαίςιο, όλα τα μζλθ των ομάδων 

επικοινϊνθςαν μεταξφ τουσ αναφζροντασ τισ ευχάριςτεσ αναμνιςεισ τθσ 

ςυνεργαςίασ τουσ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ομάδα τθσ Τρικυμίασ, κακϊσ ςτισ 

τρεισ τελευταίεσ ςυναντιςεισ παρουςίαηε προβλιματα. Ζτςι, ο Χρόνθσ και θ 

Στεφανία κυρίωσ, αλλά και θ υπόλοιπθ ομάδα (Μαριάνκθ και Διμοσ) ζδειξαν μια 

καλι διάκεςθ να ςυηθτιςουν και να κυμθκοφν τισ καλζσ ςτιγμζσ τθσ ςυνεργαςίασ 

τουσ και τισ δραςτθριότθτεσ που από κοινοφ είχαν πραγματοποιιςει. Επιπλζον, 

χρειάςτθκε να υπενκυμιςτεί ςτα παιδιά ότι οι τελικζσ παρουςιάςεισ των βιβλίων 

δεν ιταν ενδεικτικζσ τθσ ςυνολικισ εργαςίασ και ςυμμετοχισ τουσ ςε όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ, γεγονόσ που ςίγουρα ανακοφφιηε τουσ μακθτζσ. Μζςα 

ςε ζνα κλίμα φιλικισ διάκεςθσ και ευχάριςτων αναμνιςεων από όλθ τθν τάξθ το 

πρόγραμμα ζφταςε ςτθν ολοκλιρωςι του. 

 

3. Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τα παιδιά: 

Το τελικό ερωτθματολόγιο  

Με τθ λιξθ τθσ τελευταίασ ςυνάντθςθσ, ςε κάκε ζνα παιδί ξεχωριςτά, 

δόκθκε προσ ςυμπλιρωςθ ζνα προςωπικό ερωτθματολόγιο τελικισ αξιολόγθςθσ 

του προγράμματοσ. Συνολικά δεκαεπτά παιδιά απάντθςαν το τελικό 

ερωτθματολόγιο, κακϊσ θ Κωμαι απουςίαηε.42 Το ερωτθματολόγιο τθσ τρίτθσ 

φάςθσ –όπωσ και τθσ προθγοφμενθσ– περιείχε ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, ϊςτε να 

διευκολφνει τα παιδιά και να μθν απαιτεί πολφ χρόνο ςτθ ςυμπλιρωςι του.43 

Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ τθσ τάξθσ ςυγκεντρϊκθκαν τα ακόλουκα 

αποτελζςματα: 

Δεκατζςςερα παιδιά απάντθςαν ότι τουσ «άρεςε πολφ» το αναγνωςτικό 

πρόγραμμα, ενϊ τρεισ μακθτζσ (θ Ζλλθ, θ Μαριάνκθ και ο Χάρθσ) απάντθςαν ότι 

τουσ «φάνθκε μζτριο». Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι κανζνασ μακθτισ δεν επζλεξε 

τθν απάντθςθ «μου άρεςε λίγο» και «δεν μου άρεςε κακόλου».  

Ακολοφκωσ, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να ιεραρχιςουν τα «ταξίδια» που 

ςυντελζςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ φάςθσ («το ταξίδι των 

ναυτικϊν», «το ταξίδι των μεταναςτϊν», «το ταξίδι των προςφφγων», «το ταξίδι ςτο 

διάςτθμα», «το ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα», «το ταξίδι των εξερευνθτϊν» και «το 

                                                
42

 Το ερωτθματολόγιο του Σταφρου που απουςίαηε, δόκθκε ςτον μακθτι δφο μζρεσ αργότερα, τθν 
Ραραςκευι 13 Λουνίου 2008, τθν τελευταία, δθλαδι, μζρα τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2007-2008.  
43

 H. Altrichter & P. Posch & B. Somekh, Εκπαιδευτικοί ερευνοφν το ζργο τουσ, Μια ειςαγωγι ςτισ 
μεκόδουσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, μτφ. Μ. Δελθγιάννθ, Μεταίχμιο, 2001, ς. 171. 



328 

 

ταξίδι των λογοτεχνικϊν βιβλίων»), ξεκινϊντασ από το πιο αγαπθτό. Ζτςι, ιδιαίτερα 

υψθλι κζςθ ςτθν πλειοψθφία τθσ τάξθσ κατείχε το «ταξίδι του λογοτεχνικοφ 

βιβλίου» που διάβαςαν, αφοφ μάλιςτα επτά παιδιά το επζλεξαν ωσ πρϊτο ςτθν 

ιεράρχθςθ τουσ. Άλλωςτε, θ προτίμθςθ τθσ τάξθσ για τα λογοτεχνικά βιβλία ζγινε 

αιςκθτι και ςτθν παροφςα τρίτθ φάςθ, κακϊσ οι μακθτζσ επζλεξαν ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ να παράγουν προςωπικό λόγο αναφορικά με τα βιβλία και όχι 

γενικότερα αναφορικά με το κζμα του «ταξιδιοφ», όπωσ προτείνεται από τθν 

Ομάδα Ζρευνασ44. Σε γενικζσ γραμμζσ, μζςα ςτισ τρεισ πρϊτεσ προτιμιςεισ των 

μακθτϊν βριςκόταν «το ταξίδι των μεταναςτϊν» και «το ταξίδι των προςφφγων», 

κζματα που ςυγκίνθςαν τθν πολυπολιτιςμικι τάξθ κακϊσ τθν αφοροφςαν άμεςα. 

Λδιαίτερα για τουσ δφο μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ και για τισ δφο μακιτριεσ 

αλβανικισ καταγωγισ τα ςυγκεκριμζνα ταξίδια κατείχαν τθν πρϊτθ ι τθ δεφτερθ 

κζςθ, γεγονόσ που υποδιλωνε τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των παιδιϊν με βάςθ 

τα προςωπικά τουσ βιϊματα. Αξίηει ακόμθ να ςχολιαςτεί θ διαφορά ςτισ κεματικζσ 

προτιμιςεισ μεταξφ των κοριτςιϊν και των αγοριϊν: θ πλειοψθφία των αγοριϊν 

υποςτιριξε περιςςότερο «το ταξίδι ςτο διάςτθμα» και «το ταξίδι των εξερευνθτϊν» 

ενϊ τα κορίτςια υποςτιριξαν πιο ζντονα «το ταξίδι ςτθν αρχαία Ελλάδα». Τζλοσ, 

«το ταξίδι των ναυτικϊν» επιλζχτθκε ωσ πρϊτθ επιλογι από τρεισ μακθτζσ, οι 

οποίοι, όπωσ είχαν δθλϊςει ςε κάποια ςτιγμι του προγράμματοσ, είχαν 

προςωπικζσ εμπειρίεσ από ναυτικοφσ. 

Στθ ςυνζχεια, ηθτικθκε από τα παιδιά να ιεραρχιςουν οχτϊ προτάςεισ, 

ξεκινϊντασ με αυτι που εκφράηει περιςςότερο τθν προςωπικι τουσ άποψθ ςχετικά 

με τθ ςθμαντικότερθ προςφορά του προγράμματοσ. Ζτςι, οχτϊ από τουσ δεκαεπτά 

μακθτζσ επζλεξαν ςτθν πρϊτθ κζςθ τθν πρόταςθ «Από το πρόγραμμα απζκτθςα 

πολλζσ γνϊςεισ και ζμακα νζα πράγματα για διάφορα κζματα». Ζξι μακθτζσ είχαν 

ωσ πρϊτθ επιλογι τθν πρόταςθ «Μου άρεςε περιςςότερο ο τρόποσ που γινόταν το 

μάκθμα με δραςτθριότθτεσ κεάτρου και δραματοποίθςθσ» και τρεισ επζλεξαν 

«Χάρθκα που ςυνεργαςτικαμε μεταξφ μασ και δουλζψαμε ςε ομάδεσ». Σε αρκετά 

υψθλι κζςθ για τθν πλειοψθφία τθσ τάξθσ ιταν θ πρόταςθ «Μου άρεςε που 

χρθςιμοποιοφςαμε πολφ τθ φανταςία μασ και τισ εμπειρίεσ μασ και φτιάχναμε 

ιςτορίεσ ςχετικζσ με το κζμα μασ κάκε φορά». Επίςθσ, θ πρόταςθ « Μου άρεςε που 

θ εργαςία ςτο ςπίτι ιταν κυρίωσ ομαδικζσ παρουςιάςεισ (διαφόρων τεχνικϊν) 

δραματοποίθςθσ» επιλζχτθκε ςε αρκετά καλι κζςθ από όλα τα παιδιά που 

ςυνεργάςτθκαν μεταξφ τουσ, εκτόσ από τον Μιχάλθ και τα μζλθ τθσ τζταρτθσ 

αναγνωςτικισ ομάδασ με βιβλίο Ο Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ, που δεν κατάφεραν να 

                                                
44 Θ Ομάδα Ζρευνασ για τθ Διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ προτείνει ότι ςτθν τρίτθ φάςθ, μετά τθν 
ανάγνωςθ, οι μακθτζσ με περιςςότερεσ γνϊςεισ, ευαιςκθςία και προβλθματιςμό παράγουν, ατομικά 
ι ομαδικά, διάφορεσ εργαςίεσ με ςκοπό να εκφράςουν τον δικό τουσ λόγο, τθ δικι τουσ άποψθ 
πάνω ςτο κζμα τθσ διδακτικισ ενότθτασ. Β. Αποςτολίδου , «Θ λογοτεχνία ςτο Δθμοτικό Σχολείο: 
κεμελίωςθ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με τθν ανάγνωςθ και το βιβλίο», ςτο Β. Αποςτολίδου & Β. 
Καπλάνθ & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Μια νζα πρόταςθ 
διδαςκαλίασ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 2002, ς.75. 
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ςυνεργαςτοφν εκτόσ του χϊρου του ςχολείου. Μεταξφ τζταρτθσ και ζκτθσ κζςθσ 

ςτθν ιεράρχθςθ τθσ πλειοψθφίασ των παιδιϊν βριςκόταν θ πρόταςθ «Χάρθκα που 

διαβάςαμε ολόκλθρα λογοτεχνικά βιβλία». Τζλοσ, από τισ δφο τελευταίεσ επιλογζσ 

των μακθτϊν ιταν οι προτάςεισ «Σκζφτθκα και ζμακα πράγματα για μζνα και τουσ 

ςυμμακθτζσ μου, ςυηθτϊντασ τισ προςωπικζσ μασ εμπειρίεσ ςε ςχζςθ με τισ 

εμπειρίεσ των θρϊων των βιβλίων» και «Χάρθκα που παρουςιάςαμε τα λογοτεχνικά 

μασ βιβλία ςτισ άλλεσ ομάδεσ». 

Στθ ςυνζχεια, τα παιδιά κλικθκαν να απαντιςουν ςε μια ςειρά ερωτιςεων 

(αν κουράςτθκαν, αν βαρζκθκαν, αν δυςκολεφτθκαν, αν ντρζπονταν να υποδφονται 

ρόλουσ, αν ζηθςαν καινοφριεσ καταςτάςεισ-ιςτορίεσ, αν γνϊριςαν καλφτερα τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, αν ςυνεργάςτθκαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, αν χάρθκαν που 

ςυνεργάςτθκαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, αν χάρθκαν που ανάλυαν τα βιβλία με τθ 

μζκοδο τθσ δραματοποίθςθσ) επιλζγοντασ τα ποςοτικά επιρριματα 

«πολφ/μζτρια/λίγο/κακόλου». Ζτςι, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ τουσ ζνασ 

μακθτισ, ο Χρόνθσ ςθμείωςε ότι κουράςτθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

«πολφ», ζξι μακθτζσ «λίγο» και δζκα μακθτζσ «κακόλου». Χρειάηεται να ςχολιαςτεί 

ότι όλο το ερωτθματολόγιο του Χρόνθ, μακθτι ομά, παρουςιάηει μια αντιδραςτικι 

ςυμπεριφορά, ίςωσ απόρροια τθσ διάλυςθσ τθσ αναγνωςτικισ ομάδασ του παιδιοφ 

μετά τισ τελικζσ παρουςιάςεισ των λογοτεχνικϊν βιβλίων. Στθν ερϊτθςθ «αν 

βαρζκθκαν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ» κανζνασ μακθτισ δεν απάντθςε 

«πολφ», ζνασ μακθτισ απάντθςε «μζτρια» (ο Διμοσ, μακθτισ ομά), πζντε μακθτζσ 

απάντθςαν «λίγο» (θ Μαριάνκθ, οι δίδυμοι Βαλάντθσ και Χρόνθσ, τα δφο αγόρια με 

προβλιματα δυςλεξίασ δθλαδι ο Χάρθσ και ο Σταφροσ) και οι υπόλοιποι ζντεκα 

«κακόλου».  

Σχετικά με το «αν δυςκολεφτθκαν» ο Χρόνθσ –πάλι ωσ μοναδικι απάντθςθ– 

ςθμείωςε «πολφ», οι δφο μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ Λευτζρθσ και Χάρθσ 

απάντθςαν «μζτρια», εννιά παιδιά απάντθςαν «λίγο» και πζντε «κακόλου». Στθν 

ερϊτθςθ «αν ντρζπονταν να υποδφονται ρόλουσ» ο Βαλάντθσ απάντθςε «πολφ», θ 

Μαριάνκθ «μζτρια», πζντε παιδιά «λίγο» (τρεισ μακθτζσ από τθν ομάδα του 

Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ δθλαδι ο Λευτζρθσ, ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα και δφο από 

τθν ομάδα Θ Σοφί ταξιδεφει δθλαδι θ Ζλλθ και ο Μιχάλθσ) και δζκα «κακόλου». 

Σχετικά με το «αν ζηθςαν καινοφριεσ καταςτάςεισ-ιςτορίεσ» δϊδεκα μακθτζσ 

απάντθςαν «πολφ», τρεισ μακθτζσ υποςτιριξαν «μζτρια» (ο Βαλάντθσ, θ Μαριάνκθ 

και ο Λευτζρθσ), δφο μακθτζσ «λίγο» (ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα) και κανζνασ 

«κακόλου».  

Στθν ερϊτθςθ «αν γνϊριςαν καλφτερα τουσ ςυμμακθτζσ τουσ» δϊδεκα 

παιδιά ςθμείωςαν «πολφ», δφο παιδιά απάντθςαν «μζτρια» (ο Βαλάντθσ και θ 

Μαριάνκθ), δφο μακθτζσ «λίγο» (ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα) και Χρόνθσ –πάλι ωσ 

μοναδικι απάντθςθ– «κακόλου». Ακολοφκωσ τζκθκε θ ερϊτθςθ «αν 

ςυνεργάςτθκαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ», ςτθν οποία εννιά μακθτζσ απάντθςαν 

«πολφ», πζντε μακθτζσ «μζτρια» (ο Μιχάλθσ, ο Στζφανοσ, ο Χρόνθσ, ο Διμοσ και ο 
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Λευτζρθσ), τρεισ «λίγο» (θ Στεφανία, ο Χάρθσ και θ Ελεονϊρα) και κανζνασ 

«κακόλου». Σε άμεςθ ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ τζκθκε θ ερϊτθςθ «αν χάρθκαν 

που ςυνεργάςτθκαν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ», ςτθν οποία δεκατρία παιδιά 

υποςτιριξαν «πολφ» και τζςςερα «μζτρια» (ο Χρόνθσ, θ Στεφανία, ο Χάρθσ και θ 

Ελεονϊρα). Ζτςι, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, κανζνασ μακθτισ δεν επζλεξε τθν 

απάντθςθ «λίγο» ι «κακόλου». Βζβαια, από τισ τρεισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ τθσ 

τάξθσ διαφαίνεται θ επιτυχισ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ 

αναγνωςτικισ ομάδασ ενϊ ταυτόχρονα μποροφν να διακρικοφν κάποια 

προβλιματα τθσ τρίτθσ (Χρόνθσ-Στεφανία-Διμοσ) και τθσ τζταρτθσ ομάδασ 

(Λευτζρθσ-Χάρθσ-Ελεονϊρα). Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ «αν χάρθκαν που ανάλυαν τα 

βιβλία με τθ μζκοδο τθσ δραματοποίθςθσ» δεκαπζντε παιδιά απάντθςαν «πολφ», ο 

Διμοσ απάντθςε «μζτρια» και ο Χάρθσ «λίγο».45 

Σε ζνα επόμενο ςτάδιο του ερωτθματολογίου τζκθκε θ ιεράρχθςθ των 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ, ξεκινϊντασ από τθν πιο δθμοφιλι.46 Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ 

των παιδιϊν, πιο δθμοφιλισ τεχνικι αναδείχκθκε θ παγωμζνθ εικόνα ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, αφοφ μάλιςτα δεκατρείσ ςτουσ δεκαεπτά 

μακθτζσ τθν είχαν πρϊτθ τουσ επιλογι. Ρολφ κοντά ςτθν παραπάνω τεχνικι 

τζκθκαν οι τεχνικζσ που χαρακτθρίηονταν από ερωταπαντιςεισ προσ τουσ ιρωεσ, 

δθλαδι θ ςυνζντευξθ και θ καρζκλα των αποκαλφψεων. Θ ςυγκεκριμζνθ 

διαπίςτωςθ ςυμφωνεί και με τα γραπτά ςχόλια του κριτικοφ φίλου, όταν 

υποςτθρίηει ότι «αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα φάνθκε να είναι θ ςυνζντευξθ αφοφ 

προτιμοφνταν από όλεσ τισ ομάδεσ και υλοποιοφνταν με κάκε ευκαιρία». Σε πολφ 

υψθλι κζςθ για τθν πλειοψθφία τθσ τάξθσ τζκθκαν οι τεχνικζσ περίγραμμα 

χαρακτιρα, δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ και κζατρο φόρουμ, τεχνικζσ που είτε 

επιλζγονταν ςυχνά από τα παιδιά είτε προζκυπταν αυκόρμθτα. Μεταξφ ζκτθσ και 

όγδοθσ κζςθσ –για τουσ περιςςότερουσ μακθτζσ– επιλζχτθκαν οι τεχνικζσ 

αυτοςχεδιαςμόσ, ο μανδφασ του ειδικοφ και αντικρουόμενεσ ςκζψεισ. Επίςθσ, λίγο 

πιο χαμθλά ςτθν ιεράρχθςθ των παιδιϊν επιλζχτθκαν οι τεχνικζσ γραφι ςε ρόλο και 

παραγωγι κειμζνου. Βζβαια, υπιρξαν μακθτζσ –κυρίωσ παιδιά με πολφ καλι 

ςχολικι επίδοςθ– που τοποκζτθςαν τισ δφο παραπάνω τεχνικζσ ςε υψθλότερθ κζςθ 

(Αναςταςία, Μαρίνα, Μιχάλθσ). Τζλοσ, λιγότερο επιλεγμζνεσ τεχνικζσ και προσ ςτο 

                                                
45 Βζβαια, χρειάηεται να υπενκυμιςτεί ότι ο Χάρθσ, μζςα από τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ, είχε 
ανταποκρικεί ιδιαίτερα ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία κακϊσ ενδιαφζρκθκε για τθν ανάγνωςθ και 
δεφτερου λογοτεχνικοφ βιβλίου: μετά τθν ολοκλιρωςθ, δθλαδι, τθσ ανάγνωςθσ του βιβλίου Ο 
Ναυαγόσ Κοκκινοτρίχθσ ο μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ με προβλιματα δυςλεξίασ, ζδωςε επιπλζον 
χριματα ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια για τθν αγορά τθσ Τρικυμίασ, τθν οποία είχε αρχίςει να 
διαβάηει. 
46

 Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτα τελικά ερωτθματολόγια δεν ςυμπεριλιφκθκαν και οι 38 τεχνικζσ 
δραματοποίθςθσ που αναλφκθκαν ςτο κεωρθτικό μζροσ. Ζγινε ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ 
προκειμζνου να προκρικοφν οι πιο δθμοφιλείσ τεχνικζσ, τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια τα παιδιά κλικθκαν 
να ιεραρχιςουν ςτο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο. 
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τζλοσ τθσ ιεράρχθςθσ των παιδιϊν βρίςκονταν οι τεχνικζσ: ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, 

μια μζρα ςτθ ηωι, χάρτθσ τθσ ιςτορίασ και δάςκαλοσ ςε ρόλο.  

Σχετικά με τθν αναγνωςτικι διαδικαςία, με το τζλοσ του προγράμματοσ 

δεκατζςςερα από τα δεκαεπτά παιδιά απάντθςαν ότι είχαν διαβάςει «όλο το 

βιβλίο», ο Μιχάλθσ και θ Μαριάνκθ υποςτιριξαν ότι είχαν διαβάςει «περιςςότερο 

από το μιςό βιβλίο» και ο Βαλάντθσ «λιγότερο από το μιςό». Σε ερϊτθςθ «αν κα 

επικυμοφςαν να διαβάςουν κι άλλα λογοτεχνικά βιβλία» δεκαπζντε παιδιά 

απάντθςαν «ναι», ενϊ ο Χρόνθσ και θ Μαριάνκθ –μακθτζσ ομά και μζλθ τθσ 

ομάδασ τθσ Τρικυμίασ – αποφάςιςαν «όχι». Μςωσ θ άρνθςθ των δφο παιδιϊν να 

ςυνδζεται με τθν ελλιπι παρουςίαςθ του λογοτεχνικοφ τουσ βιβλίου και να 

αποτελεί μια μορφι αντίδραςθσ. 

Σε ερϊτθςθ ςχετικι με τθ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι 

χρονιά δεκαζξι μακθτζσ απάντθςαν «ναι» και ο Τάκθσ, μακθτισ ελλθνικισ 

καταγωγισ, απάντθςε «όχι». Πταν θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ρϊτθςε τον 

ςυγκεκριμζνο μακθτι προςωπικά για τουσ λόγουσ που δεν επικυμοφςε να 

ςυνεχιςτεί το πρόγραμμα ι ποιεσ αλλαγζσ κα πρότεινε, ο Τάκθσ δεν ζδωςε ςαφι 

απάντθςθ απλϊσ υποςτιριξε ότι «μου άρεςε αλλά δεν κα ικελα να ςυνεχιςτεί του 

χρόνου». 

Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ «αν κα επικυμοφςαν να χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ τθσ 

δραματοποίθςθσ και ςε άλλα μακιματα» όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ απάντθςαν 

κετικά, γεγονόσ που φανζρωνε τθν επιτυχι ανταπόκριςθ όλθσ τθσ τάξθσ ςτθ 

δραματικι μζκοδο. 

Στο τελευταίο μζροσ του ερωτθματολογίου είχε αφεκεί ζνασ κενόσ χϊροσ για 

ελεφκερθ ζκφραςθ των παιδιϊν ςχετικά με το πρόγραμμα. Επτά μακθτζσ επζλεξαν 

να ςθμειϊςουν κάποιεσ ςκζψεισ τουσ, ενϊ οι υπόλοιποι δζκα αποφάςιςαν να μθν 

εκφραςτοφν ι δεν είχαν τίποτα να προςκζςουν. Ζτςι, οι περιςςότεροι μακθτζσ που 

ζγραψαν (Αναςταςία, Μαρίνα, Ζλλθ, Ελεονϊρα, Σταφροσ και Μιχάλθσ) εξζφραςαν 

τθ ςυμπάκειά τουσ για το πρόγραμμα ι τθν επικυμία τουσ για τθ ςυνζχιςι του τθν 

επόμενθ χρονιά «το πρόγραμμα μου άρεςε πολφ/πζραςα πολφ όμορφα/κα ικελα 

οπωςδιποτε να ςυνεχιςτεί το πρόγραμμα του χρόνου» ενϊ θ Στεφανία επζλεξε να 

ςθμειϊςει μια παρατιρθςθ «δεν ζγραφαν όλοι τισ εργαςίεσ».  

Σε γενικζσ γραμμζσ, μζςα από τα ερωτθματολόγια διαφάνθκε θ επιτυχισ 

ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία με τθ ςυμβολι τθσ 

μεκόδου τθσ δραματοποίθςθσ. Ζτςι, παιδιά που ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία 

δεν είχαν διαβάςει ποτζ κάποιο βιβλίο, κατάφεραν ςε ζνα πολφ ςθμαντικό ποςοςτό 

–δεκατζςςερισ ςτουσ δεκαεπτά μακθτζσ– να ολοκλθρϊςουν το βιβλίο τουσ και δφο 

να διαβάςουν περιςςότερο από το μιςό. Λδιαίτερα ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι οι 

δεκαπζντε μακθτζσ εκδιλωςαν τθν προκυμία να διαβάςουν κι άλλα λογοτεχνικά 

βιβλία. Τα παιδιά μζςα από τθν περιιγθςι τουσ ςε μια ειδολογικι ποικιλία 

κειμζνων κατάφεραν, δθμιουργϊντασ αναγνωςτικζσ κοινότθτεσ, να απολαφςουν τθ 

διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ και να καταλάβουν τθ χρθςιμότθτά τθσ για τουσ ίδιουσ. 
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Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι μαηί με τθ φιλαναγνωςία που προωκικθκε μζςα από 

το ςυγκεκριμζνο αναγνωςτικό πρόγραμμα, ζγινε μια επιτυχθμζνθ προςζγγιςθ 

διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων, που κζντριςαν το ενδιαφζρον τθσ τάξθσ. Αξίηει 

να ςχολιαςτεί το γεγονόσ ότι «θ απόκτθςθ γνϊςεων» επιλζχτθκε ςτο 

ερωτθματολόγιο από ζνα μεγάλο ποςοςτό μακθτϊν (οκτϊ ςτο ςφνολο) και 

αποτζλεςε για αυτοφσ τθ ςθμαντικότερθ προφορά του προγράμματοσ.  

Βζβαια, μζςα από τισ απαντιςεισ διαφάνθκαν και κάποιεσ δυςκολίεσ ι 

προβλιματα που αντιμετωπίςτθκαν, κυρίωσ ωσ προσ τθ ςυνεργαςία και τθν 

επικοινωνία τθσ ομάδασ του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ όπωσ και κάποιων μελϊν τθσ 

ομάδασ τθσ Τρικυμίασ. Σαφϊσ, τα ηθτιματα που προζκυψαν –και φαίνονται μζςα 

από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν– δεν κα πρζπει να διαχωριςτοφν από τισ 

προςωπικζσ δυςκολίεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν: ο Χάρθσ και ο Σταφροσ με 

προβλιματα δυςλεξίασ, ο Λευτζρθσ, ρωςικισ καταγωγισ και Μάρτυρασ του Λεχωβά 

και θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ με δυςκολίεσ ςτθ ςχολικι 

επίδοςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, τα μζλθ τθσ ομάδασ τθσ Τρικυμίασ (κυρίωσ ο Χρόνθσ 

με τθ Στεφανία αλλά και ο Διμοσ και θ Μαριάνκθ) είχαν παρεξθγθκεί μεταξφ τουσ 

λόγω τθσ ελλιποφσ τελικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου και ίςωσ να παρουςίαηαν μια 

αντιδραςτικι ςυμπεριφορά ςε κάποιεσ από τισ απαντιςεισ τουσ. Ραρά τισ όποιεσ 

δυςκολίεσ του προγράμματοσ, το πιο ςθμαντικό ιταν ότι οι μακθτζσ –ακόμθ και τα 

παιδιά που αναφζρκθκαν παραπάνω– είχαν ανταποκρικεί ςτο αναγνωςτικό 

πρόγραμμα με μεγάλθ επιτυχία και επικυμοφςαν τθν εφαρμογι του και τθν 

επόμενθ ςχολικι χρονιά (ςυνολικά δεκαζξι από τουσ δεκαεπτά μακθτζσ). 

Σαφϊσ, μζςα από τισ απαντιςεισ τθσ τάξθσ, διαφάνθκε θ μεγάλθ 

ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθ μζκοδο τθσ δραματοποίθςθσ. Ζτςι, «ο τρόποσ που 

γινόταν το μάκθμα με δραςτθριότθτεσ κεάτρου και δραματοποίθςθσ» είχε επιλεγεί 

από τουσ μακθτζσ ωσ θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ προςφορά του προγράμματοσ 

(ςυνολικά από ζξι μακθτζσ). Ακόμθ το γεγονόσ ότι θ τάξθ ιταν ςε κζςθ να κρίνει και 

να ιεραρχεί τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, υποδιλωνε τθ βακιά γνϊςθ και 

εξοικείωςι τθσ με αυτζσ. Επιπλζον, οι απαντιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθν 

κοφραςθ, το ενδιαφζρον, τθ δυςκολία, τθν ντροπι και τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ αναδεικνφουν τθν επιτυχία τθσ 

μεκόδου. Τζλοσ, θ ομόφωνθ επιλογι των παιδιϊν για εφαρμογι τθσ δραματικισ 

μεκόδου και ςε άλλα μακιματα κάνει εμφανι τθν ανταπόκριςθ όλθσ τθσ τάξθσ ςτθ 

δραματοποίθςθ και κατ’ επζκταςθ ςτον τρόπο που εφαρμόςτθκε το πρόγραμμα. 

 

 

4. Θ ςυνζντευξθ τθσ δαςκάλασ  

Στισ 20 Λουνίου 2008, τθν τελευταία, δθλαδι, μζρα τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια κάλεςε τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ ςε μια ςυνζντευξθ. 

Με αυτόν τον τρόπο κα διευκρινίηονταν κάποια ςτοιχεία για τον τρόπο που 

εργαηόταν μζχρι τότε θ τάξθ και ταυτόχρονα κα δίνονταν κάποιεσ λεπτομζρειεσ για 
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τουσ μακθτζσ, βαςιςμζνεσ ςτθν εμπειρία τθσ δαςκάλα τα δφο τελευταία χρόνια. 

Ραράλλθλα, οι απόψεισ και τα ςχόλια τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ ςχετικά με το 

αναγνωςτικό πρόγραμμα κεωρικθκαν απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ολοκλιρωςι 

του.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ δαςκάλα, που είχε ςυμπλθρϊςει είκοςι δφο χρόνια 

προχπθρεςίασ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο, αποτελοφςε τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά (Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ). Σφμφωνα με 

τθ μεγάλθ εμπειρία τθσ ςτο ςχολείο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ του 

Δενδροπόταμου, χαρακτιριςε το επίπεδο τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ ωσ «μζτριο». Σε 

ερϊτθςθ ςχετικά με τθ μζκοδο διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφςε ςτθν τάξθ, θ 

δαςκάλα ςθμείωςε ότι «τόςο ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ όςο ςτο μάκθμα των 

μακθματικϊν τα παιδιά δουλεφουν ςε ομάδεσ». Οι ομάδεσ, όμωσ, δεν είχαν πάντα 

τθν ίδια ςφνκεςθ, αλλά άλλαηαν κατά πυκνά χρονικά διαςτιματα. Οι ςτακεροί 

ςυνεργάτεσ ιταν θ Ελίνα με τθν Ζλλθ, ο Στζφανοσ με τον Μιχάλθ, ο Λευτζρθσ με τον 

Χάρθ και τον Σταφρο, θ Αναςταςία με τον Τίμο. Θ δαςκάλα τθσ τάξθσ τόνιςε ότι ο 

Μιχάλθσ επζλεγε να ςυνεργάηεται με τον Στζφανο, επειδι οι γονείσ του πρϊτου 

γνϊριηαν τθν οικογζνεια του δεφτερου, που ιταν ελλθνικισ καταγωγισ. 

Συγκεκριμζνα, οι γονείσ του Μιχάλθ δεν επικυμοφςαν –ι και φοβόταν– τθ 

ςυνεργαςία του παιδιοφ τουσ με μακθτζσ αλλοδαπισ καταγωγισ ι εκνοτικισ 

ομάδασ. Επίςθσ, ο Λευτζρθσ, ωσ Μάρτυρασ του Λεχωβά που δυςκολευόταν ςτισ 

περιςςότερεσ ςυνεργαςίεσ, ζνιωκε περιςςότερθ άνεςθ να δουλζψει με τα δφο 

αγόρια με προβλιματα δυςλεξίασ, τον Χάρθ και τον Σταφρο.  

Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν εργαςία ςτο ςπίτι, θ δαςκάλα απάντθςε ότι 

ζβαηε «αρκετι δουλειά ςε ατομικό επίπεδο». Συγκεκριμζνα, για το μάκθμα τθσ 

γλϊςςασ υπογράμμιςε ότι πολφ ςυχνά ζδινε κάποιο φωτοτυπθμζνο κείμενο –

διαφορετικό για κάκε μακθτι– και ηθτοφςε από κάκε παιδί να απαντιςει γραπτϊσ 

ςε κάποιεσ ερωτιςεισ νοιματοσ. Σχετικά με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν εκ μζρουσ 

των παιδιϊν, τόνιςε ότι ςυνικιηε να παρζχει θ ίδια το υλικό ςτθν τάξθ γιατί οι 

μακθτζσ δεν κα πετφχαιναν να ςυγκεντρϊςουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ λόγω 

ζλλειψθσ εγκυκλοπαιδειϊν και πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ςτο ςπίτι τουσ. Θ 

παραπάνω διλωςθ τθσ δαςκάλασ μπορεί να εξθγιςει τθ δυςκολία όλων των 

αναγνωςτικϊν ομάδων να αναηθτιςουν τα ςτοιχεία και τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ για τθν τεχνικι μανδφασ του ειδικοφ, που είχε προθγθκεί κατά τθ 

δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ.47 

Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν προϊκθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτο ςπίτι, θ 

δαςκάλα τθσ τάξθσ υποςτιριξε ότι δεν τθν εφάρμοηε γιατί φοβόταν ότι δεν κα 

πετφχαινε λόγω τθσ «γκετοποίθςθσ» που επικρατεί ςτον Δενδροπόταμο. Ριο 

αναλυτικά θ δαςκάλα αναφζρκθκε ςτα προβλιματα που ζχουν οι γονείσ μεταξφ 

                                                
47

 Υπενκυμίηεται ότι τελικά θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια διευκόλυνε τισ τζςςερισ ομάδεσ 
τροφοδοτϊντασ τεσ με το υλικό και τα ςτοιχεία που ιταν απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
τεχνικισ μανδφασ του ειδικοφ. 
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τουσ: «Υπάρχει γκζτο. Οι Τςιγγάνοι βάηουν ςτο ςπίτι τουσ Ζλλθνεσ και Αλβανοφσ. Οι 

Ζλλθνεσ, όμωσ, ζχουν πρόβλθμα με τουσ Τςιγγάνουσ. Δεν ανοίγουν τθν πόρτα του 

ςπιτιοφ τουσ ςε αυτοφσ. Κάπωσ λιγότερο αλλά και πάλι υπάρχει πρόβλθμα με τουσ 

Ζλλθνεσ και τουσ Αλβανοφσ». Μάλιςτα, υποςτιριξε ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, οι 

Ζλλθνεσ γονείσ, προκειμζνου να υποςτθρίξουν τθ κζςθ τουσ, «ςυχνά 

καταςκευάηουν ψζματα για ναρκωτικά και ιςτορίεσ μαγείασ για τουσ Τςιγγάνουσ». 

Θ ίδια, όπωσ επιςιμανε, όταν πρωτοιλκε ςτο ςχολείο, κζλθςε να εφαρμόςει 

ομαδικζσ εργαςίεσ των παιδιϊν εκτόσ του χϊρου του ςχολείου, αλλά δεν τόλμθςε 

να το προςπακιςει, όταν τθν ενθμζρωςαν για τθ δφςκολθ κατάςταςθ κάποιοι 

παλιότεροι ςυνάδελφοί τθσ. Ζνασ δεφτεροσ λόγοσ –λιγότερο ςθμαντικόσ όπωσ θ 

ίδια αναφζρει– για τον οποίο θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ δεν προϊκθςε τθν 

ομαδικι εργαςία ςτο ςπίτι ιταν λόγω τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου 

των παιδιϊν και τθσ αντίςτοιχθσ κάλυψισ του με διαφορετικζσ εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ: «τα περιςςότερα παιδιά πθγαίνουν ςτα αγγλικά ι αςχολοφνται με 

μπάςκετ, ποδόςφαιρο και καράτε, οπότε δεν ζχουν χρόνο να ςυναντθκοφν μεταξφ 

τουσ». 

Βζβαια, ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο αναγνωςτικό πρόγραμμα θ δαςκάλα 

ςχολίαςε ότι θ ομαδικι ςυνεργαςία των μακθτϊν πζτυχε κακϊσ «ιταν δικι τουσ 

επιλογι θ εξωςχολικι ςυνάντθςθ»: τα ίδια τα μζλθ των ομάδων κα αποφάςιηαν αν 

κα βρεκοφν –ι όχι– εκτόσ του χϊρου του ςχολείου, προκειμζνου να εργαςτοφν 

ςυλλογικά πάνω ςτισ δραςτθριότθτεσ του βιβλίου τουσ. Σαφϊσ, πάντα υπιρχε θ 

εναλλακτικι τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ομάδασ εντόσ του ςχολικοφ χϊρου 

(διαλείμματα/λίγο πριν το μάκθμα/κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ/ςτο 

ολοιμερο). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφςε θ ομάδα του Ναυαγοφ 

Κοκκινοτρίχθ. Σχετικά με τθν εξωςχολικι ςυνάντθςθ των ομάδων, αξίηει να 

υπογραμμιςτεί θ άποψθ τθσ δαςκάλασ που υποςτιριξε ότι «μζςω του 

προγράμματοσ προςπεράςτθκαν κάποια προβλιματα μεταξφ γονζων». Θ δαςκάλα 

αναφζρκθκε ςυγκεκριμζνα ςτθ ςχζςθ τθσ μθτζρασ τθσ Αναςταςίασ και τθσ μθτζρασ 

τθσ Μαρίνασ, που παρά τισ παρεξθγιςεισ που είχαν προθγθκεί, κζλθςαν να 

ςυνεργαςτοφν ξανά τα παιδιά τουσ και μάλιςτα υποςτιριξαν τθν προςπάκειά τουσ, 

οργανϊνοντασ τισ εξωςχολικζσ ςυναντιςεισ τθσ πρϊτθσ αναγνωςτικισ ομάδασ. 

Μάλιςτα, θ δαςκάλα τθσ τάξθσ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμά ότι «θ ομάδα που 

δοφλεψε καλφτερα ιταν τθσ Αναςταςίασ, τθσ Μαρίνασ, του Τάκθ και του Τίμου, 

επειδι είχαν τθν υποςτιριξθ των γονιϊν τουσ. Μςωσ αυτό, κα χρειαηόταν να υπιρχε 

και ςτισ υπόλοιπεσ τρεισ ομάδεσ». 

Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ και προςφοράσ του 

κάκε παιδιοφ ςτθν ομάδα, θ δαςκάλα τθσ τάξθσ υποςτιριξε ότι θ Αναςταςία, θ 

Μαρίνα, θ Ζλλθ και θ Ελίνα είναι παιδιά που βοθκοφν πολφ τθν ομάδα τουσ. Για τον 

Λευτζρθ είπε ότι «δουλεφει ατομικά και κζλει να είναι ο αρχθγόσ ςτθν ομάδα. Για 

τον λόγο αυτό ςυνεργάηεται ςυχνά με τον Σταφρο και τον Χάρθ (τα δφο αγόρια με 

τα προβλιματα δυςλεξίασ), που τον ακολουκοφν». Για τα δφο παραπάνω αγόρια 
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ανάφερε ότι «λόγω τθσ διαγνωςμζνθσ δυςλεξίασ ζχουν πολλά προβλιματα ςτα 

μακιματα». Οι δφο δίδυμοι, Βαλάντθσ και Χρόνθσ «προςπακοφν πολφ ςτθν ομάδα 

τουσ και ςυνεχϊσ προτείνουν πράγματα». Για τθ Στεφανία ςθμείωςε ότι 

«προςπακεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και ςε κάποιεσ άλλεσ παραιτείται ι 

αδιαφορεί». Θ Μαριάνκθ «ςυνικωσ αδιαφορεί και δεν αςχολείται με τθν ομάδα 

τθσ». Θ Ελεονϊρα «δεν δουλεφει ιδιαίτερα, αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτα μακιματα 

και ηθλεφει πολφ τθν άλλθ Αλβανίδα, τθν Ελίνα». Τζλοσ, για τον Στζφανο ςχολίαςε 

ότι παίρνει πρωτοβουλία ςτθν ομάδα του ενϊ ο Μιχάλθσ, όταν ςυνεργάηεται με 

παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ, ςυνικωσ αντιγράφει. 

Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να γίνει μια αναφορά ςτθ ςυνεργατικι 

διάκεςθ και προςφορά των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Ζτςι, 

υπιρχαν οι περιπτϊςεισ, που –όπωσ αναφζρεται και από τθ δαςκάλα– προςζφεραν 

πολλά ςτθν ομάδα τουσ, όπωσ θ Αναςταςία, θ Μαρίνα, θ Ζλλθ, θ Ελίνα, ο Στζφανοσ, 

ο Χρόνθσ και ο Βαλάντθσ. Υπιρχαν, όμωσ, παιδιά, που παρά το γεγονόσ ότι 

δοφλεψαν κυρίωσ μόνοι –λόγω προςωπικϊν δυςκολιϊν για εξωςχολικι 

ςυνεργαςία– προςζφεραν πολλά ςτθν ομάδα τουσ εντόσ του χϊρου του ςχολείου, 

όπωσ θ περίπτωςθ του Λευτζρθ και του Μιχάλθ. Επίςθσ, θ Στεφανία αποτζλεςε ζνα 

από τα πιο θγετικά και ςθμαντικά μζλθ τθσ ομάδασ τθσ. Θ Μαριάνκθ, που διάβαςε 

«περιςςότερο από το μιςό» από το λογοτεχνικό τθσ βιβλίο, δεν αδιαφόρθςε αλλά 

ςυνεργάςτθκε και ςυμμετείχε αρκετά ςτθν ομάδα τθσ. Τζλοσ, ο Σταφροσ, ο Χάρθσ 

και θ Ελεονϊρα, που κατάφεραν να ολοκλθρϊςουν τον Ναυαγό Κοκκινοτρίχθ, 

αςχολικθκαν από κοινοφ με αρκετζσ δραςτθριότθτεσ και κατάφεραν επιτυχϊσ να 

παρουςιάςουν το βιβλίο τουσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, θ μζκοδοσ τθσ δραματοποίθςθσ 

όχι μόνο δεν απζκλειςε κάποιο από τα παιδιά, αλλά λειτοφργθςε ωσ κίνθτρο για 

ςυμμετοχι και ανάγνωςθ. Ζτςι, μακθτζσ που ςφμφωνα με τα ςχόλια τθσ δαςκάλασ 

τουσ ςτα μακιματα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ «δεν δοφλευαν» ι 

«αδιαφοροφςαν» ι «αντζγραφαν», παρουςίαςαν κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ μια τελείωσ διαφορετικι επίδοςθ και ενδιαφζρον για ςυμμετοχι. 

Ακριβϊσ ςε αυτό το ςθμείο ζγκειται θ προςφορά τθσ μεκόδου τθσ δραματοποίθςθσ 

που δίνει τθν ευκαιρία ςε όλουσ τουσ μακθτζσ –καλισ ι χαμθλισ ςχολικισ 

επίδοςθσ, λιγότερο ι περιςςότερο δθμοφιλείσ– να ςυμμετάςχουν, να προςφζρουν 

και να διακρικοφν. 

Σχετικά με τθν προθγοφμενθ επαφι τθσ τάξθσ με τθ λογοτεχνία, θ δαςκάλα 

είπε ότι ςυνικιηαν να διαβάηουν αποςπάςματα λογοτεχνικϊν κειμζνων μζςα ςτθν 

τάξθ. Θ φωναχτι ανάγνωςθ γινόταν είτε από τθν ίδια είτε από κάποιουσ μακθτζσ. 

Ροτζ, όμωσ δεν είχαν διαβάςει ζνα ολόκλθρο λογοτεχνικό βιβλίο. Βζβαια, θ 

δαςκάλα αναφζρκθκε και ςτθν ανάγνωςθ κάποιων αυτοτελϊν ιςτοριϊν που ωσ 

ςτόχο είχαν τθν υποςτιριξθ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ και των Κρθςκευτικϊν. 

Σφμφωνα με τθν περιγραφι τθσ δαςκάλασ, τθν ανάγνωςθ των αποςπαςμάτων 

ακολουκοφςαν οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ και περιεχομζνου: «τα παιδιά αναηθτοφν 



336 

 

το νόθμα ι αλλιϊσ το μινυμα τθσ ιςτορίασ». Τζλοσ, θ δαςκάλα ςθμείωςε ότι θ τάξθ 

τθσ δεν είχε δανειςτεί ποτζ κάποιο βιβλίο από τθ βιβλιοκικθ του ςχολείου. 

Σχετικά με τθν προθγοφμενθ επαφι τθσ τάξθσ με τθ δραματοποίθςθ ι το 

κζατρο και τα παιχνίδια ρόλων, θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ διευκρίνιςε ότι δεν 

είχαν αςχολθκεί κακόλου παρά μόνο «με κάποια παιχνίδια παντομίμασ και λίγεσ 

αςκιςεισ ςτθ νοθματικι γλϊςςα». Βζβαια, θ τάξθ είχε παρακολουκιςει κάποιεσ 

παιδικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ –αυτζσ που είχαν επιλεγεί για το ςφνολο του 

ςχολείου– για τισ οποίεσ οι περιςςότεροι μακθτζσ είχαν εκδθλϊςει αρκετό 

ενδιαφζρον. 

Ακολοφκωσ θ δαςκάλα τθσ τάξθσ αναφζρκθκε ςε ςυγκεκριμζνεσ 

διαπιςτϊςεισ που ζκανε για κάκε μακθτι χωριςτά ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του 

ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα. Κατ ’αρχάσ, υποςτιριξε ότι όλα τα παιδιά 

«αγκάλιαςαν το πρόγραμμα» και «όλα απζκτθςαν ενδιαφζροντα για τα διάφορα 

κζματα που προςζγγιςαν». Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθ Μαρίνα και τον Τίμο, δφο 

παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ με αρκετι ςυςτολι ςτθ γενικότερθ ςυμπεριφορά τουσ, 

υποςτιριξε ότι «απζκτθςαν μια άνεςθ ςτθν κίνθςθ και ςτθν ζκφραςθ, πιραν 

κάρροσ και πρωτοβουλία και τόλμθςαν παραπάνω από τισ δυνάμεισ τουσ». 

Μάλιςτα, θ δαςκάλα ςθμείωςε ότι ανάλογεσ διαπιςτϊςεισ για τα δφο παιδιά είχαν 

ςχολιαςτεί και από τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ τουσ. Αντίςτοιχθ εκφραςτικότθτα και 

άνεςθ λόγου είχαν αποκτιςει θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, και θ 

Κωμαι, κορίτςι ομά, που παρουςίαηαν μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθ ςχολικι επίδοςθ. 

Για τθ Στεφανία, μακιτρια ομά, ςχολίαςε ότι είχε αρχίςει να εκφράηεται 

περιςςότερο, κακϊσ ςυηθτοφςε ςυνζχεια για το πρόγραμμα. Απζκτθςε 

ενδιαφζροντα από τισ δραςτθριότθτεσ που όλοι μαηί είχαν αναλάβει ωσ ομάδα και 

δεν ιταν πλζον αδιάφορθ. Για τθν Αναςταςία, κορίτςι ελλθνικισ καταγωγισ, θ 

δαςκάλα υποςτιριξε ότι απζκτθςε πιο ζντονθ κριτικι ικανότθτα, ζμακε να αναηθτά 

πράγματα και ενδιαφζρκθκε για τθ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων. Μάλιςτα, θ 

δαςκάλα αναφζρκθκε και ςτθ μθτζρα τθσ Αναςταςίασ, θ οποία υποςτιριξε 

ιδιαίτερα το πρόγραμμα και διλωςε ότι μαηί με τθν κόρθ τθσ ζμακε κι εκείνθ πολλά 

πράγματα. Για τουσ δίδυμουσ αδερφοφσ ομά, τον Βαλάντθ και τον Χρόνθ θ 

δαςκάλα διζκρινε μια ευχάριςτθ μετατόπιςθ των ςτερεότυπων απόψεων των 

παιδιϊν ςχετικά με το Άλλο κακϊσ αρκετά ςυχνά αναφζρονταν με κατανόθςθ 

απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα των ατόμων. Άλλωςτε, είχε αναπτυχκεί μια πολφ 

καλι φιλία ανάμεςα ςτον Βαλάντθ και τθ ςυνεργάτιδά του Ελίνα, μακιτρια 

αλβανικισ καταγωγισ. Για τθν Ελίνα υποςτιριξε ότι, ωσ καλι μακιτρια, 

ανταποκρίκθκε απόλυτα ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα και κυρίωσ ότι ιρκε πιο 

κοντά με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ. Για τον Μιχάλθ, μακθτι ελλθνικισ καταγωγισ, 

ςχολίαςε ότι, ενϊ τον ενδιζφερε πολφ το πρόγραμμα, δεν είχε τθν απαραίτθτθ 

υποςτιριξθ από τουσ γονείσ του. Ραρόλα αυτά, εργάςτθκε με ςυνζπεια ςτισ 

ατομικζσ του εργαςίεσ και προςπάκθςε να ςυνυπάρξει με τθν ομάδα του. Ανάλογα 

ιταν τα ςχόλια τθσ δαςκάλασ και για τον Λευτζρθ, παιδί ρωςικισ καταγωγισ και 
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Μάρτυρα του Λεχωβά: «θ μθτζρα του τον αποκλείει από τουσ άλλουσ αλλά και οι 

υπόλοιποι γονείσ δεν τον βάηουν ςτο ςπίτι τουσ». Ζτςι, ο μακθτισ εργάςτθκε κυρίωσ 

ατομικά αλλά ζδειξε απόλυτο ενδιαφζρον για το πρόγραμμα. Για τον Χάρθ, τον 

Σταφρο και τθ Μαριάνκθ, που γενικότερα δυςκολεφονταν να προςαρμοςτοφν ςτθ 

ςυνεργαςία των ομάδων ι να προςφζρουν ςε αυτζσ, θ δαςκάλα ςθμείωςε ότι 

«ζδειξαν ενδιαφζρον για το βιβλίο τουσ και προςπάκθςαν να το διαβάςουν για να 

μθν αποκλειςτοφν από τουσ υπόλοιπουσ». 

Οι μόνοι μακθτζσ για τουσ οποίουσ θ δαςκάλα τθσ τάξθσ δεν ζκανε 

προςωπικι αναφορά ιταν για τον Στζφανο και τον Τάκθ, μακθτζσ ελλθνικισ 

καταγωγισ, και για τθν Ζλλθ και τον Διμο, μακθτζσ ομά. Για όλα, όμωσ, τα παιδιά 

ανζφερε ότι υπιρχε μια ανάπτυξθ ωσ προσ τθν κοινωνικότθτα, τθ ςυνεργατικι 

διάκεςθ και τθν εκφραςτικότθτα – κινθτικότθτα. Επίςθσ, ςχολιάηοντασ το γεγονόσ 

ότι μόνο επτά παιδιά τθσ τάξθσ είχαν ωσ πρϊτθ γλϊςςα τθν ελλθνικι (Αναςταςία, 

Μαρίνα, Τάκθσ, Τίμοσ, Στζφανοσ, Μιχάλθσ και Σταφροσ), παρατιρθςε μια βελτίωςθ 

ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ (προφορικισ και γραπτισ) από όλουσ τουσ μακθτζσ, ακόμθ 

και από τα παιδιά που είχαν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα. Άλλωςτε 

υποςτθρίηεται ότι «θ προςπάκεια κατάκτθςθσ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ είναι πιο 

πετυχθμζνθ όταν επιχειρείται μζςα από τθν εναςχόλθςθ με άλλα γνωςτικά 

αντικείμενα» και όταν οι τάξεισ που λειτουργοφν με πλοφςιο και γνωςτικά 

απαιτθτικό πρόγραμμα εμπλζκουν τα παιδιά ενεργά ςτθ μάκθςθ.48 

Σχετικά με το κζμα τθσ γλϊςςασ, θ δαςκάλα ανζφερε ότι ςυχνά 

παρακινοφςε τουσ αλλοδαποφσ γονείσ αλβανικισ ι ρωςικισ καταγωγισ και τουσ 

γονείσ ομά να μιλοφν και να επικοινωνοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, όςο αυτό 

γινόταν εφικτό, προκειμζνου να διευκολυνκοφν τα παιδιά τουσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ 

κυρίαρχθσ γλϊςςασ. Βζβαια, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ανζφερε ςτθ δαςκάλα ότι κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ είχε ςυναντθκεί με γονείσ τθσ τάξθσ και είχε παροτρφνει τθν 

ελεφκερθ ζκφραςθ των οικογενειϊν ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. Σαφϊσ θ υψθλότερθ 

δυνατι επάρκεια ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα κεωρείται απαραίτθτθ για να προκόψει 

ζνα άτομο και να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτα αγακά τθσ καινοφριασ πατρίδασ. Αυτό, 

όμωσ, δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να κυςιάηεται θ μθτρικι γλϊςςα του ατόμου. Γιατί 

ζτςι αλλοιϊνεται θ ταυτότθτά του, οι απόψεισ, δθλαδι, που ζχει για τον εαυτό του, 

θ αυτοεκτίμθςθ και ο αυτοςεβαςμόσ του.49 Ραρά τθ διαφορετικι προςζγγιςθ, δεν 

υπιρξε κάποια ςφγκρουςθ μεταξφ των απόψεων τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ 

και τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ, αλλά περιςςότερο μια διάκεςθ για ςυηιτθςθ 

και αναηιτθςθ. Ραρότι θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ςεβάςτθκε τθν άποψθ τθσ 

                                                
48
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Γραφείο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Κεςςαλονίκθσ, 

Κεςςαλονίκθ, 2003, ς. 71.  



338 

 

δαςκάλασ που εργαηόταν ςτο Σχολείο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ για είκοςι δφο 

χρόνια και είχε μεγάλθ εμπειρία ςτον Δενδροπόταμο, εντοφτοισ βαςίςτθκε ςτισ 

αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ που πρεςβεφουν ότι θ ςχζςθ τθσ μθτρικισ 

και κυρίαρχθσ γλϊςςασ πρζπει να είναι «ςχζςθ αλλθλοςυμπλιρωςθσ και όχι 

αντιπαράκεςθσ» και ότι «θ κατάκτθςθ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ εξαρτάται ςε μεγάλο 

βακμό από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ και, φυςικά, το επίπεδο 

επάρκειασ ςτθν πρϊτθ γλϊςςα».50 

Στο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ, θ δαςκάλα είχε μόνο κετικά ςχόλια να ςθμειϊςει 

και να προςκζςει τον γενικότερο ενδοιαςμό τθσ ι και φόβο για οποιαδιποτε 

εξωςχολικι ςυνεργαςία των παιδιϊν ςτο μζλλον: «Δεν είναι εξοικειωμζνοι οι γονείσ 

και ακόμα υπάρχουν πολλά προβλιματα ςτον Δενδροπόταμο». Με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ςυνζντευξθσ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ευχαρίςτθςε τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ 

για τθ ςυνολικι ςυνεργαςία τθσ όλθ τθ ςχολικι χρονιά και το αναγνωςτικό 

πρόγραμμα ζφταςε ςτθν ολοκλιρωςι του. 

 

Συηιτθςθ-Ανακεφαλαίωςθ 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ τρίτθσ φάςθσ που ςτόχευε ςτθν ανακεφαλαίωςθ των 

εμπειριϊν και των γνϊςεων των προθγοφμενων φάςεων και ςτθν παραγωγι λόγου 

των μακθτϊν, ςιμαινε τθν ταυτόχρονθ ολοκλιρωςθ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ. Σχετικά με τισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ 

βιντεοςκόπθςθ των δφο ςυναντιςεων και θ μετζπειτα ανάλυςι τουσ από τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, κακϊσ θ παρουςία τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ 

τθσ ζρευνασ δεν ιταν δυνατι λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων και ανατροπϊν 

του ςχολικοφ προγράμματοσ. Βζβαια, ο κριτικόσ φίλοσ ςυμμετείχε ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ και ςυνζβαλε, ςε ζνα πολφ μεγάλο βακμό ςτθν ανοιχτι 

παρατιρθςθ των τριϊν τελευταίων ςυναντιςεων με τθ ςυγγραφι των ςχετικϊν 

γραπτϊν ςχολίων.51 Σαφϊσ, θ ςθμαντικότερθ προςφορά του κριτικοφ φίλου ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ φάςθ ζγκειται ςτθν εμψφχωςθ και ςτθ διευκόλυνςθ των ομάδων και 

κυρίωσ ςτο ςτάδιο του ςτοχαςμοφ τθσ ζρευνασ δράςθσ· άλλωςτε, θ τρίτθ φάςθ 

χαρακτθρίςτθκε από πολλοφσ επαναςχεδιαςμοφσ των δραςτθριοτιτων με βάςθ τισ 

καινοφριεσ ανάγκεσ και τισ παραμζτρουσ που προζκυπταν κάκε φορά από τθν τάξθ. 

Αναφορικά με τθ ςυλλογι δεδομζνων, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ «θ φπαρξθ τθσ κάμερασ μζςα ςτθν τάξθ αποςποφςε το 

ενδιαφζρον των μακθτϊν/μακθτριϊν από τισ εργαςίεσ-δραςτθριότθτεσ που είχαν 

                                                
50

 Π.π., ς. 69, 71.  
51 Συγκεκριμζνα, ηθτικθκε από τον κριτικό φίλο να εςτιάςει κυρίωσ ςτο κζμα τθσ παραγωγισ 
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου από τα παιδιά ςε ςχζςθ πάντα με τθ νοθματοδότθςθ των 
λογοτεχνικϊν κειμζνων· ταυτόχρονα, βζβαια, απαραίτθτεσ κρίκθκαν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που 
απαςχόλθςαν και τισ προθγοφμενεσ φάςεισ. Συγκεκριμζνα για: τθν επιςτράτευςθ προςωπικϊν 
εμπειριϊν των μακθτϊν ανάλογων με αυτϊν των λογοτεχνικϊν βιβλίων, τθ βίωςθ κοινωνικϊν 
καταςτάςεων, τθν αλλαγι ςτάςεων των παιδιϊν μετά τθν ανάγνωςθ, τθν ανάδειξθ δθμοφιλζςτερων 
τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, τθ ςυνεργαςία-επικοινωνία των ομάδων, τθν προϊκθςθ του 
διαπολιτιςμικοφ ςτοιχείου μζςα από ςεβαςμό και αποδοχι για το Άλλο.  
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να υλοποιθκοφν», όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο κριτικόσ φίλοσ ςτα γραπτά του 

ςχόλια. Επιπλζον, ςτθ ςυλλογι δεδομζνων τθσ τρίτθσ φάςθσ πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί το προςωπικό ερωτθματολόγιο τελικισ αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ που δόκθκε προσ τουσ μακθτζσ τθν τελευταία μζρα του 

προγράμματοσ (το ερωτθματολόγιο που αναλφκθκε παραπάνω). Επίςθσ, 

ςυντελζςτθκε μια ςυνζντευξθ-ςυηιτθςθ με τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, μζςα από 

τθν οποία δόκθκαν ςθμαντικά ςτοιχεία για τθ μζκοδο διδαςκαλίασ τθσ τάξθσ και για 

τον κακζνα μακθτι ξεχωριςτά. Σαφϊσ, δεν κα πρζπει να παραλθφκεί το τετράδιο 

ταξιδιοφ του κάκε παιδιοφ, όπου γράφονταν οι ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ 

όπωσ και το αναλυτικό θμερολόγιο κάκε ςυνάντθςθσ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ. Τζλοσ, θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ δεν ανταποκρίκθκε ιδιαίτερα ςτθ 

ςυγγραφι προςωπικοφ θμερολογίου, γεγονόσ που ςυνζβθ και ςτισ προθγοφμενεσ 

φάςεισ, κακϊσ οι μακθτζσ δεν ιταν εξοικειωμζνοι με τζτοιου είδουσ γραφι. 

Βζβαια, οι τζςςερισ μακθτζσ Αναςταςία, Τίμοσ, Τάκθσ και Στζφανοσ, που είχαν 

κρατιςει θμερολόγιο κατά τθν πρϊτθ και δεφτερθ φάςθ, αςχολικθκαν με τθ γραφι 

θμερολογίου και ςτθν τελευταία. Τα θμερολογιακά τουσ κείμενα, που ιταν αρκετά 

πιο ςφντομα από των προθγοφμενων φάςεων, αναφζρονταν, ωσ προσ το 

περιεχόμενο, ςτθ κετικι τουσ διάκεςθ απζναντι ςτο πρόγραμμα, ςτθν επικυμία 

τουσ για εφαρμογι του προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά όπωσ και ςε 

κζματα που αντιμετϊπιηαν κριτικά: «είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε διαφορετικοφσ 

ανκρϊπουσ και να μακαίνουμε για τθ γλϊςςα και τα ζκιμά τουσ/…ςτθν ιςτορία μασ 

τελικά τα παιδιά ςυμπάκθςαν τθν Αλβανίδα και κατάλαβαν ότι όλοι είναι ίςοι/ςτα 

ταξίδια μακαίνουμε πράγματα για τον κόςμο και τον εαυτό μασ». 

Σθμαντικι πρόοδοσ ςυντελζςτθκε τόςο ςτθ γραπτι όςο και προφορικι 

ζκφραςθ των μακθτϊν. Άλλωςτε, θ παραγωγι λόγου αποτελοφςε τον βαςικό ςτόχο 

τθσ τρίτθσ φάςθσ. Ζτςι, όλα τα παιδιά, άλλοτε ςε ατομικό και άλλοτε ςε ομαδικό 

επίπεδο, ανταποκρίκθκαν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ παραγωγισ λόγου ενϊ ταυτόχρονα 

ανζπτυξαν πλοφςιο προφορικό λόγο ςτισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ 

δραματοποίθςθσ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με τθ Σοφλα Μθτακίδου και τθν Ευαγγελία 

Τρζςςου «θ χριςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτθν τάξθ προκαλεί ςχεδόν αυτόματα τθν 

ενεργθτικι ανταπόκριςθ όλων των παιδιϊν και ευνοεί τθ γλωςςικι ανάπτυξθ 

κακϊσ παρζχει πλθκϊρα παραδειγμάτων όςον αφορά τθ χριςθ του διαλόγου, τθσ 

περιγραφισ, τθσ αφιγθςθσ, των καλολογικϊν ςτοιχείων, του λεξιλογίου, τθσ 

γραμματοςυνταντικισ δομισ τθσ γλϊςςασ».52 Λδιαίτερα για τθ ςυγκεκριμζνθ 

πολυπολιτιςμικι τάξθ, που θ πλειοψθφία των παιδιϊν είχε τθν ελλθνικι ωσ 

δεφτερθ γλϊςςα (ςυνολικά ζντεκα από τουσ δεκαοχτϊ μακθτζσ) και όχι ωσ μθτρικι, 

ιταν απαραίτθτα κάποια «πρόςκετα ςθμάδια ι ενδείξεισ» (cues), τα οποία κα 

βοθκοφςαν τθν τάξθ να βγάλει νόθμα.53 Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο βρίςκεται για τθ 

                                                
52

 Σ. Μθτακίδου & Ε. Τρζςςου, Διδάςκοντασ Γλϊςςα και Μακθματικά με Λογοτεχνία, Μια 
δθμιουργικι ςυνάντθςθ, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 42.  
53 Μθτακίδου ςτο Βαμβοφκασ & Χατηθδάκθ 2000, ό.π., ς. 586. 
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Σοφλα Μθτακίδου «θ δφναμθ τθσ λογοτεχνίασ»: «εντάςςει τθ γλϊςςα μζςα ςε 

προβλζψιμα και ελκυςτικά ςυμφραηόμενα, αιχμαλωτίηοντασ το ενδιαφζρον του 

παιδιοφ, του κάκε παιδιοφ τθσ τάξθσ αλλά ιδιαίτερα των παιδιϊν που δεν ξζρουν ι 

ζχουν δυςκολίεσ ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα».54 

Βζβαια, μαηί με τθ λογοτεχνία, απαραίτθτο κρίνεται να αναφερκεί και θ 

ςυμβολι τθσ δραματοποίθςθσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ: πιο ςυγκεκριμζνα, 

«όταν το παιδί μακαίνει μια άλλθ γλϊςςα, προςπακεί να καταλάβει το νόθμα όχι 

μόνο από τθ γλϊςςα, αλλά και από ό,τι ξζρει για τθ γλϊςςα, τα ςυμφραηόμενα, τισ 

ςτρατθγικζσ που ζχει κατακτιςει μζςα από κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ κετικι 

μεταφορά από γλϊςςα ςε γλϊςςα και από ςυμφραηόμενα ςε ςυμφραηόμενα ςτθν 

κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ και γενικότερα τθσ γνϊςθσ, γίνεται φανερι ςτθν περίπτωςθ 

του παιχνιδιοφ, όπου παιδιά που δεν μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα επικοινωνοφν με 

άνεςθ γιατί τα ςυμφραηόμενα προςφζρουν άφκονεσ, μθ γλωςςικζσ ενδείξεισ».55 

Σαφϊσ, θ δραματοποίθςθ, με τισ ποικίλεσ δυνατότθτεσ ςωματικισ επικοινωνίασ και 

ζκφραςθσ που προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλει 

ιδιαίτερα ςτθν κατάκτθςθ τθσ κυρίαρχθσ γλϊςςασ. 

Λδιαίτερα ενδιαφζρον ιταν το περιεχόμενο που ανζπτυξαν οι μακθτζσ ςτον 

προςωπικό τουσ λόγο. Ζτςι, μζςα από τισ γραπτζσ εργαςίεσ και τισ δραςτθριότθτεσ 

που βαςίςτθκαν ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, δόκθκε θ ευκαιρία ςτθν τάξθ να 

εκφραςτεί και να ςυηθτιςει αναφορικά με κζματα που τθν ενδιαφζρουν και τθν 

αφοροφν. Κζματα όπωσ θ μαγικι δφναμθ (του Ρρόςπερο και τθσ Μαγιοποφλασ), το 

ταξίδι ςτον χρόνο είτε ςτθν ελιςαβετιανι περίοδο είτε ςτθν αρχαία Ελλάδα, θ φιλία 

μεταξφ παιδιϊν (Σοφί – Αμπντοφλ) ι ενθλίκων (Ρρόςπερο – Γκονηάλο), ο γάμοσ 

αγαπθμζνων θρϊων (Φερδινάνδο – Μιράντα) και θ εξερεφνθςθ ςε άγνωςτα μζρθ 

(Κολόμβο, Mάρκο Ρόλο, Μαγγελάνο) αποτελοφν ηθτιματα που αγγίηουν τθν 

παιδικι θλικία ςυνολικά. Βζβαια, θ ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ δεν 

αρκζςτθκε μόνο ςτα παραπάνω κζματα. Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό ότι αςχολικθκε 

κατά πολφ και με κζματα που τθν αφοροφν με βάςθ τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ και 

τα βιϊματα των μελϊν τθσ. Κζματα όπωσ θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων (θ 

φιλία τθσ Καναδισ Σοφί και του Αφρικανοφ Αμπντοφλ), θ λακρομετανάςτευςθ με 

τισ αδικίεσ και τισ δυςκολίεσ που οι μετανάςτεσ αντιμετωπίηουν ςτθ νζα τουσ 

πατρίδα, θ άδικθ επιβολι εξουςίασ ςε αδφναμουσ (όπωσ του Ρρόςπερο προσ τον 

Άριελ και τον Κάλιμπαν ι τθσ Βαςίλιςςασ Ελιςάβετ προσ τθν Ρεγκ), οι ανατροπζσ 

ςτθ ηωι και οι προςπάκειεσ για επιβίωςθ (θ ιςτορία του Ναυαγοφ) αποτελοφν 

αλικειεσ και γνωςτά βιϊματα για τουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ. Μζςα, δθλαδι, 

από τισ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ τθσ τρίτθσ φάςθσ, οι μακθτζσ επζλεξαν να 
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 Π.π., ς. 586. 
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 Ε. Τρζςςου Ε. & Σ. Μθτακίδου, «Εκπαίδευςθ γλωςςικϊν μειονοτιτων: Τα Μακθματικά ςε 
γλωςςικά ςυμφραηόμενα», ςτο Τρζςςου Ε. & Μθτακίδου Σ. (επιμ.), Θ Διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ και 
των Μακθματικϊν, Εκπαίδευςθ Γλωςςικϊν Μειονοτιτων, Ραρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2002, ς. 118. 
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εκφράςουν ιδζεσ, ςκζψεισ και ςυναιςκιματα, ςυνδυάηοντασ ταυτόχρονα τα 

λογοτεχνικά αναγνϊςματα με τα προςωπικά τουσ βιϊματα. 

Ωσ προσ το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ, δόκθκε θ δυνατότθτα ςε 

κάποια παιδιά να μοιραςτοφν προςωπικζσ ιςτορίεσ που τουσ αδίκθςαν ι τουσ 

πλιγωςαν και ταυτόχρονα να είναι ςε κζςθ να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ, να 

κρίνουν τθν κατάςταςθ και να προτείνουν λφςεισ για κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

Χαρακτθριςτικόσ ιταν ο αυτοςχεδιαςμόσ τθσ πρϊτθσ αναγνωςτικισ ομάδασ που 

παρουςίαςε τθν ιςτορία μιασ μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ, θ οποία 

δυςκολεφεται να ενςωματωκεί ςτθν τάξθ τθσ επειδι οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τθν 

αντιμετωπίηουν υποτιμθτικά ωσ «ξζνθ». Καταςτάςεισ που περιγράφθκαν 

βαςίςτθκαν ςε πραγματικά ςτοιχεία τθσ προςαρμογισ τθσ Ελίνασ και τθσ 

Ελεονϊρασ, μακθτριϊν αλβανικισ καταγωγισ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, όταν 

πρωτοιρκαν ςτο ςχολείο. Αντίςτοιχα, θ δεφτερθ αναγνωςτικι ομάδα, που 

παρουςίαςε τθ ςυνζντευξθ ενόσ μετανάςτθ αλβανικισ καταγωγισ, περιγράφοντασ 

δυςκολίεσ ςτθν κατάκτθςθ τθσ κυρίαρχθσ γλϊςςασ και οικονομικά προβλιματα του 

ςυνεντευξιαηόμενου, ςτθρίχτθκε ςε ςτοιχεία τθσ προςωπικισ ηωισ τθσ Ελίνασ. 

Επίςθσ, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ φυςικι κατάλθξθ των τεχνικϊν δραματοποίθςθσ 

ςε κζατρο φόρουμ ζδινε τθν ευκαιρία ςε όλθ τθν τάξθ να κρίνει, να προτείνει, να 

ενδυναμωκεί και να δϊςει ςτθ διαφορετικότθτα τθν αξία που τθσ αρμόηει. 

Χαρακτθριςτικζσ και ζντονεσ ςε ζνα κζατρο φόρουμ ιταν οι ςυμφιλιωτικζσ 

προτάςεισ του Λευτζρθ, μακθτι ρωςικισ καταγωγισ και Μάρτυρα του Λεχωβά, για 

ομαλι ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν παιδιϊν μζςα ςτθν ίδια τάξθ. 

Βζβαια, ακόμθ και για τα παιδιά που κατζκεςαν ςε μικρότερο βακμό τισ 

προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό το γεγονόσ ότι ζβαλαν τθν 

προςωπικι τουσ ςφραγίδα ςε κζματα που ζκριναν και ανζλυαν. Ζτςι, μζςα από τα 

ποικίλα κζματα που αναπτφχκθκαν από τα λογοτεχνικά βιβλία, οι μακθτζσ επζλεξαν 

να αναπτφξουν εκείνα που τουσ άγγιξαν περιςςότερο. Χαρακτθριςτικι ιταν θ 

άποψθ του Χρόνθ για το ηιτθμα τθσ επιβολισ εξουςίασ ςε αδφναμουσ όταν 

ςχολιάηει ςτο γράμμα του τθν αυςτθρι ςυμπεριφορά του Ρρόςπερο προσ τον Άριελ 

και τον Κάλιμπαν. Ανάλογα, θ Ζλλθ, μακιτρια ομά, ζκρινε ωσ αγαπθμζνθ τθσ 

θρωίδα τθ Σοφί γιατί «ζχει καλοφσ φίλουσ χωρίσ να τθ νοιάηει θ καταγωγι τουσ». 

Μεγάλθσ ςθμαςίασ ιταν το γεγονόσ ότι πάνω ςτα κζματα «ιςότθτασ τθσ διαφοράσ» 

δεν προβλθματίςτθκαν μόνο τα παιδιά αλλοδαπισ καταγωγισ ι εκνοτικισ ομάδασ 

αλλά και όλθ θ τάξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακθτϊν ελλθνικισ καταγωγισ. 

Χαρακτθριςτικι ιταν θ ςυμπάκεια του Μιχάλθ, μακθτι ελλθνικισ καταγωγισ, για 

τον Αφρικανό ιρωα Αμπντοφλ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ φάςθσ. Ζτςι, ςτθ 

γραπτι εργαςία διαφορετικό τζλοσ, ςτθν πινακοκικθ θρϊων και ςτο γράμμα προσ 

τον αγαπθμζνο ιρωα ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ ζκανε ευδιάκριτο το ενδιαφζρον 

του για μζλλον του Αφρικανοφ ιρωα. Μάλιςτα, μαηί με τον ελλθνικισ καταγωγισ 

ςυμμακθτι του, Τίμο, τον επζλεξαν ωσ ιρωα του κοινοφ «ταξιδιοφ» τθσ τάξθσ, 

τονίηοντασ ότι «είναι καλόσ άνκρωποσ και ζχει δυςκολευτεί πολφ ςτθ ηωι του». 
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Αξίηει να γίνει αναφορά και ςτθν Αναςταςία, κορίτςι ελλθνικισ καταγωγισ, που, 

όταν κατζκεςε τθν πρόταςι τθσ για το κοινό «ταξίδι» τθσ τάξθσ ςτθν ελιςαβετιανι 

περίοδο, ενδιαφζρκθκε για τθν επικοινωνία με διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ. Ριο 

αναλυτικά, όταν αναφζρκθκε ςτθν επίςκεψθ του χωριοφ τθσ Ρεγκ, πρότεινε 

γνωριμία με τουσ ντόπιουσ κατοίκουσ και ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ ςυνικειζσ τουσ, 

τισ δουλειζσ τουσ, τα παιχνίδια τουσ, τον φόβο τουσ για τισ μάγιςςεσ. Ανάλογο 

ενδιαφζρον και ςεβαςμό για το Άλλο ζδειξε και θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ, όταν πρότεινε ςτο κοινό «ταξίδι» τθσ τάξθσ με προοριςμό το Ραρίςι τθ 

γνωριμία με «διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ, που μιλοφν ξζνθ γλϊςςα και είναι από 

ξζνθ χϊρα αλλά βρίςκονται ςτο Ραρίςι όπωσ ο Αμπντοφλ». Σε γενικζσ γραμμζσ, με 

βάςθ τα παραπάνω κα μποροφςε να διατυπωκεί θ άποψθ ότι ίςωσ θ παραγωγι 

προςωπικοφ λόγου εκ μζρουσ των μακθτϊν είχε ιδιαίτερθ επιτυχία κατά τθν τρίτθ 

φάςθ γιατί ζδωςε τθν ευκαιρία ςτθν τάξθ να αναφερκεί ςε ηθτιματα που τθν 

αφοροφν ι τθν προβλθματίηουν. Κα μποροφςε να υποςτθριχτεί ότι θ ανάγκθ και 

επικυμία των παιδιϊν να ςυηθτιςουν για κζματα τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ 

αποτζλεςε κίνθτρο για τθν παραγωγι δικοφ τουσ λόγου. Ζτςι, ενϊ ςτθ δεφτερθ 

αναγνωςτικι φάςθ είχαν ςχεδιαςτεί δραςτθριότθτεσ που να ςχετίηονται άμεςα με 

τα τζςςερα λογοτεχνικά βιβλία, ςτθν τρίτθ φάςθ οι μακθτζσ επζλεξαν να μθν 

παράγουν λόγο για το κζμα του ταξιδιοφ, όπωσ προτείνεται από τθν Ομάδα 

Ζρευνασ. Αντί αυτοφ, προτίμθςαν, ςτθν πλειονότθτά τουσ, να αναφερκοφν και να 

εμβακφνουν ςε ηθτιματα –ι ιρωεσ– που τουσ αφοροφςαν, χρθςιμοποιϊντασ 

ςτοιχεία από τα ςυγκεκριμζνα λογοτεχνικά κείμενα. 

Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να αναφερκϊ ςε ζναν επιπλζον λόγο που 

προφανϊσ ςυνετζλεςε ςτθν ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθν παραγωγι προςωπικοφ 

λόγου: πιο ςυγκεκριμζνα, θ ςυμπάκεια ι και ταφτιςθ που ζδειξαν τα παιδιά για 

τουσ ιρωεσ όλου του προγράμματοσ ίςωσ αποτζλεςε κίνθτρο για τθν εναςχόλθςι 

τουσ με τισ γραπτζσ εργαςίεσ και με τισ δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ. Σχετικά θ 

Μζνθ Κανατςοφλθ ςθμειϊνει ότι: «το παιδί του δθμοτικοφ ςχολείου είναι ο 

αναγνϊςτθσ που ταυτίηεται με τον πλαςματικό ιρωα ι θρωίδα. Θ ταφτιςθ αυτι 

είναι κεντρικι και θ ιςτορία ξαναγράφεται κάκε φορά που κάκε παιδί προβάλλει 

τον εαυτό του ςτον ιρωα και αναηθτά, μζχρι να το αποςαφθνίςει, τουσ τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ ςυμπεριφζρονται οι άνκρωποι».56 Ζτςι, κατά τθ διάρκεια τθσ τρίτθσ 

φάςθσ ζγινε εμφανζσ ότι οι μακθτζσ αγάπθςαν τουσ ιρωεσ του προγράμματοσ, 

κατανόθςαν πλιρωσ τον ρόλο τουσ ςτθν υπόκεςθ και ςτθν εξζλιξθ των ιςτοριϊν και 

τουσ χαρακτιριςαν ςφμφωνα με τισ δράςεισ τουσ. Μάλιςτα, το ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον των παιδιϊν για τθν θρωίδα Σοφί, που με προςωπικι τουσ παρατιρθςθ 

διζκριναν ότι θ ίδια εξιςτορείται το ταξίδι τθσ ςτο βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει –«θ Σοφί 

είναι θ πρωταγωνίςτρια που μασ λζει τθν ιςτορία τθσ ςτο Ραρίςι»– ςτάκθκε 

αφορμι για ςυηιτθςθ και απόκτθςθ γνϊςεων για τον ρόλο του αφθγθτι ςτα 

παιδικά λογοτεχνικά βιβλία (πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ με εςωτερικι εςτίαςθ, 
                                                
56 Κανατςοφλθ 1997, ό.π., ς. 24.   
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τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ με εξωτερικι εςτίαςθ, τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ με 

εξωκειμενικό αφθγθτι). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςε όλα τα προςωπικά γράμματα 

των παιδιϊν, υπιρχε μια ζντονθ διάκεςθ των μακθτϊν για γνωριμία με τουσ ιρωεσ, 

γεγονόσ που διακρίνεται είτε μζςα από τισ ερωτιςεισ που τουσ απθφκυναν είτε 

μζςα από τισ προςκλιςεισ για ςυνάντθςθ. 

Ριο δθμοφιλείσ ιρωεσ αναδείχκθκαν κυρίωσ οι πρωταγωνιςτζσ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων: θ «επαναςτάτρια» Σοφί, οι μάγοι Ρρόςπερο και 

Μαγιοποφλα και ο «καλόκαρδοσ» Κόμθσ Κουνκοφν. Υπιρξαν ςαφϊσ κάποιοι 

μακθτζσ που υποςτιριξαν ζντονα τουσ πιο «αδικθμζνουσ» όπωσ τον Αφρικανό 

Αμπντοφλ και τθν Ρακιςτανι Ναμπίλα. Επίςθσ, υπιρξαν και περιπτϊςεισ παιδιϊν 

που προτίμθςαν δευτερεφοντεσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ όπωσ τον κφριο Μπζιλι 

από το βιβλίο Και ταξίδι μαγικό με τθ Μάγια το τολμϊ και τθ Μιράντα τθσ 

Τρικυμίασ. Τζλοσ, χρειάηεται να αναφερκϊ και ςε εκείνουσ τουσ μακθτζσ –λιγότεροι 

ςτον αρικμό– που υποςτιριξαν ιρωεσ εκτόσ των βιβλίων τθσ δεφτερθσ φάςθσ. 

Συγκεκριμζνα, τα παιδιά επζλεξαν τον Κολόμβο, τον Μάρκο Ρόλο, τον Μαγγελάνο 

όπωσ και ζναν αρχαίο Ζλλθνα πολίτθ, ιρωεσ που πρωταγωνιςτοφςαν ςε ταξίδια τθσ 

πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ. Ενδιαφζρον είναι το γεγονόσ ότι τα περιςςότερα 

παιδιά επζλεξαν ιρωεσ του ίδιου με αυτά φφλου. Μςωσ, θ παραπάνω διαπίςτωςθ να 

φανερϊνει ότι οι μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ και θλικίασ είχαν μια προτίμθςθ 

ι και ευκολία ςτθν ταφτιςθ με λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ του ίδιου με αυτοφσ 

φφλου.  

Ζνα επιπλζον ςθμείο που αξίηει να ςχολιαςτεί αποτελεί το κοινό μοτίβο του 

«ταξιδιοφ». Πλοι, δθλαδι, οι παραπάνω ιρωεσ που αναφζρκθκαν 

πραγματοποίθςαν κάποιο ταξίδι και απομακρφνκθκαν από τον οικείο για αυτοφσ 

χϊρο. Άλλωςτε, θ φυγι και θ απόδραςθ των κεντρικϊν προςϊπων είναι ζνα από τα 

ςυνθκιςμζνα μοτίβα ςτισ εξιςτοριςεισ για παιδιά. Θ Σοφία Γαβριθλίδου αναφζρει 

ότι «θ απομάκρυνςθ ενόσ χαρακτιρα από τον χϊρο του –και χϊρο οικείο πικανόν 

για τον αναγνϊςτθ–, θ κάκε απόδραςι του, νοθτικι ι φυςικι, αξιοποιείται 

λογοτεχνικά για να περιγράψει τθ ςυμπεριφορά του προςφζροντασ χϊρο κι 

αφορμζσ για να εκδθλωκοφν τα ιδιαίτερα γνωρίςματά του. Με αυτόν τον τρόπο 

αναδεικνφονται τα ςθμεία εκείνα που κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν θκικι 

βελτίωςθ, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ιδιαιτεροτιτων, ςτθν αυτογνωςία, ςτθν κατανόθςθ 

πτυχϊν τθσ παιδικισ και ενιλικθσ πραγματικότθτασ».57 

Μζςα, δθλαδι από τθ ςυμπάκεια και τθν εξοικείωςθ που ζνοιωςαν τα 

παιδιά για τουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ, κατάφεραν να γνωρίςουν διάφορα 

κζματα τθσ πραγματικότθτασ και να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ ωσ αναγνϊςτεσ 

των ίδιων βιβλίων. Οι μακθτζσ, ςυμμεριηόμενοι τισ ιςτορίεσ και τουσ 

προβλθματιςμοφσ των λογοτεχνικϊν θρϊων, ταυτίςτθκαν με μερικοφσ από αυτοφσ, 

επεξεργάςτθκαν τουσ ανκρϊπινουσ χαρακτιρεσ και μπόρεςαν να καταλάβουν 

καλφτερα τον εαυτό τουσ. Μζςα, δθλαδι, ςε ζνα κλίμα ιςότθτασ και ςεβαςμοφ για 
                                                
57 Γαβριθλίδου 2008, ό.π., ς. 219.  
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κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ, τα παιδιά ανακάλεςαν προςωπικά τουσ βιϊματα και 

εμπειρίεσ, μοιράςτθκαν ιδζεσ και ςυναιςκιματα, ςυηιτθςαν για κζματα που τουσ 

αφοροφν. Κακϊσ ςε κάκε ομάδα υπιρχαν μζλθ με διαφορετικά γοφςτα και 

διαφορετικι κοινωνικι και πολιτιςμικι προζλευςθ, χρειάςτθκε να διατθρθκοφν οι 

ιςορροπίεσ και να δθμιουργθκοφν οι ςυνκικεσ, ϊςτε κάκε παιδί να ζχει ζνα μερίδιο 

ςτθν ανάγνωςθ. Ζτςι, ςυγκροτικθκε μια αναγνωςτικι κοινότθτα που γνωρίηει και 

αποδζχεται τα κοινά ςτοιχεία και τισ διαφορζσ τθσ και διαπνζεται από πνεφμα 

ιςοτιμίασ και διαλόγου. Αυτόσ, άλλωςτε είναι ο ςτόχοσ τθσ λογοτεχνίασ, να 

προωκιςει τθν επικοινωνία μζςω των βιβλίων, δθμιουργϊντασ μια κοινότθτα 

αναγνωςτϊν, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ.58 

Ωσ προσ τθ δραματικι ζκφραςθ, όλα τα παιδιά ζδειξαν προκυμία ςτθ 

ςυμμετοχι και άνεςθ ςτθν ανάλθψθ ρόλων. Πλοι οι μακθτζσ, ςε μεγαλφτερο ι 

μικρότερο βακμό, είχαν κάνει πρόοδο ςτθ ςωματικι και λεκτικι ζκφραςθ ενϊ 

ταυτόχρονα οι κινιςεισ τουσ χαρακτθρίηονταν από ελευκερία, ζλεγχο και αςφάλεια. 

Ακόμθ και ο Βαλάντθσ με τθ Μαριάνκθ, οι μοναδικοί μακθτζσ που ςτθν ερϊτθςθ 

του τελικοφ ερωτθματολογίου «αν ντρζπονταν να υποδφονται ρόλουσ» απάντθςαν 

«πολφ» και «μζτρια» αντίςτοιχα, δεν φανζρωναν καμία ςυςτολι ι ενδοιαςμό κατά 

τθ διάρκεια των ςυναντιςεων. Υπενκυμίηεται ότι ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ πζντε 

μακθτζσ απάντθςαν «λίγο» και οι υπόλοιποι δζκα «κακόλου». Λδιαίτερα ο Χάρθσ, 

μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ με προβλιματα δυςλεξίασ, που ςτθν αρχι του 

προγράμματοσ παρουςίαςε μια δυςκολία ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν ανάλθψθ 

ρόλων, ςτθν τρίτθ φάςθ δεν υςτεροφςε κακόλου ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ 

ςυμμακθτζσ του. Ταυτόχρονα και ο Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ με 

προβλιματα δυςλεξίασ, είχε μεγάλθ εξζλιξθ ωσ προσ τθ δραματικι ζκφραςθ κατά 

τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Απλϊσ, ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ απουςίαηε ςτισ 

δφο από τισ τρεισ ςυναντιςεισ τθσ τελευταίασ φάςθσ. Τζλοσ, αξίηει να ςχολιαςτεί θ 

πρόοδοσ τθσ Μαρίνασ και του Τίμου, δφο παιδιϊν με μεγάλθ ςυςτολι ςτθ 

γενικότερθ ςυμπεριφορά τουσ που μζςα από το πρόγραμμα «…πιραν κάρροσ και 

πρωτοβουλία και τόλμθςαν παραπάνω από τισ δυνάμεισ τουσ» όπωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρει θ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ. Ραρόμοια ςχόλια 

ςθμείωςαν ςτθ δαςκάλα και οι ίδιοι γονείσ των δφο παιδιϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ, 

κάκε παιδί είχε εξοικειωκεί με το δραματικό ςτοιχείο και τθ δραματικι ζκφραςθ και 

είχε αναπτφξει το προςωπικό του προφίλ. Ενδεικτικό ιταν το γεγονόσ ότι ςτο ςτάδιο 

ειςαγωγισ και προετοιμαςίασ τθσ τάξθσ ςτθ δραματικι διαδικαςία (που 

αποτελοφςε τθν ειςαγωγι κάκε ςχολικισ ςυνάντθςθσ), οι περιςςότεροι μακθτζσ 

επζλεγαν να ςχεδιάςουν ατομικά ι να αυτοςχεδιάςουν τισ αςκιςεισ αναπνοισ, 

χαλάρωςθσ και ςυγκζντρωςθσ για τθν ενεργοποίθςθ του εαυτοφ τουσ ςτθ 

δραματοποίθςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ κατάκτθςθ υποδιλωνε τθν εξοικείωςθ και 

εμβάκυνςθ των παιδιϊν με το δραματικό ςτοιχείο. 

                                                
58

 Β. Αποςτολίδου, Κριτιρια επιλογισ λογοτεχνικϊν βιβλίων για ςχολικι χριςθ, Εκνικό Κζντρο 
Βιβλίου, Ακινα, 1997, ς. 30-31.  
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Ωσ προσ τα ςτοιχεία του κεάτρου, όλοι οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν με 

επιτυχία και προκυμία ςτθν ανάλθψθ ρόλων. Μάλιςτα, ζδειξαν ιδιαίτερθ 

εξοικείωςθ με τουσ ρόλουσ, κακϊσ κατάφεραν να χρθςιμοποιιςουν τουσ 

αγαπθμζνουσ τουσ ιρωεσ ςε νζεσ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Φυςικά, οι μακθτζσ 

φρόντιηαν να ανακζςουν ςτουσ ιρωεσ ζνα νζο ρόλο για τθν καινοφρια ιςτορία. 

Χαρακτθριςτικό ιταν το γεγονόσ ότι οι ιρωεσ διατθροφςαν τισ γνωςτζσ τουσ 

ιδιότθτεσ: ο Ρρόςπερο και θ Μαγιοποφλα με τισ μαγικζσ τουσ ιδιότθτεσ βοθκοφςαν 

τθν αίςια ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ, θ Σοφί ωσ «ζξυπνθ» και «επαναςτάτρια» πρόςφερε 

λφςεισ, ο Κολόμβο, ο Μάρκο Ρόλο και ο Κόμθσ Κουνκοφν ωσ «γενναίοι» άντρεσ 

κατάφεραν να βοθκιςουν τθν ομάδα τουσ. Βζβαια, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί 

ότι ςε όλεσ τουσ τισ κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν απόλυτα 

ωσ προσ τον κεατρικό χϊρο, κακϊσ μεταμόρφωναν τθν απλι μοκζτα ςτο 

απαραίτθτο ςκθνικό: ςε ςχολικι τάξθ, ςε παλιά ςκοτεινι αποκικθ, ςε 

επαγγελματικι ςτζγθ, ςε αγγλικό παλάτι, ςτθν αρχαία Σπάρτθ, ςτον Ραρκενϊνα. 

Σαφϊσ, θ ςυχνι χριςθ ςυμβόλων ι δθμιουργικϊν κεατρικϊν μζςων του 

φροντιςτθρίου και αυτοςχζδιων καταςκευϊν των παιδιϊν ςυνζβαλε πολφ ςτθ 

δθμιουργικι μεταμόρφωςθ του χϊρου. Άλλωςτε, θ χριςθ υφαςμάτων, μουςικϊν 

οργάνων, απλϊν αντικειμζνων του φροντιςτθρίου όπωσ και θ καταςκευι 

μικροαντικειμζνων από απλά υλικά αποτζλεςε κατάκτθςθ τθσ τάξθσ από τισ 

προθγοφμενεσ φάςεισ. Τζλοσ, θ χριςθ τθσ τεχνικισ πινακίδεσ, ςτισ οποίεσ 

αναγράφονταν ο χϊροσ ι ο χρόνοσ τθσ ιςτορίασ, διευκόλυνε πολφ ςτθν αποτφπωςθ 

του κεατρικοφ χρόνου, κάνοντασ εμφανι τθ μετάβαςθ από το παρόν ςτο παρελκόν 

τθσ ελιςαβετιανισ περιόδου ι τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και τθν τελικι επιςτροφι ςτο 

παρόν. Ζχοντασ εξοικειωκεί με τα παραπάνω κεατρικά ςτοιχεία, οι μακθτζσ ιταν ςε 

κζςθ να δθμιουργιςουν τα κατάλλθλα δραματικά περιβάλλοντα μζςα ςτα οποία 

διερεφνθςαν το νόθμα των επιλογϊν και δράςεων τουσ. Βζβαια, δεν κα πρζπει να 

παραλθφκεί το ςτοιχείο τθσ δραματικισ ζνταςθσ που υπιρχε ςτισ δραςτθριότθτεσ 

των παιδιϊν, ςτοιχείο που εντεινόταν από τθ ςυγκεκριμζνθ εςτίαςθ που επζλεγαν 

οι ομάδεσ, δθλαδι τθ διερεφνθςθ του Άλλου. Ραράλλθλα, δεν ζλειψαν δφςκολεσ 

καταςτάςεισ, διαμάχεσ, ςυγκροφςεισ και αγωνία για το μζλλον των θρϊων, ςτοιχεία 

που επίςθσ ενζτειναν τθ δραματικι ζνταςθ. 

Κατά τθν τρίτθ φάςθ χρειάηεται να τονιςτεί ότι δεν ζγινε χριςθ πολλϊν 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο τελευταίοσ 

ςχεδιαςμόσ δεν προζβλεπε τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν, αλλά άφθνε τθν 

επιλογι τουσ, ωσ επί το πλείςτον, ςτθν προτίμθςθ τθσ τάξθσ. Ζτςι, ςτισ τρεισ 

τελευταίεσ ςυναντιςεισ του προγράμματοσ ζγινε χριςθ εκείνων των τεχνικϊν που 

επιλζχτθκαν από τισ ομάδεσ προκειμζνου να αποδϊςουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Ριο 

αναλυτικά, οι τεχνικζσ που επζλεξαν οι μακθτζσ με ςτόχο πάντα τθν παραγωγι 

προςωπικοφ λόγου ιταν ο αυτοςχεδιαςμόσ, θ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ και θ 

ςυνζντευξθ. Βζβαια, κακεμιά από τισ παραπάνω τεχνικζσ εξελίχκθκε ςε μια 

διαφορετικι, εξυπθρετϊντασ κάκε φορά τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ τθσ τάξθσ. 



346 

 

Χαρακτθριςτικά, από τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ προζκυψε αυκόρμθτα ο 

ςυλλογικόσ χαρακτιρασ και οι ςυμβουλζσ. Επίςθσ, ο αυτοςχεδιαςμόσ και θ 

δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ εξελίχκθκαν ςτθ δθμοφιλι τεχνικι κζατρο φόρουμ. 

Αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι το κζατρο φόρουμ, αλλά και οι τεχνικζσ ςυλλογικόσ 

χαρακτιρασ και ςυμβουλζσ, προζκυπταν αυκόρμθτα, γιατί ζδιναν τθν ευκαιρία 

ςτουσ μακθτζσ να ςυηθτιςουν αναφορικά με κζματα που τουσ αφοροφν, να 

προβλθματιςτοφν, να προτείνουν και να δοκιμάςουν λφςεισ. Με ιδιαίτερθ επιτυχία 

όλεσ οι ομάδεσ τθσ τάξθσ ςυνδφαςαν τθν τεχνικι του αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ 

δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ. Το γεγονόσ ότι τα παιδιά είχαν τθν ικανότθτα να 

ςυνδυάηουν τισ τεχνικζσ προκειμζνου να αποδϊςουν καλφτερα τισ ιςτορίεσ τουσ, 

υποδιλωνε τθ βακιά γνϊςθ και εξοικείωςθ με τθ μζκοδο τθσ δραματοποίθςθσ. 

Τζλοσ, δεν κα πρζπει να παραλθφκοφν οι τεχνικζσ γράμμα ςε ιρωα και παραγωγι 

κειμζνου, δφο τεχνικζσ που περιλαμβάνονταν ςτον ςχεδιαςμό, ςτισ οποίεσ όλθ θ 

τάξθ αντεπεξιλκε με μεγάλθ επιτυχία.  

Θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και του ομαδικοφ πνεφματοσ μεταξφ των 

παιδιϊν, που αποτελοφςε κατάκτθςθ των προθγοφμενων φάςεων, εξελίχκθκε και 

ςτθν τελευταία φάςθ. Βζβαια, οι εξωςχολικζσ ςυναντιςεισ των παιδιϊν δεν 

προωκοφνταν από όλεσ τισ οικογζνειεσ, όπωσ από τουσ γονείσ του Μιχάλθ, που 

διατθροφςαν επιφυλακτικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ μακθτζσ ομά ι τουσ γονείσ του 

Λευτζρθ, που ωσ Μάρτυρεσ του Λεχωβά δυςκολεφονταν με οποιαδιποτε 

εξωςχολικι δραςτθριότθτα. Το κζμα ζκιξε και ο κριτικόσ φίλοσ ςτα γραπτά ςχόλια 

ςθμειϊνοντασ ότι: «Σε κάποιεσ ομάδεσ υπιρχε πρόβλθμα ςτισ εξωςχολικζσ 

ςυναντιςεισ γιατί κάποιοι γονείσ δεν δζχονταν να φιλοξενιςουν τα παιδιά ςπίτι 

τουσ για τισ ομάδεσ εργαςίασ ι κάποιοι άλλοι δεν άφθναν τα παιδιά τουσ να 

επιςκεφτοφν άλλα ςπίτια γιατί είχαν προςωπικζσ διαφορζσ με τουσ γονείσ ι τα 

άλλα παιδιά». Ραρά τισ δυςκολίεσ, τα ςυγκεκριμζνα παιδιά (μαηί με τον Μιχάλθ και 

όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ του Ναυαγοφ Κοκκινοτρίχθ) είχαν εντοπίςει τουσ 

προςωπικοφσ τουσ ρυκμοφσ και κατάφεραν να προςφζρουν ςτθν ομάδα τουσ 

εντάςςοντασ τθν ατομικι τουσ εργαςία ςτθν ομαδικι προςπάκεια εντόσ ςχολικοφ 

χωροχρόνου. Ζτςι, εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, τα παιδιά κατάφεραν να 

αντεπεξζρχονται ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ, απομακρφνοντασ –

όςο αυτό γινόταν εφικτό– εντάςεισ, παρεξθγιςεισ και διαπλθκτιςμοφσ εκτόσ 

ςχολείου. 

Σε αυτό το ςθμείο, ειδικι αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτθν τρίτθ  

αναγνωςτικι ομάδα. Ριο αναλυτικά, υπιρξε μια ριξθ ςτθ ςχζςθ των μελϊν τθσ 

ομάδασ τθσ Τρικυμίασ, κακϊσ τα ςυγκεκριμζνα παιδιά –κυρίωσ ο Χρόνθσ και θ 

Στεφανία– δεν επζλεξαν να ςυνεργαςτοφν μαηί κατά τθν τρίτθ φάςθ, αλλά 

μοιράςτθκαν ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. Ο λόγοσ διάλυςθσ τθσ ομάδασ, γνωςτόσ ςε 

όλθ τθν τάξθ, ιταν θ ελλιπισ τελικι παρουςίαςθ του βιβλίου τουσ, λόγω τθσ 

απουςίασ τθσ Στεφανίασ και τθσ Μαριάνκθσ. Ρροφανϊσ θ ομάδα, ζχοντασ 

καταβάλει ςθμαντικζσ προςπάκειεσ, είχε υψθλζσ προςδοκίεσ για τθν παρουςίαςθ 
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του βιβλίου τθσ, γεγονόσ που φανερϊνει και το ζντονο ενδιαφζρον των παιδιϊν για 

το πρόγραμμα.  

Ζτςι, ςτθν τρίτθ φάςθ θ τάξθ χωρίςτθκε ςε τρεισ ομάδεσ, οι οποίεσ είχαν 

άψογθ ςυνεργαςία και επικοινωνία. Πλα τα παιδιά ςυμμετείχαν και πρόςφεραν 

ςτθν ομάδα τουσ και όλα τα μζλθ ςζβονταν τισ ποικίλεσ απόψεισ που ακοφγονταν. Θ 

διαφορετικότθτα ςτθν καταγωγι ι ςτθν εκνοτικι ομάδα, θ διαφορετικι κρθςκεία, 

τα προβλιματα δυςλεξίασ ι θ χαμθλι ςχολικι επίδοςθ δεν αποτζλεςαν λόγουσ 

διάςπαςθσ των ομάδων. Αντικζτωσ, οι μακθτζσ αγκάλιαηαν τισ προςωπικζσ 

εμπειρίεσ των ςυμμακθτϊν τουσ, ζμακαν από αυτζσ ι ακόμθ προςπάκθςαν να 

βρουν λφςεισ. Κυρίωσ θ τεχνικι κζατρο φόρουμ ςυνζβαλε πολφ ςτθν προϊκθςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ τθσ τάξθσ: όλοι οι μακθτζσ, από κοινοφ, προςπακοφςαν να προτείνουν 

εναλλακτικζσ λφςεισ για τα προβλιματα που είχαν τεκεί. Λδιαίτερα ςθμαντικι 

κεωρϊ τθν πετυχθμζνθ ςυνεργαςία που αναπτφχκθκε μεταξφ τθσ εκάςτοτε ομάδασ 

παρουςίαςθσ και του κοινοφ. Χαρακτθριςτικοί ωσ προσ αυτό ιταν οι τελευταίοι 

αυτοςχεδιαςμοί των ομάδων ςτουσ οποίουσ το κοινό, θ υπόλοιπθ δθλαδι τάξθ, 

επενζβθ και με επιπλζον δθμιουργικζσ προτάςεισ, τελειοποίθςε τισ ιςτορίεσ. 

Σαφϊσ, χρειαηόταν και θ ανάλογθ ωριμότθτα από τθν ομάδα παρουςίαςθσ που 

καλοφνταν να δεχτεί τισ νζεσ προτάςεισ των ςυμμακθτϊν τθσ. Θ αλλθλοχποςτιριξθ 

και αλλθλοβοικεια μεταξφ των ομάδων αποτζλεςε κατάκτθςθ τθσ τελευταίασ 

φάςθσ. Θ τάξθ είχε κατακτιςει ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα: μποροφςε πια να 

ςυνεργαςτεί ςυνολικά προσ ζνα κοινό ςτόχο. 

Ραρά τον αναλυτικό ςχεδιαςμό τθσ κάκε φάςθσ, κακϊσ ο ςτόχοσ του 

προγράμματοσ ιταν θ κάλυψθ των αναγκϊν και των ενδιαφερόντων των παιδιϊν, 

ςυχνά προζκυπτε επαναςχεδιαςμόσ που διαφοροποιοφςε τισ προςχεδιαςμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, αρκετζσ φορζσ προζκυπταν νζεσ δραςτθριότθτεσ ι 

παραλείπονταν κάποιεσ ι αναπροςαρμόηονταν κάπωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ςτιγμισ. Στθ 

φάςθ αυτι του αναςτοχαςμοφ και του επαναςχεδιαςμοφ, ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν 

θ προςφορά τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ και του κριτικοφ φίλου, που με 

κριτικι διάκεςθ, ενδιαφζρον και προτάςεισ βοικθςαν ςε τροποποιιςεισ και νζεσ 

παραμζτρουσ του προγράμματοσ. Βζβαια, δεν κα πρζπει να παραλθφκεί και θ 

ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ, που, εκτόσ από τθν 

ψυχολογικι ενίςχυςθ που πρόςφερε ςτθν προςπάκεια, βοικθςε ςτθν παροχι 

ιδιαίτερων πλθροφοριϊν για τουσ μακθτζσ και ςυντόνιςε τισ ςυναντιςεισ με τουσ 

γονείσ. 

Επίςθσ, το ζντονο διαπολιτιςμικό ςτοιχείο τθσ τάξθσ, που είχε λθφκεί υπόψθ 

ςτον αρχικό ςχεδιαςμό, ιταν ςε πρϊτθ προτεραιότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ, κακϊσ διαμόρφωνε τισ ςκζψεισ, τισ ςυμπεριφορζσ και τισ ςχζςεισ 

των μακθτϊν. Τελείωσ αβίαςτα και φυςικά ζγινε μια μετατόπιςθ του κζματοσ «το 

ταξίδι» που αρχικά είχε επιλεγεί και προζκυψε ζνα κζμα που αφοροφςε 

περιςςότερο τθ ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ «το Άλλο μζςα από το ταξίδι». 

Το πρόγραμμα, βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ζδωςε τθν 
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ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ διαφορετικισ καταγωγισ να μιλιςουν για τον πολιτιςμό 

τουσ και τθ γλϊςςα τουσ, να ενδυναμωκοφν και να ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι 

ιςότθτα. Ταυτόχρονα, ζδωςε τθν ευκαιρία ςτα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ να 

πλθροφορθκοφν ςτοιχεία για τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και για τον κόςμο γφρω τουσ. 

Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα ςεβόταν τθ διαφορά και ςτόχευε ςε ίςεσ ευκαιρίεσ 

και δικαιϊματα για όλα τα παιδιά ανεξάρτθτα από τθν πολιτιςμικι και γλωςςικι 

τουσ κλθρονομιά.59 Τελικά, όλθ θ τάξθ, ςυνειδθτοποιϊντασ ότι θ διαφορά δεν είναι 

μειονζκτθμα, άρχιςε να αποδζχεται πικανζσ ιδιαιτερότθτεσ και διαφορετικότθτεσ 

κάποιων μελϊν τθσ. 

Με το τζλοσ τθσ τρίτθσ φάςθσ και τθν παραγωγι προςωπικοφ λόγου εκ 

μζρουσ των μακθτϊν ολοκλθρϊκθκε το αναγνωςτικό πρόγραμμα. Κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν με το δραματικό ςτοιχείο 

και τθ μζκοδο τθσ δραματοποίθςθσ, θ οποία είχε λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για τθν 

ανάγνωςθ των λογοτεχνικϊν βιβλίων. Μζςα από ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ που επιλζχτθκαν, τα παιδιά μοιράςτθκαν προςωπικζσ εμπειρίεσ, 

ςυναιςκιματα, προβλθματιςμοφσ και αντιμετϊπιςαν κριτικά ποικίλεσ καταςτάςεισ. 

Με τθ ςυμβολι τθσ δραματοποίθςθσ, ωσ μια διαδικαςία ενεργθτικισ ζρευνασ, οι 

μακθτζσ ςυνζδεςαν τουσ κόςμουσ των βιβλίων με τουσ πραγματικοφσ τουσ κόςμουσ 

ενϊ μζςω των ταυτίςεων των παιδιϊν με νζουσ ρόλουσ και ιρωεσ οδθγικθκαν ςτθ 

βίωςθ ποικίλων κοινωνικϊν καταςτάςεων. Σαφϊσ θ δραματοποίθςθ, 

αναπτφςςοντασ τισ επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ τθσ τάξθσ, ςυνζβαλε ιδιαίτερα ςτθ 

διερεφνθςθ και εμβάκυνςθ τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν ςτα λογοτεχνικά βιβλία. 

Οι μακθτζσ, αντλϊντασ ςκζψεισ και εμπειρίεσ τόςο από τον κόςμο των βιβλίων όςο 

και από τον κόςμο τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ, αναηθτοφςαν ό,τι υπονοείται ςτο 

γραπτό κείμενο, ηθτϊντασ τισ «πίςω» ςελίδεσ του ςε όλθ τθ δράςθ. Ζτςι, τα παιδιά 

ςυνεργάςτθκαν και επικοινϊνθςαν μεταξφ τουσ, ζμακαν κάτι για τουσ ίδιουσ τουσ 

εαυτοφσ τουσ, το περιβάλλον τουσ ι τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, προβλθματίςτθκαν, 

ζκριναν και άλλαξαν απόψεισ πάνω ςε διάφορα κζματα. Μζςα από τθν όλθ 

διαδικαςία αντιλιφκθκαν τθν προςφορά τθσ λογοτεχνίασ ςτουσ ίδιουσ προςωπικά 

και απζκτθςαν μια πιο ςτενι και ειλικρινι ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ, όλα τα παιδιά αγκάλιαςαν το πρόγραμμα. Άλλωςτε, ςαφισ ιταν θ 

επικυμία τθσ τάξθσ για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.  

Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ το μόνο κζμα που εκκρεμοφςε ιταν 

θ επικυμία τθσ πλειοψθφίασ τθσ τάξθσ για παρουςίαςθ ενόσ δρϊμενου ι κάποιων 

ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο υπόλοιπο ςχολείο. Θ πίεςθ και θ ζλλειψθ χρόνου, 

όμωσ, δεν επζτρεψαν τθν πραγματοποίθςθ κάποιασ παράςταςθσ, ςχετικι πάντα με 

το πρόγραμμα. Κακϊσ, δθλαδι, είχε φτάςει ιδθ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ 

                                                
59

 Χ. Μθτακίδου & Α. Γακοφδθ, «Δθμιουργία ενόσ φιλικοφ, μθ-απειλθτικοφ περιβάλλοντοσ για όλα τα 
παιδιά τθσ τάξθσ», ςτο Ρ. Γεωργογιάννθσ, Θ Ελλθνικι ωσ δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα: Μια διαπολιτιςμικι 
προςζγγιςθ, 2
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πρόταςθ τθσ τάξθσ για παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ τθσ ςτο ςχολείο δεν μπόρεςε να 

γίνει εφικτι. Το ςθμαντικό, βζβαια, ιταν ότι υπιρχε, θ επικυμία και θ κζλθςθ των 

ςυμμετεχόντων για επανάλθψθ του προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.  
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VII. ΕΝΑ ΧΟΝΟ ΜΕΤΑ: ΕΝΑ ΘΕΑΤΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ 

ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 
 

 Ειςαγωγι: 

Το κζμα του ςυγκεκριμζνου κεφαλαίου είναι θ παραγωγι προςωπικοφ 

λόγου από τουσ μακθτζσ μζςα από τθν ανακεφαλαίωςθ των εμπειριϊν και των 

γνϊςεων του προγράμματοσ και μζςα από τθ δθμιουργία και παρουςίαςθ μιασ 

αυτοςχζδιασ κεατρικισ παράςταςθσ, βαςιςμζνθσ ςτισ επιλογζσ, τα βιϊματα και 

τουσ προβλθματιςμοφσ των παιδιϊν. Οι δεκαπζντε δίωρεσ ςυναντιςεισ που 

πραγματοποιικθκαν κατά τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2008-2009 ξεκίνθςαν από τισ 

16 Μαρτίου 2009 και ςυνεχίςτθκαν μζχρι τισ 18 Μαΐου 2009, δθλαδι, τθ Διεκνι 

Θμζρα Μουςείων, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι μακθτζσ παρουςίαςαν το κζατρο 

φόρουμ: «Από ξζνοι… φίλοι» ςτο Αίκριο του Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ. Από 

αυτζσ, οι ζντεκα ςυναντιςεισ πραγματοποιικθκαν ςτον χϊρο του ςχολείου κατά τθ 

διάρκεια του Ολοιμερου Σχολείου ενϊ οι υπόλοιπεσ τζςςερισ ςτο εντευκτιριο του 

«Ρανελλινιου Μορφωτικοφ Εκπολιτιςτικοφ Δθμιουργικοφ Συλλόγου Ελλθνίδων 

Ακίγγανων Rom, Απόρων και Αςτζγων Ακίγγανων Γυναικϊν» που παραχϊρθςε τον 

χϊρο του κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν του Ράςχα. Το τελευταίο αυτό κεατρικό 

εργαςτιριο προζκυψε αυκόρμθτα ζπειτα από τθν πρόςκλθςθ του Μουςείου 

Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ (ΜΒΡ) για ςυμμετοχι τθσ τάξθσ ςτισ εκδθλϊςεισ για τθ 

Διεκνι Θμζρα Μουςείων και τθν επικυμία των παιδιϊν για παρουςίαςθ μζρουσ τθσ 

δουλειάσ τουσ. Τζλοσ, χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι, κατά τθ διάρκεια του 

εργαςτθρίου, οι ςτόχοι διευρφνκθκαν, διαφοροποιικθκαν ςε ζνα βακμό και 

προςαρμόςτθκαν ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ.  

 

1. Οι πρϊτεσ ςυναντιςεισ  

 Θ αφορμι για τθ δθμιουργία ενόσ κεατρικοφ εργαςτθρίου τθν επόμενθ 

ςχολικι χρονιά δόκθκε φςτερα από τθν πρόταςθ του Μουςείου Βυηαντινοφ 

Ρολιτιςμοφ προσ το 3ο Διαπολιτιςμικό Δθμοτικό Σχολείο Μενεμζνθσ για 

παρουςίαςθ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ 

Μουςείων ςτισ 18 Μαΐου 2009. Θ τάξθ, που ςυμμετείχε ςτο αναγνωςτικό 

πρόγραμμα τθ ςχολικι χρονιά 2007-2008, επιλζχτθκε από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια κακϊσ ςτθν πλειονότθτα των μακθτϊν ιταν διάχυτθ θ επικυμία για 

παρουςίαςθ κάποιου δρϊμενου ι οριςμζνων ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων 

δραματοποίθςθσ κατά τθν τρίτθ φάςθ, δθλαδι τον Λοφνιο του 2008. Σχεδόν εννιά 

μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να 

πραγματοποιιςουν αυτιν τουσ τθν επικυμία, εφόςον δζχονταν να ςυμμετάςχουν 

και να ςυνεργαςτοφν ςτισ εκδθλϊςεισ του Μουςείου. 

 Στισ 16 Μαρτίου 2009 θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια και θ ςυμμετζχουςα 

παρατθριτρια, αφοφ ιρκαν προθγουμζνωσ ςε ςυνεννόθςθ με τθ διεφκυνςθ του 
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ςχολείου και τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, ενθμζρωςαν τα παιδιά τθσ Eϋ πλζον τάξθσ 

Δθμοτικοφ για τθν πρόταςθ του Μουςείου. Πλα τα παιδιά –με εξαίρεςθ τον Τάκθ, 

μακθτι ελλθνικισ καταγωγισ– εκδιλωςαν μια κετικι, αν όχι ενκουςιϊδθ, 

αντίδραςθ για τθν πρόςκλθςθ του Μουςείου. Λδιαίτερα κερμι ιταν θ αντίδραςθ 

των κοριτςιϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ Αναςταςίασ, τθσ Μαρίνασ, τθσ Ζλλθσ και τθσ 

Ελίνασ που διλωςαν: «αναλαμβάνουμε τθν ευκφνθ. Κζλουμε πολφ να ςυνεχιςτεί το 

πρόγραμμα και φζτοσ. Εμείσ πζρςι δεν ανεβάςαμε τίποτα παρά μόνο τα 

Δευτεράκια».1 Επίςθσ, αρκετά αγόρια ςχολίαςαν πολφ κετικά τθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτισ εκδθλϊςεισ του Μουςείου, όπωσ οι δίδυμοι ομά Βαλάντθσ και Χρόνθσ, ο 

Διμοσ, μακθτισ ομά και ο Μιχάλθσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ. Ο Λευτζρθσ, 

μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ και Μάρτυρασ του Λεχωβά, ενϊ ζδειξε μεγάλθ κζλθςθ 

να ςυμμετάςχει εντοφτοισ διλωςε αναποφάςιςτοσ μζχρι να ηθτιςει τθν άδεια από 

τθν οικογζνειά του. Σχετικά με αυτό, θ δαςκάλα τθσ τάξθσ εξιγθςε ότι οι γονείσ του, 

ωσ Μάρτυρεσ του Λεχωβά, απαγόρευαν ςτον γιο τουσ πολλζσ εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ, οπότε το παιδί ζπρεπε να είναι ςίγουρο για τθ ςυγκατάκεςι τουσ. 

Άλλωςτε, κατά τθ διάρκεια του περςινοφ προγράμματοσ, θ αναγνωςτικι ομάδα του 

Λευτζρθ, λόγω διαφόρων προβλθμάτων των μελϊν τθσ, δεν ςυναντιόταν εκτόσ του 

ςχολικοφ χϊρου, αλλά ςυνεργαηόταν εντόσ των ςχολικϊν ςυναντιςεων για τισ 

δραςτθριότθτεσ του βιβλίου τθσ. Ο Χάρθσ ςθμείωςε ότι επικυμοφςε να 

ςυμμετάςχει ςτθν όλθ διαδικαςία αλλά ντρεπόταν να υποδυκεί κάποιο ρόλο ςτο 

Μουςείο: «κζλω να είμαι ςτο πρόγραμμα αλλά ντρζπομαι πολφ να παίξω ςτθν 

παράςταςθ». Σαφϊσ, θ απόφαςθ του μακθτι ρωςικισ καταγωγισ με προβλιματα 

δυςλεξίασ ζγινε δεκτι από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και τθ ςυμμετζχουςα 

παρατθριτρια και του δόκθκε ο χρόνοσ να αποφαςίςει αν κα τθν αλλάξει κατά τθν 

εξζλιξθ του κεατρικοφ εργαςτθρίου. Ο μόνοσ μακθτισ που δεν κζλθςε να 

ςυμμετάςχει ςτο εργαςτιρι ιταν ο Τάκθσ, που υποςτιριξε ότι «δεν μου αρζςει να 

παίηω ςτθ ςκθνι». Σε ςυηιτθςθ που εκτυλίχκθκε με τον ςυγκεκριμζνο μακθτι 

ελλθνικισ καταγωγισ φάνθκε μια άρνθςθ να ςυμμετάςχει ςε οποιαδιποτε 

δραςτθριότθτα και μια φοβία να αναλάβει οποιονδιποτε ρόλο. Μάλιςτα, θ 

δαςκάλα τθσ τάξθσ ζκανε λόγο για πρϊιμθ εφθβεία και για οικογενειακά 

προβλιματα που οδθγοφςαν τον μακθτι ςε μια αντιδραςτικι και επικετικι 

ςυμπεριφορά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Για τον λόγο αυτό θ 

                                                
1 Χρειάηεται να ςθμειϊςω ότι θ Βϋ τάξθ του 3ου Διαπολιτιςμικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Μενεμζνθσ είχε 
ςυμμετάςχει τον Σεπτζμβριο του 2008 ςτισ εκδθλϊςεισ του Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ για τισ 
Ευρωπαϊκζσ Μζρεσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Αυτι αποτζλεςε τθν πρϊτθ ςυνεργαςία του ςχολείου 
με το Μουςείο. Κακϊσ θ μία από τουσ δφο εκπαιδευτικοφσ που ανζλαβαν τθν επιμζλεια τθσ 
εκδιλωςθσ ιταν θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, τα παιδιά του 
προγράμματοσ είχαν τότε εκφράςει τθν απογοιτευςι τουσ που δεν ςυμμετείχαν τα ίδια ςε αυτιν 
τθν παράςταςθ. Βζβαια, πολλοί μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ, ζχοντασ αποκτιςει εξοικείωςθ 
και ευαιςκθςία για το κζατρο, είχαν επιλζξει να παραβρεκοφν ωσ κεατζσ ςτθν παράςταςθ τθσ 
BϋΔθμοτικοφ. Μςωσ, αυτι θ προθγοφμενι τουσ εμπειρία ςτο Μουςείο ωσ κοινό να ενζτεινε τον 
ενκουςιαςμό τουσ για τθ νζα ςυμμετοχι του ςχολείου ςτισ εκδθλϊςεισ του Μουςείου ςτισ 18 Μαΐου 
2009. 



352 

 

εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ηιτθςε τθ ςυμβολι του μακθτι ωσ «κοινό», ωσ κεατι 

δθλαδι τθσ παράςταςθσ που κα ετοιμαηόταν από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ 

του.2 

 Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςχετικά με το κζμα τθσ παράςταςθσ που 

κα παρουςιαηόταν ςτο Μουςείο, κακϊσ και τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που κα 

επιλζγονταν για αυτό τον ςκοπό. Είναι αναγκαίο να γίνει ςαφζσ ότι κατά τθν ζναρξθ 

του εργαςτθρίου θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια δεν είχε προγραμματίςει ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό προγράμματοσ με τουσ ανάλογουσ ςτόχουσ ι τα 

αντίςτοιχα ερευνθτικά ερωτιματα. Πλα τα παραπάνω κα προζκυπταν μζςα από τισ 

ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και τισ προτάςεισ τθσ τάξθσ, κακϊσ κα ξετυλίγονταν κατά 

τθ διάρκεια των δφο πρϊτων ςχολικϊν ςυναντιςεων. Ζτςι, οι προτάςεισ των 

παιδιϊν ιταν άμεςεσ και αυκόρμθτεσ, χωρίσ ιδιαίτερουσ προβλθματιςμοφσ και 

ενδοιαςμοφσ. Αναλυτικότερα, ο Διμοσ με κζρμθ πρότεινε τθν παρουςίαςθ ενόσ 

ταξιδιοφ ςτο διάςτθμα με τθν τεχνικι του αυτοςχεδιαςμοφ. Ταυτόχρονα, θ Ζλλθ 

αντιπρότεινε τον ςχεδιαςμό ενόσ προςωπικοφ ταξιδιοφ τθσ τάξθσ, ανάλογο με το 

ταξίδι τθσ περςινισ τρίτθσ φάςθσ του προγράμματοσ. Οι τεχνικζσ που πρότεινε θ 

μακιτρια ομά ιταν ο αυτοςχεδιαςμόσ ι θ δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ. Θ 

πλειονότθτα, όμωσ, τθσ τάξθσ (Αναςταςία, Μαρίνα, Ελίνα, Τίμοσ, Λευτζρθσ, 

Βαλάντθσ και Χρόνθσ) επζλεξαν τθν τεχνικι κζατρο φόρουμ, προκειμζνου να 

παρουςιάςουν τθν ιςτορία ενόσ μετανάςτθ αλλοδαπισ καταγωγισ που ζρχεται ςτθν 

τάξθ τουσ ςτον Δενδροπόταμο και αντιμετωπίηει δυςκολίεσ και προβλιματα 

προςαρμογισ. Άλλωςτε, το ςυγκεκριμζνο κζμα είχε απαςχολιςει ιδιαίτερα τθν 

πολυπολιτιςμικι τάξθ ςε προθγοφμενεσ φάςεισ του προγράμματοσ. Θ ιςτορία ενόσ 

μετανάςτθ αφοροφςε ιδιαίτερα τα ςυγκεκριμζνα παιδιά, κακϊσ τουσ ζδινε τθ 

δυνατότθτα να εκφράςουν αρκετζσ προςωπικζσ εμπειρίεσ, βιϊματα, δυςκολίεσ και 

προβλιματα τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ. Επιπλζον, θ τεχνικι κζατρο φόρουμ, κακϊσ 

καλοφςε τουσ ςυμμετζχοντεσ να πειραματιςτοφν για όλεσ τουσ τισ ιδζεσ, να 

δοκιμάςουν όλεσ τισ λφςεισ, να τισ ελζγξουν και να τισ επαλθκεφςουν με τθ βοικεια 

τθσ κεατρικισ πρακτικισ3, ςυντελοφςε και προωκοφςε κατά πολφ τθ ςυηιτθςθ, τον 

προβλθματιςμό, τθ ςυνειδθτοποίθςθ και τθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν τρόπων 

προςζγγιςθσ των πραγματικϊν κακθμερινϊν προβλθμάτων των μακθτϊν. Άλλωςτε, 

ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ ιταν θ απελευκζρωςθ του ατόμου από τθν 

κατάςταςθ του κεατι, από τθν απλι, δθλαδι, παρακολοφκθςθ μιασ τελειωμζνθσ 

και κλειςτισ παράςταςθσ: ο κεατισ καλείται να αλλάξει τθ δράςθ των θκοποιϊν, 

καλείται να απελευκερωκεί ςτο κζατρο, γεγονόσ που κα τον οδθγιςει ςτθν 

                                                
2
 Αξίηει να αναφζρω ότι ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ ιταν ο μοναδικόσ που τον Λοφνιο του 2008, ςτο 

προςωπικό ερωτθματολόγιο, ζδωςε αρνθτικι απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ για ςυνζχιςθ του 
αναγνωςτικοφ προγράμματοσ τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Ωςτόςο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2007-2008 ο Τάκθσ παρουςίαςε κετικι και ενεργθτικι 
ςυμμετοχι.  
3 Α. Μποάλ, Το κζατρο του καταπιεςμζνου, μτφ. Ε. Μπραουδάκθ, Κεωρία, Ακινα, 1981, ς. 39. 
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απελευκζρωςι του από άλλεσ καταπιζςεισ.4 Ο ςυνδυαςμόσ, λοιπόν, τθσ τεχνικισ 

κζατρο φόρουμ και τθσ ιςτορίασ ενόσ μετανάςτθ αποτελοφςαν τθν επιλογι τθσ 

πλειονότθτασ τθσ τάξθσ, με τθν οποία ςυντάχκθκαν γριγορα όλα τα παιδιά. 

 Στισ δφο πρϊτεσ ςυναντιςεισ του κεατρικοφ εργαςτθρίου, θ ςυηιτθςθ 

επικεντρϊκθκε γφρω από τισ απόψεισ των παιδιϊν ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ. Οι 

περιςςότερεσ από τισ απόψεισ των μακθτϊν προζκυψαν αυκόρμθτα μζςα από τθ 

δθμιουργία ατομικϊν ι ομαδικϊν παγωμζνων εικόνων αναφορικά με τα 

προβλιματα, τισ δυςκολίεσ και τισ αδικίεσ που αντιμετϊπιηαν οι μετανάςτεσ. 

Άλλωςτε, θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, με τθν πολυςθμία που τθν χαρακτθρίηει, 

αποτελεί ζναν πετυχθμζνο άμεςο τρόπο –ι μια βάςθ– για να ςυγκεντρϊςει θ 

ομάδα το «υλικό» που κζλει να ςυηθτιςει και να αναλφςει.5 Σκοπόσ ιταν να τεκοφν 

εκείνα τα κζματα που αφοροφςαν και απαςχολοφςαν τα παιδιά αναφορικά με τθ 

μετανάςτευςθ, κζματα που κα αποτελοφςαν το περιεχόμενο τόςο τθσ τελευταίασ 

φάςθσ όςο και του κεάτρου φόρουμ. 

 Σε αυτό το ςθμείο, προκειμζνου να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ που εξελίχκθκε 

το κεατρικό εργαςτιριο, χρειάηεται να γίνει ιδιαίτεροσ λόγοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι: ο Βραηιλιάνοσ εμπνευςτισ του κεάτρου φόρουμ, Augustο Boal, ζχει 

βαςιςτεί ςτισ κεωρίεσ του βραηιλιάνου παιδαγωγοφ Paulo Freire, ενόσ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ εκφραςτζσ τθσ ςφγχρονθσ κριτικισ παιδαγωγικισ. Συγκεκριμζνα ο 

Boal βάςιςε τθν τεχνικι του –θ οποία, μαηί με μια ςειρά άλλων τεχνικϊν, αποτελεί 

τθν «Ροιθτικι του καταπιεςμζνου»6– ςτισ κεωρίεσ του Freire για Αγωγι του 

Καταπιεηόμενου και Ρολιτιςτικι Δράςθ για τθν Κατάκτθςθ τθσ Ελευκερίασ.7 

Σφμφωνα με τθ κζςθ του Freire ότι οι ειδικοί παιδαγωγοί οφείλουν «να ςζβονται 

τθν αντίλθψθ που ζχει ο λαόσ για τον κόςμο» και να τον ςυμβουλεφονται όταν 

                                                
4 Π.π., ς. 205.  
5 Ριο ςυγκεκριμζνα ηθτικθκε από κάποια παιδιά να δθμιουργιςουν ατομικι ι ομαδικι παγωμζνθ 
εικόνα ςχετικά με το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ. Σε ζνα επόμενο ςτάδιο, θ υπόλοιπθ τάξθ ωσ κοινό 
ςχολίαηε τισ εικόνεσ που δθμιουργικθκαν, αναλφοντασ τα ηθτιματα που κίγονταν. Στο τζλοσ, οι 
μακθτζσ-αγάλματα με ανίχνευςθ ςκζψθσ αναφζρονταν ςτα κζματα και τα προβλιματα που κζλθςαν 
να εκφράςουν μζςα από τθν εικόνα τουσ. Με τον τρόπο αυτό προζκυψαν αρκετά ηθτιματα προσ 
ςυηιτθςθ και ανάλυςθ. Για τθν τεχνικι των παγωμζνων εικόνων A. Boal, Games for actors and non-
actors, Routledge, London and New York, 2002, ς. 174-181. 
6 Θ «Ροιθτικι του Καταπιεςμζνου» του Βoal αποτελείται από μια ςειρά τεχνικϊν και αςκιςεων που 
προτείνονται ςε ςυγκεκριμζνα ςτάδια και βακμίδεσ κεάτρου και περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
βιβλίο A. Boal, Theatre of the oppressed, Pluto Press, London, 2000, ς. 117-156 και Μποάλ 1981, ό.π., 
ς. 15-54. Δφο από τισ τεχνικζσ που περιγράφονται είναι θ τεχνικι των παγωμζνων εικόνων και του 
κεάτρου φόρουμ, που χρθςιμοποιικθκαν ευρζωσ κατά τθ διάρκεια του αναγνωςτικοφ 
προγράμματοσ. 
7
 S. Bennett, «A history and perspective» ςτο S. Bennett (επιμ.) Theatre for children and Young 

People, 50 years of professional theatre in the U.K., Aurora Metro, Chippenham, 2005, ς. 19. Τα 
ομϊνυμα βιβλία του Paulo Freire για τα οποία γίνεται λόγοσ είναι Ρ. Φρζιρε, Θ αγωγι του 
καταπιεηόμενου, μτφ. Γ. Κρθτικόσ, άππασ, Ακινα, 1977 και Ρ. Φρζιρε, Ρολιτιςτικι Δράςθ για τθν 
Κατάκτθςθ τθσ Ελευκερίασ, μτφ. Σ. Τςάμθσ, Καςτανιϊτθσ, 1977.   
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οργανϊνουν «το προγραμματικό περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ»8, το 

ςυγκεκριμζνο κεατρικό εργαςτιριο ςχεδιάςτθκε και οργανϊκθκε με βάςθ τισ 

απόψεισ και τα κζματα που τζκθκαν από τθν τάξθ ςτθ διάρκεια των δφο πρϊτων 

ςυναντιςεων. Τα κζματα αυτά αντιςτοιχοφν ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ και 

προβλιματα μακθτϊν ονομάηονται, ςφμφωνα με τον Freire, «παραγωγικά κζματα». 

Κάκε παραγωγικό κζμα «κεωρείται ο δρόμοσ προσ τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ, τθν 

κατανόθςθ και τθν κριτικι παρζμβαςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ πραγματικότθτα θ 

οποία μελετάται. Θ επιλογι του γίνεται με μια μεκοδολογία ςυλλογικισ εργαςίασ, 

ςυηιτθςθσ, προβλθματιςμοφ, κριτικισ εξζταςθσ και διαμάχθσ που οδθγεί ςτθν 

καταςκευι και ανακαταςκευι τθσ γνϊςθσ».9 Άλλωςτε, για τον Freire θ διδακτζα φλθ 

αποτελεί τθ «ςυςτθματοποιθμζνθ και αναπτυγμζνθ αναπαράςταςθ» των 

πραγμάτων πάνω ςτα οποία τα άτομα κζλουν να μάκουν περιςςότερα.10 

 Ζτςι, το πρϊτο παραγωγικό κζμα που τζκθκε από τθν πολυπολιτιςμικι τάξθ 

αναφορικά με τθ μετανάςτευςθ ιταν θ εκμετάλλευςθ των μεταναςτϊν ςτον 

εργαςιακό τουσ χϊρο. Οι αναφορζσ των μακθτϊν αφοροφςαν τα είδθ και τουσ 

όρουσ εργαςίασ: «άνκρωποι με πτυχία μζνουν χωρίσ δουλεία και μετά δουλεφουν 

ςτθ λαϊκι και ςτθν οικοδομι/οι ξζνοι δουλεφουν ςε δουλειζσ κατϊτερεσ από τα 

προςόντα τουσ/πλθρϊνονται χαμθλότερα από ό,τι τουσ ζχουν υποςχεκεί/οι 

μετανάςτεσ εργάηονται περιςςότερεσ ϊρεσ από το κανονικό/τα προβλιματα των 

μεταναςτϊν ξεκινοφν από τθ δουλειά τουσ». Μάλιςτα κάποιοι μακθτζσ 

αναφζρκθκαν ςε προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ: θ Ελίνα ςθμείωςε χαρακτθριςτικά ότι 

ςτθν Αλβανία ο κείοσ τθσ «ιταν γιατρόσ και εδϊ δυςκολεφτθκε να βρει δουλειά ςαν 

μανάβθσ» όπωσ και άλλοι ςυγγενείσ τθσ που «δυςκολεφονται γιατί δεν τουσ 

εμπιςτεφονται». Θ Ελεονϊρα επίςθσ, αναφζρκθκε ςε ζνα αντίςτοιχο περιςτατικό 

ςυγγενικοφ τθσ προςϊπου που άλλαξε πολλζσ δουλειζσ γιατί ζπεφτε κφμα 

εκμετάλλευςθσ: «κάποιοι δεν τον πλιρωναν, κάποιοι του ηθτοφςαν να δουλζψει πιο 

πολλζσ ϊρεσ, άλλοι του μιλοφςαν άςχθμα και τον είχαν για κατϊτερο». 

 Το δεφτερο παραγωγικό κζμα που ςυηθτικθκε ιταν το ηιτθμα τθσ 

διαφορετικισ γλϊςςασ και διαφορετικοφ πολιτιςμοφ που οδθγοφν τουσ μετανάςτεσ 

ςε προβλιματα προςαρμογισ και απομόνωςθ. Τα παιδιά προζβθκαν ςε ςχόλια 

ατόμων τόςο από τθν άποψθ τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ, όςο και από τθν άποψθ 

των μεταναςτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Αναςταςία, θ Μαρίνα και ο Μιχάλθσ, 

μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ όπωσ και θ Ζλλθ, ο Βαλάντθσ και ο Χρόνθσ, μακθτζσ 

ομά, ανζφεραν ότι «μια ξζνθ ςυμμακιτρια δεν μιλάει τθν ίδια γλϊςςα και ζτςι δεν 

τθν καταλαβαίνουμε/νομίηουμε ότι μασ βρίηει και μασ κοροϊδεφει/μπορεί να μθ 

                                                
8 Ρ. Φρζιρε, Θ αγωγι του καταπιεηόμενου, μτφ. Γ. Κρθτικόσ, άππασ, Ακινα, 1977, ς.192. Στθν 
ελλθνικι ζκδοςθ ο όροσ «λαόσ» ζχει επιλεγεί για να μεταφράςει τον αγγλικό όρο «people» Στο P. 
Freire, Pedagogy of the Oppressed, Continuum, New York, 2002, ς. 156.  
9
 Γ. Γρόλλιοσ & . Καρανταΐδου & Δ. Κορομπόκθσ & Χ. Κοτίνθσ & Τ. Λιάμπασ, Γραμματιςμόσ και 

Συνειδθτοποίθςθ, Μια Ραιδαγωγικι Ρροςζγγιςθ με βάςθ τθ Θεωρία του Paulo Freire, Mεταίχμιο, 
Ακινα, 2003, ς. xx. 
10 Φρζιρε 1977, ό.π., ς. 109. 
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κζλει να μάκει τθ γλϊςςα μασ γιατί είναι ψϊνιο/ίςωσ κεωρεί ότι είναι πιο ζξυπνθ 

και ανϊτερθ». Ραράλλθλα, εκφράςτθκαν οι απόψεισ των κοριτςιϊν αλβανικισ 

καταγωγισ, τθσ Ελίνασ και τθσ Ελεονϊρασ, που αναφζρκθκαν ςε προςωπικζσ τουσ 

εμπειρίεσ ωσ μετανάςτριεσ «τα παιδιά μεταναςτϊν οφτε τθ γλϊςςα ξζρουν οφτε 

φίλουσ ζχουν ςτθν αρχι/οι μετανάςτεσ ντρζπονται να μιλιςουν γιατί φοβοφνται 

πωσ κα κάνουν λάκθ/εμζνα με κορόιδευαν πολφ για τθν προφορά μου ςτα 

ελλθνικά».  

  Το τρίτο παραγωγικό κζμα αποτζλεςαν οι ςτερεότυπεσ απόψεισ αναφορικά 

με τουσ μετανάςτεσ. Οι απόψεισ αυτζσ άλλοτε ανικαν ςτα ίδια τα παιδιά και άλλοτε 

ιταν αντιλιψεισ οι οποίεσ κατά τουσ μακθτζσ αναπαράγονται από τθν κοινωνία. 

Σαφϊσ, υπιρξε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο προζκυψαν οι ςτερεότυπεσ 

απόψεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζγινε μια προςπάκεια, μζςα από ςυηιτθςθ και 

ςυλλογικι εργαςία να αποφαςιςτοφν κάποια βαςικά ςτοιχεία που αφοροφςαν τον 

πρωταγωνιςτι –ι τθν πρωταγωνίςτρια– του κεάτρου φόρουμ το οποίο κα 

ςχεδιαηόταν ςτθ ςυνζχεια: τθν καταγωγι του ιρωα, το φφλο του, τθν θλικία του, 

κάποια χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ του. Στθ ςυηιτθςθ αναδείχκθκαν 

αρκετζσ ςτερεότυπεσ απόψεισ για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ανκρϊπων. Οι δίδυμοι 

Βαλάντθσ και Χρόνθσ υποςτιριξαν ότι «δεν μου αρζςει να ςυναναςτρζφομαι με 

Αλβανοφσ και Τοφρκουσ/oι Αλβανοί και οι Τοφρκοι είναι κατϊτεροι ςε εμφάνιςθ, ςε 

ρουχιςμό, ςε οικονομικι κατάςταςθ ενϊ οι ίδιοι οι Αλβανοί κεωροφν ότι είναι 

ανϊτεροι από εμάσ». Οι δφο μακθτζσ ςθμείωςαν ότι δεν κα επζλεγαν ζναν ιρωα 

αλβανικισ ι τουρκικισ καταγωγισ για το ζργο τουσ. Βζβαια, ςτθ ςυηιτθςθ, ζγιναν 

διάφορεσ άλλεσ προτάςεισ για τθν καταγωγι του πρωταγωνιςτικοφ ιρωα. Αξίηει να 

ςθμειωκοφν τα ςχόλια τθσ τάξθσ για τθν κακεμιά περίπτωςθ: ςχετικά με τθ 

πρόταςθ ενόσ ιρωα αλβανικισ καταγωγισ, κάποιοι μακθτζσ εκφράςτθκαν αρνθτικά 

προςδίδοντασ τα χαρακτθριςτικά «κατϊτεροσ αλλά ψϊνιο». Στθν πρόταςθ για 

ιρωα ρωςικισ καταγωγισ, υπιρξαν μακθτζσ που τον χαρακτιριςαν ωσ «φτωχό και 

καθμζνο», ενϊ ςτθν περίπτωςθ ενόσ ιρωα αφρικανικισ καταγωγισ ωσ 

«χαηό/κουτό/τρελό και μαφρο». Αρνθτικά ςχόλια εκφράςτθκαν και για ζναν ιρωα 

αμερικανικισ καταγωγισ χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ «ψεφτθ/ψϊνιο/άδικο/ζχει 

εξουςία/προκαλεί τουσ πολζμουσ». Λδιαίτερα αρνθτικι ιταν ςχεδόν όλθ θ τάξθ ςτθν 

πρόταςθ για ιρωεσ «γφφτουσ» ι «φιτςίρια». Πλοι οι μακθτζσ ομά τθσ τάξθσ 

(Βαλάντθσ, Χρόνθσ, Διμοσ, Ζλλθ, Μαριάνκθ, Στεφανία), αλλά και δφο μακθτζσ 

ελλθνικισ καταγωγισ (Μιχάλθσ, Σταφροσ) εκφράςτθκαν πιο ζντονα για τα φιτςίρια 

αναφζροντασ «αυτοί είναι Τοφρκοι και όχι Τςιγγάνοι/μιλάνε άλλθ γλϊςςα/ζχουν 

άλλθ προφορά/ζχουν άλλθ κρθςκεία και άλλεσ γνϊμεσ/παντρεφονται μικροί/είναι 

βρόμικοι και φοροφν διαφορετικά ροφχα/πιςτεφουν ςε μια τρελι κοφκλα, τον 

Μποφφο/ζχουν μίςοσ για όλουσ και κυρίωσ για τουσ Τςιγγάνουσ». Γίνεται φανερι, 

δθλαδι, θ προςπάκεια των μακθτϊν ομά να διαφοροποιθκοφν από τα «φιτςίρια» 
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παρακζτοντασ τισ παραπάνω διαφορζσ.11 Στερεότυπεσ απόψεισ δεν διαφάνθκαν 

μόνο μζςα από τισ προςωπικζσ απόψεισ των μακθτϊν που αφοροφν τουσ ίδιουσ, 

αλλά και μζςα από τισ προκαταλιψεισ που, ςφμφωνα με τα παιδιά, προωκοφνται 

από τθν ίδια τθν κοινωνία. Ο Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ, ανζφερε ότι 

«θ κοινωνία φοβάται τουσ ξζνουσ γιατί τουσ νομίηει κλζφτεσ». Θ Ελίνα, μακιτρια 

αλβανικισ καταγωγισ, ςθμείωςε ότι για τισ περιςςότερεσ κλοπζσ ι εγκλιματα που 

ςυμβαίνουν κατθγοροφνται ςυνικωσ οι ξζνοι.  

 Στο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ, ζγινε ψθφοφορία ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά του 

πρωταγωνιςτι του ζργου. Ωσ προσ τθν καταγωγι, από τα δεκατζςςερα παιδιά που 

παραβρίςκονταν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυνάντθςθ (απουςίαηαν, δθλαδι, δφο 

μακθτζσ)12, οχτϊ μακθτζσ επζλεξαν ζναν ιρωα αλβανικισ καταγωγισ, τρεισ 

ρωςικισ, δφο βουλγαρικισ και ζνασ αφρικανικισ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τόςο οι 

μακιτριεσ αλβανικισ καταγωγισ (Ελίνα, Ελεονϊρα), όςο και οι μακθτζσ ρωςικισ 

καταγωγισ (Λευτζρθσ, Χάρθσ) ςτθν ψθφοφορία υποςτιριξαν τθ δικι τουσ 

καταγωγι –αλβανικι και ρωςικι αντίςτοιχα– για τον νζο ιρωα. Τελικά τα παιδιά 

αποφάςιςαν για το ζργο τουσ μια πρωταγωνίςτρια αλβανικισ καταγωγισ, μακιτρια 

τθσ Εϋ Δθμοτικοφ, ςυνομιλικθσ, δθλαδι, με τα ίδια, τθν οποία ονόμαςαν Μιμόηα. 

Χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι αρχικά υπιρξε μια αντίδραςθ από τον Βαλάντθ, ο 

οποίοσ διλωςε: «Αλβανό κα κάνουμε πρωταγωνιςτι; Δεν λζω για τθν Ελίνα αλλά 

για τθ χϊρα γενικά. Οι Αλβανοί δεν είναι Χριςτιανοί Ορκόδοξοι αλλά Κακολικοί ι 

Μουςουλμάνοι όπωσ οι ςυμμακιτριζσ μασ». Βλζποντασ, όμωσ τθν αντίδραςθ τθσ 

Ελίνασ, μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ, που δεν κζλθςε να ςυμμετάςχει ςτθ 

ςυηιτθςθ, άμεςα άλλαξε κζςθ και διλωςε ότι «όλοι ζχουμε δικαίωμα ςτθ ηωι». 

 Με βάςθ τουσ παραπάνω προβλθματιςμοφσ τθσ τάξθσ, δθμιουργικθκαν τα 

τρία παραγωγικά κζματα με τα οποία ςχεδιάςτθκε το κεατρικό εργαςτιριο. Ριο 

αναλυτικά, τα τρία κζματα αναφορικά με τθ μετανάςτευςθ ιταν: «μετανάςτεσ και 

γλϊςςα», μετανάςτεσ και εργαςία» και «ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ 

μετανάςτεσ». Ζτςι, ςε ςχζςθ πάντα με αυτζσ τισ τρεισ κεματικζσ επιλζχτθκαν 

ποικίλα κείμενα προσ ανάγνωςθ και ςχεδιάςτθκαν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 

                                                
11

 Στθν προκαταρκτικι φάςθ του προγράμματοσ κάποιοι μακθτζσ ομά είχαν εκδθλϊςει ςε 
ερωτθματολόγιο τθν αντιπάκειά τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα. Θ Αργυρϊ Λωαννίδου 
αναφζρει ότι οι Τςιγγάνοι χρθςιμοποιοφν τον όρο «φιτςίρια» για να δθλϊςουν τουσ 
υποανάπτυκτουσ ομοεκνείσ που ηουν μακριά από τον πολιτιςμό και τον νόμο. Τα «φιτςίρια» είναι οι 
Μουςουλμάνοι (Τουρκόγυφτοι) που αποτελοφν μειοψθφία ςτον Δενδροπόταμο, κακϊσ οι 
περιςςότεροι κάτοικοι τθσ περιοχισ είναι Χριςτιανοί Τςιγγάνοι (ωμιόγυφτοι). Βζβαια, υπάρχουν 
πολλζσ μικρζσ ομάδεσ με αντίςτοιχεσ ονομαςίεσ που χαρακτθρίηουν διάφορεσ φυλζσ και γζνθ που 
ηουν ςτον Δενδροπόταμο. Άλλωςτε «ο διαχωριςμόσ μιασ τςιγγάνικθσ κοινωνίασ ςε πολλζσ μικρζσ 
ομάδεσ και θ φπαρξθ των αντίςτοιχων ονομαςιϊν για τθ διλωςι τουσ είναι γενικό χαρακτθριςτικό 
τθσ ευρφτερθσ (παγκόςμιασ) τςιγγάνικθσ κοινωνίασ και μζςα ς’ αυτό το πλαίςιο εντάςςεται και ο 
τςιγγάνικοσ μικρόκοςμοσ του Δενδροπόταμου. Στο Α.Λ. Λωαννίδου, «Οι ομ (Τςιγγάνοι) του 
Δενδροποτάμου» ςτο «Θεςςαλονίκθ» Επιςτθμονικι Επετθρίδα του Κζντρου Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ 
του Διμου Θεςςαλονίκθσ, Βϋ τόμοσ, Κεςςαλονίκθ, 1990, ς. 431-433. 
12

 Τθ ςχολικι χρονιά 2008-2009 θ Εϋ τάξθ αποτελοφνταν από δεκαζξι ςυνολικά μακθτζσ, κακϊσ ο 
Στζφανοσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ και θ Κωμαι, μακιτρια ομά, είχαν μετακομίςει από τον 
Δενδροπόταμο.  
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βαςιςμζνεσ ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ κεάτρου 

φόρουμ από τθν τάξθ. Μζςα, δθλαδι, από τα επιλεγμζνα κείμενα και τισ 

δραςτθριότθτεσ, οι μακθτζσ καλοφνταν να εκφράςουν προςωπικζσ απόψεισ και 

προβλθματιςμοφσ, να ανταλλάξουν ιδζεσ και προςωπικζσ εμπειρίεσ, να 

αναηθτιςουν εναλλακτικζσ λφςεισ και τελικά να ενδυναμωκοφν ςε ζνα κζμα που 

τουσ αφορά απόλυτα, τθν προςαρμογι ενόσ αλλοδαποφ παιδιοφ ςτθν 

πολυπολιτιςμικι τάξθ τουσ. Άλλωςτε τα βιϊματα των παιδιϊν είχαν οδθγιςει ςτθν 

επιλογι του ςυγκεκριμζνου κζματοσ. Το τελικό προϊόν αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα 

αποτελοφςε θ παράςταςθ κεάτρου φόρουμ και θ παρουςίαςι του ςτο αίκριο του 

Μουςείου. 

 Θ τεχνικι κζατρο φόρουμ του Augusto Boal βαςίηεται κατά πολφ ςτθ κεωρία 

του Freire, του βραηιλιάνου παιδαγωγοφ που επθρεάηει γενικότερα τον χϊρο του 

«κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ».13 Για τον Augusto Boal, το κζατρο και πιο 

ςυγκεκριμζνα θ «Ροιθτικι του καταπιεςμζνου»14 είναι πρϊτα πρϊτα ποιθτικι μιασ 

απελευκζρωςθσ, όπου ο κεατισ δρα και ςκζφτεται για τον εαυτό του. Το κζατρο, 

που είναι δράςθ15, μπορεί να τεκεί ςτθν υπθρεςία οποιαςδιποτε καταπιεςμζνθσ 

ομάδασ, προκειμζνου να τθ βοθκιςει να εκφραςτεί και να ανακαλφψει καινοφριουσ 

τρόπουσ επικοινωνίασ.16 Εν ςυντομία, με το κζατρο φόρουμ, που επιλζχτθκε από τθ 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ, δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ κεατζσ να ςυηθτιςουν ζνα πρόβλθμα 

κοινωνικό ι πολιτικό προτείνοντασ οι ίδιοι λφςεισ-δράςεισ επί ςκθνισ, προκειμζνου 

να οδθγιςουν τθν ιςτορία προσ τθν κατεφκυνςθ που τουσ φαίνεται πιο 

ολοκλθρωμζνθ.17 Χωρίσ να επιβάλλεται καμία ιδζα, το κοινό ζχει τθ δυνατότθτα να 

δοκιμάςει όλεσ του τισ ςκζψεισ, ιδζεσ και λφςεισ και παράλλθλα, μζςα από τισ 

κεατρικζσ ςυμβάςεισ, να προβλθματιςτεί αναφορικά με κζματα τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ, να κρίνει και τελικά να ενδυναμωκεί. Ππωσ αναφζρει θ 

Ρερςεφόνθ Σζξτου, «θ ενεργοποίθςθ του κεατι να αςχολθκεί με ζνα κοινωνικό 

πρόβλθμα και να κάνει κάτι γι’ αυτό, ζςτω μζςα από το δράμα, είναι μια καλι βάςθ 

                                                
13

 Αναλυτικι αναφορά ςε εκείνεσ τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ του Freire που εφαρμόηονται και 
επθρεάηουν τον χϊρο του «κεάτρου ςτθν εκπαίδευςθ» γίνεται ςτο κεφάλαιο «κεωρθτικό 
υπόβακρο». 
14 Θ «Ροιθτικι του καταπιεςμζνου» είναι μια διαδικαςία που ζχει ωσ ςτόχο να μετατρζψει τον 
πακθτικό κεατι ςε ενεργθτικό θκοποιό. Αποτελείται από τζςςερα ςτάδια: 1) «Γνωριμία με το 
ςϊμα», 2) «Δθμιουργία εκφραςτικοφ ςϊματοσ», 3) «Το κζατρο ωσ γλϊςςα» και 4) «Το κζατρο ωσ 
λόγοσ». Το τρίτο ςτάδιο, «Το κζατρο ωσ γλϊςςα» ενζχει τρεισ βακμίδεσ: α) Θ Ταυτόχρονθ 
δραματουργία, β) Οι παγωμζνεσ εικόνεσ και γ) Το κζατρο φόρουμ. Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 
κατά τθ διάρκεια των φάςεων χρθςιμοποιικθκαν πολφ οι τεχνικζσ των παγωμζνων εικόνων και του 
κεάτρου φόρουμ. Σε αυτιν τθν τελευταία φάςθ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω, γίνεται χριςθ 
περιςςότερων ςτοιχείων και τεχνικϊν τθσ «Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου». Στο Boal 2000, ό.π., ς. 
126- 156.  
15

 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 54.  
16

 Π.π., ς. 16.  
17

 Θ τεχνικι του κεάτρου Φόρουμ περιγράφεται πιο αναλυτικά ςτο κεφάλαιο «Κεωρθτικό 
Υπόβακρο». Ππ., ς. 36-37.  
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για να αναπτφξει τθν κριτικι του ικανότθτα ςε ςχζςθ με το κοινωνικό γίγνεςκαι και 

να βελτιϊςει τθν προςωπικι και ςυλλογικι του υπευκυνότθτα».18 

 

 2. Στόχοι –ςχεδιαςμόσ του κεατρικοφ εργαςτθρίου  

 Σε αυτό το πλαίςιο ςχεδιάςτθκε το κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ. Τα ηθτιματα που τζκθκαν προσ ςυηιτθςθ και ανάλυςθ, δεν 

αποτελοφςαν επιλογζσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, αλλά κζματα που είχαν 

τεκεί από τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια των δφο πρϊτων ςυναντιςεων. Ο 

ςχεδιαςμόσ, δθλαδι, του εργαςτθρίου κεμελιϊκθκε ςτισ αντιλιψεισ των παιδιϊν 

για τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Τα τρία παραγωγικά κζματα που προζκυψαν 

μζςα από ςυηιτθςθ –«μετανάςτεσ και γλϊςςα», «μετανάςτεσ και εργαςία» και 

«ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ μετανάςτεσ»– αποτζλεςαν τον δρόμο προσ τθ 

γνϊςθ, τθν κατανόθςθ και τθν παρζμβαςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ πραγματικότθτα 

υπό μελζτθ.19 Ζτςι, ςε ςχζςθ πάντα με αυτά τα τρία κζματα, επιλζχτθκαν ποικίλα 

κείμενα (ποιιματα, αποςπάςματα από εφθμερίδεσ, αποςπάςματα από 

επιςτθμονικά βιβλία, αποςπάςματα από ςυνεντεφξεισ, αποςπάςματα από 

λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και ολόκλθρα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία) που μζςα από 

ςυηιτθςθ, διατφπωςθ ερωτιςεων, διαμάχθ και κυρίωσ ςυμμετοχι ςε 

δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, κα διευκόλυναν τα 

παιδιά να αναδείξουν και να εκφράςουν ενεργθτικά τισ εμπειρίεσ τουσ με ςκοπό να 

τισ επεξεργαςτοφν κριτικά και να αντιλθφκοφν τα αδφνατα και ιςχυρά ςθμεία τουσ. 

Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, ο ςτόχοσ που τζκθκε ιταν να αρχίςουν οι μακθτζσ 

να αντιμετωπίηουν κριτικά τθν πραγματικότθτα και μζςα από διάλογο, 

προβλθματιςμό και ςυνειδθτοποίθςθ να αναλάβουν δράςθ για τα κζματα που τουσ 

αφοροφν. Θ δυνατότθτα για δράςθ δίνονταν ςτουσ μακθτζσ μζςα από τθ 

δθμιουργία μιασ παράςταςθσ κεάτρου φόρουμ, που αποτελοφςε τον απϊτερο 

ςκοπό του εργαςτθρίου. Θ ςφνδεςθ του κζματοσ τθσ μετανάςτευςθσ με τισ ανάγκεσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ ιταν αναπόδραςτθ: μζςα από τα 

προβλιματα και τισ δυςκολίεσ των μεταναςτϊν, τα παιδιά καλοφνταν να 

ςυνειδθτοποιιςουν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, να μοιραςτοφν ςκζψεισ, 

ςυναιςκιματα και προβλθματιςμοφσ, να δοκιμάςουν εναλλακτικζσ λφςεισ και 

προτάςεισ και τελικά να ενδυναμωκοφν, τοποκετϊντασ κριτικά τον εαυτό τουσ ςτθν 

κοινωνικι πραγματικότθτα. Σε αυτό το ςθμείο, αξίηει να γίνει αναφορά ςτθν 

πρόταςθ του Freire για «ενότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διαφοράσ»20: ςτο πρόγραμμα 

τζκθκε ωσ προτεραιότθτα ο ςεβαςμόσ και θ ιςότθτα ανάμεςα ςε όλα τα μζλθ και 

                                                
18 Ρ. Σζξτου, «Κζατρο και Κοινωνικι Μάκθςθ ςτο Σχολείο: Ετοιμάηοντασ Ενεργοφσ Ρολίτεσ», ςτο Ν. 
Γκόβασ (επιμ.), Το κζατρο και οι παραςτατικζσ τζχνεσ ςτθν εκπαίδευςθ, Δθμιουργικότθτα και 
Μεταμορφϊςεισ, Ρρακτικά τθσ 4

θσ
 Διεκνοφσ Συνδιάςκεψθσ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Δίκτυο 

για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2004, ς. 181-182. 
19

 Γ. Γρόλλιοσ, Ο Paulo Freire και το αναλυτικό πρόγραμμα, Βάνιασ, Κεςςαλονίκθ, 2005, ς. 203. 
20

 Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ κζςθ του βραηιλιάνου παιδαγωγοφ αναφορικά με τθν «ενότθτα 
ςτο πλαίςιο τθσ διαφοράσ» δίνονται ςτο κεφάλαιο «κεωρθτικό υπόβακρο». 
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τουσ πολιτιςμοφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ με κοινό ςτόχο όλων 

τον αγϊνα εναντίον τθσ ανιςότθτασ και τθσ αδικίασ ςτισ καταπιεςμζνεσ ομάδεσ τθσ 

κοινωνίασ. Ζτςι, μπορεί τα παιδιά τθσ τάξθσ να επζλεξαν ωσ πρωταγωνίςτρια του 

ζργου τουσ τθ Μιμόηα, μια μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, αλλά θ ςυγκεκριμζνθ 

θρωίδα αντιπροςϊπευε οποιοδιποτε παιδί –που παρουςίαηε κάποια ιδιαιτερότθτα 

ωσ προσ τθν καταγωγι, τθν εκνοτικι ομάδα, τθ κρθςκεία, τθ ςχολικι επίδοςθ, τθ 

ςωματικι διάπλαςθ– βριςκόταν ςε παρόμοια κζςθ και αντιμετϊπιηε προβλιματα 

προςαρμογισ. Άλλωςτε, όπωσ αναφζρουν θ Susie Mac Donald και ο Daniel Rachel, 

«το Κζατρο των Καταπιεςμζνων είναι κζατρο ςε πρϊτο πρόςωπο πλθκυντικοφ. 

Αρχίηει οπωςδιποτε από μια προςωπικι ιςτορία, αλλά αν αυτι δεν γίνει κοινι, δεν 

πετυχαίνει τον ςτόχο τθσ».21 Σε μια ομάδα κεατϊν-θκοποιϊν κακζνασ βλζπει το 

κοινό πρόβλθμα και ενεργεί εκ μζρουσ και των άλλων. 

 Κακϊσ τα παιδιά καλοφνταν, μζςα από το κζατρο φόρουμ να αναλάβουν 

δράςθ, προτείνοντασ και δοκιμάηοντασ ςτθν πράξθ εναλλακτικζσ λφςεισ και 

τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων ενόσ μετανάςτθ, ζγινε μια 

προςκικθ ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζγινε 

μια προςπάκεια για χριςθ τθσ μεκόδου τθσ «προςζγγιςθσ τθσ κοινωνικισ δράςθσ» 

(social action approach), προκειμζνου να ενςωματωκεί πολιτιςμικό περιεχόμενο 

ςτο κεατρικό εργαςτιριο. Σφμφωνα με τον Banks, αυτι θ προςζγγιςθ αποτελεί το 

τζταρτο και τελευταίο επίπεδο εξζλιξθσ ςε ζνα ςυνεχζσ τθσ πολυπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ.22 Θ πιο ςφνκετθ και βακιά ςυνειδθτοποιθμζνθ αυτι προςζγγιςθ, 

επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ «να κάνουν εργαςίεσ και να αναλάβουν δράςθ που κα 

τουσ δϊςουν τθ δυνατότθτα να προχωριςουν ςε προςωπικζσ, κοινωνικζσ και 

πολιτικζσ δραςτθριότθτεσ που να ςυνδζονται με τισ ζννοιεσ, τα προβλιματα και τα 

ηθτιματα τα οποία μελετοφν».23 Κζματα όπωσ προκαταλιψεισ, κοινωνικζσ αδικίεσ 

και διάφορα κακθμερινά προβλιματα αποτελοφν ηθτιματα που τα παιδιά 

μακαίνουν να χειρίηονται κριτικά και μποροφν να δρουν ζτςι ϊςτε να 

αντιμετωπίηουν αδικίεσ που υπάρχουν ςτο ςχολείο, τθν τοπικι κοινότθτα και τθν 

κοινωνία. Ανάλογθ ιταν θ επιλογι των παιδιϊν, που επζλεξαν το κζμα τθσ 

μετανάςτευςθσ και των προβλθμάτων προςαρμογισ που αντιμετωπίηει ζνασ 

μακθτισ διαφορετικισ καταγωγισ από τθν κυρίαρχθ ομάδα. 

 Βζβαια, προτεραιότθτα δόκθκε ςτθν παραγωγι λόγου εκ μζρουσ των 

μακθτϊν. Άλλωςτε, θ ίδια θ πρόταςθ για τθ δθμιουργία του κεατρικοφ εργαςτθρίου 

τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά, αποτελοφςε ουςιαςτικά μια πρόταςθ ςτα παιδιά να 

                                                
21

S. Mac Donald & D. Rachel, «Το Κζατρο Forum του Augusto Boal για εκπαιδευτικοφσ», Εκπαίδευςθ 
& Θζατρο, Ρανελλινιο Δίκτυο για το Κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τεφχοσ 1, Δεκζμβριοσ 2001, ς. 43.  
22 Σφμφωνα με τον Banks οι τζςςερισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 
εξζλιξθ ςε ζνα ςυνεχζσ τθσ πολυπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ είναι: α) θ προςζγγιςθ των ςυνειςφορϊν, 
β) θ προςκετικι προςζγγιςθ, γ) θ προςζγγιςθ του μεταςχθματιςμοφ και δ) θ προςζγγιςθ τθσ 
απόφαςθσ και κοινωνικισ δράςθσ. Αναλυτικότεροσ λόγοσ των τεςςάρων προςεγγίςεων γίνεται ςτο 
κεφάλαιο «κεωρθτικό υπόβακρο». Στο J. Α. Banks, Ειςαγωγι ςτθν Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, 
(επιςτ. επιμ.) Ε. Κουτςουβάνου, μτφ. Ν. Σταματάκθσ, Ραπαηιςθ, Ακινα, 2004, ς. 60-67. 
23 Π.π., ς. 64. 
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κζςουν τισ ςκζψεισ, τα βιϊματα, τα ςυναιςκιματα και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ 

και να εκφράςουν τελικά τον δικό τουσ λόγο, τθ δικι τουσ άποψθ πάνω ςε κάποιο 

κζμα που είχε προκφψει κατά τθ διάρκεια του περςινοφ προγράμματοσ. Για τον 

λόγο αυτό, το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ 

ςυνζχεια τθσ περςινισ τρίτθσ φάςθσ, όπου επίςθσ ςτόχοσ αποτελοφςε θ παραγωγι 

λόγου εκ μζρουσ τθσ τάξθσ. Σαφϊσ, χρειάηεται να τονιςτεί ότι για τθ ςχολικι χρονιά 

2008-2009, το κζμα δεν ιταν πλζον «το ταξίδι», αλλά θ «μετανάςτευςθ και τα 

προβλιματα προςαρμογισ των παιδιϊν μεταναςτϊν», ζνα κζμα που άγγιηε και 

αφοροφςε ιδιαίτερα τα ςυγκεκριμζνα παιδιά. Άλλωςτε, κατά τθ διάρκεια τθσ 

πρϊτθσ χρονιάσ του προγράμματοσ, μζςα από τα ποικίλα «ταξίδια» που 

ςυντελοφνταν, θ τάξθ προςζγγιηε και ερχόταν ςε επαφι με το Άλλο, με 

οποιονδιποτε τρόπο αυτό οριηόταν ςε κάκε περίπτωςθ. Τζλοσ, θ παραγωγι 

γραπτοφ λόγου δεν αφοροφςε μόνο τθ δθμιουργία του τελικοφ κειμζνου του 

κεάτρου φόρουμ, αλλά και κάποιεσ μικρότερεσ ατομικζσ ι ομαδικζσ γραπτζσ 

εργαςίεσ που ςχεδιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια αυτοφ του εργαςτθρίου. Ζτςι, δόκθκε 

ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του προφορικοφ και του γραπτοφ λόγου του κάκε μακθτι. 

 Στόχοι τζκθκαν και ωσ προσ τθν αναγνωςτικι διαδικαςία: ςφμφωνα με τον 

ςχεδιαςμό, οι μακθτζσ κα ζρχονταν ςε επαφι με μια ποικιλία κειμζνων –

λογοτεχνικϊν και μθ– προκειμζνου να προςεγγίςουν και να αναλφςουν μζςω 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ τα τρία «παραγωγικά κζματα», που είχαν προκφψει κατά 

τθ διάρκεια των δφο πρϊτων ςυναντιςεων. Μζςα από επιλεγμζνα κείμενα 

χαρακτθριςμζνα από ειδολογικι ποικιλία, ςτόχοσ ιταν να επικοινωνιςουν τα 

παιδιά ωσ μία αναγνωςτικι κοινότθτα με τα κζματα που κίγονταν, να ανακαλζςουν 

τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και απόψεισ, να ανταλλάξουν ιδζεσ, να 

προβλθματιςτοφν και τελικά να χρθςιμοποιιςουν ό,τι επικυμοφςαν για τθν 

παραγωγι του δικοφ τουσ λόγου. Αναπτφςςοντασ χαρακτθριςτικά κριτικϊν και 

ανεξάρτθτων αναγνωςτϊν, ςτόχοσ ιταν να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ τθν αξία και τθ 

χρθςιμότθτα τθσ ανάγνωςθσ για τουσ ίδιουσ κακϊσ και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν 

κακθμερινότθτα και τισ ανάγκεσ τουσ. Τα κείμενα αυτά, όπωσ αναφζρκθκε 

παραπάνω, αποτελοφςαν ποιιματα και αποςπάςματα από επιςτθμονικά βιβλία, 

από εφθμερίδεσ, από λογοτεχνικά βιβλία και από ςυνεντεφξεισ. Ακολοφκωσ ςτο 

πρόγραμμα, ςυμπεριλιφκθκε θ ανάγνωςθ δφο ολόκλθρων βιβλίων παιδικισ 

λογοτεχνίασ, βιβλίων που αφοροφςαν το Άλλο και τθ διαφορετικότθτα. 

Συγκεκριμζνα, τα δφο βιβλία ιταν Το Κάτι Άλλο τθσ Κάκριν Κζιβ και του Κρισ ίντελ 

και Τα παιδιά των λουλουδιϊν τθσ Jen Wojtowicz.24 Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να 

ςθμειωκεί μια διαφοροποίθςθ ωσ προσ τουσ αναγνωςτικοφσ ςτόχουσ τθσ 

τελευταίασ φάςθσ, ςε ςχζςθ πάντα με το πρόγραμμα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. Τα 

αποςπάςματα και τα βιβλία δεν κα διαβάηονταν από κάκε παιδί χωριςτά ςτον 

                                                
24

 Κ. Κζιβ & Κρισ ίντελ, Το Κάτι Άλλο, μτφ. . Τουρκολιά-Κυδωνιζωσ, Ρατάκθσ, Ακινα, 1996 και J. 
Wojtowicz, Τα Ραιδιά των Λουλουδιϊν, φιλολ. επιμ. Ν. Φωτίου, Επόμενοσ Στακμόσ, Κεςςαλονίκθ, 
2007.   
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ελεφκερο χρόνο και ςε προςωπικό του χϊρο. Θ ανάγνωςθ είχε ςχεδιαςτεί να γίνει, 

κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ, από τουσ μακθτζσ, χωριςμζνουσ ςε ομάδεσ, εντόσ 

των ςχολικϊν ςυναντιςεων ςτον χϊρο του ςχολείου, εκτόσ από λίγα αποςπάςματα 

που τελικά διαβάςτθκαν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια με φωναχτι ανάγνωςθ. 

Τζλοσ, όπωσ ςε κάκε πρόγραμμα που προωκεί τθν ανάγνωςθ και τθν παραγωγι 

προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ζτςι και ςτο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο «θ ομιλία, θ 

ανάγνωςθ και θ γραφι» προςεγγίςτθκαν «ωσ αλλθλοςυνδεόμενα ςτοιχεία ςτθν 

αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ».25 Άλλωςτε, θ κεωρία 

του Freire, ςτο ςφνολό τθσ, απορρίπτει τθ δθμιουργία μιασ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ 

ωσ ζνα κλειςτό ςφςτθμα. Αντίκετα, ενκαρρφνει τον εμπλουτιςμό του προγράμματοσ 

που προτείνει με ςτοιχεία άλλων κεωρθτικϊν εργαςιϊν, κι ζτςι τάςςεται υπζρ μιασ 

δυναμικισ ενοποίθςθσ προφορικϊν και γραπτϊν τφπων επικοινωνίασ.26 

 Ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι ςτόχοι που τζκθκαν ςτο κεατρικό 

εργαςτιρι ιταν να εξοικειωκεί θ τάξθ περιςςότερο με τθν τεχνικι του κεάτρου 

φόρουμ –ςε μια πιο ολοκλθρωμζνθ τθσ μορφι– αλλά και γενικότερα με τθν 

«Ροιθτικι του καταπιεςμζνου», θ οποία ςυμπεριλαμβάνει πολλζσ προτάςεισ, 

αςκιςεισ και τεχνικζσ. Από τθν «Ροιθτικι του καταπιεςμζνου» δόκθκε ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτο τρίτο ςτάδιο που πραγματεφεται το «κζατρο ωσ γλϊςςα».27 Βζβαια, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των «παραγωγικϊν κεμάτων» 

δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να επιλζξουν τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ 

που επικυμοφν, προκειμζνου να εκφράςουν καλφτερα τισ απόψεισ και τα 

                                                
25 Γρόλλιοσ & Καρανταΐδου & Κορομπόκθσ & Κοτίνθσ & Λιάμπασ 2003, ό.π., ς. xxxv. 
26 Π.π., ς. xxvii. Βζβαια, κατά καιροφσ ζχουν εκφραςτεί διακριτικά κάποιεσ διαφωνίεσ ανάμεςα ςτθν 
ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ και ςτο πρόγραμμα γραμματιςμοφ του Freire. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 
Richard Gibson, παρότι εντοπίηει διαφορζσ ανάμεςα ςτθ φωνθτικι προςζγγιςθ του Freire και τισ 
διακθρφξεισ των κεωρθτικϊν τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ, κεωρεί ότι αυτζσ παραβλζπονται ςτο 
ςφνολό τουσ, κακϊσ αυτό που προβάλλεται ςτθ κεωρία του Βραηιλιάνου παιδαγωγοφ δεν είναι θ 
μζκοδοσ που χρθςιμοποιεί, αλλά θ πολιτικι διάςταςθ που αποδίδει ςτθν ζννοια του γραμματιςμοφ. 
Υποςτθρίηει ότι, κακϊσ οι περιςςότεροι κεωρθτικοί τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ ςυμφωνοφν με τθν 
πολιτικι του Freire ότι θ γνϊςθ τθσ γραφισ και τθσ ανάγνωςθσ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθ 
διόρκωςθ τθσ κοινωνίασ που λειτουργεί για τουσ λίγουσ, επιμζρουσ διαφορζσ, όπωσ θ 
πρωταρχικότθτα ι μθ τθσ φωνθτικισ προςζγγιςθσ, αγνοοφνται. Για τον βραηιλιάνο παιδαγωγό το 
περιεχόμενο του προγράμματοσ γραμματιςμοφ υπερζχει τθσ μορφισ του και αυτό είναι που κακιςτά 
το πρόγραμμα πιο αποτελεςματικό και για τον ίδιο, πιο απελευκερωτικό. Ζτςι εξθγείται το γεγονόσ 
ότι τα κείμενά του δεν κατευκφνονται από τθ μζκοδο γραμματιςμοφ που προτείνει αλλά από το 
πολιτικό του όραμα, τθν οργάνωςθ ςτρατθγικϊν και τακτικϊν. Στο R. Gibson, The Promethean 
Literacy: Paulo Freire’s Pedagogy of Reading, Praxis and Liberation, Copyrighted Dissertation, The 
Pennsylvania State University, 1994, ς. 14-16. 
27 Ρροθγουμζνωσ αναφζρκθκαν τα τζςςερα ςτάδια τθσ «Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου» ςφμφωνα με 
τον εμπνευςτι τθσ Augusto Boal. Σε αυτό το ςθμείο γίνεται αναφορά ςυγκεκριμζνα ςτο τρίτο ςτάδιο, 
«το κζατρο ωσ γλϊςςα», επειδι χρθςιμοποιικθκε ςτθ ςυγκεκριμζνθ τθ φάςθ του προγράμματοσ. 
Ζτςι, το ςτάδιο «κζατρο ωσ γλϊςςα» αποτελείται από τρεισ βακμίδεσ που κακεμιά ςθμειϊνει ζνα 
διαφορετικό βακμό άμεςθσ ςυμμετοχισ του κεατι ςτθν παράςταςθ. Ριο αναλυτικά, θ ταυτόχρονθ 
δραματουργία αποτελεί τθν πρϊτθ βακμίδα που ο κεατισ επεμβαίνει, αλλά χωρίσ να εμφανίηεται 
ςτθ ςκθνι. Θ δεφτερθ βακμίδα είναι οι παγωμζνεσ εικόνεσ που ζχουν αρκετζσ παραλλαγζσ και θ 
τρίτθ βακμίδα είναι το κζατρο φόρουμ με απόλυτθ ςυμμετοχι του κοινοφ. Στο Μποάλ 1981, ό.π., ς. 
28-39. Ακολοφκωσ, ςτθν περιγραφι των ςυναντιςεων δίνονται αναλυτικά οι τρεισ βακμίδεσ τθσ 
«ποιθτικισ του καταπιεςμζνου». 
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ςυναιςκιματά τουσ. Με τον τρόπο αυτό κα διαφαίνονταν οι πιο δθμοφιλείσ, οικείεσ 

ι εφχρθςτεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, οι οποίεσ είχαν 

προκφψει λόγω του περςινοφ προγράμματοσ. 

 Στο κεατρικό εργαςτιρι χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι δόκθκε ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθ δραματικι ζκφραςθ των παιδιϊν και ςτα ςτοιχεία του κεάτρου. 

Κακϊσ, δθλαδι, απϊτεροσ ςτόχοσ ιταν θ δθμιουργία και θ παρουςίαςθ μιασ 

παράςταςθσ βαςιςμζνθσ ςτθν τεχνικι κζατρο φόρουμ, εφλογο ιταν να ςτραφεί το 

ενδιαφζρον και προσ τθν υποκριτικι, τισ ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ, τθ χριςθ 

φροντιςτθριακϊν αντικειμζνων, τθν εξοικείωςθ με τον χϊρο και τα ςκθνικά, 

ςτοιχεία που αφοροφν περιςςότερο το κζατρο παρά τθ δραματοποίθςθ. Ενϊ , 

δθλαδι, ςτισ προθγοφμενεσ φάςεισ οι ςτόχοι που είχαν τεκεί ςε ό,τι αφορά ςτθ 

δραματοποίθςθ ιταν παιδαγωγικοί, ςτο τελευταίο κεατρικό εργαςτιριο 

προςτζκθκαν και κάποιοι καλλιτεχνικοί. Σαφϊσ, θ παρουςίαςθ μιασ κεατρικισ 

παράςταςθσ δεν κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ μια δράςθ που χαρακτθρίηεται από 

ζλλειψθ αυκεντικότθτασ ι ζλλειψθ περιεχομζνου ι ζλλειψθ ςτόχου, όπωσ κατά 

καιροφσ ζχει κατθγορθκεί, οφτε ωσ αναηιτθςθ ταλζντων και ςπατάλθ δθμιουργικϊν 

ωρϊν χωρίσ ιδιαίτερο εκπαιδευτικό όφελοσ.28 Αντικζτωσ, θ διαδικαςία για τθν 

παρουςίαςθ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ κεωρείται ότι μπορεί να ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτον ςχθματιςμό μιασ κοινότθτασ που διαπνζεται από πνεφμα 

ςυνεργαςίασ και ςυλλογικότθτασ και που διευρφνει τθ ςυνεργαςία πζρα από τα 

όρια του ςχολείου και του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Θ προετοιμαςία, δθλαδι, 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράςταςθσ ζκετε ωσ παράλλθλο ςτόχο τθ ςφνδεςθ των μελϊν 

του Δενδροπόταμου, ςυμπεριλαμβανομζνων γονιϊν, δαςκάλων, μακθτϊν. 

Συγκεκριμζνα για τα μζλθ τθσ τάξθσ ο Michael Fleming ςθμειϊνει ότι ςτθν 

υποκριτικι δεν πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ ςχζςθ θκοποιοφ και κεατι, 

αλλά οι ςχζςεισ μεταξφ των θκοποιϊν, που ςυνεργάηονται πάνω ςε ζνα ςυλλογικό 

ςτόχο, τθν παράςταςθ. Επιπλζον, τονίηει ότι θ υποκριτικι δεν πρζπει να λαμβάνεται 

ωσ μια μθ αυκεντικι μίμθςθ ςυμπεριφοράσ κάποιου ρόλου, αλλά ωσ αποτφπωςθ 

ενόσ αυκεντικοφ αιςκιματοσ.29 Ο Brian Woolland πάλι, υποςτθρίηοντασ ότι θ 

κεατρικι παράςταςθ μπορεί να αποτελεί τθν αβίαςτθ απόλθξθ μιασ 

δραματοποίθςθσ, υπογραμμίηει ότι «κάκε δουλειά δράματοσ (ι κεάτρου) εμπλζκει 

ςε κάποιο ςτάδιο απαραίτθτα ζνα κοινό».30 Άλλωςτε, ςτο δράμα που γίνεται ςε μια 

ςχολικι τάξθ, οι μακθτζσ λειτουργοφν ταυτόχρονα ωσ ςυμμετζχοντεσ και ωσ κοινό, 

κακϊσ κάκε ομάδα παρουςιάηει τθ δραςτθριότθτά τθσ ςε μια άλλθ ομάδα. Θ 

ςυγκεκριμζνθ, δθλαδι, προςζγγιςθ κινείται προσ τθ ςταδιακι ςφηευξθ τθσ διαμάχθσ 

ανάμεςα ςτθ δραματοποίθςθ που κζτει αποκλειςτικά παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και 

                                                
28

 M. Fleming, Starting Drama Teaching, David Fulton Publishers, London, 2003, ς. 112. 
29

 Fleming 2003, ό.π., ς. 113-114. 
30

 B.Woolland, Θ Διδαςκαλία του Δράματοσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο, μτφ. Ε. Κανθρά, Ελλθνικά 
Γράμματα, Ακινα, 1999, ς. 238. 
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ςε εκείνθ που κζτει καλλιτεχνικοφσ και οδθγεί ςτθ κεατρικι παράςταςθ.31 Ζτςι, θ 

διερευνθτικι δραματοποίθςθ που κζτει παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και αποτελεί 

διδακτικό εργαλείο και θ δραματοποίθςθ που εςτιάηει ςτο κζατρο και προτείνει τθν 

παρουςίαςθ μιασ παράςταςθσ, εμπνευςμζνθσ από τα ίδια τα παιδιά είναι κεμιτό να 

ειδωκοφν ωσ δφο τμιματα ενόσ ςυνεχοφσ που αφορά τθ δραματικι τζχνθ και το 

«κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ». Αςφαλϊσ, κάποιεσ προτεραιότθτεσ κα αλλάξουν, όταν 

θ δραματοποίθςθ εξελίςςεται ςε μια κεατρικι παράςταςθ για ζνα εξωτερικό κοινό. 

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να παραγκωνιςτοφν οι παιδαγωγικοί ςτόχοι του 

εργαςτθρίου, αλλά να προςτεκοφν κάποιοι επιπλζον, καλλιτεχνικοί. 

 Σε γενικζσ γραμμζσ, μζςα από το τελευταίο κεατρικό εργαςτιριο ζγινε μια 

προςπάκεια να ερευνθκεί ο τρόποσ με τον οποίο κα χρθςιμοποιοφςαν τα παιδιά τισ 

δεξιότθτεσ που απζκτθςαν από το προθγοφμενο αναγνωςτικό πρόγραμμα. Με άλλα 

λόγια, το εργαςτιριο κα αποτελοφςε μια δοκιμαςτικι εφαρμογι όςων 

προθγικθςαν που αφοροφςαν ποικίλα κζματα: τθν ανταπόκριςθ ςτθν αναγνωςτικι 

διαδικαςία, τθν ικανότθτα νοθματοδότθςθσ των κειμζνων, τθν ανάπτυξθ 

δραματικισ ζκφραςθσ και τθν ανταπόκριςθ ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, τθν 

προϊκθςθ τθσ ςυνεργατικισ διάκεςθσ και του ομαδικοφ πνεφματοσ, όπωσ και τθν 

απόκτθςθ ςεβαςμοφ και εκτίμθςθσ για το διαφορετικό. Τζλοσ, κα μελετοφνταν αν 

ςυντελζςτθκε κάποια αλλαγι των ςτάςεων των μακθτϊν, μια αλλαγι που 

ςχετιηόταν απόλυτα με το προθγοφμενο αναγνωςτικό πρόγραμμα. 

 Κάκε ςυνάντθςθ περιλάμβανε ζνα ειςαγωγικό ςτάδιο προετοιμαςίασ, 

ςυγκζντρωςθσ και ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν ςτθ δραματικι διαδικαςία. Μζςα 

από κεατρικό παιχνίδι και διάφορεσ αςκιςεισ –αναπνοισ, χαλάρωςθσ, ςωματικισ-

πνευματικισ-ψυχολογικισ δραςτθριοποίθςθσ– οι μακθτζσ ειςιγαγαν τον εαυτό 

τουσ ςτο δραματικό περιβάλλον. Βζβαια, ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ, θ τάξθ 

χρειάςτθκε περιςςότερο χρόνο ςτο ειςαγωγικό αυτό ςτάδιο, προκειμζνου να 

επανακτιςει τουσ περςινοφσ ρυκμοφσ τθσ. Σφντομα, θ πλειονότθτα των παιδιϊν, 

βαςιηόμενθ ςε προςωπικζσ ανάγκεσ και επικυμίεσ, άρχιςε να αυτοςχεδιάηει 

ατομικά το ειςαγωγικό ςτάδιο και κατ’ επζκταςθ τθν προετοιμαςία ςτθ δραματικι 

                                                
31

 Στθ ςυγκεκριμζνθ διαμάχθ, θ πρϊτθ κζςθ, με κυριότερουσ εκπροςϊπουσ τον Gavin Bolton και τθ 
Dorothy Heathcote υποςτθρίηει ότι θ δραματοποίθςθ αποτελεί μία μζκοδο, ζνα διδακτικό εργαλείο 
για τθν προςζγγιςθ διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ διαδικαςία, ςτθν 
επεξεργαςία των ιδεϊν και εννοιϊν με τθ χριςθ των κεατρικϊν ςυμβάςεων κακθμερινά ςτθν τάξθ. 
Θ κεατρικι παράςταςθ δεν αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Στον αντίποδα 
αυτισ τθσ άποψθσ, βρίςκεται θ δεφτερθ κζςθ που δίνει ζμφαςθ ςτο καλλιτεχνικό αποτζλεςμα μιασ 
κεατρικισ παράςταςθσ και ενδιαφζρεται να καλλιεργιςει κεατρικζσ δεξιότθτεσ ςτουσ μακθτζσ 
(υποκριτικι, ςτάςθ ςϊματοσ, φωνθτικι, ζκφραςθ λόγου) και να διδάξει κεωρία και λογοτεχνία 
κεάτρου. Βαςικότεροσ εκφραςτισ τθσ δεφτερθσ άποψθσ είναι ο David Hornbrook. Στο παρόν 
κεφάλαιο –και γενικότερα ςτθν ζρευνα– γίνεται μια πρόταςθ για ςφνκεςθ ςτοιχείων από τισ δφο 
κζςεισ, ϊςτε θ δραματοποίθςθ ωσ διδακτικό εργαλείο και ωσ καλλιτεχνικό προϊόν να αποτελοφν 
τμιματα ενόσ ςυνεχοφσ. Στο κεωρθτικό κεφάλαιο τθσ ζρευνασ περιγράφεται αναλυτικά θ 
ςυγκεκριμζνθ διαμάχθ, γνωςτι ωσ «the Hornbrook effect» κακϊσ και θ κζςθ που παίρνει θ 
εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια. C. Day & J.L. Norman, Issues in educational drama, The Falmer Press, 
London, 1983, ς. 29, D. Hornbrook, Education and Dramatic Art, Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1989,

 

Woolland 1999, ό.π., ς. 237. 
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διαδικαςία. Σαφϊσ, υπιρχαν μακθτζσ που ακολουκοφςαν τισ υποδείξεισ και 

προτάςεισ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςτθ ςυνζχεια 

ο ςχεδιαςμόσ του εργαςτθρίου προζβλεπε τρία «παραγωγικά κζματα», που είχαν 

προκφψει μζςα από τισ απόψεισ των παιδιϊν. Για κάκε «παραγωγικό κζμα» είχε 

επιλεγεί μια ποικιλία κειμζνων, τα οποία κα αναλφονταν με δραςτθριότθτεσ 

βαςιςμζνεσ ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Οι δραςτθριότθτεσ δεν ιταν αυςτθρά 

προκακοριςμζνεσ, αλλά απλϊσ προτείνονταν από τθν εκπαιδευτικό – ερευνιτρια, 

αφινοντασ πολλζσ δυνατότθτεσ ςτθν επιλογι και ζμπνευςθ των μακθτϊν. Άλλωςτε, 

επιπρόςκετοσ ςτόχοσ ιταν να αναδειχκοφν οι πιο δθμοφιλείσ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Μετά τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία του 

υλικοφ των «παραγωγικϊν κεμάτων», μζςα από ςκζψεισ, προβλθματιςμοφσ, 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ των παιδιϊν, οι μακθτζσ καλοφνταν να αςχολθκοφν με τθν 

«Ροιθτικι του καταπιεςμζνου» και ςυγκεκριμζνα το κζατρο φόρουμ, που 

αποτελοφςε τον απϊτερο ςτόχο τθσ τελευταίασ φάςθσ. Σαφϊσ, κακϊσ το 

εργαςτιριο ςτόχευε ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν και των ενδιαφερόντων των 

παιδιϊν, οποιοςδιποτε επαναςχεδιαςμόσ ιταν αναμενόμενοσ και ευπρόςδεκτοσ –

και ςφμφωνοσ με τθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ δράςθσ– εφόςον ςυμβάδιηε ανάλογα 

με τισ εκάςτοτε προτάςεισ και επικυμίεσ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. 

 Σε ό,τι αφορά ςτισ μεκόδουσ ςυλλογισ δεδομζνων του εργαςτθρίου, 

επιλζχτθκε και πάλι θ χριςθ τθσ ανοιχτισ παρατιρθςθσ, θ οποία με επιτυχία είχε 

ςυντελζςει ςτθν καταγραφι όλων των περιςτατικϊν τθσ τάξθσ κατά τθ μεγαλφτερθ 

διάρκεια του περςινοφ προγράμματοσ. Βζβαια, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια κα 

ιταν ενιμερθ πριν από κάκε ςυνάντθςθ για το ακριβζσ πλάνο των δραςτθριοτιτων 

που κα ακολουκοφνταν, γεγονόσ που τθ διευκόλυνε ςτθν καταγραφι κατά τθ 

διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ.32 Ζτςι, για κάκε ςυνάντθςθ είχαν οριςτεί κάποιεσ 

κεματικζσ εςτίαςθσ που είχαν υποδειχκεί νωρίτερα από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια και χρειαηόταν ιδιαίτερθ προςοχι.33 Επίςθσ, ηθτικθκε από τουσ 

μακθτζσ θ ςυγγραφι προςωπικοφ θμερολόγιου κάκε ςυνάντθςθσ. Πμωσ, το 

θμερολόγιο αποτζλεςε μια εργαςία ςτθν οποία θ πλειοψθφία τθσ τάξθσ δεν 

ανταποκρίκθκε. Αυτό ιταν μια διαπίςτωςθ που είχε ςυντελεςτεί από τθν πρϊτθ 

χρονιά του προγράμματοσ: μόνο τζςςερισ μακθτζσ είχαν αςχολθκεί με τθν 

θμερολογιακι γραφι, κακϊσ οι περιςςότεροι δεν ιταν εξοικειωμζνοι με αυτι ι τθ 

κεωροφςαν άςκοπθ, εφόςον δεν επρόκειτο να διαβαςτεί ποτζ δυνατά ςτθν τάξθ.34 

                                                
32 H. Altrichter & P. Posch & B. Somekh, Οι εκπαιδευτικοί ερευνοφν το ζργο τουσ, Μια ειςαγωγι ςτισ 
μεκόδουσ τθσ ζρευνασ δράςθσ, μτφ. Μ. Δελθγιάννθ, Μεταίχμιο, Ακινα, 2001, ς. 134. 
33 Ριο ςυγκεκριμζνα, οι κεματικζσ εςτίαςθσ ςτισ δφο πρϊτεσ ςυναντιςεισ του εργαςτθρίου 
αφοροφςαν τθ διερεφνθςθ των κεμάτων που απαςχολοφςαν τα παιδιά και τθ δθμιουργία των 
«παραγωγικϊν κεμάτων». Ακολοφκωσ θ εςτίαςθ μετατοπίςτθκε ςε κζματα που αφοροφςαν και το 
περςινό πρόγραμμα: ςτερεότυπεσ απόψεισ τθσ τάξθσ, ανάκλθςθ προςωπικϊν εμπειριϊν των 
μακθτϊν, νοθματοδότθςθ διαφόρων κειμζνων, παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, αλλαγι 
ςτάςεων και βίωςθ κοινωνικϊν καταςτάςεων, ςεβαςμόσ ςτον εαυτό και ςτο Άλλο. 
34

 Συγκεκριμζνα τθν πρϊτθ χρονιά θμερολόγιο κρατοφςαν ο Τάκθσ (που δεν ςυμμετείχε φζτοσ ςτο 
πρόγραμμα), ο Στζφανοσ (που φζτοσ είχε μετεγγραφεί από το ςχολείο του Δενδροπόταμου), ο Τίμοσ 
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Τθ δεφτερθ ςχολικι χρονιά, θμερολόγιο κράτθςαν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ 

Αναςταςία, θ Μαρίνα και θ Ελίνα, που είτε κατζγραφαν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ 

είτε εξζφραηαν τα ςυναιςκιματά τουσ για τθ κεατρικι διαδικαςία. Ράντωσ, όλοι οι 

μακθτζσ είχαν εκφράςει τθ δυςκολία και τθν πίεςι τουσ από τον φόρτο εργαςίασ 

των μακθμάτων και απαιτιςεων τθσ Εϋ Δθμοτικοφ. Ραρ’ όλα αυτά, τα παιδιά 

ανταποκρίκθκαν ςτισ υπόλοιπεσ γραπτζσ εργαςίεσ, που ςυμπεριλιφκθκαν ςτον 

προςωπικό φάκελο του κάκε παιδιοφ, ο οποίοσ περιείχε και το περςινό ατομικό 

τετράδιο ταξιδιοφ του. Σαφϊσ, επιλζχτθκε θ ςυγγραφι προςωπικοφ αναλυτικοφ 

θμερολογίου κάκε ςυνάντθςθσ από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια και τθ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια. Τελικά, οι δφο εκπαιδευτικοί ςτο θμερολόγιό τουσ, 

εκτόσ από τθν κακθμερινι, αναλυτικι καταγραφι των περιςτατικϊν ι των 

προβλθματιςμϊν που προζκυπταν, κατζγραφαν τα ςχόλια των γονιϊν (όταν 

επιςκζπτονταν το ςχολείο και το εντευκτιριο) ι τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ. 

Στθ ςυλλογι δεδομζνων χρειάηεται να ςυμπεριλθφκεί θ βιντεοςκόπθςθ τθσ τελικισ 

παράςταςθσ φόρουμ ςτο Μουςείο και δφο ερωτθματολόγια που δόκθκαν ςτουσ 

μακθτζσ προσ ςυμπλιρωςθ, ςτο τζλοσ των ςχολικϊν ςυναντιςεων.35 Ακολοφκωσ, 

περιγράφονται τα τρία «παραγωγικά κζματα» όπωσ αυτά αναλφκθκαν με 

δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ κατά τισ ςχολικζσ 

ςυναντιςεισ. 

 

 3. Ραραγωγικά κζματα 

α. Μετανάςτεσ και εργαςία 

 Το πρϊτο «παραγωγικό κζμα» που τζκθκε ςτθν τάξθ ιταν οι «μετανάςτεσ και 

εργαςία». Επιλζχτθκαν και διαβάςτθκαν από τα παιδιά δφο άρκρα εφθμερίδων 

ςχετικά με ζνα περιςτατικό τθσ τρζχουςασ τότε επικαιρότθτασ, τθν επίκεςθ με 

βιτριόλι ςτθ μετανάςτρια βουλγαρικισ καταγωγισ και γραμματζα του Ραναττικοφ 

Σωματείου Κακαριςτριϊν και Οικιακϊν Εργαηομζνων, Κωνςταντίνα Κοφνεβα.36 Ο 

Freire κεωροφςε απαραίτθτθ τθν ανάλυςθ άρκρων και ςχολίων των εφθμερίδων 

μετά από ζνα ςυμβάν, ωσ μία μζκοδο που μποροφςε να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ 

ενόσ κριτικοφ πνεφματοσ και μιασ ελεφκερθσ ςυνείδθςθσ.37 Επιπλζον, ο Boal, ςτθν 

«Ροιθτικι του καταπιεςμζνου» προτείνει το «κζατρο εφθμερίδα», που αποτελείται 

από μια ςειρά τεχνικϊν που επιτρζπουν να μετατρζπονται τα νζα των εφθμερίδων 

ςε κεατρικζσ ςκθνζσ (Newspaper theater).38 Στα άρκρα ςχετικά με τθν επίκεςθ ςτθν 

Κωνςταντίνα Κοφνεβα αναφζρεται χαρακτθριςτικά ότι «θ Ρρόεδροσ και 

                                                                                                                                       
(που διλωνε τθ δεφτερθ χρονιά πολφ πιεςμζνοσ από τα μακιματα) και θ Αναςταςία (θ μοναδικι 
από τουσ τζςςερισ μακθτζσ, που ςυνζχιςε τθ ςυγγραφι θμερολογίου και τθ δεφτερθ χρονιά). 
35

 Τα ςυγκεκριμζνα ερωτθματολόγια αναλφονται ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ κεφαλαίου. 
36

 Από τθν εφθμερίδα Ελευκεροτυπία 25/12/08 και ςτο διαδίκτυο «Κωνςταντίνα Κοφνεβα» ςτο 
http://www.e-write.gr/posts/564 και «Βελτιϊνεται θ υγεία τθσ Κ. Κοφνεβα» ςτο http://tvxs.gr/v2346.  
37

 Φρζιρε 1977, ό.π., ς. 147.  
38

 Το «κζατρο εφθμερίδα» ανικει ςτο τζταρτο ςτάδιο τθσ «Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου», το οποίο 
ο Boal ονομάηει «το κζατρο ωσ λόγοσ». Μποάλ 1981, ό.π., ς. 40- 41.  

http://www.e-write.gr/posts/564
http://tvxs.gr/v2346
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Αντιπρόεδροσ του Σωματείου καταγγζλλουν ότι θ επίκεςθ προζρχεται από κφκλουσ 

τθσ εργοδοςίασ, θ οποία τρομοκρατοφςε όλεσ τισ εργαηόμενεσ και ειδικότερα τθν 

Κοφνεβα επειδι ιταν βουλγαρικισ καταγωγισ και ςυνεπϊσ πιο ευάλωτθ». Γίνεται 

λόγοσ για απόλυςθ οποιαςδιποτε γυναίκασ τολμοφςε να ηθτιςει τον ςεβαςμό των 

δικαιωμάτων τθσ, για βαριά εκμετάλλευςθ των εργαηομζνων και για καταπάτθςθ 

εργαςιακϊν και αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων. Αναφζρεται ακόμθ ότι θ Κωνςταντίνα 

Κοφνεβα, που «ςφμφωνα με πλθροφορίεσ ιλκε ςτθν Ελλάδα λόγω ιατρικϊν 

προβλθμάτων του ανιλικου παιδιοφ τθσ», «παρότρυνε τουσ ςυναδζλφουσ τθσ να 

μθν υπογράψουν για περιςςότερα χριματα από αυτά που κα ζπαιρναν. Θ εταιρεία 

ςτθν οποία δοφλευαν ικελε να τουσ φάει ζνα μζροσ από το δϊρο των 

Χριςτουγζννων». 

 Ο Freire υποςτιριξε ότι θ βαςικι αναςφάλεια των καταπιεηόμενων ςυνδζεται 

άμεςα με τθν υποδοφλωςθ τθσ εργαςίασ τουσ, που ςυνεπάγεται πραγματικά τθν 

υποδοφλωςθ του προςϊπου τουσ. Τόνιςε ότι όταν οι άνκρωποι είναι εξαρτθμζνοι, 

αναςφαλείσ και μόνιμα απειλοφμενοι ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο, τότε δεν μποροφν 

να αρτιωκοφν.39 Ραρόμοια ςφνδεςθ ζκαναν οι μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ 

που ςχολίαςαν ότι οι μετανάςτεσ είναι «αδφναμοι» γιατί «δεν ζχουν δικι τουσ 

δουλειά/εξαρτϊνται από τουσ δυνατοφσ και πλοφςιουσ τθσ κάκε χϊρασ/φοβοφνται 

μιπωσ τουσ απολφςουν ι τουσ διϊξουν ςτθ χϊρα τουσ». Μάλιςτα οι δίδυμοι 

Βαλάντθσ και Χρόνθσ, ενιμεροι για τθν ιςτορία τθσ Κωνςταντίνασ Κοφνεβα πριν από 

τθν ανάγνωςθ των άρκρων, ςχολίαςαν τθ μόρφωςθ τθσ μετανάςτριασ βουλγαρικισ 

καταγωγισ ςε αντιδιαςτολι με τθν εργαςία που βρικε ςτθν Ελλάδα: «ιταν 

ςπουδαγμζνθ αλλά ςτθν Ελλάδα ζγινε κακαρίςτρια/ακόμθ και ςε αυτι τθ δουλειά 

που ιταν κατϊτερθ από τα προςόντα τθσ ικελαν να τθν αδικιςουν».  

 Στθ ςυνζχεια, διαβάςτθκαν από τθν τάξθ τζςςερα αποςπάςματα βιβλίων και 

εφθμερίδων που πραγματεφονταν το κζμα τθσ εργαςίασ των μεταναςτϊν.40 Τα δφο 

αποςπάςματα εξζφραηαν εχκρικζσ κζςεισ για τουσ μετανάςτεσ, ενϊ τα άλλα δφο 

κετικζσ. Ριο αναλυτικά, ςτο πρϊτο απόςπαςμα αναφερόταν ότι «…Τουσ ξζνουσ 

εργάτεσ τουσ ονομάηουν ςιμερα φιλοξενοφμενουσ. Φιλοξενοφμενοι όμωσ είναι 

εκείνοι οι άνκρωποι που κάποιοσ τουσ κάλεςε. Καλζςαμε εμείσ αυτοφσ τουσ ξζνουσ; 

Οφτε μασ ρϊτθςε κανείσ. Ιταν γνωςτό από τθν αρχι ότι το 90% του πλθκυςμοφ δεν 

τουσ κζλει και μασ είπαν ψζματα πωσ τάχα χρειαηόμαςτε τουσ ξζνουσ εργάτεσ, πωσ 

είναι ωφζλιμοι για τθν οικονομία μασ και πωσ τάχα ζρχονται εδϊ προςωρινά…»41 

                                                
39

 Φρζιρε 1977, ό.π., ς. 178.  
40 Τα αποςπάςματα που επιλζχκθκαν αποτελοφν κείμενα που εφαρμόςτθκαν ςε ζνα πρόγραμμα 
γραμματιςμοφ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτουσ μετανάςτεσ, μιασ πρόταςθσ 
βαςιςμζνθσ ςτθ κεωρία του Paulo Freire. Το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε τισ ςχολικζσ χρονιζσ 
2000-2001 και 2001-2002, ςτο ςχολείο του «Οδυςςζα», ενόσ ςχολείου για μετανάςτεσ όπου 
διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα. Αναλυτικότερα ςτο Γρόλλιοσ & Καρανταΐδου & Κορομπόκθσ & 
Κοτίνθσ & Λιάμπασ 2003, ό.π.  
41

 Το ςυγκεκριμζνο κείμενο με τίτλο «Μια προκιρυξθ. Γερμανοί ςτθ Γερμανία. Μια εκνικι 
μειονότθτα;» αποτελεί μια προκιρυξθ εκνικιςτικϊν κφκλων τθσ Γερμανίασ. Αποτελεί απόςπαςμα 
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Στο δεφτερο αρνθτικό απόςπαςμα για τθν οικονομικι μετανάςτευςθ υποςτθριηόταν 

ότι οι μετανάςτεσ δεν είναι αναγκαίοι, κακϊσ οποιαδιποτε λειτουργία επιτελοφν κα 

μποροφςε εφκολα να αντικαταςτακεί από καινοτομίεσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ 

επιςτιμθσ. «Ο μετανάςτθσ είναι αυτόσ που ωφελείται από τθ μετανάςτευςθ. Θ 

χϊρα υποδοχισ κακόλου».42 Δεδομζνου ότι το πρϊτο παραγωγικό κζμα βαςίςτθκε 

ςτθν ζννοια τθσ διαμάχθσ «με ςκοπό τθν ερμθνεία των κοινωνικϊν-εκπαιδευτικϊν 

μεταβολϊν και τον προςδιοριςμό των ορίων τθσ παιδαγωγικισ και πολιτικισ 

δράςθσ ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία»43, τα δφο επόμενα αποςπάςματα ιταν 

κετικά απζναντι ςτουσ μετανάςτεσ και ςτθ εργαςία που προςφζρουν ςτθ χϊρα 

υποδοχισ. Ζτςι, το ζνα απόςπαςμα ανζφερε ότι «…Πχι μόνο οι μετανάςτεσ 

παράγουν από τθν πρϊτθ μζρα, αλλά και πλθρϊνουν φόρουσ για πράγματα που 

δεν τουσ ενδιαφζρουν, για υποδομζσ και καταςκευζσ που δεν πρόκειται να χαροφν, 

για κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ μιασ ομάδασ ςτθν οποία δεν μποροφν να 

ανικουν…»44 Το τελευταίο κείμενο, απόςπαςμα από εφθμερίδα, ςχολίαηε τον τφπο 

απαςχόλθςθσ των μεταναςτϊν κακϊσ και τθ διάψευςθ του ιςχυριςμοφ ότι οι 

μετανάςτεσ καταλαμβάνουν τισ κζςεισ εργαςίασ των Ελλινων «Το χωριό ζχει 

ανάγκθ από ξζνα χζρια. Δουλεφουν ςτα χτιματα και κάνουν δουλειζσ που δεν 

μποροφμε εμείσ… Τα παιδιά μασ ςπουδάηουν. Λείπουν από τα χωριά. Ζχουν κατζβει 

ςε μεγαλουπόλεισ… Οι ξζνοι εργάτεσ χρθςιμοποιοφνται για το λιομάηωμα, για το 

ςκάψιμο, για το πότιςμα. Στα κερμοκιπια των γφρω περιοχϊν δουλεφουν επίςθσ 

πολλοί Αλβανοί. Δεν παίρνουν τθ δουλειά κανενόσ…»45 

 Με τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω αποςπαςμάτων, τα παιδιά μζςα από 

ςυηιτθςθ και διάλογο άρχιςαν να εκφράηουν τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ για το 

κζμα. Αυκόρμθτα προζκυψε θ τεχνικι υποςτιριξθ κζςθσ, με τθν οποία τρία παιδιά 

–οι μακιτριεσ ελλθνικισ καταγωγισ Αναςταςία και Μαρίνα, και θ Ζλλθ, μακιτρια 

ομά– ηιτθςαν από όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ να τεκοφν υπζρ ι κατά των 

μεταναςτϊν ςχετικά με το κζμα τθσ εργαςίασ. Θ πλειονότθτα τθσ τάξθσ υποςτιριξε 

τουσ μετανάςτεσ και τόνιςε τθν εκμετάλλευςθ και τισ δφςκολεσ και άδικεσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ τουσ: τουσ χαμθλοφσ μιςκοφσ, τα υπερβολικά ωράρια, τισ χαμθλζσ κζςεισ 

εργαςίασ. Χαρακτθριςτικά θ Αναςταςία ανζφερε ότι «οι ξζνοι δουλεφουν χωρίσ να 

πλθρϊνονται δίκαια… δουλεφουν ςε δουλειζσ κατϊτερεσ από τα προςόντα τουσ», 

ενϊ ο Βαλάντθσ ςθμείωςε ότι «οι ξζνοι είναι φκθνά εργατικά χζρια και 

                                                                                                                                       
από το βιβλίο του Γ. Μαντηουράνθ, Ζλλθνεσ εργάτεσ ςτθ Γερμανία, Gutenberg, Ακινα, 1974. Στο 
Γρόλλιοσ & Καρανταΐδου & Κορομπόκθσ & Κοτίνθσ & Λιάμπασ 2003, ό.π., ς. 181-182.  
42

 Ο τίτλοσ του ςυγκεκριμζνου κειμζνου είναι «Θ μετανάςτευςθ δεν είναι αναγκαία». Αποτελεί 
απόςπαςμα από το βιβλίο του Γκι Σορμάν, Ρεριμζνοντασ τουσ βαρβάρουσ, μτφ. Κ. Ουγοφρλογλου, 
Νζα Σφνορα, Ακινα, 1993. Π.π., ς. 182-183.    
43

 Π.π., ς. I.  
44

 Ο τίτλοσ του ςυγκεκριμζνου κειμζνου είναι «Αυτόσ ο εργάτθσ δεν κοςτίηει τίποτα» και αποτελεί 
απόςπαςμα από το βιβλίο του Γ. Μαντηουράνθ, Ζλλθνεσ εργάτεσ ςτθ Γερμανία, Gutenberg, Ακινα, 
1974. Π.π., ς. 183-184.  
45

 Από τθν εφθμερίδα Το Βιμα 5/4/ 1998. Π.π., ς. 186 και ςτο Γ. Τςιάκαλοσ, Οδθγόσ Αντιρατςιςτικισ 
Εκπαίδευςθσ, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2000, ς. 74-75. 



368 

 

ςυμβιβάηονται με λίγα χριματα γιατί φοβοφνται μιπωσ μείνουν χωρίσ δουλειά». 

Λδιαίτεροσ λόγοσ αξίηει να γίνει για τθ ςτάςθ του Μιχάλθ, μακθτι ελλθνικισ 

καταγωγισ, που ςθμείωςε μια μεταςτροφι. Αναλυτικότερα, ενϊ αρχικά ο μακθτισ 

υποςτιριξε ότι «οι μετανάςτεσ παίρνουν τισ δουλειζσ από τουσ Ζλλθνεσ» και 

οδθγοφν πολλοφσ ντόπιουσ κατοίκουσ ςτθν ανεργία, μζςα από τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ κζςθσ, ο Μιχάλθσ ανακεϊρθςε τθν άποψι του και διλωςε ότι «είναι 

ψζμα ότι οι ξζνοι παίρνουν τισ δουλειζσ και κλζβουν, αλλά είναι χριςιμοι γιατί 

κάνουν δουλειζσ που οι Ζλλθνεσ δεν κα ικελαν να κάνουν». Στθ ςυνζχεια τθσ 

τεχνικισ ο μακθτισ ςυμφϊνθςε με ςυμμακθτζσ του που ςχολίαηαν και κατζκριναν 

τθν εκμετάλλευςθ των μεταναςτϊν ςτο εργαςιακό χϊρο. 

 Ακολοφκωσ, ζπειτα από πρωτοβουλία τθσ Ελίνασ, τθσ Ζλλθσ, τθσ Αναςταςίασ 

και του Βαλάντθ ςτικθκε τθλεοπτικι εκπομπι-ρεπορτάη. Εκεί, τα παιδιά ςε ρόλο 

προςκεκλθμζνων τθσ εκπομπισ –ωσ πολιτικοί, καλλιτζχνεσ και μετανάςτεσ– 

ανζλαβαν να τοποκετθκοφν ςτο κζμα τθσ «μετανάςτευςθσ και εργαςίασ». Μζςα 

ςτθ ςυηιτθςθ που εκτυλίχκθκε, ιδιαίτερο ενδιαφζρον προκάλεςαν οι αποφάςεισ ι 

ςυμβουλζσ ι εναλλακτικζσ λφςεισ που προτάκθκαν από τουσ καλεςμζνουσ με 

ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των μεταναςτϊν: «οι ξζνοι πρζπει να είναι ενωμζνοι μεταξφ 

τουσ και θ ομάδα τουσ να ηθτάει το δίκιο τθσ/να μθ φοβοφνται οι ξζνοι και να 

αναφζρουν ςτουσ ανϊτερουσ τισ αδικίεσ που γίνονται ςτθ δουλειά τουσ/να μθν 

ντρζπονται και να είναι δυνατοί να μιλιςουν καλά ελλθνικά».46 Βζβαια, οι μακθτζσ 

αναφζρκθκαν και ςε ςυμβουλζσ όςον αφορά τθν κυρίαρχθ ομάδα: «όλοι οι 

άνκρωποι πρζπει να είναι δίκαιοι με τουσ ανκρϊπουσ και να μθ νοιάηονται για τθ 

διαφορετικι καταγωγι/να μθν εκμεταλλεφονται τουσ ξζνουσ γιατί είναι από άλλθ 

χϊρα/χρειάηεται να αντιμετωπίηουμε τουσ μετανάςτεσ ωσ ίςουσ και αν ζχουν τα 

προςόντα να ζχουν καλζσ δουλειζσ και κανονικοφσ μιςκοφσ/και εμείσ κα 

μποροφςαμε να φφγουμε μετανάςτεσ ςε ξζνθ χϊρα και τότε κα κζλαμε να μασ 

αδικοφν;» 

 

β. Μετανάςτεσ και γλϊςςα 

 Το δεφτερο «παραγωγικό κζμα» αφοροφςε τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν 

οι μετανάςτεσ ςτθ νζα πατρίδα λόγω τθσ ζλλειψθσ επάρκειασ ςτθν κυρίαρχθ 

γλϊςςα επικοινωνίασ. Ριο αναλυτικά διαβάςτθκαν από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια τα ποιιματα τθσ Ντάντθσ Σιδζρθ «Ειπϊκθκε» και «Ρροςαρμογι», όπου 

θ ποιιτρια –μετανάςτρια ςτθ Γερμανία– αναφζρεται ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ ι 

αφομοίωςθσ ενόσ μετανάςτθ ςτθ νζα πατρίδα, όταν δεν γνωρίηει τθν κυρίαρχθ 

γλϊςςα.47 Στθ ςυνζχεια, διαβάςτθκαν από τα παιδιά τζςςερα αποςπάςματα από 

ςυνεντεφξεισ μεταναςτϊν, οι οποίοι αναφζρονταν ςτισ πρϊτεσ εντυπϊςεισ και 

                                                
46

 Ρροφανϊσ, οι παραπάνω ςκζψεισ και προτάςεισ των παιδιϊν επθρζαςαν αργότερα τθ δθμιουργία 
του κεάτρου φόρουμ, κακϊσ αναηιτθςαν μια πρωταγωνίςτρια που να διεκδικεί το δίκιο τθσ, να 
τολμάει να μιλιςει και να προςπακεί να επικοινωνιςει ςτθ γλϊςςα των ςυμμακθτϊν τθσ. 
47 D. Sideri, Hinter dem Schlaf höre ich mich besser, Romiosini, Braunschweig, 2001, ς. 57, 64. 
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δυςκολίεσ που είχαν ερχόμενοι ςτθ νζα πατρίδα. Βζβαια, ςτισ ςυνεντεφξεισ, άλλοι 

μετανάςτεσ παρουςιάηονταν πιο αιςιόδοξοι και λιγότερο προβλθματιςμζνοι, ενϊ 

άλλοι ζδειχναν να βιϊνουν μεγάλο πόνο και ςφγχυςθ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ο 

κακζνασ από τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ βριςκόταν ςε λιγότερο ι περιςςότερο 

προχωρθμζνο ςτάδιο «επιπολιτιςμοφ».48 Ζτςι, ςφμφωνα με τα κείμενα, κάποιοσ 

μετανάςτθσ αναφζρει ότι θ πρϊτθ περίοδοσ προςαρμογισ ιταν θ «πιο τρομακτικι 

περίοδοσ εξαιτίασ του προβλιματοσ τθσ γλϊςςασ… παρατιρθςα ότι πολλά ανίδεα 

παιδιά μερολθπτοφςαν εναντίον μου λόγω του χρϊματοσ του δζρματόσ μου και των 

φτωχϊν αγγλικϊν μου… ζλεγα με το ηόρι καμιά λζξθ ςτο ςχολείο και δεν 

καταλάβαινα τίποτα από αυτά που ζλεγαν οι δάςκαλοι και οι δαςκάλεσ. Δεν 

τολμοφςα να κάνω ερωτιςεισ γιατί φοβόμουνα ότι κα κάνω λάκθ».49 Άλλοσ πάλι, 

δθλϊνει πιο αποφαςιςμζνοσ και δυναμικόσ να αγωνιςτεί για να αντιμετωπίςει τισ 

δυςκολίεσ ςτθ νζα προςαρμογι «Μετά από ζνα χρόνο που τον πζραςα νιϊκοντασ 

αδφναμοσ και κρθνϊντασ, αποφάςιςα να παρθγοριςω τον εαυτό μου διαβάηοντασ 

ςκλθρά και παίρνοντασ καλοφσ βακμοφσ. Αυτό ζκανε τουσ δαςκάλουσ και τισ 

δαςκάλεσ και τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ μου να ςυνειδθτοποιιςουν τθ 

ηωντανι μου παρουςία μζςα ςτθν τάξθ…»50 Τζλοσ, υπάρχει και θ περίπτωςθ 

εκείνων των μεταναςτϊν που ζχουν καταφζρει να δθμιουργιςουν νζεσ δίγλωςςεσ, 

δια-πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ «…τϊρα βρίςκω πωσ το να είςαι μετανάςτθσ ι 

μετανάςτρια είναι ζνα πρόςκετο πλεονζκτθμα, γιατί ξζρω τουλάχιςτον δφο 

πολιτιςμοφσ και γλϊςςεσ… πρζπει απλά να είμαι ο εαυτόσ μου. Αν δεν μπορϊ να 

αποδεχτϊ τον εαυτό μου ι να εκτιμιςω τουσ άλλουσ, πϊσ μπορϊ να περιμζνω να 

ηιςω μζςα ςε αυτό το πολυπολιτιςμικό ζκνοσ;» και «είμαι πολφ τυχερόσ που ζχω 

ηιςει ςε δφο χϊρεσ με διαφορετικζσ κοινωνίεσ, πολιτιςμοφσ και ζκιμα, και που ζχω 

τθ δυνατότθτα να μιλάω δφο γλϊςςεσ. Νομίηω πωσ είναι καυμάςιο γιατί με 

βοθκάει να κατανοιςω τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ… Απολαμβάνω τθ ηωι περιςςότερο 

γιατί υπάρχει πιο πολφ χρϊμα ςτθ ηωι μου».51 

 Το γεγονόσ ότι ςτισ ςυνεντεφξεισ ακοφςτθκαν ποικίλεσ απόψεισ, βοικθςε 

ιδιαίτερα τθν τάξθ να αναπτφξει διάλογο και να εκφράςει διάφορεσ απόψεισ, από 

προβλθματιςμοφσ για τθν κατάκτθςθ τθσ κυρίαρχθσ γλϊςςασ, ςε προτάςεισ για τθ 

γριγορθ εκμάκθςι τθσ και ςε ςυμβουλζσ για τθ διατιρθςθ και τθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ του μετανάςτθ. Ζτςι, θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ 
                                                
48 Ωσ «επιπολιτιςμόσ» μεταφράηεται ο αγγλικόσ όροσ «acculturation». Θ Elisabeth Coelho αναφζρει 
ότι «οι μετανάςτεσ και οι μετανάςτριεσ ξεκινοφν μια καινοφρια περίοδο μετάβαςθσ, κακϊσ 
προςαρμόηονται ςτο καινοφριο περιβάλλον τουσ και ςυμβιβάηονται με τισ καινοφριεσ ςυνκικεσ ηωισ 
τουσ. Οι μετανάςτεσ ςυνικωσ περνοφν τζςςερα ςτάδια επιπολιτιςμοφ και προςαρμογισ μετά τθν 
άφιξι τουσ ςτθν καινοφρια χϊρα». Τα ςτάδια του επιπολιτιςμοφ είναι: 1) Άφιξθ και πρϊτεσ 
εντυπϊςεισ, 2) Ρολιτιςμικό ςοκ, 3) Ανάκαμψθ και αιςιοδοξία και 4) Επιπολιτιςμόσ. Ωςτόςο, είναι 
ςθμαντικό να μθν υπεργενικεφεται αυτι θ διαδικαςία. Στο Ε. Coelho, Διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα 
πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. Μθτακίδου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, ς. 97-
98.  
49

 Coelho 2007, ό.π., ς. 101-102.  
50

 Π.π., ς. 103-104.  
51 Π.π., ς. 106-108.  
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αναφζρκθκε ςτα προςωπικά τθσ βιϊματα και τισ δυςκολίεσ που θ ίδια 

αντιμετϊπιςε με τθν ελλθνικι γλϊςςα, ενϊ τόνιςε ότι «καμία γλϊςςα δεν είναι 

ντροπι/κζλει εκτίμθςθ ςτθ δικι μασ γλϊςςα για να εκτιμιςουμε τουσ άλλουσ». 

Σχετικά ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά, υπογράμμιςε ότι «είναι καλό να μακαίνουμε 

από άλλουσ τθ γλϊςςα και τον πολιτιςμό τουσ/θ επιπλζον γλϊςςα είναι προςόν ςτθ 

δουλειά». Τθν ίδια κζςθ υποςτιριξε και ο Μιχάλθσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ 

που ςχολίαςε ότι «ο μετανάςτθσ δεν πρζπει να ξεχάςει τθ γλϊςςα του».52 

 Σε ζνα επόμενο ςτάδιο του δεφτερου «παραγωγικοφ κζματοσ», ηθτικθκε από 

τα παιδιά, ςε ομάδεσ τθσ επιλογισ τουσ, να παρουςιάςουν με τεχνικι 

δραματοποίθςθσ τθσ επιλογισ τουσ κάποιο κζμα που να αφορά τουσ μετανάςτεσ 

και το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ που αντιμετωπίηουν. Ζτςι, δθμιουργικθκαν τρεισ 

ομάδεσ, που θ κακεμιά πραγματεφτθκε διαφορετικό κζμα με διαφορετικι, κάκε 

φορά, τεχνικι δραματοποίθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ πρϊτθ ομάδα με τθν τεχνικι 

του αυτοςχεδιαςμοφ παρουςίαςε μια ςκθνι καταπίεςθσ ςε μία ςχολικι τάξθ: μια 

μακιτρια ελλθνικισ –για τισ ςυμβάςεισ τθσ ιςτορίασ– καταγωγισ (ςυγκεκριμζνα θ 

Ζλλθ παιδί ομά), ζχει διακρίνει ζναν ςυμμακθτι τθσ αλβανικισ καταγωγισ 

(ςυγκεκριμζνα τον Χρόνθ, παιδί ομά), για τισ γνϊςεισ του ςτα Μακθματικά και 

απαιτεί από αυτόν να λφςει τισ δικζσ τθσ αςκιςεισ. Χρειάηεται να τονιςτεί ότι ο 

τρόποσ που του απευκφνει τον λόγο και του ηθτάει τθ βοικειά του δεν ζχει κανζνα 

ςτοιχείο ευγζνειασ και παράκλθςθσ. Απεναντίασ, θ μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ 

παρουςιάηεται αυςτθρι και αγενισ. Τότε, ο μακθτισ αλβανικισ καταγωγισ αρνείται 

να τθ βοθκιςει ςθμειϊνοντασ ότι «αν κζλεισ να ςε βοθκιςω, δεν μπορείσ να μου το 

ηθτάσ αυςτθρά. Δεν είμαι κατϊτερόσ ςου». Εκείνθ, κυμωμζνθ του ανταπαντά «οφτε 

ελλθνικά ξζρεισ να μιλιςεισ καλά. Εγϊ φταίω που ςου ηιτθςα χάρθ, Αλβανάκι. 

Κάτςε και μείνε μόνοσ ςου τϊρα!» 

 Θ δεφτερθ ομάδα επζλεξε τθν τεχνικι των παγωμζνων εικόνων ςε ςυνδυαςμό 

με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, προκειμζνου να δϊςει τθν καταπίεςθ τριϊν 

μεταναςτϊν όςον αφορά τθν κακθμερινότθτά τουσ. Ριο αναλυτικά, ο Μιχάλθσ, 

μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, ο Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ και ο 

Διμοσ, μακθτισ ομά, παρουςίαςαν μια εικόνα ςτθν οποία τρεισ μετανάςτεσ από 

τθ Βουλγαρία δεν ζχουν τροφι, ςτζγθ και δουλειά αλλά ηουν μζςα ςε χαρτόκουτα 

κάπου ςτο λιμάνι. Μζςα από τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ διαφάνθκε ότι κανείσ δεν 

νοιάηεται για αυτοφσ, επειδι δεν μποροφν να επικοινωνιςουν ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα και να εκφράςουν αυτό που κζλουν: «ςτθ δουλειά δεν μασ κζλουν γιατί 

δεν μασ εμπιςτεφονται με τα λίγα ελλθνικά που ξζρουμε/ νομίηουν ότι δεν κα τα 

καταφζρουμε», «οφτε ςπίτι μποροφμε να βροφμε γιατί δεν μασ δίνουν προςοχι με 

τθ γλϊςςα που μιλάμε/ λζνε ότι δεν κα πλθρϊνουμε». Ο προβλθματιςμόσ που 

                                                
52

 Θ ςυγκεκριμζνθ ςυηιτθςθ των παιδιϊν προφανϊσ επθρζαςε τθ δθμιουργία του κεάτρου φόρουμ, 
κακϊσ αργότερα τοποκζτθςαν τθν πρωταγωνίςτρια αλβανικισ καταγωγισ, Μιμόηα, να μιλάει 
ελλθνικά, αλλά ταυτόχρονα να διατθρεί τθ μθτρικι τθσ γλϊςςα και να μακαίνει ςτουσ ςυμμακθτζσ 
τθσ κάποιεσ αλβανικζσ λζξεισ. 
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εξζφραςαν τα παιδιά ιταν «πρζπει να ξεχάςουμε τθ γλϊςςα μασ και να 

κρυβόμαςτε ότι είμαςτε ξζνοι για να μπορζςουμε να ηιςουμε ςτθν Ελλάδα;» 

 Τζλοσ, θ τρίτθ ομάδα παρουςίαςε με τθν τεχνικι τθσ δραματοποιθμζνθσ 

αφιγθςθσ μια ιςτορία καταπίεςθσ ςε ζναν εργαςιακό χϊρο. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

παρουςίαςθσ τθσ ιςτορίασ, θ ομάδα είχε αφθγιτρια τθ Στεφανία, μακιτρια ομά, θ 

οποία ζδινε επεξθγιςεισ και πλθροφορίεσ για τθν υπόκεςθ. Στθν ιςτορία, θ 

Αναςταςία, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ ςε ρόλο ςκλθροφ και άδικου αφεντικοφ, 

ιδιοκτιτθ κρεοπωλείου, παρουςιάηεται να καταπιζηει τισ υπαλλιλουσ του, Μαρίνα, 

Ελίνα, Ελεονϊρα και Μαριάνκθ. Ζτςι, τισ μιλάει άςχθμα, τισ επιπλιττει μπροςτά ςε 

πελάτεσ και ηθτάει από αυτζσ να δουλεφουν παραπάνω από το ωράριό τουσ. Τότε, 

μια υπάλλθλοσ, θ Ελίνα, αλβανικισ καταγωγισ, προςπακεί να του εξθγιςει ότι ζχει 

ανάγκθ να φφγει ςτθν ϊρα τθσ γιατί θ μικρι τθσ κόρθ τθν περιμζνει για να τθν 

παραλάβει από το ςχολείο. Μάλιςτα, θ Ελίνα χρθςιμοποιεί ςτον διάλογο με το 

αφεντικό τθσ αρκετζσ αλβανικζσ λζξεισ και ζτςι τθ βοθκοφν οι υπόλοιπεσ 

ςυναδζλφιςςζσ τθσ να εκφραςτεί ςτα ελλθνικά. Εκείνοσ, βζβαια, ειρωνεφεται τισ 

αλβανικζσ λζξεισ και απειλεί να τθν απολφςει, αν δεν μείνει υπερωρία ςτθ δουλειά. 

Θ ιςτορία τελειϊνει με τθν Ελίνα να μονολογεί επειδι δεν γνωρίηει ικανοποιθτικά 

τθν ελλθνικι γλϊςςα και δεν μπορεί κατά ςυνζπεια να υποςτθρίξει καλά τον εαυτό 

τθσ: «Ρρζπει να ξεχάςω τα αλβανικά μου και να μάκω τζλεια ελλθνικά. Ρϊσ αλλιϊσ 

κα καταφζρω να ηιςω εδϊ;» 

 Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι υπιρξαν κάποιοι μακθτζσ που δεν ςυμμετείχαν 

ςε καμία από τισ τρεισ ομάδεσ. Αποτζλεςαν, όμωσ, το κοινό, εκείνουσ τουσ κεατζσ, 

δθλαδι, που ςφμφωνα με τθν «Ροιθτικι του καταπιεςμζνου» πρότειναν 

εναλλακτικζσ λφςεισ και δράςεισ ςτουσ πρωταγωνιςτζσ. Βζβαια, οι κεατζσ-

ςυμμακθτζσ, ςε μια πρϊτθ μορφι, δεν καλοφνταν να «παίξουν» τισ ιδζεσ τουσ, 

αλλά ζπρεπε απλϊσ να «γράψουν» το νζο κείμενο, το οποίο κα ερμινευε κεατρικά 

θ ίδια ομάδα. Αυτι θ τεχνικι τθσ ταυτόχρονθσ δραματουργίασ53 αποτελεί τθν πρϊτθ 

βακμίδα του «κεάτρου ωσ γλϊςςα». Κατά τον εμπνευςτι του Βoal, θ δεφτερθ 

βακμίδα είναι θ τεχνικι των παγωμζνων εικόνων, ενϊ θ τελευταία και πιο 

ολοκλθρωμζνθ είναι το κζατρο φόρουμ. Ζτςι, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 

φάςθσ, θ τάξθ κα ζρχονταν ςε επαφι με μια ολοκλθρωμζνθ μορφι τθσ «Ροιθτικισ 

του καταπιεςμζνου», ςυγκεκριμζνα και με τισ τρεισ βακμίδεσ του «κεάτρου ωσ 

γλϊςςα», προκειμζνου να καταλιξει ςτθ δθμιουργία του κεάτρου φόρουμ. Οι 

προτάςεισ των παιδιϊν για κάκε ομάδα αφοροφςαν δράςεισ ενδυνάμωςθσ των 

πρωταγωνιςτϊν όπωσ: «δεν πρζπει οι μετανάςτεσ να εγκαταλείψουν τθ μθτρικι 

τουσ γλϊςςα αλλά να μάκουν και πολφ καλά ελλθνικά/πρζπει να ςζβονται τον 

πολιτιςμό τουσ για να τουσ ςεβαςτοφν οι άλλοι/μπορεί αρχικά θ υπάλλθλοσ του 

κρεοπωλείου να ηθτιςει βοικεια από μια ςυνάδελφο και μαηί να εξθγιςουν τθν 

κατάςταςι τθσ». 

 
                                                
53 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 28-31. 
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 γ. Στερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ μετανάςτεσ 

 Το τρίτο παραγωγικό κζμα προζκυψε από τισ ςτερεότυπεσ απόψεισ που είχαν 

εκδθλϊςει αρκετοί μακθτζσ για τουσ μετανάςτεσ κατά τθ διάρκεια των δφο πρϊτων 

ςχολικϊν ςυναντιςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά, προςπακϊντασ μζςα από 

ςυηιτθςθ να χτίςουν τον πρωταγωνιςτι ι τθν πρωταγωνίςτρια του κεάτρου 

φόρουμ και να προςδϊςουν βαςικά χαρακτθριςτικά ςτον ρόλο, εξζφραςαν –όπωσ 

περιγράφεται ςτθν αρχι του κεφαλαίου– κάποιεσ ςτερεότυπεσ απόψεισ για 

μετανάςτεσ και για άτομα ςυγκεκριμζνθσ καταγωγισ όπωσ ρωςικισ, αλβανικισ, 

τουρκικισ, αφρικανικισ, αμερικανικισ ι για τα «φιτςίρια». Πςον αφορά τουσ 

μετανάςτεσ, θ τάξθ δεν περιορίςτθκε μόνο ςτισ προςωπικζσ τθσ απόψεισ αλλά και 

ςε ςτερεότυπα που παράγει θ ίδια θ κοινωνία: «θ κοινωνία φοβάται τουσ ξζνουσ 

γιατί τουσ νομίηει κλζφτεσ/ςτισ ειδιςεισ πάντα ρωτάνε αν ιταν ξζνοσ ι ζλλθνασ. 

Είναι λογικό να είναι ξζνοσ ο κακόσ. Ζτςι κζλουν».  

 Κακϊσ αυτζσ οι ςτερεότυπεσ αρνθτικζσ αντιλιψεισ όταν παγιϊνονται μποροφν 

να πάρουν τθ μορφι κοινωνικϊν προκαταλιψεων που με τθ ςειρά τουσ γίνονται 

κοινωνικό πρόβλθμα και τροφοδοτοφν τθν ξενοφοβία54, ζγινε μια προςπάκεια, 

μζςα από το τρίτο παραγωγικό κζμα, οι μακθτζσ να ςυηθτιςουν, να 

προβλθματιςτοφν, να αντιλθφκοφν και να κρίνουν γενικότερα τθν φπαρξθ των 

ςτερεότυπων, ακόμθ και ςε ζνα παιδικό βιβλίο: αφορμι αποτζλεςε το ζργο του 

Ευγζνιου Τριβιηά, Θ τελευταία μαφρθ γάτα55. Θ Μζνθ Κανατςοφλθ αναφζρει ότι το 

ςυγκεκριμζνο βιβλίο, μζςα από τον αποτροπιαςμό που προκαλεί για τθ γενοκτονία 

των γατϊν, γεννά κατ’ ουςία ςτάςεισ αντιρατςιςτικζσ. Θ ίδια κεωρεί ότι μζςα από 

ζντεχνα καταςκευαςμζνα κείμενα, μπορεί ο μικρόσ αναγνϊςτθσ να 

ςυνειδθτοποιιςει τθν ανάγκθ του ςεβαςμοφ των άλλων.56 Ζτςι, διαβάςτθκαν από 

τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια δφο αποςπάςματα από το παραπάνω βιβλίο: ςτο 

πρϊτο «ζνασ ριτορασ αποδεικνφει ότι οι μαφρεσ γάτεσ φταίνε για το λόξιγκα, το 

ςυνάχι, τουσ επίμονουσ λεκζδεσ και διάφορεσ άλλεσ γατοςτροφζσ», ενϊ ςτο 

δεφτερο οι πολιτικοί και θ κυβζρνθςθ προςπακοφν να διοχετεφςουν τθν οργι του 

λαοφ για τα ςθμαντικά προβλιματα που επικρατοφν ςτο νθςί ςτθ γρουςουηιά που 

φζρνουν οι μαφρεσ γάτεσ.57 Μζςα από τα δφο κεφάλαια που διαβάςτθκαν, τα 

                                                
54 Με τθν ζννοια προκαταλιψεισ εννοοφνται οι παγιωμζνεσ ςτα άτομα ςτάςεισ, ευνοϊκζσ ι δυςμενείσ 
απζναντι ςε ομάδεσ ι άτομα, οι οποίεσ βαςίηονται ςε αντικειμενικά λανκαςμζνεσ κρίςεισ. Στο 
Γρόλλιοσ & Καρανταΐδου & Κορομπόκθσ & Κοτίνθσ & Λιάμπασ 2003, ό.π., ς. 59. Χρειάηεται να 
ςθμειωκεί ότι το ςυγκεκριμζνο «παραγωγικό κζμα» ενδιαφζρεται αρχικά για τισ προκαταλιψεισ που 
επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των φορζων τουσ και οδθγοφν ςε αυτοπεριοριςμοφσ ςε πολλοφσ 
τομείσ τθσ ηωισ τουσ, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφζρεται κατά πολφ για τισ προκαταλιψεισ που 
αποτελοφν κοινωνικό πρόβλθμα κακϊσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε βάροσ αυτϊν που 
αποτελοφν ςτόχο των προκαταλιψεων. Στο Τςιάκαλοσ 2000, ό.π., ς. 142-145. 
55

 Ε. Τριβιηάσ, Θ Τελευταία Μαφρθ Γάτα, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2001.  
56

 Μ. Κανατςοφλθ, «Διδάςκοντασ πολυπολιτιςμικι παιδικι λογοτεχνία», ςτο Τ. Καλογιρου & Κ. 
Λαλαγιάννθ (επιμ.), Θ Λογοτεχνία ςτο Σχολείο, κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ εφαρμογζσ 
ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 2005, ς. 89. 
57

 Τα δφο αποςπάςματα αποτελοφν τα κεφάλαια «Ο λεκζσ ςτθ γραβάτα» και «το δείπνο των 
ςυνωμοτϊν» ςτο Τριβιηάσ 2001, ό.π., ς. 73-85 και ς. 95-106.  
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παιδιά επεξεργάςτθκαν τον κωμικό τρόπο με τον οποίο ο ςυγγραφζασ παρουςίαηε 

τισ μαφρεσ γάτεσ ωσ υπαίτιεσ για κάκε καταςτροφι και αντιλιφκθκαν τα 

ςτερεότυπα γφρω από αυτζσ. Χαρακτθριςτικι ιταν θ αντίδραςθ τθσ Ελίνασ, 

μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ, που ςχολίαςε ωσ «αςτείο» το γεγονόσ ότι ςτο 

βιβλίο οι μαφρεσ γάτεσ φταίνε για τα οικονομικά και άλλα προβλιματα τθσ πόλθσ 

αλλά «δεν είναι κακόλου αςτείο όταν κατθγοροφν άδικα μετανάςτεσ ωσ κλζφτεσ και 

ψεφτεσ». Άμεςθ ιταν θ ςφνδεςθ που ζκανε θ υπόλοιπθ τάξθ για τα ςτερεότυπα 

ςχετικά με τουσ μετανάςτεσ και γενικότερα τουσ αλλοδαποφσ: «κεωροφνται 

κατϊτεροι/επικίνδυνοι/ο κόςμοσ πιςτεφει ότι φταίνε για τθν ανεργία και τισ 

κλοπζσ/λζνε ότι είναι βρόμικοι, πονθροί και κακοί». Τα παιδιά ςυηιτθςαν ότι 

κάποια από τα παραπάνω ςχόλια προζρχονται όχι τόςο από τουσ «απλοφσ 

ανκρϊπουσ αλλά από τθν τθλεόραςθ και τισ εφθμερίδεσ». 

 Σε ζνα επόμενο ςτάδιο ζγινε μια προςπάκεια ςφνδεςθσ των ςτερεότυπων 

απόψεων με το κζατρο φόρουμ, που επρόκειτο τα παιδιά να δθμιουργιςουν ςτθ 

ςυνζχεια. Ριο αναλυτικά, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ με τθν τεχνικι των 

παγωμζνων εικόνων να παρουςιάςουν μια εικόνα όπου να φαίνεται ο αποκλειςμόσ 

τθσ πρωταγωνίςτριασ Μιμόηασ από τουσ ςυμμακθτζσ τθσ και ταυτόχρονα με 

ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ να φανοφν ενδεχόμενεσ ςτερεότυπεσ απόψεισ που μπορεί να 

ςυνόδευαν αυτόν τον αποκλειςμό. Επιλζχτθκαν ςυγκεκριμζνα οι παγωμζνεσ 

εικόνεσ, κακϊσ, αποτελϊντασ τθ δεφτερθ βακμίδα του «κεάτρου ωσ γλϊςςα», κα 

επιτυγχάνονταν μια ολοκλθρωμζνθ επαφι με τθν τεχνικι του Boal, δθλαδι, τθν 

«Ροιθτικι του καταπιεςμζνου».58 

 Αρχικά τα παιδιά παρουςίαςαν τθν πραγματικι εικόνα ςτθν οποία 

παρουςιαηόταν το πρόβλθμα: όλοι οι μακθτζσ ςτζκονταν από τθ μία πλευρά 

αγριοκοιτάηοντασ ι υποτιμϊντασ τθ Μιμόηα, ενϊ εκείνθ, δακτυλοδεικτοφμενθ από 

κάποιουσ ςυμμακθτζσ τθσ, ζςτεκε ςτεναχωρθμζνθ μόνθ τθσ ςτθν απζναντι πλευρά. 

Στθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ που ακολοφκθςε διαφάνθκαν αρκετζσ ςτερεότυπεσ 

απόψεισ των μακθτϊν για τθ νζα ςυμμακιτρια αλβανικισ καταγωγισ που ιρκε 

ςτθν τάξθ τουσ. Κάποιεσ από αυτζσ ιταν: «είναι άςχθμθ και κακοντυμζνθ ςαν 

Αλβανίδα/ζχει περίεργο πρόςωπο/να τθν προςζχουμε μιπωσ κλζψει τίποτα από 

τθν τάξθ μασ/δεν ξζρει να μιλάει καλά ελλθνικά/ είναι κατϊτερθ από εμάσ». Αξίηει 

να ςχολιαςτεί θ ςκζψθ τθσ Αναςταςίασ, μακιτριασ ελλθνικισ καταγωγισ με πολφ 

καλι ςχολικι επίδοςθ, που διλωςε: «φοβάμαι μιπωσ είναι πιο ζξυπνθ από εμάσ 

και μασ το παίηει ψϊνιο ςτθν τάξθ». Από τθν πλευρά τθσ θ Μιμόηα, που τθν 

υποκρίκθκε θ Ζλλθ, μακιτρια ομά, διλωςε «ςτεναχωρθμζνθ και αδικθμζνθ από 

όλουσ». Στθ ςυνζχεια, ηθτικθκε από τθν τάξθ να δθμιουργιςει τθν ιδανικι εικόνα 

τθσ προθγοφμενθσ κατάςταςθσ. Ζτςι, θ τάξθ παρουςίαςε μια εικόνα όπου όλα τα 

παιδιά, χαροφμενα και χαμογελαςτά, είναι αγκαλιαςμζνα ςε κφκλο και 

ςυμπεριλαμβάνουν τθ Μιμόηα που είναι το ίδιο ξζγνοιαςτθ. Στθν ανίχνευςθ τθσ 

ςκζψθσ διλωςαν ότι «μετάνιωςα για πριν. Χαίρομαι που γίναμε φίλοι/δεν πρζπει 
                                                
58 Αναλυτικά για τισ παγωμζνεσ εικόνεσ τθσ δεφτερθσ βακμίδασ ςτο Μποάλ 1981, ό.π., ς. 31-36. 
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να κρίνουμε κάποιον πριν τον γνωρίςουμε/τελικά είναι καλό παιδί». Θ Μιμόηα, που 

εκφράςτθκε από τθ Μαρίνα, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, υποςτιριξε ότι «τϊρα 

είμαι χαροφμενθ, νιϊκω ίδια με τα άλλα παιδιά, με καταλαβαίνουν και με 

βοθκοφν». Σε αυτό το ςθμείο, ηθτικθκε από κάκε μακθτι που ςυμμετείχε ςτθν 

παγωμζνθ εικόνα, να «ξεπαγϊνει» ξεχωριςτά, να βγαίνει από τθ κζςθ του και να 

βλζπει τθν εικόνα των υπολοίπων χωρίσ τθ δικι του ςυμμετοχι. Με τον τρόπο αυτό 

αντιλιφκθκαν τθ δυναμικι τθσ τεχνικισ: «φαίνεται ότι πια τθ ςυμπακοφμε και τθν 

ζχουμε φίλθ/ είμαςτε μια αγαπθμζνθ τάξθ». Τζλοσ, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να 

δθμιουργιςουν τθ φάςθ τθσ μετάβαςθσ, να δείξουν δθλαδι ςε αργι κίνθςθ το 

πζραςμα από τθν πραγματικι εικόνα ςτθν ιδανικι. Ρράγματι, θ τάξθ παρουςίαςε 

με αργζσ, ςτακερζσ κινιςεισ αυτό το πζραςμα, ενϊ ταυτόχρονα με ανίχνευςθ τθσ 

ςκζψθσ εξζφραςε: «γνωρίςαμε καλφτερα τον τρόπο ηωισ τθσ και τον χαρακτιρα 

τθσ/μάκαμε λζξεισ, ζκιμα και πλθροφορίεσ για τθ χϊρα τθσ59/είναι διαφορετικι 

από εμάσ αλλά ίςθ με εμάσ». 

 Γενικότερα, αξίηει να ςθμειωκεί ότι μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι 

«θρζμθςαν πολφ τα πνεφματα», όπωσ χαρακτθριςτικά δθλϊνει θ ςυμμετζχουςα 

παρατθριτρια για όλθ τθν τάξθ· ιδιαίτερθ αναφορά κάνει για τουσ δίδυμουσ 

Βαλάντθ και Χρόνθ, μακθτζσ ομα και τον Μιχάλθ, μακθτι ελλθνικισ καταγωγισ, 

που ενϊ κατά καιροφσ είχαν δείξει αρκετά αντιδραςτικι ςυμπεριφορά και 

ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ, τϊρα «ζδειξαν διάκεςθ να ςεβαςτοφν το διαφορετικό» 

και να ςυνεργαςτοφν για τθν ομαλι και ιςότιμθ ςυνφπαρξθ όλων των μελϊν μιασ 

διαπολιτιςμικισ τάξθσ. 

 

 4. Ανάγνωςθ δφο λογοτεχνικϊν βιβλίων 

  Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραγωγικϊν κεμάτων, ςκόπιμθ κεωρικθκε θ 

ανάγνωςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων που να αναφζρονται ςτθ 

διαφορετικότθτα. Τα δφο βιβλία που επιλζχτθκαν ιταν: Το Κάτι Άλλο τθσ Κάκριν 

Κζιβ και του Κρισ ίντελ και Τα Ραιδιά των Λουλουδιϊν τθσ Jen Wojtowicz. Σε αυτό 

το ςθμείο αναγκαία κρίνεται μια βαςικι αναφορά ςτθν υπόκεςθ και τα 

χαρακτθριςτικά των δφο προαναφερκζντων βιβλίων. Το Κάτι Άλλο αποτελεί ζνα 

εφκολο, μικρό, ολοκλθρωμζνο βιβλίο, με πλοφςια εικονογράφθςθ που 

πραγματεφεται τισ δυςκολίεσ και τθν απόρριψθ που αντιμετωπίηει ζνα πλαςματάκι, 

«Το Κάτι Άλλο», επειδι είναι διαφορετικό από όλουσ τουσ άλλουσ. Πταν, όμωσ 

φτάνει ςτθ ηωι του ζνα πλάςμα, εξίςου διαφορετικό, «Το Κατιτί», το «Κάτι Άλλο» 

αντιδρά όπωσ όλοι οι άλλοι, το απορρίπτει και το διϊχνει. Σφντομα, όμωσ, 

                                                
59

 Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ-ςκζψθ των παιδιϊν να μοιραςτεί θ καινοφρια ςυμμακιτρια λζξεισ, 
ζκιμα και πλθροφορίεσ για τθν Αλβανία με τθν υπόλοιπθ τάξθ αποτυπϊκθκε ςτο κζατρο φόρουμ, 
που ςχεδιάςτθκε αργότερα. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ εμπνεφςτθκαν τθ ςκθνι τθσ αυλισ, όπου όλα 
τα παιδιά μοιράηονται λζξεισ από διάφορεσ χϊρεσ –ςτθν ελλθνικι, αλβανικι, ρωςικι, ρομανί 
γλϊςςα– και ταυτόχρονα παίηουν παντομίμα. 
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ςυνειδθτοποιεί τθν αξία τθσ διαφορετικότθτασ, ςυμφιλιϊνεται με αυτι και τα δφο 

πλάςματα γίνονται αχϊριςτοι φίλοι».60 

 Στο δεφτερο βιβλίο, Τα Ραιδιά των Λουλουδιϊν, περιγράφεται θ τρυφερι 

ιςτορία δφο παιδιϊν, διαφορετικϊν από όλα τα άλλα: του Τριαντάφυλλου, που ςε 

κάκε πανςζλθνο ξεφφτρωναν λουλοφδια ςε όλο του το ςϊμα και τθσ Ανκισ, που το 

δεξί τθσ πόδι ιταν λίγο πιο κοντό από το αριςτερό και που ζνα λουλοφδι φφτρωνε 

πίςω από το αυτί τθσ. Στθν ιςτορία, τα δφο παιδιά ζρχονται κοντά μεταξφ τουσ, 

αποφαςίηουν να βοθκιςουν το ζνα το άλλο και να μοιραςτοφν για πάντα τθ 

διαφορετικότθτά τουσ. Αποτελεί ζνα βιβλίο, αρκετά μεγαλφτερο από το Κάτι Άλλο 

αλλά εξίςου πλοφςιο ςε εικονογράφθςθ. Θ ανάγνωςθ των δφο βιβλίων ζγινε εντόσ 

τθσ ςχολικισ τάξθσ από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία είχαν χωριςτεί ςε δφο ομάδεσ. 

Κάκε ομάδα είχε αναλάβει από ζνα βιβλίο. Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ανάγνωςθσ, κάκε ομάδα κα παρουςίαηε το λογοτεχνικό τθσ βιβλίο 

ςτθν άλλθ ομάδα, όπωσ είχε ςυμβεί κατά τθ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ. 

 Σχετικά με τθν παρουςίαςθ των βιβλίων, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια 

υπενκφμιςε ςε όλθ τθν τάξθ τα τρία ςτάδια που καλοφνταν οι δφο ομάδεσ να 

ακολουκιςουν ξανά: πιο αναλυτικά, τα τρία ςτάδια ιταν:α) θ διιγθςθ τθσ 

υπόκεςθσ, όπου, χωρίσ να γίνεται κάποια ανάλυςθ ι ερμθνεία, κα δίνονταν 

αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ για τον χρόνο, τον τόπο, τουσ χαρακτιρεσ, τα γεγονότα 

τθσ πλοκισ, τον αφθγθτι, τθν οπτικι γωνία και τθ δομι του ζργου β) θ ανάγνωςθ 

κάποιου αποςπάςματοσ για ςυγκεκριμζνο λόγο και γ) θ ιδιαίτερα ςθμαντικι χριςθ 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ για τθν ανάλυςθ και εμβάκυνςθ επιλεγμζνων 

αφθγθματικϊν ςθμείων. Βζβαια, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, προκειμζνου να 

διευκολφνει τουσ μακθτζσ, πρότεινε κάποιεσ τεχνικζσ που κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν, όπωσ: παγωμζνθ εικόνα ι δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ κάποιασ 

ςθμαντικισ ςκθνισ, περίγραμμα χαρακτιρα ενόσ επιλεγμζνου ιρωα, καρζκλα των 

αποκαλφψεων ι ςυνζντευξθ κάποιου δθμοφιλοφσ πρωταγωνιςτι, γράμμα προσ 

κάποιον χαρακτιρα του βιβλίου. Σαφϊσ, γίνεται ξεκάκαρο ότι οι προτεινόμενεσ 

τεχνικζσ δεν ιταν ολοκλθρωμζνεσ για πιςτι εφαρμογι, αλλά αποτελοφςαν 

περιςςότερο ιδζεσ που χρειάηονταν επεξεργαςία από τα παιδιά. Ακολοφκωσ, 

περιγράφονται και αναλφονται οι δραςτθριότθτεσ που ςχεδίαςαν οι μακθτζσ για 

τθν παρουςίαςθ των δφο βιβλίων.  

 

  

                                                
60 Το ςυγκεκριμζνο βιβλίο προτείνει και θ Ελζνθ Χοντολίδου ωσ «το μικρότερο, ευκολότερο αλλά και 
πλθρζςτερο κείμενο» που προτείνεται για τθ διδαςκαλία τθσ διδακτικισ ενότθτασ «ο ξζνοσ», του 
ίδιου αναγνωςτικοφ προγράμματοσ Διαβάηοντασ λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Θ ςυγγραφζασ προτείνει 
το παραπάνω βιβλίο για ανάλυςθ, ςυηιτθςθ, δραματοποίθςθ και δεφτερθ γραφι, κεωρϊντασ ότι «ο 
κακζνασ μασ ζχει υπάρξει το «Κάτι Άλλο» και είδε κάποιον που ιταν το «Κατιτί». Στο Ε. Χοντολίδου, 
«Ξζνοσ: Ο άλλοσ μου εαυτόσ» ςτο Β. Αποςτολίδου & Β. Καπλάνθ & Ε. Χοντολίδου, Διαβάηοντασ 
λογοτεχνία ςτο ςχολείο… Μια νζα πρόταςθ διδαςκαλίασ, τυπωκιτω-Γιϊργοσ Δαρδανόσ, Ακινα, 
2002, ς. 119. 
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 Σο Κάτι Άλλο τθσ Κάκριν Κζιβ και του Κρισ ίντελ 

 Θ πρϊτθ αναγνωςτικι ομάδα αποτελοφνταν από τουσ Ελίνα, Ζλλθ, Βαλάντθ, 

Μαριάνκθ, Στεφανία, Χάρθ, Σταφρο και Μιχάλθ. Τα παιδιά πζτυχαν ωσ προσ τθν 

αναγνωςτικι διαδικαςία και μάλιςτα χαρακτιριςαν το βιβλίο τουσ ωσ 

«εφκολο/καλό/ςυγκινθτικό/όμορφο/με ωραίεσ εικόνεσ». Ζτςι, κατά τθν 

παρουςίαςθ, θ ομάδα, με εκπροςϊπουσ τθν Ελίνα και τον Βαλάντθ, ζδωςε τισ 

βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ διιγθςθ τθσ υπόκεςθσ, κατανοϊντασ πλιρωσ τθν 

υπόκεςθ του ζργου. Ωσ απόςπαςμα του βιβλίου θ ομάδα επζλεξε να διαβάςει ζνα 

ιδιαίτερα ζντονο ςθμείο, τθ ςυνειδθτοποίθςθ του πρωταγωνιςτι για ςεβαςμό και 

ανοχι ςτο διαφορετικό· πιο αναλυτικά, διάβαςαν τθ ςκθνι ςτθν οποία το «Κάτι 

Άλλο» μετανιϊνει που πριν λίγο απζρριψε το «Κατιτί» και τρζχοντασ ξοπίςω του του 

λζει «Δεν είςαι ςαν κι εμζνα, αλλά ΔΕ ΜΕ ΝΟΛΑΗΕΛ ΚΑΚΟΛΟΥ! Άμα κεσ, μπορείσ να 

ζρκεισ να μείνεισ μαηί μου».61 Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςχολιάηει ζντονα ότι 

το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα «αυκόρμθτα και άμεςα πρότεινε ο Βαλάντθσ», 

παρακζτοντασ τα λόγια του παιδιοφ: «είναι το πιο ςθμαντικό κομμάτι από όλο το 

βιβλίο». Το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ αποτελεί ιδιαίτερθ κατάκτθςθ του μακθτι ομά, 

που ςυχνά ςε προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ είχε εκφράςει ςτερεότυπεσ απόψεισ όςον 

αφορά τθ διαφορετικότθτα. 

 Ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, τα παιδιά επζλεξαν να παρουςιάςουν 

με παγωμζνθ εικόνα τθ ςκθνι του βιβλίου όπου όλοι οι κάτοικοι απορρίπτουν το 

«Κάτι Άλλο» και του λζνε «Αχ, δεν είςαι ςαν κι εμάσ. Είςαι κάτι άλλο. Δεν μπορείσ 

να μείνεισ μαηί μασ».62 Ριο αναλυτικά, όλα τα παιδιά τθσ ομάδασ ςτζκονταν 

απζναντι ςτο «Κάτι Άλλο», δείχνοντάσ το ι κοιτϊντασ το εχκρικά και απαξιωτικά. 

Απζναντί τουσ θ Μαριάνκθ, που υποδυόταν τον πρωταγωνιςτι, ιταν 

ςτεναχωρθμζνθ και απογοθτευμζνθ. Στθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ κάκε μακθτισ 

διλωςε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ απομακρφνεται από το «Κάτι Άλλο»: «δεν 

μπορεί να είναι φίλοσ μασ γιατί ζχει άλλθ εμφάνιςθ και χαρακτιρα από εμάσ/είναι 

άςχθμοσ και ντρζπομαι να κάνω παρζα μαηί του/με τθ ςυμπεριφορά του και τουσ 

τρόπουσ του μασ κάνει ρεηίλι». Θ Μαριάνκθ, μακιτρια ομά, υποδυόμενθ το «Κάτι 

Άλλο», υποςτιριξε «αιςκάνομαι άςχθμα. Κζλω να αλλάξουν τα πράγματα. Κζλω να 

με παίηουν ςτα παιχνίδια τουσ. Κζλω να είμαςτε ίςοι».  

 Ακολοφκωσ, θ ομάδα τοποκζτθςε ςτθν καρζκλα των αποκαλφψεων το «Κάτι 

Άλλο» και του ζκεςε ποικίλεσ ερωτιςεισ, όπωσ «τι το διαφορετικό πιςτεφεισ ότι 

ζχεισ;/προςπακείσ να κάνεισ κάτι;/γιατί δεν τα καταφζρνεισ;/ςτεναχωριζςαι όταν 

ςου φζρονται άςχθμα;/πωσ νιϊκεισ τϊρα που ζχεισ φίλο το Κατιτί;/τι κζλεισ να πεισ 

ςε αυτοφσ που ςε αδικοφν;» Τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ανζλαβε θ Ελίνα, θ οποία 

απάντθςε με ιδιαίτερθ κζρμθ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ τθσ ομάδασ τθσ: «απλά ζχω 

                                                
61

 Κ. Κζιβ & Κ. ίντελ, Το Κάτι Άλλο, μτφ. . Τουρκολιά-Κυδωνιζωσ, Ρατάκθσ, Ακινα, 1996, χ.α. Στο 
ίδιο το βιβλίο, θ πρόταςθ ΔΕ ΜΕ ΝΟΛΑΗΕΛ ΚΑΚΟΛΟΥ ζχει επιλεχτεί να γραφτεί με κεφαλαία 
γράμματα.  
62 Κζιβ & ίντελ 1996, ό.π., χ.α. 
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διαφορετικι εμφάνιςθ και τρόπουσ/κάνω προςπάκειεσ να μοιάςω ςτουσ άλλουσ 

αλλά δεν τα καταφζρνω/νιϊκω ςυχνά ςτεναχωρθμζνθ, απογοθτευμζνθ και 

αδικθμζνθ/χαίρομαι που ζχω ζνα φίλο αλλά κα ικελα περιςςότερουσ/είμαςτε όλοι 

ίςοι άλλα όχι ίδιοι. Αυτό δεν είναι κακό». 

 Στο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια ηιτθςε από τα παιδιά 

να ςθμειϊςουν ςε χαρτί του μζτρου από δφο ςυναιςκιματα για το «Κάτι Άλλο», 

δφο για το «Κατιτί» και δφο για τουσ υπόλοιπουσ ιρωεσ που τουσ απζρριπταν.63 Οι 

λζξεισ που αναφζρκθκαν για να εκφράςουν τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν για το 

«Κάτι Άλλο» και το «Κατιτί» ιταν παρόμοιεσ: «απογοιτευςθ, μοναξιά, αδικία, 

κυμόσ, νεφρα, κλάμα, άγχοσ, αναςφάλεια». Οι χαρακτθριςμοί που ζδωςαν ςτουσ 

υπόλοιπουσ ιρωεσ ιταν αρκετά αυςτθροί: «άδικοι, ψϊνια, με κακία και ηιλια, 

ςκλθροί, δφςκολοι και δυνατοί». Ωσ κατακλείδα, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να 

κυμθκοφν κάποιο περιςτατικό που να ςυνζβθ ςτθν τάξθ τουσ και να τουσ οδιγθςε 

ςε ςχετικά ςυναιςκιματα. Μετά από μια κοινι ςυνεργαςία τριϊν κοριτςιϊν –τθσ 

Ελίνασ, τθσ Στεφανίασ και τθσ Μαριάνκθσ– θ Ελίνα, μοιράςτθκε ζνα πραγματικό 

ςυμβάν, που είχε ςυμβεί όταν πρωτοιρκε ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο από τθν 

Αλβανία: θ Στεφανία και θ Μαριάνκθ, μακιτριεσ ομά, δεν ικελαν να δεχτοφν ςτθν 

ομάδα τουσ τθν καινοφρια ςυμμακιτριά τουσ. Ρροςπακϊντασ να τθν 

απομακρφνουν και από το παιχνίδι τουσ, κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, 

μάλωςαν με τθν Ελίνα λεκτικά και ςωματικά, τθν κορόιδεψαν για τθν ελλθνικι τθσ 

προφορά και τθν κατθγόρθςαν ςτθ δαςκάλα ότι εκείνθ πρϊτθ τισ προκάλεςε και τισ 

ζβριςε ςτα αλβανικά.64 Τα κορίτςια κυμικθκαν ότι θ Ελίνα τότε δεν είχε αντιδράςει 

απλϊσ ζκλαιγε και δεν τισ μίλθςε για πολφ καιρό. Μετά τθν αφιγθςθ του 

περιςτατικοφ, με τθν τεχνικι των ςυμβουλϊν, θ ομάδα προζβθκε ςε προτάςεισ ι 

λφςεισ που κα μποροφςε να είχε υιοκετιςει τότε θ Ελίνα: «κα μποροφςε να πει τθν 

αλικεια ςε κάποιουσ/να ηθτιςει βοικεια από τουσ ςυμμακθτζσ τθσ και τθ 

δαςκάλα/να είναι πιο φιλικι και όχι αμίλθτθ/να εξθγιςει ςτα κορίτςια ότι είναι 

άδικεσ/να ηθτιςει το δίκιο τθσ ωσ ίςοσ άνκρωποσ». Αξίηει να ςχολιαςτεί το γεγονόσ 

ότι τα ίδια τα κορίτςια, θ Μαριάνκθ και θ Στεφανία, αναφζρκθκαν ςε κριτικά 

ςχόλια που αφοροφςαν τθν τότε ςυμπεριφορά τουσ: «δεν είναι καλό να 

απομακρφνουμε ζνα καινοφριο ι ξζνο παιδί τθσ τάξθσ/όλοι μπορεί κάποτε να 

είμαςτε ςτθ κζςθ ενόσ ξζνου παιδιοφ ανάλογα που κα πάμε/είναι αδικία να 

κρίνουμε από τθν εμφάνιςθ ι τθ γλϊςςα κάποιου αλλά από τθ ςυμπεριφορά του». 

Με τθ ςχετικι ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ςτθν οποία ςυμμετείχε όλθ θ τάξθ, 

ολοκλθρϊκθκε θ παρουςίαςθ του ςυγκεκριμζνου βιβλίου. 

 

                                                
63

 Θ παραπάνω δραςτθριότθτα που προτείνεται για το ςυγκεκριμζνο βιβλίο βρίςκεται διακζςιμθ ςτο 
www.hants.gov.uk/rh/gypsy/resources/docs/discrimination-literacy.pdf. διαπεράςτθκε ςτισ 2 
Δεκεμβρίου 2008. 
64

 Το κζμα του παραγκωνιςμοφ και τθσ άδικθσ κατθγορίασ του μακθτι διαφορετικισ καταγωγισ 
φαίνεται ότι επθρζαςε αρκετά τα παιδιά, αφοφ επζλεξαν να το ενςωματϊςουν αργότερα ςτο κζατρο 
φόρουμ που δθμιοφργθςαν. 

http://www.hants.gov.uk/rh/gypsy/resources/docs/discrimination-literacy.pdf
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  Σα παιδιά των λουλουδιϊν τθσ Jen Wojtowicz 

 Θ δεφτερθ ομάδα αποτελοφνταν από τθν Αναςταςία, τθ Μαρίνα, τθν 

Ελεονϊρα, τον Λευτζρθ, τον Διμο, τον Χρόνθ και τον Τίμο. Τα παιδιά πζτυχαν ωσ 

προσ τθν αναγνωςτικι διαδικαςία αλλά χρειάςτθκαν, όπωσ ιταν αναμενόμενο, 

περιςςότερο χρόνο ςυγκριτικά με τθν πρϊτθ ομάδα, εφόςον το βιβλίο τουσ ιταν 

μεγαλφτερο. Κατά τθν παρουςίαςθ, θ ομάδα ανταποκρίκθκε πλιρωσ ςτθ διιγθςθ 

τθσ υπόκεςθσ και κατά ςυνζπεια ςτθν κατανόθςθ του βιβλίου. Ρρωταγωνιςτικό 

ρόλο ςτθ διιγθςθ είχαν θ Αναςταςία και θ Μαρίνα, που ανζλαβαν να δϊςουν τισ 

βαςικζσ πλθροφορίεσ του ζργου. Το απόςπαςμα που οι μακθτζσ επζλεξαν να 

διαβάςουν δυνατά ςτθν τάξθ αφοροφςε τθ ςυγκινθτικι ςτιγμι όπου ο 

Τριαντάφυλλοσ και θ Ανκι αποκαλφπτουν τθ διαφορετικότθτά τουσ ο ζνασ ςτον 

άλλο: «Κάποια ςτιγμι, ο Τριαντάφυλλοσ, ενϊ θ καρδιά του χτυποφςε δυνατά, τθσ 

αποκάλυψε ότι κάκε πανςζλθνο φφτρωναν λουλοφδια ςτο ςϊμα του. Θ Ανκι 

χαμογζλαςε τρυφερά. Φςτερα ζςκυψε και του ζδειξε ότι το λουλοφδι που φοροφςε 

φφτρωνε πίςω από το αυτί τθσ».65 Θ ομάδα υποςτιριξε τθν επιλογι τθσ για το 

ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα κεωρϊντασ ότι «είναι ςθμαντικι ςκθνι γιατί οι ιρωεσ 

ζχουν το κάρροσ να μιλιςουν για τθ διαφορετικότθτά τουσ χωρίσ φόβο και 

ντροπι». 

 Ωσ προσ τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν τζςςερισ 

παγωμζνεσ εικόνεσ για να δϊςουν όλθ τθν υπόκεςθ του ζργου. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

δθμιοφργθςαν τζςςερισ ςκθνζσ, τισ βαςικότερεσ για τθν ομάδα, οι οποίεσ 

αποτφπωναν όλο το ζργο. Ακολοφκωσ με ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, ζδωςαν, μζςα από 

τουσ λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ, τισ λεπτομζρειεσ και τισ πλθροφορίεσ κάκε 

ςκθνισ.66 Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα παρουςίαςε το περίγραμμα χαρακτιρα του 

Τριαντάφυλλου, που εκτόσ από τθ ηωγραφιά του ςυμπεριλάμβανε τα εξισ ςχόλια: 

«ντροπαλόσ/ιςυχοσ/μόνοσ/διαφορετικόσ/από περίεργθ οικογζνεια/ 

ευαίςκθτοσ/νοιάηεται για τουσ άλλουσ/καλόσ/ζξυπνοσ/με λουλοφδια ςτο ςϊμα 

του». Επιπλζον, θ ομάδα αςχολικθκε με τθν παραγωγι κειμζνου και ςυγκεκριμζνα 

γράμματοσ προσ τον πρωταγωνιςτι, Τριαντάφυλλο: «Αγαπθμζνε μασ Τριαντάφυλλε, 

Μθν ςτεναχωριζςαι που είςαι διαφορετικόσ γιατί είςαι μοναδικόσ. Να χαίρεςαι που 

βοικθςεσ αυτιν τθν κοπζλα να μπει ςτθν ομάδα και που τθν πιρεσ ςτον χορό. Και 

οι δυο είςτε διαφορετικοί και είςτε τυχεροί που βρεκικατε μαηί. Ελπίηουμε να 

                                                
65 J. Wojtowicz, Τα Ραιδιά των Λουλουδιϊν, φιλολ. Επιμ. Ν. Φωτίου, Επόμενοσ Στακμόσ, 
Κεςςαλονίκθ, 2007, χ. α.  
66

 Αναλυτικότερα τα παιδιά ςχεδίαςαν τισ ακόλουκεσ εικόνεσ: 1) τον αποκλειςμό του Τριαντάφυλλου 
από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ του και τθν άφιξθ τθσ Ανκισ ςτθν τάξθ, 2) τθν άρνθςθ τθσ Ανκισ 
να παραβρεκεί ςτον ςχολικό χορό γιατί λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ποδιοφ τθσ δεν μπορεί να 
χορζψει, 3) τθν απόφαςθ του Τριαντάφυλλου να τθσ φτιάξει καινοφρια ειδικά παποφτςια για να 
μπορεί να χορζψει, 4) τθν αποκάλυψθ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ των δφο πρωταγωνιςτϊν 
από τουσ ίδιουσ. 
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ζρκεισ κάποια μζρα ςτο ςχολείο μασ και να ςε γνωρίςουμε καλφτερα από κοντά. 

Ελπίηουμε να ζρκεισ. Γεια ςου από όλθ τθν ομάδα». 

 Ακολοφκωσ, θ ομάδα κζλθςε να παρουςιάςει με αυτοςχεδιαςμό μια ςκθνι 

κατά τθν οποία όλοι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ, με εξαίρεςθ τουσ δφο πρωταγωνιςτζσ, 

ςυηθτοφν για τον Τριαντάφυλλο και τθν Ανκι με τθ δαςκάλα τουσ. Για τθ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, τα παιδιά ηιτθςαν τθ ςυμβολι τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ, θ οποία ςυμμετείχε με τθν τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο. Ζτςι, οι μακθτζσ 

–ςε ρόλο των ςυμμακθτϊν του Τριαντάφυλλου και τθσ Ανκισ– εξζφραςαν τισ 

ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ για τα δφο παιδιά: «αιςκάνομαι φόβο και λφπθ 

για τουσ δφο ςυμμακθτζσ μου/κζλω να κάνω παρζα μαηί τουσ αλλά τον 

Τριαντάφυλλο τον φοβάμαι μιπωσ κολλιςω κι εγϊ και βγάηω μετά λουλοφδια και 

τθν Ανκι τθ λυπάμαι/είναι καλι θ Ανκι αλλά ςτο διάλειμμα δεν μποροφμε να 

παίξουμε μαηί τθσ γιατί κουτςαίνει». Στθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε με τθν 

εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ςε ρόλο δαςκάλασ τθσ τάξθσ και τθν ομάδα ςε ρόλουσ 

ςυμμακθτϊν των δφο πρωταγωνιςτϊν, προτάκθκαν κάποιεσ δράςεισ που κα 

μποροφςαν να ςυμβοφν: «κα μποροφςε να αγγίξει θ δαςκάλα μασ τον 

Τριαντάφυλλο και αν δεν κολλιςει λουλοφδια, τότε να κάνουμε παρζα μαηί του/κα 

μποροφςαμε να παίηουμε επιτραπζηια παιχνίδια με τθν Ανκι και όχι 

κυνθγθτό/μποροφμε να ςυνεργαςτοφμε μαηί τουσ ςε ομαδικι εργαςία και να τουσ 

γνωρίςουμε καλφτερα».  

 Αξίηει ιδιαίτερα να γίνει αναφορά ςτα ςχόλια των παιδιϊν για τθ δαςκάλα τθσ 

τάξθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο βιβλίο. Θ ομάδα, μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

παραπάνω αυτοςχεδιαςμοφ, ςχολίαςε ότι κάκε «δαςκάλα πρζπει να βοθκάει τα 

καινοφρια ι διαφορετικά παιδιά να κάνουν παρζα με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ/οι 

καινοφριοι και ξζνοι μακθτζσ χρειάηονται πολφ τθ δαςκάλα και τουσ ςυμμακθτζσ 

τουσ για να είναι καλά». Αυτι θ άποψθ των παιδιϊν ερχόταν ςε αντιδιαςτολι με τθ 

δαςκάλα που περιγράφθκε ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο, θ οποία, ςφμφωνα με το 

παρακάτω απόςπαςμα που διαβάςτθκε από τουσ μακθτζσ, δεν ζλαβε καμία 

μζριμνα για τθν προςαρμογι του Τριαντάφυλλου: «Ο Τριαντάφυλλοσ, λοιπόν, 

αγαποφςε το ςχολείο. Κυρίωσ του άρεςε ό,τι είχε ςχζςθ με τθ ςκζψθ και το 

διάβαςμα. Πμωσ ιταν ντροπαλόσ, ιςυχοσ και διαφορετικόσ από τα άλλα παιδιά, κι 

ζτςι θ δαςκάλα τον ζβαλε να κακίςει ςτο τελευταίο κρανίο τθσ τάξθσ και δεν 

αςχολικθκε άλλο μαηί του».67 Θ δράςθ τθσ δαςκάλασ και θ ςυμβολι τθσ ςτθ 

διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ ενόσ καινοφριου παιδιοφ, αποτελεί ζνα κζμα που, 

όπωσ φαίνεται ςτο κζατρο φόρουμ που ςχεδιάςτθκε αργότερα, απαςχόλθςε 

ιδιαίτερα τθν τάξθ.68 

                                                
67

 Wojtowicz 2007, ό.π., χ. α.  
68

 Στισ εναλλακτικζσ δράςεισ-λφςεισ που πρότειναν οι μακθτζσ ςτο κζατρο φόρουμ, ενδιαφζρκθκαν 
και για τθν αλλαγι τθσ δράςθσ τθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ που οδιγθςε ςτθ διευκόλυνςθ τθσ 
προςαρμογισ τθσ Μιμόηασ. Ραρακάτω ςτο παρόν κεφάλαιο δίνεται αναλυτικι περιγραφι όλων των 
δράςεων του κεάτρου φόρουμ.  
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 Με αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ ολοκλθρϊκθκε και θ παρουςίαςθ του δεφτερου 

λογοτεχνικοφ βιβλίου που αφοροφςε τθ διαφορετικότθτα. Μζςα από τα 

παραγωγικά κζματα και τισ ςυηθτιςεισ, τα αποςπάςματα ι τα ολόκλθρα βιβλία που 

διαβάςτθκαν ςχετικά με τουσ μετανάςτεσ και τθ διαφορετικότθτα, τθ χριςθ των 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ τα παιδιά ςυηιτθςαν, προβλθματίςτθκαν, μοιράςτθκαν 

ςκζψεισ και ςυναιςκιματα, πρότειναν εναλλακτικζσ λφςεισ ςε ηθτιματα που 

προζκυψαν ι που απαςχολοφςαν τα ίδια. Λδιαίτερα ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι 

κατάφεραν να ςυνδυάςουν τουσ κόςμουσ των γραπτϊν κειμζνων με τουσ 

προςωπικοφσ τουσ κόςμουσ. Μζςα, δθλαδι, από τθ διερευνθτικι δραματοποίθςθ, 

τα παιδιά προχϊρθςαν ςε ςυνδζςεισ των γραπτϊν κειμζνων με τα προςωπικά τουσ 

βιϊματα, τα οποία ανζπτυξαν κριτικά και εμβάκυναν με ςκοπό τθν ενδυνάμωςι 

τουσ. Μάλιςτα, το γεγονόσ ότι τα παιδιά ςυηθτοφςαν για τα δικά τουσ προβλιματα 

μζςα από τθ διαδικαςία του ρόλου (role to speak) ζδινε προςταςία και αςφάλεια 

ςτα παιδιά να εκφραςτοφν με ειλικρίνεια και ελευκερία.69 Κακϊσ το βαςικό κζμα 

και θ πρωταγωνίςτρια του κεάτρου φόρουμ είχε αποφαςιςτεί, θ τάξθ ιταν αρκετά 

προετοιμαςμζνθ να περάςει ςτο ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ του. Άλλωςτε, μζςα από 

τισ προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ και δραςτθριότθτεσ, είχαν προκφψει αρκετά κζματα 

που απαςχολοφςαν τα παιδιά και που ικελαν να τα εντάξουν ςτο τελικό τουσ ζργο. 

Ππωσ αναφζρει ο Freire «τα κζματα που ιρκαν από τον λαό επιςτζφουν ς’ αυτόν, 

όχι πια ωσ περιεχόμενα για κατάκεςθ, αλλά ωσ προβλιματα που ηθτάνε λφςθ».70 

Ζτςι, μζςα από το κζατρο φόρουμ που κα ακολουκοφςε, τα παιδιά είχαν τθν 

ελευκερία να δράςουν όπωσ επικυμοφν, να αλλάξουν δεδομζνα, να προτείνουν 

νζεσ λφςεισ, πάντα με ςκοπό τθν κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ και ενδυνάμωςι τουσ. 

Αυτόσ, άλλωςτε, είναι και ο ςτόχοσ τθσ «Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου», είναι 

πρϊτα από όλα ποιθτικι μιασ απελευκζρωςθσ, όπου ο κεατισ απελευκερϊνεται, 

δρα και ςκζφτεται για τον εαυτό του. Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω το κζατρο 

είναι δράςθ.71  

 

 

 

 

 

                                                
69 Ο όροσ «role to speak» ζχει προτακεί από τθ Margery Hertzberg, προκειμζνου να εκφράςει τθ 
δυνατότθτα που προςφζρει θ διερευνθτικι δραματοποίθςθ ςτα παιδιά να βιϊςουν τθν 
πραγματικότθτα των ρόλων και ταυτόχρονα να εκφράςουν ελεφκερα και να ςυνειδθτοποιιςουν τισ 
προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο τθσ θ Margery Hertzberg αναφζρεται ςε ζναν 
όρο του Gavin Bolton και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδικαςία τθσ «metaxis» των μακθτϊν, όπου ο κόςμοσ 
των βιβλίων ςυνδζεται με τον πραγματικό κόςμο των μακθτϊν. M. Hertzberg, «Engaging Critical 
Reader Response to Literature Through Process Drama» ςτο 
http://www.readingonline.org/international/inter_index.asp?HREF=hertzberg/ διαπεράςτθκε ςτισ 28 
Οκτωβρίου 2009. 
70

 Φρζιρε 1977, ό.π., ς. 147.  
71 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 54.  
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 5. Το κζατρο φόρουμ 

α. Θ διαδικαςία: αυτοςχεδιαςμόσ, ταυτόχρονθ δραματουργία–παγωμζνεσ 

εικόνεσ – κζατρο φόρουμ  

 Για τον ςχεδιαςμό του κεάτρου φόρουμ, αρχικά ηθτικθκε από τα παιδιά να 

αυτοςχεδιάςουν πάνω ςε ζνα περιςτατικό που τουσ ςυνζβθ ι τουσ απαςχόλθςε 

ιδιαίτερα. Το κζμα, βζβαια, όπωσ είχε προαποφαςιςτεί από τουσ μακθτζσ, 

αφοροφςε τα προβλιματα προςαρμογισ ενόσ αλλοδαποφ μακθτι ςτθν καινοφρια 

του τάξθ. Τθν πρωτοβουλία για τθν οργάνωςθ του αυτοςχεδιαςμοφ ανζλαβε θ 

Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, θ οποία κζλθςε να παρουςιάςει το 

πραγματικό περιςτατικό που τθσ ςυνζβθ όταν πρωτοιλκε ςτο ςχολείο και ςτο 

οποίο είχε ιδθ κάνει αναφορά προθγουμζνωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ανάγνωςθσ του 

βιβλίου Το Κάτι Άλλο: ζτςι, θ Ελίνα κυμικθκε ότι τθν πρϊτθ χρονιά που ιρκε ςτθν 

τάξθ, όταν τα παιδιά κλικθκαν από τθ δαςκάλα να χωριςτοφν ςε ομάδεσ εργαςίασ, 

καμία ομάδα δεν τθν επζλεξε ωσ μζλοσ τθσ. Αντικζτωσ, οι καινοφριοι ςυμμακθτζσ 

τθσ προςπάκθςαν να τθν αφιςουν μόνθ. Θ Ελίνα, τότε δεν αντζδραςε, δεν 

διεκδίκθςε κάποια κζςθ ςε ομάδα αλλά προςποιικθκε ότι προτιμά να εργαςτεί 

μόνθ τθσ και ηιτθςε από τθ δαςκάλα να εργαςτεί ατομικά. 

 Ο ςυγκεκριμζνοσ αυτοςχεδιαςμόσ ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν τεχνικι 

απόκριςθ ςτθν καταπίεςθ που προτείνει ο Augusto Boal ςτθν «Ροιθτικι του 

καταπιεςμζνου». Ριο αναλυτικά ηθτείται «από κάποιον που παίρνει μζροσ, να 

κυμθκεί μια ςτιγμι τθσ ηωισ του, που είχε ιδιαίτερα καταπιεςτεί χωρίσ να 

αντιδράςει, πθγαίνοντασ ζτςι αντίκετα ςτισ επικυμίεσ του. Θ ςτιγμι αυτι πρζπει να 

ζχει ζνα βακφ προςωπικό νόθμα».72 Σφμφωνα με τθ ςυνζχεια τθσ τεχνικισ, το 

άτομο που διθγείται τθν ιςτορία διαλζγει ανάμεςα ςε αυτοφσ που παίρνουν μζροσ, 

όλα τα πρόςωπα που κα παρεμβλθκοφν ςτθν αναπαράςταςθ τθσ ςκθνισ. Αυτοί που 

παίρνουν μζροσ, αφοφ λάβουν πλθροφορίεσ και οδθγίεσ από τον πρωταγωνιςτι, 

παίηουν τθ ςκθνι όπωσ ζγινε ςτθν πραγματικότθτα. Με τισ ίδιεσ καταςτάςεισ, τισ 

ίδιεσ ςυγκινιςεισ. Αφοφ τελειϊςει θ αναπαράςταςθ, ηθτείται από τον 

πρωταγωνιςτι να ξαναπαίξει τθ ςκθνι, μόνο που αυτι τθ φορά πρζπει να αρνθκεί 

τθν καταπίεςθ, πρζπει να αντιδράςει και να επιβάλει τθ κζλθςι του, τισ ιδζεσ του 

και επικυμίεσ του. Με αυτό τον τρόπο, ο πρωταγωνιςτισ αντιλαμβάνεται ότι πολφ 

ςυχνά μπορεί να αντιδράςει αλλά δεν το επιλζγει. Ο Boal πρεςβεφει ότι θ «Ροιθτικι 

του καταπιεςμζνου» πρζπει να ξεκινάει από το ειδικό για να φτάςει ςτο γενικό και 

όχι το αντίκετο. Ριο ςυγκεκριμζνα, πρζπει να διαλζγεται κάτι που ςυνζβθ ςε 

κάποιον ειδικά, αλλά που ταυτόχρονα ςυμβαίνει ςτουσ άλλουσ.73 Κατά τθ διάρκεια 

                                                
72 Θ τεχνικι τθσ απόκριςθσ ςτθν καταπίεςθ ανικει ςτο τζταρτο ςτάδιο τθσ «Ροιθτικισ του 
καταπιεςμζνου», ςτο «κζατρο ωσ λόγοσ». Κακϊσ ςτόχοσ τθσ τελευταίασ φάςθσ του προγράμματοσ 
είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με το τρίτο ςτάδιο, δθλαδι «το κζατρο ωσ γλϊςςα» και τισ τρεισ 
βακμίδεσ που αυτό αποτελείται, δεν κα γίνει ιδιαίτερθ ανάλυςθ του τετάρτου ςταδίου, αλλά 
αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, που προζκυψε φυςικά από τθν επιλογι τθσ μακιτριασ 
αλβανικισ καταγωγισ. Στο Μποάλ 1981, ό.π., ς. 48.  
73 Π.π., ς. 48-49.  
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τθσ ςκθνισ ι τθσ ςυηιτθςθσ, πρζπει τόςο ο πρωταγωνιςτισ όςο και οι 

ςυμμετζχοντεσ να βγουν πλουτιςμζνοι από τθ ςυγκεκριμζνθ ιςτορία, αλλά και 

γενικότερα ςυνειδθτοποιθμζνοι για ανάλογεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ. «Θ 

ςυνειδθτοποίθςθ γινόταν κατανοθτι ωσ προςζγγιςθ μιασ οπτικισ για τον κόςμο 

που κεμελιωνόταν ςτθ ςυλλογικι κριτικι των βιωμζνων περιςτάςεων και ςτθν 

προςπάκεια για το ξεπζραςμά τουσ».74 

 Αντίςτοιχα, ςτον ςυγκεκριμζνο αυτοςχεδιαςμό, θ Ελίνα ζκεςε τθν 

πραγματικότθτά τθσ ωσ πρόβλθμα που χρειαηόταν κριτικι ανάλυςθ. Βαςικόσ ςτόχοσ 

ιταν θ αποκάλυψθ τθσ προβλθματικισ πραγματικότθτασ. Πμωσ, «κανζνασ δεν 

μπορεί να αποκαλφψει τθν πραγματικότθτα για τον άλλο».75 Μπορεί το ερζκιςμα 

να δόκθκε από τθν Ελίνα, αλλά οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τθσ χρειαηόταν να γίνουν 

«Υποκείμενα αυτισ τθσ πράξθσ». Ζτςι, το ηιτθμα ιταν να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ 

ότι ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ δεν αφορά μόνο τθν Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ, αλλά οποιοδιποτε παιδί παρουςιάηει κάποια διαφορετικότθτα, ωσ 

προσ τθν καταγωγι, τθν κοινωνικι ι οικονομικι τάξθ, τθ κρθςκεία, τισ 

ιδιαιτερότθτεσ. Το κζμα αφοροφςε ιδιαίτερα τθ ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι 

τάξθ ςτθν οποία υπιρχαν παιδιά διαφορετικισ, από τθν κυρίαρχθ, καταγωγισ 

(αλβανικι, ρωςικι), παιδιά διαφορετικισ εκνοτικισ ομάδασ (ρόμικθσ), παιδιά 

κρθςκευτικϊν μειονοτιτων (Κακολικι, Μουςουλμάνα, Μάρτυρασ του Λεχωβά) και 

παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ρραγματικά, μζςα από τον ςυγκεκριμζνο 

αυτοςχεδιαςμό, οι μακθτζσ κατάφεραν από το ειδικό (το περιςτατικό τθσ Ελίνασ) να 

αντιλθφκοφν το γενικό (τον κοινωνικό αποκλειςμό οποιουδιποτε ατόμου κεωρείται 

διαφορετικόσ). Ριο αναλυτικά: 

 Θ Ελίνα, διθγικθκε και μοιράςτθκε τθν ιςτορία τθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ –

κάποιοι από αυτοφσ όπωσ θ Μαριάνκθ και θ Στεφανία ζδειξαν να τθ κυμοφνται, 

άλλοι πάλι όχι– και ακολοφκωσ βρζκθκαν αρκετοί εκελοντζσ που κζλθςαν να τθν 

αναπαραςτιςουν με τον ςχετικό αυτοςχεδιαςμό. Χρειάηεται να τονιςτεί ότι, κατά τθ 

διάρκεια τθσ αναπαράςταςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ανζλαβαν κάποιεσ πρωτοβουλίεσ, 

γεγονόσ που δζχτθκε απόλυτα θ Ελίνα, οπότε ςτθν τελικι του μορφι ο 

αυτοςχεδιαςμόσ αποτζλεςε περιςςότερο μια κοινι προςπάκεια παρά μια 

εξομολόγθςθ τθσ μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ.76 Στθ ςυηιτθςθ και ςτο διάλογο 

που ακολοφκθςαν μετά τθν αναπαράςταςθ τθσ ςκθνισ, οι μακθτζσ 

προβλθματίςτθκαν, ςκζφτθκαν κριτικά και αντάλλαξαν απόψεισ και ιδζεσ για δράςθ 

τθσ πρωταγωνίςτριασ: «κάκε μακθτισ κζλει να βρίςκεται ςε ομάδα και δεν κζλει να 

είναι μόνοσ/δεν ζχει ςθμαςία από ποφ είναι κάποιοσ και πόςο διαφορετικόσ είναι, 

χρειάηεται να τον ςεβόμαςτε/κανείσ δεν κζλει να είναι ςτθ κζςθ του (διαφορετικοφ-

καινοφριου) αλλά κζλει βοικεια/χρειάηεται να είναι πιο τολμθρόσ και 
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 Γρόλλιοσ 2005, ό.π., ς. 133.   
75

 Φρζιρε 1977, ό.π., ς. 208. 
76

 Άλλωςτε ςτόχοσ αποτελοφςε θ δθμιουργία ενόσ κεάτρου φόρουμ από όλθ τθν τάξθ και όχι θ 
τεχνικι τθσ «απόκριςθσ ςτθν καταπίεςθ» που είχε προκφψει αυκόρμθτα. 
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καρραλζοσ/καλό είναι να ξζρει ελλθνικά και να είναι καλόσ μακθτισ/πρζπει να 

ηθτιςει βοικεια από τουσ ςυμμακθτζσ του και τθ δαςκάλα του». 

 Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι για τθ δθμιουργία τθσ τελικισ παράςταςθσ των 

παιδιϊν ακολουκικθκαν και οι τρεισ βακμίδεσ του ςταδίου «το κζατρο ςαν 

γλϊςςα» που προτείνει ο εμπνευςτισ τθσ «Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου», Augusto 

Boal: ζτςι, ξεκίνθςε με τθν πρϊτθ βακμίδα τθσ ταυτόχρονθσ δραματουργίασ, 

ςυνεχίςτθκε με τισ παγωμζνεσ εικόνεσ και ολοκλθρϊκθκε με το κζατρο φόρουμ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςχετικά με τθν ταυτόχρονθ δραματουργία77, οι μακθτζσ ωσ κοινό 

είχαν δικαίωμα να προτείνουν λφςεισ και δράςεισ ςτθν ομάδα που ανζλαβε να 

παρουςιάςει τθν αναπαράςταςθ τθσ ςκθνισ αλλά όχι να εμφανιςτοφν οι ίδιοι ςτθ 

ςκθνι. Με τον τρόπο αυτό, θ Ελίνα ωσ πρωταγωνίςτρια αλλά και οι εκελοντζσ που 

προςφζρκθκαν να ςυμμετζχουν ςτθ ςκθνι (Βαλάντθσ, Ζλλθ, Αναςταςία, Μαρίνα, 

Λευτζρθσ και Μιχάλθσ) ερμινευαν κεατρικά τισ δράςεισ και εναλλακτικζσ λφςεισ 

των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν τουσ που λειτουργοφςαν ωσ κοινό. Σαφϊσ, πρϊτθ από 

όλεσ τισ λφςεισ, δοκιμάςτθκε θ πρόταςθ τθσ Ελίνασ, που αποτελοφςε τθν άμεςα 

καταπιεηόμενθ ςτθν ιςτορία. Ζτςι, θ μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ πρότεινε μια 

πρωταγωνίςτρια «που να ξζρει καλά ελλθνικά… πιο δυναμικι, πιο ςίγουρθ για τον 

εαυτό τθσ και τον πολιτιςμό τθσ… που κα δείξει ςε όλουσ τθν αξία τθσ» και που κα 

διεκδικιςει τελικά τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν ομάδα τόςο από τουσ ςυμμακθτζσ τθσ 

όςο και από τθ δαςκάλα τουσ. 

 Ακολοφκωσ, εφαρμόςτθκε θ δεφτερθ βακμίδα του «κεάτρου ωσ γλϊςςα», οι 

παγωμζνεσ εικόνεσ.78 Ζτςι, ηθτικθκε αρχικά από τουσ κεατζσ, χρθςιμοποιϊντασ τα 

ςϊματα των ςυμμακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτον αυτοςχεδιαςμό, να αποτυπϊςουν 

μια πραγματικι εικόνα που να αναπαριςτά το πρόβλθμα, τον αποκλειςμό, δθλαδι, 

τθσ πρωταγωνίςτριασ από τθν υπόλοιπθ τάξθ. Κάκε μακθτισ είχε το δικαίωμα να 

επζμβει και να αλλάξει ζνα μζροσ ι όλα τα «αγάλματα», μζχρι να φτιαχτεί ζνα 

ςφνολο που να το δζχονται όλοι. Ακολοφκωσ, μζροσ ςτθ διαδικαςία των 

τροποποιιςεων και αλλαγϊν των εικόνων πιραν τα ίδια τα μζλθ-αγάλματα τθσ 

εικόνασ. Θ διαδικαςία ιταν γνωςτι πλζον ςτθν τάξθ, κακϊσ οι μακθτζσ είχαν 

αναλάβει και ςε προθγοφμενθ ςυνάντθςθ τθ δθμιουργία των παγωμζνων εικόνων. 

Με τον ίδιο τρόπο, ακολοφκθςε θ ιδανικι εικόνα κακϊσ και θ φάςθ τθσ μετάβαςθσ. 

Χαρακτθριςτικά, ςτθν πραγματικι εικόνα οι μακθτζσ τοποκζτθςαν τθν 

πρωταγωνίςτρια μόνθ τθσ ενϊ τθν υπόλοιπθ τάξθ ωσ ομάδα, ςτθν ιδανικι εικόνα 

επζλεξαν για όλα τα παιδιά –ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρωταγωνίςτριασ– ζνα 

ομαδικό παιχνίδι ςε κφκλο, ενϊ ςτθ φάςθ τθσ μετάβαςθσ δθμιοφργθςαν ςκθνζσ 

γνωριμίασ τθσ τάξθσ με τθν πρωταγωνίςτρια όπου όλοι μοιράηονται μεταξφ τουσ 

εργαςίεσ ι παιχνίδια. 

 Θ τρίτθ και τελευταία βακμίδα, το κζατρο φόρουμ, που αποτελοφςε τον 

απϊτερο ςκοπό τθσ φάςθσ, ιρκε ωσ άμεςθ ςυνζχεια όλων των προθγοφμενων. Ριο 
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 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 29. 
78 Π.π., ς. 31-33. 
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ςυγκεκριμζνα, μια ομάδα μακθτϊν (Βαλάντθσ, Ζλλθ, Αναςταςία, Μαρίνα, Μιχάλθσ 

και Ελίνα) παρουςίαςαν μια ιςτορία βαςιςμζνθ ςε ςτοιχεία που είχαν προκφψει 

από τισ προθγοφμενεσ κοινζσ προςφορζσ τθσ τάξθσ: 

Θ Μαρίνα υποδυόταν τθ Μιμόηα79 τθ μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ που μόλισ 

παρουςιαηόταν ςτο ςχολείο. Θ Ζλλθ ιταν θ δαςκάλα τθσ τάξθσ, θ οποία ςτθν αρχι 

παρουςιάςτθκε αρκετά αδιάφορθ με το κζμα τθσ προςαρμογισ τθσ Μιμόηασ. Ο 

Βαλάντθσ, ο Μιχάλθσ και θ Ελίνα αποτελοφςαν τουσ μακθτζσ που ανζπτυξαν 

αρνθτικι ςτερεότυπθ ςυμπεριφορά απζναντι ςτθν καινοφρια τουσ ςυμμακιτρια. 

Τζλοσ, θ Αναςταςία ιταν θ πιο ουδζτερθ, θ μακιτρια που ικελε να υποςτθρίξει τθν 

επιλογι των φίλων τθσ αλλά που αιςκανόταν ότι αδικεί με τον τρόπο αυτό τθ 

Μιμόηα. Μάλιςτα, το δραματικό περιβάλλον, δθλαδι, ο κεατρικόσ χϊροσ και χρόνοσ 

που διαδραματιηόταν θ ςκθνι ιταν μια ςχολικι τάξθ κατά τθ διάρκεια ενόσ 

μακιματοσ λογοτεχνίασ. Σθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι τα παιδιά επζλεξαν ωσ 

αντικείμενο διδαςκαλίασ το λογοτεχνικό βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει. Ρροφανϊσ, το 

προαναφερκζν βιβλίο, που είχε διαβαςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ αναγνωςτικισ 

φάςθσ του προγράμματοσ80 από όλα τα μζλθ που ςυμμετείχαν ςτθ ςχετικι ςκθνι, 

αποτελοφςε ζνα από τα πιο αγαπθμζνα βιβλία των παιδιϊν και ταυτόχρονα 

αναφερόταν ςε κζματα που μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ιςτορία τουσ 

(μετανάςτευςθ, φιλία, αποδοχι, ελευκερία).81 Σαφϊσ, θ εςτίαςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςκθνισ ςτθν αλλοδαπι Μιμόηα και ςτισ δυςκολίεσ τθσ ωσ Άλλο προωκοφςε τθ 

δραματικι ζνταςθ. 

 Μετά τθν παρουςίαςθ τθσ ςκθνισ, που ολοκλθρϊκθκε με τον αποκλειςμό τθσ 

Μιμόηασ από τθν υπόλοιπθ τάξθ, πολλοί ιταν οι μακθτζσ που ωσ κοινό δεν 

ςυμφϊνθςαν με τθν ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ και κζλθςαν να επζμβουν 

αντικακιςτϊντασ είτε τθν πρωταγωνίςτρια Μιμόηα είτε τουσ ςυμμακθτζσ-

θκοποιοφσ, οδθγϊντασ τθ δράςθ προσ τθν κατεφκυνςθ που τουσ φαινόταν πιο 

ολοκλθρωμζνθ.82 Βζβαια, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του κεάτρου φόρουμ, αρχικά 

πρζπει να αντικαταςτακεί αποκλειςτικά ο καταπιεςμζνοσ πρωταγωνιςτισ· αν και 

εφόςον καταφζρει να απελευκερωκεί από τα δεςμά τθσ καταπίεςισ του, τότε μόνο 

οι κεατζσ μποροφν να αντικαταςτιςουν τουσ καταπιεςτζσ83 (ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ τουσ ςυμμακθτζσ τθσ Μιμόηασ). Θ ςυγκεκριμζνθ, όμωσ, τάξθ είχε ανάγκθ 

να ςυνδζςει το πρόβλθμα τθσ Μιμόηασ με εναλλακτικζσ λφςεισ που άπτονταν τθσ 

ςυμπεριφοράσ τθσ ίδιασ ι των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν τθσ ι ακόμθ και τθσ 

δαςκάλασ. Επιπλζον, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςκθνι κα μποροφςε κανείσ να υποςτθρίξει 

ότι παρουςιάηονταν δφο ιρωεσ που καταπιζηονταν: θ πρωταγωνίςτρια Μιμόηα και 

                                                
79 Θ επιλογι τθσ πρωταγωνίςτριασ είχε γίνει νωρίτερα από όλουσ τουσ μακθτζσ. 
80

 Είναι γεγονόσ ότι εκτόσ από τθν Ελίνα, τθν Ζλλθ, τον Βαλάντθ, τον Μιχάλθ που είχαν επιλζξει το 
βιβλίο ωσ αναγνωςτικι ομάδα, θ Αναςταςία και θ Μαρίνα το είχαν δανειςτεί και το είχαν διαβάςει. 
81

 Στθν ανάλυςθ του κεάτρου φόρουμ που ζπεται, γίνεται εμφανισ ο τρόποσ με τον οποίο 
χρθςιμοποιικθκε το βιβλίο από τθν τάξθ.  
82

 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 36-37. 
83 Boal 2002, ό.π., ς. 244, 261. 
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θ ουδζτερθ ςυμμακιτρια, γεγονόσ που επζτεινε τθν αλλαγι δράςεων και των 

δφο.84 Άλλωςτε, το γεγονόσ ότι τα παιδιά τθσ τάξθσ αναβίωναν ςτθ ςκθνι 

περιςτατικά που είχαν ηιςει οι ίδιοι ι κάποιοι φίλοι τουσ εφλογα τουσ οδθγοφςε 

ςτθν επικυμία –ι και ςτθν ανάγκθ– να πειραματιςτοφν πάνω ςε λφςεισ που κα 

αποηθτοφςαν να ςυμβοφν ςτθν πραγματικότθτα. Ρρότειναν, λοιπόν, λφςεισ που 

αφοροφςαν τθ δράςθ τθσ πρωταγωνίςτριασ Μιμόηασ, τθσ ςυμμακιτριασ που ιταν 

ουδζτερθ αλλά και των δευτερευόντων ρόλων, δθλαδι, των ςυμμακθτϊν που 

ανζπτυςςαν ςτερεότυπθ ςυμπεριφορά και τθσ δαςκάλασ που αρχικά ιταν 

αδιάφορθ. Άλλωςτε, ο ίδιοσ ο Boal αναφζρει ότι ςε περίπτωςθ που το κοινό ςε 

κάποια δεδομζνθ ςτιγμι και για κάποιο ςυγκεκριμζνο λόγο αποφαςίςει να αλλάξει 

τουσ κανόνεσ του φόρουμ, τότε χρειάηεται να γίνει δεκτι θ αλλαγι.85 Το ςθμαντικό 

ιταν ότι κάκε εναλλακτικι λφςθ που προτεινόταν ζκετε ςτο κζντρο τθν 

πρωταγωνίςτρια και αφοροφςε τθν άρςθ του προβλιματόσ τθσ. Επιπλζον, με κάκε 

λφςθ που δοκιμαηόταν ςτθ ςκθνι, τα παιδιά, μζςα από τθ διαμάχθ που 

προκαλοφνταν, αποκτοφςαν περιςςότερεσ γνϊςεισ για το κζμα. Άλλωςτε, μια καλι 

διαμάχθ είναι για τον Boal πιο ςθμαντικι από μια καλι λφςθ ςτο πρόβλθμα.86 

 Το ζργο, λοιπόν, παιηόταν ξανά από τθν αρχι μζχρι του ςθμείου όπου κάποιοσ 

από το κοινό που διαφωνοφςε, ερχόταν να προτείνει μια εναλλακτικι λφςθ. Σαφϊσ, 

όταν κάποιοσ μακθτισ-κεατισ αντικακιςτοφςε κάποιον ςυμμακθτι του, ο 

τελευταίοσ άφθνε τθ ςκθνι και κοίταηε τθ δράςθ των υπολοίπων. Πταν ο παίκτθσ 

τελείωνε τθν επζμβαςι του, τότε ο μακθτισ-θκοποιόσ ξανάπαιρνε τθ κζςθ του. Οι 

άλλοι θκοποιοί προςαρμόηονταν ςτθν καινοφρια κατάςταςθ και αντιμετϊπιηαν, 

κάκε φορά, όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρονταν από τθν καινοφρια πρόταςθ. 

Σε κάκε ςχολικι ςυνάντθςθ, το κζατρο φόρουμ επαναλαμβανόταν, 

διαφοροποιοφταν και πλοφταινε κάκε φορά με νζεσ προτάςεισ από όλθ τθν τάξθ. 

Τα παιδιά πρότειναν ςυνεχϊσ καινοφρια επειςόδια αρνθτικισ ςυμπεριφοράσ και 

δράςθσ των μακθτϊν-θκοποιϊν απζναντι ςτθ Μιμόηα ενϊ ταυτόχρονα δοκίμαηαν 

ςτθ ςκθνι διάφορεσ εναλλακτικζσ λφςεισ του προβλιματοσ. 

 Ραράλλθλα με τθν εξζλιξθ του κεάτρου φόρουμ, θ οποία οδθγοφςε με 

ςτακερό ρυκμό ςτθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ από τα παιδιά, ηθτικθκε από όλθ τθ 

τάξθ να γράψει γραπτι εργαςία, ςτθν οποία περιγράφονται αρνθτικά περιςτατικά 

που δυςκολεφουν τθν προςαρμογι κάποιου καινοφριου μακθτι αλλοδαπισ 

καταγωγισ κακϊσ και εναλλακτικοί τρόποι προςζγγιςθσ και αντιμετϊπιςθσ του 

προβλιματοσ. Ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό το γεγονόσ ότι όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ 

ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Κοινό ςτοιχείο όλων των εργαςιϊν 

                                                
84 Ο Adrian Jackson, μεταφραςτισ και ςυνεργάτθσ του Boal, κάνει λόγο για τθν φπαρξθ δφο 
καταπιεςμζνων πρωταγωνιςτϊν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπωσ τθ ςυγκεκριμζνθ. Απάντθςθ ςε 
ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο κζατρο φόρουμ ςτθ διάλεξθ 
του Jackson με κζμα «Ρολίτεσ μόνο ςτα χαρτιά», Κζατρο Κλειϊ, Κεςςαλονίκθ, 23/4/2010 ςτο 
πλαίςιο αφιερϊματοσ του Τμιματοσ Κεάτρου του Α.Ρ.Κ ςτον Augusto Boal. 
85

 Boal 2002, ό.π., ς. 244, 270. 
86 Π.π., ς. 259. 
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ιταν ότι ςε όλεσ δόκθκαν οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τον ιρωα τθσ εκάςτοτε 

ιςτορίασ: όνομα, φφλο, θλικία, καταγωγι και κάποιο χαρακτθριςτικό. Ζτςι, «Ο 

Γκεράν από τθν Αλβανία είναι ζντεκα χρονϊν/θ Μιμόηα από τθν Αλβανία είναι πολφ 

ντροπαλι/θ Κριςτιάνα από τθ ωςία δεν ιξερε καλά ελλθνικά/θ Κωνςταντίνα από 

τθ Βουλγαρία δεν μποροφςε να μιλιςει καλά ελλθνικά/θ Τίνα από τθν Αλβανία 

είναι διαφορετικι».  

 Τα παιδιά ςτισ γραπτζσ τουσ εργαςίεσ ςθμείωςαν κάποια περιςτατικά που 

ςυνζβθςαν από τθν τάξθ ςε βάροσ των καινοφριων ςυμμακθτϊν τουσ. Ζπειτα από 

ερϊτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ, οι μακθτζσ υποςτιριξαν ότι κάποια από 

αυτά τα περιςτατικά που αναφζρκθκαν ιταν πραγματικά, ενϊ άλλα προζρχονταν 

από τθ φανταςία τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κάποιεσ από τισ ιςτορίεσ των παιδιϊν 

ζγραφαν: «…είπαμε ψζματα πολλά και θ ιςτορία αυτι ζφταςε μζχρι τον κφριο 

διευκυντι/Ξεκινιςαμε ζνα πόλεμο άδικο ϊςτε να κατθγοριςουμε τθν Κριςτιάνα 

ότι κορόιδεψε και ςυκοφάντθςε ζνα άλλο ςυμμακθτι μασ/είδα κάποιουσ 

ςυμμακθτζσ μου να βάηουν λεφτά μζςα ςτθν καςετίνα τθσ Τίνασ και μετά είπαν ότι 

ζκλεψε αυτι τα λεφτά/επειδι δεν τθ ςυμπακοφςαμε είπαμε ότι ζςπαςε ζνα τηάμι 

τθσ τάξθσ και μετά κλείδωςε τουσ ςυμμακθτζσ τθσ μζςα ςτθν τάξθ/κάποιοι 

κατθγόρθςαν τθν Κωνςταντίνα ότι βρίηει πίςω από τθν πλάτθ τθσ κυρίασ… είπαν ότι 

μασ βρίηει ςτθ γλϊςςα τθσ/ο Σταφροσ που δεν τον ςυμπακεί, τθν ϊρα που ο Γκεράν 

ανζβαινε τισ ςκάλεσ, του ζβαλε τρικλοποδιά και… ο Γκεράν ζςπαςε το πόδι του/θ 

Μιμόηα ςτο διάλειμμα ιταν μόνθ γιατί κανείσ δεν ικελε να παίξει μαηί τθσ». 

 Τζλοσ, οι μακθτζσ ςτισ εργαςίεσ τουσ αναφζρκθκαν ςε δράςεισ που κα 

μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν άρςθ τθσ προβλθματικισ κατάςταςθσ και 

καταπίεςθσ, ςτθν ομαλι, δθλαδι, ςυνφπαρξθ όλων των παιδιϊν μιασ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εναλλακτικζσ λφςεισ που 

προτάκθκαν, αφοροφςαν αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά τόςο των πρωταγωνιςτϊν 

αλλοδαπισ καταγωγισ που καταπιζηονται, όςο και των ςυμμακθτϊν με 

ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ που τουσ καταπιζηουν, όπωσ επίςθσ αλλαγι ςτθ ςτάςθ τθσ 

δαςκάλασ ι ακόμθ και του διευκυντι. Αναλυτικότερα, τα παιδιά ζγραψαν ςτισ 

εργαςίεσ τουσ: «Θ ςτάςθ τθσ όμωσ μασ άφθςε άφωνουσ. Είπε ζτςι απλά κζλω να 

φφγω από το ςχολείο όχι γιατί δεν μου αρζςει το κτίριο αλλά οι περιςςότεροι 

ςυμμακθτζσ μου που τα κζλουν όλα με οποιονδιποτε τρόπο. Ζφυγε κλαίγοντασ για 

το ςπίτι τθσ και είπε δεν κα γυρίςει γιατί δεν τθ ςεβόμαςτε… καταλάβαμε ότι 

ιμαςταν άδικοι μαηί τθσ/Ο Γκεράν ηιτθςε τθ βοικεια τθσ κυρίασ και μαηί με τον 

διευκυντι μασ μάλωςαν και μασ είπαν ότι ο Γκεράν κα πάει ςε άλλθ τάξθ που τον 

ςυμπακεί. Εμείσ αυκόρμθτα είπαμε ςυγνϊμθ/Θ Μιμόηα αποφάςιςε να μάκει πολφ 

καλά ελλθνικά για να τθν καταλαβαίνουμε και να μπορζςει να μείνει ςτθν 

Ελλάδα/Σιγά ςιγά καταλάβαμε ότι θ Τίνα είναι διάνοια ςτα Μακθματικά και τθ 

Φυςικι και βοθκάει πάρα πολφ τουσ ςυμμακθτζσ τθσ. Βοθκάει τθν κυρία και όλουσ 

τουσ δαςκάλουσ. Τελικά αποδείχκθκε ότι ιταν καλόσ άνκρωποσ. Τϊρα τθ ςυμπακϊ 

και τθσ ηιτθςα να γίνουμε φίλεσ/Στα διαλείμματα θ Κριςτιάνα άρχιςε να μασ μιλάει 
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για τθ ηωι τθσ ςτθ ωςία και μασ μάκαινε λζξεισ και παιχνίδια δικά τουσ/ο 

διευκυντισ και θ κυρία μασ οργάνωςαν μια γιορτι για μασ και τα ξζνα παιδιά του 

ςχολείου. Είπαμε τραγοφδια και λζξεισ από όλεσ τισ χϊρεσ, δοκιμάςαμε πολλά 

φαγθτά και χορζψαμε παραδοςιακοφσ χοροφσ». 

 Από τισ ςυηθτιςεισ και τουσ αυτοςχεδιαςμοφσ που προζκυψαν μζςα από το 

κζατρο φόρουμ, που ςυνεχϊσ πλοφτιηε και από τισ γραπτζσ εργαςίεσ, οι μακθτζσ 

ςυνειδθτοποίθςαν ότι για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ και τθσ ομαλισ ςυνφπαρξθσ 

όλων των παιδιϊν μιασ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ, χρειάηονται δράςεισ από τα ίδια τα 

παιδιά μεταναςτϊν, από τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ, τουσ δαςκάλουσ, 

τουσ διευκυντζσ και ςυνεχίηοντασ από τθν κοινωνία γενικότερα. Και ςε αυτό το 

ςθμείο ζγινε μια ςθμαντικι προςπάκεια να καταλάβουν οι μακθτζσ το γενικό που 

υπάρχει μζςα ςτο ειδικό, όπωσ υποςτιριηε ο Boal, προκειμζνου να οδθγθκοφν ςτθν 

κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ.87 Οι μακθτζσ, χωρίσ να ενδιαφζρονται να 

ανακαλφψουν τθ ςωςτι λφςθ του προβλιματοσ, ςυνειδθτοποιοφν τισ δυνατότθτεσ 

των ςυμμακθτϊν τουσ και αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα από μια νζα οπτικι, που 

δεν είχαν ςκεφτεί πιο πριν. Αυτόσ για τον Boal είναι παιδαγωγικόσ χαρακτιρασ του 

φόρουμ.88 Μάλιςτα, ςτισ ςυηθτιςεισ που ζγιναν, κάποιοι μακθτζσ πρότειναν ςτθν 

πρωταγωνίςτρια Μιμόηα «να ηθτιςει βοικεια από κάποιουσ ανϊτερουσ» ι «από 

τουσ καλοφσ αςτυνομικοφσ». Γίνεται, δθλαδι, εμφανισ θ διάκεςθ των παιδιϊν να 

λάβει μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ το ηιτθμα, πζρα από τον χϊρο του ςχολείου, μια 

διάκεςθ, δθλαδι, να αναλάβει θ κοινωνία τθ ςχετικι μζριμνα. Επίςθσ, από τισ 

προτάςεισ των μακθτϊν, φαίνεται μια διάκριςθ ανάμεςα ςε «καλοφσ 

αςτυνομικοφσ» και προφανϊσ ςε αυτοφσ που δεν είναι καλοί. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ 

είναι θ ςφνδεςθ που ζκανε ο Βαλάντθσ, μακθτισ ομά μεταξφ των δυςκολιϊν τθσ 

Μιμόηασ ςτο ςχολείο και τθσ εργαςίασ των γονιϊν τθσ: «θ Μιμόηα για να μείνει ςτθν 

Ελλάδα πρζπει να ξζρει καλά ελλθνικά και να ζχει φίλουσ αλλά πιο πολφ πρζπει οι 

γονείσ τθσ να ζχουν καλι δουλειά και να μθν αδικοφνται». Διακρίνεται, δθλαδι, μια 

ςφνδεςθ ανάμεςα ςτα τρία «παραγωγικά κζματα» (εργαςία, γλϊςςα, ςτερεότυπα) 

και ταυτόχρονα μια ςυνειδθτοποίθςθ του εφρουσ του προβλιματοσ των 

μεταναςτϊν. 

 

 β. Τελικό κείμενο και ςχολιαςμόσ 

 Οι απόψεισ, οι προτάςεισ, οι δράςεισ και οι αυτοςχεδιαςμοί των παιδιϊν κατά 

τθ διάρκεια του κεάτρου φόρουμ και των ςυηθτιςεων, ςε ςυνδυαςμό με τισ 

γραπτζσ εργαςίεσ τουσ, καταγράφθκαν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, που με 

τθν απαραίτθτθ ςυμβολι των ςθμειϊςεων τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ, 

δθμιουργικθκε το τελικό ζργο του κεάτρου φόρουμ. Το ςυγκεκριμζνο κείμενο, που 

                                                
87

 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 49. 
88

 M. Taussing & R. Schechner, «Boal in Brazil, France, The U.S.A, An interview with Augusto Boal» ςτο 
M. Schutzman & J. Cohen & Cruz, Playing Boal, Theatre, Therapy, Activism, Routledge, London & New 
York, 1994, ς. 28-29. 



388 

 

αποτζλεςε το ζργο που παρουςιάςτθκε ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, ποτζ 

δεν τθρικθκε αυςτθρά κακϊσ οι μακθτζσ ςυνεχϊσ είχαν τθ δυνατότθτα να 

αυτοςχεδιάηουν και να εκφράηονται ελεφκερα. Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να 

ςθμειωκοφν κάποια απαραίτθτα ςχόλια που αφοροφν το τελικό κείμενο του 

φόρουμ.89 

 Καταρχάσ, ςτο τελικό κζατρο φόρουμ, τα παιδιά κα παρουςίαηαν το ζργο 

τουσ, ζτςι όπωσ αυτό ςχεδιάςτθκε μζςα από τθν παραπάνω διαδικαςία με τθ 

ςυμμετοχι όλθσ τθσ τάξθσ. Θ μιςι τάξθ κα αποτελοφςε τουσ θκοποιοφσ και θ 

υπόλοιπθ μιςι το κοινό που καλοφνταν να επζμβει. Συνεπϊσ, δεν υπιρχε 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο «εξωτερικό κοινό» του Μουςείου.90 Αυτι ιταν θ 

επικυμία των μακθτϊν. Άλλωςτε, ο Boal αναφζρει ότι το κζατρο φόρουμ «πρζπει 

να γίνει για οργανωμζνουσ κεατζσ, το ακροατιριο πρζπει να είναι οργανωμζνο. Δεν 

μποροφμε να κάνουμε το κζατρο φόρουμ για ανκρϊπουσ και με ανκρϊπουσ που 

δεν γνωρίηονται», αλλά για μια ομάδα «…για ανκρϊπουσ που γνωρίηονται, που 

ζχουν κοινά προβλιματα και το κζμα κα είναι επίςθσ κοινό, κα αγγίηει τα 

προβλιματα που τουσ είναι κοινά».91 Μόνο κεατζσ που είναι κφματα τθσ ίδιασ 

καταπίεςθσ με αυτι που αντιμετωπίηει ο πρωταγωνιςτισ (κατά ομοιότθτα ι κατά 

αναλογία) μποροφν να αντικαταςτιςουν τον καταπιεςμζνο πρωταγωνιςτι 

προκειμζνου να βρεκοφν νζεσ διαδικαςίεσ και μορφζσ απελευκζρωςθσ.92 Μια 

τζτοια ομάδα που αντιμετϊπιηε το κζμα τθσ προςαρμογισ των μεταναςτϊν ωσ 

κοινό πρόβλθμα ιταν θ ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ. 

 Λδιαίτερα καταλυτικόσ ιταν ο ρόλοσ του τηόκερ93, του διαμεςολαβθτι, 

δθλαδι, ανάμεςα ςτουσ θκοποιοφσ και το κοινό. Ο τηόκερ, ςτθν προκειμζνθ 

                                                
89 Το τελικό κείμενο τθσ παράςταςθσ παρατίκεται αυτοφςιο ςτο παράρτθμα τθσ ζρευνασ 
(Ραράρτθμα 2).  
90 Επιλζγω τον όρο «εξωτερικό κοινό» για εκείνουσ τουσ κεατζσ που μποροφςαν να 
παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ αλλά δεν είχαν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο φόρουμ. Ωσ «κοινό» 
χαρακτθρίηω τθν υπόλοιπθ μιςι τάξθ που επεμβαίνει ςτθ δράςθ δοκιμάηοντασ τισ προτάςεισ τθσ ςτθ 
ςκθνι, μετά τθν πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ από τουσ μακθτζσ-θκοποιοφσ. Ο Boal υποςτιριηε 
ότι ςε κάκε παράςταςθ φόρουμ, το κοινό πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να ςταματιςει τθ δράςθ 
όποτε κζλει και να μπορεί να εκφράςει τθν άποψι του ςτθ ςκθνι με ζνα δθμοκρατικό, κεατρικό και 
πραγματικό τρόπο. Στο Boal 2002, ό.π., ς. 274. Στθ ςυγκεκριμζνθ, όμωσ, περίπτωςθ οι μακθτζσ τθσ 
πολυπολιτιςμικισ τάξθσ επζλεξαν να αποτελζςουν οι ίδιοι το κοινό και να παρουςιάςουν το φόρουμ 
ζτςι όπωσ ςτικθκε ςτθ ςχολικι τουσ τάξθ. Ππωσ τα ίδια τα παιδιά εξομολογικθκαν ςτθν 
εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ ςυμμετοχι ενόσ άγνωςτου κοινοφ ςτθν παράςταςι τουσ κα τουσ 
δυςκόλευε πολφ. 
91 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 209.  
92 Boal 2002, ό.π., ς. 268-269. 
93

 Ο Τηόκερ, που αποτελεί τον διαμεςολαβθτι ανάμεςα ςτουσ θκοποιοφσ και το κοινό, χρειάηεται να 
ακολουκιςει κάποιουσ βαςικοφσ κανόνεσ. Συγκεκριμζνα: 1) πρζπει να αποφεφγει οποιαδιποτε 
δράςθ μπορεί να χειραγωγιςει ι να επθρεάςει το κοινό. Ρρζπει να οδθγεί τα πικανά ςυμπεράςματα 
των κεατϊν ςε διαμάχθ, χρθςιμοποιϊντασ ερϊτθςθ και όχι κατάφαςθ. 2) δεν αποφαςίηει για τίποτα. 
Εξθγεί λεπτομερϊσ τουσ κανόνεσ του φόρουμ, γνωρίηοντασ ότι το κοινό μπορεί να τουσ αλλάξει, αν 
παραςτεί ανάγκθ. 3) απευκφνει ςτο κοινό ερωτιςεισ και αμφιβολίεσ του τφπου: «Αυτι θ λφςθ κα 
ζχει αποτζλεςμα;» «είναι ςωςτό αυτό ι λάκοσ;» 4) χρειάηεται προςοχι ςτισ «μαγικζσ λφςεισ». 
Μπορεί να διακόψει μια δράςθ, αν κεωριςει ότι υπερβαίνει τα όρια τθσ πραγματικότθτασ. Και πάλι, 
ηθτά από το κοινό να αποφαςίςει. 5) είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι θ ςωματικι ςτάςθ του τηόκερ: 
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περίπτωςθ, εκτόσ του ότι ζδωςε τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ τθσ τεχνικισ και 

ενθμζρωςε για τθν υπόκεςθ του ζργου, κυρίωσ τόνιςε ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

παράςταςθ φόρουμ δεν κα υπάρξει καμία ςυμμετοχι του «εξωτερικοφ κοινοφ» –

όπωσ ςυνθκίηεται ςτο φόρουμ– αλλά μόνο των μελϊν τθσ τάξθσ. Καλό είναι να 

αναφζρω ότι τον ρόλο του τηόκερ υποδφκθκε θ Φωτεινι, μια μακιτρια τθσ Στϋ 

τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου· θ ςυγκεκριμζνθ μακιτρια τφχαινε να παραβρίςκεται 

ςε όλεσ τισ ςυναντιςεισ τθσ τάξθσ, κακϊσ υπιρχε ςυνδιδαςκαλία τθσ Εϋ και Στϋ 

Δθμοτικοφ ςτο Ολοιμερο, ςτθ διάρκεια του οποίου λάμβανε χϊρα το πρόγραμμα. 

Θ Φωτεινι, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, που αρχικά παρακολουκοφςε τθ 

δθμιουργία του φόρουμ, ενδιαφζρκθκε πολφ να ςυμμετάςχει ςτθν παράςταςθ. Θ 

ευκαιρία δόκθκε μζςω του ρόλου του τηόκερ, κακϊσ αποτελοφςε ζνα ρόλο 

διαμεςολαβθτι μεταξφ των θκοποιϊν και των κεατϊν και όχι ζνα ρόλο εντόσ τθσ 

ςχολικισ τάξθσ των παιδιϊν.94 

 Στο τελικό κείμενο, χριςιμθ κεωρικθκε θ χριςθ τθσ τεχνικισ των παγωμζνων 

εικόνων ςε ςυνδυαςμό με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο βαςικό 

μζροσ τθσ παράςταςθσ ο Βαλάντθσ, θ Ελίνα και ο Μιχάλθσ, αναπτφςςοντασ 

αρνθτικι ςυμπεριφορά απζναντι ςτθν καινοφρια ςυμμακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ, αποκλείουν τθ Μιμόηα από τθν ομάδα εργαςίασ, δεν τθ 

ςυμπεριλαμβάνουν ςτα ομαδικά παιχνίδια και φτάνουν ςτο ςθμείο να τθν 

κατθγοριςουν για κλοπι, τοποκετϊντασ μια καςετίνα ςτθν τςάντα τθσ. Θ 

δραματικι ζνταςθ κορυφϊνεται όταν θ δαςκάλα τθσ τάξθσ πιζηει τθ Μιμόηα να 

ομολογιςει τθν αλικεια και τελικά ςτρζφεται προσ τθν Αναςταςία, τθν οποία 

βλζπει απόμακρθ. Το βαςικό μζροσ τθσ παράςταςθσ ολοκλθρϊνεται με το μεγάλο 

δίλθμμα τθσ Αναςταςίασ, να υποςτθρίξει τουσ άδικουσ ςυμμακθτζσ τθσ ι τθ Μιμόηα 

που ζχει δίκιο. Ζτςι, πριν τθν επζμβαςθ του κοινοφ κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ 

παρουςίαςθσ του ζργου, χρθςιμοποιικθκαν οι παγωμζνεσ εικόνεσ ςε ςυνδυαςμό 

με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ: όλοι οι ρόλοι κλικθκαν να εκφράςουν τισ ςκζψεισ 

τουσ: αναλυτικότερα, οι τρεισ μακθτζσ (Βαλάντθσ, Ελίνα, Μιχάλθσ) εξζφραςαν τθν 

αντιπάκειά τουσ για τθ Μιμόηα κακϊσ και τθν ανθςυχία τουσ μιπωσ τουσ 

μαρτυριςει θ Αναςταςία. Θ Μιμόηα πάλι ιταν τελείωσ απογοθτευμζνθ και 

αναλογιηόταν ότι θ αρνθτικι ςυμπεριφορά των ςυμμακθτϊν τθσ προζρχεται από το 

γεγονόσ τθσ διαφορετικισ τθσ καταγωγισ. Θ δαςκάλα επεδίωκε να αναηθτιςει τθν 
                                                                                                                                       
χρειάηεται να είναι μια δυναμικι παρουςία ςε εγριγορςθ που δεν ανακατεφεται οφτε με το κοινό 
οφτε με τουσ θκοποιοφσ. Αν κουραςτεί ι μπερδευτεί, κα το μεταδϊςει ςτουσ κεατζσ και κα τουσ 
αποπροςανατολίςει. 6) πρζπει να χρθςιμοποιεί τθ μαιευτικι μζκοδο του Σωκράτθ, όπου, μζςα από 
τθν παράκεςθ ερωτιςεων και αμφιβολιϊν, να βοθκά τουσ κεατζσ να ςυγκεντρϊςουν τισ ςκζψεισ 
τουσ και να προετοιμαςτοφν για δράςθ. Ο τηόκερ, δθλαδι, είναι θ μαία που βοθκά ςτθ γζννθςθ των 
ιδεϊν και των πράξεων. Στο Boal 2002, ό.π., ς. 260-262. 
94

 Ενϊ θ πλειονότθτα τθσ τάξθσ επικυμοφςε τθ ςυμμετοχι τθσ Φωτεινισ ςτο φόρουμ, εντοφτοισ 
εκφράςτθκαν κάποιεσ ενςτάςεισ από τθν Αναςταςία, τθ Μαρίνα και τον Βαλάντθ. Οι τρεισ μακθτζσ 
υποςτιριξαν ότι «θ Φωτεινι δεν ιταν από πζρυςι ςτο πρόγραμμα/δεν ανικει ςτθν τάξθ μασ/εμείσ 
κάνουμε κζατρο δφο χρόνια τϊρα». Τελικά, όμωσ, ςυμφϊνθςαν με τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον ρόλο του 
τηόκερ, κακϊσ δεν κα αποτελοφςε κάποιο μζλοσ τθσ τάξθσ τουσ αλλά κα παρουςίαηε τθν παράςταςι 
τουσ με τον ρόλο του διαμεςολαβθτι.  
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αλικεια πριν εμπλζξει τον διευκυντι του ςχολείου. Τζλοσ, θ Αναςταςία βριςκόταν 

ςτο μεγάλο δίλθμμα, να υποςτθρίξει τουσ φίλουσ τθσ ι τθ Μιμόηα. 

 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανίχνευςθσ τθσ ςκζψθσ όλων των ρόλων, ο τηόκερ 

καλεί το κοινό –τθν υπόλοιπθ τάξθ– να προβεί ςε δράςθ, να αντικαταςτιςει 

κάποιον θκοποιό και να αλλάξει τθν ιςτορία ςτθν κατεφκυνςθ που κεωρεί πιο 

ολοκλθρωμζνθ. Συγκεκριμζνα, οι επιλογζσ-δράςεισ των παιδιϊν αφοροφςαν μια 

πρωταγωνίςτρια πιο δυναμικι, αποφαςιςτικι και αςφαλι, που διεκδικεί το 

δικαίωμά τθσ να ςυνεργαςτεί με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ ςε ομαδικι εργαςία, 

προβάλλοντασ τθν αξία και τισ γνϊςεισ τθσ ι που επιδιϊκει να παίξει μαηί τουσ ςτο 

διάλειμμα, δείχνοντασ τον τρόπο που ζπαιηαν παιχνίδια ςτθν Αλβανία. Στο ίδιο, 

μάλιςτα, πλαίςιο, τα παιδιά πρότειναν ζνα παιχνίδι παντομίμασ όπου δίνεται θ 

ευκαιρία ςτθ Μιμόηα να μάκει ςτουσ ςυμμακθτζσ τθσ διάφορεσ λζξεισ ςτα 

αλβανικά. Βζβαια, εναλλακτικζσ δράςεισ προτάκθκαν και για τον ρόλο τθσ 

Αναςταςίασ, που παρουςίαηε ουδζτερθ ςυμπεριφορά αλλά και για τουσ Βαλάντθ, 

Ελίνα, Μιχάλθ, παιδιά που εξζφραηαν αρνθτικι ςτερεότυπθ ςυμπεριφορά απζναντι 

ςτθ Μιμόηα. Τζλοσ, θ τάξθ επζλεξε να ολοκλθρϊςει το φόρουμ με αλλαγι και ςτθ 

ςυμπεριφορά τθσ αδιάφορθσ δαςκάλασ τθσ τάξθσ, προτείνοντασ μια δαςκάλα που 

να δραςτθριοποιείται, να προωκεί τον ςεβαςμό και τθν αποδοχι και να ςτθρίηει τθ 

Μιμόηα ςτθν προςαρμογι τθσ. 

 Πςον αφορά τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ, άξιο ςχολιαςμοφ είναι το γεγονόσ ότι 

θ τάξθ δεν προχϊρθςε μόνο ςτθ νοθματοδότθςθ των αποςπαςμάτων ι των βιβλίων 

που διαβάςτθκαν κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου και ςτθν άμεςθ ανάκλθςθ 

εμπειριϊν και προςωπικϊν βιωμάτων· επιπρόςκετα, επζλεξε να υιοκετιςει 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία αυτϊν, προκειμζνου να τα εντάξει ςτο δικό τθσ κζατρο 

φόρουμ. Ζτςι, το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ και τθσ φιλίασ που απαςχόλθςε τα 

παιδιά ςτο ζργο τουσ, τίκεται ζντονα ςτο βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει. Ακόμθ, ο ρόλοσ 

τθσ αδιάφορθσ δαςκάλασ που δεν ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για τθν προςαρμογι τθσ 

Μιμόηασ ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθ δαςκάλα ςτο βιβλίο Τα παιδιά των 

λουλουδιϊν.  

 Άλλωςτε, και οι παρεμβάςεισ ι οι εναλλακτικζσ προτάςεισ που ζκαναν οι 

μακθτζσ ωσ κοινό για τθν άρςθ του προβλιματοσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, 

φανζρωνε τθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων (αξία τθσ επάρκειασ των μεταναςτϊν 

ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα, ενδυνάμωςθ και αυτοεκτίμθςθ των παιδιϊν γλωςςικϊν 

μειονοτιτων, ςεβαςμόσ και εξοικείωςθ με το διαφορετικό) και ταυτόχρονα τθν 

προςπάκεια των παιδιϊν να προςφζρουν τισ προςωπικζσ τουσ λφςεισ. Σχετικζσ 

είναι οι απόψεισ του βραηιλιάνου εμπνευςτι τθσ τεχνικισ, όταν πρεςβεφει ότι το 

φόρουμ δεν προορίηεται να δϊςει λφςεισ ι να υποκινιςει τουσ ανκρϊπουσ. 

Ρροςπακεί να δϊςει τθν ευκαιρία ςτο κοινό να εκφράςει τισ δικζσ του λφςεισ.95 

  Ρράγματι, μζςα από τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ των παιδιϊν για τθν εξζλιξθ 

τθσ ιςτορίασ, θ τάξθ αντιλιφκθκε ότι χρειάηεται δράςθ και ςυνειδθτοποίθςθ από 
                                                
95 Taussing & Schechner ςτο Schutzman & Cohen-Cruz 1994, ό.π., ς. 23. 
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όλα τα άτομα: από τα άτομα που καταπιζηονται άμεςα (Μιμόηα) ι ζμμεςα 

(ουδζτερθ ςυμμακιτρια), από τα άτομα που διάκεινται αρνθτικά προσ τουσ 

καταπιεςμζνουσ (θ υπόλοιπθ τάξθ), από άτομα που κατζχουν μια ςθμαντικι κζςθ 

και μποροφν από εκεί να ςυνειςφζρουν ςτθν άρςθ του προβλιματοσ (δαςκάλα). 

Ζγινε με άλλα λόγια μια προςπάκεια από ζνα ειδικό κζμα να αναδειχκεί ζνα 

γενικότερο ηιτθμα που αφορά περιςςότερουσ: ξεκινϊντασ από τθν προςωπικι 

αφιγθςθ τθσ εμπειρίασ τθσ Ελίνασ, θ τάξθ, με τθ ςυμβολι όλων των μελϊν τθσ, 

οδθγικθκε ςτθ διερεφνθςθ και αντιμετϊπιςθ ενόσ κοινοφ κοινωνικοφ προβλιματοσ 

που απαιτεί δράςθ.96 Ππωσ ανάφερε ο Boal, ςτόχοσ ιταν οι κεατζσ που παίρνουν 

μζροσ να βγουν πλουτιςμζνοι από αυτι τθν ιςτορία, να καταλάβουν το γενικό που 

υπάρχει μζςα ςτο ειδικό και να ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κοινωνικοφσ νόμουσ που 

υπάρχουν πίςω από τθν ανάλυςθ των φαινομζνων.97 Οι μακθτζσ, άλλωςτε, μζςα 

ςτισ ςυηθτιςεισ που αναπτφχκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ δθμιουργίασ του κεάτρου 

φόρουμ, ζκεςαν κάποια πολφ ςθμαντικά κζματα, χωρίσ να τα ςυμπεριλάβουν ςτθν 

τελικι παράςταςθ· αναλυτικότερα, είχαν προχωριςει ςε ςκζψεισ ςχετικά με τθν 

ανάλθψθ δράςθσ που ενταςςόταν ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο για διεκδίκθςθ 

κοινωνικισ ιςότθτασ: δράςεισ από τον διευκυντι του ςχολείου ι ακόμθ από τθν 

ευρφτερθ κοινωνία και κυρίωσ δράςεισ που ενδυναμϊνουν τα άτομα αναφορικά με 

τθ ςχζςθ τουσ με τθν εργαςία τουσ και αναφορικά με τθν αςφάλεια τθσ επάρκειάσ 

τουσ ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα. Τζλοσ, ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι όλεσ οι 

δράςεισ που προτάκθκαν από τα παιδιά κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ ξεκινοφν 

και ςυντελοφνται χρονικά αντίκετα με τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ, από το τζλοσ, 

δθλαδι, προσ τθν αρχι. Ριο ςυγκεκριμζνα, κάκε νζα πρόταςθ-δράςθ προθγοφνταν 

χρονικά τθσ προθγοφμενθσ δράςθσ, προςεγγίηοντασ ζτςι το ζργο από τα τελευταία 

περιςτατικά προσ τα πρϊτα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά προςπάκθςαν να 

αποφφγουν όλα τα δυςάρεςτα περιςτατικά που ςυνζβθςαν και τθν αρνθτικι 

εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ. 

 

 γ. Ραραγωγι γραπτοφ λόγου 

 Ραράλλθλα με τθ δθμιουργία του τελικοφ κειμζνου, ηθτικθκε από τθν τάξθ να 

προτείνει ζνα «ιδανικό τζλοσ» για τθν ιςτορία τθσ Μιμόηασ. Σε διάλογο και 

ςυηιτθςθ που αναπτφχκθκε, ζγινε εμφανισ θ επικυμία των παιδιϊν για μια 

πολυπολιτιςμικι τάξθ ςτθν οποία όλοι οι μακθτζσ κα είναι ίςοι, αν και διαφορετικοί 

μεταξφ τουσ, όπου ο κακζνασ κα μποροφςε να «μοιραςτεί» ςτοιχεία του πολιτιςμοφ 

του μζςα ςε ζνα κλίμα ςεβαςμοφ και αςφάλειασ. Αντίςτοιχα και θ πρωταγωνίςτρια 

                                                
96

 Θ Jan Cohen-Cruz αναφζρεται ςτθν όλθ διαδικαςία μετάβαςθσ από τθν αφιγθςθ μιασ προςωπικισ 
ιςτορίασ ςτθν πολιτικι δράςθ μζςω του «Κεάτρου του Καταπιεςμζνου». J. Cohen-Cruz, «Storytelling. 
Redefining the private. From personal storytelling to political act» ςτο J. Cohen-Cruz & M. Schutzman 
(επιμ.), A Boal Companion, Dialogues on theatre and cultural politics, Routledge, New York and 
London, 2006, ς. 103-113. 
97 Μποάλ 1981, ό.π., ς. 49. 
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Μιμόηα κα ιταν ςε κζςθ να μιλιςει για τθ χϊρα τθσ και τον αλβανικό πολιτιςμό 

χωρίσ να φοβάται ότι αυτό κα τθν οδθγιςει ςε κοινωνικό αποκλειςμό. 

 Με αφορμι το «ιδανικό τζλοσ» που προτάκθκε από τθν τάξθ, ηθτικθκε από τα 

παιδιά να γράψουν μια γραπτι εργαςία όπου κα παρουςιάηουν ςτθν υπόλοιπθ 

τάξθ ςτοιχεία του πολιτιςμοφ και τθσ κουλτοφρασ τουσ που ικελαν. Ο κακζνασ 

τουσ, δθλαδι, ςε ρόλο τθσ Μιμόηασ –ι ενόσ οποιαδιποτε άλλου παιδιοφ 

αλλοδαπισ καταγωγισ που ειςζρχεται ςε μια νζα τάξθ– κα παρουςίαηε ςτθν 

καινοφρια τάξθ κάποια ςτοιχεία του πολιτιςμοφ του: λζξεισ, ζκιμα, ςυνταγζσ, 

τραγοφδια. Στόχοσ ιταν να διατθριςουν τα παιδιά τισ πολιτιςμικζσ τουσ ταυτότθτεσ 

και ταυτόχρονα, μζςα από τθ διαπολιτιςμικι αλλθλεπίδραςθ, να εξοικειωκοφν με 

διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα. Στθ γραπτι εργαςία ανταποκρίκθκαν 

ςχεδόν όλοι οι μακθτζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ 

καταγωγισ πρόςφερε ςτθν τάξθ κάποιεσ ρωςικζσ λζξεισ: 

«ντομπραντίν/παηάλουςτα/πραςίςτε/ςπαςίμπα» που ςθμαίνουν αντίςτοιχα 

«καλθμζρα, παρακαλϊ, ςυγνϊμθ» και «ευχαριςτϊ» όπωσ και ζνα κρθςκευτικό 

ζκιμο τθσ ωςίασ ςχετικά με τθν «Ανάςταςθ-Ανάμνθςθ» του Λθςοφ Χρθςτοφ.98 Ο 

ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ ςε κάποιεσ ςτιγμζσ του εργαςτθρίου είχε τονίςει ςτουσ 

ςυμμακθτζσ του ότι είναι Ρόντιοσ και δεν δεχόταν τθ ρωςικι του καταγωγι. Ππωσ 

ςθμειϊνει θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςτα ςχόλιά τθσ «Ο Λευτζρθσ επιμζνει ότι 

δεν είναι από τθ ωςία αλλά απλά ξζρει κάποια πράγματα από τθ ρωςικι γλϊςςα 

και τα ζκιμα». Βζβαια θ ίδια ςε άλλο ςθμείο του θμερολογίου τθσ διακρίνει ότι 

«ιταν από τουσ πιο πρόκυμουσ να πει λζξεισ ςτα ρωςικά… θ ςυμμετοχι του 

Λευτζρθ είναι ζντονθ τισ περιςςότερεσ φορζσ». Σε ςυηιτθςθ πάντωσ με τον πατζρα 

του Λευτζρθ φάνθκε μια κετικι διάκεςθ των γονιϊν του να διατθριςουν τθ ρωςικι 

γλϊςςα και τα αντίςτοιχα πολιτιςμικά ςτοιχεία ςτθν οικογζνειά τουσ. Ρροφανϊσ, ο 

μακθτισ αντιδροφςε με τον τρόπο αυτό γιατί δεν ικελε να διαφοροποιείται από 

τθν υπόλοιπθ τάξθ ςτο ςχολείο.  

 Θ Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, με ιδιαίτερθ διάκεςθ προετοίμαςε 

μια επταςζλιδθ εργαςία, θ οποία είχε τθν εξισ ειςαγωγι: «Με λζνε Ελίνα  Μπλόςμι, 

κατάγομαι από τα Τίρανα τθσ Αλβανίασ και κα ςασ δϊςω πλθροφορίεσ για τθ χϊρα 

που κατάγομαι». Στθν εργαςία τθσ θ μακιτρια περιλάμβανε ποικίλα κζματα: τθν 

περιγραφι του ςχολείου τθσ ςτα Τίρανα, τθν περιγραφι και τα ςκίτςα τθσ ςτολισ 

που φοροφςαν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, τθν περιγραφι και το ςκίτςο του 

αγαπθμζνου τθσ παιχνιδιοφ (μια παραλλαγι του κουτςό), κάποια ζκιμα του Ράςχα 

και των Χριςτουγζννων, δφο αλβανικά τραγοφδια με τθν ελλθνικι τουσ μετάφραςθ 

                                                
98

 Χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι ο Λευτζρθσ είναι Μάρτυρασ του Λεχωβά. Το ακριβζσ κείμενο του 
μακθτι αναφζρει: «Στθ ωςία ζκαναν ζνα ζκιμο που λεγόταν Ανάςταςθ του Λθςοφ Χριςτοφ ι 
Ανάμνθςθ του Λθςοφ Χριςτοφ. Εκεί μοιράηουν με τθ ςειρά το ςϊμα του Λθςοφ αλλά ιταν ζνα ψωμάκι 
και το κραςί, το αίμα του Λθςοφ. Και είναι κάκε 9 Απριλίου». 
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και τζλοσ κάποιεσ αλβανικζσ λζξεισ: «μθρ με ντξεςθ/τεάτερ/κάφςετ/άιντε» που 

ςθμαίνουν αντίςτοιχα «καλθμζρα, κζατρο, ηϊα» και «ζλα».99  

 Θ Ζλλθ, θ Μαριάνκθ, θ Στεφανία, ο Βαλάντθσ, και ο Χρόνθσ, όλοι μακθτζσ 

ομά, αποφάςιςαν, με δικι τουσ πρωτοβουλία, να ςυνεργαςτοφν ωσ ομάδα και να 

γράψουν μια κοινι εργαςία. Θ εργαςία τουσ άρχιηε με τα ονόματα και τισ θλικίεσ 

των πζντε παιδιϊν «Με λζνε Ζλλθ Τςακίρθ και είμαι ζντεκα χρονϊν…», 

ακολουκοφςαν κάποια ζκιμα και τζλοσ δίνονταν μερικζσ τςιγγάνικεσ λζξεισ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, αναφζρκθκαν ζκιμα που αφοροφςαν τθ γιορτι του Αγίου Γεωργίου, 

βαφτίςια, γάμουσ και το Ράςχα: «Άγιοσ Γεϊργιοσ: Κάνουμε τάμα, κόβουμε αρνιά 

και ςτα τςιγγάνικα το λζμε Λντερλζηι. Πταν κάνουμε βαφτίςια αγοράηουμε τα ροφχα 

και για τουσ κουμπάρουσ και για το ςόι τουσ. Στουσ γάμουσ οι ςυγγενείσ περνοφν 

κοςμιματα ι χριματα ςτον γαμπρό ι ςτθ νφφθ. Πταν παίρνουμε τα ροφχα του 

γαμπροφ ι τθσ νφφθσ τα κρατάμε πολλά άτομα ι τα χορεφουμε και μετά τα πάμε να 

ντυκεί. Το Ράςχα γλεντάμε και ςουβλίηουμε». 

 Τζλοσ, οι λζξεισ ςτθ ρομανί που επζλεξαν οι τζςςερισ μακθτζσ να προςφζρουν 

ςτθν τάξθ τουσ ιταν: «αςλάν/μπαλκαϊα/γοφρνα/κοπάτςι/ μεςάλι/ςιρ» που 

ςθμαίνουν αντίςτοιχα «λιοντάρι, βουνό, νεροχφτθσ, δζντρο, ποδιά, ςκόρδο» όπωσ 

και τθ φράςθ «Ατάρ ξζνοι αμαλά» που ςθμαίνει «Από ξζνοι… φίλοι» και αποτελεί 

τον τίτλο του κεάτρου φόρουμ που τα παιδιά παρουςίαςαν ςτο Μουςείο.  

 Ο Διμοσ, μακθτισ ομά, ζγραψε μια ατομικι εργαςία θ οποία είχε τίτλο 

«ζκιμα από παλιά». Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ιταν ιδιαίτερα αναλυτικι και 

προςεγμζνθ και αποτελεί τθν πιο ολοκλθρωμζνθ δουλειά που παρουςίαςε ο Διμοσ. 

Ο μακθτισ ςτθν ειςαγωγι τθσ εργαςίασ του ανάφερε: «Τϊρα κα ςασ πω κάτι ζκιμα 

που πιρα από τθ γιαγιά μου ςυνζντευξθ». Τα ζκιμα που περιζγραψε αφοροφςαν 

τον ρόλο και τθ ςχζςθ τθσ νφφθσ με τα πεκερικά τθσ, όταν μετακόμιηε ςτο ςπίτι του 

γαμπροφ μετά τον γάμο. Ενδεικτικά αναφζρονται κάποια αποςπάςματα τθσ 

γραπτισ εργαςίασ: «Πταν παντρευόντουςαν ζνα ηευγάρι, θ κοπζλα πιγαινε ςτο 

ςπίτι του άντρα τθσ και ςθκωνόταν ςτισ ζξι το πρωί πριν ςθκωκεί ο πεκερόσ και θ 

πεκερά… Πταν θ νφφθ ζκανε μωρό κορίτςι, δεν το φάςκιωνε μπροςτά ςτον πεκερό 

                                                
99 Ενδεικτικά αναφζρω κάποια από τα ςτοιχεία τθσ εργαςίασ τθσ Ελίνασ: «Οι ςτολζσ (ςτο ςχολείο) 
ιταν δφο, μία για αγόρια και μια για τα κορίτςια… Τα κορίτςια φοροφςανε ζνα μαφρο φόρεμα με 
κουμπιά και ζνα άςπρο γιακά. Από κάτω φοροφςανε ότι κζλανε. Τα αγόρια φοροφςανε ζνα μαφρο 
παντελόνι, μαφρο γιλζκο, άςπρο πουκάμιςο/ το αγαπθμζνο μασ παιχνίδι ιταν το κουτςό που το 
παίηαμε λίγο διαφορετικά…/ Τα ζνκιμά μασ (sic) είναι λίγο διαφορετικά από τα ζνκιμα τθσ Ελλάδασ. 
Το Ράςχα το γιορτάηουμε μια εβδομάδα πριν από το Ράςχα το ελλθνικό. Κάκε Ράςχα και 
Χριςτοφγεννα ςουβλίηουμε ζνα κατςίκι…/ τϊρα κα γράψω δφο τραγοφδια που μου αρζςουν πολφ 
πολφ πολφ. Ρρϊτο τραγοφδι: τε ντοφα τε ντοφα, μοσ λουαϊ με μου, γκα νίςι τεκ διζτα, τι γιε ε βερτζτα 
που ςθμαίνει: Σε κζλω, ςε κζλω, μθν παίηεισ μαηί μου, από το ζνα ςτο δζκα, εςφ είςαι ο αλθκινόσ». 
Το δεφτερο τραγοφδι που ζγραψε θ μακιτρια, το «Σε νταςουρία» που ςθμαίνει «Γιατί θ αγάπθ», ζχει 
ξαναφερκεί ςτθν τάξθ από τθν ίδια ςτθν αναγνωςτικι φάςθ του προγράμματοσ (δεφτερθ φάςθ). Ριο 
ςυγκεκριμζνα, θ Ελίνα το είχε χαρίςει ςτο περίγραμμα χαρακτιρα τθσ Σοφί, τθσ πρωταγωνίςτριασ, 
δθλαδι, του βιβλίου τθσ «Θ Σοφί ταξιδεφει». Στο κεφάλαιο «Ανταπόκριςθ ςτθν ανάγνωςθ και 
δραματοποίθςθ» παρατίκενται οι ςτίχοι του αλβανικοφ τραγουδιοφ μαηί με τθν ελλθνικι τουσ 
μετάφραςθ. 
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γιατί ιταν ντροπι. Αν το μωρό ιταν αγόρι, επιτρεπόταν να δει ο πεκερόσ. Μετά 

κάκε χρόνο τθν πρωτοχρονιά θ νφφθ ςθκωνότανε ςτισ τζςςερισ το πρωί και ζπαιρνε 

τθ ςτάμνα και πιγαινε λίγο παραπζρα ςτθ βρφςθ να πάρει νερό, για να μθ βρει θ 

πεκερά τθ ςτάμνα άδεια και τθ μαλϊςει. Και αν δεν κοιμθκοφν τα μζλθ τθσ 

οικογζνειασ, θ νφφθ δεν κοιμάται. Και όταν θ νφφθ χτενιηότανε, ζβαηε μια πετςζτα 

ςτα μαλλιά τθσ γιατί ιταν προςβολι να δει ο πεκερόσ πϊσ χτενίηεται». 

 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ ελλθνικισ 

καταγωγισ κζλθςαν να παρουςιάςουν διαφορετικά ζκιμα από τθ Κράκθ, τον 

Ρόντο, τθν Κριτθ και τθν Κζρκυρα. Αναλυτικότερα, θ Αναςταςία και θ Φωτεινι 

(τηόκερ) πιραν ςυνζντευξθ από τισ γιαγιάδεσ τουσ, προκειμζνου να δϊςουν 

πλθροφορίεσ για τθ Κράκθ και τον Ρόντο αντίςτοιχα. Θ Μαρίνα, πάλι, ανζλαβε να 

πάρει ςυνζντευξθ από ζνα γείτονά τθσ, που καταγόταν από το ζκυμνο τθσ Κριτθσ. 

Τζλοσ, ο Μιχάλθσ, αναφζρκθκε ςε λίγα ζκιμα τθσ Κζρκυρασ και τθσ Κριτθσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ Αναςταςία ζγραψε μια ολοκλθρωμζνθ τετραςζλιδθ εργαςία, θ 

οποία ζχει τθν εξισ ειςαγωγι: «Γεια ςασ παιδιά! Με λζνε Αναςταςία και ςιμερα κα 

ικελα να ςασ ταξιδζψω λίγο ςτθ Κράκθ, εκεί όπου γεννικθκε θ γιαγιά μου και 

μεγάλωςε μζχρι το 1920… Κα ικελα να ςασ πω πρϊτα τα ζκιμα που ζχουμε. Λοιπόν 

ετοιμαςτείτε για το ταξίδι που κα ακολουκιςει». Θ εργαςία τθσ μακιτριασ 

περιλάμβανε διάφορεσ πλθροφορίεσ και ποικίλα κζματα: κάποια ζκιμα τθσ Κράκθσ 

για το Ράςχα, τισ Απόκριεσ και τουσ γάμουσ, κάποιεσ ποντιακζσ λζξεισ και φαγθτά, 

ποντιακοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ, τθν περιγραφι τθσ παραδοςιακισ ςτολισ τθσ 

γυναίκασ και του άντρα και ζνα απόςπαςμα τθσ ςυνζντευξθσ τθσ γιαγιά τθσ.100 Στο 

τζλοσ τθσ εργαςίασ τθσ θ Αναςταςία ευχαριςτοφςε τθ γιαγιά τθσ ωσ εξισ: 

«Ευχαριςτϊ πολφ για τα ζκιμα, τα φαγθτά, τισ λζξεισ, τισ ςτολζσ και τουσ χοροφσ» 

ενϊ θ απάντθςθ τθσ «γιαγιάσ Βαγγελιϊσ» ιταν: «Εγϊ ευχαριςτϊ εςζνα και τισ 

κυρίεσ ςου που ςασ δίνουν τθν ευκαιρία να μάκετε τα ζκιμα όχι μόνο τθσ δικισ ςασ 

γενιάσ αλλά και των άλλων».  

 Θ Φωτεινι, ζγραψε τθν εργαςία τθσ ςε διαλογικι μορφι, ωσ μια ςυνζντευξθ, 

δθλαδι, που θ ίδια πιρε από τθ γιαγιά τθσ. Το περιεχόμενο τθσ εργαςίασ τθσ 

περιλάμβανε τουσ δϊδεκα μινεσ ςτα Ροντιακά: «Καλαντάρτσ, Κοφντουρον, Μάρτσ, 

Απρίλτσ, Καλομθνάσ, Κεραςινόν, Χορτοκζρτσ, Αφγουςτον, Σταυρίτεσ, Τρυγομθνάσ, 

Αεργίτεσ, Χριςτιανάρτσ», κάποια ποντιακά φαγθτά «βαρζνικα, τανωμζνου ςορβά, 

                                                
100 Ενδεικτικά ςθμειϊνω κάποια από τα ςτοιχεία που παρακζτει θ Αναςταςία ςτθν εργαςία τθσ: «Το 
Ράςχα ψινουμε το κατςίκι γεμιςτό με ςπανάκι και βοφκεσ ςτο φοφρνο που λζγεται κουρμπάνι. 
Στουσ γάμουσ χορεφουμε κρακιϊτικα. Σπάηουμε μια κουλοφρα ςτο κεφάλι τθσ νφφθσ. Σθκϊνουμε 
τον κουμπάρο ςτα χζρια τθν ϊρασ τθσ ςτζψθσ για να τάξει τραπζηι ςτα παιδιά όπου κα τον 
ςθκϊςουν. Στισ Απόκριεσ μαηεφεται όλο το ςόι ςτο ςπίτι του μεγάλου παπποφ. Αυτό γίνεται τθν 
Κυριακι τθσ Αποκριάσ και κάνουνε γλζντια για να ςυγχωρεκοφν. Κερνάνε γλυκό, βραςμζνα αυγά, 
πορτοκάλια, κάνουν πίτεσ και χορεφουν. Ωραία, τϊρα που είδαμε τα ζκιμα, πάμε να δοφμε τισ λζξεισ 
και τα φαγθτά. Λζξεισ: καφκι (μπρίκι), χλιάρα (κουτάλα), ςομάνι (ψωμί το μπαςτοφνι), τζτι (κεία), 
νται (κείοσ). Φαγθτά: κουρμπάνι, μπάμπου (Χριςτοφγεννα), τραχανάσ, πλιγοφρι, τςιγαρίκρεσ 
(Χριςτοφγεννα)… Χοροί: Στζργιο, Μπαϊντοφςκα, Ηωναράδικο, Καρςιλαμά…»  
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Συρόν, Ρουρμάσ, Χάβιτη με φοφρνικο αλεφρι», τρία ποντιακά ανζκδοτα και ζκιμα 

που αφοροφςαν τθ νθςτεία τθσ Σαρακοςτισ και το Ράςχα.101 

  Θ Μαρίνα, ςτθν εργαςία τθσ, παρουςίαςε τον εαυτό τθσ «Καλθμζρα! Με λζνε 

Μαρίνα Μαναβίδου και είμαι ζντεκα χρονϊν. Ράω Ρζμπτθ Δθμοτικοφ ςτο 3ο 

Διαπολιτιςμικό Δθμοτικό Σχολείο Μενεμζνθσ» και περιζγραψε τθν ιςτορία του 

κρθτικοφ γείτονά τθσ, δίνοντασ ζτςι κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν Κριτθ: «Στθ 

γειτονιά μου ιρκε ζνασ Κρθτικόσ και ζτςι πιγα να του πάρω ςυνζντευξθ. Αυτόσ ο 

γείτονάσ μου λοιπόν γεννικθκε και μεγάλωςε ςτο ζκυμνο τθσ Κριτθσ όπου ο 

πατζρασ του ιταν αγρότθσ και λυράρθσ. Κοντά ςτον πατζρα του ζμακε κι αυτόσ να 

παίηει λφρα και να τραγουδάει κρθτικζσ μαντινάδεσ. Τραγουδοφςε ςτουσ γάμουσ 

και ςτα πανθγφρια. Εκεί ςερβίρουν το παραδοςιακό γαμοπίλαφο, διάφορα ψθτά, 

οφτά, γουλίδια από αρνί, χοχλιοφσ, χφμα κρθτικά κραςιά και τςικουδιζσ…»  

 Τζλοσ, ο Μιχάλθσ, πολφ ςυνοπτικά με δφο προτάςεισ, αναφζρκθκε ςε ζνα 

ζκιμο τθσ Κριτθσ: «Στθν Κριτθ φτιάχνουν τισ μπαλοφιζσ για ζκιμο» και ςε ζνα 

ζκιμο τθσ Κζρκυρασ: «Στθ Κζρκυρα το Ράςχα πετάνε κανάτεσ από τα μπαλκόνια». Οι 

μόνοι μακθτζσ που δεν ζγραψαν τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ιταν ο Τίμοσ και ο 

Τάκθσ, μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ, που διλωςαν ότι δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο 

παραδοςιακό ζκιμο να παρουςιάςουν, θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ που απουςίαηε από δφο ςυναντιςεισ και τα δφο παιδιά με προβλιματα 

δυςλεξίασ, ο Χάρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ και ο Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ 

καταγωγισ. Βζβαια, οι δφο τελευταίοι μακθτζσ ηιτθςαν από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια να παρουςιάςουν προφορικά τθν εργαςία τουσ. Ζτςι, ο Χάρθσ 

αφθγικθκε ζνα ςφντομο παραμφκι τθσ γιαγιάσ του, ενϊ ο Σταφροσ αναφζρκθκε ςε 

κάποια ποντιακά φαγθτά.102 Το γεγονόσ ότι μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ παραγωγι 

γραπτοφ λόγου (ι προφορικοφ για τουσ μακθτζσ με προβλιματα δυςλεξίασ), οι 

μακθτζσ ζδειξαν ζντονθ διάκεςθ να μοιραςτοφν ςτοιχεία του πολιτιςμοφ και τθσ 

κουλτοφρασ τουσ, φανζρωνε εκτίμθςθ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ, 

αυτοεκτίμθςθ και τελικά ενδυνάμωςθ.103 Στόχοσ, άλλωςτε μιασ πολυπολιτιςμικισ 

τάξθσ είναι όλα τα παιδιά «να αιςκάνονται ότι ζχουν τθν ίδια αξία και αποτελοφν 

                                                
101 Ενδεικτικά κάποια από τα ζκιμα που αναφζρει θ Φωτεινι: «…Σάββατο του Λαηάρου ςτον Ρόντο 
και οι νοικοκυρζσ ςθκϊκθκαν πρωί πρωί να ηυμϊςουν και να ψιςουν τα κερκζλια. Τθν επαφριον, 
Κυριακι των Βαΐων, κα ζρκουν τα παιδιά να ψάλλουν. Ρρζπει τα κουλοφρια να είναι ζτοιμα για να 
τα γευτοφν. Τα κερκζλια τα φτιάχνουν από νερό, αλεφρι και προηφμι γιατί ςφμφωνα με τθ λαϊκι 
παράδοςθ αυτιν τθν θμζρα, ο φτωχόσ Λάηαροσ ηθτιάνεψε αλεφρι, που αναμειγνφοντάσ το με νερό, 
το ζκανε κερκζλ και τα μοίραςε ςτα φτωχά παιδιά που πεινοφςαν. Μια άλλθ εκδοχι λζει ότι με το 
που αναςτικθκε, το πρϊτο πράγμα που του δϊςανε να φάει ιταν κερκζλ να ςτυλωκεί». Θ Φωτεινι 
εξομολογικθκε ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ότι δεν ζγραψε μόνθ τθσ τθν εργαςία αλλά είχε 
βοικεια.  
102

 Το παραμφκι του Χάρθ είχε ωσ πρωταγωνίςτρια μια πίτα που ςυνεχϊσ γλίτωνε από τθν όρεξθ 
διαφόρων που τθ διεκδικοφςαν (τον παπποφ, τθ γιαγιά, τθν αρκοφδα), ϊςπου μια ζξυπνθ αλεποφ 
τθν ξεγζλαςε και τθν ζφαγε. Ζτςι, θ πίτα κατάλαβε ότι όλοσ ο κόςμοσ δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι 
διαφορετικόσ. Ο Σταφροσ, πάλι, αναφζρκθκε ςε δφο ποντιακζσ ςυνταγζσ μαγειρικισ (βαρζνικα και 
χάβιτη).  
103 Coelho 2007, ό.π., ς. 489-490. 
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ιςότιμα μζλθ μιασ ομάδασ».104 Επίςθσ, αξίηει να ςχολιαςτεί ότι αρκετά παιδιά 

χρθςιμοποίθςαν τθ ςυνζντευξθ ςτισ γραπτζσ τουσ εργαςίεσ, γεγονόσ που φανερϊνει 

τθν εξοικείωςι τουσ με τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ. 

 

 δ. Θ παράςταςθ 

 Θ παράςταςθ των παιδιϊν ανζβθκε ςτο Αίκριο του Μουςείου Βυηαντινοφ 

Ρολιτιςμοφ ςτισ 18 Μαΐου 2009. Ο κεατρικόσ χϊροσ που διαμορφϊκθκε, 

περιλάμβανε μια ςχολικι αίκουςα, όπου διαδραματίηεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

παράςταςθσ, και μια ςχολικι αυλι, όπου διαδραματίηεται μία ςκθνι του ζργου. 

Δφο κρανία, πζντε καρζκλεσ και ζνασ φορθτόσ πίνακασ αποτελοφν τθν τάξθ ενϊ μία 

πράςινθ τςόχα οριοκετεί τον χϊρο τθσ αυλισ. Συνολικά ζξι μακθτζσ αποτελοφν τουσ 

θκοποιοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ. Ριο αναλυτικά: θ 

Μαρίνα ςτο ρόλο τθσ Μιμόηασ, τθσ καινοφριασ, δθλαδι, ςυμμακιτριασ αλβανικισ 

καταγωγισ, θ Ζλλθ ωσ δαςκάλα τθσ τάξθσ, ο Βαλάντθσ, ο Μιχάλθσ και θ Ελίνα, ςτον 

ρόλο των ςυμμακθτϊν που αναπτφςςουν αρνθτικι ςτερεότυπθ ςυμπεριφορά 

απζναντι ςτθ Μιμόηα και θ Αναςταςία ςτον ρόλο τθσ ςυμμακιτριασ που διατθρεί 

ουδζτερθ ςτάςθ απζναντι ςτθν καινοφρια ςυμμακιτρια. Επίςθσ, κακιςμζνο ςε 

θμικφκλιο ςτθ δεξιά πλευρά τθσ ςκθνισ υπάρχει το κοινό, θ υπόλοιπθ, δθλαδι, μιςι 

τάξθ που δεν ςυμμετζχει ςτθν πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ, αλλά είναι ζτοιμθ 

να επζμβει και να δοκιμάςει τισ προτάςεισ τθσ ςτθ ςκθνι (Ελεονϊρα, Στεφανία, 

Μαριάνκθ, Λευτζρθσ, Χρόνθσ, Διμοσ, Τίμοσ, Χάρθσ, Σταφροσ). 

 Ρριν από τθν παράςταςθ, οι περιςςότεροι μακθτζσ φανζρωναν με 

ανυπομονθςία και ζνταςθ τθ διάκεςι τουσ να παρουςιάςουν το ζργο τουσ. Βζβαια, 

κυριαρχοφςε μια χαροφμενθ δθμιουργικι διάκεςθ, κακϊσ θ πλειονότθτα των 

παιδιϊν διλωνε ετοιμότθτα και ενκουςιαςμό για τθν πρόςκλθςθ του Μουςείου. Τα 

παιδιά ζδειχναν αρκετά άνετα ι ακόμθ και εξοικειωμζνα με τον χϊρο, κακϊσ δεν 

ιταν θ πρϊτθ φορά που επιςκζπτονταν το Μουςείο.105 Σφμφωνα, λοιπόν, με τον 

παιδαγωγικό του ρόλο, το Μουςείο επεδίωκε να οργανϊνει εκδθλϊςεισ που να 

αγγίηουν τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ του κοινοφ, επιχειρϊντασ να εμπλζξει τθν 

τοπικι κοινότθτα –ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ μια πολυπολιτιςμικι κοινότθτα– 

ςτισ μουςειακζσ πρακτικζσ. Άλλωςτε, θ προςζλκυςθ ενόσ ευρφτερου κοινοφ που 

δφςκολα κα επιςκεπτόταν ζνα μουςείο χωρίσ τθν κατάλλθλθ προτροπι, θ 

καλλιζργεια τθσ εικόνασ ενόσ φιλικοφ προσ τον επιςκζπτθ μουςείου και θ επζκταςθ 

των δραςτθριοτιτων του προκειμζνου να λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ και τα 

ενδιαφζροντα ενόσ κοινοφ που επιςκζπτεται ςπάνια τα μουςεία, με τθν πεποίκθςθ 

                                                
104

 Π.π., ς. 568. 
105

 Εκτόσ από το Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα του Μουςείου, τα παιδιά είχαν παρακολουκιςει τθν 
παράςταςθ των μικρότερων ςυμμακθτϊν τουσ ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων για τισ Ευρωπαϊκζσ 
Μζρεσ Ρολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τον Σεπτζμβριο του 2008. Γινόταν, δθλαδι, μια προςπάκεια του 
Μουςείου να προςελκφςει τουσ επιςκζπτεσ που επανζρχονται ςτον μουςειακό χϊρο (returning 
visitors). 
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ότι δεν ζχουν τίποτα να του προςφζρουν αποτελεί κάποιουσ από τουσ βαςικοφσ 

ςτόχουσ του Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ.106 Επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια αγκαλιάςτθκε από πολλά μζλθ του Συλλόγου Ακίγγανων 

Γυναικϊν αλλά και γενικότερα από αρκετά άτομα τθσ κοινότθτασ του 

Δενδροπόταμου, ζδινε ςτο Κρατικό Μουςείο μια διαφορετικι δυναμικι. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, όλα τα παιδιά υποςτιριξαν με 

ενκουςιαςμό και ςκζνοσ τον ρόλο τουσ. Ανταποκρίκθκαν πολφ ςτθν υποκριτικι, 

ςτισ ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ και ςτον κεατρικό χϊρο όπωσ και ςτθ χριςθ των 

φροντιςτθριακϊν αντικειμζνων. Λδιαίτερα, βζβαια, τα παιδιά υποςτιριξαν τθ 

τεχνικι κζατρο φόρουμ, μια τεχνικι που αποτελοφςε προςωπικι τουσ επιλογι 

προκειμζνου να εκφράςουν τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ τουσ. Μζςα από τθ ςυνεπι 

ςυμμετοχι τουσ φάνθκε θ ζντονθ διάκεςι τουσ να παρουςιάςουν ςε ζναν κρατικό 

κεςμό, όπωσ το Μουςείο, τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτάσ 

τουσ. Ζτςι, θ ςυμμετοχι όλθσ τθσ τάξθσ ιταν δυναμικι. Ακόμθ και μακθτζσ που 

παλιότερα παρουςίαηαν κάποια ςυςτολι ωσ προσ τθν ζκφραςθ και ζκκεςθ τουσ, 

επζδειξαν κάρροσ και άνεςθ ςτθν παράςταςθ. Χαρακτθριςτικά ωσ προσ αυτό είναι 

τα ςχόλια των γονιϊν τθσ Μαρίνασ, του Τίμου και του Λευτζρθ που καφμαςαν και 

επαίνεςαν τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ. Βζβαια, υπιρξαν και οι δφο μακθτζσ με 

προβλιματα δυςλεξίασ, ο Χάρθσ και ο Σταφροσ, που παρά το γεγονόσ ότι 

ςυμμετείχαν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, εντοφτοισ δεν κζλθςαν –ι 

καλφτερα ντράπθκαν– να υποδυκοφν τον ρόλο τουσ ςτο Μουςείο.107 Ιρκαν, όμωσ, 

ςτθν παράςταςθ τθσ τάξθσ τουσ και τθν υποςτιριξαν ωσ κοινό. Ο Τάκθσ, από τθν 

άλλθ πλευρά, ο μοναδικόσ μακθτισ που δεν κζλθςε να ςυμμετάςχει ςτο 

πρόγραμμα, δεν παρακολοφκθςε το κζατρο φόρουμ ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ 

Ρολιτιςμοφ. 

 Με το τζλοσ τθσ παράςταςθσ, οι εντυπϊςεισ των οικογενειϊν των παιδιϊν 

αλλά και γενικότερα των κατοίκων του Δενδροπόταμου ιταν, αν όχι ενκουςιϊδεισ, 

ιδιαίτερα κετικζσ. Αρκετοί ιταν εκείνοι που επαίνεςαν τθν προςπάκεια των παιδιϊν 

όχι μόνο ωσ προσ το καλλιτεχνικό αποτζλεςμα, αλλά ωσ μια «κοινωνικι δράςθ» που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ ςθμαντικϊν κακθμερινϊν 

προβλθμάτων των μακθτϊν. Βζβαια, χρειάηεται να υπογραμμιςτεί ότι θ τελικι 

παράςταςθ αγκαλιάςτθκε από πολλά άτομα που προζρχονταν από διαφορετικοφσ 

χϊρουσ. Ζτςι, εκτόσ από γονείσ και ςυγγενείσ, μακθτζσ του ςχολείου, μζλθ του 

«Ρανελλινιου Μορφωτικοφ Εκπολιτιςτικοφ Δθμιουργικοφ Συλλόγου Ελλθνίδων 

                                                
106

 Ε. Katsanika, Λ. Katsaridou, «Introducing popular social activities into the museum: Role Playing 
Games at the Museum of Byzantine Culture»,Museology-Museum Studies in the XXI century: issues of  
studies and teaching, conference proceedings, Saint Petersburg State University 2008, ς. 404-411. 
107

 Τον ςυγκεκριμζνο ρόλο τθν θμζρα τθσ παράςταςθσ υποδφκθκε μια μακιτρια του ςχολείου, θ 
Γιϊτα, θ οποία ζδειξε ζντονο ενδιαφζρον για το ζργο και παραβριςκόταν ςε όλεσ τισ πρόβεσ. 
Μάλιςτα, θ ςυγκεκριμζνθ μακιτρια είχε αναλάβει τθν επαφι και ςυνεργαςία του ςχολείου με τον 
«Ρανελλινιο Μορφωτικό Εκπολιτιςτικό Δθμιουργικό Σφλλογο Ελλθνίδων Ακίγγανων Rom, Απόρων 
και Αςτζγων Ακίγγανων Γυναικϊν», που παραχϊρθςε το εντευκτιριό του για κάποιεσ πρόβεσ τθσ 
παράςταςθσ.  
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Ακίγγανων Rom, Απόρων και Αςτζγων Ακίγγανων Γυναικϊν», απλοφσ κατοίκουσ του 

Δενδροπόταμου, τθν παράςταςθ υποςτιριξαν Ρανεπιςτθμιακοί, Εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου και άλλων ςχολείων. Αρκετοί, κατά ςυνζπεια, ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί 

ζδειξαν ενδιαφζρον να πλθροφορθκοφν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι δραματοποίθςθσ ι για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν 

τα παιδιά ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, χωρίσ ωςτόςο να υποτιμοφν το αιςκθτικό 

αποτζλεςμα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ. 

 

 6. Το ερωτθματολόγιο του κεατρικοφ εργαςτθρίου  

 Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ςτο τζλοσ του κεατρικοφ εργαςτθρίου δόκθκαν 

ςτα παιδιά δφο ερωτθματολόγια προσ ςυμπλιρωςθ: τα ςυγκεκριμζνα 

ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν από τουσ δεκαπζντε μακθτζσ τθσ τάξθσ (πλθν του 

Τάκθ) και από τισ δφο μακιτριεσ του ςχολείου που ςυμμετείχαν ςτθν παράςταςθ, 

τθ Φωτεινι (τηόκερ) και τθ Γιϊτα. Βζβαια, κεωρικθκε προτιμότερο οι απαντιςεισ 

των δφο κοριτςιϊν να διαχωριςτοφν από αυτζσ τθσ υπόλοιπθσ τάξθσ, κακϊσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ μακιτριεσ δεν είχαν μοιραςτεί τθ ςυνολικι εμπειρία του 

προγράμματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το πρϊτο ερωτθματολόγιο (Ερωτθματολόγιο 

κεατρικοφ Εργαςτθρίου) που δόκθκε από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια μετά τθν 

παρουςίαςθ του κεάτρου φόρουμ και παρουςιάηεται αναλυτικά παρακάτω, 

αποτελοφνταν κυρίωσ από «κλειςτζσ ερωτιςεισ» ι «ερωτιςεισ κλίμακασ» (με 

εξαίρεςθ τρεισ ερωτιςεισ που ηθτοφςαν από τουσ μακθτζσ τθν αιτιολόγθςθ 

κάποιων απαντιςεϊν τουσ). Ο ςτόχοσ του ιταν αξιολογθκεί το κεατρικό 

εργαςτιριο από τουσ μακθτζσ. Βζβαια, κακϊσ θ τάξθ είχε προβάλει ζντονα τισ 

ανάγκεσ τθσ γφρω από τθ διαφορετικότθτα, το ερωτθματολόγιο προςζγγιηε 

ιδιαίτερα τα ηθτιματα τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Σχετικά με το δεφτερο, 

όμωσ, που δόκθκε από τουσ ςυντελεςτζσ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν 

Ρρογραμμάτων του ΜΒΡ, αναφζρονται κάποιεσ μόνο από τισ ερωτιςεισ του 

(ανοιχτοφ τφπου), κακϊσ το υπόλοιπο δεν αφορά τθν παροφςα ζρευνα. Ζτςι, 

ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ τθσ τάξθσ, ςυγκεντρϊκθκαν τα ακόλουκα 

αποτελζςματα από το πρϊτο «ερωτθματολόγιο του κεατρικοφ εργαςτθρίου»: 

 Αρχικά, ηθτικθκε από τα παιδιά, αξιολογϊντασ τθ ςυνολικι εμπειρία τουσ ςτο 

πρόγραμμα, να ιεραρχιςουν οκτϊ προτάςεισ («να διαβάςουμε βιβλία», «να 

μιλιςουμε για τουσ πολιτιςμοφσ μασ και τουσ πολιτιςμοφσ των άλλων», «να 

ςυνεργαςτοφμε ςε ομάδεσ με τουσ ςυμμακθτζσ μασ», «να ανεβάςουμε μια 

κεατρικι παράςταςθ», «να αποκτιςουμε γνϊςεισ για διάφορα κζματα», «να 

ςεβόμαςτε και να αποδεχόμαςτε τουσ διαφορετικοφσ από εμάσ», «να αςχολθκοφμε 

με τεχνικζσ δραματοποίθςθσ», «να αγαπιςουμε τθ λογοτεχνία και το βιβλίο 

γενικότερα»), ξεκινϊντασ από αυτι που κεωροφν ότι αποτζλεςε τθν πιο ςθμαντικι 

προςφορά του. Στθν πρϊτθ κζςθ τθσ ιεράρχθςθσ των παιδιϊν βριςκόταν θ πρόταςθ 

«να ςεβόμαςτε και να αποδεχόμαςτε τουσ διαφορετικοφσ από εμάσ», αφοφ εννιά 

από τουσ δεκαπζντε μακθτζσ τθσ τάξθσ τθν είχαν ωσ πρϊτθ επιλογι. Ρολφ κοντά 
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ςτισ προτιμιςεισ τουσ ιταν θ δεφτερθ και τρίτθ επιλογι, δθλαδι, «να 

ςυνεργαςτοφμε ςε ομάδεσ με τουσ ςυμμακθτζσ μασ» και «να μιλιςουμε για τουσ 

πολιτιςμοφσ μασ και τουσ πολιτιςμοφσ των άλλων». Μζςα από τθ ςυνολικι 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, λοιπόν, εκφράηονται οι ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τθσ 

διαπολιτιςμικισ τάξθσ, ανάγκεσ που ςχετίηονται με τον ςεβαςμό και τθν αποδοχι, 

τθ ςυνεργαςία και τθν πολυπολιτιςμικότθτα.108 Ζτςι, τόςο οι τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ όςο και θ λογοτεχνία, δεν αποτζλεςαν τθν προτεραιότθτα των 

παιδιϊν ςτθν παροφςα ζρευνα, αλλά το μζςο για να εκφράςουν οι μακθτζσ τα 

κζματα που τουσ απαςχολοφςαν. Στθ ςυνζχεια τθσ ιεράρχθςθσ, για τουσ 

περιςςότερουσ μακθτζσ βριςκόταν θ επιλογι «να αποκτιςουμε νζεσ γνϊςεισ για 

διάφορα κζματα».  

 Σχετικά με τισ τζςςερισ τελευταίεσ επιλογζσ, δεν μπορεί να γίνει ξεκάκαρθ μια 

οριςτικι ιεράρχθςθ, επειδι υπιρχαν πολλζσ διαφοροποιιςεισ ςτα 

ερωτθματολόγια· φαίνονται, όμωσ, κάποιεσ επιλογζσ μακθτϊν με βάςθ 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά τουσ. Με άλλα λόγια, οι επιλογζσ των παιδιϊν 

διαμορφϊνονται ανάλογα με κάποιεσ ατομικζσ τουσ ανάγκεσ: ζτςι, μακθτζσ με 

λιγότερο καλι ςχολικι επίδοςθ, υποςτιριξαν πρϊτα τισ επιλογζσ «να διαβάςουμε 

λογοτεχνικά βιβλία» και «να αγαπιςουμε τθ λογοτεχνία και το βιβλίο γενικότερα» 

και μετά τισ επιλογζσ «να αςχολθκοφμε με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ» και «να 

ανεβάςουμε μια κεατρικι παράςταςθ». Μςωσ, για τουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ 

(Ελεονϊρα, Μαριάνκθ, Σταφροσ), θ εναςχόλθςθ με τθ λογοτεχνία ιταν πιο 

ςθμαντικι γιατί, προφανϊσ πριν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, 

αποτελοφςε για τουσ ίδιουσ ουτοπία.109 Από τθν άλλθ πλευρά, εντφπωςθ προκαλεί 

το γεγονόσ ότι μακθτζσ με καλι ςχολικι επίδοςθ, επζλεξαν πρϊτα τθν πρόταςθ «να 

αςχολθκοφμε με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ» και μετά τισ επιλογζσ που 

αφοροφςαν τθν ανάγνωςθ βιβλίων και τθν αγάπθ τουσ προσ τθ λογοτεχνία. Μςωσ, οι 

ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ (Αναςταςία, Μιχάλθσ, Ελίνα) είχαν ιδθ κατακτιςει μία 

ςχζςθ και μια αςφάλεια με τθ λογοτεχνία και αναηθτοφςαν, μζςω του 

προγράμματοσ, τθν εναςχόλθςθ με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Τζλοσ, αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι μακθτζσ με γενικότερθ ςυςτολι ςτθν ζκφραςθ και τθ ςυμπεριφορά 

τουσ, είχαν ιεραρχιςει υψθλότερα τθν πρόταςθ «να ανεβάςουμε μια κεατρικι 

                                                
108 Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων των δφο κοριτςιϊν, τθσ Φωτεινισ 
και τθσ Γιϊτασ, από τθν υπόλοιπθ τάξθ: αναλυτικότερα, τα δφο κορίτςια, που δεν αποτελοφςαν μζλθ 
τθσ ομάδασ, επζλεξαν ςτθν πρϊτθ κζςθ τθσ ιεράρχθςισ τουσ τθν πρόταςθ «να ανεβάςουμε μια 
κεατρικι παράςταςθ». Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι είναι απολφτωσ δικαιολογθμζνθ και αναμενόμενθ 
από τισ ςυγκεκριμζνεσ μακιτριεσ, κακϊσ ςυμμετείχαν, ωσ επί το πλείςτον, ςτθν προετοιμαςία του 
κεάτρου φόρουμ. Στθ δεφτερθ κζςθ θ Φωτεινι επζλεξε τθν πρόταςθ «να ςεβόμαςτε και να 
αποδεχόμαςτε τουσ διαφορετικοφσ από εμάσ» ενϊ θ Γιϊτα τθν πρόταςθ «να ςυνεργαςτοφμε ςε 
ομάδεσ με τουσ ςυμμακθτζσ μασ».  
109

 Ραρόμοια επιλογι ζκαναν και οι δίδυμοι Βαλάντθσ και Χρόνθσ, κζτοντασ, δθλαδι, τθ λογοτεχνία 
πιο ψθλά ςτισ επιλογζσ τουσ. Αξίηει, όμωσ, να υπενκυμιςτεί ότι, ςτο ερωτθματολόγιο τθσ περςινισ 
τρίτθσ φάςθσ, ο Χρόνθσ είχε δθλϊςει ότι δεν επικυμοφςε να διαβάςει κι άλλο λογοτεχνικό βιβλίο, 
ενϊ ο Βαλάντθσ ότι είχε διαβάςει «το λιγότερο από το μιςό» του βιβλίου του. Ρροφανϊσ, ςτθν 
τελευταία φάςθ, τα δφο αδζρφια άλλαξαν ςτάςθ απζναντι ςτθ λογοτεχνία. 
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παράςταςθ» από αυτζσ που αφοροφςαν τθ λογοτεχνία και τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ. Μςωσ, οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ (Μαρίνα, Τίμοσ, Χάρθσ), μζςα 

από τισ πρόβεσ και τθν προετοιμαςία για τθν τελικι παράςταςθ, ανζπτυξαν κάρροσ, 

άνεςθ και αυτοπεποίκθςθ, ϊςτε να μποροφν να εκφραςτοφν με περιςςότερθ 

ελευκερία και αςφάλεια. Άλλωςτε, για τουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ, ανάλογα 

ιταν τα ςχόλια τθσ μόνιμθσ δαςκάλασ και των γονιϊν των παιδιϊν: «Χαίρομαι 

ιδιαίτερα για τθ Μαρίνα και τον Τίμο που ςυμμετζχουν δυναμικά/φοβικθκα ότι ο 

Τίμοσ και ο Χάρθσ κα εγκαταλείψουν επειδι ζχουν πολφ άγχοσ αλλά μπράβο τουσ 

που ςυμμετζχουν/θ Μαρίνα ςτο ςπίτι παίηει ςυνζχεια τον ρόλο τθσ… χάρθκε που 

είναι πρωταγωνίςτρια».  

 Γίνεται ςαφζσ ότι όλεσ οι παραπάνω απαντιςεισ των παιδιϊν διαμορφϊκθκαν 

ανάλογα τόςο με τισ ατομικζσ όςο και με τισ ςυλλογικζσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ, ςτισ 

οποίεσ ανταποκρίκθκε το αναγνωςτικό πρόγραμμα. Ζτςι, για κάκε μακθτι, θ πιο 

ςθμαντικι προςφορά του οριηόταν από τθν εκάςτοτε ανάγκθ του ίδιου: τθ ςχζςθ 

του με τθ διαφορετικότθτα, τθν ανάγκθ του για ςυνεργαςία και τθν κοινωνικότθτά 

του, τθ ςχολικι του επίδοςθ, τθν ανάγκθ του για ελεφκερθ ζκφραςθ και 

απεγκλωβιςμό από τθ ςυςτολι. Σε αυτό το ςθμείο ζγκειται μια πολφ μεγάλθ 

επιτυχία του προγράμματοσ.  

 Σε ερϊτθςθ «αν νιϊκεισ διαφορετικόσ ωσ προσ τον πολιτιςμό ςου ςε ςχζςθ με 

τα άλλα παιδιά τθσ τάξθσ», εννιά παιδιά απάντθςαν αρνθτικά110, δφο παιδιά 

(Μαριάνκθ και Διμοσ, μακθτζσ ομά) απάντθςαν «λίγο» και τζςςερα παιδιά 

απάντθςαν κετικά: ςυγκεκριμζνα, ο Βαλάντθσ και θ Στεφανία, μακθτζσ ομά, θ 

Αναςταςία, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ και ο Χάρθσ, μακθτισ ρωςικισ 

καταγωγισ.111  

 Σε ερϊτθςθ «αν αιςκάνεςαι όμορφα να μιλάσ ςτουσ άλλουσ για τον πολιτιςμό 

ςου», δεκατρία παιδιά απάντθςαν κετικά112 ενϊ θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ, και ο Βαλάντθσ απάντθςαν αρνθτικά. Είναι γεγονόσ ότι θ Ελεονϊρα είχε 

προςφζρει πολφ λιγότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τον πολιτιςμό τθσ ςε ςχζςθ 

με τθ ςυμμακιτριά τθσ, αλβανικισ καταγωγισ, Ελίνα. Επίςθσ, ο Βαλάντθσ, μακθτισ 

                                                
110 Αρνθτικζσ ιταν και οι απαντιςεισ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ. 
111 Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ οι μακθτζσ ομά και ο μακθτισ 
ρωςικισ καταγωγισ είχαν αναφερκεί ςτθν εκνοτικι ομάδα ι τθν καταγωγι τουσ και ςε διαφορετικά 
ςτοιχεία του πολιτιςμοφ τουσ αντίςτοιχα, οπότε θ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ δεν αποτζλεςε ζκπλθξθ. 
Εντφπωςθ, όμωσ, προκάλεςε ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια θ απάντθςθ τθσ Αναςταςίασ, μακιτριασ 
ελλθνικισ καταγωγισ. Θ Αναςταςία υποςτιριξε ότι ςτθν οικογζνειά τθσ μιλάνε κρακιϊτικα και 
ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφνε «λζξεισ, που εςείσ κυρία δεν κα καταλαβαίνατε με τίποτα, αν 
ιςαςταν ςπίτι μασ». Βζβαια, ςε ςχετικι ςυηιτθςθ με τθ μθτζρα τθσ Αναςταςίασ, εκείνθ υποςτιριξε 
ότι θ κόρθ τθσ υπερβάλλει και προφανϊσ κζλει να διαφζρει όπωσ τα υπόλοιπα παιδιά ι «ίςωσ κζλει 
να τουσ υποςτθρίξει λζγοντασ ότι είναι και θ ίδια διαφορετικι». Γεγονόσ πάντωσ ιταν ότι ςε όλεσ τισ 
ςυναντιςεισ θ Αναςταςία είχε τθν αποδοχι και ςυμπάκεια τθσ τάξθσ όπωσ και τθ διάκεςθ να 
βοθκιςει ι να ςυμπαραςτακεί ςτουσ ςυμμακθτζσ τθσ. 
112 Κετικζσ ιταν και οι απαντιςεισ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ.  
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ομά, είχε κατά καιροφσ εκφράςει ςτερεότυπεσ απόψεισ για το διαφορετικό, όπωσ 

πολφ ζντονθ ιταν θ αντίδραςι του για τα φιτςίρια.113  

 Σε ερϊτθςθ «ςε αντιμετϊπιςαν ποτζ οι ςυμμακθτζσ ςου ςαν διαφορετικό από 

τα υπόλοιπα παιδιά του ςχολείου», δϊδεκα παιδιά απάντθςαν αρνθτικά114, ενϊ θ 

Ελίνα και θ Ελεονϊρα, κορίτςια αλβανικισ καταγωγισ, και θ Αναςταςία, μακιτρια 

ελλθνικισ καταγωγισ, απάντθςαν κετικά.  

  Σε ςχζςθ με τθν παραπάνω ερϊτθςθ, ηθτικθκε από τα παιδιά, που απάντθςαν 

ότι τουσ αντιμετϊπιςαν κάποτε διαφορετικά, να ςθμειϊςουν αν ιταν κετικι ι 

αρνθτικι θ αντιμετϊπιςθ. Ζτςι, θ Ελίνα, θ Ελεονϊρα και θ Αναςταςία απάντθςαν 

ότι ιταν «αρνθτικι» αντιμετϊπιςθ.115 Στθν ερϊτθςθ, όμωσ, απάντθςε και όλθ θ 

υπόλοιπθ τάξθ, που ςθμείωςε «κετικι» αντιμετϊπιςθ. 

 Σε ερϊτθςθ αν «κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ φζτοσ, είχεσ τθν 

ευκαιρία να μιλιςεισ για τον πολιτιςμό ςου», πζντε μακθτζσ απάντθςαν «πολφ»116 

(οι δφο μακθτζσ ομά Στεφανία και Διμοσ, θ Αναςταςία, θ Ελίνα και ο Σταφροσ, 

μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ), επτά μακθτζσ απάντθςαν «αρκετά» (οι δφο 

μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ Χάρθσ και Λευτζρθσ, θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ 

καταγωγισ, θ Ζλλθ, μακιτρια ομά και οι τρεισ μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ 

Μιχάλθσ, Τίμοσ και Μαρίνα), δφο μακθτζσ ομά απάντθςαν «λίγο» (θ Μαριάνκθ και 

ο Χρόνθσ) ενϊ ο Βαλάντθσ απάντθςε «κακόλου». Βζβαια, θ επιλογι του Βαλάντθ 

προφανϊσ παραπζμπει ςε μια αντιδραςτικι ςυμπεριφορά, κακϊσ κατά τθ διάρκεια 

του προγράμματοσ είχε εκφραςτεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ για τθν εκνοτικι ομάδα 

του. Μςωσ, πάλι ζνιωκε ότι για τον ίδιο δεν ιταν αρκετζσ οι αναφορζσ ι ίςωσ να 

αναφερόταν ςτθν εκνοτικι ομάδα του χωρίσ να το ςυνειδθτοποιεί. 

 Στθν ερϊτθςθ κατά πόςο «τα βιβλία που διάβαςεσ ςτο ςπίτι και τα βιβλία ι τα 

αποςπάςματα που διαβάςαμε ςτο ςχολείο, ςε βοικθςαν να μιλιςεισ για τον 

πολιτιςμό ςου»117, επτά μακθτζσ απάντθςαν «πολφ» (θ Αναςταςία, θ Μαρίνα, θ 

Ελίνα, θ Ζλλθ, θ Στεφανία, ο Μιχάλθσ και ο Σταφροσ), πζντε μακθτζσ απάντθςαν 

«αρκετά» (ο Λευτζρθσ, ο Χάρθσ, ο Διμοσ, ο Τίμοσ και θ Ελεονϊρα), θ Μαριάνκθ 

απάντθςε «λίγο», ενϊ τα δίδυμα αδζρφια Βαλάντθσ και Χρόνθσ απάντθςαν 

«κακόλου». Θ απάντθςθ των δφο αδερφϊν ίςωσ αποτελεί μια αντίδραςθ, κακϊσ, 

                                                
113 Υπενκυμίηεται ότι ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ είχε ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αναφερκεί ςτον 
διαχωριςμό ανάμεςα ςτουσ τςιγγάνουσ και ςτουσ «γφφτουσ» ι φιτςίρια.  
114 Αρνθτικζσ ιταν και οι δφο απαντιςεισ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ. 
115 Θ Αναςταςία, που για πρϊτθ φορά ανζφερε μια αρνθτικι ςυμπεριφορά τθσ τάξθσ απζναντί τθσ, 
ρωτικθκε προςωπικά από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια για τα ςχετικά περιςτατικά. Θ μακιτρια 
τότε ςθμείωςε κάποια περιςτατικά που οι ςυμμακθτζσ τθσ τθν ειρωνεφτθκαν για ςυγκεκριμζνεσ 
κρακιϊτικεσ λζξεισ που χρθςιμοποιοφςε όπωσ λίγεσ ςτιγμζσ που αιςκάνκθκε ότι τθ κεωροφςαν 
«ξερόλα».  
116

 Στθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, «πολφ» ιταν θ απάντθςθ τόςο για τθ Φωτεινι όςο και για τθ Γιϊτα. 
117

 Στθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ θ Φωτεινι, ελλθνικισ καταγωγισ, απάντθςε «πολφ» ενϊ θ Γιϊτα, 
παιδί ομά, απάντθςε «αρκετά». Φυςικά τα δυο κορίτςια αναφζρονταν ςτα βιβλία και 
αποςπάςματα που διαβάςτθκαν μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ κατά τθ διάρκεια του κεατρικοφ 
εργαςτθρίου.  
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όπωσ φαίνεται από τθν παρακάτω ερϊτθςθ, οι ίδιοι δεν ζδειξαν να είναι αρκετά  

«ανοιχτοί» ωσ προσ τθν ζκκεςθ του πολιτιςμοφ τουσ.  

 Σε ερϊτθςθ αν «κα ικελεσ να ζχεισ τθν ευκαιρία να μιλιςεισ παραπάνω για 

τον πολιτιςμό ςου», δϊδεκα παιδιά απάντθςαν «ναι»118 ενϊ τρεισ μακθτζσ ομά (θ 

Μαριάνκθ, ο Βαλάντθσ και ο Χρόνθσ) απάντθςαν «όχι». Μςωσ, με αυτι τουσ τθν 

επιλογι να δικαιολογείται θ προθγοφμενθ απάντθςθ των τριϊν μακθτϊν ότι είχαν 

«λίγο» (Μαριάνκθ και Χρόνθσ) ι «κακόλου» (Βαλάντθσ) τθν ευκαιρία να μιλιςουν 

για τον πολιτιςμό τουσ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Ρροφανϊσ 

αποτελοφςε προςωπικι επιλογι των μακθτϊν.  

 Στθν ερϊτθςθ ςε ποιο βακμό «κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, ζμακεσ 

για τουσ πολιτιςμοφσ άλλων ςυμμακθτϊν ςου»119, εννιά μακθτζσ απάντθςαν 

«πολφ», τρεισ μακθτζσ απάντθςαν «αρκετά» (οι μακθτζσ ομά Διμοσ και Χρόνθσ, 

και ο Λευτζρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ), και τρεισ απάντθςαν «λίγο» (ο 

Χάρθσ, μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ και οι δφο μακθτζσ ομά, Μαριάνκθ και 

Βαλάντθσ). Κανζνα από τα παιδιά δεν ςθμείωςε τθν επιλογι «κακόλου».  

 Στθν ερϊτθςθ αν «χάρθκεσ που ζμακεσ για διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ», 

δεκατζςςερα παιδιά απάντθςαν «ναι»120 και μόνο ο Βαλάντθσ προτίμθςε τθν 

επιλογι «αδιάφορο». Κανζνασ μακθτισ δεν επζλεξε τθν απάντθςθ «όχι».  

 Στθν ερϊτθςθ κατά πόςο «αιςκάνκθκεσ ότι κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ αςχολθκικαμε με τα παιδιά: 1) ομά, 2) ελλθνικισ καταγωγισ, 3) 

αλβανικισ καταγωγισ, 4) ρωςικισ καταγωγισ», υπιρξαν οι ακόλουκεσ 

απαντιςεισ121: 

1. Αναφορικά με τα παιδιά ομά: εννιά μακθτζσ απάντθςαν «πολφ», πζντε μακθτζσ 

απάντθςαν «αρκετά» (τζςςερισ μακθτζσ ομά, δθλαδι, θ Στεφανία, θ Μαριάνκθ, ο 

Διμοσ, ο Χρόνθσ και θ μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ Αναςταςία) και μόνο ο 

Βαλάντθσ απάντθςε «λίγο». Κανζνα παιδί δεν επζλεξε τθν απάντθςθ «κακόλου».  

2. Αναφορικά με τα παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ: τζςςερισ μακθτζσ απάντθςαν 

«πολφ» (ο Λευτζρθσ και ο Χάρθσ, μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ, θ Ελεονϊρα, 

μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ και θ Στεφανία, μακιτρια ομά), οχτϊ μακθτζσ 

απάντθςαν «αρκετά», και τρεισ μακθτζσ απάντθςαν «λίγο» (θ Μαρίνα, μακιτρια 

ελλθνικισ καταγωγισ και οι δφο μακθτζσ ομά, Βαλάντθσ και Μαριάνκθ). 

3. Αναφορικά με τα παιδιά αλβανικισ καταγωγισ: δζκα μακθτζσ απάντθςαν «πολφ» 

και πζντε (τζςςερισ μακθτζσ ομά, Βαλάντθσ, Χρόνθσ, Διμοσ, Μαριάνκθ και ο 

                                                
118 Στθν επιλογι «ναι» ςυμπεριλαμβάνονται και οι απαντιςεισ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ.  
119 Στθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ θ Φωτεινι απάντθςε «πολφ» ενϊ θ Γιϊτα «αρκετά».  
120

 «Ναι» ιταν και θ απάντθςθ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ. 
121

 Στθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ θ Φωτεινι, μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, υποςτιριξε ότι, κατά τθ 
διάρκεια του κεατρικοφ εργαςτθρίου, αςχολικθκαν «πολφ» με τα παιδιά ομά, «πολφ» με τα παιδιά 
αλβανικισ καταγωγισ, «πολφ» με τα παιδιά ρωςικισ καταγωγισ και «λίγο» με τα παιδιά ελλθνικισ 
καταγωγισ. Θ Γιϊτα πάλι, ςθμείωςε μόνο μία επιλογι, ότι, δθλαδι, αςχολικθκαν «αρκετά» με τα 
παιδιά αλβανικισ καταγωγισ.  
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Σταφροσ, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ) απάντθςαν «αρκετά». Κανζνασ μακθτισ 

δεν επζλεξε τθν απάντθςθ «λίγο» ι «κακόλου».  

4. Αναφορικά με τα παιδιά ρωςικισ καταγωγισ: δφο μακθτζσ απάντθςαν «πολφ» (ο 

Χάρθσ, παιδί ρωςικισ καταγωγισ και θ Ελεονϊρα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ), 

ζντεκα απάντθςαν «αρκετά» και δφο παιδία απάντθςαν «λίγο» (ο Τίμοσ, μακθτισ 

ελλθνικισ καταγωγισ και θ Μαριάνκθ, κορίτςι ομά).  

 Από τισ παραπάνω απαντιςεισ γίνεται φανερό ότι τα περιςςότερα μζλθ τθσ 

τάξθσ κεϊρθςαν ότι πιο πολφ αςχολικθκαν ςτο πρόγραμμα καταρχιν με τα παιδιά 

αλβανικισ καταγωγισ και ζπειτα με τα παιδιά ομά. Στθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςισ 

τουσ ερχόταν θ εναςχόλθςθ με τα παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ και τελευταία με τα 

παιδιά ρωςικισ καταγωγισ. Το γεγονόσ ότι θ πρωταγωνίςτρια του κεάτρου φόρουμ 

επιλζχτθκε να είναι από τθν Αλβανία, ίςωσ επθρζαςε κάποια παιδιά προσ τθν 

πρϊτθ επιλογι. Άλλωςτε, θ παρουςία τθσ Ελίνασ, μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ, 

ιταν ιδιαίτερα ζντονθ ςτθν τάξθ και ςυχνά παρζπεμπε ςε προςωπικζσ τθσ ιςτορίεσ 

και βιϊματα. Δεν κα πρζπει να παραλθφκεί και θ προςφορά τθσ δεφτερθσ 

μακιτριασ αλβανικισ καταγωγισ, τθσ Ελεονϊρασ, που ςαφϊσ ιταν μικρότερθ από 

τθσ Ελίνασ αλλά και πάλι ςθμαντικι. Από τθν άλλθ πλευρά, οι δφο μακθτζσ ρωςικισ 

καταγωγισ δεν ζδειξαν τθν ίδια ζνταςθ ςτισ αναφορζσ τουσ ςτο πολιτιςμικό τουσ 

υπόβακρο: ςυγκεκριμζνα, ο Λευτζρθσ, Μάρτυρασ του Λεχωβά, προζβαινε ςε 

κάποιεσ αναφορζσ αλλά ςε οριςμζνεσ φάςεισ αρνοφνταν τθ ρωςικι του καταγωγι· 

ο Χάρθσ, πάλι, παιδί με προβλιματα δυςλεξίασ, είχε μια γενικότερθ ςυςτολι και πιο 

διακριτικι ςυμμετοχι ςτθν τάξθ, οπότε δεν αναφζρκθκε ζντονα ςτον πολιτιςμό 

του. Ρροφανϊσ, για τον λόγο αυτό, θ επιλογι των παιδιϊν ρωςικισ καταγωγισ 

αναδείχκθκε τελευταία. Ζνα δεφτερο ςθμείο που αξίηει να ςχολιαςτεί είναι το 

ζντονο ομά ςτοιχείο ςτθν τάξθ, κακϊσ εννιά μακθτζσ κεϊρθςαν ότι αςχολικθκαν 

«πολφ» με τα παιδιά ομά. Βζβαια, οι ίδιοι οι μακθτζσ ομά δεν είχαν τθν ίδια 

οπτικι: μόνο θ Ζλλθ, από τα ζξι παιδιά ομά τθσ τάξθσ, υποςτιριξε ότι ςτο 

πρόγραμμα αςχολικθκαν «πολφ» με τα παιδιά ομά, ενϊ οι υπόλοιποι τζςςερισ 

κεϊρθςαν ότι αςχολικθκαν «αρκετά» ενϊ ο Βαλάντθσ «λίγο». Τζλοσ, χρειάηεται να 

τονιςτεί ότι κανζνα από τα παιδιά που υποςτιριξαν ότι αςχολικθκαν ςτθν τάξθ 

«πολφ» με τα παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ, δεν ιταν μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ. 

Οι περιςςότεροι μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ επζλεξαν τθν απάντθςθ «αρκετά» 

όςον αφορά τθν εναςχόλθςθ με παιδιά τθσ καταγωγισ τουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

επιλογι ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν αντίςτοιχθ επιλογι των μακθτϊν ομά, που 

αναλφκθκε προθγουμζνωσ.  

 Σε ερϊτθςθ, «αν ξαναγράφαμε το κζατρο φόρουμ Από ξζνοι… φίλοι, κα 

βάηατε πρωταγωνιςτι: 

1) πάλι ζνα παιδί αλβανικισ καταγωγισ 

2) ζνα παιδί ρωςικισ καταγωγισ 

3) ζνα παιδί ελλθνικισ καταγωγισ 

4) ζνα παιδί ομά 
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5)κάτι άλλο122 

 Ρζντε μακθτζσ επζλεξαν ζναν πρωταγωνιςτι και πάλι αλβανικισ καταγωγισ, 

εκ των οποίων οι δφο ιταν οι μακιτριεσ αλβανικισ καταγωγισ (Ελεονϊρα, Ελίνα), 

ζνασ ιταν μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ (Χάρθσ), μία ιταν μακιτρια ελλθνικισ 

καταγωγισ (Μαρίνα), και μία ιταν μακιτρια ομά (Ζλλθ). Τζςςερισ μακθτζσ 

προτίμθςαν ζναν πρωταγωνιςτι ρωςικισ καταγωγισ, εκ των οποίων ο ζνασ ιταν 

μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ (Λευτζρθσ), δφο ιταν μακθτζσ ελλθνικισ καταγωγισ, 

(Τίμοσ και Μιχάλθσ) και ζνασ ιταν μακθτισ ομά (Βαλάντθσ). Οι υπόλοιποι τζςςερισ 

μακθτζσ ομά (Μαριάνκθ, Διμοσ, Στεφανία και Χρόνθσ) μαηί με τθν Αναςταςία, 

μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, πρότειναν ωσ πρωταγωνιςτι ζνα παιδί ομά.123 Ο 

Σταφροσ, πάλι, μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, επζλεξε για πρωταγωνιςτι ζνα παιδί 

ελλθνικισ καταγωγισ. 

 Απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με τθν παραπάνω ερϊτθςθ ιταν θ επόμενθ, ςτθν 

οποία οι μακθτζσ καλοφνταν να αιτιολογιςουν τον λόγο τθσ επιλογισ τουσ. Ζτςι, οι 

μακθτζσ που επζλεξαν τον πρωταγωνιςτι αλβανικισ καταγωγισ, αιτιολόγθςαν τθν 

επιλογι τουσ ωσ εξισ: Ζλλθ: «Γιατί είναι φτωχι θ χϊρα και οι άλλοι κα του 

φερόντουςαν (του πρωταγωνιςτι) πιο άςχθμα», Μαρίνα: «Γιατί ςυμπακϊ όλουσ 

τουσ Αλβανοφσ, όπωσ και τισ ςυμμακιτριζσ μου», Ελίνα: «Τουσ 

κακομεταχειρίηονται», Ελεονϊρα: «Γιατί ιταν ωραία παράςταςθ και γιατί ζμακαν 

(οι κεατζσ) κάποια αλβανικά και τουσ άρεςε», Χάρθσ: «Ιταν καλό ζτςι το κζατρο». 

Οι μακθτζσ που υποςτιριξαν για πρωταγωνιςτι ζνα παιδί ρωςικισ καταγωγισ 

ςθμείωςαν τα εξισ: Λευτζρθσ: «Γιατί είναι καλοί», Τίμοσ: «Για ςυμπαράςταςθ», 

Μιχάλθσ: «Επειδι για τθν Αλβανία ξζρουμε ότι ζχει πολλοφσ μετανάςτεσ για τθ 

ωςία όμωσ δεν το ξζρουμε», Βαλάντθσ: «Για να τον βοθκιςω». Οι μακθτζσ που 

προτίμθςαν ζναν πρωταγωνιςτι ομά αιτιολόγθςαν τθν άποψι τουσ ςθμειϊνοντασ: 

Μαριάνκθ: «Γιατί ζγινε ζνα (ζργο) με (πρωταγωνιςτι) αλβανικισ καταγωγισ και 

τϊρα να γίνει ζνα (ζργο) με (πρωταγωνιςτι) ομά και μετά ζνα (ζργο) με 

(πρωταγωνιςτι) ρωςικισ καταγωγισ», Χρόνθσ: «Για να γινόταν πιο ωραίο το ζργο», 

Διμοσ: «Γιατί είναι θ φυλι μου», Στεφανία: «Γιατί κζλω να δϊςω και ςτα ομά τθν 

ευκαιρία να νιϊςουν πρωταγωνιςτζσ», Αναςταςία: «Γιατί τουσ ομά τουσ βλζπουμε 

πολφ ρατςιςτικά». Τζλοσ, ο Σταφροσ αιτιολόγθςε τθν επιλογι του για ζναν 

πρωταγωνιςτι ελλθνικισ καταγωγισ γράφοντασ: «Γιατί κζλω Ζλλθνα 

πρωταγωνιςτι». 

 Σε ερϊτθςθ αναφορικά με το πόςο «κεωρείσ ότι τα βιβλία που διαβάςαμε 

είχαν ςχζςθ με τθν τελικι παράςταςθ», δεκατρία παιδιά απάντθςαν «πολφ»124 και 

                                                
122

 Θ μοναδικι μακιτρια που πρότεινε για πρωταγωνιςτι ζνα παιδί με καταγωγι δικισ τθσ επιλογισ 
ιταν θ Φωτεινι. Συγκεκριμζνα πρότεινε ζναν «Αφρικανό» πρωταγωνιςτι, αιτιολογϊντασ τθν 
επιλογι τθσ: «επειδι είναι μαφροσ».  
123

 Ζνα παιδί ομά για πρωταγωνιςτι προτίμθςε και θ Γιϊτα αιτιολογϊντασ τθν επιλογι τθσ ωσ εξισ: 
«επειδι είμαι εγϊ Τςιγγάνα και γιατί είναι θ φυλι μου». 
124 «Ρολφ» ιταν και θ απάντθςθ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ.  
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δφο, θ Στεφανία και θ Ελεονϊρα, απάντθςαν «αρκετά». Κανζνα παιδί δεν επζλεξε 

τθν απάντθςθ «λίγο» ι «κακόλου».  

 Σε άμεςθ ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ιταν θ επόμενθ ερϊτθςθ, που ηθτοφςε 

από τουσ μακθτζσ να αιτιολογιςουν τθν επιλογι τουσ. Ζτςι, οι μακθτζσ 

υποςτιριξαν για τα βιβλία ότι: «ιταν για το διαφορετικό/μιλοφςαν για το κζμα και 

τουσ διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ/μασ βοικθςαν πολφ ςτθν παράςταςθ/τα 

χρθςιμοποιιςαμε ςτο ζργο μασ/πιραμε ιδζεσ από το βιβλίο Θ Σοφί ταξιδεφει και 

από άλλα βιβλία/ μιλοφςαν για άλλουσ πολιτιςμοφσ/ από αυτά βγικαν τα δικά μασ 

κείμενα/ με ενκάρρυναν γιατί δζχονταν τουσ διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ/ μασ 

βοικθςαν πολφ για τουσ μετανάςτεσ/ ζλεγαν να μθν ζχουμε ρατςιςμό για τουσ 

άλλουσ». Ο Βαλάντθσ επζλεξε να αναφερκεί ςε μια πρόταςθ του βιβλίου Το Κάτι 

Άλλο και ςυγκεκριμζνα υπογράμμιςε: «Με βοικθςε πολφ θ ατάκα του βιβλίου: Δεν 

με νοιάηει άμα είςαι διαφορετικόσ». Αξίηει να γίνει αναφορά ςτθν αιτιολόγθςθ των 

δφο κοριτςιϊν που απάντθςαν ότι τα βιβλία είχαν «αρκετά» ςχζςθ με τθν τελικι 

παράςταςθ. Ζτςι, θ Στεφανία, αιτιολόγθςε τθν επιλογι τθσ γράφοντασ ότι: «Κάποια 

άλλα (βιβλία) είχαν ςχζςθ με το κζμα» αλλά θ «Τρικυμία δεν ζλεγε τίποτα για το 

κζατρο φόρουμ». Τζλοσ, θ Ελεονϊρα υποςτιριξε ότι τα βιβλία «μιλοφςαν αρκετά 

για τισ φιλίεσ μασ με τουσ διαφορετικοφσ».  

 Σε ερϊτθςθ αν «κα επικυμοφςεσ να διαβάςεισ κι άλλα λογοτεχνικά βιβλία» 

όλοι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ απάντθςαν «κετικά».125 Χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι ςτο 

τζλοσ τθσ περςινισ τρίτθσ φάςθσ, ο Χρόνθσ κι θ Μαριάνκθ αποτελοφςαν τουσ δφο 

μοναδικοφσ μακθτζσ που είχαν απαντιςει «αρνθτικά» ςτθν ίδια ερϊτθςθ. Στθν 

παροφςα, όμωσ φάςθ, τα ςυγκεκριμζνα παιδιά ςθμείωςαν αλλαγι ςτθ ςχζςθ τουσ 

με τθ λογοτεχνία και απάντθςαν πωσ κα επικυμοφςαν να διαβάςουν κι άλλα 

λογοτεχνικά βιβλία. 

 Σε ερϊτθςθ ςχετικά με το αν κα ικελαν κάτι να αλλάξουν ι να προςκζςουν 

ςτο πρόγραμμα, οι περιςςότεροι μακθτζσ διλωςαν ευχαριςτθμζνοι και 

ικανοποιθμζνοι χωρίσ τθ διάκεςθ να αλλάξουν κάτι: «τίποτα, ζτςι μου 

άρεςε/τίποτα, γιατί το πρόγραμμα είναι ωραίο/εμζνα μου άρεςαν όλα/να μείνει 

όπωσ είναι». Από λίγουσ μακθτζσ, βζβαια, εκφράςτθκαν κάποιεσ νζεσ προτάςεισ και 

ιδζεσ: πιο αναλυτικά, ο Χρόνθσ, πρότεινε να ιταν μεγαλφτερθσ ζκταςθσ το κζατρο 

φόρουμ, ϊςτε όλοι να είχαν τθν ευκαιρία να μιλιςουν περιςςότερο. Θ Μαριάνκθ, 

πάλι, ηιτθςε να είχε θ ίδια τον πρωταγωνιςτικό ρόλο. Θ Ελεονϊρα εκδιλωςε το 

ενδιαφζρον τθσ να ξαναπαιχτεί το κζατρο φόρουμ και μάλιςτα να γίνουν πολλζσ 

παραςτάςεισ. Τζλοσ, θ Αναςταςία πρότεινε μια δικι τθσ τεχνικι δραματοποίθςθσ 

κατά τθν οποία «κα γράφουμε και κα ταξιδεφουμε ςε φανταςτικζσ χϊρεσ που δεν 

υπάρχουν». 

                                                
125

 Κετικι ωσ προσ τθν ανάγνωςθ κι άλλων λογοτεχνικϊν βιβλίων ιταν θ απάντθςθ τόςο τθσ 
Φωτεινισ όςο και τθσ Γιϊτασ.  
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 Σε ερϊτθςθ αν κα ικελαν τα παιδιά να γίνει ζνα παρόμοιο πρόγραμμα και του 

χρόνου, όλοι οι μακθτζσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Φωτεινισ και τθσ Γιϊτασ) 

απάντθςαν «κετικά». 

 Τζλοσ, δόκθκε ςτουσ μακθτζσ κάποιοσ ελεφκεροσ χϊροσ για να ςθμειϊςουν, 

εφόςον το επικυμοφςαν, ό,τι τουσ ζμεινε από το πρόγραμμα ι ό,τι κα ικελαν να 

μοιραςτοφν. Εκτόσ από τον Τίμο, τον Βαλάντθ, τον Χάρθ και τθν Ελεονϊρα που 

επζλεξαν να μθ ςυμπλθρϊςουν κάτι ςτον άδειο χϊρο του ερωτθματολογίου, οι 

υπόλοιποι μακθτζσ εξζφραςαν τισ ςκζψεισ τουσ. Αξίηει να αναφερκοφν οι τελικζσ 

τουσ προτάςεισ126: 

Μαριάνκθ: «κζλω να πάρω τον πρωταγωνιςτικό ρόλο». 

Χρόνθσ: «Μου ζμειναν ςτο μυαλό οι πρόβεσ που κάναμε». 

Σταφροσ: «Μου άρεςαν όλα, τα κεατρικά που γράφαμε για τον Ναυαγό». 

Διμοσ: «Ρεράςαμε πολφ ωραία». 

Ζλλθ: «Από τθν παράςταςθ ζμακα πράγματα για το κζατρο φόρουμ». 

Μαρίνα: «Εγϊ από αυτό το πρόγραμμα ζμακα πολλά πράγματα και επίςθσ το 

κζατρο που παίξαμε κα ικελα να το μοιραςτϊ και με άλλουσ φίλουσ». 

Στεφανία: «Μου ζμεινε ότι όποιο παιδί ζρχεται από άλλθ χϊρα ζχει τα ίδια 

δικαιϊματα με εμάσ». 

Ελίνα: «Μου ζμεινε θ ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ μου». 

Αναςταςία: «Μου ζμεινε ότι δεν πρζπει να υπάρχει ρατςιςμόσ και κα πρζπει να 

ςυνεργαηόμαςτε. Και ότι κα πρζπει να μείνουν οι κυρίεσ να μασ κάνουν του χρόνου 

κεατρικι αγωγι». 

Μιχάλθσ: «Ζμακα να μθν ξεχωρίηω τουσ άλλουσ». 

Λευτζρθσ: «Κα ικελα να γίνεται κάκε μζρα αυτό το κζατρο, να διαβάηουμε τα 

βιβλία και να τα παίηουμε». 

 Με αυτζσ τισ προτάςεισ ολοκλθρωνόταν το προςωπικό ερωτθματολόγιο κάκε 

μακθτι και ταυτόχρονα το κεατρικό εργαςτιριο. Σχετικά με το δεφτερο 

ερωτθματολόγιο, που δόκθκε από τουσ ςυντελεςτζσ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν 

Ρρογραμμάτων του ΜΒΡ, αξίηει να γίνει αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ, 

κακϊσ όλεσ δεν αφοροφν τθν παροφςα ζρευνα. Ζτςι, ςτθν ερϊτθςθ για το πϊσ 

φάνθκε ςτα παιδιά θ πρόταςθ ςυμμετοχισ ςε μια κεατρικι παράςταςθ ςτο 

Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, όλοι οι μακθτζσ εκφράςτθκαν, αν όχι με 

ενκουςιαςμό, ςίγουρα πολφ κετικά: «τζλεια, μου άρεςε πολφ/ιταν τζλεια 

ιδζα/πολφ καλι πρόταςθ/μου άρεςε πάρα πολφ ειδικά που ςυμμετείχα με όλουσ 

τουσ ςυμμακθτζσ μου». Στθν ερϊτθςθ «αν αντιμετϊπιςαν δυςκολίεσ όςο κράτθςαν 

οι πρόβεσ», δζκα μακθτζσ απάντθςαν ότι δεν είχαν καμία δυςκολία ενϊ πζντε 

ςθμείωςαν κάποιεσ: ςυγκεκριμζνα ο Βαλάντθσ και ο Χρόνθσ διλωςαν ότι οι πρόβεσ 

τουσ δυςκόλεψαν γιατί μερικζσ φορζσ «ζχαναν» κάποια μακιματα γυμναςτικισ, θ 
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 Θ Φωτεινι ζγραψε: «Από αυτι τθν παράςταςθ που μοιράςτθκα με τα παιδιά και τισ κυρίεσ ζμακα 
πολλά πράγματα για τθν Άλλθ φίλθ». Θ Γιϊτα ςθμείωςε: «Από το πρόγραμμα αυτό μου ζμεινε ότι 
όταν ζρχεται ζνα παιδί π.χ. Αλβανικισ καταγωγισ είναι ίδιο με εμάσ».  
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Ζλλθ ςχολίαςε ότι τθ δυςκόλευαν μερικζσ πρόβεσ που γίνονταν ςτθν αυλι, ζξω ςτον 

ιλιο, θ Αναςταςία ςθμείωςε λίγεσ δυςκολίεσ ςτισ ικανότθτεσ υποκριτικισ τθσ ενϊ ο 

Τίμοσ, επειδι ντρεπόταν και αγχωνόταν, φοβόταν ότι κα ξεχάςει τον ρόλο του. 

Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ για το πϊσ δζχτθκαν οι γονείσ των μακθτϊν τθν ιδζα τθσ 

ςυμμετοχισ του παιδιοφ τουσ ςτθ κεατρικι παράςταςθ ςτο Μουςείου, οι 

περιςςότερεσ απαντιςεισ φανζρωναν όχι απλά μια κετικι αντιμετϊπιςθ αλλά και 

μια αναγνϊριςθ τθσ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςπάκειασ: «είπαν ότι είναι πολφ 

ςθμαντικό που κα παίξουμε τθν παράςταςι μασ ςε αυτό το Μουςείο/τουσ φάνθκε 

πολφ καλι ιδζα/χάρθκαν πάρα πολφ που κα παίξουμε ςε ζνα τζτοιο χϊρο μια 

κεατρικι παράςταςθ/πολφ ωραία και κα ικελαν να το ξαναδοφνε».  

 Θ παραπάνω κετικι αντίδραςθ των γονιϊν για τθν παρουςίαςθ του κεάτρου 

φόρουμ ςε ζναν κρατικό κεςμό όπωσ το ςυγκεκριμζνο Μουςείο, ςε ςυνδυαςμό με 

κάποια ςχόλια των ίδιων για το περιεχόμενο τθσ παράςταςθσ, φανζρωνε τθ 

διάκεςθ τθσ κοινότθτασ του Δενδροπόταμου να «αγκαλιάςει» το πρόγραμμα. 

Επιπλζον, το κζατρο φόρουμ αντιμετωπίςτθκε ωσ μια «κοινωνικι δράςθ» που 

προςφζρει τθν ευκαιρία παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ κάποιων από τα προβλιματα 

των παιδιϊν τθσ κοινότθτασ. Χαρακτθριςτικζσ ιταν οι απόψεισ τθσ μθτζρασ τθσ 

Αναςταςίασ και τθσ Μαρίνασ που διλωςαν: «κζλουμε να δει ο κόςμοσ ότι δεν 

προτιμοφν το ςχολείο μασ γιατί ζχουμε μειονότθτεσ/ ο κόςμοσ πρζπει να μάκει τα 

προβλιματα ςτον Δενδροπόταμο… πρζπει να γίνει κάτι». Αντίςτοιχα οι γονείσ του 

Λευτζρθ και τθσ Ελίνασ αναφζρκθκαν ςε «πράγματα» που χρειάηεται να γίνουν ςτο 

ςχολείο, ϊςτε να ςυνυπάρχουν ιςότιμα όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ, ανεξαρτιτου 

καταγωγισ. Λδιαίτερα κετικά για τθν όλθ προςπάκεια ιταν τα ςχόλια τθσ γιαγιάσ 

του Μιχάλθ, τθσ μθτζρασ του Βαλάντθ και του Χρόνθ, τθσ μθτζρασ του Τίμου και 

των γονιϊν τθσ Ζλλθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, όλοι οι γονείσ –ακόμθ και αυτοί που ιταν 

ουδζτεροι ι αδιάφοροι τθν πρϊτθ χρονιά– εμπιςτεφτθκαν το πρόγραμμα κατά τθ 

δεφτερθ ςχολικι χρονιά και υποςτιριξαν τθν παράςταςθ των παιδιϊν τουσ ςτο 

Μουςείο. Μάλιςτα, ηθτικθκε τόςο από τουσ γονείσ των παιδιϊν, όςο και από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, θ επανάλθψθ του κεάτρου φόρουμ ςτον χϊρο του 

ςχολείου. Στθν παράςταςθ που ζγινε ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων για τθ λιξθ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ 2008-2009, παραβρζκθκαν πολλά άτομα από τθν κοινότθτα του 

Δενδροπόταμου. Στθ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ, ηιτθςε να ςυμμετάςχει και ο 

Τάκθσ, ο μοναδικόσ μακθτισ τθσ τάξθσ που δεν είχε κελιςει να ςυμμετάςχει ςτο 

τελευταίο κεατρικό εργαςτιριο. Ο μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, ο οποίοσ διλωςε 

ότι μετάνιωςε που δεν ςυμμετείχε προθγουμζνωσ, τελικά ςτάκθκε δίπλα ςτουσ 

ςυμμακθτζσ του που αποτελοφςαν το κοινό που επεμβαίνει ςτθ δράςθ και 

δοκιμάηει λφςεισ. 
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 Συηιτθςθ-Ανακεφαλαίωςθ 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του κεάτρου φόρουμ ςτθν τελικι του μορφι, τζκθκαν 

κάποιοι αιςκθτικοί ςτόχοι για τθν προετοιμαςία και παρουςίαςι του ωσ κεατρικι 

παράςταςθ ςτο Μουςείο. Ενϊ, δθλαδι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ θ 

χριςθ τθσ διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ ζκετε κυρίωσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ, ςε 

αυτό το ςθμείο θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα προτείνει τθ ςφηευξθ τθσ διαμάχθσ ανάμεςα 

ςτο δράμα που αποτελεί διδακτικό εργαλείο και ςτο δράμα που ενδιαφζρεται για 

το κζατρο ωσ καλλιτεχνικό αποτζλεςμα. Ζτςι, προτείνεται θ αντιμετϊπιςθ τθσ 

δραματοποίθςθσ ωσ δφο τμιματα του ίδιου ςυνεχοφσ που αφοροφν τθ δραματικι 

τζχνθ και το «κζατρο ςτθν εκπαίδευςθ». Ζμφαςθ, λοιπόν, δόκθκε ςτθν υποκριτικι, 

τισ ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ, τθν εξοικείωςθ με τον χϊρο και τα ςκθνικά, τθ χριςθ των 

απαραίτθτων φροντιςτθριακϊν αντικειμζνων. Με άλλα λόγια, θ τάξθ αςχολικθκε 

και με κεατρικζσ δεξιότθτεσ και κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να ςυνδυάςει τθν 

αποκτθκείςα γνϊςθ, τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ, τθν εμπειρία με τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ και τα ςτοιχεία του κεάτρου ςε ζνα αιςκθτικό αποτζλεςμα. 

Άλλωςτε, ο Boal αναφζρει ότι το κζατρο φόρουμ πρζπει πρϊτα από όλα να είναι 

«καλό κζατρο» και να αποτελεί πθγι αιςκθτικισ ευχαρίςτθςθσ. Πςο περιςςότερθ 

μζριμνα λθφκεί ςτθν καλαιςκθςία τθσ παράςταςθσ, τόςο περιςςότερο κα 

παρακινιςει το ενδιαφζρον των παιδιϊν για ςυμμετοχι.127 Σαφϊσ, οι καλλιτεχνικοί 

ςτόχοι που τζκθκαν δεν ςιμαιναν τον παραγκωνιςμό των παιδαγωγικϊν ςτόχων, 

αλλά ζπονταν αυτϊν. Ρρωτίςτωσ, δθλαδι, το κζατρο φόρουμ αποτελοφςε τθ 

ςυνεργαςία μιασ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ και τθν προςπάκειά τθσ να μοιραςτεί και 

να επικοινωνιςει μζςα από το πρόβλθμά τθσ και δευτερευόντωσ μια καλοςτθμζνθ 

παράςταςθ με αιςκθτικό αποτζλεςμα. 

 Θ διαδικαςία για ςτιςιμο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεατρικισ παράςταςθσ, που 

αποτελοφςε πόνθμα των παιδιϊν, ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτον ςχθματιςμό μιασ 

κοινότθτασ που διαπνζεται από πνεφμα ςυνεργαςίασ και ςυλλογικότθτασ και που 

ταυτόχρονα διευρφνει τισ ςυνεργαςίεσ τθσ πζρα από τα όρια του Αναλυτικοφ 

Ρρογράμματοσ και του ςχολείου.128 Ζτςι, οι μακθτζσ ςυνεργάςτθκαν ωσ θκοποιοί 

και ωσ κεατζσ πάνω ςε ζνα κοινό ςτόχο, τθν παράςταςθ. Ανζπτυξαν ςχζςεισ 

ςυνεργαςίασ και ςεβαςμοφ με χαρακτθριςτικά τθν υπευκυνότθτα και τθ ςυνζπεια. 

Ιρκαν ςε επαφι με ςθμαντικζσ προκλιςεισ, όπωσ τθ δζςμευςθ, τθ ςυγκζντρωςθ 

και τθν ομαδικι εργαςία με ςθμαντικότερθ τθν προςφορά ςτθν κοινότθτα. Για τον 

Joe Winston αυτι θ αίςκθςθ του «ανικειν» και τθσ ομαδικισ ταυτότθτασ, που 

προάγει θ παράςταςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, αποτελεί ζναν από τουσ κυρίαρχουσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ δραματοποίθςθ ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι και θκικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν.129 Μάλιςτα, μζςα από αυτι τθ διαδικαςία δόκθκε θ 

                                                
127

 Boal 2002, ό.π., ς. 256, 263.  
128

 Μ. Fleming, Starting Drama Teaching, David Fulton Publishers, London, 2003, ς. 112. 
129

 J. Winston & M. Tandy, Beginning Drama 4-11, Second Edition, David Fulton Publishers, London, 
2001, ς. 87. 
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δυνατότθτα ςε αρκετά παιδιά να αναπτφξουν τισ υποκριτικζσ ι ςκθνοκετικζσ τουσ 

ικανότθτεσ: κάποιοι μακθτζσ ςυμβοφλευαν άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ ωσ προσ τθ 

δραματικι ζκφραςθ και κίνθςι τουσ, κάποιοι είχαν αναλάβει τα απαραίτθτα 

φροντιςτθριακά αντικείμενα, κάποιοι πρότειναν εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ και 

αλλαγζσ ςε διάφορεσ ςκθνζσ του ζργου.130 Γενικότερα, μεταξφ των μακθτϊν, 

υπιρχε απόλυτθ ςυνεργαςία και καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν. 

Βζβαια, πζρα από τισ απόψεισ και τισ προςφορζσ των παιδιϊν για το ςτιςιμο τθσ 

παράςταςθσ, υπιρχαν οι ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ που 

προςπακοφςε ομαλά να εντάξει κάποιουσ αιςκθτικοφσ ςτόχουσ ςτο πρόγραμμα. 

 Ταυτόχρονα, πζρα από τθ ςυνεργαςία που αναπτφχκθκε ανάμεςα ςτα μζλθ 

τθσ τάξθσ, θ διαδικαςία τθσ παράςταςθσ ςυνζβαλε ιδιαίτερα ςτθ ςφνδεςθ των 

μελϊν τθσ κοινότθτασ του Δενδροπόταμου.131 Σχετικι είναι θ κζςθ του Joe Winston 

που υποςτθρίηει ότι μια κεατρικι παράςταςθ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν 

ενκάρρυνςθ και ςτθν καλλιζργεια μιασ αίςκθςθσ κοινοτικισ ταυτότθτασ. Τονίηει ότι 

οι παραςτάςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να κεντρίςουν το ενδιαφζρον και τθν προςοχι 

τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ, των οικογενειϊν, των ςχολικϊν προϊςταμζνων, του 

βοθκθτικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και να ενιςχφςουν τθ κζςθ του ςχολείου μζςα 

ςτθν τοπικι κοινότθτα.132 Σαφϊσ, θ προϊκθςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ κοινότθτασ 

αποτελοφςε ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτόχο για τθ ςυγκεκριμζνθ, ζντονα 

πολυπολιτιςμικι κοινότθτα του Δενδροπόταμου. Ταυτόχρονα, θ επιλογι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ, κζατρο φόρουμ, ζδινε τθ δυνατότθτα ςτθν τάξθ –αλλά και 

ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα– να ςυηθτιςει για κζματα κακθμερινότθτασ, 

προβλθματιςμοφσ και πραγματικζσ εμπειρίεσ. Ζτςι, κακϊσ κάποιεσ πρόβεσ 

(τζςςερισ ςτο ςφνολο) πραγματοποιικθκαν ςτο εντευκτιριο του «Ρανελλινιου 

Μορφωτικοφ Εκπολιτιςτικοφ Δθμιουργικοφ Συλλόγου Ελλθνίδων Ακίγγανων Rom, 

Απόρων και Αςτζγων Ακίγγανων Γυναικϊν», υπιρξαν αρκετοί γονείσ που 

επιςκζφτθκαν τον χϊρο, ενδιαφζρκθκαν να ενθμερωκοφν για τθν παράςταςθ και 

προςφζρκθκαν ακόμθ και να βοθκιςουν (ςτο ςυντονιςμό των ςυναντιςεων, ςτθν 

επικοινωνία με άλλουσ γονείσ, ςτθν παροχι κοςτουμιϊν και χρθςτικϊν 

αντικειμζνων ςτα παιδιά τουσ). Εξαιρετικά ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι, μζςα από 

τον κοινό ςτόχο τθσ παράςταςθσ, ιρκαν ςε επικοινωνία γονείσ που είτε δεν 

γνωρίηονταν μεταξφ τουσ, είτε απζφευγαν ο ζνασ τον άλλο λόγω των κοινωνικϊν, 

                                                
130 Χαρακτθριςτικι είναι θ προςφορά του Μιχάλθ, που αςχολικθκε ιδιαίτερα με τθ κζςθ που κα 
λάμβανε ςτθ ςκθνι το κοινό, δθλαδι, θ υπόλοιπθ μιςι τάξθ, που κα πρότεινε τισ εναλλακτικζσ 
δράςεισ ςτθν ιςτορία. Ζτςι, ο Μιχάλθσ πρότεινε τθν φπαρξθ του κοινοφ μπροςτά από τθ ςκθνι, πίςω 
από τθ ςκθνι και ςτθν πλαϊνι πλευρά. Πλεσ οι προτάςεισ εφαρμόςτθκαν και τελικά επιλζχτθκε θ 
τελευταία πρόταςθ. Σθμαντικόσ ιταν και ο ρόλοσ τθσ Ελίνασ, τθσ Μαρίνασ και τθσ Αναςταςίασ, που 
είχαν αναλάβει τα φροντιςτθριακά αντικείμενα, όπωσ: ςχολικζσ τςάντεσ, βιβλία, καςετίνα. Θ Ζλλθ, 
πάλι, ωσ δαςκάλα, ιταν υπεφκυνθ για τον πίνακα και τθ ςωςτι διευκζτθςθ του χϊρου διδαςκαλίασ. 
Άλλά γενικότερα, κάκε παιδί που ςυμμετείχε ςτθν παράςταςθ ζδειχνε υπευκυνότθτα για τα 
φροντιςτθριακά αντικείμενα που κα χρθςιμοποιοφνταν.  
131

 Fleming 2003, ό.π., ς. 116 
132 Winston & Tandy 2001, ό.π., ς. 87. 
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οικονομικϊν και πολιτιςμικϊν διαφορϊν. Μάλιςτα, υπιρξαν γονείσ που 

ενδιαφζρκθκαν να διαβάςουν το τελικό κείμενο του φόρουμ και κζλθςαν να το 

ςχολιάςουν ςτθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια: χαρακτθριςτικι ιταν θ περίπτωςθ τθσ 

μθτζρασ τθσ Αναςταςίασ, ελλθνικισ καταγωγισ, που χάρθκε πολφ για το κείμενο και 

πρότεινε τθν προςκικθ «ενόσ κοριτςιοφ από το Ρανόραμα, προφανϊσ το παιδί τθσ 

δαςκάλασ, που ζρχεται ςτο ςχολείο του Δενδροπόταμου και ςνομπάρει τα 

υπόλοιπα παιδιά». Ππωσ υποςτιριξε θ μθτζρα «κζλουμε να δει ο κόςμοσ ότι δεν 

προτιμοφν το ςχολείο μασ γιατί ζχουμε μειονότθτεσ». 

 Ρολφ κετικι ιταν θ ςτάςθ του πατζρα του Λευτζρθ, ρωςικισ καταγωγισ, ο 

οποίοσ γενικότερα απείχε από τισ προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ των γονζων.133 Ο 

πατζρασ του Λευτζρθ ςυγχάρθκε κερμά το πρόγραμμα και ςχολίαςε ότι είναι 

απαραίτθτα τα κεατρικά που προάγουν τον ςεβαςμό για τθ φιλία ανάμεςα ςτουσ 

ανκρϊπουσ. Θ μθτζρα τθσ Ελίνασ πάλι, αλβανικισ καταγωγισ, που ζμακε για τθν 

υπόκεςθ του ζργου από τθν κόρθ τθσ (θ ίδια δυςκολευόταν να διαβάςει ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα) ςχολίαςε ότι πρζπει να γίνονται τζτοια ζργα γιατί φζρνουν τα 

παιδιά πιο κοντά. Κοντά ςτο πρόγραμμα και ςτθν προετοιμαςία για τθν παράςταςθ 

φόρουμ βρζκθκαν και οι γονείσ τθσ Μαρίνασ και του Τίμου, μακθτζσ ελλθνικισ 

καταγωγισ, όπωσ και των δίδυμων Βαλάντθ και Χρόνθ, μακθτζσ ομά.  

 Ειδικι αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτουσ γονείσ του Μιχάλθ, που ενϊ κατά τθ 

διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ δεν επζτρεπαν τθν εξωςχολικι ςυνεργαςία του 

παιδιοφ τουσ με τθν αναγνωςτικι ομάδα λόγω τθσ φπαρξθσ μακθτϊν ομά ςε αυτι, 

εντοφτοισ, τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά εμπιςτεφτθκαν και υποςτιριξαν το 

πρόγραμμα, επιτρζποντασ τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ τουσ ςτισ πρόβεσ ςτο 

εντευκτιριο του «Ρανελλινιου Μορφωτικοφ Εκπολιτιςτικοφ Δθμιουργικοφ 

Συλλόγου Ελλθνίδων Ακίγγανων Rom, Απόρων και Αςτζγων Ακίγγανων Γυναικϊν» 

και ςτον χϊρο του Μουςείου. Μάλιςτα, θ γιαγιά του Μιχάλθ προςφζρκθκε να 

βοθκιςει πρακτικά τθν παράςταςθ, αναλαμβάνοντασ τα κοςτοφμια των παιδιϊν, 

προςφορά που τελικά δεν χρειάςτθκε.  

 Βζβαια, κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ παράςταςθσ, υπιρξαν 

κάποια περιςτατικά που παρζπεμπαν ςε δυςκολίεσ και προβλιματα τθσ κοινότθτασ 

του Δενδροπόταμου. Ριο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάςτθκε ζνα ηιτθμα ςχετικά με τον 

χϊρο που κα βριςκόταν θ ομάδα κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν του Ράςχα. Οι 

περιςςότεροι μακθτζσ πρότειναν τθν κατακόμβθ τθσ εκκλθςίασ του Αγίου 

Νεκτάριου, τθσ ενορίασ, δθλαδι, του Δενδροπόταμου, κακϊσ είχαν ςυνθκίςει να 

φιλοξενοφνται και να χρθςιμοποιοφν τον ςυγκεκριμζνο χϊρο ςε ποικίλεσ 

δραςτθριότθτεσ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, όμωσ, αποτζλεςε αναςταλτικό 

παράγοντα για τθ ςυμμετοχι παιδιϊν κρθςκευτικϊν μειονοτιτων: ζτςι, ο Λευτζρθσ, 

                                                
133

 Είναι ςθμαντικό να υπενκυμίςω ότι ο Λευτζρθσ κατά τθ διάρκεια του περςινοφ προγράμματοσ 
απείχε από όλεσ τισ εξωςχολικζσ ςυναντιςεισ κακϊσ ιταν Μάρτυρασ του Λεχωβά. Τθν επόμενθ 
χρονιά οι γονείσ του εμπιςτεφτθκαν το πρόγραμμα και επζτρεψαν τθ ςυμμετοχι του γιοφ τουσ τόςο 
ςτισ εξωςχολικζσ πρόβεσ όςο και ςτθν παράςταςθ ςτο Μουςείο.  
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ωσ Μάρτυρασ του Λεχωβά, θ Ελεονϊρα, ωσ Μουςουλμάνα και θ Ελίνα, ωσ Κακολικι, 

δίςταςαν να ςυμφωνιςουν. Ο Βαλάντθσ τότε επενζβθ και τόνιςε ότι «δεν κζλουν 

όλοι να ζρκουν ςτθν εκκλθςία γιατί δεν πιςτεφουν. Να γίνει θ πρόβα αλλοφ 

καλφτερα». Θ λφςθ, λοιπόν, δόκθκε από το εντευκτιριο του Συλλόγου. Και πάλι, 

όμωσ, υπιρχε μια δυςκολία. Οι περιςςότεροι γονείσ, ενϊ ενδιαφζρονταν για τθ 

ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςτισ πρόβεσ και εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου, ζδειχναν 

ανθςυχία και φόβο για τθν αςφάλειά τουσ: «γίνονται πολλά ςτθ γειτονιά εκτόσ 

ςχολείου/κυκλοφοροφν πολλοί επικίνδυνοι… ζμποροι ναρκωτικϊν… κζλει 

προςοχι». Για τον λόγο αυτό αρκετοί γονείσ ι τα μεγαλφτερα αδζρφια ι άλλα 

ςυγγενικά πρόςωπα είχαν αναλάβει να ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ ςτο εντευκτιριο 

του Συλλόγου. Υπιρχαν, βζβαια, και περιπτϊςεισ μακθτϊν που επειδι δεν υπιρχε 

κάποιοσ ςυγγενισ να τουσ ςυνοδζψει, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια και θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια είχαν αναλάβει τον ρόλο αυτό. Ιταν ιδιαίτερα 

ςθμαντικό το γεγονόσ ότι κάποιοι γονείσ είχαν εμπιςτευτεί τθν αςφάλεια των 

παιδιϊν τουσ ςτισ δφο εκπαιδευτικοφσ. Ζτςι, παράλλθλα με τισ ςχζςεισ μεταξφ των 

μελϊν τθσ κοινότθτασ, αναπτφχκθκαν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ όλων των 

ςυμμετεχόντων, δθλαδι των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν αλλά και των γονιϊν. Το 

πρόγραμμα είχε επιτφχει να εμπλζξει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 Σε αυτό το ςθμείο απαραίτθτθ είναι θ αναφορά ςε κάποιουσ εκπαιδευτικοφσ 

του ςχολείου που κζλθςαν να εμπλακοφν περιςςότερο ςτθ διαδικαςία. Ριο 

αναλυτικά, κάποιοι ςυνάδελφοι ενδιαφζρκθκαν να παρακολουκιςουν μερικζσ 

πρόβεσ και να πλθροφορθκοφν για το αναγνωςτικό πρόγραμμα και το κζατρο 

φόρουμ. Άλλοι πάλι, διευκόλυναν με το ωράριο, προςφζροντασ χρόνο από το 

Ολοιμερο Σχολείο, ςτθ διάρκεια του οποίου γινόταν οι πρόβεσ. Σαφϊσ, θ 

διεφκυνςθ του ςχολείου ζδειξε εμπιςτοςφνθ απζναντι ςτο πρόγραμμα και 

διευκόλυνε τθ λειτουργία του κατά τθ ςχολικι χρονιά 2008-2009. Κυρίωσ, όμωσ, θ 

δαςκάλα τθσ τάξθσ, βοικθςε πρακτικά ενθμερϊνοντασ και ςυγκεντρϊνοντασ τουσ 

γονείσ των μακθτϊν. Επιπλζον, θ δαςκάλα τθσ τάξθσ παρακολοφκθςε κατά τθ 

διάρκεια των διακοπϊν του Ράςχα μία εξωςχολικι πρόβα ςτο εντευκτιριο του 

Συλλόγου. Γενικότερα, υπιρχε μια κετικι διάκεςθ από κάποια μζλθ του ςυλλόγου 

εκπαιδευτικϊν να ενθμερωκοφν για το πρόγραμμα που λάμβανε χϊρα ςτο ςχολείο. 

Άλλωςτε, θ παρουςία πολλϊν δαςκάλων του ςχολείου ςτθν τελικι παρουςίαςθ τθσ 

παράςταςθσ ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ διλωνε τθν υποςτιριξθ αυτισ 

τθσ προςπάκειασ. 

 Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου δόκθκε θ ευκαιρία ςτα παιδιά να 

ενςωματϊςουν ςτθ μάκθςθ τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, τισ ςκζψεισ και τουσ 

προβλθματιςμοφσ τουσ. Θ Σοφλα Μθτακίδου αναφζρει ςχετικά ότι «για να 

αποκτιςει θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ τθν πραγματικι διάςταςθ τθσ διάδραςθσ 

που υποδθλϊνει το όνομά τθσ, χρειάηεται να διδάςκουμε λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τισ εμπειρίεσ, τα ενδιαφζροντα και τισ προςδοκίεσ όλων των παιδιϊν, άρα και των 
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παιδιϊν γλωςςικϊν μειονοτιτων».134 Οι μακθτζσ ςυνειδθτοποίθςαν ότι κάποια 

προςωπικά τουσ προβλιματα αφοροφςαν όχι μόνο τουσ ςυμμακθτζσ τουσ αλλά τθν 

κοινωνία γενικότερα. Επιπλζον, μζςα από τθ κεατρικι πρακτικι ενεπλάκθςαν και 

ανάλαβαν «κοινωνικι δράςθ», προςπακϊντασ να αμφιςβθτιςουν και να αλλάξουν 

τθν αδικία: ςυγκεκριμζνα αναηιτθςαν λφςεισ και εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςε ζνα 

κζμα που τουσ αγγίηει ιδιαίτερα, τθ μετανάςτευςθ. Άλλωςτε για τον Banks, θ 

εκπαίδευςθ κα πρζπει να ζχει ωσ ςθμαντικό ςτόχο να βοθκιςει όλουσ τουσ 

μακθτζσ να αναπτφξουν τισ γνϊςεισ, τισ ςτάςεισ και τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται 

όχι μόνο για να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία, αλλά και για να βοθκιςουν ςτθ 

μεταρρφκμιςθ και τθν αναςυγκρότθςι τθσ. Με άλλα λόγια, κα πρζπει θ εκπαίδευςθ 

να διδάξει ςτουσ μακθτζσ «να ενδιαφζρονται για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ τθσ 

κοινότθτάσ τουσ και να αναλαμβάνουν προςωπικι, κοινωνικι, και πολιτικι δράςθ 

για να δθμιουργιςουν μια πιο ανκρϊπινθ και πιο δίκαιθ κοινωνία».135 Ο ίδιοσ 

κεωρεί ότι χρειάηεται θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν περιςςότερο τισ αντιφατικότθτεσ μεταξφ των δθμοκρατικϊν 

ιδεωδϊν και των κοινωνικϊν πρακτικϊν τθσ εκάςτοτε κοινωνίασ, «να δεςμευτοφν 

ςτθ ςτοχαςτικι και ανκρωπιςτικι κοινωνικι αλλαγι και να αποκτιςουν τισ 

δεξιότθτεσ που χρειάηονται για να γίνουν αποτελεςματικοί ςτθν προαγωγι τθσ 

κοινωνικισ μεταρρφκμιςθσ».136 Ζτςι, αναφορικά με τουσ ςτόχουσ του εργαςτθρίου 

ωσ προσ τθν εμβάκυνςθ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ μζςω τθσ δραματοποίθςθσ, 

επιτεφχκθκε μια προςζγγιςθ τθσ κριτικισ πολυπολιτιςμικότθτασ, κακϊσ οι μακθτζσ 

ενεπλάκθςαν ςε κζματα δικαιοςφνθσ, ιςότθτασ και ιςοτιμίασ, επιδιϊκοντασ τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των κοινωνικϊν πρακτικϊν και τελικά τθν κοινωνικι αλλαγι.137 

Κακϊσ θ ενδυνάμωςθ τθσ τάξθσ τζκθκε ωσ προτεραιότθτα, ζγινε μια προςπάκεια να 

ζρκει κάκε μακθτισ ςε επαφι με τον δικό του πολιτιςμό και των υπόλοιπων 

ςυμμακθτϊν του. Στισ τελευταίεσ ςχολικζσ ςυναντιςεισ του προγράμματοσ, 

ηθτικθκε από τθν τάξθ να δθμιουργιςει το «ιδανικό τζλοσ» για τθν ιςτορία τθσ 

Μιμόηασ. Μζςα από διάλογο και ςυηιτθςθ τα παιδιά κατζλθξαν ςε εναλλακτικζσ 

λφςεισ-προτάςεισ, που όλεσ φανζρωναν τθν επικυμία τουσ για «ιςότθτα ςτο 

πλαίςιο τθσ διαφοράσ».138 

                                                
134 Σ. Μθτακίδου, «Διαπολιτιςμικά ςχολεία: ο ρόλοσ τθσ μθτρικισ και τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ» ςτο 
Λνςτιτοφτο Ραιδείασ Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Θ εμπειρία των Δθμοτικϊν 
Σχολείων Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ του Ν. Θεςςαλονίκθσ: Ρραγματικότθτα και Ρροοπτικι τθσ 
Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ-Ρρακτικά Επιςτθμονικισ Θμερίδασ, Αινείασ, Κεςςαλονίκθ, 2005, ς. 29. 
135 Banks 2004, ό.π., ς. 81.  
136

 J. A. Banks, «Θ Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ και οι κριτικζσ τθσ: Βρετανία και Θνωμζνεσ 
Ρολιτείεσ», ςτο S. Modgil & G. Verma & K. Mallick & C. Modgil, Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ 
(Ρροβλθματιςμοί-Ρροοπτικζσ), Α. Ηϊνιου-Σιδζρθ, Ρ. Χαραμισ (επιμ.), Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 
1997, ς. 355. 
137

 J. L. Kincheloe & S. R. Steinberg, Changing Multiculturalism, Open University Press, Buckingham, 
Philadelphia, 1997, ς. 3-26. 
138

 Ο όροσ ανικει ςτον Βραηιλιάνο παιδαγωγό Freire και αναλφκθκε παραπάνω ςτο παρόν κεφάλαιο. 
Σε αυτό το πλαίςιο προζκυψαν οι γραπτζσ εργαςίεσ κάκε μακθτι ςχετικά με τθν παρουςίαςθ 
ςτοιχείων, εκίμων και παραδόςεων του πολιτιςμό τουσ, οι οποίεσ αναλφκθκαν παραπάνω.  
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 Ωσ προσ τουσ ςτόχουσ του κεατρικοφ εργαςτθρίου ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ 

δραματοποίθςθσ, οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι με τθν «Ροιθτικι του 

καταπιεςμζνου» του Augusto Boal και εξοικειϊκθκαν κυρίωσ με τισ τρεισ βακμίδεσ 

του τρίτου ςταδίου του «το κζατρο ωσ γλϊςςα». Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθ 

δθμιουργία τθσ τελικισ παράςταςθσ, ξεκίνθςαν από τθν ταυτόχρονθ δραματουργία, 

ςυνζχιςαν με τισ παγωμζνεσ εικόνεσ και ολοκλιρωςαν με το κζατρο φόρουμ. Τα 

παιδιά ανταποκρίκθκαν με επιτυχία ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και κατάφεραν να 

δθμιουργιςουν μια παράςταςθ βαςιςμζνθ ςε προςωπικζσ εμπειρίεσ, 

προβλθματιςμοφσ και ςκζψεισ των ίδιων. Το κζατρο φόρουμ, που γενικότερα 

επανζρχονταν ςαν τεχνικι ςε όλεσ τισ προθγοφμενεσ φάςεισ του προγράμματοσ, 

αποδείχκθκε μία από τισ πιο κατάλλθλεσ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ για τθν 

ανάδειξθ, εμβάκυνςθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Ταυτόχρονα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, θ 

τάξθ είχε τθ δυνατότθτα να επιλζξει τισ τεχνικζσ τθσ προτίμθςισ τθσ για τθν 

ανάλυςθ των «παραγωγικϊν κεμάτων» ι των δφο λογοτεχνικϊν βιβλίων, γεγονόσ 

που οδιγθςε ςτθν ανάδειξθ κάποιων πιο δθμοφιλϊν ι εφχρθςτων τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ: πιο ςυγκεκριμζνα, ιδιαίτερα ςυχνι ιταν θ χριςθ των παγωμζνων 

εικόνων ςε ςυνδυαςμό με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ, του αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ 

δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ. Υπιρχαν, βζβαια, κάποιεσ τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν λιγότερο από τα παιδιά, αλλά ιταν οι πιο κατάλλθλεσ για να 

εκφράςουν τισ ςκζψεισ τουσ ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ: υποςτιριξθ κζςθσ, 

ρεπορτάη-τθλεοπτικι εκπομπι, καρζκλα των αποκαλφψεων, ςυμβουλζσ, 

περίγραμμα χαρακτιρα και γράμμα προσ κάποιον ιρωα. Γενικότερα, οι μακθτζσ 

ζδειξαν μια ιδιαίτερθ εξοικείωςθ με τθ χριςθ των τεχνικϊν, τισ οποίεσ γνϊριηαν ςε 

τζτοιο καλό βακμό, ϊςτε να μποροφν να επιλζγουν τθν πιο κατάλλθλθ για τθν κάκε 

περίςταςθ.  

 Ωσ προσ τθ δραματικι ζκφραςθ, όλα τα παιδιά ζδειξαν προκυμία για 

ςυμμετοχι και ανάλθψθ ρόλων. Ραρά το γεγονόσ ότι είχαν διακόψει τθν επαφι 

τουσ με το δραματικό ςτοιχείο και το πρόγραμμα για περίπου εννιά μινεσ, όλοι οι 

μακθτζσ, με πιο γριγορο ι αργό ρυκμό, ανζπτυξαν το προςωπικό τουσ προφίλ. 

Αυτι θ κατάκτθςθ των παιδιϊν γινόταν ζντονα αιςκθτι ςτο ςτάδιο ειςαγωγισ και 

προετοιμαςίασ τθσ τάξθσ, όπου πολλοί μακθτζσ ςχεδίαηαν ατομικά ι αυτοςχεδίαηαν 

τισ αςκιςεισ αναπνοισ, ςυγκζντρωςθσ και ενεργοποίθςισ τουσ ςτθ δραματικι 

διαδικαςία. Οι δράςεισ και κινιςεισ τθσ τάξθσ χαρακτθρίηονταν από ελευκερία, 

αυτοζλεγχο και διάκεςθ για αυτοζκφραςθ. Λδιαίτερα ευχάριςτθ ιταν θ διαδικαςία 

τθσ διανομισ ρόλων για το κζατρο φόρουμ. Κακϊσ, δθλαδι, όλα τα παιδιά είχαν 

αποτελζςει τθ ςυγγραφικι ομάδα τθσ τελικισ παράςταςθσ και είχαν από κοινοφ 

αποφαςίςει για τουσ χαρακτιρεσ και τισ δράςεισ, δεν υπιρξαν ανταγωνιςμοί και 

προςτριβζσ για τουσ πρωταγωνιςτικοφσ ι δευτερεφοντεσ ρόλουσ. Πλοι οι μακθτζσ 

υποδφκθκαν με ςυνζπεια και ςυγκζντρωςθ τουσ ρόλουσ τουσ παρουςιάηοντασ 

ταυτόχρονα πρόοδο ςτθ λεκτικι και ςωματικι ζκφραςθ.  
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 Ωσ προσ τα ςτοιχεία του κεάτρου, θ τάξθ ζδειξε μεγάλθ προκυμία και 

ςυνεργατικι διάκεςθ με τθν ανάλθψθ ρόλων. Πλα τα παιδιά, μζςα από τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ τελευταίασ φάςθσ, ανταποκρίκθκαν με επιτυχία ςε 

διαφορετικοφσ ρόλουσ (μεταναςτϊν, καταπιεηόμενων, καταπιεςτϊν, χαρακτιρων 

που παρουςιάηουν κάποια διαφορετικότθτα ςε ςχζςθ με τουσ γφρω τουσ). Λδιαίτερα 

πετυχθμζνθ ιταν και θ ανταπόκριςθ τθσ τάξθσ ςτουσ ρόλουσ τθσ τελικισ 

παράςταςθσ. Σχετικά με τθ διανομι των ρόλων ςτο κζατρο φόρουμ, ειδικι 

αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτθν Ελίνα, μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, που 

κζλθςε να υποδυκεί τον ρόλο μιασ από τισ ςυμμακιτριεσ τθσ Μιμόηασ που 

αντιμετωπίηει τθν καινοφρια αλβανίδα μακιτρια αρνθτικά, ωσ «ξζνθ». Ρικανόν θ 

Ελίνα να είχε αντιλθφκεί ότι θ εξζλιξθ κα αλλάξει κάποια ςτιγμι υπζρ του παιδιοφ 

από τθν Αλβανία. Επιπλζον, θ ίδια μακιτρια αποτελεί το κορίτςι που πρότεινε τθν 

τελευταία αλλαγι ςτθν ιςτορία, τθν αντικατάςταςθ, δθλαδι, τθσ δαςκάλασ. 

Άλλωςτε, με τθ ςυγκεκριμζνθ αλλαγι ςτθ δράςθ τθσ δαςκάλασ, οι μακθτζσ τθσ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ αποφάςιςαν να ολοκλθρϊςουν τθν παράςταςι τουσ. Άξια 

ςχολιαςμοφ είναι και θ περίπτωςθ τθσ Μαρίνασ, μιασ μακιτριασ με μεγάλθ 

ςυςτολι ςτθ γενικότερθ ςυμπεριφορά τθσ, που κατάφερε να ςθμειϊςει τζτοια 

πρόοδο ϊςτε να αναλάβει τον πρωταγωνιςτικό ρόλο τθσ Μιμόηασ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ, όλα τα παιδιά υποςτιριξαν με χαρά και ςκζνοσ τον ρόλο τουσ: θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςχολιάηει τθν ενκουςιϊδθ ςυμπεριφορά του 

Λευτζρθ, του Διμου και των δίδυμων Βαλάντθ και Χρόνθ και υπογραμμίηει το 

αίςκθμα τθσ «απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ» για τθν Αναςταςία, ςτο ρόλο τθσ ουδζτερθσ 

ςυμμακιτριασ. Αναφζρει, επίςθσ, ότι θ Ζλλθ, ςτον ρόλο τθσ δαςκάλασ είναι 

«αποκάλυψθ», κακϊσ «ζχει τθ διάκεςθ να εξθγιςει ςτουσ υπόλοιπουσ, δείχνοντασ 

ότι ζχει κατανοιςει τον ρόλο τθσ πλιρωσ». Τζλοσ, χρειάηεται να αναφερκοφν τα 

ευχάριςτα ςχόλια κάποιων γονιϊν όπωσ τθσ Μαρίνασ, του Τίμου και του Λευτζρθ, 

που επαίνεςαν το κάρροσ και τθν άνεςθ που ζδειξαν τα παιδιά τουσ ςτθν 

παράςταςθ, γεγονόσ που οι ίδιοι δεν ανζμεναν.  

 Ωσ προσ τον κεατρικό χϊρο, τόςο κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων όςο 

και ςτο κζατρο φόρουμ, θ τάξθ ανταποκρίκθκε ςτθν πετυχθμζνθ μεταμόρφωςθ του 

άδειου χϊρου ςτο επιδιωκόμενο ςκθνικό: ςτοφντιο τθλεοπτικισ εκπομπισ, 

κρεοπωλείο, αποκικθ λιμανιοφ, ςχολικι τάξθ, αυλι ςχολείου. Αποτυπϊνοντασ με 

επιτυχία τον ανάλογο κεατρικό χρόνο κάκε δραςτθριότθτασ, οι μακθτζσ κατάφεραν 

να δθμιουργιςουν τα επικυμθτά δραματικά περιβάλλοντα ςτα οποία κα 

εκτυλίςςονταν οι δράςεισ τουσ. Σαφϊσ, ςτθ μεταμόρφωςθ κάκε περιβάλλοντοσ 

ςυνζβαλε πολφ θ χριςθ ςυμβόλων και δθμιουργικϊν μζςων του φροντιςτθρίου 

(χειρονομίεσ, παντομίμα ι υλικά όπωσ υφάςματα, μουςικά όργανα, διάφορα 

αντικείμενα και καταςκευζσ απλϊν αυτοςχζδιων μικροαντικειμζνων από τα 

παιδιά). Βζβαια, αξίηει να αναφερκεί ιδιαίτερα, θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτο 

Αίκριο του Μουςείου, ενόσ άγνωςτου για τα παιδιά χϊρου. Αναλυτικότερα, όλοι οι 

μακθτζσ κατάφεραν να κινθκοφν με ελευκερία και ζλεγχο ςτον κεατρικό χϊρο που 
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είχαν ςχεδιάςει για το κζατρο φόρουμ. Σε αυτό ςυνετζλεςαν κατά πολφ και κάποιεσ 

ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ που δόκθκαν ςτα παιδιά είτε από προτάςεισ τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ είτε από ιδζεσ των ςυμμακθτϊν τουσ. Δεν πρζπει να 

παραλθφκεί ότι κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου, εμφανισ ιταν θ εςτίαςθ που 

επζλεγε θ τάξθ για τισ δραςτθριότθτζσ τθσ: τθ διερεφνθςθ του Άλλου και των 

ςυνκθκϊν που αυτό αντιμετωπίηει. Τζλοσ, το γεγονόσ ότι το κζμα του εργαςτθρίου 

απαςχολοφςε και αφοροφςε ιδιαίτερα τα παιδιά τθσ τάξθσ, κακϊσ είχε επιλεγεί από 

τα ίδια, κακιςτοφςε εμφανζσ το ςτοιχείο τθσ δραματικισ ζνταςθσ ςτο δράμα κακϊσ 

και τθν προςπάκεια τθσ τάξθσ για αναηιτθςθ του νοιματοσ ςε αυτό. 

 Ωσ προσ τουσ αναγνωςτικοφσ ςτόχουσ τθσ τελευταίασ φάςθσ, οι μακθτζσ 

ιρκαν ςε επαφι με διαφορετικά κείμενα (λογοτεχνικά και μθ) και διατθρϊντασ τισ 

ιςτορικζσ, πολιτιςμικζσ και κοινωνικζσ τουσ καταβολζσ, κατάφεραν να 

επικοινωνιςουν με αυτά. Ζτςι, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ δζχτθκαν τα κείμενα (τα δφο 

αποςπάςματα του «παραγωγικοφ κζματοσ» «μετανάςτεσ και εργαςία», που 

περιζχουν κετικζσ κζςεισ αναφορικά με τθν οικονομικι μετανάςτευςθ κακϊσ 

αυξάνεται θ βιομθχανικι παραγωγι, οι ειςπράξεισ από τθ φορολογία και το 

εργατικό δυναμικό) ι προβλθματίςτθκαν (τα δφο άρκρα του ίδιου «παραγωγικοφ 

κζματοσ» ςχετικά με το περιςτατικό τθσ Κωνςταντίνασ Κοφνεβα), ενϊ ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ αμφιςβιτθςαν καταςτάςεισ (τα δφο αποςπάςματα του παραπάνω 

«παραγωγικοφ κζματοσ» που περιζχουν εχκρικζσ κζςεισ και ρατςιςτικζσ αντιλιψεισ 

για τουσ μετανάςτεσ όπωσ και το απόςπαςμα από το βιβλίο του Τριβιηά Θ 

Τελευταία Μαφρθ Γάτα που αναφζρκθκε ςτο «παραγωγικό κζμα» «Στερεότυπεσ 

Αντιλιψεισ για τουσ Μετανάςτεσ»). Μζςα από κάποια κείμενα πάλι, οι μακθτζσ 

ςυνειδθτοποίθςαν ςθμαντικά ηθτιματα όπωσ τθν αξία τθσ επάρκειασ των 

μεταναςτϊν ςτθν κυρίαρχθ γλϊςςα (τα δφο ποιιματα τθσ Σιδζρθ και τα τζςςερα 

αποςπάςματα ςυνεντεφξεων μεταναςτϊν ςχετικά με τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ τουσ ςτθ 

νζα πατρίδα που χρθςιμοποιικθκαν ςτο «παραγωγικό κζμα» «Μετανάςτεσ και 

Γλϊςςα») ενϊ ταυτόχρονα ανακάλεςαν προςωπικζσ τουσ μνιμεσ και βιϊματα (θ 

περίπτωςθ τθσ Ελίνασ μετά τθν παρουςίαςθ του λογοτεχνικοφ βιβλίου Το Κάτι 

Άλλο). Ζτςι, μζςα από τθν περιιγθςι τουσ ςε διαφορετικά κείμενα, οι μακθτζσ 

αντιλιφκθκαν ςε μεγάλο βακμό ότι μπορεί θ ανάγνωςθ να ςυνδεκεί με τθν 

κακθμερινότθτά τουσ και να αποτελζςει μζροσ τθσ ηωισ τουσ.  

 Λδιαίτερα ςθμαντικό ιταν το γεγονόσ ότι μζςα από κάποια λογοτεχνικά βιβλία, 

οι μακθτζσ επζλεξαν να υιοκετιςουν ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, αυτά που τουσ 

άγγιηαν περιςςότερο, προκειμζνου να τα εντάξουν ςτο δικό τουσ κζατρο φόρουμ: 

χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ του βιβλίου Θ Σοφί ταξιδεφει και των κεμάτων 

που κίγονται και αξιοποιοφνται ςτθν παράςταςθ τθσ τάξθσ (μετανάςτευςθ, 

δικαιοςφνθ, ελευκερία, φιλία και οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ο πρωταγωνιςτισ-

λακρομετανάςτθσ Αμπντοφλ). Τζλοσ, το βιβλίο Τα παιδιά των λουλουδιϊν ίςωσ 

επθρζαςε αρκετά τθν τάξθ ςτθ δθμιουργία του ρόλου τθσ δαςκάλασ ςτο κζατρο 

φόρουμ (πριν αντικαταςτακεί από τθν Ελίνα), κακϊσ, κοινά ςτοιχεία εντοπίηονται 
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ςτθ ςυμπεριφορά τθσ και ςτον αντίςτοιχο λογοτεχνικό χαρακτιρα τθσ δαςκάλασ του 

βιβλίου: οι δφο δαςκάλεσ –τόςο του βιβλίου όςο και του φόρουμ– δεν 

αςχολικθκαν ιδιαίτερα με τθν προςαρμογι του Τριαντάφυλλου ι τθσ Μιμόηασ ςτθν 

καινοφρια τάξθ. Σχετικά με τισ αναγνωςτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν, θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια τονίηει ότι «ζφεραν τουσ μακθτζσ ςε ζνα πολφ καλό 

ςθμείο εξοικείωςθσ με τθ λογοτεχνία και γενικά τον γραπτό λόγο… τα παιδιά 

ςχθμάτιηαν πια πολφ γριγορα και εφκολα αναγνωςτικζσ ομάδεσ, διάβαηαν βιβλία –

όπωσ το Κάτι Άλλο και Τα παιδιά των λουλουδιϊν– απολάμβαναν τθ λογοτεχνικι 

ζκφραςθ και ταυτόχρονα μποροφςαν να ανακαλφψουν μζςα ςτο κείμενο τα ςθμεία 

που είναι ςθμαντικά ςτο ξεκλείδωμά του».  

 Μζςα από τθν αναγνωςτικι διαδικαςία, οι μακθτζσ κατάφεραν να ςυνδζςουν 

τισ γραπτζσ ιςτορίεσ των κειμζνων με τισ δικζσ τουσ προςωπικζσ ιςτορίεσ, οι οποίεσ 

ςαφϊσ επθρζαςαν τον τρόπο με τον οποίο προςζλαβαν και ερμινευςαν τα γραπτά 

κείμενα.139 Με τον τρόπο αυτό, κατά τισ διάφορεσ αναγνϊςεισ, ζγινε ςεβαςτι θ 

«πολιτιςμικι και κοινωνικι εμπειρία» των μακθτϊν και παράλλθλα αναδείχτθκε θ 

ςθμαςία των γραπτϊν κειμζνων για τα ίδια τα παιδιά, για τθν κατανόθςθ του 

εαυτοφ τουσ, τθσ εμπειρίασ τουσ και του κόςμου ςτον οποίο ηουν. Σχετικά, ο 

Γρθγόρθσ Ραςχαλίδθσ αναφζρει ότι ο πυρινασ τθσ πρόταςθσ του ςυγκεκριμζνου 

αναγνωςτικοφ προγράμματοσ –ςτο πλαίςιο του οποίου εφαρμόςτθκε θ παροφςα 

ζρευνα– «ςυνίςταται ςτθν αξιοποίθςθ του μακιματοσ τθσ λογοτεχνίασ ωσ ενόσ 

προνομιακοφ μζςου για τθ ςυνειδθτοποίθςθ, διερεφνθςθ και κριτικι κατανόθςθ 

των διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν κατθγοριϊν, αναπαραςτάςεων, διακρίςεων και 

αξιϊν ςτθ βάςθ των οποίων κατανοοφμε τθν κοινωνικι, ιςτορικι και πολιτιςμικι 

μασ εμπειρία και ςυγκροτοφμε τθν κοινωνικι μασ ταυτότθτα».140 

 Χρειάηεται να τονιςτεί ότι κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ φάςθσ, τα κείμενα 

που χρθςιμοποιικθκαν, δεν διαβάςτθκαν ατομικά και ςιωπθλά από κάκε παιδί, ςε 

προςωπικό χϊρο, τον ελεφκερό του χρόνο, όπωσ ςτθν αναγνωςτικι φάςθ, αλλά 

διαβάςτθκαν εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ από τουσ μακθτζσ χωριςμζνουσ ςε ομάδεσ. 

Και πάλι, όμωσ, δθμιουργικθκε θ ζννοια τθσ αναγνωςτικισ κοινότθτασ, κακϊσ οι 

μακθτζσ ωσ ιςότιμα μζλθ είχαν τθ δυνατότθτα να αναδείξουν τισ διαφορετικζσ 

ικανότθτεσ και εμπειρίεσ τουσ. Πλοι οι μακθτζσ τθσ αναγνωςτικισ κοινότθτασ είχαν 

μερίδιο ςτθν ανάγνωςθ και κατάφεραν να προςεγγίςουν κζματα που τουσ αγγίηουν 

και τουσ αφοροφν. Σε αυτό, βζβαια, ςυνετζλεςε κατά πολφ θ επιλογι των 

ςυγκεκριμζνων αποςπαςμάτων και λογοτεχνικϊν βιβλίων που αφοροφςαν τθ 

μετανάςτευςθ και τθ διαφορετικότθτα. Με άλλα λόγια, τα κζματα ςχετίηονταν με 
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 Γ. Ραςχαλίδθσ, «Γενικζσ αρχζσ ενόσ προγράμματοσ για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ», ςτο 
Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 330. 
140 Π.π., ς. 322. 
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τισ εμπειρίεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν, δεν ιταν ανϊδυνα, αλλά αντίκετα 

αναδείκνυαν τα προβλιματα και τισ διαφορζσ υποκινϊντασ το διάλογο.141 

 Αναφορικά με τθν παραγωγι λόγου από τθν τάξθ, είναι ςθμαντικό να τονιςτεί 

ότι ςε όλα τα παιδιά ςυντελζςτθκε ςθμαντικι πρόοδοσ τόςο ςτθ γραπτι όςο και 

ςτθν προφορικι τουσ ζκφραςθ. Σχεδόν όλοι οι μακθτζσ (με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ) 

ανταποκρίκθκαν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ παραγωγισ λόγου: περιζγραψαν ιςτορίεσ 

παιδιϊν-μεταναςτϊν που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτισ καινοφριεσ τουσ τάξεισ, 

τισ οποίεσ βάςιςαν ςε φανταςτικά ι πραγματικά γεγονότα. Επίςθσ, αναφζρκθκαν 

με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςε παραδοςιακά ςτοιχεία του πολιτιςμοφ τουσ και τθσ 

κουλτοφρασ τουσ. Μάλιςτα, μπικαν ςτθ διαδικαςία να αναηθτιςουν πολλζσ 

πλθροφορίεσ από τα πιο θλικιωμζνα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, μζςω 

ςυνεντεφξεων. Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςθμειϊνει ότι «ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα, τα παιδιά ζφεραν ςτθν τάξθ πολλζσ ςελίδεσ γραπτϊν κειμζνων. Τα 

κείμενα αυτά περιλάμβαναν ςυνεντεφξεισ από γθραιότερα μζλθ τθσ οικογζνειάσ 

τουσ που αφοροφςαν ικθ, ζκιμα και ςυνικειεσ ιδιαίτερεσ από τουσ τόπουσ 

καταγωγισ τουσ. Οι περιςςότερεσ εργαςίεσ ιταν καλογραμμζνεσ και μεςτζσ 

νοθμάτων». Είναι γεγονόσ ότι, εκτόσ από το ενδιαφζρον και το ολοκλθρωμζνο 

περιεχόμενο που είχαν όλεσ οι εργαςίεσ, οι περιςςότερεσ ιταν πιο προςεγμζνεσ 

εκφραςτικά και είχαν μεγαλφτερθ ζκταςθ από αυτζσ των παλιότερων φάςεων. Θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςχολιάηει ςχετικά ότι ο «Φορτιςμζνοσ επικοινωνιακόσ 

λόγοσ με ςυγκεκριμζνο ςκοπό και αιτία αποτζλεςε τθν κινθτιρια δφναμθ για τθν 

ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ».142 Τα παιδιά, δθλαδι, 

παριγαγαν τα παραπάνω γραπτά κείμενα γιατί γνϊριηαν ότι προορίηονταν για ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό, τθ δθμιουργία του φόρουμ. 

 Λδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ πρόοδοσ των παιδιϊν αναφορικά με τθν 

παραγωγι προφορικοφ λόγου: μζςα από τισ ςυηθτιςεισ που αναπτφχκθκαν με 

αφορμι τα λογοτεχνικά κείμενα που διαβάςτθκαν και κυρίωσ μζςα από τισ ποικίλεσ 

                                                
141 Β. Αποςτολίδου, «Λογοτεχνία και Λδεολογία: το ηιτθμα των αξιϊν κατά τθ διδαςκαλίασ τθσ 
λογοτεχνίασ», ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 342-343. 
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 Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςυνεχίηει: «Ο τρόποσ και το είδοσ των κειμζνων που τα παιδιά 
παριγαγαν, παραπζμπει τθ ςκζψθ μου ςτο ότι οι εκφραςτικοί δίαυλοί τουσ άνοιξαν μζςα από τθ 
διαδικαςία παραγωγισ λόγου που ακολουκικθκε. Ο λόγοσ τουσ ιταν φορτιςμζνοσ επικοινωνιακόσ, 
αφοροφςε τα ίδια τα παιδιά και είχε αιτία παραγωγισ και λόγο φπαρξθσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ 
κεατρικι παράςταςθ ςτο ΜΒΡ αποτζλεςε για αυτά κάτι ςαν το τελικό κομμάτι, το επιςτζγαςμα, 
όλου του προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετείχαν». Θ επικοινωνιακι διάςταςθ του γραπτοφ λόγου 
που παραπζμπει θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, αναφζρεται από τον Θλία Ματςαγγοφρα ςτθν 
«κειμενο-διδακτικι κεωρία» παραγωγισ του γραπτοφ λόγου. Σφμφωνα με αυτι, ο γραπτόσ λόγοσ 
επιτελεί επικοινωνιακι λειτουργία κακϊσ τα κείμενα ωσ μζςα επικοινωνίασ ζχουν ςαφι ςκοπό και 
ςυγκεκριμζνουσ αποδζκτεσ. Θ προςζγγιςθ του γραπτοφ λόγου ωσ επικοινωνιακοφ μζςου 
αναδεικνφει τθ ςυνειδθτι και ςυςτθματικι προςπάκεια που πρζπει να καταβάλει ο γράφων 
προκειμζνου να αντιςτοιχίςει και να εναρμονίςει τισ επικοινωνιακζσ του προκζςεισ με τισ 
δυνατότθτεσ και τισ προςδοκίεσ των αποδεκτϊν του κειμζνου. Γενικά, το κείμενο λειτουργεί μζςα 
ςτθ δυναμικι ενόσ επικοινωνιακοφ πλαιςίου και αποτελεί οργανικό παράγοντα του επικοινωνιακοφ 
τριγϊνου: πομπόσ-μινυμα-αποδζκτθσ. Στο Θ. Ματςαγγοφρασ, Κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ του 
γραπτοφ λόγου ι αφοφ ςκζφτονται γιατί δεν γράφουν, Γρθγόρθσ, Ακινα, 2001, ς. 168,186, 138. 
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δραςτθριότθτεσ που βαςίςτθκαν ςε τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, προωκικθκε ζντονα 

θ προφορικι ζκφραςθ των παιδιϊν. Με τθ δθμιουργικι ςυνδρομι όλθσ τθσ τάξθσ 

και τον ταυτόχρονο ςεβαςμό ςε κάκε υποκειμενικότθτα, κατάφεραν οι μακθτζσ, ωσ 

παραγωγοί νοιματοσ, να δθμιουργιςουν ζνα ολοκλθρωμζνο κζατρο φόρουμ, ςτο 

οποίο ζκιγαν ηθτιματα που τουσ είχαν απαςχολιςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

τελευταίασ φάςθσ (κζματα που άγγιηαν τα αποςπάςματα και τα βιβλία, κζματα που 

ςυηθτικθκαν μζςα από τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, κζματα που αφοροφςαν τθν 

κακθμερινότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ). Σε όλθ αυτι τθ διαδικαςία, κάκε παιδί 

ιταν ςυν-παραγωγόσ τθσ γνϊςθσ, δθλαδι, παριγαγε τον δικό του λόγο για τθ 

λογοτεχνία, ενόσ λόγου βιωματικοφ και αυκεντικοφ, που βριςκόταν πολφ πιο πζρα 

από τθν αντικειμενικι γνϊςθ που απλϊσ αναπλαιςιϊνεται.143  

 Σε όλθ, όμωσ τθν παραπάνω διαδικαςία δεν κα πρζπει να παραλθφκεί και θ 

ςυμμετοχι τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ και τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ. 

Σφμφωνα με τον Freire, «εκπαιδευτικοί και μακθτζσ μποροφν μαηί να διαλογιςτοφν 

κριτικά για το αντικείμενο τθσ γνϊςθσ που παρεμβάλλεται μεταξφ τουσ».144 Ζτςι, 

κατά τθ διάρκεια του κεατρικοφ εργαςτθρίου, αλλά και γενικότερα του ςυνολικοφ 

προγράμματοσ, οι δφο εκπαιδευτικοί ζμακαν πολλά από τισ εμπειρίεσ και τουσ 

προβλθματιςμοφσ των μακθτϊν τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ και ςυνειδθτοποίθςαν 

τθν ανάγκθ των παιδιϊν να αςχολθκοφν με υπαρκτά κζματα τθσ κακθμερινότθτάσ 

τουσ. Μζςα από ςυηιτθςθ, ανάγνωςθ αποςπαςμάτων και βιβλίων, και χριςθ 

τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, οι ςκζψεισ των μακθτϊν ξαναπλάκονταν διαρκϊσ. 

Ταυτόχρονα, βζβαια ξαναπλάκονταν και οι ςκζψεισ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ 

και τθσ ςυμμετζχουςασ παρατθριτριασ. Ππωσ αναφζρει ο Freire «ο προβλθματίηων 

παιδαγωγόσ ξαναπλάκει διαρκϊσ τισ ςκζψεισ του μζςα από τισ ςκζψεισ των 

μακθτϊν… ο δάςκαλοσ παρουςιάηει το υλικό ςτουσ μακθτζσ για να το μελετιςουν 

και ο ίδιοσ επανεξετάηει τισ απόψεισ που είχε νωρίτερα κακϊσ οι μακθτζσ 

εκφράηουν τισ δικζσ τουσ».145 Ζτςι, ςφμφωνα με τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, το 

ςυγκεκριμζνο κζατρο φόρουμ (με το κζμα τθσ μετανάςτευςθσ και των 

προβλθμάτων προςαρμογισ που πραγματεφονταν) και θ παρουςίαςι του ςτον 

χϊρο του Μουςείου Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, ενόσ, δθλαδι, «δυνατοφ» κρατικοφ 

κεςμοφ, αποτζλεςε ανάγκθ των μελϊν τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ αλλά και 

γενικότερα τθσ κοινότθτασ του Δενδροπόταμου. 

 Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια ςθμειϊνει ςτο θμερολόγιό τθσ κάποια 

ςυμπεραςματικά ςχόλια για τθν όλθ διαδικαςία: καταρχάσ, χαρακτθρίηει ωσ 

«εντυπωςιακό το γεγονόσ ότι, ενϊ (οι μακθτζσ) δεν ακολοφκθςαν τον ςυνικθ 

τρόπο προετοιμαςίασ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ –με δοςμζνο κείμενο και 

πρόβεσ– δεν φάνθκε να δυςαναςχετοφν και να μθν τα καταφζρνουν. Σε όλεσ τισ 
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 Ε. Χοντολίδου, «Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ», ςτο Αποςτολίδου & 
Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 381. 
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 Ρ. Φρζιρε, Ρολιτιςτικι Δράςθ για τθν Κατάκτθςθ τθσ Ελευκερίασ, μτφ. Σ. Τςάμθσ, Καςτανιϊτθ, 
1977, ς. 42. 
145Φρζιρε, Θ αγωγι του καταπιεηόμενου, ό.π., ς. 90.  
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ςυναντιςεισ τα παιδιά ερχόντουςαν ςε επαφι με κείμενα –λογοτεχνικά, κείμενα 

επικαιρότθτασ, επιςτθμονικά άρκρα– παριγαγαν λόγο και μετά προχωροφςαν ςτθ 

ςταδιακι δθμιουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράςταςθσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν 

βαρζκθκαν και δεν κεϊρθςαν περιττι κάποια από τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, οφτε 

φάνθκε να χάνουν τον ςτόχο τουσ που ιταν το ανζβαςμα του κεάτρου φόρουμ». 

Ζνα δεφτερο «ςτοιχείο» που κεωρεί ότι «προκρίνεται και είναι άξιο ςυηιτθςθσ» 

είναι «ο τρόποσ με τον οποίο τα παιδιά αντιμετϊπιςαν τισ προκαταλιψεισ και τισ 

ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τθ διαφορετικότθτα». Ριο αναλυτικά, αναφζρει ότι 

ςτθν αρχι τθσ διαδικαςίασ υπιρχαν κάποιεσ φωνζσ που εξζφραηαν ςτοιχεία μθ 

ςεβαςμοφ προσ το Άλλο και το διαφορετικό που, όμωσ, ςτθν πορεία μειϊκθκαν 

αιςκθτά ι επαναπροςδιορίςτθκαν, με αποτζλεςμα θ τάξθ να εργαςτεί ςε κλίμα 

φιλικό και ςυνεργατικό. Ππωσ γράφει θ ίδια: «Το δεδομζνο αυτό με κάνει να 

ςκζφτομαι ότι ίςωσ, οι κοινωνικά προςδιοριςμζνεσ προκαταλιψεισ δεν ζχουν 

προλάβει να ριηϊςουν ακόμθ ςτθν ψυχοςφνκεςθ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ και 

είναι πιο εφκολο να αμβλυνκοφν, όταν υπάρχει δράςθ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

και όχι απλι διδαςκαλία και νουκεςία». Τζλοσ, θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια 

ςχολιάηει τθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου κζματοσ του κεάτρου φόρουμ από τθν 

πολυπολιτιςμικι τάξθ του Δενδροπόταμου: «όταν ςτθν αρχι (τα παιδιά) αφζκθκαν 

ελεφκερα να επιλζξουν το κζμα τθσ παράςταςθσ, είχαν να προτείνουν κζματα τα 

οποία περιςτρζφονταν γφρω από τα προβλιματα των μεταναςτϊν, τισ μετακινιςεισ 

τουσ και τισ καταςτάςεισ που αντιμετωπίηουν». Ραρά το γεγονόσ ότι «ωσ κζμα ζχει 

πολλζσ δυςκολίεσ χειριςμοφ» και ταυτόχρονα «αποτελεί μια κακθμερινότθτα 

δφςκολθ για κάποιουσ από τουσ μακθτζσ», εντοφτοισ, τα παιδιά «επζμειναν ςε 

αυτό, το χειρίςτθκαν πολφ καλά, χωρίσ εξάρςεισ και υπερβολζσ και δεν 

απομακρφνκθκαν ποτζ από αυτό» 

 Με τθν ολοκλιρωςθ του κεατρικοφ εργαςτθρίου και τθν παρουςίαςθ του 

κεάτρου φόρουμ το ερευνθτικό μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ φτάνει ςτο τζλοσ του. 

Τα παιδιά, με τθν απαραίτθτθ ςυμβολι τθσ διερευνθτικισ δραματοποίθςθσ, είχαν 

καταφζρει να αντεπεξζλκουν ςτθν ανάγνωςθ και νοθματοδότθςθ των λογοτεχνικϊν 

αποςπαςμάτων και βιβλίων. Μάλιςτα, είχαν αναπτφξει τζτοια ςχζςθ με τθν 

ανάγνωςθ ϊςτε μπόρεςαν να ςυνδυάςουν τα κείμενα με τουσ προςωπικοφσ τουσ 

κόςμουσ, τισ ςκζψεισ, τα βιϊματα και τισ ανάγκεσ τουσ. Στο επόμενο κεφάλαιο, που 

ακολουκεί, αναλφονται τα γενικά ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, που προζκυψαν 

τόςο από τισ τζςςερισ φάςεισ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ όςο και από το 

κεατρικό εργαςτιριο τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. 
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ΣΥΗΘΤΘΣΘ-ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 

Ρροςεγγίηοντασ τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, κεωρικθκε ςθμαντικό να 

ςυηθτθκοφν αρχικά οι αναγνωςτικοί ςτόχοι που ζκετε το πρόγραμμα. 

Αναλυτικότερα, ωσ προσ τθ λογοτεχνικι ανάγνωςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 

φιλαναγνωςίασ, θ τάξθ ςθμείωςε ςαφι επιτυχία, κακϊσ τα μζλθ τθσ ιρκαν ςε 

επαφι με ποικίλα κείμενα τα οποία νοθματοδότθςαν ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ 

ανάγκεσ και εμπειρίεσ. Σε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ ζγινε ςεβαςτι θ 

διαφορετικότθτα του κάκε αναγνϊςτθ, μια από τισ βαςικζσ αξίεσ τθσ ίδιασ τθσ 

ανάγνωςθσ. Τα παιδιά απζκτθςαν μια προςωπικι ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ 

ανακαλφπτοντασ τθ χαρά τθσ ανάγνωςθσ. Συνειδθτοποίθςαν ότι θ ανάγνωςθ είναι 

μια μοναδικι, ιδιωτικι και προςωπικι ευχαρίςτθςθ και γι’ αυτό αποτελεί 

προςωπικι ανακάλυψθ.1 

Από τθν άλλθ, μζςα από τθ δθμιουργία των αναγνωςτικϊν κοινοτιτων με 

κφρια χαρακτθριςτικά τον ςεβαςμό ςτθ μοναδικι προςφορά κάκε μζλουσ, τον 

διάλογο και τθ ςυνεργαςία, οι μακθτζσ αντιλιφκθκαν τθν αξία τθσ ςυλλογικισ 

νοθματοδότθςθσ των βιβλίων και κατ’ επζκταςθ τον «επικοινωνιακό χαρακτιρα» 

τθσ λογοτεχνίασ. Μζςα από τθν περιιγθςθ με μια ποικιλία κειμζνων, όπωσ 

ποιιματα, παιδικά βιβλία γνϊςεων, εγκυκλοπαίδειεσ, άρκρα εφθμερίδων, 

αποςπάςματα από ςυνεντεφξεισ και επιςτθμονικά βιβλία και φυςικά ολόκλθρα 

λογοτεχνικά βιβλία, τα παιδιά κατάφεραν να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ, να 

γνωριςτοφν καλφτερα και να ςυνδζςουν τθν ανάγνωςθ με τθν κακθμερινότθτά 

τουσ. Ταυτόχρονα, μζςα από αυτι τθν ποικιλία μπόρεςαν να αντιλθφκοφν τισ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτα διαφορετικά είδθ κειμζνων. Χωρίσ εξ αρχισ να κεωροφν 

δεδομζνθ τθ χρθςιμότθτα τθσ ανάγνωςθσ, ςυνειδθτοποίθςαν τθν αξία τθσ ςτθ ηωι 

τουσ: μζςα από τα κείμενα, βοθκικθκαν ςε ποικίλα κζματα, απζκτθςαν νζεσ 

γνϊςεισ, διεφρυναν τθν οπτικι τουσ, ανακάλεςαν δικζσ τουσ εμπειρίεσ και ςκζψεισ 

και κζλθςαν να εκφράςουν κάποιεσ ιδζεσ, επικυμίεσ και προβλθματιςμοφσ τουσ. 

Ζτςι, οι μακθτζσ ολοζνα και περιςςότερο ζφεραν τουσ πραγματικοφσ τουσ κόςμουσ 

μζςα ςτουσ λογοτεχνικοφσ και τουσ ζμπλεκαν δθμιουργικά. Συνεχϊσ εξελίςςονταν 

ωσ προσ τθν ανάγνωςθ και ανζπτυςςαν χαρακτθριςτικά ανεξάρτθτων ςυςτθματικϊν 

και κριτικϊν αναγνωςτϊν. Άλλωςτε, θ κακοδιγθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ 

ωσ προσ τθν ανάγνωςθ και τθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων ςυνεχϊσ περιοριηόταν 

αφοφ τα ίδια τα παιδιά ζφταςαν να προτείνουν δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να 

εμβακφνουν ςε κζματα των βιβλίων που επικυμοφςαν και ενδιαφζρονταν.  

Βζβαια, θ επαφι τθσ τάξθσ με τθν ανάγνωςθ ζγινε ςταδιακά: ξεκίνθςε με τθ 

φωναχτι ανάγνωςθ κειμζνων –λογοτεχνικϊν ι μθ– από τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια για να ςυνεχιςτεί με τθ ςιωπθλι ανάγνωςθ αποςπαςμάτων από τα ίδια 

                                                
1
 B. Barton & D. Booth, Stories in the Classroom, Pembroke Publishers Limited, Ontario, 1990, ς. 62-

63. 
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τα παιδιά ςε ομάδεσ και να καταλιξει ςτθν προςωπικι ανάγνωςθ ολόκλθρου 

λογοτεχνικοφ βιβλίου από κάκε παιδί ςτον ελεφκερο χρόνο και προςωπικό του 

χϊρο. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία τθσ τάξθσ ολοκλιρωςε το βιβλίο (δεκατζςςερισ 

μακθτζσ από τουσ δεκαεπτά το διάβαςαν ολόκλθρο, δφο περιςςότερο από το μιςό 

και ζνασ λιγότερο από το μιςό) και μάλιςτα μερικά παιδιά διάβαςαν επιπλζον 

βιβλία (δεφτερο και τρίτο) ανταλλάςςοντάσ τα μεταξφ τουσ. Ζτςι, οι μακθτζσ 

ανζπτυξαν μια ςχζςθ ιδιοκτθςίασ (ownership) αναφορικά με τα διαβάςματά τουσ: 

κατάφεραν να εμπλακοφν με τισ λζξεισ και τουσ κόςμουσ και ταυτόχρονα να 

ανταποκρικοφν κοινωνικά και βιωματικά ςτθ λογοτεχνικι ιςτορία.2  

Θ προϊκθςθ τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ είχε ιδιαίτερθ βαρφτθτα για τθ 

ςυγκεκριμζνθ πολυπολιτιςμικι τάξθ, κακϊσ τα κοινωνικοοικονομικά προβλιματα 

του Δενδροπόταμου, θ φπαρξθ πολλϊν δίγλωςςων μακθτϊν και το γεγονόσ ότι θ 

πλειονότθτα των παιδιϊν δεν είχε ξαναδιαβάςει κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο πριν 

από το πρόγραμμα, ζκαναν φανερό ότι οι ςυγκεκριμζνεσ οικογζνειεσ αδυνατοφν να 

προωκιςουν τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων. Στο τελευταίο ερωτθματολόγιο 

που δόκθκε ςτθν τάξθ, όλοι οι μακθτζσ εκδιλωςαν τθν επικυμία τουσ να 

διαβάςουν κι άλλα λογοτεχνικά βιβλία και να ςυμμετάςχουν ςε ζνα παρόμοιο 

πρόγραμμα τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. 

Σε όλθ τθν αναγνωςτικι διαδικαςία θ δραματοποίθςθ, που κυρίωσ 

αντιμετωπίςτθκε ωσ διδακτικό εργαλείο ςτθν παροφςα ζρευνα, είχε κακοριςτικι 

ςθμαςία. Αναλυτικότερα, θ δραματικι μζκοδοσ λειτοφργθςε ωσ κίνθτρο για τθν 

ανάγνωςθ και ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθ νοθματοδότθςθ των βιβλίων. Θ 

ςυγκεκριμζνθ τάξθ, που δεν είχε προθγουμζνωσ καμία δραματικι εμπειρία, 

κατάφερε κατά τθ διάρκεια των πρϊτων ςυναντιςεων να ενταχκεί ομαλά ςτο 

δραματικό ςτοιχείο και να κατακτιςει ζναν κοινό κϊδικα ςυνεργαςίασ και 

επικοινωνίασ μζςω τθσ δραματικισ ζκφραςθσ. Ππωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, 

αρχικά τα κείμενα που δραματοποιοφνταν από τθν τάξθ, μζςω διαφόρων τεχνικϊν, 

διαβάηονταν προφορικά από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια. Στισ επόμενεσ 

ςυναντιςεισ που ακολοφκθςαν, οι μακθτζσ, δείχνοντασ ιδιαίτερο ενδιαφζρον για 

ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ δραματοποίθςθσ, εκδιλωςαν ταυτόχρονα ζντονο 

ενδιαφζρον για –ομαδικι και ςτθ ςυνζχεια ατομικι– ανάγνωςθ των διαφόρων 

κειμζνων ι βιβλίων. Ρροκειμζνου, δθλαδι, να ςυμμετζχουν ςτισ κεατρικζσ 

δραςτθριότθτεσ, να εκφραςτοφν και να επικοινωνιςουν με τθν ομάδα τουσ, τα 

παιδιά ανταποκρίκθκαν ςτθν ανάγνωςθ. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα με τθ χριςθ 

τθσ δραματοποίθςθσ πρόςφερε ελκυςτικά κίνθτρα για ανάγνωςθ. 

Θ δραματοποίθςθ δεν ςυνζβαλε μόνο ςτθ δθμιουργία κινιτρων για ανάγνωςθ 

τθσ λογοτεχνίασ, αλλά και ςτθ διερεφνθςθ και εμβάκυνςθ τθσ ανταπόκριςθσ των 

παιδιϊν απζναντι ςτα λογοτεχνικά κείμενα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ 

ερεφνθςαν το «πίςω κείμενο» κακϊσ μζςα από κεατρικζσ δράςεισ κινικθκαν από 

τισ κυριολεκτικζσ πλθροφορίεσ του κειμζνου ςτθν αναηιτθςθ ιδεϊν και αντιλιψεων 
                                                
2 Barton & Booth 1990, ό.π., ς. 64. 
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που υπάρχουν πίςω από τθ βαςικι δομι.3 Μζςα από τθ χριςθ κεατρικϊν ςτοιχείων 

και τεχνικϊν δραματοποίθςθσ, τα παιδιά κλικθκαν να αντι-δράςουν ςτα 

μυκοπλαςτικά ςτοιχεία των κειμζνων και να επινοιςουν φανταςτικζσ ςυνδζςεισ με 

αυτά, ϊςτε να τοποκετιςουν, ςτθ ςυνζχεια, «τθ δράςθ των κειμζνων ςε 

ςυμφραηόμενα που δθμιουργοφν τα ίδια».4 Το ςθμείο τθσ μετάβαςθσ από το 

κείμενο και το περιεχόμενό του ςτισ κεατρικζσ ςυμβάςεισ τθσ δραματοποίθςθσ είχε 

ιδιαίτερθ ςθμαςία. Τα οπτικά, θχθτικά και λεκτικά ερεκίςματα που ςχετίηονταν με 

το εκάςτοτε λογοτεχνικό κείμενο ςε ςυνδυαςμό με τισ κεατρικζσ ςυμβάςεισ και 

τεχνικζσ λειτοφργθςαν ωσ όχθμα για τθ ςυμβολικι βίωςθ και επεξεργαςία των 

νοθμάτων των κειμζνων. Θ εξοικείωςθ που είχαν αποκτιςει οι μακθτζσ με τισ 

τεχνικζσ τουσ ζδινε τθ δυνατότθτα να ςταματιςουν τθν υπόκεςθ του βιβλίου ςε ζνα 

ςθμείο που τουσ απαςχολοφςε, να επιλζξουν κάποια τεχνικι τθσ προτίμθςισ τουσ 

και να δϊςουν περαιτζρω νόθμα, ςκζψεισ και ςυναιςκιματα πάνω ςε αυτά τα 

κζματα. Ζτςι, τα παιδιά, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ και ςυνδυάηοντασ 

εμπειρίεσ ςυνεργαςίασ και ςυλλογικισ δράςθσ, δθμιοφργθςαν αναγνωςτικζσ 

κοινότθτεσ και κατάφεραν να εξερευνιςουν το κείμενο, τα ςυμφραηόμενά του και 

αυτά που υπονοοφνται. 

Θ επιτυχία, που ςθμείωςε θ τάξθ ωσ προσ τουσ αναγνωςτικοφσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ, ςυνδζεται άμεςα με τθν ουςιαςτικι ςχζςθ που ανζπτυξε κάκε παιδί 

με τθ δραματοποίθςθ. Αξίηει να ςυηθτθκοφν τρία χαρακτθριςτικά ςθμεία αυτισ τθσ 

ςχζςθσ: θ ανταπόκριςθ ςτθ δραματικι ζκφραςθ, θ ανταπόκριςθ ςτα ςτοιχεία του 

κεάτρου και θ ανταπόκριςθ ςτισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ωσ 

προσ τθ δραματικι ζκφραςθ, οι μακθτζσ ςθμείωςαν ςθμαντικι πρόοδο τόςο ςτθ 

ςωματικι, όςο και ςτθ λεκτικι ζκφραςθ: αναλυτικότερα, παιδιά με γενικότερθ 

ςυςτολι ι προβλιματα δυςλεξίασ άρχιςαν να εξοικειϊνονται με το δραματικό 

ςτοιχείο, να αιςκάνονται αςφάλεια να αναλάβουν κάποιο ρόλο και να δείχνουν 

προκυμία να πειραματιςτοφν ςε ποικίλεσ δραματικζσ καταςτάςεισ. Οι κινιςεισ τουσ 

χαρακτθρίηονταν όλο και περιςςότερο από ελευκερία, άνεςθ, ζλεγχο και 

εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό. Αναφορικά με τθ λεκτικι ζκφραςθ, τα παιδιά δοκίμαηαν 

αλλαγζσ ςτον τόνο και ςτο φφοσ, ενϊ ταυτόχρονα ωρίμαηε ο προφορικόσ τουσ λόγοσ 

παρουςιάηοντασ ευγλωττία, ευφράδεια, πιο κακαρι άρκρωςθ και ςαφϊσ μεςτά 

νοιματα. Με τον καιρό, άρχιςαν να αναπτφςςουν ζνα προςωπικό προφίλ (λεκτικά 

και ςωματικά) που ςυνεχϊσ εξελιςςόταν και που ςυνζβαλε ςτθν πετυχθμζνθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Ενδεικτικό ωσ προσ αυτό ιταν το ςτάδιο 

ειςαγωγισ και προετοιμαςίασ τθσ τάξθσ ςε κάκε ςυνάντθςθ, όπου θ πλειονότθτα 

των παιδιϊν άρχιςε να αυτοςχεδιάηει και να ςχεδιάηει ατομικά τισ αςκιςεισ 

αναπνοισ, ςυγκζντρωςθσ, χαλάρωςθσ και κινθτικισ εγριγορςθσ, προκειμζνου να 

προςεγγίςει το δραματικό ςτοιχείο. Σε γενικζσ γραμμζσ, ζδειχναν ενκουςιαςμό για 

                                                
3
 Barton & Booth 1990, ό.π., ς. 136. 

4
 Α. Τςαρμποποφλου, «Θ χριςθ τθσ Δραματικισ μεκόδου ςε ζνα ςφγχρονο μάκθμα λογοτεχνίασ», 

ςτο Αποςτολίδου & Χοντολίδου 1999, ό.π., ς. 373. 
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ςυμμετοχι ςτισ δραματικζσ καταςτάςεισ. Τζλοσ, ςχετικά με τθν ανάλθψθ ρόλων, 

ζδειχναν προκυμία χωρίσ να παρατθροφνται ιδιαίτερεσ προςτριβζσ ςτθ διανομι 

τουσ. 

Ωσ προσ τθν ανταπόκριςθ ςτα ςτοιχεία του κεάτρου, θ τάξθ αντεπεξιλκε 

ςτθν καταςκευι του εκάςτοτε δραματικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ ανταποκρινόταν 

κάκε φορά ςτισ δραματικζσ ςυνκικεσ και ςτο μυκοπλαςτικό χωροχρόνο που 

υποδεικνυόταν μζςα από τα κείμενα. Ωσ προσ τον κεατρικό χϊρο, οι μακθτζσ 

πετφχαιναν ςυνζχεια να μετατρζπουν τθν άδεια μοκζτα ςτο επικυμθτό ςκθνικό που 

απαιτοφνταν για τθ δραςτθριότθτα. Βζβαια, θ μετατροπι τθσ γυμνισ ςκθνισ ςε 

κατάλλθλο δραματικό χϊρο διευκολυνόταν και από τθ χριςθ απλϊν 

φροντιςτθριακϊν αντικειμζνων ι ςυμβόλων όπωσ υφάςματα, μικροκαταςκευζσ, 

αντικείμενα, μουςικά όργανα, μουςικά κομμάτια ι ακόμα χειρονομίεσ και 

παντομίμα. Ωσ προσ τον κεατρικό χρόνο, οι ομάδεσ κατάφεραν κατά τθν εξζλιξθ του 

προγράμματοσ να μετακινθκοφν ανάμεςα ςτο παρελκόν, το παρόν και το μζλλον –

ανάλογα με το λογοτεχνικό κείμενο– κάνοντασ ςαφι αυτι τθ μετάβαςθ ςτισ 

υπόλοιπεσ ομάδεσ που παρακολουκοφςαν. Στισ χρονικζσ μεταβάςεισ ουςιαςτικι 

ιταν θ χριςθ των πινακίδων, οι οποίεσ παράλλθλα με τον επεξθγθματικό τουσ ρόλο 

είχαν χαρακτιρα αποςταςιοποίθςθσ. Κυρίωσ, οι μακθτζσ ζδειξαν μεγάλθ προκυμία 

ςτθν ανάλθψθ των ρόλων, τουσ οποίουσ υιοκζτθςαν με ςκοπό τθ βίωςθ των 

δράςεων και εμπειριϊν, τον ςυνδυαςμό των κόςμων τθσ λογοτεχνίασ με τουσ 

προςωπικοφσ τουσ κόςμουσ και κατ’ επζκταςθ τθ ςυνειδθτοποίθςθ του εαυτοφ και 

του πραγματικοφ κόςμου. Μζςα από τθν ανάλθψθ ρόλων τα παιδιά εξοικειϊκθκαν 

με διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ, γνϊριςαν δυςκολίεσ, αδικίεσ και προβλθματιςμοφσ 

και χρθςιμοποίθςαν κάποιουσ από αυτοφσ ςε δικζσ τουσ προςωπικζσ ιςτορίεσ.  

Στθ δραματοποίθςθ που ςχεδιάςτθκε για το πρόγραμμα ζντονο –αλλά και 

απαραίτθτο– ιταν το ςτοιχείο τθσ εςτίαςθσ προκειμζνου να αναλφςουν οι ομάδεσ 

εκείνα τα κζματα ι τα ςθμεία των κειμζνων που ιταν ςθμαντικά για τθν τάξθ. Εκτόσ 

από τισ επιλογζσ που κατευκφνονταν από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια, οι ίδιεσ οι 

ομάδεσ προζβθκαν ςε εςτίαςθ, επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ λογοτεχνικισ 

δράςθσ. Ζτςι, οι ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν ωκοφςαν τισ ομάδεσ να 

ςταματιςουν τθ δράςθ ςε ςθμεία που κεωροφςαν ότι κζλουν να ςυηθτιςουν, να 

εμβακφνουν ι να κρίνουν κάποιο κζμα και μζςω μιασ τεχνικισ δραματοποίθςθσ να 

το επιχειριςουν. Κζματα που απαςχόλθςαν κυρίωσ τα παιδιά ιταν θ κζςθ του 

Άλλου, θ διαφορετικότθτα, θ μετανάςτευςθ, οι κοινωνικζσ αδικίεσ, γενικότερα 

ςτοιχεία που ενζπλεκαν τθ δικι τουσ κακθμερινότθτα.  

Σαφϊσ, απαραίτθτο ιταν και το ςτοιχείο τθσ δραματικισ ζνταςθσ, που 

ελκφει και προκαλεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ δεν 

χρειάςτθκε μεγάλθ προςπάκεια από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια για να 

προκαλζςει δραματικι ζνταςθ παρά μόνο ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ, επειδι τα 

παιδιά δεν είχαν καμία προθγοφμενθ ςχζςθ με τθ δραματοποίθςθ. Σφντομα, όμωσ, 

ενεργοποιικθκε το ενδιαφζρον τουσ μζςα από τισ ζντονεσ ιςτορίεσ των θρϊων, τισ 
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διαμάχεσ και τισ ςυγκροφςεισ που αντιμετϊπιηαν οι χαρακτιρεσ, τουσ ςτόχουσ και 

τουσ προοριςμοφσ που είχαν. Κακϊσ, οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ δεν ιταν 

εφθςυχαςμζνα και προςτατευμζνα παιδιά, ίςωσ ζδειχναν αμζςωσ το ενδιαφζρον 

τουσ για τθν τφχθ των θρϊων γιατί ανακαλοφςαν ςτθ μνιμθ τουσ δικά τουσ 

προςωπικά βιϊματα. Τζλοσ, μζςα από τθ ςυνολικι διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ και 

τθσ δραματοποίθςθσ, οι μακθτζσ, χρθςιμοποιϊντασ τον κεατρικό κϊδικα και όλα τα 

προθγοφμενα κεατρικά ςτοιχεία, κατζλθγαν ςτθ νοθματοδότθςθ τόςο των 

κειμζνων, όςο και τθσ δραματικισ εμπειρίασ. Άλλωςτε το νόθμα ι θ αλλαγι ςτθν 

κατανόθςθ αποτελοφςε βαςικι επιδίωξθ του προγράμματοσ. 

 Πςον αφορά ςτθ ςχζςθ των παιδιϊν με τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, 

ςθμειϊκθκε μια ςταδιακι εξζλιξθ. Ξεκινϊντασ με τθν απλι γνωριμία κάποιων 

τεχνικϊν ςτθ βαςικι πάντα μορφι τουσ, θ τάξθ κατζλθξε μζςα από το πρόγραμμα 

να εξοικειωκεί με μια πλθκϊρα τεχνικϊν, να γνωρίςει πολλζσ παραλλαγζσ τουσ, να 

ζχει τθν κριτικι ικανότθτα να επιλζξει ςε κάκε περίςταςθ τθν καταλλθλότερθ. Από 

τθν πρϊτθ κιόλασ φάςθ του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ τα παιδιά είχαν ιδθ 

γνωρίςει και είχαν εξοικειωκεί με όλεσ ςχεδόν τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που κα 

χρθςιμοποιοφςαν ςτθ ςυνζχεια. Ο ρόλοσ των τεχνικϊν ιταν καταλυτικόσ ςτθ 

νοθματοδότθςθ των κειμζνων: κακϊσ οι μακθτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να 

ςταματιςουν τθ λογοτεχνικι δράςθ των βιβλίων όπου ικελαν, μποροφςαν μζςω 

μιασ τεχνικισ (προτεινόμενθσ από τθν εκπαιδευτικό-ερευνιτρια ι επιλεγμζνθσ από 

τουσ ίδιουσ) να αναλφςουν ποικίλα κζματα των κειμζνων, να τα εξερευνιςουν και 

να ςυνδυάςουν προςωπικζσ εμπειρίεσ και βιϊματα. Μζςα από τθ χριςθ των 

τεχνικϊν, οι αναγνωςτικζσ ομάδεσ είχαν τθ δυνατότθτα να δϊςουν περαιτζρω 

νόθμα, ςκζψεισ και ςυναιςκιματα ςε κζματα των κειμζνων που τισ αγγίηουν και τισ 

αφοροφν.  

 Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, υπιρξαν κάποιεσ τεχνικζσ που 

προτιμικθκαν, χρθςιμοποιικθκαν περιςςότερο και αγαπικθκαν από τουσ μακθτζσ, 

κακϊσ ανταποκρίκθκαν καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Δθμοφιλζςτερθ τεχνικι ςε όλεσ τισ φάςεισ αναδείχκθκε θ 

τεχνικι των παγωμζνων εικόνων ςε ςυνδυαςμό με τθν ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ. Με 

άλλα λόγια, οι μακθτζσ πολφ ςυχνά επζλεγαν μια ςτατικι εικόνα για να 

αποτυπϊςουν ςυγκεκριμζνεσ ςτιγμζσ τθσ λογοτεχνικισ δράςθσ ι γενικότερεσ ιδζεσ 

και ζννοιεσ. Θ τάξθ χρθςιμοποίθςε τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ςε πολλζσ παραλλαγζσ 

τθσ, αποκρυςταλλϊνοντασ κάκε φορά το νόθμα τθσ δράςθσ. Ραιδιά που ζφεραν 

διαφορετικι μθτρικι γλϊςςα, κρθςκεία, ικθ, ζκιμα και βιϊματα κατάφεραν μζςω 

των παγωμζνων εικόνων και τθσ κεατρικισ γλϊςςασ να εκφράςουν τθ λογοτεχνικι 

και δραματικι εμπειρία και να ςυνδυάςουν τθν προςωπικι τουσ. Άλλωςτε, οι 

εικόνεσ αποτελοφν από μόνεσ τουσ μια γλϊςςα.5 Δεν είναι τυχαίο το γεγονόσ ότι τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι τθν εμπνεφςτθκε ο Boal ςε μια προςπάκειά του να βοθκιςει 

                                                
5 A. Boal, Games for Actors and non-actors, Routledge, London & New York, 2002, ς. 175. 



425 

 

ανκρϊπουσ που δεν μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα να εκφραςτοφν, να κατανοιςουν και 

να ανακαλφψουν ζναν νζο τρόπο επικοινωνίασ.  

 Λδιαίτερα δθμοφιλισ αναδείχκθκε θ τεχνικι τθσ δραματοποιθμζνθσ αφιγθςθσ. 

Συχνι, δθλαδι, επιλογι των παιδιϊν αποτζλεςε ο ςυνδυαςμόσ τθσ αναπαράςταςθσ 

κάποιων γεγονότων τθσ λογοτεχνικισ δράςθσ με τθν ταυτόχρονθ αφιγθςθ από ζναν 

μακθτι. Κατά τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ διαφάνθκε μια τάςθ των αφθγθτϊν-

μακθτϊν να χρθςιμοποιοφν ποικιλοτρόπωσ τθ φωνι τουσ, να δοκιμάηουν 

διαφορετικό φφοσ και τόνο και να πλαιςιϊνουν τον ρόλο τουσ με περιςςότερεσ 

χειρονομίεσ και κινιςεισ. Σθμαντικό είναι να υπογραμμίςω ότι ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ τον ρόλο του αφθγθτι αναλάμβαναν μακθτζσ που είχαν τθν αποδοχι 

και εμπιςτοςφνθ τθσ υπόλοιπθσ ομάδασ, είτε γιατί ςθμείωναν μεγάλθ ςυμμετοχι 

ςτο πρόγραμμα, είτε γιατί είχαν ολοκλθρϊςει το βιβλίο τουσ και τισ δραςτθριότθτζσ 

τουσ, είτε γιατί ενζπνεαν αςφάλεια για το εκάςτοτε κζμα. Ζτςι, με τθ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι εξαςφαλιηόταν θ ςυμμετοχι όλθσ τθσ ομάδασ, αλλά βαρφνουςα ςθμαςία 

είχε ο ρόλοσ του αφθγθτι, ο οποίοσ καλοφνταν να ςυντονίςει τον προφορικό λόγο 

με τισ δράςεισ των υπόλοιπων ςυμμετεχόντων. 

 Ρολφ αγαπθμζνεσ τεχνικζσ τθσ τάξθσ αποτζλεςαν θ ςυνζντευξθ και θ καρζκλα 

των αποκαλφψεων. Ρροφανϊσ, το μοτίβο των ερωταπαντιςεων που προωκείται 

μζςω των ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν είναι οικείο, εφκολο και ενδιαφζρον για τα 

παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ. Επιτρζπει ςτα παιδιά να εκφράηονται άνετα και 

παράλλθλα να ξεδιπλϊνουν το κζμα που τίκεται κάκε φορά υπό ςυηιτθςθ. 

Επιπλζον, κακϊσ τα παιδιά ςε αυτι τθν θλικία δείχνουν τθ διάκεςθ να ταυτιςτοφν 

με τον λογοτεχνικό ιρωα, οι ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

διερεφνθςθσ και αποςαφινιςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των χαρακτιρων. Αξίηει να 

ςχολιαςτεί ότι οι μακθτζσ ζδειχναν το ίδιο ζντονο ενδιαφζρον τόςο για τον ρόλο 

που κζτει τισ ερωτιςεισ, όςο και για αυτόν που δίνει τισ απαντιςεισ. 

 Στο πλαίςιο τθσ ςυμπάκειασ και τθσ ταφτιςθσ με τουσ ιρωεσ εξθγείται και θ 

προτίμθςθ τθσ τάξθσ για τθν τεχνικι περίγραμμα χαρακτιρα. Τα παιδιά είχαν τθν 

ανάγκθ να ηωγραφίηουν τον ιρωα που τουσ ενδιαφζρει δίνοντάσ του –πζρα από τα 

εξωτερικά χαρακτθριςτικά– κάποια εςωτερικά ςτοιχεία του χαρακτιρα του. Επίςθσ 

ζδειχναν μεγάλθ προκυμία να του χαρίςουν ςυμβουλζσ, τραγοφδια, ευχζσ και να 

εκφράςουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα που ζτρεφαν γι’ αυτόν. Γενικότερα, 

ςυχνά επζλεγαν τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι προκειμζνου να επικεντρωκοφν ςτθ 

ςυμπεριφορά του χαρακτιρα που τουσ ενδιαφζρει και ταυτόχρονα να ςυνδυάςουν 

τουσ δικοφσ τουσ κόςμουσ. 

 Σαφϊσ θ τεχνικι που επθρζαςε ολόκλθρθ τθν τάξθ, κακϊσ τθσ ζδωςε τθ 

δυνατότθτα να εκφράςει προςωπικζσ ςκζψεισ, εμπειρίεσ, προβλθματιςμοφσ και να 

προχωριςει ζνα βιμα ωσ προσ τθν «κοινωνικι δράςθ» ιταν το κζατρο φόρουμ. Ριο 

αναλυτικά, θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ανταποκρίκθκε ιδιαίτερα ςτισ ανάγκεσ τθσ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ γιατί κατάφερε να ςυνδυάςει απόλυτα τουσ κόςμουσ των 

λογοτεχνικϊν βιβλίων με τουσ κόςμουσ των παιδιϊν: οι μακθτζσ ανζδειξαν τισ 
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προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, οδθγικθκαν ςε μια κριτικι αντιμετϊπιςθ τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ και μζςα από διάλογο, προβλθματιςμό και ςυνειδθτοποίθςθ 

ανάλαβαν δράςθ ςε κζματα που τουσ αφοροφν. Άλλωςτε, το κζατρο φόρουμ 

ενδείκνυται για τθν προςζγγιςθ και εμβάκυνςθ κοινωνικϊν ηθτθμάτων όπωσ 

προκαταλιψεισ, κοινωνικζσ αδικίεσ και κακθμερινά προβλιματα. Για τον λόγο αυτό, 

εννιά μινεσ μετά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, θ τάξθ επζλεξε τθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι προκειμζνου να ςυηθτιςει και να προβάλλει τουσ 

προβλθματιςμοφσ τθσ απζναντι ςε ζνα κζμα που τθν άγγιηε απόλυτα: τθ 

μετανάςτευςθ και τισ δυςκολίεσ προςαρμογισ ενόσ παιδιοφ αλλοδαπισ καταγωγισ 

από τθν κυρίαρχθ ομάδα. Αλλά και γενικότερα, πζρα από το κεατρικό εργαςτιριο, 

κακϊσ το κζατρο φόρουμ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να αναλάβουν 

κεατρικι δράςθ και να διερευνιςουν ζνα πρόβλθμα ι μια διαμάχθ προτείνοντασ 

εναλλακτικζσ λφςεισ και φωτίηοντασ διαφορετικζσ πλευρζσ του ηθτιματοσ, αρκετζσ 

ιταν οι περιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ που 

κάποιεσ κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ κατζλθξαν φυςικά και αυκόρμθτα ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι. Μζςα από τθ διαδικαςία του φόρουμ τα παιδιά 

ςυνειδθτοποιοφςαν ςε βάκοσ το εκάςτοτε πρόβλθμα και τον εαυτό τουσ απζναντι 

ςε αυτό και τελικά ενδυναμϊνονταν. 

 Θ τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε αρκετά από τισ ομάδεσ και ςυνζβαλε 

ιδιαίτερα ςτθν προςζγγιςθ ποικίλων γνωςτικϊν αντικειμζνων ιταν ο μανδφασ του 

ειδικοφ. Το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ ζπαιρναν τον ρόλο «ειδικϊν» επιςτθμόνων και 

επαγγελματιϊν και καλοφνταν να αποκτιςουν τθν επικυμθτι γνϊςθ προκειμζνου 

να αντεπεξζλκουν ςτισ ςυνκικεσ του δράματοσ, τουσ ζκανε να ζχουν απόλυτθ 

ςυνείδθςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου και να είναι υπεφκυνοι για τισ γνϊςεισ που 

αποκομίηουν. Ο ρόλοσ, δθλαδι, του «ειδικοφ» και το φανταςτικό δραματικό 

πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςονταν θ επικυμθτι γνϊςθ λειτουργοφςαν για τθν τάξθ ωσ 

κίνθτρα μάκθςθσ. Τα παιδιά, που μζςω τθσ τεχνικισ ζδειχναν μεγάλθ προκυμία να 

ανακαλφψουν τθ νζα γνϊςθ, αντιμετϊπιηαν τθ δραματικι κατάςταςθ με 

υπευκυνότθτα, ςυνζπεια, πρωτοβουλία και επαγγελματιςμό. Εκτόσ, όμωσ, από το 

ςτοιχείο του ρόλου και τθσ μυκοπλαςίασ, που ωκοφςε τουσ μακθτζσ να 

αςχολθκοφν με το εκάςτοτε διδακτικό αντικείμενο, το γεγονόσ ότι εμπλζκονταν ςε 

ρεαλιςτικζσ καταςτάςεισ με πραγματικοφσ άμεςουσ ςκοποφσ τουσ ζπεικε 

περιςςότερο για να ςυνεργαςτοφν. Επιπλζον, επιτυγχάνονταν θ ενιαιοποίθςθ τθσ 

γνϊςθσ κακϊσ ςυνδυάηονταν τα γνωςτικά αντικείμενα με τισ ιδθ υπάρχουςεσ 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ των παιδιϊν. 

 Θ τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο ιταν ιδιαίτερα χριςιμθ –κυρίωσ ςτισ πρϊτεσ 

φάςεισ του προγράμματοσ– κακϊσ ςυντελοφςε ςτθ μεγαλφτερθ εμπλοκι και 

εντονότερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ δραματικι διαδικαςία. Μάλιςτα, ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιικθκε ωσ τρόποσ άρςθσ ι αποδυνάμωςθσ των 

ενοχλθτικϊν περιςτατικϊν και προβλθμάτων διάςπαςθσ προςοχισ κάποιων 

παιδιϊν. Βζβαια, υπιρξαν ςτιγμζσ που τα ίδια τα μζλθ μιασ ομάδασ επζλεγαν τθ 
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ςυγκεκριμζνθ τεχνικι, γιατί επικυμοφςαν τθ δραματικι εμπλοκι τθσ 

εκπαιδευτικοφ-ερευνιτριασ: θ ςυμμετοχι τθσ διευκόλυνε τθν εξζλιξθ κάποιασ 

δραςτθριότθτασ, πρόςκετε ςτοιχεία ςτθν πλοκι ι ςυνζβαλε ςτθν ανάλθψθ ρόλων 

των παιδιϊν. 

 Λδιαίτερθ αναφορά χρειάηεται να γίνει ςε κάποιεσ τεχνικζσ που ςυνζβαλαν 

πολφ ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου τθσ τάξθσ. Ριο αναλυτικά, οι μακθτζσ ζδειξαν 

προτίμθςθ ςτθ γραφι ςε ρόλο, γράμματοσ ι θμερολόγιου. Ζτςι, οι λογοτεχνικοί 

χαρακτιρεσ ι θ ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων ρόλων ςτισ δραματικζσ καταςτάςεισ 

ενζτειναν το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τθν πλοκι τθσ ιςτορίασ και προωκοφςαν 

τθν παραγωγι γραπτοφ λόγου. Και ενϊ ςτθν αρχι του προγράμματοσ, τα παιδιά, 

λόγω των ιδιαιτεροτιτων, των διαφορετικϊν τρόπων μάκθςθσ και μακθςιακϊν 

επιπζδων, παρουςίαςαν δυςκολία ςτθ γραπτι ανταπόκριςθ, μζςω των παραπάνω 

τεχνικϊν κατάφεραν να αντεπεξζλκουν ςτισ δραςτθριότθτεσ και να εκφραςτοφν με 

γραπτό λόγο. Βζβαια, όςο προχωροφςε το πρόγραμμα, οι μακθτζσ αποκτοφςαν 

ολοζνα και περιςςότερο ενδιαφζρον για τθν παραγωγι κειμζνων και εκτόσ ρόλου. 

Ζτςι, με τον καιρό, ανταποκρίκθκαν πλιρωσ ςτθ γραφι γραπτϊν εργαςιϊν ςχετικϊν 

πάντα με τα κζματα των βιβλίων και του δράματοσ.  

 Τζλοσ, αξίηει να γίνει λόγοσ ςε κάποιεσ από τισ τεχνικζσ που ςυνζβαλαν με τθ 

ςειρά τουσ ςτθν αναγνωςτικι διαδικαςία και τθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων ι 

ανταποκρίκθκαν γενικότερα ςτισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ 

τάξθσ: Αναλυτικότερα, θ τθλεφωνικι επικοινωνία αποτζλεςε μια άμεςθ, εφκολθ 

τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε με επιτυχία από τισ πρϊτεσ κιόλασ ςυναντιςεισ και 

ςυνζβαλε πολφ ςτθν αρχικι εμπλοκι των παιδιϊν με το δραματικό ςτοιχείο. 

Σαφϊσ, τον ρόλο τουσ ςτθν πρϊτθ εμπλοκι ςτο δράμα είχαν οι κινθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, τα παιχνίδια και θ χορικι απαγγελία, τεχνικζσ που δθμιουργοφν 

παιγνιϊδθ ευχάριςτθ διάκεςθ ςε κάκε κεατρικι ςυνάντθςθ, δραςτθριοποιοφν 

ομαδικά τα παιδιά και ταυτόχρονα μειϊνουν το άγχοσ τθσ μεμονωμζνθσ 

απάντθςθσ.  

 Ωσ προσ τθ νοθματοδότθςθ, ο ςυλλογικόσ χαρακτιρασ, που ςυνικωσ 

προζκυπτε ωσ ανάγκθ ι πρωτοβουλία των ομάδων, διευκόλυνε πολφ ςτθν 

παραγωγι νοιματοσ από τα διάφορα κείμενα και ςτθν εξζταςθ διαφορετικϊν 

οπτικϊν. Ραρόμοια, οι τεχνικζσ υποςτιριξθ κζςθσ-ςφγκρουςθ, οπτικι γωνία, 

αντικρουόμενεσ ςκζψεισ-ςυμβουλζσ και παιχνίδι ρόλων-ςυμβοφλια βοθκοφςαν τθν 

τάξθ να εξετάςει διάφορεσ παραμζτρουσ των κεμάτων, να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ 

και να οδθγθκεί ςε ςυνειδθτζσ επιλογζσ. Θ επιλογι τθσ τεχνικισ μια μζρα ςτθ ηωι 

ζδινε επίςθσ τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ διαφόρων ςτοιχείων των 

κειμζνων. Επιπλζον, ο χάρτθσ τθσ ιςτορίασ γοιτευςε πολφ τισ ομάδεσ και 

διευκόλυνε ςτθν κατανόθςθ των πλθροφοριϊν ι ςτθν εμβάκυνςθ των κεμάτων. 

Ραρ’ όλα αυτά, οι ομάδεσ δεν παρζπεμπαν ςυχνά από μόνεσ τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

τεχνικι, αλλά τθν χρθςιμοποιοφςαν κυρίωσ ζπειτα από πρόταςθ τθσ εκπαιδευτικοφ-

ερευνιτριασ. 
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 Σχετικά με τθν παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων και τθ δραματικι εμπλοκι θ 

ομαδικι διαμόρφωςθ χϊρου, οι πινακίδεσ και θ μεταμόρφωςθ αποτζλεςαν 

χριςιμεσ τεχνικζσ, κακϊσ μζςα από τθ ςυμβολικι τουσ αξία κατάφεραν να 

μεταδϊςουν νοιματα για τθ δράςθ που ακολουκοφςε. Ο αυτοςχεδιαςμόσ ζδινε 

ςτουσ μακθτζσ μεγάλθ ελευκερία να παράγουν προςωπικό λόγο και να 

ςυνδυάςουν τισ λογοτεχνικζσ με τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Ραραγωγι λόγου 

επεδίωκε και θ τεχνικι ιςτορία με προςφορά δφο λζξεων, ςτθν οποία, όμωσ, 

δυςκολεφτθκε θ τάξθ και δεν ανταποκρίκθκε όςο ςτισ υπόλοιπεσ. Από τθ μια το 

γεγονόσ ότι τα παιδιά είχαν διαφορετικι μθτρικι γλϊςςα και από τθν άλλθ θ 

δραςτθριότθτα απαιτοφςε χρονικι ταχφτθτα, ετοιμότθτα και νοθματικι ςυνάφεια 

ςτθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ ίςωσ αποτζλεςαν παράγοντεσ δυςκολίασ τθσ τάξθσ. Θ 

τεχνικι ρεπορτάη-τθλεοπτικι εκπομπι διευκόλυνε ιδιαίτερα τισ ομάδεσ ςτθν 

παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από ποικίλα κείμενα ι 

βιβλία γνϊςεων. Άλλωςτε, αποτελεί μια τεχνικι ςυχνά επιλεγμζνθ από τισ ομάδεσ. 

 Σχετικά με τισ τεχνικζσ που άγγιξαν τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ λόγω τθσ 

διαπολιτιςμικότθτάσ τθσ, απαραίτθτθ αναφορά χρειάηεται να γίνει ςτισ τεχνικζσ τθσ 

«Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου», κακϊσ τθσ ζδωςαν τθ δυνατότθτα να ςυηθτιςει, 

να προβλθματιςτεί και να ςυνειδθτοποιιςει κακθμερινά ηθτιματα που τθν 

απαςχολοφν και να προβεί ςε κοινωνικι δράςθ –κυρίωσ μζςα από το κζατρο 

φόρουμ ςτο τελευταίο κεατρικό εργαςτιριο διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Μζςα 

από τισ τεχνικζσ ανάδειξθσ ιςχφοσ-status τα παιδιά τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ 

αντιλιφκθκαν τθν κλίμακα τθσ κοινωνικισ βαρφτθτασ και προςζγγιςαν κακθμερινά 

ηθτιματα, ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ και προβλθματιςμοφσ κυρίωσ γφρω από το κζμα 

των μεταναςτϊν-προςφφγων. Θ τελετουργία επίςθσ ανταποκρίκθκε ιδιαίτερα ςτισ 

ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ, κακϊσ, προϊκθςε τθ ςυνειδθτοποίθςθ βαςικϊν 

αρχϊν και κυρίωσ του ςεβαςμοφ ςτον εαυτό και τον ςυνάνκρωπο. 

 Σε ό,τι αφορά ςτισ τεχνικζσ που διευκόλυναν τθ ροι του δράματοσ, εκτόσ από 

τθν τεχνικι δάςκαλοσ ςε ρόλο που ςυχνά εξυπθρζτθςε τθν εκπαιδευτικό-

ερευνιτρια, άλλεσ τεχνικζσ που ςυνζβαλαν ςτθ δραματικι εξζλιξθ ιταν το πακζτο 

εξερεφνθςθσ και τα αντικείμενα του χαρακτιρα που ενδείκνυται για τθν 

παρουςίαςθ βιβλίων, νζων χαρακτιρων ι δραςτθριοτιτων. Επιπλζον, ο 

φανταςτικόσ προβολζασ διευκόλυνε ιδιαίτερα τθν παρουςίαςθ και τον ςυντονιςμό 

των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων τθσ τάξθσ. Τζλοσ, υπιρξαν κάποιεσ τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν ςπανιότερα ςτο πρόγραμμα, αλλά που θ ςυμβολι τουσ ιταν 

πολφ ςθμαντικι για τθν εκάςτοτε περίςταςθ· πιο ςυγκεκριμζνα πρόκειται για τισ 

τεχνικζσ: ξενάγθςθ, τελετι, αναδρομι ςτο παρελκόν, λαϊκζσ μορφζσ, λίςτα δϊρων 

και δείπνο ςυγγραφζων. 

 Ο ςυνδυαςμόσ των διαφορετικϊν τεχνικϊν δραματοποίθςθσ και τθσ 

ειδολογικισ ποικιλίασ των κειμζνων οδιγθςε τθν τάξθ ςτθν ανάπτυξθ του 

προφορικοφ και γραπτοφ τθσ λόγου. Χωρίσ, δθλαδι, να αποτελεί ςτόχο του 

αναγνωςτικοφ προγράμματοσ, πολλοί μακθτζσ ωφελικθκαν γλωςςικά μζςα από 
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τθν πλθκϊρα παραδειγμάτων διαλόγου, αφιγθςθσ, περιγραφισ, 

επιχειρθματολογίασ, λεξιλογίου που παρζχει θ λογοτεχνία και μζςα από ενεργθτικι 

ανταπόκριςθ (ςωματικι και εκφραςτικι) που προςφζρει θ δραματοποίθςθ. 

Λδιαίτερα βοθκικθκαν τα αλλόγλωςςα παιδιά που κατζκτθςαν το νόθμα των 

κειμζνων, όχι μόνο μζςα από τθ γλϊςςα, αλλά μζςα από τα ςυμφραηόμενα, τισ 

ςτρατθγικζσ που είχαν κατακτιςει και τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Ταυτόχρονα, 

θ παιγνιϊδθσ διάκεςθ που προωκεί το κζατρο και θ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε 

αυκεντικζσ καταςτάςεισ με κακαρό ςτόχο ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθ γλωςςικι 

ανάπτυξθ και τθ νοθματοδότθςθ των κειμζνων. Ζτςι, παρατθρικθκε μεγάλθ εξζλιξθ 

ςτον γραπτό λόγο τθσ τάξθσ, κακϊσ οι εργαςίεσ των παιδιϊν ιταν όλο και πιο 

καλογραμμζνεσ, πλιρεισ, μεςτζσ νοθμάτων. Στισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ ςυνδφαςαν 

τα φανταςτικά ςτοιχεία τθσ λογοτεχνίασ με πραγματικά τθσ εμπειρίασ τουσ, 

αναφζρκθκαν ςε ςτοιχεία του πολιτιςμοφ και τθσ κουλτοφρασ τουσ, αναπαριγαγαν 

ςε ρόλο και ςε επικοινωνιακζσ ςυνκικεσ τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ. Σθμαντικι 

πρόοδοσ ςθμειϊκθκε και ςτον προφορικό λόγο τθσ τάξθσ: τα παιδιά ανζπτυξαν 

λόγο βιωματικό και αυκεντικό που ανταποκρινόταν ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και 

ζκιγε ηθτιματα που τα αφοροφν και κζλουν να διερευνιςουν. Με άλλα λόγια 

ζγιναν ςυν-παραγωγοί τθσ γνϊςθσ. 

 Μζςα από τθν όλθ διαδικαςία, ενεργοποιικθκαν εκείνεσ οι ψυχολογικζσ 

διαδικαςίεσ που διευκολφνουν τα παιδιά να ςυνδζςουν τισ προςωπικζσ τουσ 

εμπειρίεσ με ςυγκεκριμζνα κείμενα. Άλλωςτε, οι αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ υποςτθρίηουν ότι θ διεφρυνςθ τθσ γνϊςθσ των παιδιϊν και θ 

ειςαγωγι τουσ ςε καινοφριεσ ζννοιεσ πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν ανάκλθςθ 

προςωπικϊν βιωμάτων και ςτθν προαποκτθκείςα γνϊςθ των μακθτϊν.6 Θ 

λογοτεχνικι ανάγνωςθ ςυνδυαςμζνθ με τθ δραματικι μζκοδο αποτζλεςε μια 

αναηιτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ τα παιδιά ςυναντοφν πράγματα που 

γνωρίηουν και πράγματα που ποτζ δεν φαντάηονταν ότι γνωρίηουν, ζναν 

«λαβφρινκο ζρευνασ», όπωσ χαρακτθριςτικά ςθμειϊνει θ Heathcote.7 Για τον λόγο 

αυτό, ςτισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν ςυμπεριλιφκθκαν οι 

προςωπικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ και ιδιαίτερεσ προτιμιςεισ των ςυγκεκριμζνων 

παιδιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαπολιτιςμικότθτα. Με άλλα λόγια, θ 

νοθματοδότθςθ των κειμζνων ζγινε μζςα ςτα πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα τθσ τάξθσ: 

οι ανάγκεσ, οι εμπειρίεσ και γενικότερα θ πολυπολιτιςμικότθτα τθσ τάξθσ είχαν 

κατευκφνει κατά πολφ τθν πορεία και εξζλιξθ του προγράμματοσ. Ζτςι, κάκε 

μακθτισ κατανόθςε, ανζλυςε και ερμινευςε τα κείμενα ανάλογα με τισ εμπειρίεσ 

του και τθν ιδιοςυγκραςία του. 

Ριο αναλυτικά, μζςα από τθ νοθματοδότθςθ και τθν ερμθνεία των κειμζνων 

που διαβάςτθκαν, θ τάξθ οδθγικθκε ςτθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων, των 

                                                
6
 Ε. Coelho, διδαςκαλία και μάκθςθ ςτα πολυπολιτιςμικά ςχολεία, επιςτ. επιμ. Ε. Τρζςςου & Σ. 

Μθτακίδου, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ, 2007, ς. 546. 
7 Barton & Booth 1990, ό.π., ς. 111. 
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ςκζψεων, των βιωμάτων και των προβλθματιςμϊν τθσ. Τα κζματα των κειμζνων 

που επζλεξε περιςςότερο να ςυηθτιςει και να εμβακφνει αποτελοφςαν κυρίωσ 

κζματα που τθν αφοροφςαν, τθν προβλθμάτιηαν και χαρακτιριηαν τθν 

κακθμερινότθτά τθσ: θ διαφορετικότθτα, θ μετανάςτευςθ, ο κοινωνικόσ 

αποκλειςμόσ, οι ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ. Από τισ πρϊτεσ κιόλασ ςυναντιςεισ είχε 

φανεί θ τάςθ και ανάγκθ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ να αναηθτιςει και να 

προςεγγίςει το Άλλο και το διαφορετικό: ζγινε, δθλαδι, μια μετατόπιςθ του 

αρχικοφ κζματοσ «το ταξίδι» ςτο κζμα «το Άλλο μζςα από το ταξίδι». Ζτςι, ςε κάκε 

ταξίδι τθσ πρϊτθσ φάςθσ τα παιδιά εμβάκυναν ςτον ρόλο του μετανάςτθ, του 

πρόςφυγα, του ναυτικοφ που είναι μακριά από τθν πατρίδα, τθσ γυναίκασ και του 

δοφλου ςτθν αρχαία Ελλάδα, του εξωγιινου ςτο διάςτθμα, του ικαγενι ςτισ 

εξερευνιςεισ. Ανάλογθ ιταν θ οπτικι με τθν οποία αντιμετϊπιςαν τα λογοτεχνικά 

βιβλία κατά τθν αναγνωςτικι φάςθ: μζςα από ςυνεντεφξεισ, γράμματα, 

θμερολόγια, περιγράμματα χαρακτιρων κζλθςαν να ανακαλφψουν τθ 

διαφορετικότθτα κάποιων θρϊων που παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ και να 

βιϊςουν το Άλλο. Με τον τρόπο αυτό, άρχιςαν να ςυηθτοφν για προςωπικά τουσ 

κζματα και βιϊματα, να μοιράηονται προςωπικζσ κρίςεισ και ςυναιςκιματα, να 

αποδζχονται τισ δικζσ τουσ ιδιαιτερότθτεσ. Ταυτόχρονα, βζβαια, βγικαν ςτθν 

επιφάνεια κάποιεσ ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν που πάντα, όμωσ, 

κατζλθγαν ςε δθμιουργικι ςυηιτθςθ. Ζτςι, μζςα ςε ζνα κλίμα αςφάλειασ, 

ςεβαςμοφ και αποδοχισ για το διαφορετικό, τα μζλθ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ 

κζλθςαν να μοιραςτοφν τουσ προςωπικοφσ τουσ κόςμουσ. Με άλλα λόγια, θ 

ςφνδεςθ των εμπειριϊν και των προβλθμάτων των παιδιϊν με το ενδιαφζρον τουσ 

για τθ λογοτεχνία και το αναγνωςτικό πρόγραμμα ιταν αναπόδραςτθ. Οι 

ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ, διαβάηοντασ τα κείμενα είχαν ανάγκθ να τα 

νοθματοδοτιςουν αναφερόμενοι ςε κζματα τθσ κακθμερινότθτασ που τουσ 

απαςχολοφν και τουσ προβλθματίηουν. Με απόλυτο ςεβαςμό ςτθν 

υποκειμενικότθτα ζγινε ςαφζσ ότι μια ιςτορία δεν ζχει ζνα αποκλειςτικό νόθμα, 

αλλά δθμιουργεί ποικίλα νοιματα, ανάλογα με τθ νοθματοδότθςθ, τισ ανάγκεσ και 

τα βιϊματα που ο κακζνασ διακζτει.8 Ζτςι, το πρόγραμμα όςο προχωροφςε άγγιηε 

τα παιδιά και ανταποκρίνονταν όλο και περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Δεν είναι τυχαίο ότι ςχεδόν ζνα χρόνο 

μετά, οι μακθτζσ επζλεξαν μζςα από τθν τεχνικι κζατρο φόρουμ να παρουςιάςουν 

μια αυτοςχζδια κεατρικι παράςταςθ που πραγματεφεται ζνα βαςικό κζμα τθσ 

κακθμερινότθτάσ τουσ: τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ζνα αλλοδαπό παιδί από 

τθν κυρίαρχθ ομάδα. Άλλωςτε, τα κείμενα –αποςπάςματα ι βιβλία– που 

διαβάςτθκαν ςε αυτό το κεατρικό εργαςτιριο αφοροφςαν τθ μετανάςτευςθ και τθ 

διαφορετικότθτα, δφο κζματα που απαςχολοφςαν τθν πολυπολιτιςμικι τάξθ και 

που είχε ανάγκθ να ςυηθτιςει. Χαρακτθριςτικι ωσ προσ αυτό είναι και θ 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από τα μζλθ τθσ τάξθσ· ζτςι, τθν πρϊτθ χρονιά 
                                                
8 Barton & Booth 1990, ό.π., ς. 22. 
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εφαρμογισ του, οι μακθτζσ επζλεξαν ωσ ςθμαντικότερθ προςφορά του τθν 

πρόταςθ «Από το πρόγραμμα απζκτθςα πολλζσ γνϊςεισ και ζμακα νζα πράγματα 

για διάφορα κζματα», ενϊ τθ δεφτερθ χρονιά, θ επιλογι τουσ διαμορφϊκθκε από 

μια πιο προςωπικι τουσ ανάγκθ· επζλεξαν τθν πρόταςθ «να ςεβόμαςτε και να 

αποδεχόμαςτε τουσ διαφορετικοφσ από εμάσ». 

Ωσ επιπλζον ςτόχοι των ςυγκεκριμζνων κειμζνων πρζπει να ςθμειωκοφν θ 

ενιαιοποίθςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, ο ςυνδυαςμόσ τθσ προςφερόμενθσ 

πλθροφορίασ με τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ τθσ τάξθσ και θ αλλθλο-

διδαςκαλία μεταξφ των ομάδων. Ακόμθ, όμωσ, και μζςα από αυτά τα κείμενα, 

παράλλθλα με τουσ παραπάνω ςτόχουσ που επιτεφχκθκαν, θ τάξθ οδθγικθκε και ςε 

αυτιν τθν περίπτωςθ ςτθ βίωςθ κοινωνικϊν καταςτάςεων: ζνιωςαν τθν ανάγκθ 

επικοινωνίασ και ομαλισ ςυμβίωςθσ αλλόγλωςςων ναυτικϊν όπωσ και τισ 

δυςκολίεσ επικοινωνίασ με τθν οικογζνειά τουσ, βίωςαν τον παραγκωνιςμό και τθν 

απομόνωςθ των μεταναςτϊν-προςφφγων όπωσ και τα οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτιςμικά προβλιματα που διαρκϊσ αντιμετωπίηουν, άγγιξαν βαςικζσ θκικζσ 

αξίεσ και κϊδικεσ ςυμβίωςθσ και ςυνεργαςίασ μιασ ομάδασ, ςεβάςτθκαν και 

υποςτιριξαν κοινωνικζσ ομάδεσ που αποτελοφςαν μειονότθτα ςτθν αρχαία Ελλάδα 

(γυναίκεσ, δοφλοι), προβλθματίςτθκαν για τθν επεκτατικι πολιτικι και τθν επιβολι 

εξουςίασ των κατακτθτϊν ςτουσ αδφναμουσ και αποδοκίμαςαν τον αποδεκατιςμό 

των ικαγενϊν ςτισ εξερευνιςεισ των καλαςςοπόρων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δφο 

πιο δθμοφιλι ταξίδια για τθν πολυπολιτιςμικι τάξθ αποτζλεςαν το «ταξίδι των 

μεταναςτϊν» και το «ταξίδι των προςφφγων». Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, ζγιναν 

διακριτζσ προτιμιςεισ των δφο φφλων αναφορικά με τα κζματα που 

προςεγγίςτθκαν: θ πλειοψθφία των κοριτςιϊν επζλεξε το «ταξίδι ςτθν αρχαία 

Ελλάδα», ενϊ των αγοριϊν «το ταξίδι των εξερευνθτϊν» και το «ταξίδι ςτο 

διάςτθμα». 

Γενικότερα, το κοινό μοτίβο του «ταξιδιοφ» κακϋ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ ςυνετζλεςε ςτθν ταφτιςθ των παιδιϊν με τουσ ιρωεσ, ςτθν 

επεξεργαςία των ανκρϊπινων χαρακτιρων και ςτθν ανάκλθςθ προςωπικϊν 

εμπειριϊν και ςυναιςκθμάτων τθσ τάξθσ. Αναλυτικότερα, θ φυγι και θ 

απομάκρυνςθ των θρϊων από το οικείο τουσ περιβάλλον αποτελεί ζναν τρόπο για 

να περιγράψει τθ ςυμπεριφορά και τα ιδιαίτερα γνωρίςματά τουσ. Ζτςι, 

αναδεικνφονται εκείνα τα ςθμεία που μποροφν να οδθγιςουν ςτθ γνϊςθ του 

εαυτοφ, ςτθν θκικι βελτίωςθ και ςτθν κατανόθςθ των πτυχϊν τθσ παιδικισ και 

ενιλικθσ πραγματικότθτασ.9 

Σθμειϊκθκε μια μεγάλθ αλλαγι ςτάςθσ τθσ τάξθσ απζναντι ςτο ομαδικό-

ςυνεργατικό πνεφμα· αναλυτικότερα, τα παιδιά ανάπτυξαν πνεφμα ςυνεργαςίασ και 

ομαδικότθτασ κακϊσ ζμακαν να λειτουργοφν ςε ομάδεσ, να αλλθλοχποςτθρίηονται 

και να δουλεφουν με βάςθ ζναν κοινό ςτόχο: τθν ανάγνωςθ και νοθματοδότθςθ 

                                                
9
 Σ. Γαβριθλίδου, Το δφςκολο επάγγελμα του κλαςικοφ ιρωα, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ, 

2008, ς. 219.  
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των βιβλίων ι λοιπϊν κειμζνων. Κάκε μζλοσ ομάδασ ιρκε ςε άμεςθ επαφι με τισ 

απόψεισ των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν του, ςυνδιαλζχτθκε μαηί τουσ, υποςτιριξε ι 

τροποποίθςε τθν αρχικι άποψι του και ζδωςε προτεραιότθτα ςτο ομαδικό κριτικό 

πνεφμα. Στο ςθμείο αυτό θ δραματοποίθςθ, με τισ τεχνικζσ και τα ςτοιχεία του 

κεάτρου που χρθςιμοποιεί, ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν προϊκθςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των αναγνωςτικϊν ομάδων Ζτςι, το αρχικό κλίμα 

ανταγωνιςμοφ και βακμοκθρίασ που παρατθρικθκε μεταξφ των μελϊν ςτθν 

προκαταρκτικι φάςθ, αντικαταςτάκθκε, κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, από 

ζνα κλίμα αλλθλοβοικειασ, αλλθλοκατανόθςθσ και δθμιουργικισ κριτικισ. Με τθν 

ομαδικι εργαςία, τθ ςυηιτθςθ και τον διάλογο, κάκε παιδί αναγνϊριςε τθν αξία τθσ 

δθμοκρατίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ.10 Τα παιδιά, δουλεφοντασ ςε ομάδεσ, 

κατζκτθςαν μια διάκεςθ για ςεβαςμό και εμπιςτοςφνθ ςε κάκε μακθτι. Τα ςχόλιά 

τουσ μετά από τθν παρουςίαςθ κάποιασ δραςτθριότθτασ αποτελοφςαν προτάςεισ 

βελτίωςθσ τθσ δουλειάσ κάκε ομάδασ χωρίσ να επιδιϊκουν να κίξουν κάποιον. Σε 

μια τάξθ που ςτισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ ιταν δφςκολθ –ι και αδφνατθ– θ 

ςυνεργαςία μεταξφ μελϊν μικτϊν ομάδων επιτεφχκθκε με τον καιρό θ ςφςταςθ 

ομάδων ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ επιλογζσ των παιδιϊν. Και ενϊ αρχικά 

οι μακθτζσ επζλεγαν τουσ ςυνεργάτεσ τουσ ανάλογα με το φφλο ι τθ φιλία, μζςα 

από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, άρχιςαν να αναπτφςςουν ουςιαςτικζσ 

ςχζςεισ και με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ που μζχρι τότε δεν είχαν 

ξαναςυνεργαςτεί.  

Θ αίςκθςθ του «ανικειν» ςε μια ομάδα ςυνζβαλλε ςθμαντικά ςτθν θκικι 

και κοινωνικι ανάπτυξθ των μελϊν τθσ: μζςα ςε αυτζσ, ζμακαν να αλλθλεπιδροφν, 

να ακοφν, να ςζβονται, να προτείνουν, να υπεραςπίηονται, να επιλζγουν και να 

αποφαςίηουν. Κφρια χαρακτθριςτικά αποτζλεςαν θ υπευκυνότθτα, θ ςυνζπεια, ο 

καταμεριςμόσ ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων, θ αποδοχι και ο ςεβαςμόσ. Διαβάηοντασ 

από κοινοφ τα παιδιά ζμακαν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ διαβάηουν τα 

υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ, πϊσ δίνουν νόθμα ςτθν ιςτορία, τι ερωτιςεισ 

κζτουν, ποιεσ προςεγγίςεισ χρθςιμοποιοφν.11 Γενικότερα, μζςα από τθν ομαδικι 

εργαςία και τθν ανταπόκριςι τουσ φάνθκε θ διάκεςθ των μακθτϊν να δϊςουν 

περιςςότερο νόθμα ςτθν ιςτορία, να ςυνδυάςουν τα δικά τουσ βιϊματα και κατ’ 

επζκταςθ να γνωριςτοφν καλφτερα μεταξφ τουσ. Τα παιδιά αντιλιφκθκαν τθν αξία 

τθσ ομαδικισ εργαςίασ, τθσ ςυνεργαςίασ και γι’ αυτό ςυχνά οργάνωναν εξωςχολικζσ 

ςυναντιςεισ με τισ αναγνωςτικζσ τουσ ομάδεσ. Μζςα από τθ λειτουργία των 

ομάδων ζγινε κακαρό ςτα παιδιά ότι θ ανάγνωςθ δεν αποτελεί μια μοναχικι ςχζςθ 

που αφορά τον αναγνϊςτθ και το κείμενο. Τονίςτθκε, με άλλα λόγια, ο 

επικοινωνιακόσ χαρακτιρασ τθσ ανάγνωςθσ, όπου τα μζλθ τθσ ομάδασ, με τθ 

ςυμβολι τθσ δραματοποίθςθσ, νοθματοδοτοφν ςυλλογικά τα βιβλία. 

                                                
10

 Μ. Μεριζ, Αυτογνωςία μζςα από το κζατρο, Το κζατρο ωσ μζςο επικοινωνίασ, μτφ. Λ. Μαραντζι, 
Ντουντοφμθ, Ακινα, 2001, ς. 43-44. 
11 Barton & Booth 1990, ό.π., ς. 34. 
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Στθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των παιδιϊν ςε ομάδεσ ςυνζβαλε 

ιδιαίτερα θ αλλαγι ςτάςθσ τουσ απζναντι ςτθ διαφορετικότθτα. Κι ενϊ αρχικά το 

κζμα του Άλλου και τθσ διαφορετικότθτασ ωσ προσ τθν καταγωγι, τθν εκνοτικι 

ομάδα, τθ κρθςκεία, τον πολιτιςμό, τθ ςχολικι επίδοςθ είτε αποςιωποφνταν είτε 

δεν κίγονταν εφκολα, μζςω του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ ιρκε ςτθν επιφάνεια 

και φάνθκε θ ανάγκθ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ να αςχολθκεί με αυτό. Αρκετζσ, 

βζβαια, ιταν οι ςτιγμζσ που εκδθλϊνονταν ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν. 

Άλλωςτε, ιταν απαραίτθτο τα παιδιά να φζρουν μαηί τουσ κόςμουσ τουσ και να 

μοιραςτοφν ςκζψεισ, εμπειρίεσ και αντιλιψεισ. Ράντα, όμωσ, μζςα από αυτοκριτικι 

διάκεςθ και ςτοχαςμό κατζλθγαν ςε εποικοδομθτικζσ ςυηθτιςεισ με βαςικι αρχι 

τον ςεβαςμό και τθν αποδοχι ςτο διαφορετικό. Ζτςι, αναγνωρίηοντασ ςιγά ςιγά ότι 

όλοι οι άνκρωποι είναι ίςοι και ζχουν τισ ίδιεσ ανάγκεσ, άρχιςαν να επανεξετάηουν 

τισ αρχικζσ κζςεισ τουσ, να κρίνουν και να αμφιςβθτοφν κάποιεσ καταςτάςεισ. Με 

τον καιρό, δθλαδι επιτεφχκθκε ο μετριαςμόσ –ι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ άρςθ– 

ςτερεότυπων αντιλιψεων που χαρακτιριηαν κοινωνικζσ ομάδεσ λόγω των 

διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ.  

Θ διαφορετικότθτα ςτθν καταγωγι, τθν εκνοτικι ομάδα, τθ κρθςκεία και τθ 

ςχολικι επίδοςθ ανάμεςα ςτα παιδιά τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ τελικά δεν 

εμπόδιςε και δεν άςκθςε αρνθτικι επιρροι ςτθ λειτουργία των αναγνωςτικϊν 

ομάδων. Αντίκετα, μζςω του προγράμματοσ, θ ποικιλία των πολιτιςμικϊν 

υπόβακρων αξιοποιικθκε και εμπλοφτιςε κάκε ομάδα με προςφορζσ των μελϊν 

τθσ. Αναλυτικότερα, από τισ πρϊτεσ κιόλασ ςυναντιςεισ, οι μακθτζσ 

μεταμορφϊκθκαν ςε Άλλουσ για να μπορζςουν να βιϊςουν και να κατανοιςουν τθ 

κζςθ τουσ. Θ τάξθ, μζςα από τθν ανάλθψθ ρόλων και τθν αναηιτθςθ του Άλλου ςε 

κάκε «ταξίδι», ςυνειδθτοποίθςε ςθμαντικζσ κοινωνικοοικονομικζσ, πολιτιςμικζσ και 

φυλετικζσ κατθγοριοποιιςεισ. Τθν ίδια οπτικι ανζπτυξε κάκε αναγνωςτικι ομάδα 

για το βιβλίο τθσ: βιϊνοντασ το Άλλο, οι μακθτζσ ςυνδφαςαν τισ προςωπικζσ τουσ 

εμπειρίεσ και βιϊματα και υπογράμμιςαν τθ δικι τουσ διαφορετικότθτα ςε ζνα 

κλίμα αςφάλειασ, ςεβαςμοφ και αποδοχισ. Μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ που 

προωκοφςαν τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, θ πολυπολιτιςμικι τάξθ ανζπτυξε 

ςεβαςμό για τα ίδια τθσ τα μζλθ, τισ γλωςςικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ τθσ 

ιδιαιτερότθτεσ. Τονίςτθκε, με άλλα λόγια, θ αξία τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ κάκε 

παιδιοφ, ϊςτε όλοι οι μακθτζσ να αιςκάνονται αποδεκτοί χωρίσ να αποποιοφνται 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κουλτοφρασ τουσ. Ζτςι, μζςω ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν 

δραματοποίθςθσ, ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να προςφζρουν ικθ, ζκιμα, 

παραδόςεισ και προςωπικζσ εμπειρίεσ από τον πολιτιςμό τουσ. Με τον τρόπο αυτό, 

οι μακθτζσ διαφορετικισ καταγωγισ αναφζρονταν ςτον πολιτιςμό τουσ, γεγονόσ 

που αποτελοφςε μια διαδικαςία ενδυνάμωςθσ. Από τθν άλλθ, οι μακθτζσ τθσ 

κυρίαρχθσ κουλτοφρασ πλθροφοροφνταν ςτοιχεία για τουσ ςυμμακθτζσ τουσ 

ςυνειδθτοποιϊντασ ότι θ διαφορά πλουτίηει και δεν φτωχαίνει. 
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Συμφωνϊντασ με τθν αρχι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ότι θ 

κατάκτθςθ μιασ δεφτερθσ γλϊςςασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ εμπειρίεσ, 

τισ γνϊςεισ και το επίπεδο επάρκειασ ςτθ μθτρικι, πραγματοποιικθκαν 

δραςτθριότθτεσ ανάκλθςθσ λζξεων, φράςεων ι ολοκλθρωμζνου επικοινωνιακοφ 

λόγου ςτα Αλβανικά, τα ωςικά και τθ ομανί. Σε μεγαλφτερο (τςιγγανόπαιδεσ, 

μακθτζσ αλβανικισ καταγωγισ) ι μικρότερο βακμό (μακθτζσ ρωςικισ καταγωγισ) 

όλα τα παιδιά εκφράςτθκαν για τον πολιτιςμό τουσ και αιςκάνκθκαν τθ χαρά τθσ 

προςφοράσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ δθμιουργίασ. Ακόμθ και μακθτζσ που 

αντιμετϊπιηαν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι προβλιματα λόγω 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν, κατάφεραν, μζςω τθσ κατάλλθλθσ διαφοροποίθςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ, να αντεπεξζλκουν και να ςυνειςφζρουν ςτο πρόγραμμα. Άλλωςτε, ο 

ςεβαςμόσ ςτθν ιδιαιτερότθτα και ςτον ρυκμό ανάπτυξθσ του κάκε μακθτι είναι 

αρχζσ που υποςτθρίηονται από τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. 

 Το γεγονόσ ότι το ςτοιχείο τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τζκθκε ςε προτεραιότθτα, 

αποτζλεςε επικυμία και ανάγκθ τθσ ίδιασ τθσ τάξθσ. Μζςα από τθν ανάγνωςθ και τθ 

δραματοποίθςθ οι μακθτζσ κατάφεραν να αντιλθφκοφν ςε μεγάλο βακμό ζννοιεσ, 

καταςτάςεισ και ανκρϊπουσ κάτω από διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ γωνιζσ. 

Νιϊκοντασ αςφάλεια για τον εαυτό τουσ, για το πολιτιςμικό τουσ υπόβακρο και 

ταυτόχρονα ςεβαςμό και αποδοχι για το Άλλο, τα μζλθ τθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ 

είχαν ενδυναμωκεί δίνοντασ ςτθ διαφορετικότθτα τθν αξία που τθσ αρμόηει. Οι 

μακθτζσ είχαν αποκτιςει κάποιεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, ϊςτε να 

μπορζςουν να δραςτθριοποιθκοφν ςτον δικό τουσ πολιτιςμό, ςτον κυρίαρχο αλλά 

και ςε άλλουσ. Ιταν ςε κζςθ να αναλφουν διαφορετικζσ απόψεισ, να ςκζφτονται 

κριτικά, να διατυπϊνουν και να αιτιολογοφν καταςτάςεισ.  

Κρίνοντασ από τα ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν πρόοδο που ανζπτυξε θ τάξθ 

ωσ προσ το διαπολιτιςμικό ςτοιχείο, είναι ςθμαντικό να υπογραμμιςτεί ότι 

αναπτφχκθκαν χαρακτθριςτικά τθσ προςζγγιςθσ του μεταςχθματιςμοφ και τθσ 

προςζγγιςθσ τθσ κοινωνικισ δράςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, oι μακθτζσ, μζςα από τθν 

ανάγνωςθ ςυγκεκριμζνων κειμζνων ι βιβλίων, ανακάλεςαν και κατζκεςαν 

προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ ςτισ οποίεσ αδικικθκαν ι πλθγϊκθκαν, άςκθςαν κριτικι 

ςε αυτζσ, προςπάκθςαν να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ και να προτείνουν 

λφςεισ για κοινωνικι δικαιοςφνθ. Ουςιαςτικά ςυνειδθτοποίθςαν ότι κάποια δικά 

τουσ προβλιματα δεν αφοροφν μόνο τουσ ίδιουσ αλλά ολόκλθρθ τθν κοινωνία. 

Μζςα από τισ τεχνικζσ τθσ «Ροιθτικισ του καταπιεςμζνου» και κυρίωσ το κζατρο 

φόρουμ, τα παιδιά ανζλαβαν «κοινωνικι δράςθ», προςπακϊντασ να 

αμφιςβθτιςουν και να αλλάξουν τθν αδικία, να προτείνουν λφςεισ και εναλλακτικζσ 

προςεγγίςεισ ςτα ηθτιματά τουσ, ϊςτε, να μθ ςυμμετζχουν απλϊσ ςτθν κοινωνία, 

αλλά να μποροφν και να τθν αλλάξουν. Ζτςι, θ τάξθ προχϊρθςε και ςτθν 

προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ δράςθσ, το πιο ςφνκετο και ςυνειδθτοποιθμζνο επίπεδο 

εξζλιξθσ ςτο ςυνεχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τον διαχωριςμό 
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του Banks.12 Ραράλλθλα, επιτεφχκθκε κατά κάποιο τρόπο μια προςζγγιςθ τθσ 

κριτικισ πολυπολιτιςμικότθτασ, κακϊσ οι μακθτζσ άγγιξαν κζματα ιςότθτασ, 

κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και εκπαιδευτικισ αλλαγισ.13 Κάκε είδοσ διαφορετικότθτασ 

των παιδιϊν ειςιχκθ ςτθν τάξθ και χρθςιμοποιικθκε ωσ εργαλείο μάκθςθσ. 

Ζχοντασ κατακζςει προςωπικά βιϊματα, ςκζψεισ και εμπειρίεσ, οι μακθτζσ 

οδθγικθκαν προσ τθν ενδυνάμωςθ, ςτθν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό και ςτον 

περιοριςμό ςτερεότυπων αντιλιψεων που αδικοφν ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ. Θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, αναφερόμενθ ςτον περιοριςμό των 

ςτερεότυπων αντιλιψεων των παιδιϊν μζςα από το πρόγραμμα, ςθμειϊνει ότι 

ιταν πιο εφκολο να αμβλυνκοφν, επειδι υπιρχε «δράςθ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

και όχι απλι διδαςκαλία και νουκεςία». 

Χαρακτθριςτικό ωσ προσ τθν προςζγγιςθ τθσ «κοινωνικισ δράςθσ» και τθσ 

κριτικισ πολυπολιτιςμικότθτασ ιταν το τελευταίο κεατρικό εργαςτιριο που 

πραγματοποιικθκε λίγουσ μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ. Λειτουργϊντασ ανακεφαλαιωτικά, το ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο 

βοικθςε τθν τάξθ να αναδείξει και να εκφράςει ενεργθτικά τισ εμπειρίεσ τθσ και να 

τισ επεξεργαςτεί κριτικά, ϊςτε να αντιλθφκεί διάφορα καίρια ςθμεία τθσ 

κακθμερινότθτάσ τθσ. Στο τελευταίο, βζβαια, εργαςτιριο, θ δραματοποίθςθ, 

παράλλθλα με τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ, ζκετε και κάποιουσ αιςκθτικοφσ: το 

κζατρο και θ δραματοποίθςθ, δθλαδι, αντιμετωπίςτθκαν ωσ δφο τμιματα του 

ίδιου ςυνεχοφσ. Ζτςι, οι μακθτζσ ζςτθςαν μια παράςταςθ βαςιςμζνθ ςτο κζατρο 

φόρουμ, όπου ςυνζδεςαν ςτοιχεία από τα κείμενα με δικζσ τουσ πραγματικζσ 

ιςτορίεσ. Στο τζλοσ βρικαν εναλλακτικζσ λφςεισ ςτα προβλιματά τουσ κακϊσ και 

τον τρόπο να ενδυναμωκοφν και να τοποκετιςουν κριτικά τον εαυτό τουσ ςτθν 

κοινωνικι πραγματικότθτα. 

Μζςα από τθν όλθ διαδικαςία του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ και του 

τελευταίου κεατρικοφ εργαςτθρίου, καλλιεργικθκε ςτθν τάξθ μια αίςκθςθ 

κοινοτικισ ταυτότθτασ. Θ παράςταςθ, ωσ επιςτζγαςμα τθσ όλθσ προςπάκειασ, 

κζντριςε το ενδιαφζρον και τθν προςοχι τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ και ενίςχυςε τον 

ρόλο του ςχολείου μζςα ςε αυτι. Το γεγονόσ ότι τα παιδιά επζλεξαν να ςυηθτιςουν 

δθμόςια ζνα κακθμερινό πρόβλθμα τθσ ευρφτερισ τουσ κοινότθτασ και να 

αναλάβουν «κοινωνικι δράςθ» γι’ αυτό, άγγιξε ιδιαίτερα τουσ γονείσ που 

ενδιαφζρκθκαν να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ, να οργανϊςουν εξωςχολικζσ 

ςυναντιςεισ, να ενθμερϊςουν κι άλλα μζλθ του Δενδροπόταμου, να ςυηθτιςουν με 

τθν οικογζνειά τουσ αναφορικά με το κζμα. Ζτςι, εξελίχκθκαν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων: παιδιϊν, εκπαιδευτικϊν, γονιϊν.  

                                                
12

 J. A. Banks, Ειςαγωγι ςτθν Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, (επιμ.) Ε. Κουτςουβάνου, μτφ. Ν. 
Σταματάκθσ, Ραπαηιςθ, Ακινα, 2004, ς. 61-64. 
13

 J. L. Kincheloe & S. R. Steinberg, Changing Multiculturalism, Open University Press, Buckingham, 
Philadelphia, 1997, ς. 3-26. 
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Θ ςτάςθ των γονιϊν απζναντι ςτο πρόγραμμα, ςτθ ςυνεργαςία των παιδιϊν 

τουσ, αλλά και ςε υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινότθτασ είχε ςθμειϊςει μεγάλθ αλλαγι 

μζςα ςτα δφο χρόνια. Θ αλλαγι αυτι κορυφϊκθκε τθ δεφτερθ χρονιά, γεγονόσ που 

ίςωσ ερμθνεφεται από το ενδιαφζρον τουσ για το ςυγκεκριμζνο κοινωνικό κζμα που 

κιγόταν, από το ίδιο το γεγονόσ τθσ τελικισ παράςταςθσ ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ 

Ρολιτιςμοφ, ι ακόμθ και από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ του προγράμματοσ 

ςτα παιδιά τουσ. Με το τζλοσ του προγράμματοσ είχαν ςε μεγάλο βακμό αλλάξει 

ςτάςθ και απζναντι ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινότθτασ: ιταν πιο ανοιχτοί, φιλικοί 

και ςυνεργάςιμοι με άλλουσ κατοίκουσ τθσ κοινότθτασ ανεξάρτθτα από τθν 

καταγωγι, τθν εκνοτικι ομάδα, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία και τον πολιτιςμό. Με άλλα 

λόγια, το πρόγραμμα είχε λειτουργιςει ενωτικά ςυνδζοντασ αρκετά μζλθ του 

Δενδροπόταμου. 

Ταυτόχρονα με τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ πολυπολιτιςμικισ κοινότθτασ, 

ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ ςυνεργαςία που αναπτφχκθκε ανάμεςα ςτα 

εκπαιδευτικά μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Άλλωςτε αυτόσ είναι και ζνασ από τουσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ του μεκοδολογικοφ εργαλείου που επιλζχτθκε για τθν ζρευνα: θ 

ζρευνα δράςθσ καλεί όλα τα ςυμμετζχοντα μζλθ –ερευνθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, 

μακθτζσ, γονείσ– να εμπλακοφν ςε μια κριτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ των 

περιπτϊςεϊν τουσ με ςκοπό να τισ τροποποιιςουν προσ τθ βελτίωςι τουσ. Ριο 

αναλυτικά, μζςα από εποικοδομθτικοφσ διαλόγουσ, ςυηθτιςεισ, ποικίλεσ οπτικζσ, 

κοινζσ ι διαφορετικζσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ, θ εκπαιδευτικόσ-ερευνιτρια, θ 

ςυμμετζχουςα παρατθριτρια και ο κριτικόσ φίλοσ ςυνεργάςτθκαν, ζκριναν και 

αναςτοχάςτθκαν τισ δράςεισ του προγράμματοσ και προζβθκαν ςε νζουσ 

ςχεδιαςμοφσ. Θ κατανόθςθ και βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ τόςο για το 

ςυμφζρον των ίδιων των εκπαιδευτικϊν, όςο και για το ςυμφζρον των μακθτϊν τθσ 

πολυπολιτιςμικισ τάξθσ αποτελοφςε κάκε φορά τον επιδιωκόμενο ςτόχο. Ζτςι, οι 

εκπαιδευτικοί προςπάκθςαν να βρουν εναλλακτικζσ δράςεισ που να εκφράηουν τισ 

παιδαγωγικζσ τουσ αξίεσ, να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ και να 

βελτιϊνουν τισ δεξιότθτεσ διδαςκαλίασ. Κυρίωσ οι δφο εκπαιδευτικοί που 

ενεπλάκθςαν περιςςότερο ςτο αναγνωςτικό πρόγραμμα, θ εκπαιδευτικόσ-

ερευνιτρια και θ ςυμμετζχουςα παρατθριτρια, μζςα από κριτικι και αυτοκριτικι 

διάκεςθ ζκεςαν ςε αμφιςβιτθςθ αρκετά αυτονόθτα για τθν εκπαίδευςθ και 

ςυνειδθτοποίθςαν τθν άμεςθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ λογοτεχνία και τθν εμπειρία των 

παιδιϊν. Συνειδθτοποίθςαν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ μποροφν να 

ςυνεργαςτοφν και να ςυμβάλλουν ταυτόχρονα ςτο αντικείμενο τθσ γνϊςθσ που 

παρεμβάλλεται μεταξφ τουσ. Ζδειξαν μια διάκεςθ να αναηθτιςουν, να 

πειραματιςτοφν, να εκμεταλλευτοφν το τυχαίο και το απρόβλεπτο, να ςεβαςτοφν 

τθν άλλθ άποψθ και να κρατιςουν μια αυτοκριτικι ςτάςθ διαρκοφσ αξιολόγθςθσ 

και επαναπροςδιοριςμοφ.14 Κακϊσ οι μακθτζσ μελετοφςαν και νοθματοδοτοφςαν 

                                                
14

 Ο Αντϊνθσ Λενακάκθσ, κάνοντασ λόγο ςτθ διδακτορικι του διατριβι για τουσ επιμορφωμζνουσ 
ςτθ Κεατροπαιδαγωγικι εκπαιδευτικοφσ, αναφζρει ότι δφο από τα βαςικά γνωρίςματα ι αλλιϊσ τισ 
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τα κείμενα εκφράηοντασ τισ ιδζεσ τουσ, οι εκπαιδευτικοί ζλεγχαν τισ αντιλιψεισ και 

τισ δεςμεφςεισ τουσ, επανεξζταηαν τισ προθγοφμενεσ απόψεισ τουσ και ανζπτυςςαν 

κριτικά τισ παιδαγωγικζσ τουσ αξίεσ. Ζτςι, οι ςκζψεισ τουσ πλάκονταν διαρκϊσ μζςα 

από τισ ςκζψεισ των μακθτϊν.15 Σκζψεισ, ιδζεσ και προβλθματιςμοί μοιράςτθκαν 

και με τθ μόνιμθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, θ οποία ςυνζβαλε ουςιαςτικά –από τθν πρϊτθ 

ςυνάντθςθ μζχρι τθν τελικι παράςταςθ– ςτθν επιτυχία του προγράμματοσ, 

διευκολφνοντασ τθν επικοινωνία με τουσ γονείσ, δίνοντασ πλθροφορίεσ για κάκε 

μακθτι και προωκϊντασ τθ ςθμαςία του προγράμματοσ. Τζλοσ, χρειάηεται να 

αναφερκεί ότι τθ δεφτερθ χρονιά αρκετοί ςυνάδελφοι του ςχολείου ενδιαφζρκθκαν 

να εμπλακοφν ςτθν όλθ διαδικαςία: παρακολοφκθςαν πρόβεσ, πλθροφορικθκαν 

για το αναγνωςτικό πρόγραμμα, ενδιαφζρκθκαν για το κζατρο φόρουμ και τον 

ρόλο τθσ δραματοποίθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Επίςθσ, θ διεφκυνςθ του ςχολείου, 

επαινϊντασ τθν προςπάκεια των παιδιϊν, ζδειξε εμπιςτοςφνθ ςτο πρόγραμμα και 

διευκόλυνε τθ λειτουργία του. Το γεγονόσ ότι πολλοί δάςκαλοι του ςχολείου 

παραβρζκθκαν ςτο Μουςείο για τθν παράςταςθ κζατρο φόρουμ πιςτοποιεί το 

ενδιαφζρον του εκπαιδευτικοφ ςυλλόγου. 

 Με τθ χριςθ τθσ δραματοποίθςθσ και τθν εφαρμογι τθσ ζρευνασ δράςθσ 

επιχειρικθκε να αναδειχκεί θ αξία ενόσ οργανωμζνου αναγνωςτικοφ 

προγράμματοσ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα και θ ανάγκθ ανάπτυξθσ ενόσ 

Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ που να ςυμπεριλαμβάνει ςτο περιεχόμενό του τθν 

ανάγνωςθ ολόκλθρων λογοτεχνικϊν βιβλίων με καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ. Θ 

ςυμβολι του αναγνωςτικοφ προγράμματοσ φάνθκε να είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ 

ςτθν εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ. Σαφϊσ, χρειάςτθκε ζνασ 

προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ, προκειμζνου να διατθρθκοφν οι ιςορροπίεσ τθσ. Στο 

τζλοσ, όμωσ, μζςω του προγράμματοσ, οι προφανείσ αναγνωςτικοί ςτόχοι που 

αρχικά τζκθκαν ξεπεράςτθκαν, αλθκινζσ και ουςιαςτικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

μακθτϊν αναπτφχκθκαν, εκφράςτθκαν ςκζψεισ, κρίςεισ και προβλθματιςμοί τθσ 

τάξθσ για ποικίλα κζματα, ενϊ παράλλθλα ξεκλειδϊκθκαν προςωπικζσ και 

κοινωνικζσ ανάγκεσ του κάκε παιδιοφ. Θ ανάγνωςθ είχε βοθκιςει τα παιδιά ςε 

διάφορα ηθτιματα και είχε εμπλακεί ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. 

 Κρίνοντασ από τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ και 

ςυνειδθτοποιϊντασ τθ ςθμαςία που το αναγνωςτικό πρόγραμμα διαδραμάτιςε 

ςτθν εξζλιξθ των μελϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολυπολιτιςμικισ τάξθσ, ςκόπιμο κα 

ιταν να αναηθτθκεί ζνασ τρόποσ εφαρμογισ αντίςτοιχων εναλλακτικϊν 

                                                                                                                                       
ςτρατθγικζσ δράςθσ και ςυμπεριφοράσ τουσ ςτο ςχολικό περιβάλλον ι ζξω από αυτό είναι α) θ 
διατιρθςθ τθσ Ραιδικότθτασ και β) θ υιοκζτθςθ μιασ ςτάςθσ αυτοκριτικισ και αντανάκλαςθσ των 
γεγονότων τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ μζςα και ζξω από το ςχολείο. Α. Λενακάκθσ, 
«Κεατροπαιδαγωγικι επιμόρφωςθ και μεταμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ. Μια πρόκλθςθ 
δθμιουργικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ» ςτο Ν. Γκόβασ (επιμ.), Δθμιουργικότθτα και Μεταμορφϊςεισ, 4

θ
 

Διεκνισ Συνδιάςκεψθ για το Θζατρο και τισ Ραραςτατικζσ Τζχνεσ ςτθν Εκπαίδευςθ, Δίκτυο Κζατρο 
ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα, 2004, ς . 110-116.  
15 Ρ. Φρζιρε, Θ αγωγι του καταπιεηόμενου, μτφ. Γ. Κρθτικόσ, άππα, Ακινα, 1977, ς. 90.  
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προςεγγίςεων ςτθ ςφγχρονθ ςχολικι πραγματικότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ χριςθ 

τθσ ανάγνωςθσ, θ αξιοποίθςθ τθσ λογοτεχνίασ, θ δθμιουργία αναγνωςτικϊν 

κοινοτιτων, θ εφαρμογι τθσ δραματοποίθςθσ δεν κα πρζπει να ςυνδυάηονται μόνο 

με τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ· τζτοιεσ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ μποροφν να 

ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ διδαςκαλία διαφόρων μακθμάτων του Αναλυτικοφ 

Ρρογράμματοσ (Γλϊςςα, Λςτορία, Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ, Μακθματικά κ.α.). Θ 

παραπάνω πρόταςθ δεν αφορά μόνο τα ςχολεία τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ 

αλλά γενικότερα όλθ τθν εκπαίδευςθ. Αντίςτοιχεσ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ δεν 

κα πρζπει να βρίςκονται ςτο περικϊριο ι να υλοποιοφνται αποκλειςτικά ςτο 

πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ ηϊνθσ (ι ενόσ δίωρου μακιματοσ). Χρειάηεται να 

προωκθκοφν ςε όλο το φάςμα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ωσ ζνασ 

αποτελεςματικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ που ςυνδζει τα γνωςτικά αντικείμενα, 

ενιαιοποιεί τθ ςχολικι γνϊςθ και ςυνδυάηει τισ προςφερόμενεσ πλθροφορίεσ με τισ 

υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των παιδιϊν. Κακϊσ βριςκόμαςτε ςε μια 

περίοδο ανανζωςθσ και διεφρυνςθσ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων ίςωσ κα ιταν 

ανάγκθ να αναλογιςτοφμε τθν ειςαγωγι και τθν προςφορά ανάλογων 

προςεγγίςεων ςτθν εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα πολυαιςκθτθριακό 

περιβάλλον μάκθςθσ που να ςζβεται τθν υποκειμενικότθτα, τισ ανάγκεσ, τισ 

εμπειρίεσ, τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε παιδιοφ και 

παράλλθλα να δθμιουργεί κίνθτρα για ςυμμετοχι και γνϊςθ. Αναμφίβολα θ 

ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα είναι δφςκολθ. Θ οποιαδιποτε αλλαγι 

ςαφϊσ ξεκινά από ζνα γενικότερο πλαίςιο, ευζλικτο και με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ 

που κα υπαγορεφεται από τθν κεντρικι εκπαιδευτικι πολιτικι. Σε αυτό το γόνιμο 

πλαίςιο, θ προςωπικι επιλογι, ευκφνθ και δραςτθριοποίθςθ του κάκε 

εκπαιδευτικοφ διαδραματίηουν κυρίαρχο ρόλο ςτθν εφαρμογι κάκε αλλαγισ.  

 

 Σ’ ζνα χωριό τθσ Αφρικισ, όταν ο παραμυκάσ φτάςει ςτο τζλοσ τθσ ιςτορίασ 

του, ακουμπάει τθν παλάμθ του ςτθ γθ και λζει: «Αφινω εδϊ τθν ιςτορία μου». Κι 

ζπειτα προςκζτει: «Για να τθν ξαναπιάςει ίςωσ κάποιοσ άλλοσ μια άλλθ μζρα». 

Ριτερ Μπροφκ, Νιματα χρόνου –Μια αυτοβιογραφία, μτφ. Ν. Χατηόπουλοσ, ΚΟΑΝ, 

Ακινα, 2001, ς. 286.  
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Σθμειϊνεται ότι το ερωτθματολόγιο τθσ Βϋ φάςθσ ςυνοδευόταν από μία 
χειρόγραφθ λίςτα τεχνικϊν δραματοποίθςθσ αρικμθμζνθ, διαφορετικι για κάκε 
ομάδα, ανάλογα με αυτζσ που τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν. Τα παιδιά κλικθκαν να 
επιλζξουν 3 από κάκε ομάδα (αγαπθμζνεσ, λιγότερο αγαπθμζνεσ, δραςτθριότθτεσ 
από τισ οποίεσ ζμακαν περιςςότερα πράγματα). 
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Θζατρο Φόρουμ: Από ξζνοι… φίλοι 

 
(Σε κφκλο) 

- Είναι κζατρο… 
- Είναι δραματοποίθςθ… 
- Είναι τεχνικι δραματοποίθςθσ… 
- Είναι κακθμερινότθτα… 
- Είναι ενδυνάμωςθ… 
- Είναι κζατρο Φόρουμ… 
- Ράμε να το παίξουμε; 
- Ράμε να το μοιραςτοφμε; 
- Ράμε να το ηιςουμε; 
- Είμαςτε ζτοιμοι!! 
- Π,τι κα δείτε προζρχεται από εμάσ και μασ αφορά. 

  
 

Τηόκερ: Καλθςπζρα ςασ κυρίεσ και κφριοι! Ονομάηομαι Φωτεινι και 
κα αποτελζςω τον τηόκερ ςτθν παράςταςθ φόρουμ που πρόκειται να 
παρακολουκιςετε, με άλλα λόγια τον «μεςολαβθτι» ανάμεςα ςτουσ 
θκοποιοφσ και το κοινό. Επιτρζψτε μου να ονομάςω κοινό α’ τουσ 
ςυμμακθτζσ μου εδϊ και κοινό βϋ εςάσ. Υπάρχει λόγοσ που κα 
εξθγιςω παρακάτω. 

Κάποια βαςικά ςτοιχεία για τθν τεχνικι του φόρουμ: ςκοπόσ 
τθσ είναι θ ςυμμετοχι του κοινοφ και θ ςυμβολι του ςτθν εξζλιξθ – ι 
και ανατροπι - τθσ παράςταςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αρχικά κα 
παρακολουκιςετε μια παράςταςθ ςε τρεισ πράξεισ: πρϊτθ ςκθνι 
ςτθν τάξθ, ςκθνι ςτθν αυλι, δεφτερθ ςκθνι ςτθν τάξθ, ςχετικά με το 
πϊσ τα παιδιά ενόσ τμιματοσ αντιμετϊπιςαν τον ερχομό ενόσ 
παιδιοφ αλβανικισ καταγωγισ ςτθν τάξθ τουσ. Ακολοφκωσ, όταν 
τελειϊςει θ παράςταςθ των θκοποιϊν, κα ξαναπαιχτεί ακριβϊσ θ 
ίδια ςε επανάλθψθ, μόνο που αυτι τθ φορά, οι κεατζσ – εννοϊ τουσ 
ςυμμακθτζσ μου εδϊ δθλαδι το κοινό α’ – χρειάηεται να φωνάξουν 
STOP και να ανζβουν ςτθ ςκθνι, να μπουν ςτο ρόλο του 
πρωταγωνιςτι ι των υπόλοιπων ρόλων και να δράςουν ζτςι ϊςτε να 
υπάρχει διαφορετικι, καλφτερθ εξζλιξθ ςτθ ιςτορία. Κάκε φορά, 
λοιπόν, που κάποιο από τα παιδιά διαφωνεί με τθν ζκβαςθ του 
ζργου και ζχει κάτι διαφορετικό να προτείνει ςε δράςθ, δεν ζχει 
παρά να φωνάξει STOP και με τθν ζγκριςι μου να ςθκωκεί ςτθ ςκθνι 
και να το κάνει. Στο τζλοσ δίνεται θ καλφτερθ δυνατι λφςθ από τουσ 
κεατζσ, θ λφςθ με τθν οποία οι περιςςότεροι κα είναι ςφμφωνοι. 

Λυποφμαςτε που θ παράςταςι μασ δεν αφινει περικϊριο για 
τθ δικι ςασ ςυμμετοχι – ωσ κοινό β’ που ςασ ονόμαςα πριν - αλλά 
κάτι τζτοιο κα μασ δυςκόλευε ςτθν παροφςα φάςθ. 
Επιφυλαςςόμαςτε, όμωσ, για το μζλλον… 
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Ασ μεταφερκοφμε, τϊρα ςτο ςκθνικό μασ! Στο ςχολείο, ςτθν 
Ε’ τάξθ του δθμοτικοφ. Τα παιδιά ζχουν μόλισ αρχίςει να 
υποψιάηονται τον ερχομό τθσ καινοφριασ ςυμμακιτριασ αλβανικισ 
καταγωγισ ςτθν τάξθ τουσ και το ςχολιάηουν χαμθλόφωνα λίγο πριν 
μπει θ δαςκάλα ςτθν τάξθ τουσ. Ράμε να το δοφμε. 

 
 
 
 
 

Α’ ΡΆΞΘ.  ΡΩΤΘ ΣΚΘΝΘ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ. 
 

(Μζςα ςτθν τάξθ 4 ςυμμακθτζσ ςυηθτοφν χαμθλόφωνα. Οι τρεισ είναι 
αρνθτικοί - α, β, γ - για τον ερχομό του νζου παιδιοφ ενϊ μία μακιτρια , θ 
Αναςταςία – δ είναι πιο κετικι) 
-α. Αν ζρκει ςτθν τάξθ μασ καικαμε. 
-β. Και εγϊ ςου λζω πωσ δεν είναι αλικεια. 
-α. Το άκουςα που το ζλεγαν οι δάςκαλοι! 
-γ. Μα ναι! Κι εγϊ είδα ζνα ιδθ ζνα καινοφριο κορίτςι ςτο γραφείο. 
-β. Ε, τότε να φφγουμε εμείσ! 
-δ. Και γιατί να μθν ζρκει ζνα καινοφριο παιδί ςτθν τάξθ μασ, δθλαδι; 
-α,β,γ. Γιατί ζτςι! Δεν κζλουμε! 
 
(Μπαίνει θ δαςκάλα με τθν καινοφρια ςυμμακιτρια ςτθν τάξθ) 
 
-δαςκ. Καλθμζρα παιδιά! 
-α,β,γ. Καλθμζεεεεερα κυρία! 
-δαςκ. Λοιπόν, πριν ξεκινιςουμε το μάκθμα, κα ικελα να ςασ παρουςιάςω 

μια καινοφρια ςυμμακιτριά ςασ, τθ Μιμόηα. Το είπα ςωςτά; Το 
επαναλαμβάνεισ ςε παρακαλϊ; 

-Μιμ. Μιμόηα κυρία.  
-δαςκ. Μάλιςτα Μιμόηα. Κατάγεται από τθν Αλβανία και ζτςι δεν ξζρει πολφ 

καλά ελλθνικά. Είναι, όμωσ πολφ καλό παιδί και γι’ αυτό να τθ 
βοθκιςετε. 

-α. Αυτό που φοβόμουν… Τθν ζβαλε ςτθν τάξθ μασ. 
-β. Καλά, δεν γινόταν να τθ βάλετε ςε άλλθ τάξθ; 
-γ. Ράντωσ δίπλα μου, δεν ζχει χϊρο να κάτςει! 
-δαςκ. Ραιδιά, ςασ παρακαλϊ πολφ! Ζτςι καλωςορίηετε ζνα νζο παιδί που 

μόλισ ιρκε ςτθν τάξθ ςασ; 
-δ. Μιμόηα, αν κζλεισ μπορείσ να κακίςεισ δίπλα μου. Χωράμε τρεισ 

μαηί. 
-γ. ε κυρία πρζπει να κάτςει εδϊ; 
-δαςκ. Μπράβο Αναςταςία. Μιμόηα, κζλεισ να πασ εκεί; 
-Μιμ. Ναι, κυρία, ευχαριςτϊ. (Κάκεται) 
-δ. Γεια! Με λζνε Αναςταςία. 
-α. (Στθν Αναςταςία χαμθλόφωνα) Ωραία τα κατάφερεσ! 
-β. (Στθν Αναςταςία πάλι) Μασ χάλαςεσ τθν παρζα! 
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-δαςκ. Ρολφ ωραία, πολφ ωραία! Θ Αναςταςία, ο Βαλάντθσ, ο Μιχάλθσ και θ 
Ελίνα. Κα γνωριςτείτε καλφτερα ςτο διάλειμμα, όμωσ. Ράμε λίγο ςτο 
μάκθμά μασ γιατί ζχουμε κακυςτεριςει; Λογοτεχνία δεν ζχουμε 
τϊρα; 

-α. Ναι, είμαςτε ςτο βιβλίο «Θ Σοφί ταξιδεφει». 
-δαςκ. Ναι, ναι, ςωςτά. Το ολοκλθρϊςαμε. Ικελα να ρωτιςω ποιο ςθμείο 

του βιβλίου ςασ ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ; 
-β. Πταν θ Σοφί επιςκζφτθκε πάρα πολλά μζρθ ςτο Ραρίςι… Τθν 

Ραναγία των Ραριςίων, τον Ρφργο του Άιφελ… 
-γ. Το μουςείο του Λοφβρου και τθ Βαςτίλθ… τισ βόλτεσ ςτον Σικουάνα 

και ςτισ πλατείεσ… 
-α. Και ςε μια πλατεία γνϊριςε τον Αμπντοφλ από τθν Αφρικι και γίνανε 

φίλοι. 
-δ. Ναι, άλλα ςτθν αρχι θ Σοφί δεν είχε καταλάβει τα προβλιματα που 

αυτόσ αντιμετϊπιηε ςτο Ραρίςι ωσ μετανάςτθσ. 
-α,β Λακρομετανάςτθσ. 
-δαςκ. Ναι, ζχετε δίκιο. Ωραία, ωραία. Αυτό που κα ικελα για τθν επόμενθ 

φορά - είτε όλοι μαηί ωσ ομάδα είτε ο κακζνασ μόνοσ του, όπωσ 
βολζψει καλφτερα - είναι να βρείτε πλθροφορίεσ για τα μνθμεία και 
τα μουςεία που επιςκζφτθκε θ Σοφί ςτο Ραρίςι. Εντάξει; 

-γ. Ε, παιδιά να μθ δουλζψουμε μόνοι μασ. Να κάνουμε ομάδα, ε; 
-α. Εννοείται! Κα είμαςτε μαηί θ παρζα ζτςι; 
-β. Τζλεια! Αναςταςία και εςφ μαηί μασ φυςικά! 
-δ. Ε, ναι, βζβαια. Να ποφμε και ςτθ Μιμόηα, όμωσ. Κα ικελεσ να είςαι 

ςτθν ομάδα μασ; 
-Μιμ. Βζβαια, ευχαριςτϊ. Επειδι πρόπερςι είχα πάει ςτο Ραρίςι με ζνα 

πρόγραμμα ανταλλαγισ του ςχολείου μου ςτθν Αλβανία, κα 
μποροφςα να βοθκιςω ςτθν εργαςία.  

-δ. Αλικεια; Κα μασ τα πεισ όλα τότε! Ζτςι παιδιά; 
-α. Δεν κζλουμε τθ βοικειά τθσ. Μποροφμε και μόνοι μασ. 
-δ. Μα γιατί; 
-β. Και άλλωςτε νομίηω ότι είμαςτε πολλοί πζντε. Καλφτερα οι τζςςερισ. 
-γ. Λυπάμαι δεν χωράσ. Κυρία, αποφαςίςαμε. Εμείσ οι τζςςερισ μαηί και 

θ Μιμόηα λζει να είναι μόνθ τθσ. 
δαςκ. Εντάξει παιδιά. Ππωσ αποφαςίςατε. Μιμόηα, δεν κζλεισ να είςαι με 

τα παιδιά; Ρροτιμάσ μόνθ ςου; 
Μιμ. Εεε… εντάξει κυρία. Δεν με πειράηει. Ασ είμαι μόνθ μου.  
-δ. (Χαμθλόφωνα ςτουσ άλλουσ) Τϊρα τι να ςασ πω; 
-α. Αναςταςία, ξζρεισ ότι εμείσ είμαςτε θ παρζα. Δεν κα μασ τθ χαλάςει. 

 
Ν   Τ      Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ν   Ν   Ν   Ν   Ν   !   !   !   !   ! 

 
-δαςκ. Ραιδιά, παρακαλϊ περάςτε ςτθν αυλι για το διάλειμμα! Ζχει 

υπζροχθ μζρα ζξω! 
-δ. (Στθ Μιμόηα) Είναι αλικεια ότι πιγεσ ςτο Ραρίςι; 
-Μιμ. Ναι, για λίγεσ μζρεσ, όμωσ. 
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-δ. Κα μου τα πεισ; Ρου πιγεσ; Ρϊσ ιταν; Ανζβθκεσ ςτον πφργο του 
Άϊφελ; 

-Μιμ. Π,τι ξζρω κα ςου πω! Μπορϊ να βρω πολλζσ πλθροφορίεσ για το 
Ραρίςι και για τθν εργαςία, αν… 

-β. Ράμε Αναςταςία! 
-γ. Εςζνα περιμζνουμε για να παίξουμε! 
-β. Επιτζλουσ, μαηί μασ είςαι ι μαηί τθσ; 
-δ. Μαηί ςασ. Ζρχομαι. Συγνϊμθ. (Φεφγουν οι α, β, γ, δ και 

κατευκφνονται ςτθν αυλι. Εκεί αρχίηουν να παίηουν κουτςό. Θ 
Μιμόηα κακυςτερεί λίγο ςτθν τάξθ και φςτερα περνάει από μπροςτά 
τουσ, μπροςτά από το παιχνίδι τουσ) 

 
-Τηόκερ. Αυτι ιταν θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ πράξθσ. Κα μεταφερκοφμε 

τϊρα ςτθν αυλι, για τθ δεφτερθ πράξθ. 
 

Β’ ΡΑΞΘ.   ΣΤΘΝ ΑΥΛΘ 
 

(Ο α’ παίηει και οι υπόλοιποι ςχολιάηουν) 
 

-β. Μπράβο, μπράβο! Άντε και τουσ κερδίςαμε! 
-γ. Ιρκε μια γριά απ’τθν πόλθ και ζφερε το χάςει χάςει, Ραναγίτςα μου 

να χάςει.  
-δ. Άντε να χάςεισ να πάρουμε ςειρά! 
-α. Ορίςτε με ματιάξατε! Ζχαςα! Ροιοσ ζχει ςειρά; 
-γ. Εγϊ, εγϊ είμαι τϊρα. (Ρερνάει θ Μιμόηα από μπροςτά τουσ) 
-δ. Ει!! Μιμόηα! Ραίηουμε κουτςό! Δεν ζρχεςαι να παίξεισ μαηί μασ; 
-Μιμ. Κζλω πολφ. Αλλά δεν ξζρω αν μπορϊ.   
-β. Πχι δεν μπορείσ. Άςε μασ! 
-δ. Και γιατί να μθν μπορείσ; 
-Μιμ. Να, το παίηαμε κάπωσ αλλιϊσ ςτθν Αλβανία. Λίγο διαφορετικά. 
-δ. Αλικεια; Κζλεισ να μασ δείξεισ πωσ; 
-α. Σκαςίλα μασ πωσ το παίηατε ςτθν Αλβανία. Οφτε που με νοιάηει. 

Εςάσ; 
-β. Τι με νοιάηει;  
-γ. Οφτε εμζνα. Άντε Αναςταςία, παίηεισ. κα χάςεισ τθ ςειρά ςου.   
-δ. Ναι, ςωςτά.  

 
Ν   Τ      Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ν   Ν   Ν   Ν   Ν   !   !   !   !   ! 

 
-β. Ε, μα πια! Οφτε ζνα παιχνίδι δεν μποροφμε να παίξουμε μόνοι μασ!  
-α. Ναι, ντε! Αυτό καταντάει ενοχλθτικό! 
-γ. Κα μαλϊςουμε μεταξφ μασ ςτο τζλοσ. Άντε πάμε μζςα… 

 
 

-Τηόκερ.Τρίτθ και τελευταία πράξθ. Μεταφερόμαςτε και πάλι ςτθν τάξθ 
όπου τα παιδιά εκτόσ τθσ Αναςταςίασ καταςτρϊνουν ζνα ςχζδιο, μια 
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πλάκα για τθ Μιμόηα, λίγο πριν μπει θ δαςκάλα τουσ. Ράμε να το 
δοφμε.   

 
 

-α. Λοιπόν, ζλα να ςου ποφμε τι ςκεφτικαμε. Μια πλάκα για τθν 
καινοφρια! (Απευκφνεται ςτον β) 

-β. Τι κα κάνουμε παιδιά; 
-γ. Να! Κα βάλουμε τθν καςετίνα μου ςτθν τςάντα τθσ Μιμόηασ και κα 

ποφμε ςτθ δαςκάλα ότι μου τθν πιρε. Καλό; 
-α. Κα γελάςουμε πολφ! Μςωσ γλιτϊςουμε και τθν αλλάξει τμιμα. 
-β. Ναι, να τθσ πω εγϊ που όλα τα ξζρει! Και για το Ραρίςι και για το 

κουτςό… 
-α. Κράτα τςίλιεσ εκεί. (Aπευκφνεται ςτον β και μαηί με τον γ βάηουν τθν 

καςετίνα μζςα ςτθν τςάντα τθσ Μιμόηασ. Εκείνθ τθ ςτιγμι μπαίνει θ 
Αναςταςία) 

-β. Ραιδιά, θ Αναςταςία!!! 
-δ. Ειι! Τι κάνετε εκεί; 
-α,γ Τίποτα, τίποτα! 
-δ.         Ραιδιά, τι βάλατε ςτθν τςάντα τθσ Μιμόηασ; 
-γ. Μθ μιλιςεισ κακομοίρα μου! Μια πλάκα πάμε να κάνουμε ςτθν 

αγαπθμζνθ ςου! 
-δ. Δεν είναι ςωςτό! Δεν ςασ ζφταιξε ςε τίποτα! 
-α. Μθν τολμιςεισ να μασ φανερϊςεισ και πάρεισ το μζροσ τθσ! Κα 

μείνεισ χωρίσ φίλουσ. Και ξζρεισ ότι εμείσ είμαςτε θ αλθκινι παρζα 
ςου χρόνια τϊρα. 

-δ. Απλά διαφωνϊ. Είναι άδικο. Ξαναςκεφτείτε το. 
-β. Ραιδιά, θςυχία! Ζρχονται θ Μιμόηα και από πίςω τθσ θ κυρία! 

(Μπαίνουν θ Μιμόηα και θ δαςκάλα) 
-α,β. Σουτ εςφ!!! (Aπευκφνονται ςτθν Αναςταςία) 
-δ. (Απευκφνεται χαμθλόφωνα ςτθ Μιμόηα) Π,τι και να ςυμβεί να ξζρεισ 

εγϊ δεν φταίω και ςε ςυμπακϊ. 
-Μιμ. Τι; Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι εννοείσ Αναςταςία; 
 
(Τθν αγριοκοιτοφν οι υπόλοιποι τρεισ) 
 
-δ. Τίποτα, τίποτα… Άςτο… 
-γ. Κυρία, κυρία! Δεν βρίςκω τθν καςετίνα μου μζςα ςτθν τςάντα! 
-δαςκ. Ρϊσ είναι δυνατόν; Αφοφ όλοι ιςαςταν ζξω ςτθν αυλι ςτο 

διάλειμμα. 
-γ. Κυρία, δεν ξζρω! Ιταν εδϊ και τϊρα δεν είναι! Τι κα κάνω; 
-α. Εγϊ πάντωσ δεν τθν ζχω. Να, κοίτα τθν τςάντα μου. 
-γ. Ναι, όντωσ, δεν τθν ζχεισ, το βλζπω. 
-β. Ε, τι; Οφτε εγϊ τθν ζχω. Δεσ. 
-γ. Τότε που είναι; 
-α. Κυρία, να ψάξουμε όλεσ τισ τςάντεσ. Κα τθ βροφμε. 
-δαςκ. Αυτό μασ ζλειπε τϊρα. Να αλλθλο - κλεβόμαςτε. Δεν κα το 

ςυγχωριςω. 
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-β. Οφτε ςτθν τςάντα τθσ Αναςταςίασ είναι. Να κοιτάξουμε και τθσ 
Μιμόηασ. 

-Μιμ. Φυςικά. Γιατί όχι; Δεν ζχω πρόβλθμα. 
-δαςκ. Κα μου το επιτρζψεισ αυτό Μιμόηα; 
-Μιμ. Και βζβαια, κυρία. Ππωσ νομίηετε. 

 
(Θ δαςκάλα ψάχνει ςτθν τςάντα και βρίςκει τθν καςετίνα) 

 
-γ. Αααααα! Θ καςετίνα μου! Μου τθν πιρεσ εςφ!!! 
-Μιμ. Πχι, όχι, εγϊ. Δεν ξζρω πωσ ζγινε. 
-δαςκ. Μιμόηα, κζλω να μου πεισ τθν αλικεια. Είναι δικι ςου αυτι θ 

καςετίνα; 
-Μιμ. Πχι κυρία, αλλά δεν τθν πιρα εγϊ. Δεν κάνω τζτοια πράγματα. 
-δαςκ. Κζλω τθν αλικεια και μόνο τθν αλικεια παιδιά. Από όλουσ ςασ. Για 

να μθ φωνάξω τον διευκυντι. 
-γ. Μα κυρία, δεν βλζπετε; Μου τθν πιρε! 
-α,β. Ναι, τθσ τθν πιρε θ Μιμόηα! 
-Μιμ. Ψζματα! 
-δαςκ. Κζλω τθν αλικεια για τελευταία φορά! Αναςταςία; Γιατί δεν μιλάσ 

κακόλου; Ρεσ μου τι ξζρεισ. Τθν αλικεια. 
-δ. Δεν ξζρω… Δεν ξζρω τι να πω… Δεν ξζρω πια…  

 
(Ραγϊνουν όλοι οι θκοποιοί ςτο ρόλο τουσ, ανθςυχία για τθ Μιμόηα, 
αμθχανία για τθν Αναςταςία, εκβιαςτικι κυμωμζνθ διάκεςθ από τουσ α, β 
και γ, αυςτθρότθτα για τθ δαςκάλα. Εμφανίηεται ο τηόκερ που χρθςιμοποιεί 
τθν τεχνικι τθσ παγωμζνθσ εικόνασ και ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ) 

 
-Τηόκερ.Εδϊ ακριβϊσ ζχει ολοκλθρωκεί το βαςικό μζροσ τθσ παράςταςθσ. 

Βριςκόμαςτε ςε ζνα πολφ κρίςιμο ςθμείο ςτο μεγάλο δίλθμμα τθσ 
Αναςταςίασ. Είναι ςθμαντικό, πριν δοφμε τι κα μποροφςε να 
απαντιςει θ Αναςταςία, να εμβακφνουμε ςτισ βακφτερεσ ςκζψεισ 
όλων των χαρακτιρων. Ζτςι, δθλαδι, παγωμζνοι όπωσ είναι, όταν 
τουσ ακουμπϊ, κα εκφράηουν δυνατά τισ ςκζψεισ τουσ ςε εςάσ. Ράμε 
να μάκουμε τι ςκζφτονται.       

  
(Ακουμπάει τθν Αναςταςία) 
 
-δ. Ρραγματικά δεν ξζρω τι να κάνω εδϊ που ζφταςαν τα πράγματα. 

Από τθ μια οι ςυμμακθτζσ και φίλοι μου χρόνια τϊρα από τθν άλλθ θ 
Μιμόηα, ζνα πολφ καλό, ςωςτό και κυρίωσ ακϊο παιδί. Αν 
αποκαλφψω τθν αλικεια μπορεί να χάςω για πάντα τθν παρζα μου. 
Αν πάλι, καλφψω τουσ φίλουσ μου, κα τιμωρθκεί ζνα ακϊο κορίτςι 
που δεν φταίει ςε τίποτα. Τι να κάνω; Κζλω τθν παρζα τουσ κζλω και 
τθ δικαιοςφνθ… 

 
(Ακουμπάει τον α) 
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-α. Θ Αναςταςία είναι χρόνια φίλθ μασ, δεν μπορεί να μασ προδϊςει. 
Άλλωςτε τι τθν νοιάηει για τθν καινοφρια; φίλθ τθσ είναι; 

 
(Ακουμπάει τον β) 

 
-β. Δεν νομίηω θ Αναςταςία να πάρει το μζροσ τθσ Μιμόηασ. Είμαςτε 

χρόνια παρζα, δεν κα μασ τθ χαλάςει τϊρα αυτι. 
 

(Ακουμπάει τον γ) 
 

-γ. Καλά μια πλάκα είπαμε να κάνουμε. Βζβαια, τϊρα που βάλαμε τθν 
καςετίνα μου ςτθν τςάντα τθσ, ίςωσ γλιτϊςουμε και τθν αλλάξουν 
τμιμα. 

 
(Ακουμπάει τθ Μιμόηα) 

 
-Μιμ. Θ Αναςταςία ξζρει όλθ τθν αλικεια, αυτό προςπάκθςε να μου πει 

όταν μπικα ςτθν τάξθ. Είναι καλό κορίτςι, κα με υποςτθρίξει άραγε; 
Και γιατί τα υπόλοιπα παιδιά να μθ με ςυμπακοφν; Γιατί το ζκαναν 
αυτό; Επειδι, δθλαδι, δεν είμαι από εδϊ;  

 
(Ακουμπά τθ δαςκάλα) 

 
-δαςκ. Ρρζπει οπωςδιποτε να μάκω τθν αλικεια. Να μάκω τι ςυμβαίνει 

ςτθν τάξθ μου πριν εμπλζξω τον διευκυντι.   
 
 

-Τηόκερ. Ωραία. Αφοφ ακοφςαμε τισ ςκζψεισ των χαρακτιρων μασ, ασ 
μεταφερκοφμε ςτθ δράςθ και ςυγκεκριμζνα ςτο δίλθμμα τθσ 
Αναςταςίασ. Ζχουμε κάποια πρόταςθ από το κοινό – των 
ςυμμακθτϊν μασ εννοϊ… 

-Κοινό 1. Να καλφψει τουσ ςυμμακθτζσ τθσ που είναι χρόνια φίλοι! 
-Τηόκερ. Και να πει ψζματα ότι θ Μιμόηα πιρε τθν καςετίνα; 
-Κοινό 1. Ναι, για να προςτατζψει τουσ φίλουσ τθσ! 
-Τηόκερ. Ωραία, κατάλαβα. Κα ζρκεισ να το κάνεισ; 
-Κοινό 1.Πχι, τϊρα ασ το κάνει θ ίδια κοπζλα και ίςωσ παίξω αργότερα. 
-Τηόκερ. Ράμε να το δοφμε με τθν Αναςταςία να καλφπτει τουσ φίλουσ τθσ. 

 
 
 
 
 

Γ ΡΑΞΘ. 
 

-δαςκ. Κζλω τθν αλικεια και μόνο τθν αλικεια παιδιά. Από όλουσ ςασ. Για 
να μθ φωνάξω τον διευκυντι. 

-γ. Μα κυρία, δεν βλζπετε; Μου τθν πιρε! 
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-α,β. Ναι, τθσ τθν πιρε θ Μιμόηα! 
-Μιμ. Ψζματα! 
-δαςκ. Κζλω τθν αλικεια για τελευταία φορά! Αναςταςία; Γιατί δεν μιλάσ 

κακόλου; Ρεσ μου τι ξζρεισ. Τθν αλικεια. 
-δ. Δεν ξζρω. Να, νομίηω ότι τα παιδιά δεν φταίνε γιατί ιμαςταν 

ςυνζχεια μαηί ςτο διάλειμμα και παίηαμε. Αποκλείεται κάποιοσ από 
αυτοφσ να πιρε τθν καςετίνα. Θ Μιμόηα από τθν άλλθ, άργθςε να 
βγει ςτο διάλειμμα και νομίηω ότι τθν είδα να κατευκφνεται ςτθν 
τςάντα τθσ Ελίνασ. 

-Μιμ. Ψζματα, κυρία, ψζματα. Αναςταςία γιατί το κάνεισ αυτό; 
-α. Ναι, κυρία, ζτςι είναι όπωσ τα λζει θ Αναςταςία! 
-β. Ριςτζψτε μασ επιτζλουσ! 
-δαςκ. Από ό,τι καταλαβαίνω Μιμόηα ζκανεσ κάτι που δεν είναι κακόλου 

ςωςτό. Ρρζπει να φωνάξω τον διευκυντι και να δοφμε τι τιμωρία κα 
ςου δϊςουμε. 

-Μιμ. Μα αλικεια δεν ζκανα τίποτα. Τα παιδιά δεν με ςυμπακοφν μάλλον 
και… 

-γ. Ναι, πεσ μασ ότι φταίμε κιόλασ. Δεν φτάνει που μου πιρεσ τθν 
καςετίνα… 

-δαςκ. Πχι, όχι, πάω να ενθμερϊςω τον διευκυντι και αφριο κα ζρκεισ με 
τουσ γονείσ ςου Μιμόηα. 

 
-Κοινό 2. S T O O O O P!!!!! Ε, αυτό είναι άδικο. Δεν ςυμφωνϊ κακόλου! 
-Πλοι.  Ναι, ναι, οφτε εγϊ!!! 
-Τηόκερ. Ωραία, ωραία. Τι ζχεισ να προτείνεισ; 
-Κοινό 2. Να πει θ Αναςταςία τθν αλικεια και να τιμωρθκοφν αυτοί που          

πραγματικά φταίνε, δθλαδι οι φίλοι τθσ. 
-Τηόκερ. Ρολφ ωραία. Κα ζρκεισ επάνω να το κάνεισ; 
-Κοινό 2. Ναι, αντικακιςτϊ τθν Αναςταςία. 

 
 

(Θ Αναςταςία (δ) κάκεται κάτω και ανεβαίνει ςτθ κζςθ τθσ το κοινό 2) 
 

 
 
Γ ΡΑΞΘ. 

 
-δαςκ. Κζλω τθν αλικεια και μόνο τθν αλικεια παιδιά. Από όλουσ ςασ. Για 

να μθ φωνάξω τον διευκυντι. 
-γ. Μα κυρία, δεν βλζπετε; Μου τθν πιρε! 
-α,β. Ναι, τθσ τθν πιρε θ Μιμόηα! 
-Μιμ. Ψζματα! 
-δαςκ. Κζλω τθν αλικεια για τελευταία φορά! Αναςταςία; Γιατί δεν μιλάσ 

κακόλου; Ρεσ μου τι ξζρεισ. Τθν αλικεια. 
-Κοινό 2. Δεν ξζρω. Δθλαδι ξζρω κυρία. Είδα τα παιδιά που ζβαηαν τθν 

καςετίνα μζςα ςτθν τςάντα τθσ Μιμόηασ. Ρροςπάκθςα να τουσ 
ςταματιςω άλλά δεν άκουγαν. Είπαν ότι το κάνουν για πλάκα, για να 
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γελάςουμε. Αλλά θ Μιμόηα δεν φταίει ςε τίποτα. Είναι άδικο να τθν 
τιμωριςετε! 

-α,β. Ψζματα! 
-γ. Π,τι κεσ λεσ; 
-δαςκ. Δεν το πιςτεφω αυτό που ςυμβαίνει! 
-Κοινό 2. Αυτι είναι θ αλικεια κυρία… 
-δαςκ. Με ζχετε απογοθτεφςει πολφ παιδιά. Γιατί ςυνζβθ αυτό; Κα μου 

πείτε ζςτω τϊρα τθν αλικεια; 
-Μιμ. Κυρία, μπαίνοντασ θ Αναςταςία μου είπε ότι ό,τι και να γίνει εκείνθ 

με ςυμπακεί. Ρροφανϊσ δεν ςυμβαίνει το ίδιο με τουσ υπόλοιπουσ. 
-δαςκ. Γιατί παιδιά; Τι πρόβλθμα ζχετε με τθ Μιμόηα; Τι πρόλαβε να ςασ 

κάνει; 
-α. Ε, κυρία, δεν καταλαβαίνετε εςείσ. 
-γ. Ιρκε από το πουκενά ζτςι ξαφνικά και κζλει να μπει ςτθν ομάδα 

μασ, ςτθν παρζα μασ… 
-β. Και θ Αναςταςία παίρνει και το μζροσ τθσ!!! Εντάξει, μια πλάκα 

ιταν… 
-δαςκ. Απαιτϊ μια ςυγνϊμθ τϊωωρα ςτθ Μιμόηα και κα το αναφζρω ςτον 

διευκυντι να δοφμε τι κα γίνει με εςάσ. 
-α,β,γ. Συγνϊμθ Μιμόηα.  
-Κοινό 2. Αν κζλεισ, μπορείσ να παίξεισ μαηί μασ ςτο διάλειμμα. Ε, παιδιά; 
-α,β,γ. Ναι, ε, ναι. Αν κζλεισ… 
-Μμ. Εντάξει για τθ ςυγνϊμθ παιδιά. Αλλά δεν νομίηω ότι κζλω να παίξω 

μαηί ςασ πια. 
-Κοινό 2. Ωραία τα καταφζρατε! 

 
-Κοινό 3. S T O Ο Ο !!!!! 
-Τηόκερ. Ραρακαλϊ. 
-Κοινό 3. Να, διαφωνϊ και με αυτι τθν ζκβαςθ τθσ ιςτορίασ γιατί το κακό 

ςτισ ςχζςεισ ζχει ιδθ γίνει. Ζπρεπε να μθ φτάςουν ωσ εδϊ τα 
πράγματα. Θ αλλαγι τθσ δράςθσ ζπρεπε να γίνει πιο μπροςτά. 

-Τηόκερ. Τι ακριβϊσ εννοείσ; Σε ποιο ςθμείο κα μποροφςαμε να αλλάξουμε 
τθ δράςθ; 

-Κοινό 3. Ρροτείνω να μεταφερκοφμε ςτθν αυλι, όταν τα παιδιά παίηουν 
κουτςό. Κα ικελα να αντικαταςτιςω τθ Μιμόηα και να τθν κάνω να 
είναι πιο πρόκυμθ να παίξει μαηί τουσ και πιο δυναμικι να τουσ 
παρουςιάςει το παιχνίδι όπωσ το ιξερε να το παίηει ςτθν Αλβανία. 

-Τηόκερ. Ρολφ ωραία ιδζα. Κζλεισ να ζρκεισ επάνω να το παίξεισ; 
-Κοινό 3. Επειδι ζχουμε μια ιδζα κοινι εδϊ με τα παιδιά, γίνεται να 

αντικαταςτιςουμε και τα άλλα τρία παιδιά εκτόσ από τον ρόλο τθσ 
Αναςταςίασ; 

-Τηόκερ. Βεβαίωσ και γίνεται. Ράμε να δοφμε τθν πρόταςθ των παιδιϊν. 
Αντικακίςτανται όλοι εκτόσ από τθν Αναςταςία. 
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Β’ ΡΑΞΘ.   ΣΤΘΝ ΑΥΛΘ 
 

(Ζχουν αντικαταςτακεί οι ρόλοι α, β και γ από το κοινό αϋ των ςυμμακθτϊν: 
αϋ, βϋ, γϋ. Ο ρόλοσ τθσ Αναςταςία δ δεν ζχει αντικαταςτακεί. Ο αϋ παίηει και οι 
υπόλοιποι ςχολιάηουν) 
 

-βϋ. Μπράβο, μπράβο! Άντε και τουσ κερδίςαμε! 
-γϋ. Ιρκε μια γριά απ’ τθν πόλθ και ζφερε το χάςει χάςει, Ραναγίτςα μου 

να χάςει.  
-δ. Άντε να χάςεισ να πάρουμε ςειρά! 
-αϋ. Ορίςτε με ματιάξατε! Ζχαςα! Ροιοσ ζχει ςειρά; 
-γϋ. Εγϊ, εγϊ είμαι τϊρα. (Ρερνάει θ Μιμόηα από μπροςτά τουσ) 
-δ. Ει!!! Μιμόηα! Ραίηουμε κουτςό! Δεν ζρχεςαι να παίξεισ μαηί μασ; 
-Μιμ. Κζλω πολφ!!! Α, το παίηετε πολφ ωραία το κουτςό, λίγο διαφορετικά 

από ό,τι το παίηαμε ςτθν Αλβανία. Να ςασ μάκω μια παραλλαγι του, 
ζτςι να τθν ξζρετε;  

-αϋ. Πχι, άςε μασ! 
-γϋ. Δεν χρειάηεται. Ευχαριςτοφμε. 
-δ. Και γιατί να μθ μασ τθ δείξεισ; Χάνουμε τίποτα να μάκουμε κάτι 

παραπάνω; 
-Μιμ. Να, Αναςταςία, ζχει πολφ ενδιαφζρον. Κοίτα, ςτθν Αλβανία παίρναμε 

τθν πζτρα και ζπρεπε ςιγά ςιγά να περάςεισ από όλα τα κουτάκια 
που ιταν βαλμζνα.  

-δ. Αλικεια; Ρολφ ζξυπνο!!! Να το κάνουμε κι εμείσ! 
-βϋ. Καλά, δεν είναι κακι ιδζα καμιά φορά να το παίηουμε κι ζτςι. 
-αϋ. Ναι, ναι… Δεν αλλάηουμε, όμωσ παιχνίδι; Δεν παίηουμε παντομίμα με 

ηϊα; 
-γϋ. Τζλεια ιδζα. Το παιχνίδι που ζνασ κα κάνει κάποιο ηϊο και υπόλοιποι 

κα μαντεφουν ποιο είναι. 
-αϋ. Λοιπόν, τι αυτό; (Κάνει κινιςεισ αιλουροειδοφσ…) 
-γϋ. Λιοντάρι!!! 
-δ. Τίγρθσ!!! 
-βϋ. Γάτα!!!  
-αϋ. Μπράβο, γάτα ιταν. 
-Μιμ. Μάτςα!!! Στα αλβανικά τθ γάτα τθ λζμε μάτςα. 
-δ. Αλικεια; Να κάτι που δεν ιξερα. Νομίηω ςτα ρωςικά λζγεται κόςκα, 

ςωςτά; 
-αϋ. Ναι, κόςκα. 
-βϋ. Και ςτθ ρομανζσ πιςίκα. 
-δ. Και τον ςκφλο, πωσ τον λζνε ςτα αλβανικά; 
-Μιμ. Σζνι. 
-Ολοι. Σζνι, γουβ, γουβ! 
-αϋ. Στα ρωςικά είναι ςαμπάκα. 
-βϋ. Ε, και ςτα ρομανζσ τηουκζλ.  
-γϋ. Τζλεια! Κάνω ζνα ηϊο και αν το βρείτε μου το λζτε και ςτισ τρεισ 

γλϊςςεσ! (Κάνει παντομίμα ωσ άλογο, με ιχο) 
-δ. Άλογο!!!!! 
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-αϋ. Ρου πάει να πει λόςατ ςτα ρωςικά. 
-βϋ. Και γκρασ ςτθ ομανζσ. 
-γϋ. Ε, Μιμόηα, δεν κα μασ πεισ το άλογο ςτα αλβανικά; 
Μιμ. Κάλι, κάλι το λζμε. 
βϋ. Τζλεια, τζλεια! Άλλο ζνα να μάκουμε. Τι κάνω τϊρα; Γι’αυτό ζχουμε 

μια πολφ όμορφθ λζξθ ςτθ ρομανζσ. 
-Μιμ. Ηόγκου!!! Δθλαδι πουλί. 
-αϋ. Ρτίτςκα ςτα ρωςικά. 
-Πλοι. Ηόγκου, πτίτςκα!!! 
-δ. Ε, δεν μασ είπεσ τθν όμορφθ λζξθ ςτθ ρομανζσ; 
-βϋ. Ακοφςτε. Τςιρικλί!!! 
-όλοι. Τςιρικλί!! (Κάνουν όλοι τα πουλιά) 

 
Ν   Τ      Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ν   Ν   Ν   Ν   Ν   !   !   !   !   ! 

 
-βϋ. Ε, μα πια! Δεν προλάβαμε!! 
-αϋ. Το ςυνεχίηουμε ςτο άλλο διάλειμμα! 
-δ. Άντε πάμε μζςα… 
-γϋ. Ράμε να τα ποφμε ςτθν κυρία. Μιμόηα, κα παίξεισ και μετά ζτςι; 
-Μιμ. Εννοείται. Μου άρεςε πολφ. 

 
 

-Τηόκερ. S T O Ο Ο !!!!! Αυτι είναι μια τελείωσ διαφορετικι εξζλιξθ, που 
πρότειναν τα παιδιά. Βλζπουμε ότι ςυνυπάρχουν κανονικά ςτο 
παιχνίδι όλοι οι ςυμμακθτζσ και μάλιςτα μοιράηονται λζξεισ από το 
πολιτιςμικό τουσ υπόβακρο. Είμαςτε ικανοποιθμζνοι ι υπάρχει 
κάποια ιδζα που δεν εκφράςτθκε ακόμθ; 

 
-Κοινό 4. Κα ικελα να πάω τθ δράςθ ακόμθ πιο πριν. Στθν πρϊτθ πράξθ 

λίγο, δθλαδι, πριν χτυπιςει το κουδοφνι για το διάλειμμα. Κζλω να 
αντικαταςτιςω τθν Αναςταςία όταν βρζκθκε ςτο πρϊτο δίλθμμα να 
μιλιςει λίγο ακόμα με τθ Μιμόηα ι να πάει με τουσ φίλουσ τθσ ζξω 
να παίξει. 

-Τηόκερ. Ρολφ ωραία. Κζλεισ να ζρκεισ επάνω να το κάνεισ; 
-Κοινό 4. Βεβαίωσ. Ασ ονομάςουμε για λίγο τθν Αναςταςία Τίμο. 

  ( Ο Τίμοσ ωσ κοινό 4 αντικακιςτά τθν Αναςταςία – δ) 
 
 
 
          

Α   ΡΑΞΘ.  
 

Ν   Τ      Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ν   Ν   Ν   Ν   Ν   !   !   !   !   ! 
 

-δαςκ. Ραιδιά, παρακαλϊ περάςτε ςτθν αυλι για το διάλειμμα! Ζχει 
υπζροχθ μζρα ζξω! 

-Κοινό 4. (Στθ Μιμόηα) Είναι αλικεια ότι πιγεσ ςτο Ραρίςι; 
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-Μιμ. Ναι, για λίγεσ μζρεσ, όμωσ. 
-Κοινό 4. Κα μου τα πεισ; Ρου πιγεσ; Ρϊσ ιταν; Ανζβθκεσ ςτον πφργο του 

Άϊφελ; 
-Μιμ. Π,τι ξζρω κα ςου πω! Μπορϊ να βρω πολλζσ πλθροφορίεσ για το 

Ραρίςι και για τθν εργαςία, αν… 
-β. Ράμε Τίμο! 
-γ. Εςζνα περιμζνουμε για να παίξουμε! 
-β. Επιτζλουσ, μαηί μασ είςαι ι μαηί τθσ; 
-Κοινό 4. Τι πάει να πει μαηί τθσ ι μαηί μου. Τι ζχουμε να χωρίςουμε; Είμαι 

με όλουσ. Άλλωςτε θ Μιμόηα ζχει πολλά να μασ πει. Τϊρα λζγαμε ότι 
ανζβθκε ςτον Ρφργο του Άϊφελ. 

-α. Μπα, τι λεσ; 
-β. Μπράβο ςου… 
-Μιμ. Ναι, αλικεια, ιταν ςπουδαία εμπειρία. Να ςασ φζρω και 

φωτογραφίεσ για τθν εργαςία, αν κζλετε. 
-Κοινό 4. Τζλεια ιδζα! Ρεσ μασ λίγα πράγματα, πϊσ ιταν. Ραιδιά μείνετε, κα 

μασ βοθκιςει αυτό για τθν εργαςία. 
-Μιμ. Να, δεν φτάνεισ κατευκείαν ςτθν κορυφι αλλά ζχει ζνα πρϊτο 

επίπεδο που πασ είτε με το αςανςζρ είτε ανεβαίνοντασ 300 ςκαλιά 
με τα πόδια. 

-γ. Και εςφ πιρεσ το αςανςζρ, αςφαλϊσ; 
-Μιμ. Πχι, με τα πόδια πιγα. 
-α,β. Με τα πόδια ε; Μπράβοοοο!!! 
-Κοινό 4. Και δεν ζφταςεσ ςτθν κορυφι; 
-Μιμ. Ρϊσ δεν ζφταςα. Για το δεφτερο επίπεδο κζλει άλλα 700 ςκαλιά! 
-α,γ. 700 ε; 
-β. Δεν μασ φζρνεισ αφριο τισ φωτογραφίεσ ςου; 
-Μιμ. Ευχαρίςτωσ. Μπορϊ να ςασ δείξω και φωτογραφίεσ από τθν Ραναγία 

των Ραριςίων και να φζρω τον οδθγό για το μουςείο του Λοφβρου. 
-Κοινό 4. Μιπωσ να ζμπαινεσ και εςφ ςτθν ομάδα μασ; Κα μασ βοθκοφςεσ 

πολφ. Τι λζτε παιδιά; 
-α. Να ςου πω, δεν ζχω πρόβλθμα… ε; 
-γ. Οφτε κι εγϊ. 
-β. Ναι, αν κζλεισ πολφ να είμαςτε μαηί ςτθν ομάδα. 
-Μιμ. Κζλω, κζλω. Ευχαριςτϊ παιδιά. 
-Κοινό 4. Τζλεια, τζλεια! Κα είναι μια εργαςία με κοινι ςυνεργαςία!!! 

 
 

-Κοινό 5. S T O Ο Ο !!!!! 
-Τηόκερ. Ραρακαλϊ, ζχουμε κάποια νζα πρόταςθ;   
-Κοινό 5. Ναι, κα ικελα τθ δράςθ λίγο πιο πριν, ςτθν τάξθ πάλι, όταν 

γινόταν θ πρόταςθ για να χωριςτοφν οι ομάδεσ και ενϊ τα παιδιά 
άφθςαν από ζξω τθ Μιμόηα, εκείνθ δεν αντζδραςε δυναμικά αλλά το 
δζχτθκε. Κα πρότεινα, δθλαδι, τθν αντικατάςταςθ τθσ αντίδραςθσ 
τθσ Μιμόηασ με μια δράςθ πιο δυναμικι. Να λζει ότι κζλει να είναι 
μαηί τουσ ςτθν ομάδα και ότι ξζρει πολλά για το Ραρίςι.  
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-Τηόκερ. Ράρα πολφ ωραία. Κα ικελεσ να ζρκεισ πάνω να παίξεισ αυτό που 
πρότεινεσ; 

-Κοινό 5. Κα προτιμοφςα να το κάνουν τα παιδιά. 
-Τηόκερ. Ράμε να το δοφμε κι αυτό παιδιά; Ζτοιμοι; 

 
 
 
 
 

Α    ΡΑΞΘ 
 

-δαςκ. Ναι, ζχετε δίκιο. Ωραία, ωραία. Αυτό που κα ικελα για τθν επόμενθ 
φορά - είτε όλοι μαηί ωσ ομάδα είτε ο κακζνασ μόνοσ του, όπωσ 
βολζψει καλφτερα - είναι να βρείτε πλθροφορίεσ για τα μνθμεία και 
τα μουςεία που επιςκζφτθκε θ Σοφί ςτο Ραρίςι. Εντάξει; 

-γ. Ε, παιδιά να μθ δουλζψουμε μόνοι μασ. Να κάνουμε ομάδα, ε; 
-α. Εννοείται! Κα είμαςτε μαηί θ παρζα ζτςι; 
-β. Τζλεια! Αναςταςία, και εςφ μαηί μασ φυςικά! 
-δ. Ε, ναι, βζβαια. Να ποφμε και ςτθ Μιμόηα, όμωσ. Κα ικελεσ να είςαι 

ςτθν ομάδα μασ; 
-Μιμ. Βζβαια, ευχαριςτϊ. Επειδι πρόπερςι είχα πάει ςτο Ραρίςι με ζνα 

πρόγραμμα ανταλλαγισ του ςχολείου μου ςτθν Αλβανία, κα 
μποροφςα να βοθκιςω ςτθν εργαςία.  

-δ. Αλικεια; Κα μασ τα πεισ όλα τότε! Ζτςι παιδιά; 
-α. Δεν κζλουμε τθ βοικειά τθσ. Μποροφμε και μόνοι μασ. 
-δ. Μα γιατί; 
-β. Και άλλωςτε νομίηω ότι είμαςτε πολλοί πζντε. Καλφτερα οι τζςςερισ. 
-γ. Λυπάμαι δεν χωράσ. Κυρία, αποφαςίςαμε. Εμείσ οι τζςςερισ μαηί και 

θ Μιμόηα λζει να είναι μόνθ τθσ. 
-δαςκ. Εντάξει παιδιά. Ππωσ αποφαςίςατε. Μιμόηα, δεν κζλεισ να είςαι με 

τα παιδιά; Ρροτιμάσ μόνθ ςου; 
-Μιμ. Ε, όχι κυρία, δεν το προτιμϊ κακόλου. Φυςικά και κα ικελα να είμαι 

με τθν ομάδα των παιδιϊν. Κζλω να ςυνεργαςτοφμε και να 
γνωριςτοφμε καλφτερα. Κα μποροφςα να βοθκιςω και πολφ ςτθν 
εργαςία… 

-δαςκ. Ε, τότε, δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλθμα; Γιατί να μθν είςτε 
μια ομάδα, όλοι ςασ; 

-a. Και ςε τι κα μποροφςε δθλαδι να μασ βοθκιςει; 
-Μιμ. Ζχω φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ για τα μνθμεία… 
-β. Δθλαδι ζχεισ και βιβλία που μπορείσ να μασ φζρεισ; 
-Μιμ. Φυςικά, ό,τι κζλετε… 
-γ. Αν είναι ζτςι… εγϊ δεν κα είχα πρόβλθμα… αλλά μιπωσ είμαςτε 

πολλοί και οι πζντε; 
-δ. Και τι πειράηει; Κα ςυνεργαςτοφμε καλφτερα και κα ζχουμε και πιο 

πολλά να ποφμε… Ζτςι δεν είναι κυρία; 
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-δαςκ. Ραιδιά, εγϊ κα χαρϊ πάρα πολφ να δουλζψετε όλοι μαηί… και είμαι 
ςίγουρθ ότι κα μάκετε πολλά πράγματα με αυτό τον τρόπο… Είμαςτε 
ςφμφωνοι λοιπόν; 

-α,γ. Ναι, κυρία, δεν είπαμε και τίποτα. 
-β. Ναι, κυρία, δεν ζχουμε πρόβλθμα με τθ Μιμόηα.  
-δ. Τζλεια, κα είμαςτε όλοι μαηί! Καλϊσ ιρκεσ Μιμόηα ςτθν ομάδα μασ! 

 
  

-Τηόκερ. S T O Ο Ο !!!!! Ρολφ ωραία. Βλζπουμε μια άλλθ επιλογι που κα 
μποροφςε να βοθκιςει, ϊςτε να μθν φτάναμε ωσ το δίλθμμα τθσ 
Αναςταςίασ. Ζτςι τα πράγματα κα είχαν πάρει διαφορετικι τροπι, 
ίςωσ καλφτερθ, ςε ό,τι αφορά ςτισ ςχζςεισ των παιδιϊν.  

 
-γ. S T O O O O O P!!!!!! κα ικελα να κάνω και εγϊ μια αλλαγι… Πχι 

όμωσ ωσ ςυμμακθτισ, αλλά ωσ δαςκάλα τθσ τάξθσ… γίνεται; 
-Τηόκερ. Φυςικά και γίνεται. Υπάρχει κάποιοσ εκελοντισ από το κοινό α’, 

που κα ικελε να αντικαταςτιςει τθν Ελίνα; 
 

(Από το κοινό α’ των ςυμμακθτϊν ςθκϊνεται ο Χρόνθσ για να 
αντικαταςτιςει τθν Ελίνα. Ζτςι ο ρόλοσ γ γίνεται γϋ. Θ Ελίνα γίνεται δαςκάλα) 

 
-γ’. Ζρχομαι να τθν αντικαταςτιςω. 
-Τηόκερ. Ρολφ ωραία, ξεκινάμε τθ ςκθνι τθσ πρϊτθσ πράξθσ, εκεί όπου θ 

δαςκάλα, μπαίνει ςτθν τάξθ με τθν καινοφρια ςυμμακιτρια. Ελάτε να 
το δοφμε… 

 
- δαςκ. Καλθμζρα παιδιά! 
-α,β,γϋ.Καλθμζεεεεερα κυρία! 
-δαςκ. Λοιπόν, πριν ξεκινιςουμε το μάκθμα, κα ικελα να ςασ παρουςιάςω 

μια καινοφρια ςυμμακιτριά ςασ, τθ Μιμόηα. Θ Μιμόηα κατάγεται 
από τθν Αλβανία… από ποια πόλθ μου είπεσ Μιμόηα; 

-Μιμ. Από τα Τίρανα, κυρία. 
-δαςκ. Ναι, ναι… Τίρανα και μάλιςτα πιγε και ςχολείο εκεί… αλλά γιατί ςασ 

τα λζω εγϊ, θ Μιμόηα ξζρει πολφ καλά ελλθνικά και μπορεί να ςασ 
ςυςτθκεί και μόνθ τθσ. Μιμόηα… 

-Μιμ. Ναι… με λζνε Μιμόηα και θ καταγωγι μου είναι από τα Τίρανα τθσ 
Αλβανίασ. Ρζρυςι ιρκαμε ςτθν Ελλάδα με τουσ γονείσ μου και φζτοσ 
μετακομίςαμε ςτο Δενδροπόταμο… 

-α. Αυτό που φοβόμουν… Τθν ζβαλε ςτθν τάξθ μασ. 
-β. Καλά, δεν γινόταν να τθ βάλετε ςε άλλθ τάξθ; 
-γ’. Ράντωσ δίπλα μου, δεν ζχει χϊρο να κάτςει! 
-δαςκ. Ραιδιά, ςασ παρακαλϊ πολφ! Ζτςι καλωςορίηετε ζνα νζο παιδί που 

μόλισ ιρκε ςτθν τάξθ ςασ; Μιμόηα, να ςου ςυςτιςω τουσ 
ςυμμακθτζσ ςου, ο Χρόνθσ, ο Βαλάντθσ, θ Αναςταςία, ο Μιχάλθσ… 
ελπίηω να γνωριςτείτε και να γίνεται φίλοι… παιδιά, δε κα 
χαιρετιςετε τθ καινοφρια ςασ ςυμμακιτρια; 

-α. Γεια ςου… 
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-β. Δθλαδι, ςτθν Αλβανία, πιγεσ μζχρι τθ Γϋ Δθμοτικοφ; 
-Μιμ. Ναι… και ςυνζχιςα τθν Δϋ ςε ζνα ςχολείο ςτθ Φλϊρινα… 
-γϋ. Σου αρζςει εδϊ; Ρϊσ ςου φαίνεται το ςχολείο μασ; 
-Μιμ. Καλά είναι, αλλά μου λείπουν οι φίλοι μου… 
-δ. Μιμόηα, αν κζλεισ μπορείσ να κακίςεισ δίπλα μου. Χωράμε τρεισ 

μαηί… ζτςι κα γνωριςτοφμε καλφτερα και κα γίνουμε και εμείσ 
φίλοι… 

-δαςκ. Μπράβο Αναςταςία. Μιμόηα, κζλεισ να πασ εκεί; 
-Μιμ. Ναι, κυρία, ευχαριςτϊ. (Κάκεται) 
-δ. Γεια! Με λζνε Αναςταςία.  
-Μιμ. Χαίρομαι πολφ που ςασ γνωρίηω… 
-δαςκ. Ρολφ ωραία, πολφ ωραία! Ζχετε πολλά να πείτε παιδιά. Κα 

γνωριςτείτε καλφτερα ςτο διάλειμμα, όμωσ. Ράμε λίγο ςτο μάκθμά 
μασ γιατί ζχουμε κακυςτεριςει;  Λογοτεχνία δεν ζχουμε τϊρα; 

-α. Ναι, είμαςτε ςτο βιβλίο «Θ Σοφί ταξιδεφει». 
-δαςκ. Ναι, ναι, ςωςτά. Το ολοκλθρϊςαμε. Ικελα να ρωτιςω ποιο ςθμείο 

του βιβλίου ςασ ζκανε περιςςότερθ εντφπωςθ; 
-β. Πταν θ Σοφί επιςκζφτθκε πάρα πολλά μζρθ ςτο Ραρίςι Τθν Ραναγία 

των Ραριςίων, τον Ρφργο του Άιφελ… 
-γϋ. Το μουςείο του Λοφβρου και τθ Βαςτίλθ… τισ βόλτεσ ςτον Σικουάνα 

και ςτισ πλατείεσ… 
-α. Και ςε μια πλατεία γνϊριςε τον Αμπντοφλ από τθν Αφρικι και γίνανε 

φίλοι. 
-δ. Ναι, άλλα ςτθν αρχι θ Σοφί δεν είχε καταλάβει τα προβλιματα που 

αυτόσ αντιμετϊπιηε ςτο Ραρίςι ωσ μετανάςτθσ. 
-α,β. Λακρομετανάςτθσ. 
-δαςκ. Ναι… είπατε λακρομετανάςτθσ… τι προβλιματα λοιπόν νομίηετε ότι 

ο Αμπντοφλ αντιμετϊπιηε;  
-γϋ. Ιταν μόλισ δεκατριϊν χρονϊν και αναγκαηόταν να πουλάει 

κουρδιςτά χελιδόνια ςτισ πλατείεσ, για να μπορεί να ηιςει… 
-α. ... και επειδι δεν είχε άδεια παραμονισ, κάκε φορά που ζβλεπε 

αςτυνομικό ζτρεχε για να μθν τον ςυλλάβει… 
-β. και το πιο ςθμαντικό… δεν μποροφςε να πάει ςτο ςχολείο, γιατί 

δοφλευε… 
-Μιμ. … μπορϊ να πω και εγϊ κάτι, παρόλο που δεν ζχω διαβάςει το 

βιβλίο; 
-δαςκ. Και βζβαια Μιμόηα. Σε ακοφμε. 
-Μιμ. Να…. Μπορϊ να φανταςτϊ τα προβλιματα του Αμπντοφλ όπωσ και 

οποιουδιποτε άλλου παιδιοφ που ηει ςε ξζνθ χϊρα… 
-δ. Εμζνα πάντωσ το ςθμείο που με εντυπωςίαςε ιταν θ ςυηιτθςθ τθσ 

Σοφί με τον παπποφ τθσ, όταν επιςκζφτθκαν τθ Βαςτίλθ.  
-δαςκ. Ροιο ακριβϊσ Αναςταςία; Κζλεισ να μασ το διαβάςεισ; 
-δ. Ναι κυρία, είναι ςτθ ςελίδα 54. Ο παπποφσ λζει: «-Σοφί, υπάρχουν 

ακόμα πολλζσ αδικίεσ και πολλζσ Βαςτίλεσ ςε όλο τον κόςμο.» Και θ 
Σοφί απαντά: «- Ακόμα κι εδϊ παπποφ, γιατί ςτο Ραρίςι υπάρχουν 
λακρομετανάςτεσ που ηουν ςαν φυλακιςμζνοι. Είναι πολφ άδικο. Ο 
λαόσ πρζπει να επαναςτατιςει.»  
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-δαςκ. Κι εμζνα μου άρεςε αυτό το απόςπαςμα… Μια λοιπόν που 
κινοφμαςτε ςε αυτό το κλίμα, θ επόμενθ εργαςία ςασ, που κα είναι 
ομαδικι είναι θ εξισ: Σχολιάςτε τα λόγια τθσ Σοφί: «Τϊρα, ξζρω ότι 
ελευκερία δεν είναι να κάνεισ ό,τι ςου αρζςει. Είναι κάτι πολφ πιο 
ςθμαντικό…» 

 
Ν   Τ      Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ι   Ν   Ν   Ν   Ν   Ν   !   !   !   !   ! 

 
-δαςκ. Βγείτε διάλειμμα και τα λζμε τθν επόμενθ ϊρα… 
-δ. Μιμόηα, εμείσ ςυνικωσ δουλεφουμε όλοι μαηί. Κζλεισ να μπεισ κι 

εςφ ςτθν ομάδα μασ; Ε, παιδιά; 
-α,β. Ναι…. Αν κζλει κι εκείνθ… 
-Μιμ. Εννοείται ότι κζλω να είμαςτε όλοι μαηί. 
-α,β,γϋ,δ. Καλωςόριςεσ λοιπόν, ςτθν ομάδα μασ… 
 
(Ραγϊνουν ςτισ κζςεισ τουσ) 

 
-Τηόκερ. Ζτςι τα παιδιά καλωςόριςαν τθ Μιμόηα και ζτςι ζγιναν από ξζνοι… 

φίλοι! Δεν λζμε ότι ζτςι γίνεται πάντα… δεν προτείνουμε λφςεισ… 
κζλουμε μόνο να ενδυναμϊςουμε τουσ εαυτοφσ μασ και να 
πιςτζψουμε ότι απλά πράγματα μποροφν να φζρουν ευχάριςτεσ 
αλλαγζσ ςτθ ηωι μασ.  

 
(Ραγϊνει και ο Τηόκερ, όταν φτάςει δίπλα ςτα παιδιά…) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3 
 

Τα παιδιά τθσ τάξθσ 

 

Ζλλθ: Μακιτρια ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανι Ορκόδοξθ με 

καλι ςχολικι επίδοςθ. 

 

Στεφανία: Μακιτρια ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανι 

Ορκόδοξθ, με κάποιεσ δυςκολίεσ ςχολικι επίδοςθ. 

 

Μαριάνκθ: Μακιτρια ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανι 

Ορκόδοξθ, με ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ. 

 

Θωμαι: Μακιτρια ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανι Ορκόδοξθ, 

με ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ και μεγάλθ ςυςτολι ςτθν ζκφραςθ-

ζκκεςθ. Θ Κωμαι, λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων των γονιϊν τθσ, διζκοψε 

ςτα μζςα τθσ ςχολικισ χρονιάσ και δεν ολοκλιρωςε το πρόγραμμα. 

 

Αναςταςία: Μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανι Ορκόδοξθ, με 

πολφ καλι ςχολικι επίδοςθ. Θ Αναςταςία ιταν αρκετά δθμοφιλισ ςτθν τάξθ. 

 

Μαρίνα: Μακιτρια ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανι Ορκόδοξθ, με 

πολφ καλι ςχολικι επίδοςθ αλλά ςυςτολι ςτθν ζκφραςθ – ζκκεςθ.  

 

Ελίνα: Μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, ζντεκα χρονϊν, Κακολικι με πολφ καλι 

ςχολικι επίδοςθ. Θ Ελίνα είχε προθγοφμενθ ςχολικι εμπειρία ςε ςχολείο τθσ 

Αλβανίασ. 

 

Ελεωνόρα: Μακιτρια αλβανικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Μουςουλμάνα με 

δυςκολίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ. 

 

Μιχάλθσ: Μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, με 

καλι ςχολικι επίδοςθ. Εργαηόταν κυρίωσ ατομικά κακϊσ οι γονείσ του δεν 

διευκόλυναν τθ ςυνεργαςία του με τισ ομάδεσ τθσ τάξθσ. 

 

Τάκθσ: Μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, με 

αρκετά καλι ςχολικι επίδοςθ.  

 

Τίμοσ: Μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, με 

αρκετά καλι ςχολικι επίδοςθ και ςυςτολι ςτθ ζκφραςθ – ζκκεςθ.  
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Στζφανοσ: Μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, με 

καλι ςχολικι επίδοςθ. 

 

Σταφροσ: Μακθτισ ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, με 

διαγνωςμζνθ δυςλεξία και ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ. Είχε 

δυςκολίεσ ςτθν κοινωνικοποίθςι του με τθν υπόλοιπθ τάξθ. 

 

Χάρθσ: Μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, με 

διαγνωςμζνθ δυςλεξία και ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ. Είχε 

δυςκολίεσ ςτθν κοινωνικοποίθςι του με τθν υπόλοιπθ τάξθ.  

 

Λευτζρθσ: Μακθτισ ρωςικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Μάρτυρασ του Λεχωβά με 

μζτρια ςχολικι επίδοςθ. Ο Λευτζρθσ εργαηόταν κυρίωσ ατομικά κακϊσ οι γονείσ του 

δεν διευκόλυναν τθ ςυνεργαςία του με τισ ομάδεσ τθσ τάξθσ.  

            

Χρόνθσ: Μακθτισ ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ, 

με μζτρια ςχολικι επίδοςθ. Ο Χρόνθσ ιταν δίδυμοσ αδερφόσ του Βαλάντθ και 

ιδιαίτερα δθμοφιλισ ςτθν τάξθ. 

 

Βαλάντθσ: Μακθτισ ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ 

Ορκόδοξοσ, με μζτρια ςχολικι επίδοςθ. Ο Βαλάντθσ ιταν δίδυμοσ αδερφόσ του 

Χρόνθ και δθμοφιλισ ςτθν τάξθ.  

 

Διμοσ: Μακθτισ ομά ελλθνικισ καταγωγισ, δζκα χρονϊν, Χριςτιανόσ Ορκόδοξοσ 

με αρκετά προβλιματα ςτθ ςχολικι επίδοςθ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4 
 

Συνοπτικι καταγραφι των τεχνικϊν δραματοποίθςθσ 

 

Α) τεχνικζσ που δθμιουργοφν και οριοκετοφν το δραματικό πλαίςιο (Context-

Building): 

 

1. Παγωμζνεσ εικόνεσ: τα παιδιά με τα ςϊματά τουσ δθμιουργοφν μια εικόνα θ 

οποία αποτυπϊνει μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι δράςθσ του δράματοσ ι μια γενικότερθ 

ζννοια ι ιδζα. Θ εικόνα αυτι, που πρζπει να είναι ακίνθτθ, ενζχει μια δυναμικι, 

κακϊσ αποκρυςταλλϊνει όλο το νόθμα τθσ δράςθσ. 

 

2. Ομαδικι διαμόρφωςθ χϊρου: τα παιδιά καλοφνται να δθμιουργιςουν το 

περιβάλλον ςτο οποίο κα διαδραματιςτεί θ δραματοποίθςθ. Για να 

μεταμορφϊςουν τθν αίκουςα ςτον επικυμθτό μυκοπλαςτικό χϊρο χρθςιμοποιοφν 

τα κατάλλθλα αντικείμενα: υφάςματα, χαρτόνια, μικροαντικείμενα, μουςικά 

όργανα (φροντιςτθριακά αντικείμενα) 

 

3. Πινακίδεσ ι τίτλοι: ζχουν επεξθγθματικό χαρακτιρα ςτο δράμα, κακϊσ 

χρθςιμοποιοφνται για να διευκολφνουν τθν κατανόθςθ μιασ ιςτορίασ. Συνικωσ 

παρουςιάηονται για να δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον χϊρο που 

διαδραματίηεται μια δράςθ. 

 

4. υλλογικόσ χαρακτιρασ: μια ομάδα παιδιϊν παίηει ςυλλογικά ζνα ρόλο. 

Ουςιαςτικά πρόκειται για μια μορφι αυτοςχζδιου διαλόγου μεταξφ παιδιϊν που 

ςυμμετζχουν ςυλλογικά ςτον ρόλο. Κάκε μακθτισ μπορεί ελεφκερα να μιλιςει 

όποτε κεωρεί ότι προςφζρει ςτον ρόλο. 

 

5. Περίγραμμα χαρακτιρα (role on the wall): οι μακθτζσ ςχεδιάηουν ςε ζνα μεγάλο 

χαρτί το περίγραμμα ενόσ ρόλου που τουσ ενδιαφζρει. Ρροςκζτουν ςτο περίγραμμα 

ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και χαρακτθριςμοφσ που αφοροφν τον ςυγκεκριμζνο ρόλο, 

του χαρίηουν ποιιματα, τραγοφδια και ςυμβουλζσ ι ςυνκζτουν για αυτόν, ατομικά 

ι ομαδικά, κείμενα όπωσ επιςτολζσ, γράμματα, ευχζσ και οδθγίεσ. 

 

6. Χάρτθσ τθσ ιςτορίασ: ςυνικωσ ςχεδιάηεται από τα παιδιά πριν αςχολθκοφν με τθ 

δράςθ τθσ ιςτορίασ και αναλάβουν ρόλουσ. Σε αυτόν, εκτόσ από το περιβάλλον, 

τοποκετοφν τα ςθμαντικότερα γεγονότα και επειςόδια. 

 

7. Αντικείμενα του χαρακτιρα (objects of character): μια ςειρά αντικειμζνων 

(φωτογραφίεσ, γράμματα, ροφχα, θμερολόγια, μικροαντικείμενα) χρθςιμοποιείται 

από τον εκπαιδευτικό-εμψυχωτι, προκειμζνου να ειςάγει ζνα καινοφριο ρόλο. Τα 
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αντικείμενα χρειάηεται να είναι ςυνδεδεμζνα νοθματικά μεταξφ τουσ, με τρόπο 

που, μζςα από κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, να οδθγοφν τουσ μακθτζσ ςε ςυμπεράςματα 

για τον ρόλο. 

 

8. Ξενάγθςθ: με μια μορφι αφιγθςθσ, μια ομάδα μακθτϊν παρζχει πλθροφορίεσ 

για το περιβάλλον που πραγματοποιείται το δράμα. Κακϊσ παρζχει τθ δυνατότθτα 

για μια λεπτομερι περιγραφι του δραματικοφ χϊρου, μπορεί να αποτελζςει ζνα 

μζςο για να προςεγγίςουν οι μακθτζσ ζνα διδακτικό αντικείμενο και να το 

παρουςιάςουν κεατρικά ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ.  

 

9. Χορικι απαγγελία (choral speak): τα παιδιά αναλαμβάνουν να προετοιμάςουν 

ζνα κείμενο-ερζκιςμα, χρθςιμοποιϊντασ ρυκμικζσ κινιςεισ, ιχο, αυτοςχζδιεσ 

μελωδίεσ και επαναλθπτικά μοτίβα. 

 

10. Ιςτορία με προςφορά δφο λζξεων (word at a time): κάκε μακθτισ, εκτόσ ρόλου, 

περιμζνει τθ ςειρά του για να προςφζρει ςτον κφκλο μία ι δφο λζξεισ και να 

ςυμβάλλει ςτθ ςφνκεςθ μιασ ςυνολικισ αυτοςχζδιασ ιςτορίασ. 

 

11. Κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ: μζςα από κινιςεισ ι ολοκλθρωμζνα κινθτικά/ 

χορευτικά δρϊμενα δίνεται θ δυνατότθτα ςτα παιδιά να εκφραςτοφν. Θ ςυμβολι 

τθσ μουςικισ, είτε θχογραφθμζνθσ είτε αυτοςχζδιασ με απλά μουςικά όργανα, είναι 

ςθμαντικι. 

 

12. Παιχνίδια: μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν αρχι κάκε ςυνάντθςθσ, 

προκειμζνου να προετοιμάςουν τθν τάξθ ςτθ δραματικι διαδικαςία, προςφζροντασ 

ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα παιδιά. Επιπλζον, μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα επόμενο ςτάδιο για τθν ειςαγωγι του κζματοσ τθσ 

δραματοποίθςθσ που κα διερευνθκεί κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου. Ακόμθ, 

μπορεί ζνα παιχνίδι να εξελιχκεί ςε δράμα.  

 

13. Πακζτο εξερεφνθςθσ: αποτελεί ζνα ςφνκετο ερζκιςμα που ζχει δθμιουργθκεί 

από περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία και αποτελεί ζναυςμα για τθ δθμιουργία μιασ 

ιςτορίασ. Αποτελείται από διάφορα μικροαντικείμενα (προςωπικά αντικείμενα, 

φωτογραφίεσ, επιςτολζσ κι άλλα ζγγραφα), που όταν οι μακθτζσ τα 

αντιπαραβάλλουν προςεχτικά αποκτοφν νόθμα και αναδφουν μια ιςτορία.  
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Β) Τεχνικζσ που αφοροφν το αφθγθματικό μζροσ τθσ ιςτορίασ και τθν ανάπτυξθ 

τθσ πλοκισ (Narrative): 

 

14. υνζντευξθ: κάποιοι μακθτζσ επιλζγονται να εκμαιεφςουν πλθροφορίεσ, 

κίνθτρα, ςυμπεριφορζσ, δυνατότθτεσ κζτοντασ τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ, ενϊ οι 

υπόλοιποι καλοφνται να απαντιςουν.  

 

15. Σθλεφωνικι επικοινωνία: ζνα ηευγάρι ςυμμετζχει ςε ρόλο ςε μια τθλεφωνικι 

ςυνδιάλεξθ, ενϊ θ υπόλοιπθ τάξθ παρακολουκεί. Μζςα από τθν τθλεφωνικι 

επικοινωνία δίνονται πλθροφορίεσ, αναηθτοφνται ςυμβουλζσ, δθμιουργείται 

δραματικι ζνταςθ και παράλλθλα εξελίςςεται θ πλοκι τθσ ιςτορίασ. 

 

16. Ρεπορτάη-τθλεοπτικι εκπομπι: οι μακθτζσ ςε ρόλο δθμοςιογράφου ι 

τθλεοπτικοφ παρουςιαςτι καλοφνται να παρουςιάςουν τθν ιςτορία από μια νζα 

οπτικι γωνία που τουσ προςφζρει απόςταςθ από τουσ πρωταγωνιςτζσ τθσ ιςτορίασ. 

Στθν εκπομπι μποροφν να ςυμμετζχουν ειδικοί προςκεκλθμζνοι (επιςτιμονεσ, 

καλλιτζχνεσ, πολιτικοί), οπότε φωτίηονται διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ υπόκεςθσ. 

 

17. Καρζκλα των αποκαλφψεων ι καυτι/ανακριτικι καρζκλα (hot-seating): μια 

ομάδα μακθτϊν, εντόσ ι εκτόσ ρόλου, κζτει ερωτιςεισ ςε ζνα χαρακτιρα του 

δράματοσ που παραμζνει ςε ρόλο. Ο ρόλοσ αυτόσ κάκεται ςτθν καρζκλα των 

αποκαλφψεων και ςυνικωσ βρίςκεται απζναντι από τθν υπόλοιπθ ομάδα που κζτει 

ερωτιςεισ. Μζςα από τθν τεχνικι φωτίηονται τα κίνθτρα, οι αξίεσ, οι αντιλιψεισ, οι 

ςτάςεισ, οι επικυμίεσ και θ ςυμπεριφορά του ρόλου. 

 

18. Αυτοςχεδιαςμόσ: μπορεί να αποτελζςει αυτόνομθ μορφι κεατρικισ ζκφραςθσ 

που αξιοποιείται αυτοτελϊσ από μία τάξθ. Τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε ζναν 

αυτοςχεδιαςμό προκειμζνου να βιϊςουν άμεςα ζνα μζροσ τθσ ιςτορίασ. Στόχοσ 

είναι να ςυνειδθτοποιιςουν τθν κατάςταςθ που αντιμετωπίηουν και να 

προχωριςουν ςε βακφτερα νοιματα. Βζβαια, θ τεχνικι, πζρα από τθν αυτοςχζδια 

μορφι τθσ, μπορεί να παρουςιαςτεί με μια πιο δομθμζνθ μορφι, κακϊσ 

προαποφαςίηονται από τα μζλθ τθσ ομάδασ ι τον εκπαιδευτικό κάποια ςθμεία τθσ 

δομισ του. 

 

19. Δάςκαλοσ ςε ρόλο: ο εκπαιδευτικόσ ι εμψυχωτισ αναλαμβάνει ζνα ρόλο ςτθ 

δραματοποίθςθ με τα παιδιά για να εξυπθρετιςει κάποιουσ ςκοποφσ: διεγείρει το 

ενδιαφζρον τθσ τάξθσ, ενιςχφει τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν, ελζγχει τθ δράςθ, 

προκαλεί δραματικι ζνταςθ, αμφιςβθτεί τθν επιφανειακι ςκζψθ, αναπτφςςει 

επιλογζσ και αμφιβολίεσ, εξελίςςει τθν αφιγθςθ και δθμιουργεί δυνατότθτεσ 

αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
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20. Παιχνίδια ρόλων-ςυμβοφλια (meetings): οι μακθτζσ ςε ρόλο ςυγκεντρϊνονται 

για να ςχεδιάςουν ζνα πλάνο δράςθσ, να αποφαςίςουν από κοινοφ για ζνα κζμα 

που τουσ απαςχολεί, να βρουν λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα. Κάκε παιδί ςυμμετζχει ςτο 

ςυμβοφλιο εκφράηοντασ τισ κζςεισ και απόψεισ του ρόλου του. 

 

21. Μια μζρα ςτθ ηωι (a day in the life): μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τα παιδιά 

προκειμζνου να παρουςιαςτοφν διάφορα ςτιγμιότυπα από τθν κακθμερινότθτα 

ενόσ ρόλου. Επίςθσ, οι μακθτζσ μποροφν να εφαρμόςουν τθν τεχνικι προκειμζνου 

να αναηθτιςουν ςτοιχεία και να διερευνιςουν γεγονότα που οδιγθςαν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. 

 

22. Φανταςτικόσ προβολζασ: μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ 

τεχνικζσ δραματοποίθςθσ (παγωμζνθ εικόνα, αυτοςχεδιαςμό, παιχνίδι ρόλων), 

αρκεί να υπάρχουν αρκετζσ ομάδεσ ςτθν τάξθ που δουλεφουν παράλλθλα πάνω ςε 

ζνα κζμα· ο εκπαιδευτικόσ παγϊνει τθ ςυνολικι δράςθ όλων των ομάδων και δίνει 

ςιμα να ςυνεχίςει τθ δράςθ τθσ μόνο μία ομάδα, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κα 

ςταματιςει για να ςυνεχίςει μια άλλθ. Ζτςι, θ δράςθ ςυγκεντρϊνεται ςε 

διαφορετικά ςθμεία τθσ τάξθσ, από διαφορετικζσ κάκε φορά ομάδεσ. 

 

23. Μανδφασ του ειδικοφ (mantle of the expert): οι μακθτζσ καλοφνται να πάρουν 

ρόλουσ «ειδικϊν» (επιςτθμόνων, επαγγελματιϊν) και με τθ γνϊςθ που τουσ παρζχει 

ο ρόλοσ τουσ να αναλάβουν ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο. Ωσ «ειδικοί» του κζματοσ, οι 

ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν υψθλότερο status και παράλλθλα βιϊνουν τθν εμπειρία 

ςε ςχετικι απόςταςθ, μια και αναπτφςςονται επαγγελματικοί κϊδικεσ και κανόνεσ. 

Ο μανδφασ του ειδικοφ ενιςχφει τθν ενιαιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, τον ςυνδυαςμό των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθν ολόπλευρθ αξιοποίθςθ των γνϊςεων και των 

βιωμάτων των παιδιϊν. 

 

 

Γ) Τεχνικζσ που αφοροφν τθ δθμιουργία αναπαραςτάςεων, μζςα από επιλεκτικι 

χριςθ τθσ γλϊςςασ και των χειρονομιϊν (Poetic): 

 

24. Μεταμόρφωςθ: οι ςυμμετζχοντεσ, είτε ατομικά είτε ομαδικά, αναπαριςτοφν με 

τα ςϊματά τουσ αντικείμενα, περιβάλλοντα ι πλάςματα τθσ φανταςίασ, μζςα από 

τα οποία μιλοφν και εκφράηουν ιδζεσ και απόψεισ ςε ςχζςθ πάντα με το κζμα του 

δράματοσ.  

 

25. Δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ: παράλλθλα με τθν αναπαράςταςθ των γεγονότων 

μιασ ιςτορίασ από μακθτζσ υπάρχει και θ αφιγθςι τθσ από ζνα μακθτι εκτόσ 

ρόλου ι από τον εκπαιδευτικό. Ζτςι, θ ομάδα ζχει τθ δυνατότθτα να κακυςτεριςει 

αρκετά τθ δράςθ και να εςτιάςει ςε γεγονότα που κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικά. 
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26. Σελετουργία (ritual): τα παιδιά αποτελοφν μζλθ μιασ ομάδασ ςτθν οποία 

δοκιμάηονται ςυνεχϊσ, κακϊσ καλοφνται να ακολουκιςουν ςυγκεκριμζνουσ 

κϊδικεσ και κανόνεσ. Κάκε μζλοσ καλείται να αντιδράςει ατομικά ςτο ςφνολο των 

ερεκιςμάτων που προκαλοφνται από τθ ςυνφπαρξθ ςτθν ομάδα. 

 

27. Σελετι (ceremony): τα παιδιά αναπαριςτοφν τθ διαδικαςία διάφορων τελετϊν 

προκειμζνου να ςθματοδοτιςουν κάποια ςθμαντικά γεγονότα (γάμο, μνθμόςυνο, 

γιορτι, γενζκλια, παρζλαςθ, χρθςμοδοςία). Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ζχει 

πολιτιςμικι και ιςτορικι αξία κακϊσ εμπλζκονται τα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά 

των ςυμμετεχόντων. 

 

28. Αναδρομι ςτο παρελκόν (flashback): χρθςιμοποιείται ςε μια κρίςιμθ ςτιγμι 

του δράματοσ, όπου τα παιδιά καλοφνται να δθμιουργιςουν ςκθνζσ του 

παρελκόντοσ, που προθγοφνται δθλαδι τθσ δεδομζνθσ ςτιγμισ. Μζςα από τθν 

αναδρομι ςτο παρελκόν ςκοπόσ είναι να φωτιςτοφν γεγονότα που ερμθνεφουν και 

ενιςχφουν τθ ςχζςθ του παρόντοσ με τθν ιςτορία. 

 

29. Λαϊκζσ μορφζσ (folk-forms)1: οι ςυμμετζχοντεσ προβαίνουν ςε αναπαράςταςθ 

κάποιων ςκθνϊν παραδοςιακϊν πολιτιςμϊν: ςκθνζσ τθσ κακθμερινότθτασ μιασ 

εκνοτικισ ομάδασ, παραδοςιακζσ γιορτζσ με τραγοφδια και χοροφσ, ιεραρχικζσ και 

κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

 

30. Θζατρο φόρουμ ι κζατρο τθσ αγοράσ (forum theatre): χρθςιμοποιείται για να 

διερευνιςει τρόπουσ με τουσ οποίουσ ζνασ καταπιεςμζνοσ μπορεί να άρει μια 

καταπιεςτικι ςυμπεριφορά ι ευρφτερα για να διερευνιςει ζνα κζμα, μια 

κατάςταςθ, ζνα πρόβλθμα. Σε γενικζσ γραμμζσ, μια ομάδα παρουςιάηει ςτο κοινό 

μια ςκθνι ςτθν οποία υπάρχει ζνα κοινωνικό ι πολιτικό πρόβλθμα (διαμάχθ). Θ 

ςκθνι τελειϊνει με μια λφςθ που δίνεται ςτο πρόβλθμα. Σαφϊσ, δεν ςυμφωνοφν 

όλοι οι κεατζσ με τθ λφςθ που δόκθκε. Τότε θ παράςταςθ παίηεται από τθν αρχι, 

μόνο που τθ δεφτερθ φορά, οι κεατζσ μποροφν να ςυμμετζχουν: ζχουν το δικαίωμα 

να ςταματιςουν τθ δράςθ και να αντικαταςτιςουν τουσ θκοποιοφσ, δοκιμάηοντασ 

οι ίδιοι τισ προτάςεισ τουσ. Το Forum Theatre δεν επιδιϊκει να βρει τθν 

καταλλθλότερθ λφςθ ςτο πρόβλθμα, αλλά να ερευνιςει τα αίτια που οδθγοφν ςτθν 

καταπίεςθ και να προτείνει εναλλακτικζσ δράςεισ, ενδυναμϊνοντασ τον 

καταπιεςμζνο. 

 

 

                                                
1 O όροσ χρθςιμοποιείται για να αποδϊςει ςτα ελλθνικά τον αγγλικό όρο Folk Forms, μια τεχνικι που 
προτείνεται από τουσ Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 58. 
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Δ) Τεχνικζσ που εμβακφνουν τθν ανταπόκριςθ και τον αναςτοχαςμό των 

ςυμμετεχόντων αναφορικά με τθ δραματικι εμπειρία (Reflective): 

 

31. Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ (thought-tracking): θ δράςθ των παιδιϊν παγϊνει από 

τον εκπαιδευτικό ςε κάποιο κρίςιμο και ενδιαφζρον ςθμείο. Τότε, τα παιδιά 

καλοφνται να μπουν ςε ρόλο και να αποκαλφψουν τισ βακφτερεσ επικυμίεσ τουσ, τισ 

ςκζψεισ τουσ, τισ ανθςυχίεσ τουσ, τα ςυναιςκιματά τουσ. Απαραίτθτο είναι να 

εκφραςτοφν ςε πρϊτο πρόςωπο ενικοφ. 

 

32. Αντικρουόμενεσ ςκζψεισ ι ςυμβουλζσ (voices in the head): οι ςυμμετζχοντεσ, 

είτε ςε ρόλο τθσ ςυνείδθςθσ ενόσ χαρακτιρα που καλείται να πάρει μια 

κακοριςτικι απόφαςι ι βρίςκεται ςε ζνα μεγάλο δίλθμμα είτε εκτόσ ρόλου, 

προτείνουν ςτον χαρακτιρα λφςεισ, του δίνουν ςυμβουλζσ ι εκφράηουν τθ ςκζψθ 

του. Σαφϊσ, οι ςκζψεισ και οι ςυμβουλζσ που προτείνονται μπορεί να είναι 

αντικρουόμενεσ, οπότε ο χαρακτιρασ καλείται να εξετάςει όλεσ τισ παραμζτρουσ, 

να αναπτφξει κριτικι ςκζψθ και να προβεί ςε ςυνειδθτζσ επιλογζσ. 

 

33. Λίςτα δϊρων: χρθςιμοποιείται όταν κάποιοσ χαρακτιρασ του δράματοσ 

αναλαμβάνει να αγοράςει ςυγκεκριμζνα δϊρα ςε κάποιουσ άλλουσ ρόλουσ, 

ανάλογα πάντα με τθν εμπειρία που βίωςε και τα ςθμεία τθσ ιςτορίασ που κζλει να 

τονίςει. Βζβαια, ςτθν επιλογι των δϊρων επιδρά και ο χαρακτιρασ του κάκε 

παραλιπτθ. 

 

34. Τποςτιριξθ κζςθσ-ςφγκρουςθ (taking sides): οι ςυμμετζχοντεσ τοποκετοφνται 

ςε μια νοθτι γραμμι που ςυνδζει δφο άτομα τα οποία βρίςκονται ςε 

αντιπαράκεςθ. Πςο πιο κοντά βρίςκονται ςτον ζναν πόλο, τόςο πιο πολφ δθλϊνουν 

ότι υποςτθρίηουν τον ρόλο που βρίςκεται ςτον πόλο αυτό. Στο κζντρο τθσ νοθτισ 

γραμμισ τοποκετοφνται οι αναποφάςιςτοι.  

 

35. Ανάδειξθ ιςχφοσ (status): κάκε μακθτισ περπατάει ςτον χϊρο ζχοντασ ςτο 

μζτωπό του κολλθμζνο ζνα καρτελάκι που δθλϊνει τον ρόλο που υποδφεται. 

Κανζνα παιδί δεν πρζπει να διαβάςει και να γνωρίηει ποιο ρόλο υποδφεται. Στθ 

ςυνζχεια, κάκε μακθτισ κρίνοντασ από τθ ςυμπεριφορά, τισ αντιδράςεισ, τουσ 

χαιρετιςμοφσ των υπόλοιπων ςυμμακθτϊν του απζναντί του, προςπακεί να 

ανιχνεφςει αν υποδφεται ζνα χαρακτιρα με υψθλό ι χαμθλό status. . Θ τεχνικι 

μπορεί να εξελιχκεί ηθτϊντασ από τα παιδιά –που αντιλιφκθκαν το status τουσ– να 

ςτακοφν όρκιοι ςε μια «κλίμακα κοινωνικισ βαρφτθτασ», ξεκινϊντασ, δθλαδι, από 

τον πιο δυνατό χαρακτιρα να καταλιξουν ςτον πιο αδφναμο.  

 

36. Δείπνο ςυγγραφζων: προχποκζτει τθν ανάγνωςθ κάποιων λογοτεχνικϊν 

βιβλίων από τθν τάξθ. Οι μακθτζσ, ςε ρόλο ςυγγραφζα ι άλλων μελϊν τθσ ομάδασ 
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που ςυνεργάςτθκε για κάποιο από τα λογοτεχνικά βιβλία (εκδότθσ, εικονογράφοσ, 

μεταφραςτισ) είναι καλεςμζνοι ςε ζνα δείπνο ςτο οποίο μποροφν να ςυηθτιςουν 

για το βιβλίο που εκπροςωποφν. Δίνουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία του βιβλίου ι 

αναςτοχάηονται πάνω ςτα ςθμαντικότερα κζματα που κίγονται ςε αυτό και τουσ 

αφοροφν. 

 

37. Οπτικι γωνία (ι αλλαγι οπτικισ γωνίασ): αποκαλφπτει ιδεολογικζσ, κοινωνικζσ 

και πολιτιςμικζσ αντιλιψεισ των ατόμων που εκφράηονται κάκε φορά. Μπορεί να 

εφαρμοςτεί με αφθγθματικι μορφι ενόσ μονολόγου, όπου ζνασ ιρωασ 

παρουςιάηει τθν ιςτορία από τθ δικι του οπτικι (Giving Witness)2 ι με τθ μορφι 

κεατρικισ αναπαράςταςθσ, όπου τα παιδιά παρουςιάηουν με δράςεισ τισ διάφορεσ 

εκδοχζσ μιασ ιςτορίασ (This Way/ That Way).3 

 

38. Παραγωγι κειμζνου: οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να γράψουν, εντόσ ι εκτόσ 

ρόλου, κάποια κείμενα ςε ςχζςθ πάντα με το κζμα, τισ ανάγκεσ και τισ ςυνκικεσ του 

δράματοσ. Ρροτεινόμενεσ γραπτζσ εργαςίεσ αποτελοφν τα θμερολόγια, τα 

γράμματα, οι επιςτολζσ, οι βιβλιοκριτικζσ, οι ιςτορίεσ με διαφορετικό τζλοσ. 

 

Κοφκλα εμψφχωςθσ 

Ρζρα από τισ τεχνικζσ δραματοποίθςθσ που περιγράφθκαν παραπάνω, θ κοφκλα 

εμψφχωςθσ αποτελεί ζνα διευκολυντικό μζςο για τθν αναφορά κεμάτων 

μειονότθτασ, ιδιαιτερότθτασ και για τθ λφςθ δφςκολων καταςτάςεων. Ουςιαςτικά ο 

εκπαιδευτικόσ-εμψυχωτισ χρθςιμοποιεί μια κοφκλα (μαριονζτα, γαντόκουκλα), 

μζςα από τθν οποία μπορεί να ςυηθτιςει με τουσ μακθτζσ διάφορα κζματα που 

τουσ αφοροφν, τουσ απαςχολοφν ι τουσ προβλθματίηουν, χωρίσ να εμπλζκονται οι 

ίδιοι ςυναιςκθματικά.  

 

                                                
2
 Neelands & Goode 2000, ό.π., ς. 78. 

3 Π.π., ς. 90. 


