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ABSTRACT 

 

           With the official introduction of Drama Education in elementary school 

(1990), the Greek State invests on this newly established teaching object and helps 

the drama educator to meet the growing demands of the program. 

The first handbook for the teacher is being published, the pilot adaptation of 

the "Melina Program" begins and a basic core for Drama Education is being created, 

on which the instructor will be based to achieve effective approach to this specific 

scientific field. Shortly after, the introduction of Drama Education is being instituted 

in After School Programs. This includes activities of various interest, taking place two 

hours a week in the afternoon program, by teachers of corresponding speciality.  

 The current study, aims to the determination of the image presented by this 

subject, in terms of After School Programs. 

In the first place we delve on a relative bibliography and located our research 

reports associated with it. The point that is worth to mention at this stage is the 

doubtful function of the program. 

Subsequently, with the help of empirical research, we tried to highlight the 

overall picture presented by the subject in question in premises of After School 

Programs. 

Among the precious conclusions of this research effort, we discern courses by 

Drama Educators taking place  in extremely small classrooms, without the use of the 

appropriate equipment, failure to program of actions (non-fixed time of  children’s 

departure) and the lack of happenings’ organization in two circles with 

corresponding content of activities. At the same time, the failure to actions with 

inter-thematic elements are being noticed, as well as the students’ fatigue and the 

lack of adequate pedagogical training of teachers. 

Drama teachers do not develop a special cooperation with the other 

institutions of the program and point out the need for change in attitude in After 

School Programs (care babysitting). Finally, they suggest initiatives by the State, for 

organizing special training programs of effective crisis management in the classroom. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
Με την επίσημη εισαγωγή της Θεατρικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο 

εκδίδεται το πρώτο εγχειρίδιο-βοήθημα για το δάσκαλο, αρχίζει η πιλοτική 

εφαρμογή του προγράμματος “Μελίνα” και δημιουργείται η αρχή, πάνω στην οποία 

θα στηριχτεί ο εκπαιδευτικός για να συμβάλλει στην καλλιέργεια του θεάτρου ως 

πρακτική τέχνης στο Σχολείο. Λίγο αργότερα θεσμοθετείται η εισαγωγή της 

Θεατρικής Αγωγής στο πρόγραμμα του Ολοήμερου. Αυτή περιλαμβάνει 

δραστηριότητες ποικίλου ενδιαφέροντος, που πραγματοποιούνται για ένα δίωρο 

την εβδομάδα στην απογευματινή ζώνη του προγράμματος από εκπαιδευτικούς της 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

Με την παρούσα εργασία, επιδιώκεται η αποτύπωση της εικόνας, που 

παρουσιάζει η θεατρική αγωγή-το εκπαιδευτικό δράμα, στα πλαίσια του ολοήμερου 

προγράμματος. 

Μελετήσαμε έτσι κατ’ αρχάς τη σχετική με το θέμα μας βιβλιογραφία, 

επιμένοντας στις ερευνητικές αναφορές, που σχετίζονταν με αυτό. Το στοιχείο, που 

Ό,τι ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, συνίσταται στην προβληματική λειτουργία του 

προγράμματος. 

Στη συνέχεια-και με τη βοήθεια της εμπειρικής έρευνας-επιχειρήσαμε να 

αναδείξουμε τη γενικότερη εικόνα, που παρουσιάζει το εν λόγω αντικείμενο στους 

χώρους της απογευματινής ζώνης. 

Μεταξύ των πολύτιμων συμπερασμάτων της συγκεκριμένης ερευνητικής 

προσπάθειας, διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση των μαθημάτων από τους 

θεατρολόγους σε ασφυκτικά μικρές αίθουσες και χωρίς τη χρήση των κατάλληλων 

εξοπλισμών, τη μη τήρηση του υποχρεωτικού προγράμματος των δράσεων (μη 

σταθερός χρόνος αποχώρησης των παιδιών) και την απουσία οργάνωσης των 
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δρωμένων σε δύο κύκλους με αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων. 

Ταυτόχρονα επισημαίνεται η ανυπαρξία δράσεων με στοιχεία διαθεματικότητας, η 

κόπωση των μαθητών και η έλλειψη της απαιτούμενης παιδαγωγικής κατάρτισης 

από τους διδάσκοντες. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
στιχ.= στίχοι 

 

βλ.= βλέπε 

 

όπ.π= όπως παραπάνω 

 

σ.= σελίδα 

 

σ.σ. =σύνολο σελίδων 

 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.= Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα 

 

Κ.Θ.Β.Ε.= Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 

 

Θ.Α.= Θεατρική Αγωγή 

 

Π.Δ.= Προεδρικό Διάταγμα 

 

Φ.Ε.Κ.= Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

 

Θ.Π. = Θεατρικό Παιχνίδι 

 

Α.Π.= Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.= Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Ο.Ε.Δ.Β.= Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 

 

Η.Π.Α.= Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

επιμ.= επιμέλεια 

 

Δ.Ο.Ε.= Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 

 

Τ.Δ.Α.= Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης 

 

Φ.= Φύλλο 

 

Π.Δ.Α.= Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης 

 

Π.Ο.Σ.= Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο ή Π.Ο.Σ.= Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο 

 

Ο.Σ.Δ.Ω.= Ολοήμερο Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου 

 

Ο.Σ.= Ολοήμερο Σχολείο 
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Α/Βάθμια= Πρωτοβάθμια και  Β/Βάθμια= Δευτεροβάθμια 

 

τ.μ.= τετραγωνικά μέτρα 

 

Ο.Α. =Οπτικοακουστικά 

 

Η/Υ= Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 

κ.α. =και άλλοι 

 

Δρ.= Δραματοποίηση 

 

Π.Ψ.Ε.Λ.= Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό 

 

Σ.Α.Κ.Α.= Στρατηγικές Αντιμετώπισης Καταστάσεων Άγχους 

 

Φ.Π.Ψ.= Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 

 

Ν.Α.Π.= Νέου Αναλυτικού Προγράμματος 

 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.= Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων δημοσίων Υπαλλήλων 

 

Α/Α= Αύξων Αριθμός 

 

δηλ.= δηλαδή 

 

Δημ.Σχ.= Δημοτικό Σχολείο 

 

ενν.= εννοείται 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

     Η εν λόγω προσπάθεια δεν θα είχε επιτυχή κατάληξη χωρίς την επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής της εργασίας μου. 

     Στο σημείο αυτό του μνημονίου επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή 

του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης και επόπτη της εν λόγω Διατριβής 

κ.Τηλέμαχο Μουδατσάκι. Με τις εύστοχες παρατηρήσεις  και τις ουσιαστικές του 

επισημάνσεις, με βοήθησε σημαντικά να ξεπεράσω τα προβλήματα που ανέκυπταν 

στην πορεία και να υπερνικήσω κάθε εμπόδιο και δυσκολία, που παρουσιαζόταν 

κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας. 

     Επίσης ευχαριστώ θερμότατα τον Καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. 

Ιωάννη Πυργιωτάκη, ο οποίος μου έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές και με 

‘προβλημάτισε’ γόνιμα και δημιουργικά αναφορικά με τα ζητήματα του 

Ολοημέρου. Χωρίς τη μεθοδολογικές του επισημάνσεις και την αμέριστη 

συμπαράστασή του η εν λόγω εργασία δεν θα είχε ολοκληρωθεί. 

     Οφείλω να ευχαριστήσω, ακόμη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών Παν/μίου Πελοποννήσου κα. Βάσω Μπαρμπούση, η οποία με 

την επιστημονική εγκυρότητα που την διέπει, μου παρείχε τις πολύτιμες συμβουλές 

της για την ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους της εργασίας. 

     Τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω και σε όλα εκείνα τα άτομα, 

που με βοήθησαν έμμεσα αλλά παράλληλα και ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της 

παρούσας έρευνας. Την φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης 

Κακέπη Μαρία, καθώς επίσης και τους προσωπικούς μου φίλους και 

εκπαιδευτικούς κ. Αναγνωστάκη Γεώργιο, Φουντουλάκη Αντώνιο, Ζαρκάδη 

Θεοδώρα. 

     Θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω, επίσης, σε όλους τους Διευθυντές 

σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς της Θ.Α, οι οποίοι δέχτηκαν πρόθυμα 

να συνεργαστούν μαζί μου για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας. 
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       Τέλος, θεωρώ προσωπική μου υποχρέωση να ευχαριστήσω τους γονείς μου και 

όλους τους φίλους μου ,που ο καθένας με τον τρόπο του, μου συμπαραστάθηκε και 

με ενεθάρρυνε στην ομολογουμένως δύσκολη και επίπονη αυτή προσπάθεια. 

Ρέθυμνο 

Σεπτέμβριος 2011 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

    
        Τα τελευταία χρόνια επιδιώκεται όλο και περισσότερο η μη σχολειοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου των μαθητών και ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος 

με αντικείμενα, που θα χαλαρώνουν και ταυτόχρονα θα ξεκουράζουν τα παιδιά.   

Ένα από αυτά τα αντικείμενα θεωρείται η Θεατρική Αγωγή και έκφραση των 

μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Το συγκεκριμένο αντικείμενο προσφέρεται από 

εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας στο πρόγραμμα του Ολοήμερου 

Σχολείου. Αν ο σύγχρονος εκπαιδευτικός επιθυμεί να προετοιμάσει πολίτες 

έτοιμους για τη ζωή, αν επιδιώκει να αποδώσει μια «φέτα ζωής» στη σχολική του 

τάξη, είναι ανάγκη να αξιοποιήσει τις εν λόγω δραστηριότητες στο καθημερινό του 

μάθημα. 

      Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται αποκλειστικά στην έννοια της 

Θεατρικής Αγωγής. Ύστερα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή, κατά την οποία 

παρουσιάζεται η σχέση του παιδιού με το θέατρο, επιχειρείται η ανάδειξη του 

νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής του συγκεκριμένου αντικειμένου στη σχολική 

τάξη. 

     Το δεύτερο μέρος του παρόντος πονήματος έχει ως σημείο αναφοράς του το 

Ολοήμερο σχολείο. Ύστερα από μια συνοπτική περιγραφή των κοινωνικο-πολιτικών 

ζυμώσεων, που οδήγησαν διεθνώς στην καθιέρωση του συγκεκριμένου θεσμού, 

επιχειρείται η καταγραφή της κατάστασης στον ελληνικό χώρο και προσδιορίζεται 

το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος στη χώρα μας. 

     Έπειτα, παρουσιάζεται η σημερινή εικόνα του θεσμού στον ευρωπαϊκό χώρο και 

τις Η.Π.Α. Λίγο παρακάτω, αναδεικνύεται το νομοθετικό πλαίσιο εξέλιξης του 

συγκεκριμένου προγράμματος στην Ελλάδα και επισημαίνονται οι βασικές μορφές 

του με τα αντίστοιχα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.       
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        Στα επόμενα κεφάλαια της εν λόγω μελέτης θίγονται τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο. Στο ίδιο μέρος της 

εργασίας παρουσιάζονται διεξοδικά οι διάφορες μορφές της Θ.Α. στο ολοήμερο 

πρόγραμμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί 

ειδικότητας,  οι ρόλοι που αυτοί αναλαμβάνουν στην όλη  διαδικασία, καθώς και η 

προσφορά των θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη του μαθητή.  

Το επόμενο μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην οριοθέτηση 

του θέματος, που διαπραγματευόμαστε. Επισημαίνονται τα κίνητρα ενασχόλησης 

μας με το εν λόγω ζήτημα και παρουσιάζονται οι σχετικές με το θέμα ερευνητικές 

αναφορές. Ειδικότερα, εντοπίζονται οι αντίστοιχες μελέτες που αποδεικνύουν την 

ερευνητική ενασχόληση των επιστημόνων με το εν λόγω πεδίο. 

     Το επόμενο τμήμα της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει τα ζητήματα 

μεθοδολογίας της έρευνας. Συγκεκριμένα, κατατίθεται η προβληματική της 

έρευνας, επισημαίνεται η αναγκαιότητα-σπουδαιότητά της, προσδιορίζεται η 

πρωτοτυπία της, παρουσιάζονται διεξοδικά ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της, 

περιγράφονται αναλυτικά οι επιλεγμένες μέθοδοι έρευνας, πραγματοποιείται η 

παρουσίαση των οργάνων της, προσδιορίζεται το δείγμα μέσα από τον πληθυσμό, 

εκτίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά του και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

εκτέλεσης της έρευνας. Το εν λόγω τμήμα της μελέτης ολοκληρώνεται με το 

κεφάλαιο το σχετικό με τους περιορισμούς της έρευνας. 

     Στο επόμενο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα της εν 

λόγω ερευνητικής προσπάθειας. 

     Έπεται ένα κεφάλαιο όπου εκτίθενται συνοπτικά τα συμπεράσματα της 

συγκεκριμένης εργασίας και ένα αντίστοιχο, στο οποίο διατυπώνονται κάποιες 

προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης και για περαιτέρω ερευνητική ενασχόληση 

με το αντικείμενο. Στο συγκεκριμένο τμήμα του πονήματος καταθέτουμε την 

προσωπική μας πρόταση για τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιμορφωτικού 

Σχεδιασμού στη Θεατρική Αγωγή (Δ.Ε.Σ.Σ.Θ.Α). 

     Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας, που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγγραφή της εργασίας και του σχετικού παραρτήματος, 

στο οποίο συναντά κανείς τα ερευνητικά μας εργαλεία, δείγματα συμπληρωμένων 

δελτίων παρατήρησης και ερευνητικών συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς και 
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μαθητές. Ταυτόχρονα παρατίθενται διάφορες φωτογραφίες από αίθουσες, στις 

οποίες πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες Θ.Α. και ορισμένα ευρετήρια 

(διαγραμμάτων, πινάκων) για την αρτιότερη πληροφόρηση του αναγνώστη. 

 

Ρέθυμνο 

Σεπτέμβριος 2011 

Π.Β. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ   
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Η Θεατρική Αγωγή-βασικές επισημάνσεις 

 

1. Παιδί και Θέατρο. Μια σχέση με προϊστορία και μέλλον… 

Η σχέση του παιδιού με το θέατρο έχει κατά καιρούς απασχολήσει τους 

επιστημονικούς κύκλους του εν λόγω αντικειμένου. Μια πρώτη διαπίστωση που 

απορρέει αυτόματα, μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, είναι, ότι, η 

εν λόγω σχέση παρουσίασε κατά περιόδους, φοβερές διακυμάνσεις και 

μεταπτώσεις, ως προς την εξέλιξή της. Τις διακυμάνσεις αυτές θα επιχειρήσουμε να 

αναδείξουμε σε αυτό το τμήμα της μελέτης, εξετάζοντας διαχρονικά τη 

δισυπόστατη αυτή σχέση σε επίπεδο λογοτεχνικής δημιουργίας και θεατρικών 

παραστάσεων. 

Ήδη από την αρχαιότητα, τα παιδιά φαίνεται ότι είχαν το δικαίωμα εισόδου σε 

χώρους, όπου ανεβάζονταν θεατρικές παραστάσεις (Χουρδάκης Αντ. , 1990, σ. 295). 

Ωστόσο, σε αρκετά θεατρικά έργα εντοπίζονται ρόλοι παιδιών, τους οποίους 

φαίνεται, ότι ενσάρκωναν ανήλικοι (Γραμματάς Θ. , 1999β, σ. 24, Κλαδάκη Μ.,2007, 

σ.19). Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες παιδικοί ρόλοι εντοπίζονται και στα τρία 

είδη του αρχαίου δράματος (Γιάνναρης Γ. , 1999, σ. 31).  

Στον «Αίαντα» του Σοφοκλή (στιχ.340) η Τέκμησσα, σύζυγος του ομώνυμου 

ήρωα, απευθύνεται στο μικρό της γιο τον Ευρυσάκη. Στον ‘Πρόλογο’ (στίχ.1-32) του 

«Οιδίποδα επί Κολωνώ» του ίδιου τραγικού εντοπίζουμε τον τυφλό-ζητιάνο και 

έμπληγο άντρα, μετά από χρόνια περιπλάνησης με τη συνοδεία της κόρης του 

Αντιγόνης, να φτάνει στο προάστιο ‘Ίππιο Κολωνό’ στο ‘ιερό των Ευμενίδων’, όπου 

και θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Στους «Ηρακλείδες» (στίχ.558-561) του 

Ευριπίδη, μια από τις κόρες του Ηρακλή, η Μακαρία παρθένα δέχεται να θανατωθεί 

για το κοινό καλό. Στις «Ικέτιδες» του ίδιου (στιχ.1143-1153, 1155-1156, 1159,1161-

1162), τα παιδιά των επτά νεκρών Αργείων στρατηγών μοιρολογούν το χαμό των 

γονιών τους και  παρακαλούν το βασιλιά της Αθήνας Θησέα να μεσολαβήσει για την 

ταφή τους. Ο Χορός στον «Ηρακλή Μαινόμενο» του μεγάλου ποιητή  (στίχ.583-584) 
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προλογίζει την είσοδο των τριών μαυροφορεμένων γιων του ημίθεου ήρωα και της 

γυναίκας του, της Μεγάρας. Στη «Μήδεια» του ίδιου (στίχ.1271-1272 και 1277) τα 

τέκνα της φοβερής μάγισσας οδύρονται για να αποφύγουν το θανάσιμο χέρι της 

μητέρας τους. Στην «Εκάβη» του Ευριπίδη (στίχ.1005), ο Πολυμήστορας  απορεί για 

την αναγκαιότητα της παρουσίας των παιδιών του, ενώ στην «Άλκηστη» του ίδιου 

(στίχ.393-401), ο Εύμηλος-γιος της γενναίας και πιστής συζύγου του Άδμητου-

θρηνολογεί για το χαμό της μητέρας του. Παιδική σκηνική παρουσία διαπιστώνεται 

και στην «Ανδρομάχη» του  Ευριπίδη (στίχ.504-505, 508-509, 513-514, 526-527, 

530-531 και 535-536), όπου ο μικρός γιος ξορκίζει την κακοδαιμονία του και 

διαμαρτύρεται για το μελλοντικό του θάνατο. Ακόμη ένας παιδικός ρόλος στο 

αρχαίο δράμα συναντάται και στις «Τρωάδες» του Ευριπίδη (στίχ.1118-1132), όπου 

στην ‘Έξοδο’ της τραγωδίας η Ανδρομάχη μοιρολογεί και νεκροστολίζει με τη 

συμμετοχή του Χορού, το κουφάρι του μικρού Αστυάνακτα. 

Παιδική σκηνική παρουσία εντοπίζει κανείς και στην κωμωδία του Αριστοφάνη 

«Σφήκες» (στίχ.230-315), όπου κατά την ‘Πάροδο’ ο Χορός συνδιαλέγεται με παιδιά, 

φωτίζοντας περισσότερο τη δικομανία του Φιλοκλέωνα και αναδεικνύοντας τη 

μεγάλη οικονομική κρίση των γερόντων της εποχής και των οικογενειών τους 

(Ματθαίος Α. , 1991, σ. 14). 

Κατά την αναγεννησιακή περίοδο, το παιδί αντιμετωπίζεται περισσότερο με 

τρυφερά αισθήματα και στοργικότητα. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 

παραπάνω τάσης αποτελεί το έργο του κρητικού αναγεννησιακού θεάτρου, η 

“Θυσία του Αβραάμ” (Λαδογιάννη Γ. , 1998, σ.σ. 23-25). 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου του θρησκευτικού προπαγανδιστικού ή αλλιώς 

Ιησουητικού θεάτρου (κυρίως των νησιών του Αιγαίου), η εν λόγω μορφή τέχνης 

βρίσκει το πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη, καθώς ο χώρος του σχολείου 

ενδείκνυται ιδιαιτέρως για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση 

διαπιστώνεται μια πρώιμη εμφάνιση του σχολικού θεάτρου (Κλαδάκη 

Μ.,2007,σ.20). Από το 16
ο
 αιώνα, λοιπόν, εντοπίζονται αναφορές για παραστάσεις 

σε διάφορα μέρη (Κωνσταντινούπολη, Νάξο, Χίο) με τη συμμετοχή μαθητών, οι 

οποίοι υποδύονται ρόλους παιδικής ηλικίας. Τα θέματα των εν λόγω παραστάσεων 

έχουν αντληθεί από την “Παλαιά” και την “Καινή Διαθήκη”, σχετίζονται με τα μικρά 

παιδιά και εξυπηρετούν αποκλειστικά τους σκοπούς και τις ανάγκες του εκάστοτε 
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Ιησουητικού Τάγματος, δηλαδή τη θρησκευτική προπαγάνδα (Πούχνερ Β. , 1988, σ. 

96, Κουρετζής Λ. , 1990, σ. 54, Ματθαίος Α. , 1991, σ. 14, Πούχνερ Β. 1997, σ. 25, 

Λαδογιάννη Γ. , 1998, σ.σ. 25-28). Σύμφωνα με τη Λαδογιαννη (1998, σ. 30), η 

συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο κρητικό αναγεννησιακό 

θέατρο και το αντίστοιχο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

Με το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού η “περιρρέουσα ατμόσφαιρα” 

υφίσταται αλλαγές. Το θέατρο αντιμετωπίζεται περισσότερο ως φορέας αγωγής. 

Έτσι, στα μεγαλύτερα κέντρα του Παροικιακού Ελληνισμού (βλ. Βουκουρέστι, 

Τεργέστη) και στα πιο γνωστά σχολεία του υπόδουλου έθνους το θεατρικό γεγονός 

επικεντρώνει την παρουσία του στην εξυπηρέτηση των στόχων του σχολείου και 

απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδικό κοινό. Με αυτό τον τρόπο ξεκινάει μια 

σημαντική προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης του παιδικού θεάτρου, με απώτερο 

σκοπό τη δημιουργία ενός αυτόνομου είδους. Η παραπάνω προσπάθεια 

αυτονόμησης είχε σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στο επίπεδο του ρεπερτορίου 

(διδακτικό και πατριωτικό θέατρο), όσο και του αντίστοιχου πνεύματος, με το οποίο 

διαπνέονται οι εκάστοτε πραγματοποιούμενες παραστάσεις, κυρίως στα μεγάλα 

κέντρα του Ελληνισμού της διασποράς (Πούχνερ Β. , 1988, σ. 97, Λαδογιάννη Γ. , 

1998, σ.σ. 35-36, Γραμματάς Θ. , 1999β, σ. 27). Ο Πούχνερ (2008, σ.49) πολύ 

εύστοχα χαρακτηρίζει το θέατρο της εποχής ως «εκδήλωση πατριωτισμού». 

Οι εν λόγω θίασοι απαρτίζονται, κυρίως, από ερασιτέχνες ηθοποιούς, ενώ δεν 

φαίνονται σπάνιες και οι περιπτώσεις συμμετοχής μαθητών (υπό την καθοδήγηση 

των δασκάλων τους) στα θεατρικά δρώμενα της εποχής. 

Σε επίπεδο δραματολογίου δεσπόζουν οι μεταφράσεις κειμένων του ιταλικού 

και γαλλικού νεοκλασικισμού (Βολταίρος και Αλφιέρι), καθώς επίσης και η 

συγγραφή πρωτότυπων έργων (Λαδογιάννη Γ. 1998, σ.σ. 36-37). 

Οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούσαν στο παιδικό κοινό, το οποίο 

συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στα σχολικά τεκταινόμενα. Παρόλα αυτά, ένας 

σημαντικός αριθμός παιδιών δε φοιτούσε στα κατά τόπους σχολεία αυτής της 

περιόδου. Ωστόσο, το κοινό αυτό λάμβανε μέρος σε παρόμοια θεάματα, μέσα από 

τις καθημερινές δραστηριότητες του λαϊκού πολιτισμού (βλ. παντομίμες, 

καρναβάλι, κάλαντα, γιορτές της άνοιξης) (όπ.π., σ. 41). 
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Κατά τη διάρκεια της μετεπαναστατικής περιόδου και ως το 1900, το θέατρο 

‘απώλεσε’ την άμεση σχέση του με το σχολείο. Στα πλαίσια ενός “υποβόσκοντος 

κλασικισμού”, η σχέση του παιδιού με την εν λόγω τέχνη στοχεύει, πρώτιστα, στην 

αρχαιογνωσία, και όχι στη διαπαιδαγώγηση του μαθητή, μέσω του θεάματος. 

Ωστόσο, ο παραπάνω “κλασικιστικός ζήλος” δεν εγκαταλείπεται ούτε και προς το 

τέλος του 19
ου

 αιώνα, με την εισαγωγή του θεάτρου στα σχολεία του ελεύθερου 

κράτους, ως λογοτεχνικού κειμένου. Η σκηνική δράση εκλείπει από το πρόγραμμα 

του σχολείου και περιορίζεται, κυρίως, στην εκφώνηση ποιημάτων και διαλόγων, 

στα πλαίσια του εορτασμού της απελευθέρωσης του έθνους μας από τον τουρκικό 

ζυγό (Λαδογιάννη Γ. ,1998,σ.σ.43-50). Σε επίπεδο περιοδικής κίνησης διαπιστώνεται 

μια σχετική άνθιση, με το δίπολο “ωφέλιμο” και “ευχάριστο” να διαπνέει τις 

εκάστοτε απόπειρες σε αυτή τη φάση. Οι παιδαγωγικές αναζητήσεις επιχειρούν να 

καλυφθούν κατεξοχήν μέσα από τα περιοδικά έντυπα “Η Εφημερίς των Παίδων” και 

“Η διάπλασις των Παίδων”, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται (έστω και δειλά) τα 

πρώτα ψήγματα σχετικών έργων (βλ. την τρίτομη επιτομή για το παιδικό θέατρο 

του Γρ. Ξενόπουλου) (Κουρετζής Λ, 1990, σ. 55, Λαδογιάννη Γ. , 1998, σ.σ. 51-59). 

Μετά από τον “εκδοτικό οίστρο” της προηγούμενης περιόδου, έπεται μια 

εικοσαετία (1900-1920), που διακρίνεται για την απουσία της αναγκαίας 

οργάνωσης, τόσο σε επίπεδο λογοτεχνικής παραγωγής, όσο και σκηνικής απόδοσης. 

Η συμμετοχή της χώρας μας σε συνεχείς πολέμους έχει ως αποτέλεσμα της τη 

διαμόρφωση ενός κλίματος, το οποίο δεν ευνοεί κάθε σχετική προσπάθεια. Έγκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε δημιουργού η οποιαδήποτε απόπειρα 

σκηνικής δράσης. Η Λαδογιάννη (1998, σ. 79) χαρακτηρίζει, πολύ εύστοχα, την εν 

λόγω περίοδο ως “μεταβατική” για την πορεία εξέλιξης του παιδικού θεάτρου. 

Η επόμενη εικοσαετία (1920-1940) διακρίνεται για τη δραματουργική και 

λογοτεχνική της ευφορία τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και στις μεγάλες κυρίως 

επαρχιακές πόλεις. Ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αυτό το επίπεδο γνώρισε η πόλη του 

Βόλου, την οποία ο Βογιατζής (1988, σ.145) αποκαλεί ως “καλλιτεχνική πρωτεύουσα 

της Θεσσαλίας”. Την περίοδο αυτή επικρατεί ένα κλίμα αναγέννησης και 

δημιουργικότητας, που εκφράζεται με την ίδρυση νέων παιδικών σκηνών και την 

αύξηση της εκδοτικής κίνησης. Προσωπικότητες τεράστιας εμβέλειας και φήμης 

εμφανίζονται στο προσκήνιο, με πλήθος έργων στο ενεργητικό τους. Η αρχή γίνεται 
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με την Ευφροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου, η οποία γράφει και σκηνοθετεί ένα 

μεγάλο αριθμό σχολικών παραστάσεων. Ακολουθεί η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, η 

οποία ιδρύει Σχολή Παιδικού Θεάτρου το 1932. Η “Θεία Λένα” (όπως είναι ιδιαίτερα 

γνωστή) διασκευάζει, δραματοποιεί και δημιουργεί δικά της παραμύθια και άλλα 

πρωτότυπα έργα για παιδιά, τα οποία η ίδια σκηνοθετεί για πολλά χρόνια 

(Κουρετζής Λ. , 1981, σ. 29, Αναγνωστόπουλος Β. , 1986, σ. 192, Αναγνωστόπουλος 

Β. , 1987, σ. 145, Πούχνερ Β. , 1988, σ. 99, Μουδατσάκις Τ. , 1993, σ.σ. 755-756). Την 

εν λόγω περίοδο “σημαδεύουν” επίσης με το εκδοτικό τους, κυρίως, έργο ο Βασίλης 

Ρώτας και η Γαλάτεια Καζαντζάκη με την Ιωάννα Μπουκουβάλα-Αναγνώστου. Η 

απρόσκοπτη πορεία του παιδικού θεάτρου διακόπτεται απότομα από τη δικτατορία 

της 4
ης

 Αυγούστου του Μεταξά. Ο ίδιος ο δικτάτορας, ιδιοτελώς δεν έκρυβε το 

ενδιαφέρον του για την οποιαδήποτε ανάδειξη του σκηνικού θεάματος, καθώς με 

αυτόν τον τρόπο απέβλεπε στον έλεγχο και τη χειραγώγηση του μαθητικού 

δυναμικού της χώρας (Λαδογιάννη Γ. , 1998, σ. 93). 

Ακολουθεί η “θεατρική έκρηξη” σε όλη την επαρχία κατά την αντιστασιακή 

περίοδο (Λαδογιάννη Γ. , 2000, σ. 85). Οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής ευνοούν 

ιδιαίτερα την ανάπτυξη των λαϊκών μορφών του παιδικού θεάτρου και ειδικότερα 

του κουκλοθέατρου. Το εν λόγω είδος θεατρικής έκφρασης δεν απαιτούσε μεγάλες 

οικονομικές δαπάνες και έδινε την ευκαιρία στον κουκλοπαίχτη να μετακινηθεί 

εύκολα από τόπο σε τόπο με τον αυτοσχέδιο θίασό του. Αργότερα, το παραπάνω 

παράδειγμα μιμούνται και τα ίδια τα παιδιά, κατασκευάζοντας μόνα τους τις δικές 

τους κούκλες και δημιουργώντας τους προσωπικούς τους θιάσους (Λαδογιάννη Γ. , 

1998, σ. 107). 

Στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια και ως το 1960 περίπου, η σχέση του παιδιού με 

το θέατρο λαμβάνει νέα διάσταση. Την ίδια περίοδο παρατηρείται και μια ποιοτική 

αναβάθμιση του παιδικού θεάτρου, τόσο σε επίπεδο εκδοτικής κίνησης, όσο και 

στο αντίστοιχο της δραματουργίας. Παράλληλα με αυτήν εντοπίζεται και η αύξηση 

του αριθμού των παιδικών θεατρικών έργων και των συναφών εκδόσεων 

(Αναγνωστόπουλος Β. , 1988, σ. 110, Αναγνωστόπουλος Β. , 1993, σ. 103). Σκοπός 

αυτών των έργων αποτελεί η έκφραση των εθνικών ιδεωδών του νεαρού μαθητή, 

στα πλαίσια του εορτασμού της εκάστοτε εθνικής επετείου. Υπό αυτήν τη μορφή το 

θέατρο λειτουργεί ως το “φίλτρο”, που φιλτράρει τη “διάσπαρτη σε εθνικά ιδεώδη” 
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αγωγή (Λαδογιάννη Γ. , 1998, σ. 109). Η σκοποθεσία του παιδικού θεάτρου της 

εποχής ασκεί μεγάλη επιρροή και στο σχετικό ρεπερτόριο των έργων, το οποίο 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από ιστορικά και πατριωτικά δράματα (όπ.π. , σ. 110). 

Στη δεκαετία του 70΄ η σχέση του ανήλικου παιδιού με το θέατρο γίνεται πιο 

άμεση και ουσιαστική. Το θέατρο για παιδιά μπαίνει - σύμφωνα με το Γραμματά 

(2010, σ.23) -σε μια δημιουργική πορεία.  Την περίοδο αυτή ιδρύονται νέες παιδικές 

σκηνές (βλ. την “Παιδική Σκηνή” της Ξ. Καλογεροπούλου και το “Θέατρο Έρευνας” 

του Δ. Ποταμίτη). Παράλληλα, παρατηρείται ανάλογη εξέλιξη και σε επίπεδο 

συγγραφής. Όλες οι παραπάνω σκηνικές προτάσεις διακρίνονται για την ποικιλία 

της θεματικής τους (ιστορία, μυθολογία, σύγχρονη ζωή). Στόχος του εκάστοτε 

δημιουργού αποτελεί η ψυχαγωγία και η ενεργοποίηση της φαντασίας του 

ανήλικου παιδιού, το οποίο διαδραματίζει, πλέον, σημαντικό και ουσιώδη ρόλο ως 

θεατής στην πορεία εξέλιξης του έργου. Πραγματοποιείται, συνάμα, μια απόπειρα 

αποσχολειοποίησης του παιδικού θεάτρου με την ανάδειξη έργων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται για την αισθητική κι καλλιτεχνική τους αρτιότητα 

(Αναγνωστόπουλος Β. , 1987, σ. 146). 

Εκρηξιγενής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η επόμενη δεκαετία με τη 

φυσιογνωμία του Ευγένιου Τριβιζά να δεσπόζει σε συγγραφικό επίπεδο. Ο 

Μουδατσάκις σκιαγραφεί ιδιαίτερα εύστοχα το πορτραίτο του εν λόγω συγγραφέα 

ως εξής: «Ο ίδιος δημιουργεί ευδιάστατες νωπογραφίες για την εν γένει ζωή και τη 

φύση, σείοντας το κράτος της φαντασίας� μεταμορφώνει το ειωθός, κτίζει, μελίζει, 

δημιουργεί το κλίμα της παραστατικής ευφορίας, μαγεύει, δεσμεύει την παιδική 

διάνοια, καθώς και την αθωότητα του ωρίμου, με ένα στίλβον απαστράπτον ύφος.» 

(Μουδατσάκις Τ. , 1993, σ. 758). Φιλότιμες προσπάθειες για τη σκηνική απόδοση 

έργων για παιδικό και νεανικό κοινό καταβάλλουν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ανάλογη 

συμμετοχή στο σκηνικό τοπίο της εποχής εμφανίζουν το Κ.Θ.Β.Ε. και το Εθνικό 

Θέατρο (όπ.π, σ. 758). 

Τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία καθίσταται αρωγός στις επίμονες προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, που 

επιβάλλει η εισαγωγή της Θεατρικής Αγωγής  (Θ.Α.) στο σχολικό πρόγραμμα. Τα 

συνέδρια και τα σεμινάρια γύρω από την εφαρμογή της Θ.Α. στα ελληνικά σχολεία 
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συνεπώς πολλαπλασιάζονται (Κουρετζής Λ. , 1987, σ. 271). Για το εν λόγω, όμως 

ζήτημα, θα αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

2. Η Θεατρική Αγωγή στην Ελλάδα: νομική εξέλιξη και πλαίσιο 

εφαρμογής στη σχολική τάξη 

Η Θεατρική Αγωγή (Θ.Α.) στην Ελλάδα αποτελεί ένα πεδίο, που αναπτύσσεται 

ιδιαιτέρως την τελευταία εικοσαετία. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη 

διαδραμάτισαν οι επίμονες αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για την ανεύρεση 

τεχνικών, που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να απελευθερωθούν και να 

αναδείξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Σε αυτά τα πλαίσια η Πολιτεία δε 

μπορεί να μείνει αμέτοχη, αλλά δημιουργεί τις βασικές προϋποθέσεις και επιχειρεί 

να φέρει σε μια εποικοδομητική συνάντηση τον εκπαιδευτικό της πράξης με τις εν 

λόγω μορφές θεατρικής έκφρασης. Η κατάσταση αλλάζει άρδην. Τα συνέδρια, που 

προγραμματίζονται για το σημαντικό αυτό ζήτημα πολλαπλασιάζονται. Οι σχολικοί 

σύμβουλοι διοργανώνουν σεμινάρια Θ.Α., τα οποία παρακολουθεί ένας μεγάλος 

αριθμός εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας. Σε ορισμένα σχολεία εφαρμόζονται 

προγράμματα Θεατρικού Παιχνιδιού και Δραματοποίησης. 

Ωστόσο, η Θ.Α. θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στο Α.Π. του 

νηπιαγωγείου (Π.Δ. 486/1989 – Φ.Ε.Κ. 208Α) το 1989. Στο πρόγραμμα αυτό 

περιλαμβάνονταν δραστηριότητες Θ.Π., Δραματοποίησης, αυτοσχεδιασμού, 

παντομίμας, κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών και χορού, μέσα από τα στενά πάντα 

πλαίσια της Αισθητικής Αγωγής.  

Επισήμως, η εισαγωγή της Θεατρικής Παιδείας στο δημοτικό σχολείο 

καθιερώνεται με το Προεδρικό Διάταγμα του 1990 (Π.Δ. 132/10-4-1990, άρθρα 

1,4,5). Με το εν λόγω Διάταγμα παρουσιάζονται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι 

του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Ειδικότερα και όσον 

αφορά στη Θ.Α. , διατυπώνονται οι βασικές επιδιώξεις του Θ.Π. και παρέχονται 

κάποιες μεθοδολογικές υποδείξεις στους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, προσδιορίζεται 

η χρονολογία έναρξης της ισχύος του παρόντος Διατάγματος για το σχολικό έτος 

1989-1990. Το στοιχείο εκείνο, που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση στον αναγνώστη 

του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος είναι η παρουσίαση μόνο του Θ.Π., ως 

δραστηριότητας Θ.Α.  
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Η ανάπτυξη της Θεατρικής Παιδείας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο 

υποστηρίζεται ιδιαίτερα από την Πολιτεία τρία χρόνια αργότερα (1993). Πρόκειται 

για μια “χρονολογία σταθμό” στα θεατροπαιδαγωγικά τεκταινόμενα, καθώς το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκδίδει το πρώτο εγχειρίδιο-βοήθημα για το δάσκαλο με 

τον τίτλο “Θεατρική Αγωγή I ” με συγγραφείς την Άλκηστι Κοντογιάννη και το Λάκη 

Κουρετζή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο από 

αυτά αναφέρεται στο θέατρο και το Θεατρικό Παιχνίδι, παρέχοντας στο δάσκαλο 

ορισμένες μεθοδολογικές αρχές, πρακτικές, μέσα και τεχνικές για την εφαρμογή 

του. Στο επόμενο μέρος γίνεται μια αναφορά για τη μέθοδο της Δραματοποίησης 

και πραγματοποιείται η σύνδεσή της με το Θ.Π. και τη σχολική παράσταση. Στο 

τέλος του εγχειριδίου παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και η σχετική βιβλιογραφία, 

τόσο για τη Θ.Α. γενικότερα, όσο και για το Θ.Π. και τη Δραματοποίηση ειδικότερα 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1993, σ.σ. 165-167). Η Θ.Α. αποτελεί τώρα, έναν από τους τρεις άξονες 

της Αισθητικής Αγωγής. Οι άλλοι δύο είναι η Μουσική Αγωγή και τα Εικαστικά 

(ζωγραφική, γλυπτική κτλ). 

Το 1995 αποτελεί το εναρκτήριο έτος για την πιλοτική εφαρμογή του 

προγράμματος “Μελίνα – εκπαίδευση και πολιτισμός” υπό την αιγίδα και εποπτεία 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής 

Επιμόρφωσης. Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα εξετάζεται (στη διετία 1995-1997) 

η τέχνη του θεάτρου σε 171 δημοτικά σχολεία, ως φορέα πολιτισμού (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 

1997, σ. 11). 

Ωστόσο, ο βασικός οδηγός για τη Θ.Α., πάνω στον οποίο θα μπορέσει να 

στηριχθεί ο εκπαιδευτικός για να κατακτήσει τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος 

και τους επιμέρους στόχους των διδακτικών ενοτήτων του δημιουργείται το 2000, 

με την κατάρτιση του προγράμματος Σπουδών για την Αισθητική Αγωγή. Η 

σπειροειδής διάταξη της ύλης διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα 

στο να επιχειρήσει την εφαρμογή ασκήσεων κλιμακούμενης δυσκολίας. Το 

Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενοτήτων Θ.Α. , 

τους σκοπούς και γενικότερους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, καθώς επίσης 

και κάποιους ενδεικτικούς άξονες περιεχομένου με προτεινόμενα θέματα, 

κατάλληλα για διαθεματικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, παρατίθενται και ορισμένες 

επισημάνσεις αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, το γενικό πλαίσιο, το 
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διδακτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή και, τέλος, τις μορφές 

και το περιεχόμενο της αξιολόγησης του μαθητή. Η φιλοσοφία των γενικών αυτών 

αρχών συνίσταται στη διάκριση των τάξεων σε μικρές (Α΄ και Β΄), μεσαίες (Γ΄ και Δ΄) 

και μεγάλες (Ε΄ και Στ΄), με δραστηριότητες προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας. 

Το 2006 η Πολιτεία εισάγει το μάθημα της Θ.Α στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

δημοτικού σχολείου και ειδικότερα στις δύο τελευταίες τάξεις του (Ε’ και Στ’). Το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ εγκρίνει τα νέα βιβλία Θ.Α (δασκάλου και μαθητή), τα οποία προσεγγίζουν 

το θέατρο μέσα από σύγχρονα παιδαγωγικά κριτήρια. Στόχο της συγγραφικής 

ομάδας του εν λόγω εγχειριδίου αποτελεί η σύνδεση του κάθε διδακτικού 

ερεθίσματος (π.χ. εικόνας, ήχου, τραγουδιού) με την πράξη και τα βιώματα του 

παιδιού ( ΟΕΔΒ, 2006,σ.9). 

 Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές αρχές και 

κατευθύνσεις του μαθήματος (βλ. σώμα, έκφραση, φαντασία, μίμηση, 

μεταμόρφωση, αυτοσχεδιασμός, δραματικό κείμενο, πρόσωπα, χαρακτήρες, 

εμπόδια, συμπεριφορά, χωροχρόνος, θεατρική παράσταση, Δραματοποίηση, 

θεατής). 

Στη συνέχεια έπεται το μέρος, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή 

θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Α’-Δ’) 

με πλήθος ασκήσεων, παιχνιδιών και θεατρικών εφαρμογών, ενταγμένων σε ένα 

ευρύτερο διαθεματικό πλαίσιο. 

Το κύριο μέρος του βιβλίου για το μαθητή περιλαμβάνει 16 ζώνες θεατρικής 

δημιουργίας και έκφρασης, η καθεμία από τις οποίες στηρίζεται σε τέσσερεις 

βασικές θεματικές ενότητες-περιοχές (του σώματος, της φαντασίας, των 

μεταμορφώσεων και του μαγικού κόσμου).Οι πρώτες έξι ζώνες απαρτίζουν το 

πρώτο μέρος του εν λόγω εγχειριδίου, στο οποίο ο μαθητής καλείται να 

συμμετάσχει σε ποικίλες σωματικές δραστηριότητες και άλλες μορφές δραματικής 

δημιουργίας, με αποκλειστικό στόχο την καλλιέργεια των εκφραστικών του μέσων, 

την συνειδητοποίηση από τον ίδιο της έννοιας του χώρου και την αλληλεπίδρασή 

του με αυτοσχέδια σκηνικά αντικείμενα. 

Η έννοια του αυτοσχεδιασμού, ως μέσου δραματικής έκφρασης παρουσιάζεται 

και αναπτύσσεται ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος του εγχειριδίου (στις ζώνες 7 και 8). 
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Το επόμενο τμήμα του βιβλίου αυτού περιλαμβάνει άλλες τρεις ζώνες, στις 

οποίες τα παιδιά ασκούνται στη Δραματοποίηση αφηγηματικών κειμένων. Τα ίδια 

ακολουθούν την πορεία μεταφοράς τους από την αφήγηση στη σκηνική ανάδειξη 

και την μετατροπή του αρχικού κειμένου σε δραματικό (βλ. εργαστήρι γραφής).  

Οι επόμενες τέσσερεις ζώνες (από τη 12 έως και τη 15) αναφέρονται στην 

πορεία εξέλιξης μιας θεατρικής παράστασης, από τα πρώτα της στάδια (επιλογή 

έργου, διανομή ρόλων) μέχρι και την ολοκλήρωσή της (σκηνική απόδοση της 

δράσης). 

Μέσα από την τελευταία ζώνη επιδιώκεται η σταδιακή τοποθέτηση του μαθητή 

στη θέση του θεατή, προσφέροντας σε αυτόν ένα πλήθος στοιχείων επεξεργασίας 

και αξιολόγησης μιας θεατρικής παράστασης. 

Σε κάθε κεφάλαιο του συγκεκριμένου εγχειριδίου επιχειρείται μια θεωρητική 

προσέγγιση σε σχέση με το «υπό μελέτη» αντικείμενο της εκάστοτε ενότητας και 

παρατίθεται πλούσιο υλικό για τη διδασκαλία. 

Ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της η συγγραφική ομάδα του νέου 

εγχειριδίου καταθέτει στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό σχέδια εργασίας 

για ορισμένα θέματα (π.χ. η θεατρική παράσταση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, 

χώρος), στα οποία πνέει η «αύρα διαθεματικότητας» που διέπει τη φιλοσοφία του 

εν λόγω προγράμματος. 

Τέλος, το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει πλούσια ελληνική και 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία για τη Θ.Α. και το θέατρο γενικότερα. 

Ένα έτος αργότερα (2007) εκδίδεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το βιβλίο των ‘Σχολικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων’. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό όλων των 

τάξεων του δημοτικού σχολείου (Α’-Στ’), στο οποίο ο ίδιος μπορεί να ανατρέξει και 

να επιλέξει δραστηριότητες, με τις οποίες θα διανθίσει τη δική του εκδήλωση. 

Το εν λόγω εγχειρίδιο αποτελείται από εννιά κεφάλαια. Στα πρώτα έξι από αυτά 

επιχειρείται η σύνδεση των Τεχνών (Λογοτεχνία, Θέατρο, Μουσική, Χορός, 

Εικαστικά, Φωτογραφία, Βίντεο, Κινηματογράφος) με τις σχολικές εκδηλώσεις, 

εορτές και επετείους. 
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Στο επόμενο τμήμα του εγχειριδίου αυτού με τον τίτλο «πολυθέαμα» 

επιχειρείται η παρουσίαση ενός πολυσύνθετου τρόπου οργάνωσης μιας εκδήλωσης 

με την παράλληλη εκμετάλλευση των Καλών Τεχνών. 

Στο όγδοο κεφάλαιο η συγγραφική ομάδα επεκτείνει τον προβληματισμό της για 

παρόμοια θέματα, αναφερόμενη στο θεσμό των «Πολιτιστικών Προγραμμάτων» 

του σχολείου. Ύστερα από την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου αυτού και την 

παρουσίαση των βασικών σταδίων υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος, 

επιχειρείται η σύνδεσή του με το μουσείο και την εκπαιδευτική επίσκεψη σε αυτό. 

Στην τελευταία ενότητα του ίδιου εγχειριδίου παρέχονται οι γενικές οδηγίες 

στον εκπαιδευτικό για το σχεδιασμό μιας εκδήλωσης, παρουσιάζονται σε αυτόν 

ορισμένα ‘σχέδια εργασίας’ για τον τρόπο οργάνωσης μιας γιορτής και κατατίθενται 

από τη συγγραφική ομάδα ενδεικτικά σχέδια προτάσεων, πηγές και υλικό για την 

πραγματοποίηση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Στο τέλος του βιβλίου αυτού οι προτάσεις ολοκληρώνονται με την παράθεση της 

βιβλιογραφίας και δισκογραφίας, ανάλογα με το θέμα της εκάστοτε 

πραγματοποιούμενης εκδήλωσης (Ο.Ε.Δ.Β.,2007, σ.σ.5-241).   

Τα επόμενα χρόνια η Θ.Α. εντάσσεται και στο πρόγραμμα του Ολοήμερου 

Σχολείου, ως κατ’επιλογήν δραστηριότητα. Σε αυτή όμως θα αναφερθούμε σε ένα 

από τα επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης. 

Από το σχολικό έτος 2010-2011 το εν λόγω αντικείμενο εισάγεται  υποχρεωτικά ως 

δραστηριότητα και στα Ολοήμερα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Το Ολοήμερο Σχολείο 

 

3. Οι απαρχές του θεσμού: το Ολοήμερο Σχολείο διεθνώς, ως απότοκο 

κοινωνικοπολιτικών ζυμώσεων 

       Η αφετηρία του σχολείου αυτού ανάγεται στο 17
ο
 αιώνα (Χατζηδήμου Δ., 2004-

2005,σ.9) και ανιχνεύεται στο Johan Amos Comenius,ο οποίος στην πρότασή του για 

δημιουργία σχολείων, παραθέτει σχετική ρύθμιση για διευρυμένο σχολικό χρόνο 

(Πυργιωτάκης Ι., στο Χατζηδήμου Δ. επιμ.2001,σ.594). 

     Ανάλογα χαρακτηριστικά με το Ολοήμερο Σχολείο εντοπίζει κανείς και στα 

προγράμματα διδασκαλίας την εποχή του Ρατίχιου (Ratke) (Δεμίρογλου Π., 

2005,σ.14). Ταυτόχρονα μπορούν να διαπιστωθούν ψήγματα εφαρμογής ενός 

τέτοιου προγράμματος στα κέντρα προσχολικής αγωγής του πάστορα Oberlin 

(1711), του βιομήχανου Owen (1816) και στα αγροτικά οικοτροφεία της Γερμανίας, 

της Αυστρίας και της Γαλλίας (1898-1905) (Κυριακοπούλου Ε.,2006, σ.110). Ωστόσο, 

σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προβούμε σε συγκρίσεις των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων με τα αντίστοιχα σημερινά, καθώς και οι 

κοινωνικές συνθήκες της εποχής ήταν διαφορετικές, και ο χαρακτήρας της 

εκπαίδευσης (ελίτ) της εν λόγω περιόδου διέφερε αρκετά από τον σημερινό. 

     Στις Η.Π.Α., πρώτος ο Dewey θέτει στις αρχές του 20
ου

 αιώνα τη βάση για τη 

δημιουργία ολοήμερου προγράμματος, με μεστή επιχειρηματολογία, που 

συνίσταται στην ανάγκη σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία, την 

παιδοκεντρικότητα, την κοινωνική μάθηση και τη διαμόρφωση ενός σχολείου, που 

θα ταιριάζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Rohrs H., 1984,σ.σ.48-

71). 

    Στον ευρωπαϊκό χώρο και μετά το 1945, παρουσιάζεται έντονη η ανάγκη για 

λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων (μονογονεϊκές και διαλυμένες οικογένειες, ορφανά) που επέφερε η 

λαίλαπα του πολέμου (Σιμένη Π.-Μπάκας Ν.,2001,σ.182, Κυρίζογλου Γ.-

Γρηγοριάδης Γρ., 2005, σ.70, Αρβανίτη Ι.,στο Κυρίδης Αργ.επίμ., 2006,σ.σ.21-22). 
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Ωστόσο, τα συγκεκριμένα σχολεία ομοιάζουν περισσότερο με ιδρύματα, και όχι με 

σχολικές μονάδες, που διαθέτουν οργανωμένο πρόγραμμα. 

      Ο προβληματισμός επεκτείνεται και ιδρύεται το 1955 στην Φρανκφούρτη το 

πρώτο Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου από το σύλλογο «Κοινωφελής Εταιρία 

σχολείων με ημερήσια εστία» (Κατσάς Στ. στο Μαρκαντωνάτου Α.-Σαλτέρης Ν. 

επίμ., 2006, σ.63) 

    Ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου προωθήθηκε ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 

70’, ως κυρίαρχη έκφραση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, 

καθώς επίσης και στις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία. 

     Γενικότερα, η οργάνωση του σχολείου με βάση το ολοήμερο πρόγραμμα 

εξαπλώθηκε ταχύτατα παντού στον κόσμο, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Τόσο 

στις γαλλόφωνες χώρες, όσο και στην Αγγλία, η εκπαιδευτική κουλτούρα, η οποία 

έχει επικρατήσει παραδοσιακά, θέλει τα σχολεία κατεξοχήν ολοήμερα 

(Πυργιωτάκης Ι., στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ.,2001,σ.73).  
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4. Η κατάσταση στην Ελλάδα: το Ολοήμερο Σχολείο ως απάντηση 

στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της εποχής και «ατραπός 

ίασης» των αδυναμιών του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

 

Το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και μικρογραφία της. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό, 

γεγονός το οποίο επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τη σχολική ζωή. Το σχολείο είναι 

φανερό ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις εν λόγω κοινωνικές μεταβολές και να 

τροποποιήσει το πρόγραμμα του, προς όφελος των παιδιών που θα αποτελέσουν 

τους αυριανούς πολίτες του κοινωνικού μας συστήματος (Χανιωτάκης Ν., 2001, σ. 

166). 

Με την πραγματοποίηση των κοινωνιών παρατηρείται έντονο το φαινόμενο 

της υπέρβασης του έθνους – κράτους και η διαμόρφωση νέων υπερεθνικών και 

υπερκρατικών μορφωμάτων. Τα σύνορα μεταξύ των κρατών χαλαρώνουν και οι 

αποστάσεις εξοβελίζονται μέσα από το διαδίκτυο (Internet) και τον ηλεκτρονικό 

τύπο. (Πυργιωτάκης Ι., 2000, σ. 3). Σε αυτά τα πλαίσια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

να διασυνδεθεί το εθνικό με το διεθνές, το «δικό μας» με το «ξένο», για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος, είτε της απομόνωσής μας ως κράτους, είτε του αφανισμού 

μας και της πολιτισμικής μας αλλοτρίωσης (Πυργιωτάκης Ι., 2001, σ. 225). 

Ταυτόχρονα, σημαντικές εξελίξεις παρατηρούνται στο χώρο της παραγωγής. Η 

σχέση του ανθρώπου με τη «μηχανή» αντιστρέφεται και ο ίδιος από υπηρέτης του 

«άψυχου τέρατος» αποκτά κυρίαρχο ρόλο, ευρισκόμενος σε διαρκή αλληλεπίδραση 

με αυτό. Οι νέες απαιτήσεις, ωστόσο, καθιστούν αναγκαία μια διαφορετική παιδεία 

για τον σύγχρονο πολίτη, η οποία θα τον εφοδιάζει με ποικιλία ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, στοχεύοντας παράλληλα στη συμμετρική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του (Πυργιωτάκης Ι., 2001, σ.σ. 227 – 228). 

Πέραν όλων αυτών, το σχολείο, οφείλει να συμβάλλει με τον τρόπο του στην 

δόμηση ενός «δικτύου γνώσης», στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει ο μαθητής και 

αυριανός πολίτης για να εντοπίσει και να επεξεργαστεί πληροφορίες, με τρόπο που 

θα αναπτύξει την κριτική του σκέψη και ικανότητα, ταξινομώντας και συνδέοντας τα 

διάφορα είδη γνώσης σε ενιαία σύνολα. Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και 
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του διαδικτύου ο μαθητής θα εθιστεί στη διερευνητική μάθηση και θα 

«απολαύσει» τη χαρά της γνώσης (όπ.π., σ.σ. 228 – 229). 

Με τις παραπάνω εξελίξεις και τον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας 

σε σύγχρονη βιομηχανική παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές στην εσωτερική 

δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας (Αγγελοπούλου Δ. στο Λουκέρης Δ. 

επιμ.,2005, σ.77, Καραβασίλης Γ. στο Σακκάς Β. επιμ.,2005, σ.62). 

Το παλιό οικογενειακό σχήμα τείνει να εκλείψει, καθώς η γυναίκα είναι, 

πλέον, αναγκασμένη να εργαστεί για να συνεισφέρει στον οικογενειακό 

προϋπολογισμό. Το πρόβλημα οξύνεται ιδιαίτερα με την απουσία του παππού και 

της γιαγιάς από την οικογενειακή εστία (Βουρβούλης Γ., 2002. σ. 14). Ειδικά στην 

Ελλάδα, παρατηρείται σταδιακά ένα πέρασμα από την πατριαρχική στην πυρηνική 

οικογένεια, με συχνό ακόμη το φαινόμενο ύπαρξης και δημιουργίας αρκετών 

μονογονεϊκών οικογενειών, λόγω των διαζυγίων (Χανιωτάκης Ν., 2001, σ. 167). 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Διαμαντή (1998, σ. 329) «το πρόβλημα της έλλειψης 

χρόνου, που διατίθεται στην αγωγή και τη φροντίδα του παιδιού, δεν είναι μόνο 

των οικονομικά ασθενέστερων ή μόνο των οικονομικά ισχυρότερων, αλλά έχει ήδη 

γίνει πρόβλημα για το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών οικογενειών».  

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αλλαγή του ρόλου της γυναίκας και η 

αυξανόμενη «γυναικοποίηση» της αγοράς εργασίας (Καζαμίας Α., 1985, σ. 563) 

ενέχει καθοριστικό ρόλο στην παραπάνω κατάσταση. Σε έρευνα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου κατά το σχολικό έτος 1985 – 86 διαπιστώθηκε, ότι ο αριθμός των 

οικογενειών, που εργάζονται και αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους ή για φύλαξη 

σε τρίτα πρόσωπα ανέρχεται σε 105.680 (Χανιωτάκης Ν., 2001, σ. 169). 

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι 34.000 παιδιά των τριών πρώτων τάξεων 

του δημοτικού σχολείου είναι αναγκασμένα να φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό 

τους μέσα στο σπίτι και έως ότου γυρίσουν οι γονείς τους (όπ.π. σ. 170). Η εν λόγω 

ομάδα παιδιών μένει αρκετές ώρες, χωρίς συντροφιά, με μόνη ελπίδα της το 

«κλειδί στο χέρι» και το «τηλεκοντρόλ» (Πυργιωτάκης Ι., 2001, σ. 230). 

Οι παραπάνω επισημάνσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη των απαιτούμενων 

χώρων συνάντησης, παιχνιδιού και ανταλλαγής εμπειριών των παιδιών, εξαιτίας 

των συχνών αλλαγών στη ρυμοτομία των μεγαλουπόλεων και της αύξησης της 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, επιδεινώνει την κατάσταση, δημιουργώντας 



 35

ασφυκτικά πιεστικές καταστάσεις για τις ελεύθερες δραστηριότητες του Έλληνα 

μαθητή και όχι μόνο (Χανιωτάκης Ν., 2001, σ. 171, Αγγελοπούλου Δ. στο Λουκέρης 

Δ.-Μαρκαντωνάτου Α. επιμ.,2004,σ.47). 

Το πρόβλημα διαρκώς διογκώνεται με την αύξηση της παιδικής 

εγκληματικότητας, τα ναρκωτικά και όλα τα υπόλοιπα συνοδευτικά φαινόμενα, που 

διαρκώς απειλούν την ελληνική κοινωνία (Πυργιωτάκης Ι., 2004, σ.8). 

Ένα άλλο, επίσης, στοιχείο, το οποίο πρέπει να επισημανθεί, σε αυτό το 

σημείο, είναι η απώλεια της εθνικής και πολιτισμικής μας ομοιογένειας. Η 

κατάσταση αυτή επέφερε σημαντικές αλλαγές στο μαθητικό δυναμικό της χώρας. Η 

έλευση στην Ελλάδα νέων μεταναστευτικών και προσφυγικών ομάδων 

δημιούργησε μια ποικιλία γλωσσικών και πολιτισμικών μειονοτήτων (Αρβανίτη Ι. 

στο Κυρίδης Αργ. επιμ., 2006, σ.14). Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προσφέρει 

ποικιλία ερεθισμάτων και ευκαιριών για αμοιβαία γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ 

των λαών (Πυργιωτάκης Ι. στο Χατζηδήμου Δ. επιμ., 2001. σ. 592). Η συνεργασία 

των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα στην σχολική τάξη, θα 

μπορέσει να αποτελέσει το εφαλτήριο για αντίστοιχους μελλοντικούς 

συνασπισμούς σε επίπεδο κοινωνίας (Χανιωτάκης Ν., 2001, σ. 172). 

Συγχρόνως, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τις υπερβολικά αυξημένες 

απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω δυσάρεστη κατάσταση, ωθεί αρκετούς 

γονείς στην πίεση των παιδιών τους για υψηλότερες επιδόσεις και βαθμοθηρία 

(Χανιωτάκης Ν., 2001, σ. 173, Αγγελοπούλου Δ. στο Λουκέρης Δ.-Μαρκαντωνάτου 

Α. επιμ.,2004,σ.σ. 48-49). 

Παράλληλα, προβάλει έντονο, στον ορίζοντα, το αίτημα για ισότητα 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Οι κορυφαίοι της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 

τονίζουν, ότι η κοινωνικοοικονομική προέλευση του μαθητή ασκεί μεγάλη επίδραση 

και στη σχολική του επίδοση. Τι συμβαίνει, όμως, με τα παιδιά από τα χαμηλά και 

μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα; Πώς θα μπορέσουν τα ίδια να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής; Σε αυτά τα πλαίσια, αποτελεί άμεση 

ανάγκη η ίδρυση και οργάνωση ενός σχολείου, το οποίο θα μπορεί να 

αντισταθμίσει τις άνισες κοινωνικές αφετηρίες της εν λόγω κατηγορίας μαθητών και 

να αμβλύνει την κοινωνική ανισότητα (Διαμαντής Κ., 1998, σ.σ. 332-333, Ηλίας Μ., 

2002, σ. 140) , εξαλείφοντας, συνάμα, την παραπαιδεία, τα μορφωτικά ελλείμματα, 
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τη μαθητική διαρροή και τα μεγάλα ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισμού των 

παιδιών (Χανιωτάκης Ν., 2001,, σ. 174). 

Οι παράμετροι, οι οποίες παρουσιάστηκαν προηγουμένως, αποτελούν τη μια 

όψη του ζητήματος και καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ενός νέου σχολείου, 

ανοιχτού στην κοινωνία, που θα βρίσκεται πιο κοντά στα ενδιαφέροντα του 

σύγχρονου μαθητή. Η άλλη όψη του προβλήματος έγκειται στην έντονη κριτική, που 

ασκείται τα τελευταία χρόνια στο σχολείο αναφορικά με ορισμένα ανεπιθύμητα 

χαρακτηριστικά, που αυτό διαθέτει, και που καθιστούν το «μαθητικό έργο», 

ιδιαίτερα επίπονο και ψυχοφθόρο (Παναγόπουλος Αθ., 2004, σ. 23). 

Στην πραγματικότητα, γίνεται αναφορά στα ενδογενή προβλήματα του 

σχολείου, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επαναφέρουν-αποδώσουν 

στο σχολικό θεσμό την παλιά του αίγλη.  

Ένα από τα προαναφερθέντα ‘τρωτά’ του ελληνικού εκπαιδευτικού μας 

συστήματος εντοπίζεται στην ανελαστικότητα του προγράμματος του δημοτικού 

σχολείου. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δεν δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να επιλέξουν κάποιο ή κάποια μαθήματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα τους. Επίσης, σε καμιά περίπτωση οι ίδιοι δεν μπορούν να 

προσδιορίσουν το χρόνο, τον οποίο θα αφιερώσουν στις εκάστοτε σχολικές 

δραστηριότητες. Οι ανάγκες του ευρύτερου γεωγραφικού και κοινωνικού χώρου 

των παιδιών δεν συνυπολογίζονται στην δυνατότητα προσαρμογής των σχολικών 

προγραμμάτων. Όλοι οι μαθητές (ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και 

θρησκεύματος) αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα να μην προάγεται 

εξίσου η προσωπικότητά τους και να μην αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις τους 

(Πυργιωτάκης Ι., 2001, σ. 232, Πυργιωτάκης Ι., στο Χατζηδήμου Δ., επιμ., 2001, σ.σ. 

590 – 591, Γούπος Θ.-Μηνάς Αθ., 2005-6, σ.σ. 2-3). 

Αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος αποτελεί και η μονομέρεια των 

ακαδημαϊκών μαθημάτων στο σχολικό πρόγραμμα. Μολονότι οι Έλληνες μαθητές 

παραμένουν στο χώρο του σχολείου λιγότερο χρόνο από τους συναδέλφους τους 

των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο φαίνεται, ότι οι ίδιοι διδάσκονται τα 

λεγόμενα «ακαδημαϊκά μαθήματα» (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία) σε μεγαλύτερο 

βαθμό από αυτούς. Ταυτόχρονα, στο πρόγραμμα του σχολείου σπανίζουν οι ώρες 

που θα αφιερωθούν σε αντικείμενα, όπως ο χορός, το θέατρο, οι ξένες γλώσσες και 
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η μουσική (Πυργιωτάκης Ι. στο Δ.Ο.Ε-Π.Ο.Ε.Δ,. 2006, σ.51). Τα μαθήματα Τέχνης και 

Πολιτισμού αποτελούν το «αποπαίδι» του σχολικού προγράμματος. Αυτή η τάση 

έχει ως άμεση συνέπεια για τα παιδιά την αναζήτηση των σχετικών μαθημάτων από 

την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, οι γονείς καταφεύγουν 

στα φροντιστήρια, που προσφέρουν την πολιτισμική παιδεία, καθώς το σχολείο δεν 

καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών τους. Παρατηρείται, λοιπόν, με αυτήν την 

κατάσταση, άνθιση της παραπαιδείας στο σχολείο, το οποίο καλλιεργεί την 

εκπαιδευτική ανισότητα (πολλά ερεθίσματα πολιτισμού για τους λίγους) και 

παραβιάζει ολοφάνερα τους κανόνες της κοινωνικής δικαιοσύνης (Πυργιωτάκης Ι., 

2001, σ.σ. 232 – 233, Πυργιωτάκης Ι., στο Χατζηδήμου Δ., επιμ., 2001, σ. 591, 

Χανιωτάκης Ν., 2001, σ.σ. 164 – 165, Παπαπέτρου Μ.-Σουσαμίδου-Καραμπέρη Αικ., 

2004,σ.25). 

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια προβληματισμού αναζητούνται τα κατάλληλα 

προγράμματα και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, με στόχο την αποσχολειοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και τη διασφάλιση της ισότητας των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών. Το σχολείο οφείλει να αλλάξει, να βελτιωθεί και να 

συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του χρόνο για «δράση» και ανοιχτές διαδικασίες 

μάθησης. Το ερώτημα, το οποίο πρέπει να διατυπωθεί σε αυτό το σημείο της 

μελέτης είναι το ακόλουθο: ποιος τύπος σχολείου ενδείκνυται περισσότερο με βάση 

τις ανάγκες των μαθητών; Η απάντηση είναι αυτονόητη. Μα φυσικά το Ολοήμερο 

Σχολείο.  

Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα παρατηρείται μια καθυστέρηση αναφορικά στη 

δημιουργία ενιαίου ολοήμερου προγράμματος. 

Από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, και μέχρι το σχολικό έτος 1971 – 

1972, τα δημοτικά σχολεία λειτουργούσαν μέχρι τις απογευματινές ώρες, με μια 

δίωρη διακοπή το μεσημέρι για το γεύμα των μαθητών. Ήδη από το 1836 

συναντάμε την εν λόγω μορφή σχολείου. Ανάλογο πρόγραμμα ίσχυε το 1894 για τα 

τετρατάξια δημοτικά σχολεία και λίγο αργότερα (1896) για τα νηπιαγωγεία. Από το 

1913 το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται και στα εξατάξια δημοτικά σχολεία (Λέφας 

Χρ., 1942, σ.65, Δημαράς Α., 1988, σ.σ. 297-299). Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τύπος 

σχολείου θυμίζει ολοήμερο, μόνο ως προς το ωράριο λειτουργίας του. Η εσωτερική 



 38

δομή και η μεθοδολογία της διδασκαλίας παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ένα σχολείο 

με καθαρά δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα (Δεμίρογλου  Π., 2005, σ.σ.  72 – 73). 

Περί το τέλος της δεκαετίας του 1980 (και πιο συγκεκριμένα το έτος 1987) η 

ελληνική οικογένεια, διαπιστώνοντας τα σημαντικά προβλήματα φύλαξης των 

παιδιών της, που δημιουργούσαν τα νέα κοινωνικά δεδομένα (αστικοποίηση, 

εργασία και των δυο γονέων), αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και κινητοποιείται με τη 

δημιουργία Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης (Τ.Δ.Α.) (Παμουκτσόγλου Α., 

2002, σ.171, Κυρίζογλου Γ., 2004, σ.181, Χανιωτάκης Ν., 2004, σ.49, Χατζηδήμου Δ., 

2004-2005, σ.9, Κυρίζογλου Γ.-Γρηγοριάδης Γρ., 2005, σ.70). Σε αυτά τα Τμήματα 

διδάσκουν αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους ίδιους 

τους εργαζομένους γονείς, με κύριο στόχο την απασχόληση των μαθητών από τη 

λήξη του σχολικού ωραρίου και έως ότου ολοκληρώσουν αυτοί την εργασία τους. 

(Βοσκάκης Γ., χ.χ., σ.1) Το κόστος λειτουργίας των τμημάτων αυτών επωμιζόταν 

εξολοκλήρου η ελληνική οικογένεια (Πυργιωτάκης Ι. στο Χατζηδήμου, επιμ., 2001, 

σ. 598, Καρλατήρα Π. 2002,  σ. Α41, Δεμίρογλου Π., 2005, σ. 73.) Η Πολιτεία 

φαίνεται ότι αναγνωρίζει το οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα της φύλαξης των παιδιών 

των εργαζομένων γονέων, αλλά στα πλαίσια της έλλειψης των σχετικών κονδυλίων 

«τηρεί σιγήν ιχθύος». 

Η σιωπή αυτή της Πολιτείας «σπάει» λίγα χρόνια αργότερα (1994). Με σχετική 

Εγκύκλιο (Φ. 13/1225/Γ1/1145/12-12-1994) το ελληνικό κράτος δείχνει ότι 

συμμερίζεται τις παραπάνω αγωνίες των γονέων, που εργάζονται και εφαρμόζει 

δοκιμαστικά, Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης (Π.Δ.Α.) σε 322 δημοτικά 

σχολεία, με στόχο την καταγραφή των πιθανών δυσλειτουργιών και τη μελλοντική 

διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης εφαρμογής τους σε όλη την επικράτεια 

(Σιμένη Π. – Μπάκας Ν., 2001, σ. 183, Χανιωτάκης Ν., 2004, σ.49, Τσαπακίδου Αγγ.. 

στο Κυρίδης Αργ.επιμ.,2006,σ.134). Τα Π.Δ.Α. φαίνεται ότι διαπνέονται από μια 

διαφορετική παιδαγωγική ατμόσφαιρα (ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των 

παιδιών), αν λάβουμε υπόψη μας το σκοπό, για τον οποίο δημιουργήθηκαν 

(σύμφωνα πάντα με τη σχετική Εγκύκλιο). Τα εν λόγω προγράμματα λειτουργούν 

παράλληλα με τα Τ.Δ.Α. και ως το 1998, με την αποκλειστική ευθύνη του 

Υπουργείου και με απογευματινό ωράριο, το οποίο περιλαμβάνει γεύμα των 

μαθητών, προετοιμασία και ενισχυτική διδασκαλία, καθώς επίσης και διάφορες 
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δημιουργικές δραστηριότητες (Πυργιωτάκης Ι. στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ., 2001, σ. 

38, Θωίδης Ι.-Χανιωτάκης Ν., 2007, σ.110). Ωστόσο, εντοπίζονται σημαντικά 

προβλήματα λειτουργίας των Π.Δ.Α. (ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, 

κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών, απουσία συγκροτημένου προγράμματος) 

(Δεμιρόγλου Π., 2005, σ. 75).  

Ο προβληματισμός για το Ολοήμερο Σχολείο συνεχίζει να υφίσταται και για 

την επόμενη διετία. Μάλιστα το 1995 η Δ.Ο.Ε-Π.Ο.Ε.Δ. διοργανώνει συνέδριο στην 

Κύπρο με το ίδιο θέμα.  

Από το σημείο αυτό και πέρα, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν το δρόμο 

τους. Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες, που 

καθιστούν το νέο θεσμό απαραίτητο, ψηφίζει το Νόμο 2525/1997, με τον οποίο 

προβλέπεται, επίσημα πλέον, η ίδρυση των Ολοήμερων Σχολείων (Πυργιωτάκης Ι., 

στο Χατζηδήμου Δ., επιμ., 2001, σ. 598, Πολίτης Π., 2003, σ. 218, Θεριανός Κ.- 

Χρονοπούλου Α., 2003, σ. 18, Ηρακλέους Γ. στο Δ.Ο.Ε-Π.Ο.Ε.Δ., 2006, σ.79). Την ίδια 

χρονική περίοδο (1997 – 1998) ξεκίνησε οργανωμένα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. η λειτουργία 

του δημόσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, με 160 τμήματα σε 15 νομούς της 

επικράτειας (Ντολιοπούλου Ε., 2003, σ. 9., Ζωγράφου – Τσαντάκη Μ., 2004, σ. 18). 

Σύντομα, άρχισε η λειτουργία 1000 δημοτικών σχολείων, ενώ το σχολικό έτος 1999 

– 2000 ο αριθμός τους διπλασιάστηκε και παράλληλα πρωτοεφαρμόστηκε ο θεσμός 

του Πρότυπου ή Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου (Π.Ο.Σ.) με τη δημιουργία στην 

αρχή 21 και στο τέλος 28 σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα με υποχρεωτικό 

ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους μαθητές (Αρκιτσαίος Κ. στο Σακκάς Β., επιμ. 2005, 

σ. 40, Πυργιωτάκης Ι, στο Πυργιωτάκης, επιμ. 2001, σ. 39, Πυργιωτάκης Ι., στο 

Χατζηδήμου Δ., επιμ. 2001, σ. 598, Σιμένη Π. – Μπάκας Ν., 2001, σ.σ. 183 -184, 

Πολίτης Π., 2003, σ. 218, Δεμίρογλου Π., 2005, σ. 77). 

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του Π.Ο.Σ. αναγκάζουν την Πολιτεία να μεταστρέψει 

το ενδιαφέρον της σε μια πιο οικονομική λύση. Η λύση, που προτείνεται και 

εφαρμόζεται, είναι αυτή του Ολοήμερου Σχολείου Διευρυμένου Ωραρίου (Ο.Σ.Δ.Ω), 

το οποίο μετονομάζεται ξαφνικά το σχολικό έτος 2002-2003 (ουσιαστικά εν μια 

νυχτί) σε Ολοήμερο Σχολείο και στο οποίο εντοπίζει κανείς ένα προαιρετικό 

πρόγραμμα για όλους τους μαθητές. Η παραπάνω μορφή σχολείου αργότερα 

αποκαλείται και Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, πιθανότατα από το χαρακτήρα του 
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προγράμματος, που το ίδιο προσφέρει στους φοιτούντες σε αυτό (Δεμίρογλου, Π., 

2005, σ. 78). 
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5. Το Ολοήμερο Σχολείο σήμερα: η κατάσταση στις Η.Π.Α. και τις 

χώρες της Ευρώπης 

 

Αν προβεί κάποιος σε μια διεξοδική αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία, θα 

διαπιστώσει, ότι το Ο.Σ. διεθνώς παρουσιάζει μια ποικιλομορφία, ως προς την 

εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του. Η παραπάνω επισήμανση ωθεί και τον 

Appel να διαπιστώσει τα ακόλουθα: 

«Τα Ο.Σ. διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, ώστε είναι δύσκολο να 

συναντήσει κανείς δύο, που να είναι ακριβώς τα ίδια» (Πυργιωτάκης Ι., στο 

Πυργιωτάκης Ι, επιμ. 2001, σ. 34). 

Στις Η.Π.Α. ο εν λόγω τύπος σχολείου αποτελούσε πάντοτε τον κανόνα, 

εξαιτίας της μακροχρόνιας παραμονής των εργαζομένων γονέων στο χώρο 

απασχόλησής τους και μακριά από την οικογενειακή εστία. Οι κίνδυνοι για τα 

παιδιά, όπως τα τροχαία ατυχήματα,  η χρήση αλκοόλ, οι εξαρτησιογόνες ουσίες και 

η εγκληματικότητα σε αρκετές Πολιτείες, φαίνεται ότι τρομοκρατούν τους γονείς, οι 

οποίοι σπεύδουν να τα εγγράψουν σε ολοήμερο πρόγραμμα ( Χανιωτάκης Ν., 2001, 

σ.σ. 170 – 171). Ωστόσο, το κράτος παύει να αποτελεί τον αποκλειστικό 

χρηματοδότη των σχετικών προσπαθειών και τον κυρίαρχο ρόλο αναλαμβάνουν οι 

γονείς, οι οποίοι επιλέγουν (ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους) το 

αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο για τα παιδιά τους ολοήμερο πρόγραμμα 

(Τσεκούρας Γ., 2003, σ. 23). 

Στην Αμερική εντοπίζονται τρεις βασικοί τύποι ολοήμερου προγράμματος:  

α)  Tα προγράμματα επίβλεψης κατά τη διάρκεια της ημέρας (Daycare 

Programs) 

β) Τα προγράμματα μετά το κανονικό – ημερήσιο σχολείο (After School 

Programs) και  

γ) Τα καθαρά ολοήμερα ακαδημαϊκά προγράμματα (School – based Academic 

Extended Day Programs (όπ.π., σ.σ. 25 – 26). 

Μολονότι η Πολιτεία στις Η.Π.Α. έπαψε να αποτελεί τη βασική πηγή 

χρηματοδότησης των εν λόγω προγραμμάτων, αυτό δε σημαίνει, ότι δε 

συνεισέφερε και οικονομικά. Μάλιστα, το 1998 ενίσχυσε το εν λόγω πρόγραμμα με 
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40 εκατομμύρια δολάρια και το επόμενο έτος με άλλα διακόσια. Ως το 2000 το 

χρηματικό ποσό ενίσχυσης του προγράμματος ανήλθε στα 600 εκατομμύρια 

δολάρια (όπ.π. σ.σ. 23-24). 

Το ανάλογο φαινόμενο επισημαίνεται και για τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ο Ανδρέου (2003, σ. 2) παρατηρεί, ότι ο τύπος του ολοήμερου προγράμματος στα 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι ένας και μοναδικός. Αντιθέτως, συνεχίζει, ο 

ίδιος ο ερευνητής να θεωρεί τις μορφές οργάνωσης και λειτουργίας των εν λόγω 

προγραμμάτων, ως απότοκο των εκάστοτε γεωγραφικών, κοινωνικο-οικονομικών, 

πολιτισμικών και άλλων συνθηκών. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, προσφέρεται ένα πλούσιο ευέλικτο 

πρόγραμμα, με ποικιλία αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τα σχολεία 

στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν σε δύο ζώνες. Η πρώτη από αυτές διαρκεί από 

τις 9.00 έως τις 12.00, και η δεύτερη από τη 1 μέχρι τις 3.30. Μάλιστα το αγγλικό 

εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει παράδοση στο θεσμό από το 1920 (Θωίδης Ι.-

Χανιωτάκης Ν., 2007,σ.103). Σε παρόμοια μορφή με ελάχιστες παραλλαγές 

λειτουργεί το Ο.Σ. στις σχολικές μονάδες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας 

(Κυριακοπούλου Ε. στο Δ.Ο.Ε-Π.Ο.Ε.Δ., 2006, σ.112).  

Στη Γαλλία ο «ολοήμερος» τύπος του σχολείου είναι ο κυρίαρχος. Οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων (Α/βάθμιας και 

Β/βάθμιας) να παραμένουν σε αυτές μέχρι αργά το απόγευμα, παρακολουθώντας 

και συμμετέχοντας σε πλήθος αθλητικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα παιδιά κυρίως των εργαζόμενων οικογενειών 

καθοδηγούνται από έμπειρους εκπαιδευτικούς στην αποκαλούμενη «υπηρεσία 

μελέτης»(όπ.π., σ.113). 

Στη Γερμανία, ωστόσο, φαίνεται ότι ο θεσμός του Ο.Σ. δεν έχει γενικευθεί, 

παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες, που κατέβαλε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της 

εν λόγω χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα 

μπορεί να εντοπίσει κανείς διαφορετικούς τύπους ολοήμερου προγράμματος, 

ανάλογα με το κρατίδιο, στο οποίο ευρίσκεται. Σύμφωνα με τα στατιστικά 

δεδομένα, περίπου στο 5% των σχολικών μονάδων της χώρας, εφαρμόζεται το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα (Κωνσταντίνου Χ., 2000, σ.8, Ανδρέου Α., 2003, σ.4). 
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Στη γειτονική μας Ιταλία, η οργάνωση του ολοήμερου προγράμματος έχει την 

αφετηρία της από τη δεκαετία του 70’. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, στα 

περισσότερα σχολεία της χώρας αυτής το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει γενικευτεί και 

διαρκεί έως τις 4.30 το απόγευμα, προσφέροντας σε όλους τους μαθητές μαθήματα 

επιλογής, προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και ένα μεγάλο αριθμό αθλητικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Παπαπέτρου Μ. – Σουσαμίδου- Καραμπέρη Αικ., 

2004, σ.19). 

Στην Ισπανία, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των Ο.Σ., κυρίως στα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Στα σχολεία αυτά προσφέρεται μεσημεριανό γεύμα στους 

μαθητές και μια σειρά από ευχάριστες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σε αρκετές 

περιπτώσεις φορέας των εν λόγω σχολικών μονάδων δεν είναι το κράτος, αλλά η 

εκκλησία. (όπ.π, σ.20). 

Στην Ολλανδία, τα δύο τρίτα των σχολικών μονάδων προσφέρουν πρόγραμμα 

φροντίδας των μαθητών, με την οικονομική επιβάρυνση της ίδιας της οικογένειας. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος από τους γονείς είναι προαιρετική 

(Αγγελόπουλου Δ., στο Λουκέρης Δ. επιμ.,2005, σ.σ. 87-88). 

Στο Βέλγιο ένας μεγάλος αριθμός σχολείων λειτουργεί σε ολοήμερη βάση 

(από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα), στα οποία οι μαθητές, υπό την 

επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού προετοιμάζουν τα μαθήματά τους για την 

επόμενη μέρα.  

Το ωράριο στο Λουξεμβούργο φαίνεται ότι διαφοροποιείται λίγο. Οι μαθητές 

φοιτούν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε δύο ζώνες. Την πρωινή 

(8:00-11:45) και την αντίστοιχη απογευματινή (2-4 το μεσημέρι). Τα τελευταία 

χρόνια, ωστόσο, στην ίδια  χώρα ιδρύθηκαν τα Κέντρα Μεσημεριανής Φροντίδας, 

τα οποία λειτουργούν με παιδιά εργαζόμενων γονέων. Οι δαπάνες των Κέντρων 

αυτών καλύπτονται κυρίως από την κεντρική διοίκηση και τις τοπικές αρχές. 

Ωστόσο, τα έξοδα σίτισης των μαθητών τα αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Το 

πρόγραμμα των Κέντρων αυτών περιλαμβάνει ορισμένα προαιρετικά μαθήματα για 

τα τέσσερα πρώτα χρόνια και «εποπτευόμενες δραστηριότητες» για τα δύο 

επόμενα.  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Δανία με τα Κέντρα Ελεύθερου Χρόνου. Μόνο 

που σε αυτή την περίπτωση η οποιαδήποτε προσπάθεια αναλαμβάνεται από την 
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ιδιωτική πρωτοβουλία. Στην εν λόγω χώρα το σχολικό πρόγραμμα διαρκεί έως τις 2 

ή τις 3 το μεσημέρι, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα. 

Ταυτόχρονα οι μαθητές μπορούν να απολαύσουν το μεσημεριανό τους γεύμα στο 

σχολείο.  

Στη Φινλανδία λειτουργεί το Ο.Σ. με ημιημερήσιο πρόγραμμα, μεσημεριανό 

φαγητό και δωρεάν μεταφορά των μαθητών. Το ωράριο ξεκινά στις 08:00-09:00 και 

λήγει στις 14:00. Οι επιπλέον προσφορές δραστηριοτήτων σε αυτά τα σχολεία 

αποφασίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε 

αυτή τη χώρα ένα πιλοτικό πρόγραμμα (MUKAVA) συνεργασίας του σχολείου με 

διάφορους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές 

δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου (Θωίδης Ι.-Χανιωτάκης Ν., 2007,σ.105). 

Στην Κύπρο ο  θεσμός του Ο.Σ. λειτούργησε για όλους τους τύπους των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων μέχρι τη δεκαετία του 1970. Εξαιτίας 

διαφοροποιήσεων στο χρόνο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων του νησιού 

επήλθαν τροποποιήσεις στο ωράριο, με αποτέλεσμα την κατάργηση της 

απογευματινής ζώνης το 1972 (Πουρσανίδου Ευρ., 2005, σ. 15). Ύστερα από μια 

μακρά περίοδο γόνιμων συζητήσεων, που προέκυψαν από την κατανόηση της 

κοινωνικής αναγκαιότητας (εργαζόμενοι γονείς) της εφαρμογής ενός ολοήμερου 

προγράμματος, αυτό λειτούργησε πειραματικά για πρώτη φορά το σχολικό έτος 

1999-2000 σε εννιά σχολικές μονάδες του νησιού. Έπειτα από διαρκείς 

αξιολογήσεις του θεσμού αυτού το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 

προχώρησε στη σταδιακή επέκταση του προγράμματος σε 144 σχολεία του νησιού 

για τις μεγαλύτερες τάξεις (4
η
 έως και 6

η
) και σε άλλα 24 για όλες τις τάξεις. Από το 

2006 ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται και στην προσχολική εκπαίδευση (σε 10 

νηπιαγωγεία). Από την εφαρμογή του προγράμματος αναδεικνύεται ότι στο Ο.Σ. 

φοιτούν κυρίως τα παιδιά των μεγάλων τάξεων στις ήδη υφιστάμενες κτιριακές 

εγκαταστάσεις με απλή ενίσχυση του κινητού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων. 

Τα θέματα, τα οποία αφορούν στη σίτιση των παιδιών τα αναλαμβάνει πλήρως η 

κυπριακή οικογένεια (Στυλιανού Στ. στο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ,2006, σ.σ. 63-64, Χαραλάμπους 

Χ. στο Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ., 2006, σ.59, Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Α. στο Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ., 

2006, σ.σ. 54-55). 
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Τέλος, στο Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο τύπος του Ο.Σ. είναι καθολικός 

(Ανδρέου Α., 2003, σ.6).  

Η Πορτογαλία (όπως και η Ελλάδα), ακολουθεί τελευταία τις διεθνείς 

εξελίξεις, αναφορικά με το θέμα του Ολοήμερου Σχολείου.  

Από την παραπάνω επισκόπηση της εφαρμογής του ολοήμερου 

προγράμματος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες οδηγούμαστε στις ακόλουθες 

επισημάνσεις: 

Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται ως προς το ωράριο λειτουργίας των Ο.Σ. σε 

κάθε χώρα και ειδικότερα ως προς το χρόνο αποχώρησης των μαθητών από τη 

σχολική μονάδα φοίτησής τους. 

Οι φορείς οργάνωσης και οικονομικής στήριξης του προγράμματος διαφέρουν 

σημαντικά (γονείς, Πολιτεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκκλησία) 

(Μπουζάκης Σ.,στο Π.Ο.Ε.Δ.-Δ.Ο.Ε. επιμ., 1995, σ. 39). 

Σε ορισμένα κράτη ο θεσμός του Ο.Σ. έχει γενικευθεί, σε άλλα παρουσιάζει 

κάποια στασιμότητα, ενώ στην Κύπρο είχε αποσυρθεί στο παρελθόν και επανήλθε 

στο εκπαιδευτικό προσκήνιο.  

Τα Ο.Σ. φαίνεται ότι διαθέτουν μια ποικιλία προγραμμάτων, τα οποία 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Στο πρόγραμμά τους μπορεί να συναντήσει 

κανείς πληθώρα μαθημάτων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) και μια σειρά αθλητικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Ανάλογη διαφοροποίηση μπορεί να παρατηρηθεί και ως προς το χαρακτήρα 

του προγράμματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο πρόγραμμα είναι ενιαίο, κοινό 

και υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές, ενώ άλλες φορές συμμετέχουν σε αυτό, 

προαιρετικά, μόνο όσοι το δηλώσουν (Αγγελοπούλου Δ., στο Λουκέρης Δ. – 

Μαρκαντωνάτου Α., επιμ. 2004, σ.σ. 52-53). 

Το Ο.Σ. στον ευρωπαϊκό χώρο διαφέρει ακόμη και ως προς τη δυνατότητα 

παροχής σίτισης στους μαθητές του. Ορισμένες φορές προσφέρεται μεσημεριανό 

γεύμα στα παιδιά και κάποιες άλλες αυτό δεν συμβαίνει. Την οικονομική 

επιβάρυνση για το γεύμα αυτό αναλαμβάνει η οικογένεια του μαθητή ή κάποιος 

άλλος φορέας.  
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6. Το Νομοθετικό Πλαίσιο εξέλιξης του Προαιρετικού Ολοήμερου 

Σχολείου στην Ελλάδα 

Το Ολοήμερο δημοτικό σχολείο διένυσε αρκετές αλλαγές ως προς τη δομή, τη 

συγκρότηση και την εσωτερική του λειτουργία, μέχρις ότου να φτάσουμε στην 

πρόσφατη αναδιαρθρωμένη μορφή του. Οι συγκεκριμένες αλλαγές είναι 

ολοφάνερες και στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του, το οποίο σαφώς έχει υποστεί 

αρκετές βελτιώσεις. Σε έρευνα των Κυραιλίδη-Μακαράτζη-Σκούπρα (το 2006) 

διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των αναφορών (86,9%) στα νομικά κείμενα της 

περιόδου 1997-2003 για το Ο.Σ. προέρχεται από εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το 

μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω αναφορών αφορά στην οργάνωση-λειτουργία του 

προγράμματος, στοιχείο  το οποίο φανερώνει και τις επίμονες προσπάθειες της 

Πολιτείας να τακτοποιήσει την κατάσταση και να δώσει τέλος στη προχειρότητα 

σχεδιασμού της σημαντικής αυτής εκπαιδευτικής καινοτομίας (Κυραιλίδης Ι.-

Μακαρατζής Γ.-Σκούπρας Χρ. στο Κυρίδης Αργ. κ.α επιμ.,2006, σ.σ. 284-286). 

Η νομική θεμελίωση του Ο.Σ. ξεκινά επισήμως στις 22 Αυγούστου 1997 με την 

Εισηγητική Έκθεση του Νόμου στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία αρχικά επισημαίνει 

την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνικής εκπαίδευσης, με την προώθηση 

ριζικών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Με βάση το σχετικό σχέδιο Νόμου, προτείνεται η καθιέρωση του ολοήμερου 

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και παρουσιάζεται ο βασικός σκοπός του (... 

«εξυπηρέτηση των γονιών που εργάζονται και δε διαθέτουν την οικονομική 

δυνατότητα να πληρώνουν για την φύλαξη των παιδιών τους κατά τις ώρες 

απουσίας τους»). Παράλληλα, προσδιορίζονται κάποιες βασικές λεπτομέρειες 

αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των μαθητών, που θα φοιτήσουν σε αυτά, τον 

αριθμό των τμημάτων των νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν (160 συνολικά), 

καθώς και το ωράριο τους (07:45 – 16:00). Από το περιεχόμενο της σχετικής 

έκθεσης διαφαίνεται το ενδιαφέρον της Πολιτείας για τον εν λόγω θεσμό, ωστόσο 

δεν παρέχονται στον αναγνώστη λεπτομέρειες αναφορικά με τον τύπο, το 

χαρακτήρα, τον τρόπο λειτουργίας και την εσωτερική οργάνωση του Ο.Σ., γεγονός  

το οποίο υποδηλώνει κάποια προχειρότητα.  
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Με το Νόμο 2525 του 1997 επιτυγχάνεται η τελική νομική κατοχύρωση και η 

έναρξη λειτουργίας του Ο.Σ. Ο σχετικός Νόμος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 188) στις 23 Σεπτεμβρίου 1997, με περιεχόμενο 

αντίστοιχο του Σχεδίου Νόμου.  

Ωστόσο, οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις δεν αρκούν για την  

αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Ο.Σ. Γι’ αυτό το λόγο η Πολιτεία και 

ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει κάποια ενημερωτικά φυλλάδια και 

συμπληρωματικές διατάξεις, επιχειρώντας ένα αρτιότερο προγραμματισμό της εν 

λόγω εκπαιδευτικής καινοτομίας. Σε αυτά τα πλαίσια κυκλοφορεί, υπό την ευθύνη 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το «Εκπαίδευση 2000». Στην ουσία πρόκειται για ένα «corpus 

ενημερωτικών κειμένων», με το οποίο επιδιώκεται ανάμεσα στα άλλα και ο ακριβής 

καθορισμός του πλαισίου, στο οποίο θα κινηθεί, ως προς το  ωρολόγιο πρόγραμμα 

του, το Ο.Σ., παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορίες στον αναγνώστη αναφορικά με 

τη φύση των μαθημάτων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) και τα προγράμματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1997, σ. 15). Από τα παραπάνω διαπιστώνεται 

η βούληση της Πολιτείας να συνδράμει στην καλύτερη οργάνωση του Ο.Σ. Όμως, 

συμφωνούμε απόλυτα με τον Τσεκούρα (2003, σ. 40) ότι επρόκειτο για μια 

επιφανειακή προσπάθεια οργάνωσης του Ο.Σ. από την Πολιτεία, καθώς δεν είχε 

καθοριστεί, επακριβώς, ο τύπος του σχολείου, που η ίδια επεδίωκε να 

διαμορφώσει.  

Η ασάφεια, λοιπόν, ως προς τον προσδιορισμό του Ο.Σ., είχε ως συνέπεια τη 

σύσταση ειδικής επιστημονικής επιτροπής από Πανεπιστημιακούς για την ίδρυση 

και καθοδήγηση των εν λόγω σχολικών μονάδων (Πυργιωτάκης Ι., στο Πυργιωτάκης 

Ι. επιμ. 2001, σ. 9). Την ευθύνη για τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής ανέλαβε ο 

ίδιος ο Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης (Φ.13.1/962/Γ1/1281/5-11-1997). 

Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίστηκε η Μ. Τζάνη, καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Αργότερα, εξαιτίας της παραίτησης κάποιων μελών της, η 

επιτροπή αυτή ανασυγκροτήθηκε, ιδρύοντας 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία από το 

σχολικό έτος 1999 – 2000. Ωστόσο, με την ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας από 

τον Πέτρο Ευθυμίου συστάθηκε νέα επιτροπή (Γ1/632/1-8-2000 Φ.Ε.Κ. 1005, τ. Β’) 

με πρόεδρο τον Ι. Πυργιωτάκη, καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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και τέως Αντιπρύτανη του ίδιου ιδρύματος (Πυργιωτάκης Ι. στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ. 

2001, σ. 9). 

Παρά την σαφέστατη διαφοροποίηση των Ο.Σ. σε δύο τύπους (Π.Ο.Σ. και 

Σ.Δ.Ω.), το περιεχόμενο των εγκυκλίων του Υπουργείου φαίνεται να αναφέρεται 

εξολοκλήρου στον δεύτερο από αυτούς, δημιουργώντας μια γενική σύγχυση και ένα 

«ντόμινο παρανοήσεων». 

Με σχετική  εγκύκλιο (Φ.13.1/767/Γ1/884) στις 3/9/1998, παρέχονται οι 

ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με το σκοπό, τους στόχους και τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Σ. Το στοιχείο, το οποίο αναδεικνύεται από τη 

μελέτη της συγκεκριμένης εγκυκλίου συνίσταται στην αλλαγή της εσωτερικής 

λειτουργίας του σχολείου με τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας, την 

εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων την υιοθέτηση νέων μεθοδολογικών 

στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς. 

Με την υπ’ αριθμόν Φ.13.1/770/Γ1/888 εγκύκλιο της 7/9/1998, τίθεται σε 

εφαρμογή η εκπαιδευτική καινοτομία «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο – Σχολείο 

Διευρυμένου Ωραρίου». Σε αυτή την εγκύκλιο εξαγγέλλεται η ίδρυση 1000 Ο.Σ. ανά 

την επικράτεια και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να 

πληρούν οι εν λόγω σχολικές μονάδες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μια από 

αυτές τις προϋποθέσεις είναι και οι συνθήκες (κοινωνικές και οικονομικές) της 

εκάστοτε περιοχής, γεγονός το οποίο φανερώνει την κοινωνική διάσταση και 

αναγκαιότητα λειτουργίας του Ο.Σ. 

Ένα έτος αργότερα το Υπουργείο, με σχετική εγκύκλιο 

(Φ.13.1/717/Γ1/742/21/9/1999), θέτει τις βάσεις για την οργάνωση και λειτουργία 

των Τμημάτων Δημιουργικών Δραστηριοτήτων του Ο.Σ. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή 

την εγκύκλιο παρέχονται οι σχετικές διευκρινήσεις αναφορικά με την επιχορήγηση 

και τον εξοπλισμό των Ο.Σ. (αγορά ψυγείου, φούρνου, υποστηρικτικού υλικού, 

μοκέτας, ντουλαπιών και τραπεζοκαθισμάτων). 

Επίσης, στις προβλέψεις της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης εντάσσονται το 

γεύμα και η ανάπαυση των μαθητών, καθώς και οι δημιουργικές δραστηριότητες 

(ανάμεσα στις οποίες και η Θεατρική Αγωγή), οι οποίες θα πραγματοποιούνται στις 

αίθουσες διδασκαλίας. 
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Στο τέλος της εγκυκλίου προσφέρονται ορισμένες συμπληρωματικές 

υποδείξεις στον άμεσα ενδιαφερόμενο, αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου 

και του χώρου στα Σ.Δ.Ω. 

Στις 6-9-2000 εκδίδεται εγκύκλιος (Φ.13.1/897/Γ1/694) η οποία αναφέρεται 

στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου Διευρυμένου Ωραρίου. Σύμφωνα με αυτό, 

η σχολική ζωή περιλαμβάνει δυο ζώνες (πρωινή 07:00 – 08:00 και απογευματινή 

12:00 – 16:00). Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση του προγράμματος με νέα 

γνωστικά αντικείμενα (π.χ. μουσική, Θεατρική Αγωγή, χορός, εικαστικά, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση), τα οποία δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε αυτό. 

Σε αυτά τα πλαίσια, υπερτονίζεται η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του 

κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εν 

λόγω δημιουργικών δραστηριοτήτων. 

Από αυτό το σημείο και πέρα, αρχίζουν να παρατηρούνται σημαντικά 

οικονομικά προβλήματα και προβλήματα χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, 

γεγονός το οποίο έχει τον αντίκτυπο του και στην ομαλή λειτουργία τους. 

Με την υπ’ αριθμόν Φ.12/676/61336/Γ1 εγκύκλιο, που εκδίδεται στις 

13/6/2002 με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» το Υπουργείο παρέχει τις σχετικές διευκρινήσεις, αναφορικά με την 

αντιμετώπιση ζητημάτων, που δημιούργησαν προβλήματα κατά τα προηγούμενα 

έτη (βλ. κάλυψη ωρών, πρωινή ζώνη λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος). 

Ταυτόχρονα επιχειρείται μία προσπάθεια επέκτασης της ολοήμερης εκπαίδευσης 

στα σχολεία με μικρή οργανικότητα. 

Το καλοκαίρι του 2002 (23 Ιουλίου) εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας 

νομοθετική ρύθμιση, με θέμα: Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Φ. 

13.1/812/77250/Γ1). 

Με την προηγούμενη ρύθμιση, τονίζεται προς την εκπαιδευτική κοινότητα η 

ανάγκη της γενικότερης προώθησης του προγράμματος. Ταυτόχρονα, παρέχονται 

διευκρινήσεις στους εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία της πρωινής ζώνης (07:00 – 

08:00) και γνωστοποιείται για πρώτη φορά σ’ αυτούς αναφορά σχετική με τη μη 

υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης 

(12:40 – 16:00). Σε αυτά τα πλαίσια η Πολιτεία φαίνεται ότι δίνει λύσεις στη 

«μεγάλη πληγή» του προγράμματος, (συνεχείς διακοπές για να πάρουν οι γονείς τα 
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παιδιά τους, πριν τη λήξη της σχολικής ημέρας), ορίζοντας την υποχρεωτικότητα 

στην παρακολούθηση των μαθητών, που δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό, μέχρι την 

ολοκλήρωσή του.  

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η Πολιτεία επιχειρεί να 

«συμμαζέψει» λίγο την κατάσταση, προσφέροντας λύσεις, που προσδίδουν 

μεγαλύτερο κύρος στη χαμένη αίγλη των Σχολείων Διευρυμένου Ωραρίου (Σ.Δ.Ω). 

Πιθανότατα, το κράτος επιθυμεί τη γενίκευση του εν λόγω τύπου Ο.Σ., εξαιτίας του 

χαμηλού του κόστους. Σε κανένα σημείο της προηγούμενης εγκυκλίου δεν γίνεται 

αναφορά για τον τύπο του Π.Ο.Σ., στοιχείο που μας δίνει την εντύπωση, ότι 

επιχειρείται εντέχνως η σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας σε 

πιο ανέξοδες λύσεις (τα Σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου). 

Η επόμενη νομοθετική διάταξη (Φ.13.1/885/88609/Γ1) έχει ως θεματική της 

το σκοπό και το περιεχόμενο του Ο.Σ., καθώς επίσης και τις ενέργειες των 

διευθυντών κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων. Από το πνεύμα της 

εν λόγω εγκυκλίου διακρίνει κανείς την παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα 

γενίκευσης του θεσμού. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ενσωματώνεται στο 

πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου το αντικείμενο «Εισαγωγή στην 

Πληροφορική». 

Με το ζήτημα της ενημέρωσης των γονέων για το Ολοήμερο από τους 

διευθυντές και εκπαιδευτικούς των διάφορων σχολικών μονάδων ασχολείται η 

επόμενη νομοθετική ρύθμιση που παρουσιάζουμε (βλ.Φ.13.1/905/90885/Γ1). Σε 

αυτή την εγκύκλιο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις της διεύθυνσης του εκάστοτε 

σχολείου, αναφορικά με τη γνωστοποίηση του προγράμματος στους άμεσα 

ενδιαφερόμενους (γονείς, υπεύθυνο ολοημέρου και ειδικότητες). 

Δέκα ημέρες αργότερα κοινοποιείται στα σχολεία σχετική εγκύκλιος για το 

ωράριο και το πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Αναφορικά με το 

πρώτο, αυτό ξεκινά στις 12:50 για τις μικρές τάξεις και 13:30 για τις μεγαλύτερες. Το 

σχολικό πρόγραμμα λήγει για όλους τους μαθητές στις 16:00 

(Φ.13.1/930/96731/Γ1).Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση παρατηρείται η 

αλματώδης αύξηση του διδακτικού προσωπικού του Ολοήμερου Σχολείου (εισροή 

μεγάλου αριθμού ειδικοτήτων σε αυτό). 
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Στις 6 Νοεμβρίου 2002 παρέχονται στους εκπαιδευτικούς νέες οδηγίες σχετικά 

με τη λειτουργία του Ο.Σ. Σε αυτή την εγκύκλιο προσδιορίζεται η φιλοσοφία του εν 

λόγω σχολείου και προσφέρονται πληροφορίες για τις διδακτικές ώρες του 

δασκάλου σε κάθε τάξη (Φ50/64/17105/Γ1). 

Μια εβδομάδα αργότερα καταφθάνει στις σχολικές μονάδες νέα νομοθετική 

διάταξη, η οποία ορίζει αναλυτικότερα τα προγράμματα σπουδών του εκάστοτε 

διδακτικού αντικειμένου στο Ο.Σ, καθώς επίσης και το ωράριο λειτουργίας και 

ωρολόγιο πρόγραμμα της εν λόγω μορφής του (Φ.50/76/121/153/Γ1). 

Η επόμενη σημαντική ρύθμιση, που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας έχει ως 

θέμα της τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ο.Σ. για το νέο σχολικό έτος. Η 

εγκύκλιος της 17 Μαρτίου 2003 (Φ.50/58/26861/Γ1) παρέχει στον ενδιαφερόμενο 

ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών των υπευθύνων για το πρόγραμμα μέχρι και τις 15-

9-2003. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της έγκαιρης ενημέρωσης των γονέων για τη 

λειτουργία του Ο.Σ. και τονίζεται η ανάγκη για άμεση συγκέντρωση των σχετικών 

δηλώσεών τους, για την κατάθεση από τους διευθυντές των συμπληρωματικών 

πινάκων εγγραφής των μαθητών και τη συγκρότηση των αντίστοιχων υπευθύνων 

ομάδων για το πρόγραμμα. Συνάμα, ανακοινώνεται η καθιέρωση διμηνιαίων 

συσκέψεων στις σχολικές μονάδες για την ενημέρωση και καταγραφή πιθανών 

δυσλειτουργιών του νέου θεσμού, προσδιορίζονται τα χρονικά όρια για την ισχύ 

των σχετικών διατάξεων και επισημαίνονται κάποια απαραίτητα στοιχεία για την 

καλύτερη οργάνωση των ολοήμερων τμημάτων.  

Με την Φ.50/132/90416/Γ1(28-8-2003) ενημερώνονται οι σχολικές μονάδες 

για τις νέες αλλαγές στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου. Το αντικείμενο της 

«Πληροφορικής» μετονομάζεται σε «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». Ανάλογες 

τροποποιήσεις παρατηρούνται στις ώρες διδασκαλίας μερικών διδακτικών 

αντικειμένων (Αγγλικά για ένα τρίωρο την εβδομάδα, προετοιμασία μαθημάτων 

επόμενης ημέρας στις μεγαλύτερες τάξεις για 7-8 ώρες αντίστοιχα). Επιπλέον, 

προσδιορίζεται ο αριθμός των μαθητών που συγκροτεί ένα τμήμα Ολοήμερου 

Σχολείου (30 παιδιά). 

Σημαντική εγκύκλιος που θεωρούμε σκόπιμο να ενταχθεί στο εν λόγω τμήμα 

της παρούσας μελέτης, εκδόθηκε την 1
η
 Σεπτεμβρίου του 2004 και έχει ως θέμα της 

για άλλη μια φορά «το σκοπό και το περιεχόμενο του Ολοήμερου Σχολείου» 
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(Φ.50.4/163/87915/Γ1). Η συγκεκριμένη διάταξη διαπραγματεύεται θέματα ήδη 

γνωστά και διαθέτει αρκετά κοινά στοιχεία με προηγούμενες εγκυκλίους. Αφού 

παρέχονται στον αναγνώστη κάποιες βασικές αρχές για τη λειτουργία  του Ο.Σ., 

έπονται ορισμένες υποδείξεις για τη διοίκησή του, το ωράριο του και το εκάστοτε 

πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σε αυτό. Σε άλλα σημεία του εν λόγω εγγράφου, 

παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την κατανομή των τμημάτων και τον 

ελάχιστο αριθμό μαθητών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ο.Σ.. Παράλληλα, 

συναντάμε αναφορές για τη συγκρότηση κοινών τμημάτων Ολοήμερων σε 

συστεγαζόμενα σχολεία, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων σε αυτά 

και τις σχετικές υποδομές, που θα πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος των 

φοιτούντων μαθητών.  

Επιπλέον, κατατίθενται κάποιες επισημάνσεις για τη σίτιση των μαθητών, τον 

ορισμό υπευθύνου του προγράμματος και την αντικατάσταση ορισμένων 

διδακτικών αντικειμένων- αν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Από το σχολικό έτος 2006-2007 με την Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006/ΦΕΚ 

1139/23-8-2006 Υπουργική Απόφαση παρατηρείται η διαφοροποίηση του ωραρίου 

λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, ανάλογα με την οργανικότητα της 

σχολικής μονάδας, στην οποία αυτό εφαρμόζεται. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 

στις σχολικές μονάδες μεγάλης οργανικότητας (εξαθέσια δημοτικά και άνω) 

ολοκληρώνεται στις 16:15, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία μικρής 

οργανικότητας, οι μαθητές των οποίων τελειώνουν τις υποχρεώσεις τους ένα 

τέταρτο νωρίτερα (16:00). 

Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση θεσπίζεται, επίσης, προαιρετική ζώνη 

παρακολούθησης του ολοήμερου προγράμματος (μετά την ολοκλήρωσή του και 

από τις 16:15 έως τις 17:00). Σε αυτήν τη ζώνη οι παραμένοντες μαθητές καλούνται 

να επιλέξουν τρία επιπλέον διδακτικά αντικείμενα (μεταξύ αυτών και το Θεατρικό 

Παιχνίδι), στο καθένα από τα οποία οι ίδιοι προτίθενται να συμμετάσχουν για 1-2 

ώρες την εβδομάδα. 

Με την Φ.50/162/88353/Γ1/5-9-2006 παρέχονται στα στελέχη της 

εκπαίδευσης οι σχετικές πληροφορίες για το σκοπό και το περιεχόμενο του 

προγράμματος, ανατίθενται σε αυτά οι απαραίτητες αρμοδιότητες για την 

αποτελεσματική του λειτουργία και τονίζεται εμφατικά η ανάγκη υποχρεωτικής 



 53

παρακολούθησής του από τους μαθητές. Παράλληλα, προσφέρονται στον εκάστοτε 

ενδιαφερόμενο οι σχετικές οδηγίες και υποδείξεις για την ομαλή  λειτουργία του εν 

λόγω προγράμματος. 

Ανάλογες διευκρινιστικές σημειώσεις για την αρτιότερη οργάνωση του Ο.Σ. 

παρέχει η Πολιτεία και με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς 

(Φ.50/208/97293/Γ1/7-9-2007).   

Σε επόμενη νομοθετική ρύθμιση (βλ.Φ.50/492/108832/Γ1 στις 22-8-2008) 

παρέχονται οι σχετικές διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους αναφορικά με το 

Ωράριο Λειτουργίας και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών 

Σχολείων (μικρής και μεγάλης οργανικότητας). Επιπλέον, κατατίθενται οι σχετικές 

οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία της πρωινής ζώνης του Ολοήμερου και 

παρουσιάζονται τα προσφερόμενα σε αυτή διδακτικά αντικείμενα. 

Μέσα από την ίδια εγκύκλιο διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με τη 

λειτουργία και οργάνωση του ολοήμερου προγράμματος, καθώς επίσης και με το 

βαθμό συνεργασίας εκπαιδευτικού-γονέων. 

Ανάλογες υποδείξεις γίνονται εν μέσω θέρους και πριν την έναρξη του 

επόμενου σχολικού έτους. Το νέο στοιχείο της συγκεκριμένης εγκυκλίου έγκειται 

στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωινής ζώνης (07:00-08:00) του ολοήμερου 

προγράμματος (βλ.Φ.50/249/93773/Γ1 3-8-2009). 

Επιχειρώντας μια συνοπτική αποτίμηση των παραπάνω νομοθετικών 

ρυθμίσεων για το Προαιρετικό Ο.Σ , μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι με αργούς 

ρυθμούς η Πολιτεία διαμορφώνει το σωστό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα 

εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη γενίκευση του θεσμού σε 

μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα 

οποία ταλανίζουν τα εν λόγω  σχολεία και καθιστούν το έργο των εκπαιδευτικών, 

που εργάζονται σε αυτά ιδιαίτερα δύσκολο. Ωστόσο η αμφιβολία για την 

αποτελεσματικότητα της εν λόγω καινοτομίας θα πρέπει να σβήσει από το νου των 

ιθυνόντων. Με αργά βήματα το πρόγραμμα οργανώνεται αρτιότερα και παρέχονται 

στους εμπλεκόμενους σε αυτό τα εχέγγυα για ένα καλύτερο μέλλον, που θα 

αναδείξει το Ο.Σ. ως την κατ’ εξοχήν καινοτόμο δράση προς όφελος των μαθητών.  
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7.  Η Τυπολογία του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα: βασικές 

μορφές και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των βασικών μορφών του Ο.Σ., όπως 

αυτές εντοπίζονται έως και τις μέρες μας, στον ελλαδικό χώρο, θεωρείται σκόπιμη η 

ανάδειξη ορισμένων παραμέτρων, που αφορούν στην εννοιολογική αποσαφήνιση 

του εν λόγω όρου.  

Σημαντική εντύπωση στο μελετητή του Ο.Σ. προξενεί η γενικότητα και 

απροσδιοριστία του παραπάνω όρου.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το προηγούμενο φαινόμενο, αποτελεί η 

ακόλουθη επισήμανση του Appel:  «Τα Ο.Σ. διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, 

ώστε είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς δύο σχολεία, που να είναι ακριβώς τα 

ίδια» (Πυργιωτάκης Ι., στο Πυργιωτάκης Ι., επιμ. 2001, σ. 34).  

Στην ελληνική βιβλιογραφία το Ο.Σ. προσδιορίζεται, κατ’ εξοχήν, ως το 

σχολείο, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλο το διάστημα της ημέρας, καλύπτοντας το 

τυπικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και διάφορες άλλες σχολικές δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερα εύστοχος θεωρείται ο ορισμός του Δεμίρογλου (2005, σ. 19) για αυτό. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω μελετητή, Ολοήμερο είναι «το σχολείο, το οποίο, με 

διευρυμένη χρονική λειτουργία και με ενιαία ή μη δομή του προγράμματος πρωινής 

– μεταμεσημβρινής ζώνης, εξυπηρετεί κοινωνικούς, γνωστικούς και παιδαγωγικούς 

σκοπούς, συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξη και στην αγωγή των 

μαθητών». 

Παρόλα αυτά, το Ο.Σ. μπορεί να ταξινομηθεί σε τύπους με βάση τα ακόλουθα 

σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία:  

Α) το χρόνο παραμονής των μαθητών σε αυτό και  

Β) την υποχρεωτικότητα ή μη του προσφερόμενου προγράμματος.  

Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά γίνεται διάκριση 

ανάμεσα σε τρεις τύπους σχολείων: 

Τα «κλειστά», όπου λειτουργούν έως αργά το απόγευμα με υποχρεωτικό 

ενιαίο πρόγραμμα για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές (βλέπε Πιλοτικό ή 

Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο). Επίσης, εντοπίζει κανείς και τα «προαιρετικά ή 

ανοικτά» σχολεία, στα οποία το υποχρεωτικό πρόγραμμα εξαντλείται ως το 
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μεσημέρι και έπεται ένα άλλο πρόσθετο πρόγραμμα (προαιρετικό), το οποίο 

διαρκεί ως τις 15:00 ή τις 15:30 (βλέπε Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου). 

Ο τρίτος τύπος ολοήμερου προγράμματος αποτελεί σύνθεση των δύο 

παραπάνω μορφών του εν λόγω σχολείου. Ουσιαστικά, όμως, αποτελεί τη 

μετεξέλιξη των Σχολείων Διευρυμένου Ωραρίου. Σε αυτό το σχολείο, η 

υποχρεωτικότητα του προγράμματος περιορίζεται μόνο για τους μαθητές εκείνους, 

οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή σε αυτό (βλέπε Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο). 

Μια ανεξάρτητη κατηγορία Ο.Σ.-όχι τόσο συνηθισμένη για τα ελληνικά 

δεδομένα- προκύπτει από τη συνεργασία σχολείου και παιδότοπου. Σε αυτά τα 

πλαίσια, τα παιδιά μεταφέρονται σε χώρους ειδικά διαρρυθμισμένους γι’ αυτά και 

«υπό την επίβλεψη» ειδικευμένου προσωπικού διαμορφώνουν δημιουργικά τον 

ελεύθερο χρόνο τους (Πυργιωτάκης Ι., στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ. 2001, σ. 35). 

Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

για τον καθένα, ξεχωριστά, από τους προαναφερθέντες τύπους Ο.Σ., που 

συναντήσαμε και εξακολουθούμε να συναντάμε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα.  

� Το Πιλοτικό ή Πειραματικό Ολοήμερο Σχολείο (Π.Ο.Σ.)  

Αποτελεί την «κλειστή» μορφή Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα. Σε όλη την 

Επικράτεια λειτούργησαν αρχικά 21 και στη συνέχεια 28 τέτοιου είδους σχολεία 

από το σχολικό έτος 1999 – 2000. 

Επιδίωξη του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες της χώρας μας. Γι’ αυτό το λόγο, 

εφαρμόστηκε σε πρώτη φάση πιλοτικά (από εκεί έχει ληφθεί και το όνομά του) για 

να εκμαιευτούν πολύτιμα συμπεράσματα αναφορικά με την εσωτερική του 

οργάνωση και λειτουργία.  

Το ωράριο του προγράμματος είναι σχεδόν παντού το ίδιο (8:00 μέχρι 16:00) 

(Κασσελούρης Θ., 2003, σ.53). 

Στον εν λόγω τύπο Ο.Σ. διακρίνονται τρεις βασικές ζώνες εργασίας (πρωινή, 

μεσημβρινή, μεταμεσημβρινή-απογευματινή) (Τζάνη Μ., 2006, σ.122), οι οποίες 

αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλους ανεξαιρέτως τους 

μαθητές.  
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Στην πρώτη από αυτές (πρωινή) οι μαθητές συμμετέχουν στα τυπικά 

μαθήματα του προγράμματος (Γλώσσα, Μαθηματικά κ.α.) και ασχολούνται, επίσης, 

με διάφορες πολιτιστικές, οικολογικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (θέατρο, 

εικαστικά, μουσική, χορός κ.α.). Παράλληλα διδάσκονται ξένες γλώσσες και 

παρακολουθούν τα σχετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.  

Κατά τη διάρκεια της ωριαίας μεσημεριανής ανάπαυλας τα παιδία τρώνε ένα 

ελαφρύ γεύμα, που τα ίδια έχουν φέρει από το σπίτι τους και αναπαύονται σε 

ειδικά διαμορφωμένους χώρους ψυχαγωγίας με χαλαρές δραστηριότητες. 

Η μεταμεσημβρινή ζώνη διακρίνεται για την ποικιλία των εναλλακτικών 

επιλογών, τις οποίες προσφέρει στο παιδί (μαθήματα επιλογής, πολιτιστικές και 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αισθητική και φυσική αγωγή, ξένες γλώσσες, 

ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας). 

Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο της μελέτης, ότι το εν λόγω πρόγραμμα 

(υποχρεωτικό για όλους) δεν καλλιεργεί τη διχοτόμηση της ακαδημαϊκής γνώσης 

από τις αντίστοιχες υπόλοιπες, γι’ αυτό το λόγο και παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο της μεταφοράς μαθημάτων από την πρωινή στην απογευματινή ζώνη. 

Ως προς τη φιλοσοφία της μεθοδολογίας της διδασκαλίας του εν λόγω 

προγράμματος μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία ανανέωσης του τρόπου 

εργασίας των παιδιών (ομαδική εργασία, σχέδια δράσης, διαθεματική προσέγγιση) 

και αλλαγής του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, μέσα από την ελεύθερη δράση 

των μαθητών και την αβίαστη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, που άπτονται 

των κλίσεων και των ενδιαφερόντων τους (Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη Χρ., 2004, 

σ.23). Στόχος του Π.Ο.Σ. αποτελεί η αποσχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου του 

παιδιού. 

Σημαντική, επίσης, καινοτομία του Π.Ο.Σ. αποτελεί και η ανανέωση των 

χώρων και της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας. Οι πρώτοι έγιναν πιο 

άνετοι και «ζωντανοί» με την προσθήκη χρώματος. Ταυτόχρονα, κατασκευάστηκαν 

τα απαραίτητα εργαστήρια (θεάτρου, εικαστικών, φυσικών επιστημών, 

πληροφορικής κ.ά.) και αναδιαμορφώθηκαν οι παλιές αίθουσες διδασκαλίας, οι 

οποίες καλλιεργούσαν το συντηρητισμό και τη δασκαλοκεντρικότητα.  

Το Π.Ο.Σ. αποτελεί αδιαμφισβήτητα χώρο καινοτόμων δράσεων για το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κοιτίδα πολιτισμικών και αθλητικών 
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δραστηριοτήτων. Οι μαθητές σε αυτό το χώρο «παίζουν», ψυχαγωγούνται και 

συμμετέχουν ενεργά σε ποικίλες δραστηριότητες, καλύπτοντας τις ανάγκες τους και 

διαμορφώνοντας ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. Ολοκληρώνοντας την 

συνοπτική αυτή παρουσίαση του εν λόγω προγράμματος θα επισημάνουμε για μια 

ακόμη φορά τα σημεία, που καθιστούν το Π.Ο.Σ. αναντικατάστατο στις συνειδήσεις 

γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών: 

Α) η ανανεωμένη μεθοδολογία της διδασκαλίας Β) η αποσχολειοποίηση του 

χρόνου των μαθητών, Γ) η αλλαγή του παιδαγωγικού κλίματος, Δ) η 

αναδιαμόρφωση των χώρων δράσης και Ε) η εισαγωγή νέων γνωστικών 

αντικειμένων.  

� Το Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου (Σ.Δ.Ω.) 

Ο συγκεκριμένος τύπος σχολείου αντιπροσωπεύει την ανοικτή μορφή του 

Ολοήμερου στην Ελλάδα. Προστάδιο των Σ.Δ.Ω. αποτέλεσαν τα Τμήματα 

Δημιουργικής Απασχόλησης, τα οποία ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1980 με 

πρωτοβουλία των εργαζομένων γονέων. Επίσημα στη χώρα μας τα Σ.Δ.Ω. 

θεσπίζονται με το Ν. 2525/97. 

Στα εν λόγω σχολεία το απογευματινό πρόγραμμα δεν είναι ενιαίο με το 

αντίστοιχο πρωινό. Η κάθε ζώνη (πρωινή ή απογευματινή) εμφανίζει τη δική της 

αυτονομία και δεν αποτελεί μέρος ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου προγράμματος.  

Με τη συμπλήρωση του πρωινού ωραρίου (12:40 ή 13:30) οι μαθητές 

γευματίζουν ελαφρώς και στη συνέχεια συμμετέχουν σε ένα πρόσθετο πρόγραμμα, 

το οποίο περιλαμβάνει την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, 

ενισχυτική διδασκαλία και απασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες. Η λήξη 

του εν λόγω προγράμματος έχει προβλεφθεί για τις 15:30 ή τις 16:00. 

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος Ο.Σ. έρχεται να 

καταργήσει την παραπαιδεία και να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή μορφή 

του σχολείου.  

Σε αυτό το σχολείο προκρίνονται οι  εναλλακτικές μορφές οργάνωσης της 

διδασκαλίας και οι ποικίλες ψυχαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες, οι 

οποίες παρεμπιπτόντως προσφέρονται από ειδικευμένο προσωπικό.  

Ωστόσο, παρά το θετικό κλίμα από την ίδρυση και λειτουργία των Σ.Δ.Ω. 

(κάλυψη αναγκών εργαζομένων γονέων), διαπιστώνεται ότι η εν λόγω μορφή Ο.Σ. 
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εμφανίζει προβλήματα και αδυναμίες, τις οποίες κληρονόμησε από τα παλιά Τ.Δ.Α., 

που συνοψίζονται στα εξής: 

Α) σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή τους, 

Β) ηλικιακή ετερογένεια των μαθητών σε μια τάξη,  

Γ) διοικητική και επιστημονική παραμέληση των σχολικών μονάδων, 

Δ) συγκρούσεις γονέων – εκπαιδευτικών για το χρόνο παραμονής των παιδιών 

στο σχολείο, εξαιτίας της μη υποχρεωτικής παρακολούθησης του προγράμματος 

και, τέλος  

Ε) προβλήματα οργάνωσης του προγράμματος και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν σε αυτό (Πυργιωτάκης Ι., 2001, 241-243). 

Η Πολιτεία προσπαθεί να υποστηρίξει τον νέο αυτό θεσμό, μέσω νομικών 

ρυθμίσεων. Ωστόσο, το στοιχείο, το οποίο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην 

όλη κατάσταση, πιστεύουμε, ότι έγκειται κυρίως στην απουσία σχετικής ρύθμισης 

για υποχρεωτική παρακολούθηση από όλους τους μαθητές του προγράμματος της 

απογευματινής ζώνης.  

Σε γενικές γραμμές, τα Σ.Δ.Ω. έχουν απολέσει τον πραγματικό τους ρόλο και 

λειτουργούν περισσότερο ως «παιδοφυλακτήρια» ή «parking παιδιών», με τους 

εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν χρέη «θυρωρού». 

 Σε αυτά, δεν διαμορφώνεται η κατάλληλη παιδαγωγική ατμόσφαιρα, η οποία 

θα ευνοήσει την ομαδικότητα, την συναισθηματική επικοινωνία και την ομαλή 

κοινωνικοποίηση των μαθητών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Παρόλα αυτά, η Πολιτεία φαίνεται ότι προώθησε ιδιαιτέρως την εν λόγω 

μορφή Ο.Σ., εξαιτίας του χαμηλού οικονομικού κόστους, που αυτό απαιτούσε για 

να λειτουργήσει, και της σημαντικής κοινωνικής προσφοράς του για τα παιδιά των 

εργαζομένων γονέων.  

� Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ενδιαφέρον της Πολιτείας ξαφνικά 

μετατοπίσθηκε προς την πιο οικονομική λύση των Σ.Δ.Ω (Χατζηδήμου Δ., 2004-5, 

σ.12). 

Ωστόσο, από το σχολικό έτος 2002 – 2003 παρατηρείται μια συνεχής 

κινητικότητα σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, με αποτέλεσμα την αναδόμηση 

του θεσμού των Σ.Δ.Ω. και τη μετονομασία τους σε Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.  
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Σε αυτή τη νέα μορφή Ο.Σ. συναντά κανείς τα αντικείμενα και τις 

δραστηριότητες, που προϋπήρχαν στα Π.Ο.Σ., την επίσημη θεσμοθέτηση του 

προγράμματος και την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής σε αυτό, όλων των 

μαθητών ανεξαιρέτως. Επιπλέον, η υποχρεωτική παρακολούθηση του εν λόγω 

προγράμματος θεσπίστηκε μονάχα για τους φοιτούντες, οι οποίοι είχαν 

προηγουμένως δηλώσει συμμετοχή σε αυτό (Πυργιωτάκης Ι., 2004, σ.16).  

Οι βασικοί στόχοι του Προαιρετικού Ο.Σ., συνίστανται στους παρακάτω: 

Α) εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που διδάσκονται τα παιδιά στο 

πρωινό πρόγραμμα και  

Β) ο εμπλουτισμός του προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα (βλ. 

Φ.50/76/121153/Γ1, 13-11-2002). 

Από τις παραπάνω επισημάνσεις διαφαίνεται το ενδιαφέρον της Πολιτείας, 

όχι μόνον για την κοινωνική, αλλά και για την παιδαγωγική διάσταση του 

συγκεκριμένου προγράμματος, με έμφαση στον παιγνιώδη χαρακτήρα της 

προσέγγισης των εκάστοτε αντικειμένων και στην προετοιμασία των μαθημάτων 

της επόμενης μέρας. 

Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Προαιρετικού Ο.Σ. τα μαθήματα 

ξεκινούν στις 12:35 το μεσημέρι (με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις) και 

ολοκληρώνονται στις 16:00 ή 16:15. Παράλληλα, εγκρίνεται η μείωση της διάρκειας 

της διδακτικής ώρα κατά ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο (σε 40’ ή 35’) και 

προσφέρεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για ενοποίηση ωρών, με στόχο 

την καλύτερη αξιοποίηση τους απαιτούμενου χρόνου και την αποτελεσματικότερη 

διαπραγμάτευση ενός θέματος (π.χ. projects) (Παπαδοπούλου Β., 2004, σ.30). 

Έπειτα από την ολοκλήρωση του καθημερινού προγράμματος μπορεί να 

λειτουργήσει στις εν λόγω σχολικές μονάδες η προαιρετική ζώνη παρακολούθησης 

(16:15-17:00), κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες τριών κατ’επιλογήν διδακτικών αντικειμένων (μεταξύ αυτών και το 

Θεατρικό Παιχνίδι). 

Θεωρείται απαραίτητο να διασαφηνιστεί στο σημείο αυτό, ότι έχει 

προβλεφθεί για το Ο.Σ και πρόγραμμα πρωινής ζώνης (07:00-08:00), κατά τη 

διάρκεια του οποίου τα παιδιά προετοιμάζονται για τα μαθήματα της ημέρας 
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(ορθογραφία, έλεγχος των εργασιών, ανάγνωση και επίλυση των αποριών των 

μαθητών).  

Ως προς το Α.Π. του εν λόγω τύπου Ο.Σ., διαπιστώνεται η υιοθέτηση των 

αρχών του «επίσημου Α.Π.» του «συμβατικού σχολείου», με τον παράλληλο 

εμπλουτισμό του με νέα γνωστικά αντικείμενα (Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή,  

χορός,  Μουσικοκινητική και Αισθητική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες και  Ξένες 

Γλώσσες). 

Ταυτόχρονα, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος τη διάκριση των 

μαθημάτων, που προσφέρονται στο Ο.Σ., σε υποχρεωτικά (Αθλητισμός, Νέες 

Τεχνολογίες) και προαιρετικά. Το ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμη, 

προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη μέρα και εμπεδωτική  διδασκαλία 

στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.  

Διαφοροποίηση παρατηρείται και ως προς τη μεθοδολογία της διδασκαλίας 

του εν λόγω προγράμματος. Πλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παιγνιώδη 

μορφή της διδασκαλίας και στη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού 

κλίματος, προς όφελος των ίδιων των μαθητών. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα 

κατέχουν, επίσης, οι διερευνητικές μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες 

«μεταμορφώνουν» το παιδί από παθητικό δέκτη σε ερευνητή και συμμέτοχο στην 

πορεία αναζήτησης της γνώσης. Εκπαιδευτικός και μαθητές αλληλεπιδρούν μέσα σε 

ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, το οποίο καλλιεργεί την ομαδικότητα 

και την ενεργοποίηση των παιδιών.  

Ωστόσο, παρατηρείται έντονος προβληματισμός αναφορικά με τις ελλείψεις 

σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμούς. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν έχουν 

«υποστεί» κάποιες βελτιώσεις και οι μαθητές πολλές φορές αναγκάζονται να 

εργαστούν σε συνθήκες εντελώς ακατάλληλες. Παράλληλα, διαπιστώνεται το 

φαινόμενο της έλλειψης οικονομικών φορέων για την αγορά υλικών (π.χ. χαρτόνια, 

υφάσματα, μουσικά όργανα, χάρτες, αναλώσιμα είδη κ.α.). Μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του προγράμματος, για ένα σχολείο με ξεκάθαρο κοινωνικό και 

παιδαγωγικό περιεχόμενο.  
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� Το Ολοήμερο Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 

Πρόκειται για νεοσυσταθείσα μορφή ολοήμερου προγράμματος στη χώρα 

μας. Από το σχολικό έτος 2010-2011 λειτουργούν ανά την επικράτεια συνολικά 800 

τέτοιου είδους σχολικές μονάδες. Την επόμενη σχολική χρονιά ο αριθμός τους θα 

αυξηθεί σε 961. Βασική προϋπόθεση για την δημιουργία αυτών των σχολείων 

αποτελεί η μεγάλη τους οργανικότητα (δωδεκαθέσια και άνω). Κυρίαρχος στόχος 

του εν λόγω προγράμματος θεωρείται η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση του 

θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου και η σύσταση του «Νέου Σχολείου», που θα 

θέσει στο κέντρο του τον μαθητή. Το κυρίως πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για όλα 

τα παιδιά. Η έναρξη του προσδιορίζεται για τις 8:10 το πρωί και η λήξη του για τις 

14:00. Έπεται μία ώρα για φαγητό και χαλάρωση των μαθητών. Το απογευματινό 

πρόγραμμα (για όσους το δηλώνουν) περιλαμβάνει άλλες δύο διδακτικές ώρες 

μαθημάτων. Η σχολική εργασία ολοκληρώνεται στις 16:15. Αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις (ικανός αριθμός μαθητών) το ωράριο λειτουργίας του συγκεκριμένου 

τύπου σχολικής μονάδας εμπλουτίζεται με μία επιπλέον ώρα δραστηριοτήτων. 

Σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα του Ολοήμερου: 

Το γλωσσικό μάθημα και το αντίστοιχο των Μαθηματικών αυξάνεται κατά 

μία διδακτική ώρα στις δύο πρώτες τάξεις. Επίσης, στο καθημερινό πρόγραμμα 

έχουν ενσωματωθεί δραστηριότητες Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, 

Θεατρική Αγωγή), οι οποίες προσφέρονται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης 

ειδικότητας για μία ώρα την εβδομάδα. 

Αυξάνεται κατά δύο ώρες το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις τέσσερις 

πρώτες τάξεις. Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών για τις μικρότερες τάξεις (ένα 

δίωρο) και αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας του ίδιου αντικειμένου για τις 

υπόλοιπες. Εισάγεται η διδασκαλία του μαθήματος των Τ.Π.Ε. σε όλο το Δημοτικό 

(δύο ώρες εβδομαδιαίως). 

Η Ευέλικτη Ζώνη διανθίζεται με την ανάπτυξη ειδικών διαθεματικών 

προγραμμάτων (πρότζεκτ). Το απογευματινό ωράριο περιλαμβάνει διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα, όπως η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης μέρας για τις 

μικρότερες τάξεις και ορισμένες άλλες δραστηριότητες για όλους τους μαθητές (π.χ. 
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αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Μουσική, Εικαστικά, δεύτερη ξένη 

γλώσσα κ.α.). Οι γονείς των παιδιών είναι σε θέση να προτείνουν μέχρι δύο 

γνωστικά αντικείμενα, τα οποία καλούνται να παρακολουθήσουν οι μαθητές κατά 

τη διάρκεια του απογευματινού προγράμματος. Μέσα από τις παραπάνω 

παρεμβάσεις επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του προγράμματος με νέα διδακτικά 

αντικείμενα και ο περιορισμός των απογευματινών εξωσχολικών δραστηριοτήτων 

του παιδιού, που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία ολόκληρης της 

οικογένειας. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

8. Η Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο 

 

Η εισαγωγή της Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί πλέον 

μια πραγματικότητα. Τόσο στο Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο , όσο και στο αντίστοιχο 

Προαιρετικό οι εκπαιδευτικοί, που προσφέρουν το μάθημα, εφαρμόζουν ποικιλία 

τεχνικών, στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών τους. Σε αυτό το μέρος της μελέτης, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις 

βασικές συνιστώσες του “υπό διαπραγμάτευση” ζητήματος, παρουσιάζοντας 

ταυτόχρονα στον αναγνώστη όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με την 

εφαρμογή των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου. 

Οι παράμετροι, οι οποίες θα εξεταστούν σε αυτό το τμήμα της μελέτης 

παρουσιάζονται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:  

Σχήμα 1: Βασικές Συνιστώσες εφαρμογής της Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ο.Σ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Ωρολόγιο                                                                                                    (Πρόγραμμα 

πρόγραμμα)                                          (Κτιριακή και                                Διδασκαλίας) 

                                                        Υλικοτεχνική Υποδομή) 

 

 

 

 

   (Εμπλεκόμενοι φορείς)                                                   (Μεθοδολογία Διδασκαλίας) 

Θεατρική Αγωγή στο Ολοήµερο Σχολείο 

 

ΠΟΤΕ 

ΠΟΥ 

ΤΙ 

ΠΟΙΟΙ

ΣΣΣΣΣ
ΠΩΣ 
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� Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εν λόγω προγράμματος επιβάλλεται να 

αξιοποιηθούν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες-εργαστήρια, οι οποίες θα βοηθούν 

τον εκπαιδευτικό στην εφαρμογή των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Σημαντική θέση 

σε αυτή την προσπάθεια του εκπαιδευτικού κατέχει το εργαστήριο Θεατρικής 

Αγωγής – Θεατρικού Παιχνιδιού. Σε αυτό το χώρο, οι μαθητές του τμήματος θα 

γνωρίσουν το σώμα και τον εαυτό τους, θα “παίξουν” με το διπλανό τους και θα 

έρθουν σε επαφή με τις διάφορες τεχνικές θεατρικής έκφρασης. Η βιωματική 

έκφραση του παιδιού αποτελεί σε αυτό το σημείο αυτοσκοπό. Όλα τα παραπάνω 

θα πραγματωθούν σε ένα κλίμα ευφορίας, χαράς και παιχνιδιού. Η διαμόρφωση 

ενός κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος απαιτεί άνεση χώρου. Γι’αυτό το 

λόγο προτείνεται η εν λόγω αίθουσα να διαθέτει εμβαδόν περίπου 50 τ.μ. , μοκέτα, 

και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ραδιοκασετόφωνο, cd-player, μηχάνημα 

προβολών και ντουλάπια για φύλαξη του υλικού) (Πυργιωτάκης Ι. – Αλπέτζου Ο. στο 

Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 2001, σ. 242). 

Σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση του θεατροπαιδαγωγικού γεγονότος 

διαδραματίζει  και το εργαστήρι εικαστικής έκφρασης. Σε αυτόν τον χώρο, οι 

μαθητές – σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης – θα αναδείξουν τη 

δημιουργική πλευρά του εαυτού τους, μέσα από την άμεση επαφή τους με την 

τέχνη. Η ενεργοποίησή τους σε ολιγομελείς καλλιτεχνικές ομάδες, θα αποτελέσει 

σημαντικό κοινωνικοποιητικό παράγοντα για τα παιδιά, που θα συμμετάσχουν στο 

εν λόγω πρόγραμμα. Οι ίδιοι οι μαθητές θα κατασκευάσουν τα σκηνικά, τα οποία 

θα χρησιμοποιήσουν σε οποιοδήποτε καλλιτεχνικό συμβάν. Η λειτουργικότητα του 

συγκεκριμένου εργαστηρίου διασφαλίζεται με τη δημιουργία ενός κατάλληλα 

διαμορφωμένου περιβάλλοντος. Ο χώρος θα πρέπει να είναι άνετος (με εμβαδόν 

περίπου 50 τ.μ.), φωτεινός και εξοπλισμένος με το κατάλληλο υλικό. Να διαθέτει 

ένα ικανοποιητικό αριθμό πάγκων εργασίας, συρτάρια και ράφια, όπου θα 

φυλάσσονται τα υλικά και τη στοιχειώδη υδραυλική υποδομή (βρύσες, νεροχύτες, 

αποχέτευση) για τον καθαρισμό του (Πυργιωτάκης Ι. – Αλπέτζου Ο. στο 

Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 2001 , σ. 241). 

Η σκηνική ανάδειξη ενός καλλιτεχνικού γεγονότος μπορεί να πραγματωθεί 

αρτιότερα με τη μουσική του επένδυση. Σε αυτά τα πλαίσια, το εργαστήριο 
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μουσικής-μουσικοκινητικής αγωγής μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην 

καλλιέργεια, ευαισθητοποίηση και δημιουργική έκφραση των μαθητών του 

Ολοήμερου Σχολείου. Οι ίδιοι θα μπορέσουν ενδεχομένως να “συμπληρώσουν 

μουσικά” οποιαδήποτε θεατροπαιδαγωγική δραστηριότητα, συμβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου σκηνικού θεάματος. Τα 

παιδιά, είτε θα δημιουργήσουν ηχογόνες πηγές με την κατασκευή αυτοσχέδιων 

μουσικών οργάνων, είτε θα επιλέξουν την “εύκολη λύση” της μουσικής επένδυσης 

των “δρωμένων” τους με έτοιμη μουσική (σε cd-player, κασέτα, αρμόνιο και 

συνθεσάιζερ). Παράλληλα, οι μαθητές θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε 

ανάλογες δραστηριότητες μουσικοκινητικής έκφρασης (μουσικά παιχνίδια, 

ρυθμικές ασκήσεις). Έτσι, σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω εργαστήριο θα πρέπει να 

είναι άνετο (τουλάχιστον 50 τ.μ.), να διαθέτει καλή ακουστική και μόνωση. 

Ταυτόχρονα, θεωρείται σημαντικό να υπάρχει σε αυτό ο στοιχειώδης εξοπλισμός 

(ραδιοκασετόφωνο, cd-player, αρμόνιο-συνθεσάιζερ, πίνακας με πεντάγραμμο, 

κορίνες, κορδέλες, στεφάνια και στρώματα) (Πυργιωτάκης Ι. – Αλπέτζου Ο. στο 

Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 2001 , σ. 241-242). 

Στα παραπάνω εργαστήρια, οι μαθητές θα εργαστούν ευχάριστα για να 

προετοιμάσουν το δικό τους “θεατροπαιδαγωγικό συμβάν”. Ωστόσο, θεωρείται 

απαραίτητος και ένας χώρος, στον οποίο θα παρουσιαστεί η δουλειά τους. Εδώ, 

γίνεται λόγος για μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μια αίθουσα κατάλληλα 

διαμορφωμένη για να “φιλοξενήσει” κάθε εορταστική και πολιτιστική εκδήλωση 

των παιδιών. Ένα δρώμενο ή ακόμα και μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση. Ο 

ίδιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα εκθεσιακού υλικού και 

συναντήσεων γονέων-εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα πρέπει να διαθέτει 

απαραίτητα σκηνή, παρασκήνια και αποθήκη, όπου θα φυλάσσονται τα σκηνικά, οι 

φωτισμοί κι τα κοστούμια της εκάστοτε θεατρικής δημιουργίας της μαθητικής 

κοινότητας. Απέναντι από τη σκηνή θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε σειρές 

πτυσσόμενων καθισμάτων, στα οποία θα κάθεται το κοινό, που παρακολουθεί τις 

διάφορες δραστηριότητες (Πυργιωτάκης Ι. – Αλπέτζου Ο. στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 

2001 , σ. 239-240). 

Η εισαγωγή της Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου προσφέρει, 

επίσης, σημαντική ευκαιρία στους μαθητές (κυρίως των μεγάλων τάξεων) να 
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έρθουν σε επαφή σε θεατρικό επίπεδο με έννοιες, όπως το δραματικό κείμενο, τα 

πρόσωπα, η δράση, τα επεισόδια, τα μηνύματα και οι ιδέες των έργων. Η γνωριμία 

των παιδιών με τις προαναφερθείσες έννοιες μπορεί να πραγματωθεί στη 

βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο του σχολείου. Σε αυτό το χώρο, θα δοθεί η ευκαιρία στα 

παιδιά να διαβάσουν τα μεγάλα αριστουργήματα της παιδικής μας λογοτεχνίας. Τα 

ίδια θα μπορέσουν να αναζητήσουν πληροφορίες, σχετικά με τα πρόσωπα των 

έργων και το ρόλο τους στην πορεία εξέλιξης της υπόθεσης. Με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού και μέσα από την προσωπική τους έρευνα, οι μαθητές θα 

ανακαλύψουν τις διαφορές ανάμεσα στο αφηγηματικό και το δραματικό κείμενο. 

Παράλληλα, οι ίδιοι θα μπορέσουν να συλλάβουν τις ιδέες και τα μηνύματα, τα 

οποία εύστοχα καταθέτει ο εκάστοτε συγγραφέας. Όλα τα παραπάνω απαιτούν τη 

δημιουργία ενός ευχάριστου και άνετου περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί θα 

μπορέσει να εργαστεί δημιουργικά, αναζητώντας συνεχώς νέες πληροφορίες για το 

εν λόγω ζήτημα. Θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο η βιβλιοθήκη του Ο.Σ. να διαθέτει την 

κατάλληλη επίπλωση (ράφια, καρέκλες, τραπέζια) και ένα σημαντικό αριθμό 

εγχειριδίων και βιντεοκασετών με υλικό από διάφορες θεατρικές παραστάσεις 

(Πυργιωτάκης Ι. – Αλπέτζου Ο. στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 2001 , σ. 242-243). 

Ωστόσο- και σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Παλάσκα (2003, σ.82)- σε πολλά 

σχολεία εντοπίζεται το φαινόμενο της έλλειψης της αναγκαίας υλικοτεχνικής 

υποδομής, γεγονός το οποίο αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να «μεταμορφώνουν» 

τις αίθουσες διδασκαλίας τους σε αντίστοιχες εκδηλώσεων.  

 

� Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Η δομή του προγράμματος του Ο.Σ. επιβάλλει την εισαγωγή νέων διδακτικών 

αντικειμένων και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ελκύουν τους μαθητές κάθε 

ηλικίας. Σε αυτά τα πλαίσια, η Θ.Α. εντάσσεται στις κατ’επιλογήν δραστηριότητες 

του εν λόγω προγράμματος και περιλαμβάνεται σε αυτό, εβδομαδιαία για ένα 

δίωρο (προαιρετικά). 

Η έναρξη της λειτουργίας του Ο.Σ. έχει οριστεί για τις 8:15. Το καθημερινό 

πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 16:00 ή 16:15. Το ωράριο του συγκεκριμένου 

τύπου σχολείου χωρίζεται σε τρεις ζώνες λειτουργίας: την πρωινή (07:00-08:00), τη 

μεσημβρινή (13:00-14:00) και την απογευματινή (14:00-16:00 ή 16:15). Ωστόσο, σε 
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ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από αρκετή ευελιξία και 

ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας (Βιτσιλάκη Χ. 

στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 2001, σ. 90). Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί, πλέον, 35 και 

όχι 45 λεπτά. Παρόλα αυτά, αρκετές φορές παρατηρείται το φαινόμενο της 

ενοποίησης δύο διδακτικών ωρών για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, που 

διατίθεται για την ολοκληρωμένη επεξεργασία ενός θέματος. 

Τα νέα γνωστικά αντικείμενα και οι ευχάριστες παιδαγωγικές δραστηριότητες 

(επομένως και η Θ.Α) τοποθετούνται στο πρόγραμμα κυρίως την 3
η
 και την 4

η
  ώρα  

για να ξεκουράζουν και να χαλαρώνουν τους μαθητές, μέχρι το πέρας της σχολικής 

ημέρας. Τέλος, στις εν λόγω δραστηριότητες συμμετέχουν (υποχρεωτικά) όλοι οι 

μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 

εφικτό οι μαθητές να παρακολουθούν και την προαιρετική ζώνη λειτουργίας του 

Ο.Σ. (16:15-17:00), κατά την διάρκεια της οποίας οι ίδιοι μπορούν-ύστερα από 

επιλογή τους-να συμμετάσχουν σε ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. 

 

� Αναλυτικό Πρόγραμμα -Πρόγραμμα Διδασκαλίας  

Θεωρείται σκόπιμο σε αυτό το σημείο της μελέτης να αποσαφηνιστεί ότι το Α.Π. 

του Ο.Σ. δεν διαφοροποιείται από το αντίστοιχο του κανονικού δημοτικού σχολείου. 

Αντιθέτως μάλιστα, διατηρεί αναλλοίωτο το προηγούμενο, σε όλες του τις 

εκφράσεις. Ωστόσο, η καινοτομία στον εν λόγω τύπο σχολείου έγκειται στην 

εισαγωγή και προσθήκη στο ήδη “υπάρχον πρόγραμμα” νέων γνωστικών 

αντικειμένων και δραστηριοτήτων (βλ. και Θ.Α.), οι οποίες στοχεύουν στην 

“αποσχολειοποίηση” του ελεύθερου χρόνου των μαθητών, μέσα σε ένα 

παιδαγωγικό κλίμα ευχαρίστησης και προσωπικής δημιουργίας (Βιτσιλάκη Χ. – 

Πυργιωτάκης Ι. στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ. , 2001, σ. 61). 

Ειδικότερα, με τη Θ.Α. η μαθησιακή διαδικασία αποκτά ένα βιωματικό και 

ευχάριστο χαρακτήρα. Η εν λόγω επιλογή εντάσσεται προαιρετικά στο πρόγραμμα 

του Ο.Σ.  Έτσι, οι γονείς των μαθητών καλούνται να αποφασίσουν για το αν θα 

συμπεριλάβουν αυτό το μάθημα στο πρόγραμμα της σχολικής τους μονάδας. 

Σύμφωνα και με το σχετικό Φ.Ε.Κ. “σκοπός του μαθήματος της Θ.Α. είναι η 

παράλληλη και ισόρροπη ανάπτυξη του διανοητικού, ψυχικού και αισθητικού 

δυναμικού των παιδιών, μέσω της θεωρητικής και πρακτικής επαφής τους με την 
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τέχνη του θεάτρου” (Φ.Ε.Κ. , Αριθμός Φύλλου 1471, 22/11/2002, σ. 19574). 

Επομένως, ανακύπτει από τα προηγούμενα, ότι ο εκπαιδευτικός ειδικότητας δεν θα 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση μονάχα στην πρακτική εφαρμογή στην τάξη 

απλών ή σύνθετων καταστάσεων της καθημερινότητας. Επιπλέον, θεωρείται 

σημαντικό να επιμείνει ο ίδιος να φέρει σε επαφή τους μαθητές του με την εν λόγω 

τέχνη και σε θεωρητικό επίπεδο. 

Το συγκεκριμένο μάθημα έχουν δικαίωμα να διδάξουν είτε πτυχιούχοι 

τμημάτων Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου (δηλ. οι Θεατρολόγοι), είτε οι 

κατέχοντες δίπλωμα σχολών δραματικής τέχνης (βλ. εγκύκλιο Φ. 50/98/54939/Γ1  6-

6-2003). 

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Ο.Σ. συμπεριλαμβάνονται δύο ώρες Θ.Α. για 

τις πρώτες τρεις τάξεις του δημοτικού σχολείου και άλλες τόσες για τις αντίστοιχες 

μεγαλύτερες. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Θ.Α. , όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, 

υποδιαιρείται σε δύο κύκλους: 

Στον πρώτο από αυτούς (μικρές τάξεις) ο εκπαιδευτικός- και σύμφωνα πάντα με 

τις απαιτήσεις της Πολιτείας-καλείται να αξιοποιήσει το θεατρικό αυτοσχεδιασμό, 

το Θ.Π. , την παντομίμα, το εργαστήριο γραφής, τη δραματοποίηση και το θεατρικό 

σκετς με την πολλαπλή τους παιδαγωγική αξία για το παιδί. Ακόμη, από το ίδιο το 

πρόγραμμα προσφέρεται η εναλλακτική δυνατότητα στους δασκάλους να 

παρακολουθήσουν με τους μαθητές τους κάποια θεατρική παράσταση, να 

επισκεφθούν τους χώρους εργασίας των ηθοποιών για να τους γνωρίσουν καλύτερα 

και να συνομιλήσουν μαζί τους για ζητήματα της τέχνης του θεάτρου. Βέβαια, από 

τη δική μας μεριά, διατηρούμε τις σχετικές επιφυλάξεις για τον τρόπο 

δραστηριοποίησης των μαθητών των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 

στη δημιουργία αξιόπιστων συνθέσεων γραπτού λόγου. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού (Β΄ Κύκλος) διατηρείται η συμμετοχή των 

μαθητών στις παραπάνω τεχνικές, σε μια πιο ανεπτυγμένη μορφή με συνθετότερες 

δραστηριότητες. Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς νέες 

μορφές δραματικής έκφρασης, όπως το θεατρικό αναλόγιο, το θεατρικό δρώμενο 

(χάπενινγκ) και η θεατρική παράσταση, οι οποίες ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (όπ.π. σ. 19574). 
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Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η αναφορά στο εν λόγω Φ.Ε.Κ. για διδασκαλία των 

παραπάνω τεχνικών. Φαίνεται με αυτόν τον τρόπο, ότι οι προαναφερθείσες μορφές 

θεατρικής έκφρασης αντιμετωπίζονται ως ισάξιες με την παραδοσιακή μορφή 

διδασκαλίας. Η φιλοσοφία της Πολιτείας και των ίδιων των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να αλλάξει, αν επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τις παραπάνω μεθόδους 

“προς όφελος” των μαθητών, οι οποίοι θα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, μέσα 

από την ενεργό συμμετοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες. Ακόμη μεγαλύτερη 

εντύπωση προξενεί στον αναγνώστη του σχετικού Φ.Ε.Κ. η απουσία οποιασδήποτε 

αναφοράς σε αυτό για τις τεχνικές του θεάτρου σκιών (Καραγκιόζη) και του 

κουκλοθέατρου. Πιθανότατα, ο συντάκτης του Φ.Ε.Κ. σκοπίμως παρέλειψε να 

αναφερθεί στις εν λόγω τεχνικές, εξαιτίας του αυξημένου κόστους τους για 

εφαρμογή στο πρόγραμμα του Ο.Σ. 

 

� Μεθοδολογία Διδασκαλίας 

Από τα πρώτα έτη λειτουργίας του Ο.Σ. διαφαίνεται και η αλλαγή στη 

φιλοσοφία και θεώρηση της παιδαγωγικής πράξης. Ιδιαίτερη, πλέον, έμφαση 

δίνεται στη βελτίωση του κλίματος, που επικρατεί μέσα στην τάξη. Επιδίωξη του εν 

λόγω προγράμματος αποτελεί η αξιοποίηση των κλίσεων και ενδιαφερόντων των 

μαθητών και η κατάκτηση της γνώσης από τους ίδιους, μέσα από τη συνεχή 

αναζήτηση των πηγών. Σε αυτά τα πλαίσια, η μεθοδολογία της διδασκαλίας 

ανανεώνεται προς όφελος των μαθητών, με απώτερο σκοπό την ποιοτική 

αναβάθμιση του προγράμματος. 

Σημαντική θέση στο εν λόγω πρόγραμμα κατέχει και η διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης. Με τον προηγούμενο όρο αναφερόμαστε στην επεξεργασία ενός 

ζητήματος, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού και διερεύνησης. Οι μαθητές 

πραγματεύονται κάποιο θέμα, μέσα από διαφορετικές οπτικές. Μια από αυτές, θα 

μπορούσε να αποτελέσει και η Θεατρική Αγωγή. Ακολούθως, παραθέτουμε μια 

σειρά δραστηριοτήτων Θ.Α. , οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο 

πρόγραμμα του Ο.Σ. , στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης και γνώσης. 

� Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τη διαφήμιση. 

� Εργαστήριο Γραφής ιστοριών από τα παιδιά με ποικίλη θεματολογία (π.χ. 

η ελιά, το αμπέλι, ο τόπος μου κ.ά.). 
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� Απόδοση με θεατρικό αναλόγιο επιλεγμένων κειμένων με θέμα τους 

άλλους λαούς και τη διαφορετικότητα). 

� Δημιουργία χάπενινγκ με αφορμή τη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

� Παντομιμική δράση, που απεικονίζει την καθημερινότητα διαφόρων 

επαγγελμάτων. 

� Προετοιμασία και ανέβασμα θεατρικής παράστασης, με βάση κάποιο 

θέμα, που προτείνουν τα παιδιά. 

 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα του Ο.Σ. , με την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης του χρόνου, του 

χώρου και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. 

Η εφαρμογή στο Ο.Σ. δραστηριοτήτων Θεατρικής Αγωγής καθιστά απαραίτητη 

την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Ο Ματσαγγούρας (2000, σ. 9) υποστηρίζει ότι, μέσα 

από τη διδασκαλία-μάθηση με ομάδες εργασίας, διαμορφώνεται ένα βασικό 

πλαίσιο οργάνωσης πολλαπλών διδακτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η 

φιλοσοφία του Ο.Σ. συντάσσεται απόλυτα με την εφαρμογή της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στο καθημερινό πρόγραμμα, του εν λόγω τύπου 

σχολείου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η δασκαλοκεντρική προσέγγιση των 

γνώσεων και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, με την παράλληλη 

διατήρηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών. Η Θ.Α. στο Ο.Σ. 

μπορεί να εκφραστεί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες ομαδικού χαρακτήρα, 

όπως είναι η κατασκευή σκηνικών για θεατρική παράσταση, η εκτέλεση ασκήσεων 

Θ.Π. , η συγγραφή δραματικών κειμένων (εργαστήριο γραφής), η δημιουργία 

αυτοσχέδιων κούκλων και φιγούρων για θέατρο σκιών, καθώς επίσης και η 

εφαρμογή παντομιμικών δράσεων, αυτοσχεδιασμών και θεατρικών δρωμένων. Η 

φύση του εν λόγω αντικειμένου, επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Ωστόσο, ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος, έτσι ώστε να μπορέσει η παραπάνω μέθοδος να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά στη σχολική τάξη (Χατζηδήμου Δ. – Ταρατόρη Ε. στο Πυργιωτάκης 

Ι. επιμ. , 2001, σ. 132). 

Η φύση του προγράμματος του Ο.Σ. ευνοεί ιδιαίτερα το συνδυασμό των 

διαφόρων μαθημάτων με ευχάριστες, ψυχαγωγικές και δημιουργικές 
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δραστηριότητες (π.χ. θέατρο). Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται το κατάλληλο 

περιβάλλον, το οποίο θα “συν-κινήσει” το μαθητή να συμμετάσχει ενεργά και να 

εκφραστεί ποικιλοτρόπως σε κάθε ευκαιρία, που θα του παρουσιαστεί. Ο ίδιος, 

μεταβαίνει από μια κατάσταση αδράνειας στην αντίστοιχη της δράσης. Η εισαγωγή 

δραστηριοτήτων Θ.Α. στη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων προσδίδει στο 

καθημερινό μάθημα ζωντάνια κι ελκυστικότητα. Οι μαθητές αναπτύσσουν 

δεξιότητες και κατακτούν τη γνώση μέσα από τον παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας. Οι 

ίδιοι “απεγκλωβίζονται” ψυχοσυναισθηματικά, αφήνουν στην άκρη τις 

οποιεσδήποτε αναστολές τους και λαμβάνουν μέρος στις σχετικές δραστηριότητες, 

διασκεδάζοντας στο μέγιστο βαθμό. Ο συνδυασμός των καθημερινών μαθημάτων 

με τις διάφορες μορφές θεατρικής έκφρασης στοχεύει στην ανάπτυξη του 

μαθησιακού δυναμικού των παιδιών με τη δημιουργία των κατάλληλων 

αντιληπτικών αποδοχών σε αυτά. Το παιδί-δέκτης προσλαμβάνει συνεχώς νέα 

στοιχεία και πληροφορίες με ένα τρόπο ιδιαίτερα ελκυστικό σε αυτό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω συνδυασμού μαθήματος και θεατρικής 

έκφρασης θα μπορούσε να αποτελέσει η διδασκαλία των κλασματικών μονάδων 

μέσα από θεατροπαιχνίδια. Οι μαθητές διαλέγουν ανάμεσα σε μια σειρά από 

χρωματιστά πανιά το αντίστοιχο της αρεσκείας τους. Στη συνέχεια και με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τοποθετούνται σε ένα κύκλο, που υπάρχει στο 

χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύουν με το χρώμα τους την κλασματική 

μονάδα, που τους ζητήθηκε να καλύψουν (π.χ. γέμισε με το κόκκινο πανί σου το ένα 

τέταρτο του κύκλου). 

Παράλληλα, η μεθοδολογία της διδασκαλίας της Θ.Α. στο Ο.Σ. είναι ανάγκη να 

εκσυγχρονιστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή στο εν λόγω μάθημα 

των κατάλληλων απαραίτητων Ο/Α μέσων. Σύμφωνα με τον Κανάκη (1999, σ. 20) 

“τα Ο/Α στη διδασκαλία επιτελούν ένα διπλό ρόλο: πρώτα από όλα τα ίδια γίνονται 

φορείς πληροφοριών και μεταδότες μηνυμάτων”. Πέραν τούτου, αυτά 

“μετατρέπονται σε αφετηρία επέκτασης της εμπειρίας των παιδιών”. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές επιδιώκουν να κατακτήσουν τη γνώση, είτε μόνοι τους, είτε σε 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους. Σε αρκετές από τις παρακάτω περιπτώσεις, 

το μάθημα της Θ.Α. γίνεται πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές, εξαιτίας της χρήσης 
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σε αυτό οπτικοακουστικής τεχνολογίας. Ακολούθως, προτείνονται μια σειρά από 

δραστηριότητες:  

� Παρακολούθηση παιδικών θεατρικών παραστάσεων στην τηλεόραση του 

σχολείου (από video ή dvd). 

� Αφορμή για Θ.Π. μέσα από κάποιο παραμύθι, το οποίο άκουσαν τα 

παιδιά στο cd-player. 

� Συμμετοχή των μαθητών σε διάφορα μουσικοπαιχνίδια με τη χρήση cd-

player ή κασετοφώνου.  

� Δημιουργία της μουσικής επένδυσης μιας θεατρικής παράστασης από τα 

ίδια τα παιδιά, μέσα από την αντιγραφή στο ραδιοκασετόφωνο της τάξης 

προκατασκευασμένων ήχων (βλέπε την κατασκευή αυτοσχέδιων 

μουσικών οργάνων). 

� Παρακολούθηση εικόνων από διάφορες θεατρικές παραστάσεις, μέσω 

διασκοπίου (για slides) ή data display (για δεδομένα σε Η/Υ). 

 

Η φιλοσοφία του ίδιου προγράμματος (και ειδικότερα των δραστηριοτήτων της 

Θ.Α.) στηρίζεται σε μια αέναη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης 

δασκάλου και μαθητών. Μέσα από τη βελτίωση επικοινωνίας των δύο αυτών 

πλευρών η εφαρμογή των διαφόρων μορφών θεατρικής έκφρασης στο Ο.Σ. 

καθίσταται πιο αποτελεσματική. Σε αυτά τα πλαίσια καταργείται ο ξύλινος 

μονόλογος και η τυπική αυθεντία του εκπαιδευτικού και τη θέση τους παίρνει ο 

εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των “δρώντων”. Την εν λόγω σχέση χαρακτηρίζει 

η ισοτιμία μεταξύ των μελών της παρέας και η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όλοι 

συμμετέχουν ενεργά στο “παιχνίδι”, αναπτύσσοντας κατά τη διάρκεια του σχέσεις 

και δεσμούς, που διακρίνονται για την ανιδιοτέλεια και τη δυναμική τους. Ο 

εκπαιδευτικός γίνεται ένα με τους μαθητές του και συμμετέχει ως ισότιμο μέλος 

στην ομάδα. Ο ίδιος, μετατρέπεται σε μεταλαμπαδευτή ιδεών για τους μαθητές του 

και ταυτόχρονα σε δέκτη μηνυμάτων τους. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα τα παιδιά 

διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και αποβάλλουν το προδιαμορφωμένο από το 

καθημερινό πρόγραμμα καταπιεσμένο τους δυναμικό. 
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� Οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους στο πρόγραμμα 

Όπως διαπιστώνεται από τα προηγούμενα, η αποτελεσματική εφαρμογή της 

Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ο.Σ. δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αρμονική συνεργασία 

δασκάλου και μαθητών. Αντιθέτως, μάλιστα, στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκονται 

(άμεσα ή έμμεσα) αρκετοί φορείς, από τις ενέργειες των οποίων θα εξαρτηθεί και η 

απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος θεατροπαιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

Πρώτα από όλα σημαντικός θεωρείται ο ρόλος των γονέων στην εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτοί είναι που επιλέγουν, στο τέλος της κάθε 

σχολικής χρονιάς, τις σχετικές δραστηριότητες για το επόμενο έτος. Ανάμεσα στις 

προτεινόμενες από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. δραστηριότητες εντοπίζεται και η αντίστοιχη του 

θεάτρου (Φ.50/58/26861/Γ1/13-3-2003). Από τη στιγμή, κατά την οποία θα 

προκριθεί η επιλογή της Θ.Α. στο πρόγραμμα της σχολικής τους μονάδας, η 

συνεισφορά τους στην όλη διαδικασία περιορίζεται στην στήριξη (οικονομική και 

μη) του εκπαιδευτικού για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Μπορεί οι ίδιοι 

να τον βοηθήσουν στο ράψιμο των κοστουμιών ή ακόμη και στην κατασκευή των 

σκηνικών για μια θεατρική παράσταση. Άλλοτε πάλι, μπορεί να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στην εγκατάσταση των ηλεκτροφωτιστικών και ηχητικών 

συστημάτων της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ύστερα από τη σχετική συνεννόηση 

με το Διευθυντή του σχολείου, οι γονείς των παιδιών θα προσφέρουν την 

οικονομική τους στήριξη για την αγορά της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για 

την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. 

Πολυσύνθετος μπορεί να χαρακτηριστεί και ο ρόλος στο πρόγραμμα του 

Διευθυντή της σχολική μονάδας. Ο ίδιος αναλαμβάνει διακριτικά την εποπτεία και 

την ηθική συμπαράσταση του προσωπικού, κατά την προετοιμασία των σχετικών 

εκδηλώσεων. Παράλληλα, αναδεικνύεται σε διαμεσολαβητή, ο οποίος φροντίζει για 

τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, από τη στιγμή του 

σχεδιασμού του προγράμματος των δραστηριοτήτων και μέχρι την ολοκλήρωσή 

του. Ο ίδιος έχει καθήκον και υποχρέωση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και να 

συνεργαστεί μαζί του για την πραγματοποίηση των προσχεδιασμένων δρωμένων. 
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Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος του Υπευθύνου του Ολοήμερου στην 

εκάστοτε σχολική μονάδα. Αυτός αποτελεί τον προϊστάμενο των εκπαιδευτικών της 

Θ.Α. και το διαμεσολαβητή μεταξύ αυτών και του Διευθυντη του σχολείου, 

μεταφέροντας στον τελευταίο τις αξιώσεις των πρώτων σε υλικά και τους 

ιδιαίτερους προβληματισμούς τους για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

προγράμματος των δραστηριοτήτων.  

Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

του εν λόγω αντικειμένου με τους συναδέλφους τους της πρωινής και 

απογευματινής ζώνης (δάσκαλους και ειδικότητες). Η διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης επιβάλλει την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του συνδυασμού αντικειμένων, επιστημών  και 

μαθημάτων.  

Για το τέλος αφήσαμε τους κυριότερους εκφραστές-ρυθμιστές της σκηνικής 

δράσης στο Ο.Σ. , τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Ο πρώτος από αυτούς, 

προσπαθεί να εναρμονιστεί με το πνεύμα του Ο.Σ., το οποίο επιβάλλει την 

ενεργοποίησή του σε όλη τη διαδικασία και την υιοθέτηση μιας σειράς από 

διαφορετικούς ρόλους. Έτσι, άλλοτε τον συναντάμε ως βοηθό και εμψυχωτή των 

παιδιών και άλλοτε ως προμηθευτή του απαραίτητου υλικού σε αυτά και 

συμπαίκτη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ίδιος καθίσταται ως μαιευτήρας ιδεών 

και φορέας ερεθισμάτων προς τους μαθητές του, ενώ δεν είναι λίγες και οι φορές 

που αυτός αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή και διαιτητή των διαφωνιών και 

συγκρούσεων των παιδιών. Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Ο μαθητής, τέλος, αποτελεί τον κυριότερο φορέα έκφρασης των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Ο ίδιος αντιμετωπίζεται ισότιμα από τους παραπάνω φορείς και 

συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο 

πτυχές της προσωπικότητάς του στο εκάστοτε κοινό (μαθητές, γονείς κτλ). Μάλιστα, 

ο ίδιος κατέχει σημαντική θέση στη διαμόρφωση της λήψης των σχετικών 

αποφάσεων για την πραγματοποίηση ενός σκηνικού δρωμένου. Από την επιλογή 

της κατάλληλης μορφής δραματικής έκφρασης, έως την εφαρμογή της στο 

πρόγραμμα του Ο.Σ. και την τελική αξιολόγηση των πεπραγμένων, τα παιδιά 
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συμμετέχουν ισότιμα και εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για την όλη 

διαδικασία.  

Βέβαια, η διαμόρφωση μιας τέτοιας παιδαγωγικής ατμόσφαιρας καθιστά 

απαραίτητη τη συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων από τον εκπαιδευτικό στόχων και την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία του προγράμματος των δραστηριοτήτων. 

Η εισαγωγή της Θ.Α. (έστω και προαιρετικά) στο πρόγραμμα του Ο.Σ. απαιτεί 

την ενδελεχή οργάνωση και τον προσεκτικό σχεδιασμό των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Σε όλη την διαδικασία εμπλέκονται αρκετοί φορείς, οι οποίοι 

επιβάλλεται να συνεργαστούν μεταξύ τους, για να επιτύχουν το καλύτερο, δυνατόν, 

αποτέλεσμα. Η συνεισφορά του καθενός (από τους εν λόγω φορείς) στην κοινή 

προσπάθεια ομοιάζει αρκετά με τα ‘πέταλα ενός άνθους’. 

Η όλη διαδικασία μας φέρνει στο νου μια μαργαρίτα, η οποία ξηραίνεται και 

χάνει το άρωμα της, όταν αποκοπεί από το στέλεχος του φυτού και ‘απολέσει’ τα 

πέταλά της. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και με τους παράγοντες, οι 

οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εν λόγω πρόγραμμα 

θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Αν κάποιος από τους προαναφερθέντες 

φορείς δεν ενισχύσει την κοινή προσπάθεια ή έστω δεν προσφέρει τα 

αναμενόμενα, τότε το αποτέλεσμα από τη συμμετοχή αυτή δεν θα είναι καθόλου 

κολακευτικό. 
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9. Μορφές Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο Σχολείο 

 

        Η Θ.Α. στο Ο.Σ. μεθοδεύεται μέσα από διάφορες μορφές, τις οποίες 

παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω: 

Θεατρικό Σκετς 

        Η εν λόγω μορφή δραματικής έκφρασης αποτελεί κατά τον Pavis «μια σύντομη 

σκηνή που παρουσιάζει γενικά μια κωμική κατάσταση, με λίγους ηθοποιούς χωρίς 

βαθύτερο χαρακτηρισμό ή πλοκή με αναζωπυρώσεις» (Pavis Ρ., 2006, σ.438). 

Πρόκειται για σύνθετη μορφή θεατρικής έκφρασης. Ιδιαίτερα εύστοχος 

θεωρείται ο χαρακτηρισμός του σκετς ως «θεατρόμορφου σκαριφήματος» και 

«σχεδιάσματος θεατρικού έργου» (Γραμματάς Θ.-Μουδατσάκις Τ.,2008, σ.86). 

Αφετηριακό σημείο για τη σκηνική απόδοση ενός σκετς αποτελεί η δημιουργία μιας 

ιστορίας, είτε από τους ίδιους τους μαθητές, είτε σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς τους. Η Walter (1997, σ. 22) υποστηρίζει, ότι τα παιδιά, μέσω της 

αρχικά διαμορφούμενης ιστορίας, αναζητούν περαιτέρω ευκαιρίες για να 

αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες, τις οποίες και θα ενσωματώσουν αργότερα στην 

υπόθεση του έργου. 

Αφορμή για σκετς μπορεί να δώσει και μια σύνθετη διακειμενική δημιουργία ή, 

ακόμη, και ένα μικρό αυτοτελές θεατρικό έργο (Γραμματάς Θ. 1999α, σ. 52). 

Την αξιοποίηση γεγονότων με υπερρεαλιστικό χαρακτήρα (βλ. ο πόλεμος των 

χρωμάτων) μέσα από το θεατρικό σκετς προτείνει ο Μουδατσάκις (2005, σ.σ. 264-

269). 

Οι Γραμματάς – Τζαμαργιάς (2004, σ. 89) εντοπίζουν κοινά σημεία του σκετς με 

τη θεατρική παράσταση. Και οι δύο παραπάνω μορφές του θεάτρου στην 

εκπαίδευση ποικίλουν ως προς τη θεματολογία των έργων τους, διαθέτουν αρκετά 

στοιχεία εικαστικής και μουσικής επένδυσης και μπορούν να εκδηλωθούν σε 

οποιαδήποτε θεατρική σκηνή. 

Γι’αυτό το λόγο ο Γραμματάς (1999α, σ.53) παρατηρεί εύστοχα, ότι το σκετς 

αποτελεί μια απλή μορφή θεατρικής παράστασης, εξαιτίας του διαφορετικού 

χρόνου παρουσίασής του, της περιορισμένης χρονικής του διάρκειας και του μικρού 

αριθμού συμμετεχόντων σε αυτό. 
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Θεατρικό Δρώμενο (Χάπενινγκ) 

Το συγκεκριμένο είδος θεατρικής δραστηριότητας έχει τις ρίζες του στην 

προπαγανδιστική επαναστατική τέχνη της περιόδου της Οκτωβριανής 

Επανάστασης, γι’αυτό το λόγο και διαθέτει το χαρακτήρα της καταπολέμησης του 

εφησυχασμού και της ρουτίνας της καθημερινότητας (Γραμματάς Θ.-Μουδατσάκις 

Τ.,2008, σ.85). 

Πρόκειται για μορφή θεατρικής έκφρασης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, ως προς 

την εφαρμογή της και γι’αυτό το λόγο προτιμάται ιδιαίτερα από πλήθος 

εκπαιδευτικών. 

Μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε ημέρα (γιορτής, επετείου ή απλή 

καθημερινή) και σε οποιοδήποτε χώρο (εντός ή εκτός σχολείου), χωρίς να απαιτεί 

ιδιαίτερη προετοιμασία από τη μεριά των μαθητών. 

Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος συνίσταται στη δημιουργία ενός 

σύντομου θεατρικού επεισοδίου (αυθόρμητου ή προσχεδιασμένου) από την 

πλευρά των παιδιών (με ή χωρίς τη σκηνοθετική επιμέλεια κάποιου διδάσκοντα), με 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του εορτασμού της ημέρας (Γραμματάς Θ. 1999α, 

σ.σ. 50-52). 

Αφορμή για χάπενινγκ στο σχολείο μπορεί να δώσει κάποια Εθνική Επέτειος, 

γιορτή ή ακόμα και μια από τις παγκόσμιες ημέρες (προστασίας του περιβάλλοντος, 

κατά του ρατσισμού, των ναρκωτικών, του καπνίσματος). 

Μέσα από το θεατρικό δρώμενο επιδιώκεται η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και 

η ενεργοποίηση των θεατών με την παράλληλη δημιουργία ατμόσφαιρας 

προβληματισμού και αναταραχής των “λιμναζόντων υδάτων” της καθημερινότητας 

(Γραμματάς Θ. – Τζαμαργιάς Τ. 2004, σ. 87, Γραμματάς Θ.-Μουδατσάκις Τ.,2008, 

σ.85). 

Οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις και ιδέες τους λεκτικά, μιμητικά, 

κινησιολογικά, με απώτερο στόχο να ψυχαγωγήσουν, να τέρψουν, να 

παραδειγματίσουν και να ενεργοποιήσουν τις συνειδήσεις της σχολικής τους 

κοινότητας. Παράλληλα, επιδιώκουν να μεταβιβάσουν στο κοινό τους σημαντικά 

παιδαγωγικά ή άλλου είδους μηνύματα (Γραμματάς Θ. , 2004, σ. 53). 
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Εργαστήριο Γραφής 

Η εν λόγω μορφή θεατρικής έκφρασης στηρίζεται εξολοκλήρου στην έννοια του 

δραματικού κειμένου. Οι μαθητές της τάξης (ατομικά ή ομαδικά), με την 

απαραίτητη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ασκούνται στη δημιουργία συνθέσεων 

γραπτού λόγου με τη χρήση των τεχνικών του δράματος (Γραμματάς Θ. ,2004,σ.48). 

Μάλιστα, ο Γραμματάς (2004,σ.47) παρουσιάζει τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα ως αρχικό στάδιο στην ανάπτυξη της Δραματοποίησης. 

Τα παιδιά, μέσα από δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας, δημιουργούν 

γραπτές συνθέσεις, στις οποίες εντοπίζει κανείς διάσπαρτα τα βασικότερα 

γνωρίσματα του δραματικού λόγου, όπως ο διάλογος, τα επεισόδια, η σύγκρουση, η 

δράση και οι χαρακτήρες. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου γραφής, 

θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός. Ο δάσκαλος της τάξης δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στο να παρουσιάσει το “υπό διαπραγμάτευση” θέμα στους μαθητές. 

Αντιθέτως, ο ίδιος οφείλει να στέκεται δίπλα τους καθ’όλη τη διάρκεια της εν λόγω 

δραστηριότητας, να προτείνει ιδέες, να ενισχύει απόψεις και να ενθαρρύνει τα 

παιδιά να συνεχίσουν την επίπονη προσπάθεια (Γραμματάς Θ. , 1997, σ. 458). 

Η επιλογή θέματος για τέτοιου είδους δραστηριότητες ποικίλλει, ανάλογα με τις 

εμπειρίες των μαθητών της τάξης. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γραμματά (1997β,σ. 

459) τα παιδιά θα πρέπει να μένουν ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους. Οι ίδιοι 

οι μαθητές θα προσαρμόσουν τα κείμενα στις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες, 

προκρίνοντας εκείνες τις λύσεις, που ταιριάζουν, απόλυτα στα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα κι εκφράζουν αντιπροσωπευτικότερα τις δικές τους ανησυχίες. 

Σε αρκετές περιπτώσεις η συγγραφή τέτοιων κειμένων καθίσταται πιο 

εποικοδομητική, με τη δημιουργία ξεχωριστών υποθέσεων, οι οποίες παραπέμπουν 

κάθε φορά σε διαφορετική εξέλιξη της ίδιας ιστορίας, οδηγώντας σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις, που εντείνουν την αγωνία και ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών 

(Καραγιάννης Γ. , 2002, σ.σ. 144-145). 

Θεατρικό Αναλόγιο 

Η συγκεκριμένη μορφή θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία ενδείκνυται 

κυρίως σε περιπτώσεις, όπου η οποιαδήποτε ανάδειξη σκηνικού θέματος 

καθίσταται εξόχως απαγορευτική, εξαιτίας της έλλειψης χρόνου και χρημάτων. 
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Οι μαθητές – κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού – 

αποδίδουν προφορικά κάποιο θεατρικό έργο ή αποσπάσματα του, εντός ή εκτός της 

σχολική αίθουσας (Γραμματάς Θ. , 2004 , σ. 50). 

Ο ρόλος του διδάσκοντος στην εν λόγω δραστηριότητα συναντά τον αντίστοιχο 

του σκηνοθέτη. Ο δάσκαλος της τάξης μοιράζει τους ρόλους του έργου στα παιδιά, 

σκιαγραφεί τους ήρωες, επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες των δραματικών σχέσεων 

των προσώπων, εντοπίζει κι αναλύει το χαρακτήρα, την ποιότητα και την ένταση 

των δραματικών συγκρούσεων και επικεντρώνει την προσοχή του στο λόγο και 

ειδικότερα στον τρόπο φωνολογικής ερμηνείας του έργου (Γραμματάς Θ.– 

Τζαμαργιάς Τ. , 2004 , σ. 71). 

Το θεατρικό αναλόγιο μπορεί να παρουσιαστεί, είτε ως δραστηριότητα στα 

πλαίσια του σχολικού προγράμματος, είτε να αποτελέσει αυτόνομη ενέργεια, που 

εντάσσεται στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της εκάστοτε σχολικής 

μονάδας. 

Η εν λόγω μορφή θεατρικής έκφρασης δεν ταυτίζεται, σε καμία περίπτωση, με 

τη θεατρική παράσταση. Ωστόσο, διαθέτει μια αρκετά μεγάλη δόση θεατρικότητας 

(Πολυμέρου Π. στο Γκόβας Ν. επιμ. , 2003, σ. 166). Για την αρτιότερη ανάπτυξη της 

θεατρικής επικοινωνίας μεταξύ σκηνής και θεατών η ανάγνωση του κειμένου 

μπορεί να διανθιστεί και με αρκετά στοιχεία εικαστικής και μουσικής επένδυσης 

(βλ. φωτισμοί, κοστούμια, μουσική) (Γραμματάς Θ. , 2004 , σ. 52, Γραμματάς Θ. – 

Τζαμαργιάς Τ. , 2004 , σ. 73). Μάλιστα, οι Γραμματάς-Τζαμαργιάς (2004, σ. 73) πολύ 

εύστοχα χαρακτηρίζουν το θεατρικό αναλόγιο ως το καλλιτεχνικά αυτοτελές και 

αυτόνομο προστάδιο της θεατρικής παράστασης. 

Το χαρακτηριστικό, εξαιτίας του οποίου καθίσταται το θεατρικό αναλόγιο 

ιδιαίτερα πρόσφορο είδος για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι η 

κειμενοκεντρικότητά του. Μέσα από το εν λόγω είδος θεατρικής έκφρασης η 

προσοχή μας επικεντρώνεται στο θεατρικό κείμενο αυτό καθεαυτό. Καθώς, λοιπόν, 

οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

επιχειρούν την προσέγγιση κειμένων, ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες του 

επιπέδου των μαθητών της τάξης τους, το εν λόγω είδος παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

πρόσφορο προς εφαρμογή σε αυτούς (Πολυμέρου Π. στο Γκόβας Ν. επιμ. , 2003, σ. 

167). 
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Παντομίμα 

Ετυμολογικά ο όρος αυτός προέρχεται από την ελληνική λέξη «παντομίμος», η 

οποία υποδηλώνει το άτομο που μιμείται τα πάντα (Pavis Ρ.,2006, σ.364). Πρόκειται 

για ένα διαφορετικό είδος θεάτρου, το οποίο απαιτεί την εξοικείωση του δρώντος 

με τις τεχνικές εκείνες και τα χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με την ερμηνεία, 

την ενδυματολογία και το μακιγιάζ (Μαρτί Μ.-Σανθ Ι.,2004,σ.54).  

Η εν λόγω μορφή θεατρικής έκφρασης συνδυάζει τη διασκέδαση με την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων από πλευράς των μαθητών. Μπορεί να λάβει χώρα, είτε 

ατομικά (ο δάσκαλος ζητάει από ένα παιδί να εκτελέσει μια άσκηση), είτε ομαδικά 

(δύο ή περισσότεροι μαθητές αναπαριστούν με κίνηση και χειρονομίες, κάποιο 

σενάριο, το οποίο καλούνται να ανακαλύψουν οι υπόλοιποι συμμαθητές τους). 

Η παντομίμα στηρίζεται εντελώς στην αβίαστη και ελεύθερη σωματική έκφραση 

του μαθητή. Ο ίδιος δεσμεύεται από τους περιοριστικούς κανόνες, που επιβάλλουν 

οι κώδικες του θεάτρου. Τη στιγμή, κατά την οποία το παιδί παίζει παντομίμα, έχει 

πλήρη συναίσθηση των εν λόγω συμβάσεων και λειτουργεί, το ίδιο, ως ηθοποιός, 

που προσπαθεί να αποδώσει – όσο το δυνατόν πιο πιστά – το ρόλο του (Γραμματάς 

Θ. – Τζαμαργιάς Τ. , 2004 , σ. 99). 

Ο Friedrich (2000, σ. 129) θεωρεί τη συγκεκριμένη μορφή θεάτρου ως το μέσο 

για την χωρίς λόγο αναπαράσταση συναισθημάτων, ιδεών και πράξεων. Εξαιτίας 

της απουσίας του λόγου στην παντομίμα οι Παπαθανασίου-Μπασκλαβάνη (2001, σ. 

55) τη χαρακτηρίζουν πολύ εύστοχα ως “σιωπηλή τέχνη” και “γλώσσα της ψυχής”. 

Οι ίδιες μάλιστα συγγραφείς υποστηρίζουν, ότι οποιαδήποτε απόπειρα για 

παντομίμα, σε επαγγελματικό επίπεδο, συνιστά μια επίπονη διαδικασία, η οποία 

απαιτεί ακρίβεια και εξάσκηση. Ωστόσο, στα πλαίσια του σχολείου οι 

προαναφερθείσες αυστηρές συμβάσεις χαλαρώνουν και «θυσιάζονται» (σωστά 

πιστεύουμε) στο βωμό των “παιδαγωγικών σκοπιμοτήτων”. 

Στην παντομιμική αναπαράσταση επιβάλλεται η υπερβολικά αργή, λεπτομερής 

και με ‘καθαρότητα’ εκτέλεση των κινήσεων από τους φορείς τους, ώστε αυτές να 

κατανοούνται απόλυτα από τους θεατές (Βελογιάννη Ελ., 2007, σ.69). 

Μέσα από την κίνηση και με την απουσία του παραμικρού ίχνους λόγου, τα 

παιδιά εκφράζουν αισθήματα και παρορμήσεις. Ο Muller (1986, σ. 11) υποστηρίζει, 

ότι μέσα από την αλληλουχία κινήσεων, που λαμβάνουν χώρα, κατά τη διεξαγωγή 



 81

μιας παντομίμας, διασταυρώνονται τέσσερις βασικές περιοχές παιχνιδιού: η 

περιοχή του “φανταστικού αντικειμένου” και οι αντίστοιχες του “φανταστικού 

χώρου”, του “φανταστικού προσώπου” και της “φανταστικής εξάσκησης δύναμης”. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ένα παιδί, το οποίο παίζει παντομίμα, δημιουργεί με το χέρι 

του το “μαγικό καλούπι” μη υπαρκτών αντικειμένων, και συναναστρέφεται με 

φανταστικά πρόσωπα. Ο ίδιος μαθητής “παίζει” άμεσα ή έμμεσα με το χώρο, στον 

οποίο μέσα κινείται και δέχεται ή ασκεί επιδράσεις (όπ.π, σ.σ. 12-20). Πάντως, 

σύμφωνα με τη Walter (1997, σ. 66), θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους 

μαθητές, κατά την διεξαγωγή “παντομιμικών παιχνιδιών”, η εκτέλεση υπερβολικά 

αργών και ξεκάθαρων κινήσεων, οι οποίες δεν θα προκαλούν σύγχυση κατά την 

αναγνώρισή τους από συμμαθητές τους. 

Για πιο επιτυχημένες παντομιμικές δράσεις στη σχολική τάξη, είναι απαραίτητο 

να τηρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Η εν λόγω δραστηριότητα θα 

πρέπει να πραγματοποιείται σε άδειους από έπιπλα χώρους, με τη συμμετοχή 

μικρού αριθμού μαθητών (15-20) και με θεματολογία, η οποία θα ταιριάζει στα 

ενδιαφέροντα και τις προσλαμβάνουσες των εκάστοτε παιδιών (McCaslin N. , 1990, 

p.p. 71-81). 

Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος, που θα πρέπει να αναλαμβάνει ο 

εκπαιδευτικός, κατά τη διεξαγωγή τέτοιου είδους ασκήσεων. Ο δάσκαλος της τάξης 

δεν θα πρέπει να αφήνει να εκτίθεται το ίδιο το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

καθώς η παραπάνω ενέργεια προκαλεί άγχος, πίεση και διάθεση για αυτοπροβολή 

στον εκάστοτε μαθητή. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να ενθαρρύνει συνεχώς 

τα παιδιά να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και να τα προτρέπει να δίνουν 

έμφαση στη μη λεκτική επικοινωνία, ανάμεσα στο “μίμο” και τους “θεατές”. Επίσης, 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ο ίδιος να αφήνει περιθώρια για λανθασμένες 

απαντήσεις στο κοινό και να προσφέρει συνεχώς λεκτική ανατροφοδότηση στην 

ποικιλία υποθέσεων, που παρουσιάζουν οι μαθητές της τάξης του. Επιπλέον, είναι 

αναγκαίο να εκθέτει ο ίδιος, μεγαλόφωνα στους μαθητές του, τη διαδικασία 

συλλογισμού του, για να μπορέσει να μαντέψει σωστά το παντομιμικό σενάριο των 

ίδιων. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει ιδιαίτερα και τους παίκτες και το κοινό (Beall-

Heinig R., 1993, pp. 154-157). 
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Μέσα από την ενασχόλησή του με την παντομίμα, το παιδί αντιλαμβάνεται, ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις η οπτική γωνία, από την οποία εξετάζει τα γεγονότα, 

έρχεται σε πλήρη ασυμφωνία με την αντίστοιχη των συμμαθητών του. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο νεαρός μαθητής μαθαίνει να “λαμβάνει υπόψη” στις αποφάσεις του 

και τις γνώμες των άλλων (Friedrich H. , 2000, σ. 130). Επίσης, μέσα από την εν λόγω 

μορφή θεατρικής έκφρασης, ο μαθητής οξύνει την παρατηρητικότητά και αντίληψή 

του, “σμιλεύει” την πλαστικότητα των κινήσεών του και καλλιεργεί σημαντικά τη 

φαντασία του (Παπαθανασίου Α.-Μπασκλαβάνη Ο. , 2001, σ. 55). 

Οι Παπαζαρής-Πατσαντζόπουλος-Μαγαλιού (2003, σ.σ. 89-90), παρουσιάζοντας 

τεχνικές, οι οποίες προβάλλουν τη μουσική, ως κίνητρο για τη δραματική έκφραση 

των παιδιών, προτείνουν την απόδοση από τους μαθητές γνωστών ελληνικών 

τραγουδιών με παντομίμα. 

Η έκφραση μόνο με κινήσεις και χειρονομίες απαλλαγμένη από την παρουσία 

λόγου, εμφανίζει, σύμφωνα με τον Κρανιδιώτη (1989, σ. 65), σημαντικές 

δυνατότητες. Ωστόσο, τα όρια του “κινησιολογικού λόγου” (όπως ο ίδιος τον 

αποκαλεί) δεν φαίνονται απεριόριστα, αλλά αντιθέτως παρουσιάζουν δυσκολίες σε 

ορισμένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, πως μπορούμε να πούμε ψέματα, χωρίς το 

λόγο, αλλά μόνο με την κίνηση; 

Άκρως ενδιαφέρουσα αναδεικνύεται και η πρόταση του Μουδατσάκι για το 

στήσιμο ενός εργαστηρίου παντομίμας με θέμα την υιοθεσία δυο μικρών γάτων 

από μια πιθηκίνα. Το εν λόγω ζήτημα προσφέρεται ιδιαίτερα για παντομιμικές 

αναπαραστάσεις, δηλαδή την προφορική γραφή με το σώμα, τα αισθητήρια όργανα 

και τη φωνή (Μουδατσάκις Τ.,2005, σ.σ. 260-263). 

Παρόλα αυτά, η παντομίμα μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο είδος θεατρικής 

έκφρασης που ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις μικρότερες τάξεις τους σχολείου, καθώς 

μπορεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή και γνωριμία με το σώμα τους (Γραμματάς 

Θ. – Τζαμαργιάς Τ. , 2004 , σ. 101). 

 

Δραματοποίηση 

   Όπως διαπιστώνεται από τη βιβλιογραφία, επικρατεί ένα εννοιολογικός 

πλουραλισμός και σύγχυση, αναφορικά με την εν λόγω μορφή θεάτρου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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    Για ορισμένους συγγραφείς η συγκεκριμένη μέθοδος προσδιορίζεται κυρίως μέσα 

από το χαρακτήρα του δραματικού κειμένου, χωρίς να αποτελεί και αναγκαία 

προϋπόθεση αυτό να καταλήγει και σε σκηνική ανάδειξη (Μουδατσάκις 

Τ.,1991,σ.85,Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.σ.87-88,Σέξτου Π.,1998,σ.31). 

    Μια άλλη ομάδα επεκτείνει τον παραπάνω συλλογισμό, κάνοντας, ταυτόχρονα, 

λόγο και για σκηνική απόδοση του δραματικού κειμένου (Πατσάλης Χρ.,1998,σ.57, 

Κεραμιδιώτη Κ.,2003,σ.63). Η διαφορά στις απόψεις των μελών της εν λόγω ομάδας 

συνίσταται στο χαρακτήρα της διατύπωσης της έννοιας της σκηνικής απόδοσης. 

Άλλοτε συναντάμε αναφορές για αλλαγή-τροποποίηση του δραματικού κειμένου με 

τη χρήση των απαραίτητων θεατρικών κωδίκων (Γραμματάς Θ.,1997, σ.σ.461-462) 

και άλλες φορές για ‘εικονοποίηση’ (Γραμματάς Θ.,1999β,σ.σ.46-47). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η θεατρική απόδοση ενός κειμένου προσδιορίζεται ως λεκτική-κινητική 

έκφραση (Δημάση Μ.-Γαργαλιάνος Στ.,1996,σ.99), ενώ σε άλλες η ίδια λαμβάνει το 

χαρακτήρα της ‘μεταφοράς στη θεατρική πράξη’ (Χατζάκης Μ.,1998,σ.σ.158-159). 

Στους ορισμούς, που έχουν διατυπωθεί για τη Δραματοποίηση (Δρ.) απαντούμε κι 

εκείνους, οι οποίοι θεωρούν τη συγκεκριμένη μέθοδο ως ένα ιδιαίτερο τρόπο 

έκφρασης των παιδιών και ένα μέσο εξωτερίκευσης των συναισθημάτων τους 

(Γραμματάς Θ.,1987,σ.28, Μηλάρα Η.κ.α.,1989,σ.89, Παπανικολάου Ρ.-Τσιλιμένη 

Τ.,1998,σ.45, Άλκηστις,1998,σ.43, Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου Χ.,2002,σ.22). 

Τονίζεται έντονα η πολυσυνθετότητα της μεθόδου και ο επικοινωνιακός της 

χαρακτήρας, αποδίδοντας σε αυτήν την ‘ετικέτα’ της ‘πολυγλώσσας‘ 

(Άλκηστις,1998,σ.21). 

     Για ορισμένους η Δρ. εξετάζεται ‘υπό το πρίσμα’ του διδακτικού εργαλείου-

μέσου προσέγγισης των γλωσσικών κυρίως και αφηγηματικών μαθημάτων 

(Δελώνης Α.,1990,σ.341, Τζαμαργιάς Τ.,1997-8,σ.32). 

     Η Παρρά (2000,σ.5) περιορίζει τη έννοια της Δρ., χαρακτηρίζοντάς την ως 

δραστηριότητα προφορικού λόγου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε άλλες 

περιπτώσεις η εν λόγω μέθοδος ταυτίζεται με την θεατρική παράσταση (Shuman 

R.B.στο Π.Ψ.Ε.Λ.,Τομ.3,σ.1558) και άλλοτε η ίδια λαμβάνει το χαρακτήρα της 

‘αναβίωσης των κειμένων’ (Μαρούδας Η.,1999,σ.85). 

     Η αποτελεσματική εφαρμογή της Δρ. από τον εκπαιδευτικό εξαρτάται σημαντικά 

από το βαθμό οργάνωσης και προγραμματισμού του ίδιου. Από μόνη της η έννοια 
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του προγραμματισμού εμπεριέχει την αντίστοιχη των σταδίων. Η πλειοψηφία των 

ειδικών προγραμματίζει και οργανώνει τη Δρ. σε δύο φάσεις-στάδια: 

     Στην πρώτη από αυτές τις φάσεις (την οριζόντια) το αρχικό κείμενο  

διαμορφώνεται και μετεξελίσσεται σε δραματικό με τη συνεργασία εκπαιδευτικού-

μαθητών. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος μεταγραφής του κειμένου 

(ΜουδατσάκιςΤ.,1994α,σ.29,ΜουδατσάκιςΤ.,1994β,σ.6,Γραμματάς Θ.,1999α,σ.223). 

Η επόμενη φάση (η κάθετη) συνίσταται στην ανάδειξη και εκτέλεση του ήδη 

διαμορφωμένου κειμένου στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης (Μουδατσάκις 

Τ.,1994α,σ.σ.29-30, Τζαμαργιάς Τ.,1997-8,σ.34, Γραμματάς Θ.,1999α,σ.σ.225-226). 

    Η Άλκηστις Κοντογιάννη προτείνει την πραγματοποίηση της Δρ. σε τρία στάδια, 

αποκλείοντας εντελώς από αυτά τη μετατροπή του πρωτογενούς κειμένου. 

Σύμφωνα με την ίδια, η μέθοδος ξεκινά με μια σειρά ασκήσεων (σώματος, χεριών, 

ποδιών, ματιών, συντονισμού, συγκέντρωσης, χαλάρωσης, προσοχής, κίνησης, 

ρυθμού). Κατονομάζει το εν λόγω στάδιο ‘εισαγωγή στη Δρ.’. Ακολουθεί η ‘καθαυτό 

Δρ.’, η οποία περιλαμβάνει την παροχή Ο/Α ερεθισμάτων στους μαθητές και τη 

λεκτική τους έκφραση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση-κριτική 

ανάλυση της Δρ. από τα μέλη της ομάδας και την παρουσίαση από αυτά προτάσεων 

για μεταλλαγή του μαθήματος (Άλκηστις,1998,σ.43). 

    Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται και αναφορές, οι οποίες επισημαίνουν μια πορεία 

επεξεργασίας του κειμένου προς Δρ., χωρίς ωστόσο να αναφέρονται σε φάσεις-

στάδια (Σέργη Λ.,1991,σ.88, Δημάση Μ.-Γαργαλιάνος Στ.,1996,σ.σ.101-102,Σέξτου 

Π.,1998,σ.σ.53-62). 

Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π) 

    Ο ίδιος εννοιολογικός πλουραλισμός διαπιστώνεται και για το Θ.Π. Ορισμένοι 

αποδίδουν σε αυτό το χαρακτήρα της δραματικής μεθόδου και του παιδαγωγικού 

εργαλείου. Οι ίδιοι αναφέρονται σε ένα αξιόλογο βοήθημα για το μεθοδολογικό 

οπλοστάσιο του εκπαιδευτικού (Μπαμπάτσικου Ι.,1998,σ.303,Κουρετζής 

Λ.,1999,σ.13). 

     Σύμφωνα με τον Κουρετζή (1999,σ.13) η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί 

την ‘κοίτη’, όπου συναντώνται όλες οι επιμέρους δραστηριότητες’ και ένα ‘όχημα, 

με το οποίο το παιδί μπορεί να πορευθεί στις απέραντες εκτάσεις του θεατρικού 

φαινομένου’. 
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     Για άλλους, το Θ.Π. προσδιορίζεται μέσα από το πρίσμα της μορφής θεάτρου 

(Jones E.-Reynolds Gr.,1992,p.43, Κανατσούλη Μ.,1997,σ.103). 

     Η προσοχή ορισμένων επικεντρώνεται στον παιγνιώδη χαρακτήρα του και 

μάλιστα το συνδέουν με τη σημαντική παιδαγωγική του αξία (Παπανικολάου Ρ.-

Τσιλιμένη Τ.,1998,σ.101, Beauchamp H.,1998,σ.65). Η Μέλλου (1997, σ.σ.111-112) 

προχωρά σε μια πρώτη μορφή διάκρισής του σε δύο είδη (ελεύθερο και 

κατευθυνόμενο). Ιδιαίτερα εύστοχος θεωρείται και ο προσδιορισμός του Θ.Π. ως 

‘σύνθεση επιμέρους παιχνιδιών’ (με τα αισθητήρια, τα μέλη του σώματος, τη φωνή) 

(Μουδατσάκις Τ.,1998,σ.23). Σύμφωνα με τον ίδιο, το Θ.Π. αντιπροσωπεύει ένα 

‘παζλ κινήσεων που η καθεμιά διεκδικεί την ιδιοτυπία της’. 

    Στη βιβλιογραφία για το Θ.Π. επισημαίνονται και ορισμοί, οι οποίοι συνδυάζουν 

τις δυο παραπάνω θέσεις, εξετάζοντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κάτω από 

το πρίσμα τόσο του θεάτρου, όσο και του παιχνιδιού. Ο Γραμματάς (1999β,σ.σ. 73-

74) αναφέρεται στο διττό χαρακτήρα του και ο Deldime (1996,σ.35) το αποκαλεί 

‘θεατροπαιχνίδι’. Μερικές φορές το Θ.Π. προσεγγίζεται ως διαδικασία με διπλή όψη 

(θεατρική και παιδαγωγική) (Κουρετζής Λ.,1990,σ.77-78), ενώ για ορισμένους 

θεωρείται ως παιχνίδι με θεατρικά στοιχεία (Γαλάντης Γ.,1990,σ.56,Ασημομύτης 

Β.,1991,σ.23,Σαρρής Δ.,2002,σ.11). 

    Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις , οι οποίες εξετάζουν τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα από την οπτική της ψυχαγωγίας. Ενίοτε, μάλιστα, την 

αποκαλούν και ψυχαγωγική δραστηριότητα (Γραμματάς Θ.,1999α,σ.41). Στο 

χαρακτήρα της ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική του αξία εστιάζουν 

την προσοχή τους για το Θ.Π. και ο Βεντήρης (1991,σ.59) με τον Κοτσιπετσίδη 

(1996,σ.70). 

    Η ίδια δραστηριότητα αντιμετωπίζεται, επίσης, και ως επέκταση της 

Δραματοποίησης) Βλάχου Ε. στο Γκόβας Ν.-Κακλαμάνη Φλ.,2000,σ.132), ως μορφή 

δραματικής έκφρασης (Αυλιανού Χρ.,1998,σ.174) και ως ένα εξαίσιο μέσο 

επικοινωνίας (Κουρετζής Λ.,1991α,σ.170, Νικολούδη Τρ.,1994,σ.32, Κατσιγιάννη 

Ευγ.,1996,σ.8). 

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων 

θεωρείται η διαίρεση του σε φάσεις-στάδια. Ανάλογη ασυμφωνία στους σχετικούς 

κύκλους, ως προς τις φάσεις του Θ.Π., σημειώνεται και σε αυτήν την περίπτωση. 
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     Μερικοί προτείνουν πέντε διαδοχικά στάδια, από τα οποία μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί ο εκπαιδευτικός, κατά την εφαρμογή των σχετικών ασκήσεων 

(Μουδατσάκις Τ.,1994α, σ.σ.53-54), ενώ άλλοι προτιμούν το διαχωρισμό του σε 

τρεις φάσεις (Κοροπιώτου Α.,1990,σ.58, Γαλάντης Γ.,1991,σ.164,Κατσαρού 

Β.,1991,σ.σ.33-35). 

     Ωστόσο, η πλειοψηφία των απόψεων συμφωνεί και συγκλίνει στη διαίρεση του 

σε τέσσερεις φάσεις-στάδια:  

α) της απελευθέρωσης, β) της αναπαραγωγής, γ) του σκηνικού αυτοσχεδιασμού και 

δ) της ανάλυσης-συζήτησης των όσων προηγήθηκαν (Κουρετζής Λ., 1991β, σ.σ. 70-

95). 

 

Θεατρική Παράσταση 

    Ανώτερη μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Ο.Σ. αποτελεί η θεατρική 

παράσταση. Πρόκειται για μια σύνθετη καλλιτεχνική διαδικασία, στην οποία 

συνυπάρχουν διαφορετικά στοιχεία (η τέχνη του λόγου, της μουσικής, της 

εικαστικής πλαισίωσης, της διακοσμητικής, της αρχιτεκτονικής, και του φωτισμού 

(Γραμματάς Θ.-Μουδατσάκις Τ.,2008,σ.96). 

Η θεατρική παράσταση θεωρείται ένα απαιτητικό είδος θεατρικής έκφρασης, 

καθώς προϋποθέτει γνώση, εμπειρία, χρόνο και οικονομικές δαπάνες (Γραμματάς 

Θ.,2007,σ.18). 

Η παραγωγή ενός άρτιου και ολοκληρωμένου αισθητικού και παιδαγωγικού 

αποτελέσματος απαιτεί την άψογη συνεργασία και την ορθολογική κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ εκπαιδευτικού και των συναδέλφων του ειδικοτήτων 

(Γραμματάς Θ.-Μουδατσάκις Τ.,2008,σ.99). 

Η σκηνική απόδοση ενός έργου πραγματώνεται μέσα από διαδοχικά στάδια. Ο 

Somers (στο Γκόβας Ν.επιμ.,2003,σ.σ.293-295) παρουσιάζει συνοπτικά τις φάσεις, 

από τις οποίες διέρχεται η ομάδα από τον αυτοσχεδιασμό στην θεατρική 

παράσταση. Ο Γραμματάς (2007,σ.σ.17-32) αναφέρεται, πιο συγκεκριμένα, σε έξι 

διαδικασίες προετοιμασίας μιας παράστασης στο σχολείο, οι οποίες 

αποτυπώνονται παρακάτω: 

α) προσδιορισμός καλλιτεχνικών στόχων και παιδαγωγικών σκοπιμοτήτων, 

β)πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, γ)κατανομή καθηκόντων και 
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αρμοδιοτήτων, δ)προγραμματισμός δράσεων, ε)διαμόρφωση του σκηνικού χώρου 

και στ) εξασφάλιση υποδομών και του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Ο ίδιος συγγραφέας, με σχετική μονογραφία του, παρουσιάζει μια σειρά 

δραματικών κειμένων, που ενδείκνυνται για σκηνική απόδοση από τους μαθητές 

μιας τάξης. Ειδικότερα, στο δραματολόγιο του συγγραφέα περιλαμβάνονται ο 

τίτλος του έργου, το είδος του και ο δημιουργός του. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η 

σκιαγράφηση του δραματικού και σκηνικού χωροχρόνου του εκάστοτε 

δημιουργήματος, παρουσιάζονται τα πρόσωπά του (βασικά και δευτερεύοντα) και 

αποδίδεται συνοπτικά η υπόθεσή του και το μήνυμα, που αυτό εκπέμπει στο κοινό-

θεατή. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες στον αναγνώστη για το είδος της 

παράστασης, τον τρόπο σκηνοθετικής της προσέγγισης και τις απαιτήσεις, που αυτή 

αξιώνει. Ο εκτεταμένος οδηγός προς τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο ολοκληρώνεται 

με ένα σύντομο σχολιασμό του συγγραφέα του εγχειριδίου για το κάθε έργο 

χωριστά και με ορισμένες πολύτιμες συμβουλές για την αρτιότερη σκηνική του 

απόδοση (Γραμματάς Θ.,2007,σ.σ.73-234). 

 

Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός 

    Κατά τον Pavis (2006,σ.61) η εν λόγω μορφή θεατρικής έκφρασης ‘παριστά κάτι 

απρόβλεπτο, απροετοίμαστο και επινοημένο μέσα στην έξαψη της δράσης’. 

   Σύμφωνα με τη Βελογιάννη (2007, σ.σ.89-90) ο αυτοσχεδιασμός διαθέτει τέσσερα 

σημαντικά είδη: α) τον κατευθυνόμενο, β) τον ελεύθερο, γ) τον αυθόρμητο και δ) 

τον σκηνικό. 

    Η ουσία της συγκεκριμένης μορφής θεατρικής δράσης συνίσταται στην 

προσπάθεια ανεύρεσης αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας με 

τον άλλο, καθώς και στην οργάνωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

μέσα στο οποίο οι χαρακτήρες θα λειτουργήσουν (Χατζίκου Ευγ.,2005,σ.15 και 54). 

    Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να ορίσει κανείς συγκεκριμένη 

θεματολογία για αυτοσχεδιασμό. Αφορμή και ερέθισμα γι’αυτόν μπορεί να 

αποτελέσει οτιδήποτε. Σύμφωνα με τη Μπαρμπούση (2004,σ.135) ο 

αυτοσχεδιασμός υπήρξε ένα πρόσφορο μέσο για πειραματισμό των ανθρώπων του 

χορού στις δεκαετίες του 20’ και του 30’, στην αναζήτηση ενός τρόπου έκφρασης. 

Ουσιαστικά, η θεματολογία του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου εξαρτάται αποκλειστικά 
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από τις εμπνεύσεις της ομάδας και την εκμετάλλευση του ‘τυχαίου’ (οπ.π.,σ.σ.90-

91). 

    Μια ‘τολμηρή’ πρόταση αυτοσχεδιαστικής δράσης παρουσιάζει η Σέξτου, η οποία 

αξιοποιεί με την σύμπραξη του αυτοσχεδιασμού τις απεικονίσεις των αγγείων σε 

αρχαίους αμφορείς και τους μύθους-θρύλους, που σχετίζονται με το περιβάλλον  

(Σέξτου Π.,στο Αυδή Α.επιμ.,2005,σ.σ.116-119, Σέξτου Π.,2007, σ.σ. 118-119 και 

132-133). 

    Οι Σακατζής-Καραβίτη (2005,σ.σ.112-115) καταθέτουν την άποψη ότι ο 

αυτοσχεδιασμός αποτελεί προστάδιο της θεατρικής παράστασης. 

    Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται η οργάνωση σχετικών αγώνων-

συναντήσεων, ανάμεσα σε ομάδες, οι οποίες οφείλουν να αναπτύξουν τις εν λόγω 

δράσεις σε προκαθορισμένο χώρο και χρόνο, με τη συμμετοχή του κοινού (Vio Κ. 

στο Γιαννούλη Μπ. κ.α. επιμ.,2006,σ.σ.268-274). 

    Τα τελευταία χρόνια, η οργάνωση εργαστηρίων με βάση τον αυτοσχεδιασμό 

διαπιστώνεται σημαντική:  

Σε σχετικό εργαστήριο ο Σωτηρίου (στο Γκόβας Ν.επιμ.,2004,σ.σ.319-320), προτείνει 

ένα σχέδιο δράσης, το οποίο προκρίνεται από τη δυναμική της ομάδας. Ο ίδιος, 

μάλιστα, με τη δική του ομάδα, διέρχεται από την απόλυτη ακινησία στο 

δημιουργικό αυτοσχεδιασμό, μέσα από μια σειρά ασκήσεων, όπου το κάθε άτομο 

αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια πορεία προς ένα ορισμένο σημείο. 

    Σε αντίστοιχο εργαστήριο του Φιλίππογλου (στο Γκόβας Ν.επιμ.,2004,σ.329) οι 

συμμετέχοντες, αφού καταπιαστούν με  μια σειρά σωματικών-θεατρικών ασκήσεων 

εμπιστοσύνης και συνοχής της ομάδας, προχωρούν στην παραγωγή μικρών 

αυτοτελών αυτοσχεδιαστικών εικόνων-σκηνών. 

Κουκλοθέατρο 

    Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό θεατρικό είδος. Η μεγάλη δυσκολία 

του έγκειται στο γεγονός της μετάθεσης της ψυχής του κουκλοπαίχτη σε άψυχα 

όντα, με την προοπτική της μεταφοράς του θεατή στον δικό τους μαγικό κόσμο 

(Γενειατάκη-Αρβανιτίδου Ειρ.,χ.χ.,σ.15). Για την Άλκηστη (1999,σ.33) το 

κουκλοθέατρο αποτελεί μορφή θεάματος, η οποία πραγματοποιείται με τη ζωντανή 

υπόσταση ενός αντικειμένου. 
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    Η κούκλα χαρακτηρίζεται από μια διαχρονικότητα ως προς την παρουσία της. 

Ήδη, από την εποχή των σπηλαίων συναντά κανείς σημαντικά ίχνη ύπαρξής της. 

Έχουν ανασκαφεί διάφορα είδη κούκλας ξεχωριστής προέλευσης (ελληνικές, 

αιγυπτιακές, κινέζικες, ιαπωνικές), των οποίων η ηλικία ξεπερνά τα 3000 έτη 

(Γενειατάκη-Αρβανιτίδου Ειρ.,1972,σ.6, Κωταντούλα Δ.Κ.,1996,σ.149). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το κουκλοθέατρο διέθετε ένα έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Από την 

αρχαιότητα, την ρωμαϊκή εποχή και το Βυζάντιο, η τέχνη της κούκλας φτάνει ως τη 

μεσαιωνική περίοδο και τα σημερινά χρόνια αναλλοίωτη από τη φθορά του χρόνου 

(Σκόρδου-Εξαρχοπούλου Μ., 1996,σ.14). Στον ευρωπαϊκό χώρο το κουκλοθέατρο 

συναντάται για πρώτη φορά, περίπου στο 13
ο
-14

ο
 αιώνα, με τη συνοδεία μουσικών 

οργάνων και χορωδίας. Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα, μεταφερόμενοι κουκλοθίασοι 

αποτέλεσαν τη βασική μορφή διασκέδασης του κοινού σε αρκετά μέρη της 

Ευρώπης (Mc Cormick J.-Pratasik B.,1998, p.1). Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίζεται το 

1880 στη Ζάκυνθο. Ιδρυτής του παιδικού κουκλοθεάτρου στη χώρα μας θεωρείται ο 

Γεώργιος Ρώτας, ο οποίος με ένα πλούσιο ρεπερτόριο έργων γνώρισε τεράστια 

επιτυχία (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη Π., 1977, σ.93). Στην Αθήνα, ο γνωστός 

κουκλοπαίχτης Μαριδάκης δημιουργεί δυο αντιπροσωπευτικούς ήρωες που 

άφησαν εποχή, τον Φασουλή και τον Περικλέτο  (Δαράκη Π.,1986,σ.σ.228-231). 

    Η σχέση του παιδιού με την κούκλα χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη 

συναισθηματική ένταση (Δαράκη Π.,1986,σ.231, Παρούση Αντ.,στο Κουτσουβάνου 

Ευγ.επιμ.,1990,σ.σ.169-176). Η απλότητα των ανδρείκελων σε συνδυασμό με τη 

μαγεία, που αυτά προσφέρουν στα μικρά παιδιά, συγκινούν και επηρεάζουν τον 

ανήλικο θεατή, προσφέροντάς, παράλληλα, τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

του μεταβιβάσει αβίαστα πολλαπλά μηνύματα (Δαμιανού Δ.,1995, σ.130). Μάλιστα, 

η αίσθηση του «θαύματος», που συντελείται κατά τη μετατροπή του άψυχου 

αντικειμένου σε δυναμικό πρωταγωνιστή  του έργου και φορέα της δράσης, βοηθά 

το κουκλοθέατρο να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα είδη σκηνικού θεάματος 

(Μαγουλιώτης Απ., 1994, σ.13). Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, καθημερινά 

οικιακά χρηστικά αντικείμενα (κουτάλια, πιρούνια, μαγειρικά σκεύη κ.τ.λ.) μπορούν 

να αλλάξουν μορφή και να μετατραπούν σε τρομερά πλάσματα ενός «επιτραπέζιου 

σύμπαντος» (Μαρκόπουλος Στ., στο Γκόβας Ν.επιμ.,2002,σ.269). 
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Διαπιστώνεται μια μεγάλη ποικιλία από είδη κούκλας: γαντόκουκλες, 

δακτυλόκουκλες, φιγούρες, μαριονέτες, μαρότες, μάπετ, σιλουέτες, κούκλες-ζώα, 

κλασικές, αυτοσχέδιες από απλά υλικά κ.α. (Κωταντούλα Δ.Κ.,1996,σ.σ.150-151, 

Μαρτί Μ.,-Σανθ Ι.,2004, σ.σ. 26-29). Ωστόσο, ο Σαρρής (2001, σ.24) αντιτίθεται στην 

ιδέα του διαχωρισμού του κουκλοθεάτρου σε είδη, επιμένοντας στην άποψή του 

για ενιαία και αδιαίρετη υπόστασή του. 

Πηγές άντλησης της θεματολογίας για κουκλοθέατρο μπορούν να αποτελέσουν 

τα λαϊκά παραμύθια, η μυθολογία, θρησκευτικές ιστορίες και ορισμένα λογοτεχνικά 

έργα, ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο του κοινού (Δαμιανού Δ.,1995, σ.133). 

Η εν λόγω τέχνη χαρακτηρίζεται από την επαναστατικότητα και τη ριζοσπαστική 

της διάθεση. Η πρώτη από αυτές, έγκειται στην ειλικρίνεια, με την οποία η ίδια 

αντιμετωπίζει τον ανήλικο θεατή (Μαρκόπουλος Στ., στο Γκόβας 

Ν.επιμ.,2003,σ.242). Η ριζοσπαστικότητα του κουκλοθεάτρου συνίσταται στην 

γλώσσα του (επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας της πέρα από τα στεγανά της 

συμβατικής επικοινωνίας), στη μουσική (ως παραγωγή αυτοτελών ήχων) και στη 

γλυπτική τέχνη (η κούκλα όχι ως απλό έκθεμα σε ορισμένο χώρο, αλλά φορέας 

εξέλιξης της υπόθεσης) (Schumann P.,1993, σ.σ. 1-11). 

Η παιδαγωγική αξία της κούκλας στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού είναι 

τεράστια: ο μικρός μαθητής αναπτύσσει την λεπτή του κινητικότητα, αποκτά 

ευρηματικότητα, εκτονώνεται συναισθηματικά, διασκεδάζει, κοινωνικοποιείται, 

αναπτύσσει το λεξιλόγιό του, προβληματίζεται για κοινωνικά ζητήματα, καλλιεργεί 

την αισθητική του και ευαισθητοποιείται προς τις τέχνες (Σκόρδου Αγγ.,1997,σ.28, 

Άλκηστις, 1997,σ.σ.16-17, Σιβροπούλου Ρ.,1998,σ.71, Μιχαηλίδου Μ., 1999,σ.19, 

Kaplin St.,2004, σ.12). Ταυτόχρονα, η παραγωγή κουκλοθεατρικής δράσης από τα 

ίδια τα παιδιά διαμορφώνει γι’αυτά ένα πρόσθετο μέσο έκφρασης και μια ιδανική 

ευκαιρία για ομαδική εργασία (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη Π.,1977,σ.91, Δαράκη 

Π.,1986,σ.21, Delpeux H.,1987,σ.15,Βοζίκη Αγγ., στο Κουτσουβάνου 

Ευγ.επιμ.,1990,σ.241). Το κουκλοθέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

θεραπευτικό μέσο σε διάφορες περιπτώσεις (ψυχοθεραπεία, κοινωνική εργασία, 

παιγνιοθεραπεία, σε παιδιά με νοητική υστέρηση και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Σούμα Ε.-Τζουβελέκης Π.,1991,σ.σ.29-32, Godsmark C.,1995, σ.σ. 10-11, 

Aronoff M.,2001,σ.22). 
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Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς πλήθος εφαρμογών της τέχνης του 

κουκλοθεάτρου στην εκπαιδευτική πράξη. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την ευρηματική 

ιδέα της Παρούση (2001,σ.σ.22-26) να ανεβάσει μαζί με τους μαθητές της μια 

χριστουγεννιάτικη παράσταση με κούκλες και την εφαρμογή από τον Κουτσογιάννη 

(στο Γκόβας Ν.επιμ.,2002, σ.σ.157-160) ενός προγράμματος αξιοποίησης της εν 

λόγω τεχνικής στη διδασκαλία του προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών της Α’ 

Γυμνασίου. Ακόμη, σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες για την κατασκευή και 

δημιουργία κούκλας και μαριονέτας στην τάξη μας καταθέτουν η Ξηρομερίτου 

(2002,σ.σ.42-44) με τη Λυερού (2002,σ.σ.36-41). 

Η μουσική επένδυση σε μια παράσταση κουκλοθεάτρου θεωρείται σημαντική 

και αναγκαία, καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η κατάλληλη ατμόσφαιρα 

στο έργο και συμπληρώνονται τα νεκρά διαστήματα ανάμεσα στις κινήσεις και τα 

γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται απλά μουσικά σύνολα, ενώ οι αναγκαίοι 

ήχοι-θόρυβοι θα παραχθούν από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, είτε από διάφορα 

κρουστά όργανα. Σε αντίθετη περίπτωση το κενό αυτό θα καλυφθεί με κασέτες και 

cd του εμπορίου (Δημητράτου Β.,2005,σ.σ.79-94).  

Ωστόσο, αν και η σημασία του κουκλοθεάτρου για τα παιδιά κρίνεται 

αδιαμφισβήτητη, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μετατραπεί σε ‘ένα περιστασιακό 

καλλιτεχνικό επισκέπτη’ για τα δημοτικά σχολεία της χώρας (Μπακρώζη Β.,στο 

Γκόβας Ν. επιμ.,2003,σ.261). 

 

Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζης) 

Το ελληνικό Θέατρο Σκιών (ο γνωστός σε όλους μας Καραγκιόζης) έχει 

αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης και έρευνας (Πούχνερ Β.,στο 

Δαμιανάκος Στ.,επιμ.,1993,σ.173). Οι μελέτες αυτές επικεντρώνονται στην 

επισήμανση της εθνικής καταγωγής του εν λόγω θεάματος (Πετρής Γ.,1986,σ.21). 

Ταυτόχρονα, διαπιστώνει κανείς την εμφάνιση και την απόδοση σε αυτό πλήθους 

χαρακτηρισμών, όπως «εκδήλωση γνήσιας λαϊκής τέχνης», οικογενειακό-

πατριωτικό θέατρο» και «θησαυροφυλάκιο λαϊκής παράδοσης (Πολίτης Φ.,1963, 

σ.40, Σπαθάρης Σ.,1963,σ.53, Χορταρέα Ειρ.,1999,σ.20). 

Για την προέλευσή του έχουν διατυπωθεί διαφορετικές υποθέσεις. Κοινή 

συνισταμένη όλων αυτών διαπιστώνεται η αρχαία καταγωγή του (Gudas 
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R.,1986,p.13). Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, η πρωτόγονη φύση του Θεάτρου 

Σκιών (εξορκισμοί και μαγεία) θάμπωσε, χωρίς να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά 

(Schohn R.,2001,σ.29). Η Άλκηστις (1999,σ.σ.59-60) παρουσιάζει στον αναγνώστη 

τρεις διαφορετικές εκδοχές για την προέλευση του ‘Καραγκιόζη’. Η πρώτη από 

αυτές θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέαμα εντοπίζεται στα βάθη της Ανατολής (Κίνα, 

Ινδία, Περσία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη), από όπου πέρασε στα τουρκικά σύνορα και 

από εκεί έφτασε σε μας. Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει τη μετανάστευση του εν 

λόγω είδους από τα τουρκοκρατούμενα Γιάννενα στη νότια Ελλάδα. Η τελευταία 

υπόθεση υιοθετεί τη γεωγραφική μετοίκηση του ‘Καραγκιόζη’ από τη Μ. Ασία στην 

Ελλάδα, όπου και αποτέλεσε το θέατρο των υποδούλων. Κοινό σημείο των 

παραπάνω παραδοχών αποτελεί η τουρκική προέλευση του Θεάτρου Σκιών. 

Η πρώτη εμφάνιση του Θεάτρου Σκιών στην ελληνική επικράτεια σημειώνεται 

στα χρόνια του Όθωνα (Ιωάννου Γ.,1974,σ.22). Στη μακραίωνη παρουσία του εν 

λόγω θεατρικού είδους στη χώρα μας διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη τριών 

σημαντικών περιόδων εξέλιξής του. Η πεντηκονταετία 1840-1890 αποτελεί μια 

ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ο ‘Καραγκιόζης’ αντιπαρατίθεται εισπρακτικά με 

το ‘κουκλοθέατρο του Φασουλή’. Ωστόσο, θα ακολουθήσουν καλύτερες εποχές 

(1900-1930), όπου το Θέατρο Σκιών θα γνωρίσει τρομερή ακμή, με τη δημιουργία 

κλασικού ρεπερτορίου, βασικών ηρώων και με την εμφάνιση των πρώτων κειμένων 

(«γραπτός Καραγκιόζης»). Από το 1960 έως και σήμερα το συγκεκριμένο είδος έχει 

απολέσει το παραδοσιακό του κοινό και ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία, 

περιορισμένο στο χώρο του παιδικού θεάματος (Πατσάλης Χρ., 1998,σ.σ.34-35). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρουσιαστεί η ολοφάνερη σύνδεση του 

‘Καραγκιόζη’ με τις αρχέγονες δοξασίες των λαών που τον υιοθέτησαν (Fabregas 

X.,στο Δαμιανάκος Στ.επιμ.,1993,σ.223), τα καρναβαλικά έθιμα (Κιουρτσάκης 

Γ.,1985,σ.288) και την αριστοφανική κωμωδία, με την οποία παρουσιάζει 

ομοιότητες που οφείλονται στο λαϊκό πνεύμα της εκάστοτε εποχής (Φωτιάδης 

Αθ.,1977,σ.49). 

Στα πλαίσια της πολυεθνικότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το τουρκικό 

Θέατρο Σκιών μετατράπηκε σε διεθνές-πολύγλωσσο (Γιαγιάννος Απ.κ.α, 1976,σ.13). 

Μάλιστα, οι πρώτες προσπάθειες προσαρμογής του είδους αυτού παρατηρήθηκαν 

κατά το 19
ο
 αιώνα στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο (Ρουμανία, βόρεια Ελλάδα) 
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(Πούχνερ Β.,1985,σ.66). Εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών η Μυστακίδου 

(1998,σ.11) αναφέρεται σε μια μορφή ‘μετάλλαξης’ του οθωμανικού λαϊκού 

θεάτρου σε αμιγώς ελληνικό. Ο παραπάνω εξελληνισμός του ‘Καραγκιόζη’ 

εκφράστηκε μέσα από την αποβολή της ανεπιθύμητης βωμολοχίας, τις συμβολικές 

απεικονίσεις στον μπερντέ, την ανάδειξη νέων σκηνικών χαρακτήρων 

(Μπαρμπαγιώργος, Σταύρακας) και την έντονη παρουσία ηρωικών έργων (π.χ. ο 

Αθανάσιος Διάκος) (Πατσάλης Χρ., 1998,σ.σ.32-33). 

Η πλούσια παράδοση του τόπου μας και η προσαρμογή του εν λόγω θεάματος 

στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον της εποχής αποτέλεσαν 

καθοριστικούς παράγοντες για την επικράτησή του σε σχέση με άλλα είδη 

(Χατζηπανταζής Θ.,1984,σ.49, Τσίπηρας Κ.,2001,σ.28). 

Επίσης, σημαντικός παράγοντας καθιέρωσης και εξέλιξης του ‘Καραγκιόζη’ στη 

χώρα μας υπήρξε η προφορική του παράδοση από γενιά σε γενιά. Η τέχνη αυτή 

διδασκόταν προφορικά, την ώρα της παράστασης από τον έμπειρο 

καραγκιοζοπαίχτη στο μαθητευόμενο (Κιουρτσάκης Γ.,1983,σ.19, Λάππας 

Τ.,1993,σ.σ.23-24). Τα μηνύματα και οι ιδέες μεταβιβαζόταν στο κοινό εθιμικά, με 

τον προφορικό λόγο. Γι’αυτό και ο Καλλέργης (1991,σ.σ.200-203) χαρακτηρίζει 

εύστοχα το Θέατρο Σκιών ως μια μορφή ‘προφορικής εφημερίδας’ της εποχής. 

Παρόλα αυτά, η ανάγκη για αποτελεσματικότερη προσέγγιση του κοινού, ώθησε 

τους καραγκιοζοπαίχτες στη δημοσίευση ολόκληρων έργων σε φυλλάδια και στην 

ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο, της γραπτής παράδοσης του είδους (Danforth L.,στο 

Δαμιανάκος Στ.επιμ.,1993,σ.157). 

Στον ελλαδικό χώρο διαμορφώθηκαν δυο κυρίαρχες σχολές καραγκιοζοπαιχτών: 

α)η γιαννιώτικη (με πρωτοπόρους τον Ιάκωβο και τον Μπραχάλη) και β) η σχολή της 

Πάτρας (με βασικό εκπρόσωπο το Μίμαρο) (Άλκηστις, 1999,σ.77). 

Ο Χατζάκης (1989,σ.σ.49-50) προχωρά στο διαχωρισμό του συγκεκριμένου 

θεάματος σε τρία είδη: α) τον παραδοσιακό ‘Καραγκιόζη’ (παλιές παραστάσεις), β) 

το σύγχρονο (θεατρικές διασκευές) και γ) τον παιδικό (αποκλειστικά για τους 

ανήλικους θεατές). 

Προσεγγίζοντας το δραματολόγιο του  Θεάτρου Σκιών διαπιστώνουμε τις 

διάφορες πηγές άντλησης των θεμάτων του. Οι καραγκιοζοπαίχτες της εποχής 

διαμορφώνουν τα έργα τους συγκεντρώνοντας στοιχεία από τα παραδοσιακά 
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δρώμενα και μιμοδράματα, τα δημοτικά τραγούδια, τα παραμύθια, τις λαϊκές 

ευτράπελες διηγήσεις κ.α. (Γιάνναρης Γ.,2000,σ.31). Σε αρκετές περιπτώσεις 

μάλιστα εντοπίζεται και το φαινόμενο του δανεισμού υποθέσεων από το 

κουκλοθέατρο (Πούχνερ Β., στο Δαμιανάκος Στ.επιμ.,1993,σ.173). Επιχειρώντας μια 

συνοπτική αποτίμηση του ρεπερτορίου έργων του ελληνικού Θεάτρου Σκιών 

μπορούμε να διατυπώσουμε με ασφάλεια την πεποίθηση ότι διακρίνουμε σε αυτό 

τέσσερεις κύριες κατηγορίες : α) τα κωμικά, β) τα εμπνευσμένα από τα παραμύθια 

και τις λαϊκές παραδόσεις, γ) τα ιστορικά ή ηρωικά και τέλος δ) τα έργα 

εντυπωσιασμού του κοινού (Τσίπηρας Κ.,2001,σ.σ.65-68). Μάλιστα, σύμφωνα με το 

Χατζάκη (1987,σ.91), το εν λόγω είδος χαρακτηρίζεται για την αφαιρετική του 

κίνηση, τη σκηνική του οικονομία, τη δύναμη του προφορικού λόγου και ιδιαίτερα 

για το ρυθμό και την αισθητική του. Ο ελληνικός ‘Καραγκιόζης’ συγκροτείται και 

διαμορφώνεται μέσα από την ιδιότυπη σχέση του ίδιου με τη γλώσσα. Πρόκειται 

για μια σχέση ανατροπής, η οποία ενισχύεται από τα κωμικά εφέ της λεκτικής και 

μη λεκτικής επικοινωνίας του βασικού πρωταγωνιστή με τον κοινωνικό του 

περίγυρο. Η ανατροπή αυτή καταλήγει σε συστηματική κατεδάφιση των κοινωνικών 

κανόνων (Δαμιανάκος Στ.,1998,σ.9). 

Οι ήρωες του ελληνικού Θεάτρου Σκιών διακρίνονται για τη λιτότητά τους ως 

προς την εμφάνιση (Εγγονόπουλος Ν.,1981,σ.16). Οι βασικοί πρωταγωνιστές 

ανέρχονται στους δώδεκα. Ο καθένας από αυτούς ξεχωρίζει και διαθέτει μια 

ιδιαίτερη προσωπικότητα, η οποία σκιαγραφείται αφαιρετικά μέσα από την 

ενδυμασία του, την έκφραση και το γλωσσικό του ιδίωμα, τα τραγούδια, τα αστεία 

και τις χειρονομίες (Danforth L.,στο Δαμιανάκος Στ.επιμ.,1993,σ.156). 

Στο ρεπερτόριο των έργων ο θεατής συναντά μια μεγάλη γκάμα δραματικών 

προσώπων, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως υψηλή κοινωνική 

θέση, μεσάζοντες, απατεώνες, βοηθοί, πελάτες, τιμωροί κ.α. (οπ.π.,σ.158). Πάνω 

από όλους βρίσκεται ο Καραγκιόζης, από τον οποίο το εν λόγω είδος θεάματος 

κατονομάστηκε. Για τον άμεσα ενδιαφερόμενο, μια αξιόλογη σκιαγράφηση των 

ηρώων του ελληνικού Θεάτρου Σκιών επιχειρείται από τους Παπαδοπούλου-

Πατσάλη (στο Πατσάλης Χρ.επιμ.,1998,σ.σ.65-70). 

Ο ‘Καραγκιόζης’ προσαρμόστηκε άψογα στη νεοελληνική πραγματικότητα 

εκθέτοντας με αριστοτεχνικό τρόπο τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του τόπου 
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και αναδεικνύοντας την ικανότητα του λαϊκού ανθρώπου να επιβιώνει, παρά τις 

αδικίες που συντελούνται σε βάρος του (Μπακονικόλα Χ.,2002,σ.113). Σε αυτόν 

κυριαρχεί η σύγκρουση δυο κόσμων: των πλουσίων και ισχυρών ενάντια στους 

φτωχούς και κατατρεγμένους (Gudas R.,1986,p.115). Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

παρωδία του κοινωνικού συστήματος της εποχής και μια λοιδορία ολόκληρης της 

τουρκικής εξουσίας (Λουντέμης Μ.,1981,σ.15, Κιουρτσάκης Γ.,1985,σ.392). Ο 

‘Καραγκιόζης’ με τη λαϊκή του απλότητα και αφέλεια δεν σατιρίζει συγκεκριμένα 

πρόσωπα, αλλά κοινωνικές ομάδες (Κόκκορης Γ.,1993,σ.113).  

Στο Θέατρο Σκιών του τόπου μας καταγράφονται και απεικονίζονται σημαντικές 

πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών, φιλτραρισμένες βέβαια, μέσα από το 

πρίσμα των ιστορικό-πολιτικών εξελίξεων της εποχής (Χατζηφώτης Ι.,1981,σ.22, 

Μυστακίδου Αικ.,1982,σ.83,Καϊμη Τζ.,1990,σ.30, Μυστακίδου Αικ.,1998,σ.11). 

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θίγεται στο σημείο αυτό αποτελεί η επιρροή που 

άσκησε το συγκεκριμένο θέαμα στις διάφορες Τέχνες. Επίδραση του Θεάτρου Σκιών 

εντοπίζεται στο χώρο της Λογοτεχνίας και της Ποίησης (Γρ. Ξενόπουλος, Γ. 

Βλαχογιάννης, Β.Ρώτας, Α. Αναπλιώτης, Μ. Ζαρίκος κ.α.). Συγχρόνως, ο καμπούρης 

ήρωας αποτέλεσε θέμα του έμψυχου αστικού θεάτρου (Θίασος Κοτοπούλη), του 

Κινηματογράφου (Λένα Βουδούρη) και του Χοροδράματος (Ρ. Μάνου, Μ. 

Χατζιδάκις). Σε ορισμένες περιπτώσεις το Θέατρο Σκιών ενέπνευσε έργα μεγάλων 

ζωγράφων (Χ. Κυριαζής, Γ. Τσαρούχης) και γελοιογράφων. Τέλος, το «σύμβολο 

Καραγκιόζης» οδήγησε σημαντικούς μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς (Δ. 

Σαββόπουλος, Γ. Νταλάρας, Χ. Αλεξίου) στο να γράψουν και να ερμηνεύσουν 

αξιόλογα έργα (Πατσάλης Χρ. επιμ.,1998,σ.σ.41-51). 

Ο καραγκιοζοπαίχτης, την ώρα της παράστασης, του «τοκετού της 

δημιουργίας», αποκτά διπλή υπόσταση. Καθίσταται, ταυτόχρονα, ερμηνευτής και 

δημιουργός, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό (Καλλέργης Ηρ.,1991,σ.σ.200-202). 

Γι’αυτό και ο Κιουρτσάκης (1983,σ.33), εξαιτίας της πολυσχιδούς αυτής 

προσωπικότητας, τον αποκαλεί «άνθρωπο-θέατρο». Η ερμηνεία ενός έργου 

διαφέρει σημαντικά από δημιουργό σε δημιουργό (λόγω της αυτοσχεδιαστικής του 

δύναμης) και συνιστά, αυτόματα, ένα δημιούργημα εντελώς διαφορετικό από 

οποιοδήποτε άλλο (όπ.π.σ.53). Η δυνατότητα για αυτοσχεδιασμό επιτρέπει σε 

καραγκιοζοπαίχτη και κοινό να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και 
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αλληλεπίδραση, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη της υπόθεσης 

(Πούχνερ Β.,στο Δαμιανάκος Στ.επιμ.,1993,σ.175, Άλκηστις,1999,σ.67). 

Ωστόσο, με τα χρόνια, το ελληνικό Θέατρο Σκιών απώλεσε το παραδοσιακό του 

κοινό και αναγκάστηκε να προσαρμόσει το ρεπερτόριό του, με στόχο την είσοδό 

του στο χώρο του σχολείου και τη μετατροπή του σε παιδικό θέαμα. Πλέον, οι 

παραστάσεις στις διάφορες σχολικές μονάδες της επικράτειας πληθαίνουν 

(Καπλάνογλου Μ.,2000,σ.176). 

Ο ‘Καραγκιόζης’ στο σχολείο μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα και με όλες τις 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες (μουσική, χειροτεχνία, ζωγραφική) (Γενειατάκη Ειρ., 

στο Παιδικό Θέαμα,1989,σ.122). Στη βιβλιογραφία συναντάμε και προτάσεις 

εφαρμογής διαφόρων προγραμμάτων μέσα από το μαγικό κόσμο της σκιάς, στα 

πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Ενότητες από τις Φυσικές 

Επιστήμες (βλ. Παρούση Αντ.-Τσελφές Β.,2008,σ.σ.86-96), την Ιστορία (βλ. 

Κουτσογιάννης Θ., στο Γιαννούλη Μπ.επιμ.,2006,σ.σ.338-346), τους θρύλους και τη 

λαϊκή παράδοση (βλ. Πατσάλης Χρ. επιμ.,1998,σ.σ.57-60), μπορούν να αποδοθούν 

σκηνικά, μέσα από το Θέατρο Σκιών, προσφέροντας στους μαθητές τη βιωματική 

μάθηση και τη δημιουργική έκφραση. Ο Χατζάκης (1998, σ.σ.157-161) επιχειρεί τη 

μεταμόρφωση ενός παραμυθιού, μέσα από τον ονειρικό κόσμο της σκιάς, 

δημιουργώντας ένα νέο «μεταλλαγμένο» είδος θεάματος, το «παραμυθόδραμα». 

Ανάλογα προγράμματα, τα οποία διαθέτουν ως βάση τους το ελληνικό Θέατρο 

Σκιών, εκπονούνται και από την Κρεμπς (2004,σ.σ.15-17) σε μαθητές δημοτικού. 

Αυτή η συμμετοχή των παιδιών «θα κεντήσει»-με την παράλληλη σύμπραξη του 

αυτοσχεδιασμού- πάνω σε ένα «θεματικό καμβά», διανθισμένο με κωμικές σκηνές 

και έξυπνες ατάκες (Μπακονικόλα Χ., 2002, σ.114). 
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10. Προβλημα-τισμοί κατά την εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων στο Ολοήμερο Σχολείο 

Επιχειρώντας μια κριτική αποτίμηση των πρώτων χρόνων εισαγωγής της Θ.Α. 

στο Ο.Σ. επισημαίνουμε σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα, τα οποία 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Σε αρκετές περιπτώσεις αναδεικνύεται σημαντικό το ζήτημα των ελλείψεων 

των σχολικών μονάδων σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμούς ( Πυργιωτάκης Ι., 

2000α, σ. 6, Πυργιωτάκης Ι., 2001, σ. 241, Πολίτης Π., 2003, σ.218). Η Θ.Α. 

πραγματοποιείται πολλές φορές σε μικρούς και ακατάλληλους  χώρους (συνήθως 

αίθουσες διδασκαλίας), χωρίς μοκέτα και δίχως τα απαραίτητα υλικά μέσα (πανιά, 

χαρτόνια, υφάσματα, cd – player). Η Πολιτεία επιμένει στην ίδρυση νέων 

ολοήμερων τμημάτων, υποσχόμενη σημαντική βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, 

αλλά με τον καιρό αθετεί τις υποσχέσεις της, εξαιτίας προβλημάτων οικονομικής 

φύσεως. Στις περισσότερες σχολικές μονάδες απουσιάζουν τα απαραίτητα 

εργαστήρια (Θεατρικής Αγωγής, εικαστικών, μουσικοκινητικής έκφρασης) και οι 

αποθηκευτικοί χώροι (ντουλάπια για φύλαξη του υλικού), με αποτέλεσμα το 

μάθημα να πραγματοποιείται σε απαράδεκτες συνθήκες, δημιουργώντας τριβές 

μεταξύ των μελών της ομάδας (δασκάλου και μαθητών). 

Αδυναμία του εν λόγω προγράμματος αποτελεί και το εργασιακό καθεστώς 

των εκπαιδευτικών ειδικότητας (θεατρολόγοι).  

Οι ίδιοι απασχολούνται σε ένα αναποτελεσματικό και αγχογόνο εργασιακό 

περιβάλλον και αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως «εκπαιδευτικοί κατώτερης 

κατηγορίας». Οι ελλείψεις σε ειδικότητες είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς. Η 

απουσία πρόβλεψης για χιλιομετρική αποζημίωση των ωρομισθίων, οι οποίοι 

αναγκάζονται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να εργαστούν σε δύο ή 

περισσότερα σχολεία (μέχρι και 6), σε συνδυασμό με τη μείωση της ωριαίας 

αποζημίωσής τους (από 9 σε 7 ευρώ) έχει δημιουργήσει το φαινόμενο της μη 

πλήρωσης των θέσεων στα απομακρυσμένα Ο.Σ. (Πολάκης Γ. – Σιδηροπούλου Χρ., 

στην εφημ. Αυγή, 2005). Στη περίπτωση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών 

εντοπίζουμε και την απώλεια πολύτιμου χρόνου από το μάθημα (που, σημειωτέον, 

διαρκεί 35 λεπτά). Το κράτος καθυστερεί σημαντικά στη στελέχωση των σχολείων 
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με εκπαιδευτικούς ειδικότητας στις αρχές του έτους, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

καθυστερήσεων στην πραγματοποίηση του εκάστοτε θεατροπαιδαγωγικού 

προγράμματος.  

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας αμείβει τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας 

με υποσχέσεις διορισμού, γεγονός το οποίο καλλιεργεί ένα κλίμα αυξημένης 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ιδίων (Πολάκης Γ. – Σιδηροπούλου Χρ., στην εφημ. 

Αυγή, 2005). 

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ανακύπτει από την όλη κατάσταση, εντοπίζεται 

στις συγκρούσεις, που παρατηρούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωινής και 

απογευματινής ζώνης. Η πίεση του χρόνου αναγκάζει τους πρώτους να μην 

μπορούν να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους του απογευματινού ωραρίου 

στην πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα, σε αυτά τα 

πλαίσια, εμφανίζει μια ασυνέχεια. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πολλές φορές 

αντιμετωπίζουν τους ωρομισθίους συναδέλφους τους με υποτιμητικό τρόπο και δεν 

συνεργάζονται μαζί τους.  

Οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ειδικότητας αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη. Ταυτόχρονα, δεν φαίνεται να σπανίζουν οι 

περιπτώσεις θεατρολόγων, που υφίστανται μια «μετάλλαξη» ως προς το ρόλο τους 

στην εκάστοτε σχολική μονάδα, στην οποία αυτοί υπηρετούν. Μάλιστα, αρκετές 

φορές οι ίδιοι μετατρέπονται σε απλούς «παιδοφύλακες». 

Η «ανά έτος» αλλαγή εκπαιδευτικών στα διάφορα σχολεία έχει διαμορφώσει 

στους ίδιους το αίσθημα της προσωρινότητας, στοιχείο το οποίο επιδρά αρνητικά 

και στον τρόπο εργασία τους. Ακόμη, οι διδάσκοντες το μάθημα της Θ.Α. στα 

τμήματα του Ο.Σ. δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τα παιδιά, με τα οποία 

συνεργάζονται, καθώς το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αλληλεπιδρούν μαζί 

τους είναι ιδιαίτερα σύντομο. Το εν λόγω ζήτημα έχει ως αποτέλεσμά την επιλογή 

δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες δεν εναρμονίζονται με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους. 

Επίσης, πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο της προσφοράς του 

μαθήματος της Θ.Α. σε υπεράριθμα τμήματα. Σε αυτά τα πλαίσια, οι ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εργαστούν και να συνεργαστούν με ένα μεγάλο 

αριθμό παιδιών (συχνά μέχρι και 60). Τα «πληθωρικά» αυτά τμήματα 
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παρεμποδίζουν το έργο του εκπαιδευτικού στην αποτελεσματική εφαρμογή από τον 

ίδιο των διαφόρων μορφών θεατρικής έκφρασης. 

Η υπεραριθμία αυτή των τμημάτων του Ο.Σ. συμπληρώνεται και από μια 

«μαθησιακή ετερογένεια». Πλέον δεν υπάρχει στην ομάδα ηλικιακή και μαθησιακή 

ομοιογένεια, καθώς στο ίδιο τμήμα αναγκάζονται να συνυπάρχουν 

(κονσερβοποιημένοι) μαθητές διαφόρων τάξεων (Α’ - Β’ -Γ’- Δ’ - Ε’ - ΣΤ’), με όλες τις 

αρνητικές επιπτώσεις, που αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκαλεί (Κολάκη Κ.,2003, 

στο pekp.gr, σ.3). 

Μελανό σημείο για οποιοδήποτε θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα μπορεί να 

αποτελέσει η κούραση των μαθητών από το εξαντλητικό πρόγραμμα της σχολικής 

ημέρας. Συνήθως οι δραστηριότητες της Θ.Α. εντάσσονται στις τελευταίες ώρες του 

σχολικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει, ότι τα παιδιά έχουν ήδη περάσει στον ίδιο 

χώρο περίπου επτά ώρες, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα εξουθενωτικό για 

οποιονδήποτε οργανισμό, πολύ δε περισσότερο για τους μικρούς μαθητές.  

Παράλληλα, οι συχνές διακοπές του εκπαιδευτικού από τους γονείς για να 

πάρουν τα παιδιά τους-και μάλιστα νωρίτερα από το πέρας του καθημερινού 

προγράμματος- δημιουργεί σημαντικά προβλήματα συγκέντρωσης των μαθητών 

στο σκοπό και το περιεχόμενο της εκάστοτε δραστηριότητας, προκαλώντας, 

συνάμα, προστριβές μεταξύ των παραπάνω μελών της σχολικής κοινότητας και 

ελαχιστοποιώντας τον εναπομείναντα χρόνο εργασίας στην τάξη. 

Με όλα τα παραπάνω προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

ειδικότητας φαίνεται, ότι το έργο τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο. Οι ίδιοι 

χρειάζονται τη συμπαράσταση της Πολιτείας και των συναδέλφων τους, για να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος.  
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11.  Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού 
 

 Αναμφίβολα η προσφορά των διαφόρων μορφών θεατρικής έκφρασης για 

το παιδί, το οποίο τις εφαρμόζει, κατά τη λειτουργία του προγράμματος του Ο.Σ., 

θεωρείται σπουδαία. Ωστόσο μια σημαντική παράμετρος, η οποία μπορεί να 

διαμορφώσει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω 

μεθόδων αποτελεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ειδικότητας. Μια σειρά από ερωτήματα 

αναδεικνύονται σε αυτό το σημείο. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του; Πώς 

αυτός θα καθοδηγήσει αποτελεσματικά τους μαθητές του; Τι μέσα θα 

χρησιμοποιήσει και πώς ο ίδιος θα καταφέρει να τους συμπαρασύρει στη δράση; 

Για όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις στο τμήμα 

αυτό της μελέτης. Και για το ζήτημα αυτό η βιβλιογραφία, η οποία έχει εντοπιστεί, 

θεωρείται σημαντική και πλούσια. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

ενός προγράμματος θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ποικίλους 

ρόλους. Σε καμιά περίπτωση το έργο του δεν παρουσιάζεται ως μονόπλευρο και 

μονοσήμαντο, αλλά αντιθέτως αυτό εμφανίζει μια πολυπρισματικότητα, η οποία 

διαπιστώνεται ολοκάθαρα και από τους χαρακτηρισμούς, που αποδίδονται στον 

ίδιο.  

 Δημιουργός κατάλληλης Ατμόσφαιρας 

  

          Αρκετές φορές συναντά κανείς τους εκπαιδευτικούς  ειδικότητας να 

φροντίζουν το γενικότερο κλίμα της τάξης και να μεριμνούν για τη δημιουργία της 

κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ρεύμα 

ευφορίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και συνεργασίας, το οποίο θα 

πρέπει να διαπνέει τις κινήσεις, τόσο του ίδιου του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή, όσο  

και των μαθητών του (Davies G., 1983, p.6, Χρυσάφη Μ., 1988, σ.27, Κουρετζής Λ., 

1991β, σ.45, Βασιλείου Ε.-Σταθοπούλου Ξ., 1991, σ.190, Μουδατσάκις Τ., 1994α, 

σ.σ.55-56, Κοτσιπετσίδης Γ., 1996, σ.72, Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.92, 

Παπανικολάου Ρ.- Τσιλιμένη Τ., 1998, σ.102, Τακούδα Χρ. στο Βάμβουκας Μ.- 

Χατζηδάκη Α.,΄Β Τόμος, 2001, σ.483). 
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Φορέας Ερεθισμάτων και κινήτρων για Ενεργοποίηση του μαθητή 

 

 Μεγάλη σημασία διαθέτει και ο ενθαρρυντικός-υποκινητικός-προτρεπτικός 

ρόλος του εκπαιδευτικού προς τα μέλη της ομάδας του. Ο ίδιος επιδιώκει με τους 

κατάλληλους χειρισμούς να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

διαμορφώσει την επιθυμία για συμμετοχή και αυτενέργεια. Παράλληλα, ο εν λόγω 

εκπαιδευτικός παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα και ερεθίσματα στα παιδιά για 

δράση, ενισχύοντας ποικιλοτρόπως και ευαισθητοποιώντας τα μέλη της ομάδας για 

να μπορέσουν αυτά να ενεργοποιηθούν  (Χρυσάφη Μ., 1988, σ.27, Γαλάντης Γ., 

1991, σ.169, Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.σ.93-94, Σέργη Λ., 1991, σ.σ.52-53, Καγγελάρη 

Δ. στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν., 1991, σ.161, Heathcote D., 1991, σ.78, Νικολούδη Τρ., 1992, 

σ.σ.35-36, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ.55-56, Somers J., 1994, p.46, Γραμματάς Θ., 

1997, σ.407, Beauchamp H., 1998, σ.σ.89-91, Πολυχρονίου Χρ. στο «Παιδί και 

Αισθητική Αγωγή», 1998, σ.σ.180-181, Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ., 1998, σ.σ. 24-26,Κουρετζής Λ. 

στο «Πολιτισμός και Εκπαίδευση», 2000, σ.26, Mc Gregor L. et al, p.23, Φραγκή Μ., 

2000-1, σ.σ.26-27). 

Γνώστης των τεχνικών του Θεάτρου 

 

   Το μικρό παιδί, σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται τη γνώση του 

εκπαιδευτικού-εμψυχωτή πάνω στους κώδικες και τις τεχνικές του θεάτρου. Σε 

αυτό το σημείο εμφανίζεται ο ίδιος ως «μεταλαμπαδευτής» των εν λόγω κωδίκων 

και βοηθάει την ομάδα να συνειδητοποιήσει τη σημασία τους για την εξέλιξη της 

υπόθεσης και τη γενίκευση της δράσης (Σέργη Λ., 1991, σ.σ.52-53). 

 

Απελευθερωτής της Φαντασίας των παιδιών-Μαιευτήρας Ιδεών 

 

 Σε ορισμένα σημεία- όπου η δράση έχει χαλαρώσει και η φαντασία των 

μαθητών έχει «βαλτώσει»-απαιτείται η εμπλοκή του ίδιου του εκπαιδευτικού για 

την «απελευθέρωση» του ‘πνευματικά εγκλωβισμένου’ μαθητή. Η φαντασία του 

εμψυχωτή θα πρέπει να «προκαλέσει» την αντίστοιχη των παιδιών και να τους 

δώσει ερεθίσματα για ανάδραση και μετατροπή του ήδη υπάρχοντος καθεστώτος 
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σε μια νέα σκηνική πραγματικότητα (Κουρετζής Λ., 1989, σ.65, Μουδατσάκις Τ., 

1994β, σ.5, Κοτσιπετσίδης Γ., 1996, σ.72, Γραμματάς Θ., 1997, σ.σ. 407-408, 

Μουδατσάκις Τ., 1998, σ.23, Γραμματάς Θ., 1999β, σ.σ. 80-81). 

Ψυχοπαιδαγωγός 

 

 Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο ρόλο, που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός, με 

αρκετές επιμέρους αρμοδιότητες και επιμέρους ρόλους, που πραγματεύονται 

θέματα, τα οποία σχετίζονται τόσο με την εκτέλεση ασκήσεων, όσο και με την 

«απελευθέρωση»  των μικρών μαθητών στα πλαίσια του παιχνιδιού. Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για μικρότερους ρόλους, οι οποίοι σχετίζονται με το 

σενάριο των παιχνιδιών, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών των μαθητών, την 

ρύθμιση των κανόνων της τάξης (χωρίς έλεγχο και χειραγώγηση), την οικειότητα και 

την αποδέσμευση των παιδιών από φόβους, πιέσεις και αναστολές. Ουσιαστικά, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση  από τον εκπαιδευτικό ειδικότητας στη διαμόρφωση ενός 

«δυναμικού πεδίου» μάθησης για την συμμετέχουσα ομάδα, μέσα από τον πλήρη 

εξοβελισμό του «συνδρόμου της τάξης».  (Καγγελάρη Ντ., 1985, σ.68, Χατζοπούλου- 

Καραβία Λ., 1989, σ.70, Κουρετζής Λ. 1991β, σ.σ.45-48, Σέργη Λ., 1991, σ.σ.52-53,  

Νικολούδη Τρ., 1992, σ.σ. 35-36, Γιάνναρης Γ., 1993, σ.σ.96-98, Μουδατσάκις Τ., 

1994α, σ.σ.55-56, Fleming M., 1995, p.140, O’Neil C.-Lambert A., 1997, p.p. 21-22,  

Γραμματάς Θ., 1997, σ.σ. 407-408, Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ., 1998, σ.σ.24-25, Μπαμπάτσικου Ι., 

1998, σ.304, Γραμματάς Θ., 1999α, σ.σ.42-43, Γραμματάς Θ., 1999β, σ.σ. 80-81, 

Νικολάου Γ.-Γιαννούλη Μπ., 2000, σ.σ. 124-130, Βασιλοπούλου Α., 2000-01, σ.37). 

 

Συνεργάτης- Συμπαίκτης- Συνδημιουργός   

 

 Μέσα από το συγκεκριμένο ρόλο η αυθεντία του εκπαιδευτικού καταργείται 

αυτόματα και ο ίδιος συμμετέχει στη δράση. Ταυτίζεται με το παιδί και μοιράζεται 

μαζί του τη χαρά του παιχνιδιού. Ο εμψυχωτής γίνεται ένα (ψυχή και σώμα) με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας, συνεργάζεται μαζί τους και απολαμβάνει την όλη 

διαδικασία, η οποία διαπνέεται από μια ατμόσφαιρα χαράς, ισότητας, 
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δημοκρατικού διαλόγου και συνδημιουργίας (Καγγελάρη Ντ., 1985,σ.68, Τακούδα 

Χρ. στο Βάμβουκας Μ.- Χατζηδάκη Α., Β’ Τόμος, 2001, σ.483). 

 

Συντονιστής-Διευθυντής του παιχνιδιού και της συζήτησης που 

ακολουθεί 

 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται έντονη ανάγκη για τον 

εκπαιδευτικό να αναλάβει το ρόλο του κυρίαρχου συντονιστή, τόσο κατά τη 

διάρκεια των ασκήσεων, όσο και αργότερα στη συζήτηση, που, πιθανότατα, θα 

ακολουθήσει. Σε πρώτη φάση ο εν λόγω ρόλος παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

απαιτητικός για τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, όσο η διαδικασία εξελίσσεται, σταδιακά 

οι αρμοδιότητες του ίδιου ελαχιστοποιούνται και αυξάνονται τα περιθώρια 

πρωτοβουλίας των μαθητών του (Jοnes E.-Reynolds Gr., 1992, p.p.14-20, Γραμματάς 

Θ., 1997, σ.407, Μπαμπάτσικου Ι., 1998, σ.304, Τακούδα Χρ. στο Βάμβουκας Μ.-

Χατζηδάκη Α., Β’ Τόμος, 2001, σ.483). 

Εμψυχωτής 

 

 Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός, που 

αναλαμβάνει τη Θ.Α. στο Ολοήμερο Σχολείο, εμπλέκεται στην όλη διαδικασία ως 

εμψυχωτής. Ο ίδιος κάνει τα πάντα για να αποτελέσει τη βασική πηγή έμπνευσης 

και δημιουργίας για τους μαθητές του (Γιάνναρης Γ., 1993, σ.96, Νικολάου Γ.-

Γιαννούλη Μπ., 2000, σ.129). 

Βοηθός- Διευκολυντής 

 

 Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ορισμένων θεατροπαιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων στο Ολοήμερο Σχολείο ο ρόλος του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται 

και ως βοηθητικός-υποστηρικτικός. Ο ίδιος αναδεικνύεται σε ένα ‘μέσο-κανάλι’, δια 

του οποίου η ομάδα των παιδιών θα οδηγηθεί με επιτυχία στην ολοκλήρωση της 

σκηνικής δράσης. Πιο συγκεκριμένα αυτός θα μπορέσει, με τις ενέργειές του, να 

διευκολύνει τους μαθητές του στην πραγμάτωση του δύσκολου έργου τους, 
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υποστηρίζοντας τους με κάθε τρόπο (Σέργη Λ., 1991, σ.σ.52-53,Γιάνναρης Γ., 1995, 

σ.161, Heathcote D.-Bolton G., 1995, p.p.36-37 και 172, Oneil C.-Lambert A., 1997, 

p.22,  Neelands J.-Goode D., 2000, p.p.40-41). 

Σχεδιαστής- Προμηθευτής Υλικού 

 

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργεί αρκετά συχνά και 

ως προμηθευτής του απαραίτητου υλικού στους μαθητές του. Θεωρείται σημαντικό 

και αναγκαίο ο ίδιος να διαθέτει μια αποθήκη-βεστιάριο με κάθε είδους άχρηστο ή 

χρήσιμο υλικό, το οποίο θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιήσει για να 

καλύψει τις ‘σκηνικές ανάγκες’ των μαθητών του. Το εν λόγω ‘εργαστήριο-αποθήκη’ 

θα μπορούσε να εξοπλιστεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό με πλούσια ηχητικά και 

οπτικοακουστικά μέσα, υφάσματα, ενδυμασίες-κοστούμια, χαρτόνια, τελάρα, ξύλα, 

βότσαλα, χρώματα κ.α. (Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.6, Άλκηστις, 1998, σ.37). 

Άλλοι ρόλοι 

 

 Σε ένα πρόγραμμα θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο Ολοήμερο 

Σχολείο ο εμψυχωτής-εκπαιδευτικός ειδικότητας μπορεί να αναλάβει και 

ορισμένους άλλους ρόλους, οι οποίοι δεν εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα στο 

προσκήνιο , όπως οι προηγούμενοι, ωστόσο αναδεικνύουν σημαντικά το εύρος των 

ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του.  

 Σύμφωνα με αυτούς τους ρόλους ο παιδαγωγός-εμψυχωτής είναι πιθανό να 

αποτελέσει πηγή πληροφοριών προς τους μαθητές του (Άλκηστις,1998, σ.37) φορέα 

νύξεων προς αυτούς, συγγραφέα του δραματικού κειμένου και αφηγητή του (Jones 

E.- Reynolds Gr., 1992, p.p. 57-69), παρατηρητή- θεατή της όλης προσπάθειας όπ.π., 

p.p.12-13), διαιτητή των διαφωνιών και τσακωμών (Βασιλείου Ε.-Σταθοπούλου Ξ., 

1988, σ.18, Γιάνναρης Γ., 1993, σ.96) κριτικό της θεατρικής απόδοσης των 

γεγονότων και αξιολογητή τους (όπ.π.,σ.96). Επίσης, ο ίδιος μπορεί να αναλάβει και 

τον άτυπο ρόλο του ‘συνηγόρου υπεράσπισης’, δηλαδή του αντιδραστικού εκείνου 

στοιχείου, που επιχειρεί να οδηγήσει τα παιδιά σε μια πορεία σκέψης (McGregor L. 

et al, p.74). 
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 Επομένως, μπορούμε εύκολα να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα, ότι ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλαμβάνει τη Θ.Α. στο Ολοήμερο Σχολείο είναι 

εξόχως πολυσύνθετος και βαρύνουσας σημασίας για τους αποδέκτες του και φορείς 

της σκηνικής δράσης (τους ίδιους δηλαδή τους μαθητές), οι οποίοι μπορούν να 

αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή τους στις εν λόγω 

δραστηριότητες.  
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12.  Η Παιδαγωγική Αξία της Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο Σχολείο 
 

 Η προσφορά των διαφόρων μορφών θεατρικής έκφρασης στην ομαλή, 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του μαθητή θεωρείται σημαντική. Το παιδί 

αποκομίζει πολλαπλά οφέλη μέσα από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του 

εν λόγω προγράμματος. 

           Παρακάτω κατατίθενται και παρουσιάζονται διεξοδικά οι περιοχές, στις οποίες 

προσφέρει έργο το συγκεκριµένο πρόγραµµα θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Για την πληρέστερη κάλυψη του θέµατος αυτού και την αρτιότερη πληροφόρηση του 

αναγνώστη επιχειρήσαµε την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων µας , όπως τα ίδια 

απορρέουν από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας: 

Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητή- Κοινωνικοποίηση 

 

 Επίσης ιδιαίτερα σημαντική διαπιστώνεται η συνεισφορά των διαφόρων 

μορφών θεατρικής έκφρασης στην προσωπικότητα του μικρού μαθητή, στην 

κοινωνική του ανάπτυξη και την σταδιακή προσαρμογή και ένταξη του ίδιου στην 

ομάδα. Το παιδί, το οποίο συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες αναπτύσσει 

σχέσεις με τους συμμαθητές του, συνεργάζεται μαζί τους και κοινωνικοποιείται. 

Υποτάσσει την ατομικότητά του στο κοινωνικό ‘εμείς’ της ομάδας, μαθαίνοντας 

ταυτόχρονα να σέβεται τα δικαιώματα του άλλου. Παράλληλα, ο ίδιος ο μαθητής 

αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα μέλη-συμπαίκτες της ομάδας, επικοινωνεί μαζί τους, 

συζητά με αυτά για τις τυχόν προβληματικές καταστάσεις, που ανακύπτουν και 

αναπτύσσεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα διαλόγου, δημοκρατίας και συλλογικής 

δράσης. Επίσης, μαθητές βελτιώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις και τις αντίστοιχες με 

τον εκπαιδευτικό και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας (βλ. Διευθυντή, 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κ.ά.), καθώς οι ίδιοι συνεργάζονται και επικοινωνούν 

μαζί τους σε ένα ανώτερο επίπεδο (Συνανίδου Μ.,1988,σ.76, Άλκηστις, 1989, σ.61, 

Γαλάντης Γ.,1989, σ.σ.72-74, Τικοπούλου-Αυδή Α., 1989, σ.79, Κόφφας Α., 1989, 

σ.279, Παλημέρης Δ.,1989,σ.σ.21-22, Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου Ζ.,1989,σ.32, 

Κανάκης Μ., 1990,σ.21, Καραμπάτσος Α.,1990,σ.30, Γραμματάς Θ., 1991, σ.44, 

Ματθαίος Α., 1991, σ.22, Χρυσάφη Μ., 1991, σ.188, Jones E.-Reynolds Gr., 1992, p.p. 

41-42,    Γιάνναρης Γ., στο Κατσίκη-Γκιβάλου (Β’ Τόμος), 1994, σ.266, Δεμάγγου Β., 
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1994, σ.27, Κανδεράκη Μ.,1994,σ.16, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ. 67-68, 

Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.5, Γιάνναρης Γ., 1995, σ.σ.157-158, Κανατσούλη 

Μ.,1997,σ.103, Ξηροπούλου-Σαπουνά Ευγ., 1997, σ.205, Τζαμαργιάς Τ.,1997-98, 

σ.34, Ιωαννίδη Λ.-Σ., 1998, σ.477, Μουδατσάκις Τ., 1998, σ.24, Πραστίτης 

Λ.,1998,σ.σ.92-93,     Άλκηστις 1998, σ.28, Γιαννίκας Αθ. κ.α.1999, σ.41, Γραμματάς 

Θ., 1999β, σ.77, Καλούρη-Αντωνοπούλου Ρ., 1999, σ.σ.105-106, Παρρά Β., 2000, σ.5,  

Τακούδα Χρ. στο Βάμβουκας Μ.- Χατζηδάκη Α., (Β τόμος), 2001, σ.476, Πραστίτης Λ. 

στο Βάμβουκας Μ.- Χατζηδάκη Α. (Τόμος Α),2001, σ.610).  

 

Γλωσσική Ανάπτυξη  

 Πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς και τη συνεισφορά των διαφόρων 

μορφών θεατρικής έκφρασης στη γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια του μαθητή. 

Ο ίδιος-μέσα από τη συμμετοχή του στις σχετικές δραστηριότητες-διευρύνει το 

‘γλωσσικό του πεδίο’, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει το καθημερινό του λεξιλόγιο. 

Παράλληλα, το παιδί καταφέρνει να προσεγγίσει εντελώς βιωματικά (λόγω των 

ασκήσεων) τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και να αναπτύξει τις διάφορες 

γλωσσικές του δεξιότητες. Η σχέση του μαθητή με το ‘λόγο’ επαναπροσδιορίζεται 

και ο ίδιος καταφέρνει να συνειδητοποιήσει και να αντιληφθεί τη στενή σχέση 

μεταξύ γλώσσας και θεατρικής πράξης. Συγχρόνως, η εκφραστική ικανότητα του 

συμμετέχοντος στις εν λόγω δραστηριότητες βελτιώνεται διαρκώς, καθώς αυτός 

χρησιμοποιεί (στα πλαίσια του παιχνιδιού) με σαφήνεια και ακρίβεια το λόγο  

(Κόφφας Α., 1989, σ.279, Γαλάντης Γ., 1990, σ.57, Πολυχρονοπούλου- 

Ζαχαρογεωργα Στ., 1990, σ.64, Άλκηστις, 1991, σ.σ. 115-116, Βατούγιου Στ. στο 

Π.Ε.Φ., 1991,σ.33, Heathcote D., 1991, σ.78, Κουρετζής Λ., 1991β, σ.34,     ΥΠΕΠΘ, 

1993, σ.15, Γιάνναρης Γ. στο Κατσίκη-Γκιβάλου (Β’ Τόμος), 1994, σ.266, Δεμάγγου Β., 

1994, σ.σ. 27-28, Γιάνναρης Γ.,1995, σ.17, Κανατσούλη Μ.,1997,σ.103, Ξηροπούλου-

Σαπουνά Ευγ., 1997, σ.205, Άλκηστις, 1998, σ.28, Μώρου Α., 2000-2001, σ.31). 

Συναισθηματική Ανάπτυξη 

 Η βιωματική επαφή και συμμετοχή του παιδιού στις διάφορες 

θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πρόγραμμα 

του Ολοήμερου Σχολείου δημιουργεί τις κατάλληλες υποδοχές για τη 
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συναισθηματική ανάπτυξη του ίδιου. Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σε διάφορα 

θέματα (π.χ. μόλυνση του περιβάλλοντος, κανόνες υγιεινής διατροφής) και 

συγχρόνως αναπληρώνουν τις συναισθηματικές τους ελλείψεις. Τα ίδια τα παιδιά 

«συν-κινούνται» και εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους προς τα υπόλοιπα μέλη 

της ομάδας, απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό το καταπιεσμένο τους δυναμικό. 

Οι μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες αποκτούν 

συναισθηματική πλήρωση και ευεξία, προσεγγίζουν ευκολότερα το διπλανό τους 

και επικοινωνούν αμφίδρομα και αποτελεσματικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες 

τους (Καγγελάρη Ντ., 1985, σ.67, Συνανίδου Μ., 1988, σ.76, Κόφφας Α., 1989, σ.279, 

Πολυχρονοπούλου-Ζαχαρόγιωργα Στ., 1990, σ.64, Βατούγιου Στ. στο Π.Ε.Φ., 1991, 

σ.33, Κουρετζής Λ., 1991β, σ.σ. 30,35, Κουρετζής Λ., 1991γ, σ.199, ΥΠΕΠΘ, 1993, 

σ.15, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.68, Ξηροπούλου-Σαπουνά Ευγ., 1997, σ.205, 

Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.89, Σέξτου Π., 1998, σ.19, Κουρετζής Λ., 1999, σ. 9,  

Γραμματάς Θ., 1999β, σ.77). 

 

Αισθητική Ανάπτυξη και Ευαισθητοποίηση του μαθητή προς τις Τέχνες 

 Η βιωματική συμμετοχή των παιδιών, που φοιτούν στο Ο.Σ., σε διάφορες 

δραστηριότητες δραματικής έκφρασης συμβάλλει σημαντικά στη ευαισθητοποίηση 

των ίδιων των μαθητών προς τις Τέχνες και στην καλλιέργεια του αισθητικού τους 

κριτηρίου. Τα καλλιτεχνικά ένστικτα των παιδιών ενεργοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα 

επιτυγχάνεται η καλλιέργεια των αισθητηρίων οργάνων των μελών της ομάδας και 

η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη θεατρική λειτουργία. Τα παιδιά 

προσεγγίζουν με ένα δικό τους τρόπο (τον παιγνιώδη) το ‘θεατρικό φαινόμενο’, 

αποκτούν τη σχετική παιδεία και μαθαίνουν να συμπεριφέρονται σωστά ως θεατές. 

Γενικότερα, μέσα από την εφαρμογή των διαφόρων μορφών θεατρικής έκφρασης 

στο Ο.Σ. επιτυγχάνεται η αισθητική, αισθητηριακή και πολιτιστική καλλιέργεια των 

συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα (Κουρετζης Λ.,1987,σ.26, 

Άλκηστις,1989,σ.61, Κόφφας Α.,1989,σ.279, Δελώνης Α., 1990, σ.339, Ματθαίος 

Α.,1991,σ.22, Φραγκεδάκη Δ. στο Π.Ε.Φ., 1991, σ.56, ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.15, 

Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.68, Μουδατσάκις Τ.,1996,σ.6, Κανατσούλη Μ., 1997, 

σ.103, Τζαμαργιάς Τ.,1997-8,σ.34, Μελλου Ε.,1997,σ.117, Μπαμπάτσικου 
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Ι.,1998,σ.303, Άλκηστις, 1998,σ.28, Αυλιανού Χρ. στο Παιδί και Αισθητική Αγωγή, 

1998, σ.175, Σέξτου Π.,1998,σ.20, Γιαννίκας Αθ. κ.α., 1999, σ.41). 

 

Απόκτηση Γνώσεων 

         Η προσωπική δράση των μαθητών βοηθά σημαντικά στην αποτελεσματικότερη 

προσέγγιση της γνώσης και στην καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης από τους 

ίδιους. Η νέα πληροφορία κατακτάται βιωματικά και εμπεδώνεται αρτιότερα από το 

παιδί, καθώς η μάθηση γι’αυτό διευκολύνεται μέσα από την αμεσότητα, την 

παραστατικότητα και την εποπτικότητα των εν λόγω μεθόδων. Οι εμπλεκόμενοι σε 

αυτή τη διαδικασία αναζητούν «διαύλους-ατραπούς» για να ‘μάθουν να 

μαθαίνουν’ και να αφομοιώνουν τη νέα γνώση με αμεσότητα (Άλκηστις, 1989,σ.61, 

Γαλάντης Γ., 1989,σ.72, Κουρετζής Λ., 1991α,σ.173, Κουρετζής Λ., 

1991β,σ.29,ΥΠΕΠΘ, 1993, σ. 15, Γιάνναρης Γ. στο Κατσίκη-Γκίβαλου, Β’Τόμος, 1994, 

σ.268, Άλκηστις,1994,σ.310, Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.31, Μέλλου Ε.,1997,σ.σ. 115-

116, Τσιτσιδάκης Κ. στο Πουρκός Μ.,1997, σ.354, Άλκηστις,1998,σ.28, Παππάς 

Αθ.,1998,σ.22, Γραμματάς Θ.,1999β,σ.73, Αργυράκη Αιμ. στο Γκόβας Ν.-Κακλαμάνη 

Φλ.,2000,σ.60, Γραμματάς Θ. στο Γκόβας Ν.-Κακλαμάνη Φλ.,2000α,σ.69, Σαχτούρης 

Χ. στο Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ.,σ.170, Καμπέζα Μ. κ.α, 2000,σ.26, Πραστίτης Λ. στο Βάμβουκας 

Μ.- Χατζηδάκη Α. (Τόμος Α’), σ.611). 

Ψυχαγωγία 

               Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, οι εκάστοτε θεατροπαιδαγωγικές 

δραστηριότητες που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα του Ο.Σ. έχουν ως στόχο τους 

την ψυχαγωγία, τη χαλάρωση μαθητή και την εξωτερίκευση του καταπιεσμένου του 

δυναμικού. Τα παιδιά απολαμβάνουν τη διαδικασία αυτή σε μια ατμόσφαιρα 

χαράς, διασκέδασης και παιχνιδιού. Τα ίδια δεν εξαναγκάζονται να πάρουν μέρος 

στη δράση, αλλά αντιθέτως συμμετέχουν στην ομαδική προσπάθεια με τη θέλησή 

τους, καλύπτοντας ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους και μαθαίνοντας 

χρήσιμα πράγματα (Κουρετζής Λ., 1987α,σ.26, Κόφφας Α.,1989,σ.279, Βατούγιου Στ. 

στο Π.Ε.Φ., 1991,σ.33, Άλκηστις,1994,σ.310, Κανδεράκη Μ.,1994,σ.16, 

Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.90, Σέξτου Π.,1998,σ.19, Άλκηστις,1998,σ.28, Σαχτούρης 

Χ. στο Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ.,σ.170, Παρρά Β.,2000,σ.5).   
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 Προσωπική Έκφραση Μαθητή 

            Ιδιαίτερης αξίας θεωρείται η προσφορά των διαφόρων 

θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων στην προσωπική έκφραση του παιδιού, που 

φοιτά στο Ο.Σ. Οι μαθητές εξωτερικεύουν τις απόψεις, τα συναισθήματα, τις ιδέες 

αλλά και τις καταστάσεις, τις οποίες βιώνουν καθημερινά με ποικίλους τρόπους και 

μέσα (γλωσσικά και μη). Οι ίδιοι εκφράζονται δημιουργικά, προβάλλοντας-

εκθέτοντας τον εαυτό τους στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει με 

διάφορους τρόπους (λεκτικά, ψυχοκινητικά, με αυτοσχεδιασμούς, παντομίμες κ.α.). 

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό το μικρό παιδί παρουσιάζει και διατυπώνει τις ιδέες 

του, πληροφορώντας μας, ταυτόχρονα, για το πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο τον εαυτό 

του και τον κόσμο, που το περιβάλλει (Κουρετζής Λ.,1986,σ.306, Κουρετζής 

Λ.,1987α,σ.26, Χρυσάφη Μ., 1988,σ.27, Κόφφας Α.,1989,σ.279, Γαλάντης Γ., 

1989,σ.72,74, Courtney R.,1989,p.99, Σπυροπούλου-Παπαδημητρίου Ζ.,1989,σ.32, 

Γαλάντης Γ., 1990, σ.57,Κοροπιώτου Α.,1990,σ.57,Γαλάντης Γ.,1991,σ.168, 

Heathcote D., 1991, σ.78, Κουρετζής Λ., 1991α,σ.173, Ματθαίος Α.,1991,σ.22, 

Κουρετζής Λ., 1991β,σ.73,Βασιλείου Ε.-Σταθοπούλου Ξ.,1991,σ.190, Κουρετζής 

Λ.,1991γ,σ.199, Κιτσοπούλου Μ.,1992,σ.141, Άλκηστις,1994,σ.310, Κανδεράκη 

Μ.,1994,σ.16, Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, Μπαμπάτσικου Ι.,1998,σ.303, Σέξτου 

Π.,1998,σ.σ.19-21, Καλούρη-Αντωνοπούλου Ρ.,1999,σ.σ.105-106, Μώρου Α.,2000-

2001,σ.30). 

Γνωριμία παιδιού με το Σώμα και τον Εαυτό του 

        Οι μαθητές επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας με τη ‘γλώσσα του 

σώματος’. Επιπλέον, οι ίδιοι γνωρίζουν το μυικό τους σύστημα και μαθαίνουν να 

ελέγχουν τα διάφορα μέλη τους. Η ομάδα αποκτά μια ιδιαίτερη σχέση με το σώμα 

της και γνωρίζει, επομένως, καλύτερα τον εαυτό της. Με την εξερεύνηση του 

εσωτερικού του κόσμου, το παιδί οδηγείται σταδιακά στον αυτοέλεγχο και την 

αυτογνωσία. Τολμά να αναπτύσσει περισσότερες πρωτοβουλίες και σε κάθε 

ενέργειά του λειτουργεί με ισχυρό το αίσθημα της αισιοδοξίας και της 

αυτοπεποίθησης. Δε φοβάται να ρισκάρει και μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις 

δυσκολίες, που του παρουσιάζονται, και να συμπεριφέρεται κόσμια, ελέγχοντας τα 
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συναισθήματά του (Γαλάντης Γ., 1990, σ.57, Κατσαρού Β., 1991,σ.33, Δεμάγγου 

Β.,1994,σ.28, Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.43, Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, 

Μπαμπάτσικου Ι.,1998,σ.303, Άλκηστις,1998,σ.28, Σαχτούρης Χ. στο 

Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ.,σ.170, Γραμματάς Θ.,1999β,σ.74, Μουδατσάκις Τ.,2000,σ.112). 

Χαλάρωση-Απελευθέρωση από φορτίσεις, άγχος, φοβίες 

           Οι παραπάνω μορφές θεατρικής έκφρασης στο Ο.Σ. μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως «λυτρωτικοί παράγοντες» για το παιδί. Σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι δυνατόν αυτές να επενεργήσουν στο μαθητή μυοχαλαρωτικά-

ψυχοθεραπευτικά, εξασφαλίζοντας του την ηρεμία και την ψυχική ισορροπία, που 

τόσο πολύ ο ίδιος επιζητά. Μέσα από τη συμμετοχή στις εν λόγω δραστηριότητες η 

ομάδα των παιδιών αποδεσμεύεται από τους φόβους και τις προκαταλήψεις της, 

συσπειρώνεται, καταστέλλει τα επιθετικά της σύνδρομα, επουλώνει, τυχόν, ψυχικά 

τραύματα και γενικότερα εκτονώνεται αποβάλλοντας το καταπιεσμένο της 

δυναμικό. Με τον ίδιο τρόπο ο μαθητής χαλαρώνει και ηρεμεί, απελευθερώνεται 

ως προσωπικότητα και εξοβελίζει κάθε είδους ένταση, που παρουσιάζεται στην 

καθημερινότητά του (Γραμματάς Θ.,1987,σ.31, Άλκηστις, 1989, σ.61, Γαλάντης Γ., 

1989,σ.72, Πολυχρονοπούλου-Ζαχαρόγιωργα Στ., 1990, σ.64, Γαλάντης Γ., 

1991,σ.169, Κουρετζής Λ., 1991β,σ.σ.34-35, Ματθαίος Α.,1991,σ.22, Κουρετζής Λ., 

1993,σ.133, Άλκηστις,1994,σ.310, Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.68, Μουδατσάκις Τ., 

1994β,σ.5, Γραμματάς Θ.,1999β,σ.77, Καλούρη-Αντωνοπούλου Ρ.,1999,σ.σ.105-106, 

Παρρά Β.,2000,σ.5).   

Ανάπτυξη επιμέρους Γνωστικών Λειτουργιών Μαθητή 

          Το παιδί επωφελείται πολλαπλά και στον τομέα της ανάπτυξης των επιμέρους 

γνωστικών λειτουργιών του. Ειδικότερα, οι ίδιες μορφές θεατρικής έκφρασης 

συνεπικουρούν στη διανοητική του ανάπτυξη, στην απόκτηση κριτικής στάσης από 

μέρους του, στην αποτελεσματικότερη συγκέντρωση του και στη βελτίωση των 

διαφόρων άλλων γνωστικών λειτουργιών του (μνήμη, προσοχή, παρατηρητικότητα). 

Ακόμη, μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ο μαθητής καλλιεργεί τη 

φαντασία του και αναπτύσσει ιδιαίτερα την ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία 

του. Εν συντομία θα λέγαμε, ότι με τις εν λόγω ασκήσεις-δραστηριότητες, 
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κινητοποιούνται στο έπακρο οι δημιουργικές ικανότητες των μαθητών (Καγγελάρη 

Ντ., 1985, σ.67, Κουρετζής Λ., 1987α, σ.26, Άλκηστις, 1989, σ.61, Κόφφας 

Α.,1989,σ.279, Courtney R.,1989,p.99, Γαλάντης Γ., 1990,σ.57, Γραμματάς 

Θ.,1991,σ.44, Heathcote D., 1991, σ.78, Άλκηστις, 1991, σ.σ.115-116, Βατούγιου Στ. 

στο Π.Ε.Φ., 1991,σ.33, Κατσαρού Β., 1991,σ.33, Κουρετζής Λ., 1991β,σ.73, Ματθαίος 

Α.,1991,σ.22, Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.σ.80-82, Μουδατσάκις Τ., 1994β,σ.5, 

Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, Τζαμαργιάς Τ.,1997-8,σ.34, Μουδατσάκις Τ., 

1998,σ.24, Μπαμπάτσικου Ι.,1998,σ.303, Σέξτου Π.,1998,σ.22, Γραμματάς 

Θ.,1999β,σ.77, Τακούδα Χρ. στο Βάμβουκας Μ.-Χατζηδάκη Α., Β’ Τόμος, 2001, 

σ.476, Μώρου Α.,2000-2001,σ.30). 

Αύξηση Ενδιαφέροντος Μαθητή-Ενεργοποίηση Μάθησης 

          Η εφαρμογή τέτοιων δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό ειδικότητας 

επιτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό την αύξηση του ενδιαφέροντος του μαθητή και 

την άμεση ενεργοποίησή του. Το παιδί, το οποίο διαθέτει έμφυτη την τάση για 

παιχνίδι, ενθαρρύνεται να συμμετάσχει στην ομαδική προσπάθεια και 

δραστηριοποιείται προς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες του 

εκπαιδευτικού δημιουργείται το κλίμα και η ατμόσφαιρα, η οποία θα ωθήσει το 

μικρό μαθητή στην ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του και στην ενεργό 

συμμετοχή του στη δράση, εξερευνώντας ο ίδιος το περιβάλλον του (φυσικό και 

κοινωνικό). Αφού ο μαθητής λάβει τα κατάλληλα ερεθίσματα για έκφραση, 

εμπλουτίζει τις πηγές έμπνευσής του και ανανεώνει συνεχώς το ενδιαφέρον του, με 

φυσικό επακόλουθο τούτου την κινητοποίησή και ενεργό συμμετοχή του 

(Κουρετζής Λ., 1987α, σ.26, Courtney R.,1989,p.99, Τικοπούλου-Αυδή Α., 1989, σ.79, 

Γραμματάς Θ.,1991,σ.44,Κοτσιπετσίδης Γ.,1996, σ.σ.70-71, Κανατσούλη Μ., 1997, 

σ.103, Γραμματάς Θ.,1999α,σ.48, Καμπέζα Μ. κ.α,2000,σ.26, Μουδατσάκις 

Τ.,2000,σ.111). 

Κατανόηση Χώρου-Προσανατολισμός Μαθητή 

           Με τις θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες του Ο.Σ. επιτυγχάνεται, επίσης, η 

κατανόηση του χώρου και ο προσανατολισμός του μαθητή σε αυτόν. Το παιδί-μέσα 

από την προσωπική εξερεύνηση-ανακαλύπτει το περιβάλλον του και τοποθετεί τον 
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εαυτό του στο χωροχρόνο. Ο μαθητής προχωράει με αργά και σταθερά βήματα 

στην οργάνωση και ταξινόμηση του κόσμου, που τον περιβάλλει, αποκτώντας με 

αυτόν τον τρόπο προσανατολισμό (Χρυσάφη Μ., 1991,σ.188, Γιάνναρης 

Γ.,1995,σ.18, Μέλλου Ε.,1997,σ.115, Άλκηστις, 1998,σ.28, Μπαμπάτσικου 

Ι.,1998,σ.303, Κουρετζής Λ. στο «Πολιτισμός και Εκπαίδευση»,2000,σ.28, Νικολάου 

Γ.-Γιαννούλη Μπ.,2000,σ.123). 

Υιοθέτηση Αξιών και διαμόρφωση Τρόπων Συμπεριφοράς στο 

Μαθητή 

      Οι συναναστροφές των παιδιών με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κάνουν τους  

μικρούς πρωταγωνιστές πιο δεκτικούς στις επιδράσεις των συνομηλίκων τους. Οι 

μαθητές, μέσα από την επαφή με τους συμπαίκτες τους, υιοθετούν αβίαστα αξίες 

και ιδεώδη και διαμορφώνουν τρόπους συμπεριφοράς, οι οποίοι σε αρκετές 

περιπτώσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους ανεπίσημα καθιερωμένους από το 

κοινωνικό σύνολο (Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.31,Άλκηστις,1994,σ.310, Τζαμαργιάς 

Τ.,1997-8,σ.34). 

Συμβολή σε άλλους Τομείς 

       Όπως διαπιστώνεται και από τη βιβλιογραφία, η εφαρμογή 

θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα του Ο.Σ. εμφανίζει και 

αρκετά άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για το μαθητή, που συμμετέχει σε αυτές τις 

εκδηλώσεις. Όπως επισημαίνεται, μέσα από τις εν λόγω μορφές θεατρικής 

έκφρασης καλλιεργείται η αναπνοή του παιδιού, αναπτύσσονται οι ψυχοκινητικές 

του δεξιότητες και διαμορφώνεται ολόπλευρα η προσωπικότητά του. Παράλληλα, η 

χρήση των σχετικών μεθόδων στο πρόγραμμα εμπλουτίζει το μάθημα, το κάνει πιο 

ξεκούραστο και χαλαρωτικό για τους μαθητές, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο 

ένα σημαντικό μέσο διδασκαλίας και ‘εργαλείο μάθησης’ στα χέρια του 

εκπαιδευτικού (Κουρετζής Λ., 1991α, σ.174, ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.15, Μουδατσάκις Τ., 

1994α, σ.σ.76-78, ΓιάνναρηςΓ., στο Κατσίκη-Γκίβαλου, Β’Τόμος, 1994, σ.266, 

Γραμματάς Θ.,1997, σ.σ.463-464, Σαχτούρης Χ.,στο Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ., 

σ.170,Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.90, Γραμματάς Θ., 1999β, σ.σ.87-88, Καλούρη-

Αντωνοπούλου Ρ.,1999,σ.σ.105-106, Γραμματάς Θ., 1999α, σ.208, Σαρρής 
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Δ.,2002,σ.11). Παρακάτω παρατίθεται σχηματικά η προσφορά των διαφόρων 

μορφών θεατρικής έκφρασης στην προσωπικότητα του μαθητή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ
χ
ή

μ
α

 3
: 

Π
α

ιδ
α

γ
ω

γ
ικ

ή
 Α

ξί
α

 Θ
.Α

. 
σ

το
 Ο

.Σ
. 

Π
α

ιδ
α

γ
ω

γ
ικ

ή
 Α

ξί
α

 

Θ
.Α

. 
σ

το
 Ο

.Σ
. 

Κ
ο

ιν
ω

ν
ικ

ή
 α

ν
ά

π
τυ

ξη
  

 
Α

ν
ά

π
τυ

ξη
 Ε

π
ιμ

έ
ρ

ο
υ

ς 

Γν
ω

σ
τι

κ
ώ

ν
 Λ

ε
ιτ

ο
υ

ρ
γ
ιώ

ν
 

Ψ
υ

χα
γ
ω

γ
ία

 

Δ
ια

σ
κ

έ
δ

α
σ

η
 

Μ
έ

σ
ο

 Α
γ
ω

γ
ή

ς 
κ

α
ι 

δ
ιδ

α
σ

κ
α

λ
ία

ς 

Ε
υ

α
ισ

θ
η

το
π

ο
ίη

σ
η

 

π
ρ

ο
ς 

τι
ς 

Τ
έ

χν
ε

ς 
κ

α
ι 

Α
ισ

θ
η

τι
κ

ή
 Α

ν
ά

π
τυ

ξη
  

Υ
ιο

θ
έ

τη
σ

η
 ι

δ
ε

ώ
ν
 α

ξι
ώ

ν
 

κ
α

ι 
δ

ια
μ

ό
ρ

φ
ω

σ
η

 τ
ρ

ό
π

ω
ν
 

σ
υ

μ
π

ε
ρ

ιφ
ο

ρ
ά

ς 
σ

το
 π

α
ιδ

ί 
 

Δ
ια

μ
ό

ρ
φ

ω
σ

η
 

π
ρ

ο
σ

ω
π

ικ
ό

τη
τα

ς 

μ
α

θ
η

τή
 

Χ
α

λ
ά

ρ
ω

σ
η

 

α
π

ε
λ

ε
υ

θ
έ

ρ
ω

σ
η

 α
π

ό
 

ά
γ
χο

ς,
 φ

ο
β

ίε
ς 

Α
ν
ά

π
τυ

ξη
 

Ψ
υ

χο
κ

ιν
η

τι
κ

ώ
ν
 

δ
ε

ξι
ο

τή
τω

ν
 

Ε
ξε

ρ
ε

ύ
ν
η

σ
η

 σ
το

 

χω
ρ

ο
χρ

ό
ν
ο

 

Γν
ω

ρ
ιμ

ία
 μ

α
θ

η
τή

 

μ
ε

 τ
ο

 Σ
ώ

μ
α

 κ
α

ι 
το

ν
 

Ε
α

υ
τό

 τ
ο

υ
 

 Α
π

ό
κ

τη
σ

η
 Γ

ν
ώ

σ
ε

ω
ν

 

Κ
α

λ
λ

ιέ
ρ

γ
ε

ια
 

Α
ν
ά

π
τυ

ξη
ς 

Σ
υ

ν
α

ισ
θ

η
μ

α
τι

κ
ή

 

Ν
ο

η
μ

ο
σ

ύ
ν
η

 

Π
ρ

ο
σ

ω
π

ικ
ή

 έ
κ

φ
ρ

α
σ

η
 

μ
α

θ
η

τή
 

Α
ύ

ξη
σ

η
 Ε

ν
δ

ια
φ

έ
ρ

ο
ν
το

ς 

ε
ν
ε

ρ
γ
ο

π
ο

ίη
σ

η
 μ

ά
θ

η
σ

η
ς 

Γλ
ω

σ
σ

ικ
ή

 Α
ν
ά

π
τυ

ξη
 



 116 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

13. Κίνητρα Ενασχόλησης με το Θέμα 

     Σε αρκετές περιπτώσεις διατυπώνεται η άποψη από τους ειδικούς στο χώρο της 

Παιδαγωγικής για αλλαγή της μεθοδολογίας της διδασκαλίας και ανανέωση του 

τρόπου εργασίας στη σχολική τάξη. 

    Το παραδοσιακό μοντέλο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας θα πρέπει να 

περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το εκπαιδευτικό μας σύστημα  και τη 

θέση του θα πρέπει να πάρουν πιο σύγχρονες μέθοδοι, που θα εμπλέκουν τον 

μαθητή πιο ενεργά και δημιουργικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

    Ταυτόχρονα διαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα την ισχυρή εκπροσώπηση των 

ακαδημαϊκών μαθημάτων στο σχολικό πρόγραμμα και την απουσία από αυτό 

δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την Τέχνη και τον Πολιτισμό (βλ. μουσική, 

χορός, θεατρική παιδεία κ.α. ) (Πυργιωτάκης Ι., στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ., 2001, 

σ.31). 

     Σε αυτά τα πλαίσια οι μαθητές διαμορφώνουν μια πολύ άσχημη εικόνα για το 

σχολείο, γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά και τη συμμετοχή τους σε όλες τις 

δραστηριότητες του προγράμματος. 

     Ο αντίστοιχος προβληματισμός διαπιστώνεται και για το Ο.Σ. και εντοπίζεται 

κυρίως στην αναζήτηση τρόπων ενσωμάτωσης σε αυτό δραστηριοτήτων, τις οποίες 

η ελληνική οικογένεια «αγοράζει» από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

    Το αίτημα για εκπαιδευτική αλλαγή καθίσταται όλο και πιο επιτακτικό στους 

κόλπους του ελληνικού σχολείου. Τί σημαίνει, όμως, εκπαιδευτική αλλαγή και πώς 

μπορεί αυτή να πραγματωθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 

     Οποιαδήποτε αλλαγή προϋποθέτει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και 

την υιοθέτηση νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων της γνώσης. Το πρόγραμμα θα 

πρέπει να εμπλουτιστεί με νέα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες (βλ. 

Θεατρική Αγωγή), τα οποία θα «κεντρίζουν» το ενδιαφέρον των παιδιών και θα 

καλλιεργούν τη δυνατότητά τους για μάθηση. Συνάμα, παρουσιάζεται έντονη η 



 117 

ανάγκη διαμόρφωσης ενός μορφωσιογόνου περιβάλλοντος για τους μαθητές 

(Βιτσιλάκη Χρ.-Πυργιωτάκης Ι., στο Πυργιωτάκης Ι. επιμ., 2001, σ.57).  

    Επίσης, στόχος του Ο.Σ. θα πρέπει να θεωρείται η εν γένει αλλαγή της δομής του 

προγράμματος και η μη σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών. 

    Το παραπάνω σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία και με τις προσωπικές μας 

πεποιθήσεις για τη λειτουργία του προγράμματος του Ο.Σ. Επομένως, αποτέλεσε 

αυτόματα, ισχυρό κίνητρο για μένα προσωπικά, ώστε να ασχοληθώ με το ζήτημα 

της Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ο.Σ.. 

    Ωστόσο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την επιτυχή οργάνωση και αποτελεσματική του 

λειτουργία. Μάλιστα, καθώς οι απόψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ της 

επίσημης Πολιτείας και των εκπαιδευτικών κύκλων παρουσιάζονται 

αντικρουόμενες, το θέμα περιπλέκεται όλο και περισσότερο. 

   Βασικός σκοπός της εν λόγω έρευνας θεωρείται η διαπίστωση της εικόνας που 

παρουσιάζει η Θεατρική Αγωγή στο Προαιρετικό Ο.Σ., μέσα από την παρουσίαση 

των απόψεων των κυρίαρχων φορέων έκφρασής της (εκπαιδευτικών και μαθητών). 
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14.   Επισκόπηση της Bιβλιογραφίας 

Στο εν λόγω τμήμα της εργασίας θα διαπιστωθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη 

περιοχή έχει απασχολήσει «ερευνητικά» τους επιστήμονες και θα εντοπιστούν οι 

σχετικές μελέτες. 

Από την αναδίφηση στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία διαπιστώνεται η 

απουσία των άμεσα σχετιζόμενων με το συγκεκριμένο θέμα ερευνών. Καμία από 

αυτές που εντοπίστηκαν δεν εξετάζει τη Θ.Α. στο Ο.Σ. Αντίθετα, οι ερευνητικές 

αναφορές, οι οποίες συναντώνται, είτε προσεγγίζουν την εφαρμογή των διαφόρων 

μορφών θεατρικής έκφρασης στη σχολική τάξη (στην πρωινή ζώνη), είτε επιχειρούν 

να προβούν σε ένα σύντομο απολογισμό της ολιγοετούς υλοποίησης του 

Ολοήμερου Προγράμματος στη χώρα μας.  

Έρευνες για τη Θεατρική Αγωγή (Θ.Α.) 

Σε εθνική έρευνα του Leonhard (1991) στη Μεγάλη Βρετανία διαπιστώθηκε ότι 

το 85% των δασκάλων της στοιχειώδους εκπαίδευσης χρησιμοποιεί το δράμα ως 

μέσο για παροχή οδηγιών και υποδείξεων στους μαθητές (Wagner B.J. , 1999 , p. 

12). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον της Θ.Α. παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας της Hundert (1996) σε 184 εκπαιδευτικούς δημοτικών 

σχολείων της πόλης του Οντάριο στον Καναδά. Το 66% του δείγματος της εν λόγω 

έρευνας δήλωσε ότι αφιερώνει χρόνο στην τάξη του για τέτοιου είδους 

δραστηριότητες και μάλιστα ένας στους τρεις υποστηρίζει την εφαρμογή τους 

(τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, οι οποίες 

βρίσκονται στο μέσον της καριέρας τους και έχουν παρακολουθήσει ένα ή και 

περισσότερα μαθήματα δράματος, εμφανίζουν την τάση να χρησιμοποιούν 

ευκολότερα και συχνότερα τις δραματικές μεθόδους (Wagner B.J. , 1999 , p.p. 12-

13). 

Η Kaaland-Wells (1993) με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε 224 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδίωξε να αναδείξει την εικόνα που 

παρουσιάζει η Θ.Α. σε μια ευρύτερη περιφέρεια των Η.Π.Α. Από τα ευρήματα της εν 

λόγω έρευνας προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες σε αυτήν εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποίησαν επτά διαφορετικά είδη δραματικής έκφρασης (Δραματοποίηση, 

δραματικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, παντομίμα, ανάγνωση ιστορίας, κουκλοθέατρο 
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και θεατρικό αναλόγιο). Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες περίπου (84%) 

υποστηρίζουν την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων και μάλιστα με μεγάλη 

επιτυχία (77%). Το 25% των δασκάλων τις εφάρμοζε τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα. Ως σημαντικότερα προβλήματα για τις εν λόγω εφαρμογές αποτέλεσαν 

η έλλειψη του απαραίτητου χώρου και χρόνου (Wagner B.J. , 1999 , p.p. 11-12). 

Σε σχετική έρευνα των Blake – Andrasik επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η συμβολή 

του παιχνιδιού ρόλων στην κοινωνική ικανότητα ενηλίκων με νοητική καθυστέρηση. 

Η εν λόγω έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Δραματική Τέχνη στην 

εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα το παιχνίδι ρόλων αποτελεί το κυρίαρχο μέσο 

έκφρασης κοινωνικών δεξιοτήτων (Άλκηστις , 2000 , σ. 108). 

Τη σχέση μεταξύ του τρόπου διδασκαλίας – μάθησης και της Δραματικής Τέχνης 

στην εκπαίδευση αναζητά η Yau με δική της έρευνα. Η ίδια συμπεραίνει ότι η Θ.Α. 

δημιουργεί κίνητρα μάθησης στα παιδιά, καλλιεργεί τη συνεργασία και τα ωφελεί 

πολλαπλά (προφορικό λόγο, ανάγνωση και γραφή, επικοινωνία, συναισθηματική 

ανάπτυξη μαθητών) (Άλκηστις, 2000 , σ. 112). 

Την βαθιά κοινωνική αλλαγή θεωρεί η McGregor ότι προκαλεί η Δραματική 

Τέχνη στην εκπαίδευση. Κατά τη συμμετοχή του σε τέτοιου είδους δραστηριότητες 

το παιδί ευαισθητοποιείται και μοιράζεται ιδέες και εμπειρίες (Άλκηστις, 2000, σ.σ. 

117-118). 

Τέλος, η Berghammer καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα των παιδιών 

να προβλέπουν και να αξιολογούν γεγονότα και ζητήματα, καθώς επίσης και η 

αντίστοιχη να δίνουν λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις αυξάνεται σημαντικά 

μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες δραματικής έκφρασης (Άλκηστις,2000, σ. 

126). 

Η Sextou  οργάνωσε έρευνα με ερωτηματολόγιο για να εξετάσει τις στάσεις 

δασκάλων και νηπιαγωγών διαφόρων σχολικών μονάδων της επικράτειας απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς που προσέφεραν το μάθημα της Θ.Α. Ειδικότερα, η ίδια 

συγκέντρωσε 511 ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1998-1999. 

Το 67,3% του δείγματος υποστήριξε ότι οι ειδικοί στο μάθημα της Θ.Α. 

εκπαιδευτικοί ήταν απαραίτητοι στα σχολεία. Ελάχιστη – περιορισμένη γνώση για 

το εν λόγω αντικείμενο δήλωσε ότι διαθέτει το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων 

(96,5%). Ακόμη, περίπου ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς που συμπλήρωσαν το 
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ερωτηματολόγιο (27,6%) τονίζει την ανάγκη για οργάνωση ειδικών επιμορφωτικών 

προγραμμάτων Θ.Α. σε αυτούς (Sextou P. , 2002 , p.p. 123-133). 

Ο Κουρετζής αναφέρεται στα πορίσματα κάποιας έρευνας για το κλίμα, το οποίο 

επικρατεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχέση με τη Θ.Α. Ωστόσο, ο ίδιος δεν 

παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, ούτε για το 

δείγμα της (απλά αναφέρει ότι πρόκειται για δασκάλους). Συνοπτικά, τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει ασχοληθεί εμπειρικά με τη 

θεατρική πράξη. 

Ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς έχει λάβει κάποια θεωρητική γνώση από ειδικά 

σεμινάρια. 

Όλοι θεωρούν «άριστο» το βαθμό σύνδεσης του θεάτρου με τη μουσική – 

εικαστική αγωγή. 

Τα έργα, τα οποία ανεβάζονται, είναι κυρίως ελληνικά και επιλέγονται «από 

κοινού» από το δάσκαλο και τους ίδιους τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί 

εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές, γνωρίζουν το Θ.Π. (χωρίς να το έχουν διδαχθεί 

επίσημα) και καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες για την εκτέλεση των σχετικών 

δραστηριοτήτων. Τέλος, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, το 

Θ.Π. κατέχει μια θέση ως μέσο θεατρικής έκφρασης και παιδείας, ωστόσο αυτή δεν 

θεωρείται ικανοποιητική (Κουρετζής Λ. , 1991γ , σ.σ. 197-198). 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται και η έρευνα των Κοκκίδου – Χατζηκαμάρη το 

1997 με θέμα της την «Αισθητική Αγωγή στο σχολείο μέσα από τα μάτια των 

εκπαιδευτικών». Τα ζητήματα της εν λόγω έρευνας, τα οποία αναφέρονται στη Θ.Α. 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

Το 25% του δείγματος (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) δηλώνει ότι έχει αναλάβει τη 

Θ.Α. στην τάξη του. Το σύνολο των νηπιαγωγών καταθέτει την άποψη ότι 

συμπεριλαμβάνει στο καθημερινό του πρόγραμμα και ασκήσεις Θ.Π. Το 87% των 

ερωτηθέντων δεν θεωρεί τα μαθήματα αυτά ως δευτερεύοντα και εκφράζει τη 

γνώμη ότι οι ώρες που διατίθενται από το πρόγραμμα για αυτά δεν επαρκούν 

(64%). Περίπου 8 στους 10 εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην προσπάθειά τους να οργανώσουν σωστά και ολοκληρωμένα τις ώρες της 

Αισθητικής Αγωγής (Κοκκίδου Μ. – Χατζηκαμάρη Π. , 1997 , σ.σ. 88-95). 
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Ο Λενακάκης, σε μια ποιοτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το πρώτο 

τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) του 1999 με τη χρήση ερωτηματολογίου 

ημιδομημένης συνέντευξης και παρατήρησης, επιχείρησε να αναδείξει τις 

βαθύτερες πτυχές του παιδαγωγού που εφαρμόζει θεατροπαιδαγωγικά στοιχεία 

στη διδασκαλία του. Δείγμα της εν λόγω έρευνας αποτέλεσαν 17 εκπαιδευτικοί 

όλων των βαθμίδων, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει ένα διετές επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναγνωρίζουν τη συμβολή 

της θεατροπαιδαγωγικής επιμόρφωσης στη διαμόρφωση βασικών στάσεων 

γι’αυτούς. Μεταξύ των στάσεων αυτών συναντάει κανείς τη διατήρηση μιας 

παιδικότητας και την υιοθέτηση μιας αυτοκριτικής και αντανάκλασης των 

γεγονότων της αντικειμενικής πραγματικότητας (Λενακάκης Αντ. στο Γκόβας Ν. 

επιμ. , 2004 , σ.σ. 110-116). 

Η Κοντογιάννη προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα για το αν ένα 

πρόγραμμα Δραματικής Τέχνης στην εκπαίδευση θα μπορούσε να αναπτύξει την 

κοινωνική ικανότητα μαθητών με νοητική καθυστέρηση. Γι’αυτό η ίδια οργάνωσε 

και πραγματοποίησε έρευνα σε μαθητές δύο ειδικών σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (16 άτομα). Στις εν λόγω σχολικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά 16 εργαστήρια Δραματικής Τέχνης. Πριν από τα εργαστήρια και μετά την 

ολοκλήρωσή τους ο κάθε μαθητής αξιολογούνταν ξεχωριστά από 4 αξιολογητές 

(ερευνητή, δάσκαλο, ψυχολόγο και γονέα). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

ανέδειξαν τα παρακάτω: 

Μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος προήχθη η 

κοινωνική ικανότητα των μαθητών του δείγματος. Οι κοινωνικές σχέσεις των 

παιδιών αναπτύχθηκαν εξελικτικά. Τα αποτελέσματα του προγράμματος φαίνεται 

ότι είχαν διάρκεια. Οι γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών βελτιώθηκαν σημαντικά. 

Το ίδιο συνέβη και για τις γνωσιοαντιληπτικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, 

διαπιστώθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των περισσότερων δεξιοτήτων του 

κάθε μαθητή (κοινωνικών, γλωσσικών, γνωσιοαντιληπτικών, λεπτής κινητικότητας, 

γενικής κινητικής δεξιότητας κ.α.). Τη μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν τα 

παιδιά, τα οποία υστερούσαν περισσότερο ως προς την κοινωνική τους ικανότητα. 



 122 

Το αυτοσυναίσθημα όλων των μαθητών τονώθηκε ιδιαίτερα και βελτιώθηκε η 

αυτοπεποίθησή τους. Τα ίδια τα παιδιά ανέπτυξαν θετικότατη στάση έναντι του 

προγράμματος αυτού (Άλκηστις , 2000 , σ.σ. 247-266). 

Ο Γραμματάς διεξήγε έρευνα το 2000 αναφορικά με τη θεατρική παιδεία των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε δείγμα 330 δασκάλων από 

διάφορα δημοτικά σχολεία της χώρας προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα: 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (68%) δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα θεάτρου στο Πανεπιστήμιο. Το 75% των ερωτηθέντων δεν πηγαίνει στο 

θέατρο και οι μισοί περίπου από αυτούς απαντούν ότι δεν διαθέτουν ιδιαίτερες 

θεατρικές προτιμήσεις. Το 45% του δείγματος επισημαίνει ότι πηγαίνει στο θέατρο 

με τα παιδιά της τάξης του και το 25% ότι έχει ανεβάσει τουλάχιστον μια φορά το 

χρόνο θεατρική παράσταση στο σχολείο. Εμπόδια και ανασταλτικοί παράγοντες για 

την σκηνική απόδοση ενός θεατρικού έργου αποτελούν η έλλειψη χρόνου (58%) και 

η απαραίτητη κατάρτιση στο αντικείμενο (24%).  

Το υψηλότερο ποσοστό (19%) στις προτιμήσεις των δασκάλων ως προς την 

οικειότητά τους με τις διάφορες μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση 

συγκεντρώνουν το Θεατρικό Παιχνίδι και η Δραματοποίηση. Το 90% του δείγματος 

χρησιμοποιεί στο μάθημά του τη Δραματοποίηση για διδακτικούς λόγους. Οι 

θεατρικές τεχνικές προσφέρονται ιδιαίτερα για το γλωσσικό μάθημα (80%), την 

Ιστορία (45%) και τα Θρησκευτικά (10%). Αρκετοί δάσκαλοι (40%) τονίζουν την 

ανάγκη θέσπισης ειδικού μαθήματος θεάτρου και κυκλοφορίας των σχετικών 

εγχειριδίων (50%) και του αναγκαίου οπτικοακουστικού υλικού (45%). Το 77% 

θεωρεί απαραίτητη την εισαγωγή της Θ.Α. σε όλες τις τάξεις του δημοτικού για ένα 

δίωρο την εβδομάδα. 

Τέλος, οι απόψεις των εκπαιδευτικών διχάζονται ως προς το φορέα διδασκαλίας 

του εν λόγω μαθήματος. Γι’αυτό οι μισοί από αυτούς υποστηρίζουν την 

καταλληλότητα του δασκάλου της τάξης και οι υπόλοιποι επικροτούν την ιδέα της 

διδασκαλίας του μαθήματος από ειδικούς (Γραμματάς Θ. , 2000β , σ.σ. 3-25). 

Στην μεταπτυχιακή της εργασία η Πέππα διεξήγε το 2001 έρευνα σε φιλολόγους 

με θέμα τις ασκήσεις Δραματοποίησης στα διδακτικά βιβλία γλωσσικής 

διδασκαλίας Έκφρασης – Έκθεσης Α΄ και Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Συνοπτικά, 
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παρουσιάζουμε τα ευρήματα της έρευνας, που σχετίζονται (έμμεσα) με το δικό μας 

θέμα: 

Το 73,6% του δείγματος υποστήριξε ότι έχει εφαρμόσει κάποιες από τις εν λόγω 

ασκήσεις Δραματοποίησης. Η πλειοψηφία των φιλολόγων τονίζει τη σημασία των 

ασκήσεων αυτών. Ωστόσο, οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτές απαιτούν ένα χαλαρό και 

ανοικτό Α.Π., που θα δίνει πρωτοβουλία στον καθηγητή. Η πίεση του ωρολόγιου 

προγράμματος δυσχεραίνει το έργο των φιλολόγων (94,2%) και ο φόβος για την 

αποτυχία εφαρμογής της μεθόδου τους προβληματίζει ιδιαίτερα (42,7%). Το 

σύνολο, σχεδόν, των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (99,2%) επισημαίνει την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσής του πάνω στη μέθοδο και ειδικότερα μέσα από 

σχετικά σεμινάρια (37,8%) (Πέππα Μ. , 2001 , σ.σ. 63-118). 

Τη διδασκαλία της ενότητας για τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από το Θ.Π. 

επιχείρησε να πραγματοποιήσει η Καλδρυμίδου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 

τη βοήθεια της Λαμπροπούλου (στο ρόλο της εμψυχώτριας). Το πειραματικό σχέδιο 

της ερευνήτριας περιελάμβανε 9 συνεδρίες (20-30 λεπτών) στις οποίες συμμετείχαν 

10 νήπια εξοικειωμένα με το Θ.Π. Αναλύοντας τις αναπαραστάσεις των παιδιών για 

τα γεωμετρικά σχήματα η ίδια οδηγείται στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Τα περισσότερα παιδιά είχαν διαμορφώσει στην αρχή στερεοτυπικές αντιλήψεις 

για τα γεωμετρικά σχήματα. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις διάφορες 

ασκήσεις και το αμείωτο ενδιαφέρον τους δημιουργεί τις κατάλληλες 

προσλαμβάνουσες σε αυτούς για να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες, που 

σχετίζονται με τα γεωμετρικά σχήματα. Τα ίδια τα παιδιά εκφράζουν τη γνώση τους 

μέσα από βιωματικές αναπαραστάσεις και τα συναισθήματά τους. Μέσα από το 

Θ.Π. δημιουργείται ένα αξιόλογο διδακτικό περιβάλλον για την προσέγγιση 

περίπλοκων μαθηματικών εννοιών (Καμπέζα Μ. κ.α. στο Πατρώνης Τ., 2001 , σ.σ. 

137-152). 

  Τη διερεύνηση του επιπέδου ενασχόλησης και εμπειρίας γύρω από τη Θ.Α. 201 

δασκάλων και νηπιαγωγών επιδίωξε η Σέξτου με τη χορήγηση σχετικού 

ερωτηματολογίου σε αυτούς.  

Ενδιαφέρουσα διαπίστωση της εν λόγω έρευνας αποτελεί η απουσία 

διδασκαλίας μαθημάτων Θ.Α. στις σχολές φοίτησης των εκπαιδευτικών του 

δείγματος και η πλήρης έλλειψη από τους ίδιους των σχετικών με το αντικείμενο 
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εμπειριών σε ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό (65,7% και 57,2% αντίστοιχα). Οι απόφοιτοι 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων εμφανίζονται λιγότερο απογοητευμένοι από τις 

γνώσεις τους στη Θ.Α. , σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους – αποφοίτους 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

είχαν δεχθεί τη σχετική επιμόρφωση στη Θ.Α. παρουσίασαν μια ιδιαίτερη 

ευαισθητοποίηση ως προς το εν λόγω αντικείμενο και συνειδητοποίησαν τις 

εμφανείς αδυναμίες τους απέναντι σε αυτό, οδηγούμενοι σε μια μορφή 

αυτοκριτικής. Το σύνολο των ερωτηθέντων εμφανίζει απογοητευτικά ποσοστά στη 

θεωρητική του γνώση για το συγκεκριμένο αντικείμενο (Σέξτου Π. στο Χάρης Κ. – 

Πετρουλάκης Ν. – Νικόδημος Σ. επιμ. , 2001, σ.σ. 481-492). 

Ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε έρευνα κατά το σχολικό έτος 2001-2002 , 

επιδιώκοντας να καταστήσει τους μαθητές επαρκείς χρήστες της ελληνικής γλώσσας 

μέσα από διάφορες τεχνικές δράματος. Για τη συλλογή των ερευνητικών του 

δεδομένων ο ίδιος αξιοποίησε την παρατήρηση, την ηχογράφηση, το 

ερωτηματολόγιο, την ημιδομημένη συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς και το 

ημερολόγιο του διδάσκοντος. Η κυρίως έρευνα ξεκίνησε το τρίτο δεκαήμερο του 

Οκτωβρίου του 2001 και ολοκληρώθηκε με τη συνολική αξιολόγηση του 

πεπραγμένου από μαθητές και εκπαιδευτικούς τον Ιούνιο του επόμενου έτους. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας-δράσης αναπτύχθηκαν διδασκαλίες εκπαιδευτικών 

σε τρεις κύκλους. Από αυτές τις διδακτικές παρεμβάσεις προέκυψαν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

Μέσα από τις διάφορες τεχνικές δράματος δημιουργήθηκε μια ευχάριστη 

παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Τα παιδιά απόλαυσαν τη διαδικασία και συμμετείχαν 

στα δρώμενα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Συνάμα, βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών, καλλιεργήθηκε η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη σε αυτούς, 

καθώς επίσης και η αποδοχή του «άλλου» ως διαφορετικού. Τα παιδιά 

κινητοποιήθηκαν να εμπλακούν στις εκάστοτε δραστηριότητες, ενεργοποίησαν τη 

φαντασία τους, ενίσχυσαν το ενδιαφέρον τους για τους ρόλους, εκφράστηκαν 

ποικιλοτρόπως (σωματικά – γλωσσικά), καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη με το 

στοχασμό (εντός και εκτός ρόλου) και διαμόρφωσαν ερευνητικές στάσεις για την 

επίλυση προβληματικών καταστάσεων.  
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Επιπλέον, οι μαθητές ενίσχυσαν τον εμψυχωτικό ρόλο των διδασκόντων, 

ανέπτυξαν δημιουργικά τις γνωστικές και μεταγνωστικές τους δεξιότητες και 

έδωσαν προτεραιότητα στη δημιουργική χρήση της γλώσσας. Οι εφαρμοσθείσες 

μέθοδοι παρουσίασαν μια ευρεία ποικιλία περιστάσεων επικοινωνίας, εμπλούτισαν 

την επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών, συνέβαλλαν στην παραγωγή λόγου 

(γραπτού και προφορικού) και καλλιέργησαν το διάλογο και τη σωματική έκφραση 

των μαθητών (Παπαδόπουλος Σ. , 2007 , σ.σ. 81-242). 

Η Χορταριά, κατά την εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας στο Διδασκαλείο 

Κρήτης εξέτασε τις «απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των 

αξιών της Θ.Α. στο δημοτικό σχολείο». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη 

χορήγηση ερωτηματολογίου σε 80 εκπαιδευτικούς του Νομού Ηρακλείου. Από τα 

ευρήματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας ξεχωρίζουμε τα παρακάτω: 

Το 50% περίπου των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται το θέατρο ως «παίδευση 

διαμέσου της συγκεκριμένης τέχνης». Το σύνολο σχεδόν του δείγματος (97%) 

θεωρεί ότι η Θ.Α. βοηθά τα παιδιά να προχωρήσουν σε βιωματική μάθηση και να 

καλλιεργήσουν τη συμμετοχικότητα, μέσα από την ομαδική εργασία (99%). Περίπου 

4 στους 10 εκπαιδευτικούς (44%) πιστεύει ότι η αισθητική αντίληψη του παιδιού 

για το περιβάλλον μπορεί να κατακτηθεί μέσα από την οικογένεια και την 

εκπαίδευση με την εισαγωγή της Θ.Α. στα σχολεία. Το 66% των εκπαιδευτικών έχει 

χρησιμοποιήσει σπάνια τη Θ.Α. για την προσέγγιση κάποιου διδακτικού 

αντικειμένου. Το 85% του δείγματος υποστηρίζει ότι θα επιχειρούσε μαζί με τα 

παιδιά τη Δραματοποίηση της δικής τους ιστορίας.  

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι συνδέουν αναπόφευκτα τη Θ.Α. με τη διεξαγωγή 

επιτυχημένων σχολικών εορτών και εκδηλώσεων. Οι ίδιοι μάλιστα θεωρούν ότι το 

εν λόγω αντικείμενο απαιτεί από τον εκπαιδευτικό ταλέντο, φαντασία και 

εκπαίδευση. Το 62% των ερωτηθέντων επιλέγει να εφαρμόσει αρκετά συχνά τις 

διάφορες μορφές Θ.Α. , ωστόσο θα επιθυμούσε να γνωρίζει περισσότερα για αυτές 

τις μεθόδους (94%). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών παρατηρούνται 

ισοκατανεμημένες ως προς τη βοήθεια που οι ίδιοι έχουν δεχθεί από το σχολικό 

εγχειρίδιο Θ.Α. για το δάσκαλο. Δύο στους τρεις δασκάλους δηλώνουν ότι δεν 

διαθέτουν γνώσεις Θ.Α. , ενώ οι μισοί περίπου πιστεύουν ότι αυτή θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από εμψυχωτές-παιδαγωγούς (Χορταριά Σ. , 2001 , σ.σ. 26-161). 
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   Στο Διδασκαλείο Κρήτης, επίσης, διεξήχθη έρευνα από τον Τσισμενάκη το 2002 

με στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στο παιχνίδι ως 

μέσο διδασκαλίας και μάθησης. Σε δείγμα 143 ατόμων η εν λόγω έρευνα ανέδειξε 

τα ακόλουθα: 

Οι παιγνιώδεις μορφές διδασκαλίας εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς 

κυρίως στις δύο κατώτερες τάξεις του δημοτικού (99%) και στα μαθήματα της 

Γλώσσας (78%) και των Μαθηματικών (72%). Οι ίδιοι δάσκαλοι έχουν εφαρμόσει, 

έστω και μια φορά, τη μέθοδο της Δραματοποίησης σε ποσοστό 81% και την 

αντίστοιχη θεατρική δραστηριότητα του Θ.Π. σε ποσοστό 59% (Τσισμενάκης Γ. , 

2002 , σ.σ. 83-103). 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου 

Κρήτης Χορταριά επιχείρησε να αναδείξει με έρευνά της τη συμβολή της Θ.Α. στην 

κοινωνικοποίηση και στη διαμόρφωση δυναμικής της ομάδας. Η συγκεκριμένη 

έρευνα είχε ως δείγμα της μια τάξη δημοτικού σχολείου, στην οποία η ίδια 

εφάρμοσε δραστηριότητες Θ.Π. Η Χορταριά κατόρθωσε να συνδυάσει ποιοτικές και 

ποσοτικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικά της εργαλεία την κλείδα 

παρατήρησης, τους κοινωνιομετρικούς πίνακες και το κοινωνιόγραμμα. Από την 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

Τα παιδιά, μέσα από της συμμετοχή τους στη δράση απέβαλαν τους αρχικούς 

ενδοιασμούς τους και πήραν μέρος ευχάριστα στις εκάστοτε δραστηριότητες. Αυτό 

σημαίνει πως δημιουργήθηκε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών.  

Στην πορεία των δρωμένων παρουσιάστηκαν θετικές μεταβολές στη στάση των 

συμμετεχόντων σε αυτά. Το ενδιαφέρον των μαθητών παρουσίασε ιδιαίτερη 

ανάπτυξη και οι ίδιοι ενεπλάκησαν ουσιαστικά στη «δράση». Η απομόνωση και η 

αδυναμία έκφρασης των επιθυμιών των παιδιών εξαλείφθηκε σταδιακά και τα ίδια 

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη συνεργατική στάση τους στις ομάδες των 

δύο ατόμων. Οι μαθητές δεν δίσταζαν, πλέον, να επικοινωνούν και να 

συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Τα παιδιά απέκτησαν καινούριους 

φίλους (και από τα δύο φύλα) και σταθεροποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική 

συμπεριφορά τους. Οι συμμετέχοντες στις παρεμβάσεις της ερευνήτριας ανέπτυξαν 
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εσωτερικό έλεγχο και έδειξαν σεβασμό κατά την παρακολούθηση των δρώμενων 

των συμμαθητών τους. 

Τα παιδιά άρχισαν σταδιακά να προτείνουν λύσεις για τη διευθέτηση 

προβληματικών καταστάσεων και να αναγνωρίζονται ως λειτουργικά μέλη της 

ομάδας. Τα αρχικά κρούσματα επιθετικότητας και βίας εξαλείφθηκαν, ενώ τη θέση 

του ανταγωνισμού πήρε η συνεργασία μέσω δημιουργικών δράσεων (Χορταριά Σ. , 

2002-2003 , σ.σ. 206-208). 

Τη συμβολή του Θ.Π. στην ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης ερευνά ο 

Τσιάρας με ερωτηματολόγιο το 2003, στα πλαίσια της Διδακτορικής του Διατριβής 

στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη χορήγηση του 

οργάνου της έρευνας ανέλαβε ο ίδιος σε 75 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, μετά το 

πέρας ενός άρτια οργανωμένου πειραματικού σχεδίου, το οποίο περιελάμβανε 

δραστηριότητες Θ.Π. σε 75 τάξεις 30 δημοτικών σχολείων της Αττικής (κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2000-2001). Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής 

συνοψίζονται στα εξής: 

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος, κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων Θ.Π.  

αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες (ελλιπής επιμόρφωση, ελλείψεις σε χώρους, 

χρόνο και υλικοτεχνική υποδομή). Οι ίδιοι φαίνεται να διαφωνούν ως προς τον 

αριθμό των μελών της ομάδας δράσης Θ.Π. (4-10), το χώρο διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων (αίθουσα ή ειδικά διαμορφωμένο χώρο) και τα προσόντα που 

απαιτούνται για το δάσκαλο-εμψυχωτή (προσωπική εμπειρία-ταλέντο, εξειδίκευση, 

συνδυασμό των δύο προηγούμενων). Το σύνολο του δείγματος αναγνώρισε τη 

σημαντική συμβολή των ασκήσεων ευαισθητοποίησης-συγκρότησης της ομάδας. 

Την προσφορά του Θ.Π. σε διάφορους τομείς επισημαίνουν στις απαντήσεις τους τα 

υποκείμενα της έρευνας (βλ. κλίμα εμπιστοσύνης στην τάξη, διαπροσωπική 

επικοινωνία μαθητών, διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας, εξάλειψη 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών).  

Σημαντική συμβολή εμφανίζει η εν λόγω θεατρική δραστηριότητα στην τόνωση 

του αυτοσυναισθήματος των μαθητών, στην αύξηση της λεκτικής τους 

αλληλεπίδρασης και στη μείωση της αντιπαλότητας των δύο φύλων. Τα παιδιά 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες φανταστικές (χρησιμοποιώντας 

κυρίως εκφράσεις του προσώπου και σωματικές κινήσεις). Ο αυθορμητισμός των 
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μαθητών ήταν (κατά τους εκπαιδευτικούς) αντιστρόφως ανάλογος της ηλικίας τους. 

Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών υποστήριξε έντονα την 

ανάγκη να γενικευθεί η χρήση του Θ.Π. τόσο στο νηπιαγωγείο, όσο και στο 

δημοτικό σχολείο (Τσιάρας Α. , στο Καζιάλες Δ. , 2007, σ.σ. 89-92). 

Ο Ιωακειμίδης πραγματοποίησε έρευνα το 2003 για να διαπιστώσει τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στη 

Δραματοποίηση και το Θ.Π. και το πλαίσιο εφαρμογής από τους ίδιους των εν λόγω 

μεθόδων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο σε δείγμα 240 

εκπαιδευτικών (δασκάλων) που υπηρετούσαν στα δημοτικά σχολεία των 

αγροτικών, ημιαστικών και αστικών περιοχών τριών νομών της Κρήτης (Χανίων, 

Ρεθύμνης, Ηρακλείου). Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτουν 

τα παρακάτω: 

Το μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων γνωρίζει τις εν λόγω μεθόδους και έχει 

αναπτύξει θετικότατα συναισθήματα γι’αυτές. Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν 

εφαρμόζουν τη Δραματοποίηση και το Θ.Π. στην τάξη τους εξαιτίας της έλλειψης 

του αναγκαίου υλικού. Οι ίδιοι, αν και αντιλαμβάνονται την σημαντική προσφορά 

των μεθόδων αυτών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, ωστόσο 

προβληματίζονται ιδιαίτερα για τις αντιδράσεις των παιδιών. Πάρα πολλοί 

δάσκαλοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη κατάρτιση για να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά τις μεθόδους αυτές και γι’αυτό το λόγο θεωρούν την επιμόρφωσή 

τους στο αντικείμενο επιβεβλημένη. Ωστόσο, τα άτομα που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο τονίζουν ότι δεν διστάζουν να προχωρήσουν στις σχετικές 

εφαρμογές, όταν παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία. Πιο συχνά φαίνεται ότι 

εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς η μέθοδος της Δραματοποίησης εξαιτίας της 

δυνατότητας που προσφέρει αυτή στην ευκολότερη κατανόηση της ύλης από τους 

μαθητές.  

Ανασταλτικοί παράγοντες για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω μεθόδων από τους 

δασκάλους παρουσιάζονται η έλλειψη της απαραίτητης επιμόρφωσης από τους 

ίδιους, ο περιορισμένος χρόνος του σχολικού προγράμματος και η απουσία της 

αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Το δίωρο του γλωσσικού μαθήματος 

ενδείκνυται ιδιαίτερα για την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από τους 



 129 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμβουλεύονται σπάνια το βιβλίο του δασκάλου για τη 

Θ.Α. (περισσότερο ως ερέθισμα για νέες ασκήσεις).  

Τα θέματα για Δραματοποίηση και Θ.Π. αντλούνται κυρίως από ενότητες του 

γλωσσικού μαθήματος, της Ιστορίας, τα παραμύθια και τη Μυθολογία. Οι δάσκαλοι, 

κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω ασκήσεων θέτουν ως στόχο τους κυρίως την 

καλλιέργεια της φαντασίας και την προσωπική έκφραση των μαθητών τους και 

φαίνεται ότι οι ίδιοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία της ατμόσφαιρας 

εκείνης, που θα ενεργοποιήσει το μαθητή. Μάλιστα από εμψυχωτές οι ίδιοι 

μετατρέπονται σε συμπαίκτες των μαθητών της τάξης τους. Όπως φαίνεται από τις 

απαντήσεις του δείγματος της έρευνας, μέσα από τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες το παιδί επωφελείται πολλαπλά (προσωπική έκφραση, ψυχαγωγία, 

χαλάρωση, απελευθέρωση από άγχος κ.α.) (Ιωακειμίδης Π. , 2003 , σ.σ. 280-283). 

Την δυνατότητα εξάλειψης αγχογόνων καταστάσεων μέσα από το Θ.Π. 

αναζήτησε η Κουδιγκέλη το 2004 με σχετική της έρευνα σε 157 μαθητές των τριών 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Η συγκεκριμένη μελέτη 

πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της 

εργασίας στο τμήμα Φ.Π.Ψ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Ως εργαλείο μέτρησης η ίδια χρησιμοποίησε την κλίμακα «Στρατηγικές 

Αντιμετώπισης Καταστάσεων Άγχους» (Σ.Α.Κ.Α.). Οι μαθητές επελέγησαν με τυχαία 

δειγματοληψία από δύο δημοτικά σχολεία του Ρέντη. Από τα πορίσματα της εν 

λόγω έρευνας ξεχωρίζουμε τα παρακάτω: 

Μέσα από το Θ.Π. βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών και 

δομείται η ικανότητά τους να εφευρίσκουν πλήθος εναλλακτικών λύσεων σε 

διάφορα θέματα-προβλήματα. Τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν στις 

δραστηριότητες Θ.Π. κατά την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, ανέπτυξαν 

στρατηγικές εστιασμένες στο πρόβλημα, προσπαθώντας να διαπραγματευθούν το 

άγχος τους. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα στην έρευνα της Κουδιγκέλη θεωρείται η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών «ομάδα» και «μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα» στον παράγοντα «Λύση Προβλήματος».  

Όπως παρατηρεί η ίδια «τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από 

κοινωνικομορφωτικά περιβάλλοντα, που δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα και οι 

ευκαιρίες που τους παρέχονται είναι σχετικά περιορισμένες, μπορούν να 
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επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τις διεργασίες Θ.Π» (Κουδιγκέλη Φ. , 2004 , σ. 

92). Το Θ.Π. προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να ελέγξουν γεγονότα και 

καταστάσεις του περιβάλλοντός τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Ακόμη, μέσα 

από το Θ.Π. ο μαθητής γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και βελτιώνει σημαντικά 

την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του (όπ.π. , σ.σ. 92-93). 

Η Μέλλου, αναζητώντας τη σχέση δημιουργικότητας και Θ.Π. , πραγματοποίησε 

έρευνα με τη χρήση πειραματικού σχεδίου σε 147 νήπια τεσσάρων νηπιαγωγείων 

μιας αστικής περιοχής της Αθήνας. Η πειραματική ομάδα της ερευνήτριας 

συμμετείχε σε ασκήσεις Θ.Π. για τέσσερεις βδομάδες (40-50 λεπτά ημερησίως). 

Παράλληλα, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας παρατηρούνταν (με μια 

τροποποιημένη μορφή συμμετοχικής παρατήρησης) μοιράζοντας το χρόνο 

παρατήρησης για καθένα από αυτά.  

Στο τέλος, όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα μετα-τέστ δημιουργικότητας για 

να διασταυρωθούν τα αποτελέσματά του με το αντίστοιχο προ-τέστ που είχαν οι 

ίδιοι λάβει, πριν από την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας. Εντυπωσιακό εύρημα 

της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός της βελτίωσης της δημιουργικότητας σε 

μεγαλύτερο βαθμό των νηπίων, που συμμετείχαν στις δραστηριότητες Θ.Π., 

εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ τους (Μέλλου Ε. , στο 

Γκόβας Ν. επιμ. , 2004 , σ.σ. 128-137). 

Η Σίμψη αναζήτησε το 2004 το βαθμό σύνδεσής της Θ.Α. με την αυτοαντίληψη 

των μαθητών της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Η ίδια επέλεξε ως μέθοδο 

έρευνας την πειραματική. Για τη μέτρηση τη αυτοαντίληψης των μαθητών 

χρησιμοποίησε το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ. Εκτός από το εν λόγω ψυχομετρικό 

μέσο, στην έρευνα αυτή αντλήθηκαν πολύτιμα στοιχεία με το κοινωνιόγραμμα και 

την ημιδομημένη συνέντευξη (μελετήθηκαν οι σχέσεις των μαθητών και η επίδραση 

της Θ.Α. σε αυτές). Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τα παιδιά δύο τμημάτων της 

έκτης δημοτικού μιας σχολικής μονάδας στο Γάζι του νομού Ηρακλείου. Από τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας της Σίμψη 

διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

Η σχέση Θ.Α. και αυτοαντίληψης εντοπίστηκε στον τομέα «φυσική εμφάνιση» 

μαθητών. Τα παιδιά μέσα από το θέατρο βρήκαν ένα πεδίο έκφρασης-εκτόνωσης, 

το οποίο τους προσέφερε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν διάφορες δεξιότητες. 
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Όλες οι ασκήσεις Θ.Α. είχαν πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές (ανακάλυψη του 

σώματός τους, έκθεση στους άλλους). Ο βαθμός επίδρασης της Θ.Α. στους 

διάφορους τομείς της αυτοαντίληψης των μαθητών διαφέρει ανάλογα με την 

προσωπικότητα, τη δεκτικότητά τους και το χρόνο εφαρμογής των σχετικών 

δραστηριοτήτων (Σίμψη Α. , 2004 , σ.σ. 255-257). 

Ο Καζιάλες διεξήγε έρευνα σε νηπιαγωγούς, που υπηρετούσαν στο νομό 

Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2004-2005, με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών 

τους αναφορικά με την εφαρμογή της μεθόδου του Θ.Π. στο νηπιαγωγείο και τη 

διδακτική του αξιοποίηση από τους ίδιους. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε δείγμα 109 ατόμων. Με 

την ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης διατυπώθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η ενημέρωση/επιμόρφωσή τους 

γύρω από τις μεθόδους δραματικής έκφρασης δεν είναι ικανοποιητική. Οι ίδιες 

εκτιμούν ότι το κουκλοθέατρο, η Δραματοποίηση και το Θ.Π. είναι οι πλέον 

αξιοποιήσιμες μέθοδοι δραματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο, αλλά παρόλα αυτά 

υποστηρίζουν ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένες με τις δύο πρώτες. 

Οι περισσότερες νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του 

Θ.Π. , λόγω της μη ικανοποιητικής τους κατάρτισης στο αντικείμενο και της 

ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, στις οποίες αυτές 

εργάζονται. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί εκτιμούν ότι όλοι οι τομείς δραστηριοτήτων 

του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος (Ν.Α.Π.) μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από 

το Θ.Π. καθώς το πρώτο ευνοεί αρκετά την παιγνιώδη διαχείριση των εν λόγω 

τομέων. Αν και οι ερωτώμενοι διακρίνουν μια ασάφεια στην εννοιολογική 

οριοθέτηση του Θ.Π. και της Δραματοποίησης, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές 

εντοπίζουν διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη δραματικής έκφρασης. Τέλος, τέσσερις 

στις πέντε νηπιαγωγούς δεν έχουν έλθει ποτέ σε επαφή με το βιβλίο του δασκάλου 

«Θεατρική Αγωγή Ι» (Καζιάλες Δ. , 2007 , σ.σ. 270-271). 

Τη συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού (Θ.Π.) στην ενίσχυση της αυτοαντίληψης 

των μαθητών του δημοτικού σχολείου αναζήτησε με έρευνά του ο Τσιάρας. Μέσα 

από την εφαρμογή ενός πειραματικού σχεδίου σε 141 μαθητές (τάξεις Γ΄ - Στ΄) δύο 

σχολικών μονάδων της Αττικής για 18 εβδομάδες ο ίδιος προχώρησε στην εκτέλεση 

δραματικών δραστηριοτήτων. Στο τέλος του παρεμβατικού προγράμματος, οι 
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μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό, συμπλήρωσαν μια τετράβαθμη 

διαβαθμιστική κλίμακα (της Harter) για το βαθμό αυτοαντίληψής τους.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Τσιάρα, σε όλες τις τάξεις, στις οποίες διεξήχθη η 

πειραματική παρέμβαση, επιβεβαιώθηκε στατιστικά σημαντική θετική επίδραση 

του προγράμματος στις εξαρτημένες μεταβλητές: κοινωνική αυτοαντίληψη, 

σωματικές ικανότητες και γενική αυτοαντίληψη. Η θετική αυτή επίδραση του Θ.Π. 

δεν σχετίζεται – σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας – με την ηλικία των 

παιδιών. Οι μαθητές, μέσω της αλληλεπίδρασής τους στο Θ.Π. αποκτούν μια 

διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο (τους 

άλλους) (Τσιάρας Α. , στο Γιαννούλη Μπ. επιμ. 2006β , σ.σ. 258-267). 

Σε επόμενη ερευνητική μελέτη του Τσιάρα επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί κατά 

πόσο, η εφαρμογή ασκήσεων Θ.Π. σε παιδια με «προβληματική» συμπεριφορά,  

συνεισφέρει στη βελτίωση του πλαισίου επικοινωνίας δασκάλου – μαθητών. Στην 

εν λόγω έρευνα πήραν μέρος μαθητές δύο τμημάτων της τρίτης τάξης ενός 

δημοτικού σχολείου της Αττικής, στους οποίους ο ερευνητής πραγματοποίησε το 

μάθημα της Θ.Π. μια ώρα την εβδομάδα, κατά το σχολικό έτος 2003-2004. Μέσα 

από τις παρεμβάσεις αυτές ο Τσιάρας επιδίωξε να τροποποιήσει ορισμένες 

«προβληματικές» συμπεριφορές των μαθητών του. Με τη συμμετοχική 

παρατήρηση ο ερευνητής επισημαίνει τα παρακάτω: 

Οι μαθητές, στο σύνολό τους, αντέδρασαν θετικά στις προτεινόμενες από τον 

ερευνητή δραστηριότητες. Ελάχιστοι από αυτούς αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις 

εν λόγω ασκήσεις. Μετά την εφαρμογή του πειραματικού σχεδίου από τον Τσιάρα 

παρουσιάστηκε μείωση των προβληματικών συμπεριφορών των μαθητών (Τσιάρας 

Α. , 2007 , σ.σ. 259-275). 

Από τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν 

εντοπίζονται σχετικές έρευνες, οι οποίες να διαθέτουν άμεση συνάφεια με τη δική 

μας μελέτη. Ωστόσο προηγουμένως, αναφερθήκαμε σε παρεμφερείς έρευνες, τα 

αποτελέσματα των οποίων σχετίζονται (έστω και έμμεσα) με τα αντίστοιχα δικά 

μας. Στον πίνακα που ακολουθεί κατατίθενται οι βασικές επισημάνσεις των μελετών 

που παρουσιάστηκαν στο τμήμα αυτό της εργασίας: 
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Πίνακας 1: Έρευνες για τη Θ.Α. (Συνοπτικά Αποτελέσματα) 

 

Θεατρική Αγωγή (Μελέτες) 

 

Μαθητές 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

Προβλήματα – Δυσκολίες 

 

� συμβολή στην ανάπτυξη 

επιμέρους τομέων της 

προσωπικότητας. 

� δημιουργικότητα 

� κίνητρα  

για ενεργοποίηση 

� εξάλειψη προβληματικών 

συμπεριφορών 

� βιωματική μάθηση 

� αμοιβαία εμπιστοσύνη 

� συνεργασία – επικοινωνία 

� εξάλειψη  

αγχογόνων καταστάσεων 

� μείωση προκαταλήψεων 

� κοινωνική ικανότητα, φιλίες, 

σχέσεις αλληλεπίδρασης 

 

� θετική στάση 

� ανάγκη επιμόρφωσης και 

κατάρτισης στο αντικείμενο 

� σεμινάρια ειδικά για την 

εφαρμογή των εν λόγω 

μεθόδων 

� θέσπιση ειδικού μαθήματος 

θεάτρου στα σχολεία 

� απουσία εγχειριδίων Θ.Α. 

από τις βιβλιοθήκες των 

σχολικών μονάδων 

� εφαρμογή διαφόρων ειδών 

και μορφών Θ.Α. (κυρίως 

Θ.Π. και Δραματοποίηση) 

� οι εν λόγω δραστηριότητες 

ενδείκνυνται κυρίως για τα 

μαθήματα: 

 Γλώσσας, Μαθηματικών, 

Ιστορίας και Θρησκευτικών 

 

• έλλειψη χώρου και χρόνου 

• ελλιπής κατάρτιση στο εν 

λόγω αντικείμενο 

• πίεση ωραρίου 

• φόβος για αποτυχία 

• έλλειψη προηγούμενων 

εμπειριών 

• έλλειψη της αναγκαίας 

υλικοτεχνικής υποδομής 

 

Οι περισσότερες από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως 

συγκλίνουν στη συμβολή των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης στην 

ανάπτυξη επιμέρους τομέων της προσωπικότητας του μαθητή (βλ. αυτοαντίληψη, 

αυτοσυναίσθημα, δημιουργικότητα, βιωματική μάθηση, χαλάρωση, κοινωνική 

ανάπτυξη, ενεργοποίηση και συνεργασία-επικοινωνία). Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
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αναπτύξει θετικές στάσεις για το εν λόγω αντικείμενο. Οι ίδιοι φαίνεται ότι 

εφαρμόζουν αρκετά συχνά τις συγκεκριμένες μεθόδους (κυρίως Θ.Π. και 

Δραματοποίηση) στο γλωσσικό μάθημα, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία και στα 

Θρησκευτικά.  

Επίσης, αυτοί επισημαίνουν πολύ συχνά την απουσία εγχειριδίων Θ.Α. από τις 

σχολικές βιβλιοθήκες και υποστηρίζουν τη θέσπιση ειδικού μαθήματος θεάτρου στο 

σχολικό πρόγραμμα και την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων εφαρμογής των 

συγκεκριμένων μεθόδων. Μάλιστα, οι ίδιοι θεωρούν άκρως σημαντική και 

απαραίτητη την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο αυτό. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

(δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι) αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα-δυσκολίες, 

που δυσχεραίνουν το έργο τους στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων 

δραματικής έκφρασης (βλ. έλλειψη χώρου, χρόνου, υλικοτεχνικής υποδομής και 

προηγούμενων σχετικών εμπειριών, πίεση ωραρίου, φόβος αποτυχίας και ελλιπής 

κατάρτιση στο αντικείμενο. 

 

Έρευνες για το Ολοήμερο Σχολείο (Ο.Σ.) 

Οι Kahne et al. συνέλλεξαν ερευνητικά δεδομένα από μαθητές δύο δημοτικών 

σχολείων και ενός γυμνασίου του Σικάγο, με στόχο να διαπιστώσουν την ποιότητα 

των ολοήμερων προγραμμάτων της περιοχής. Οι περισσότεροι από τους μαθητές 

που συμμετείχαν στα εν λόγω προγράμματα δήλωσαν την προτίμησή τους για τη 

συναισθηματική υποστήριξη και την γενικότερη υποστήριξη στην ανάπτυξη της 

νεολαίας που παρέχεται σε αυτά (Kahne et al. , 2001 , p.p. 431-433). 

Οι Posner και Vandell κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά από χαμηλά 

«κοινωνικοοικονομικά στρώματα» παρουσίασαν θετικότερες εμπειρίες από τη 

συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα. Οι ίδιοι μαθητές ανέπτυξαν 

καλύτερη συμπεριφορά στο σχολείο, υψηλότερη βαθμολογία, συναισθηματική 

προσαρμογή και κοινωνική αλληλεπίδραση από τους συναδέλφους τους, που 

συμμετείχαν σε ανάλογα προγράμματα. Σύμφωνα με τους εν λόγω ερευνητές το 

πρόγραμμα αυτό προσέφερε σημαντικότερες ευκαιρίες για μάθηση από αντίστοιχα 

άλλα (Sarampote N. et al. , 2004 , p. 339). 

Οι Finn – Stevenson et al. επεχείρησαν με έρευνα να προβούν σε γενικότερες 

εκτιμήσεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα ενός ολοήμερου προγράμματος 
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στο Μισούρι των Η.Π.Α. Οι ίδιοι συγκέντρωσαν ερευνητικά δεδομένα από 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς τεσσάρων δημοτικών σχολείων της περιοχής 

(δύο από αυτά συμμετείχαν στο πρόγραμμα). Σύμφωνα με τα πορίσματα της 

έρευνας αυτής η συμμετοχή των παιδιών στο εν λόγω πρόγραμμα παρουσίασε 

ραγδαία αύξηση. Το διδακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων σχολείων 

προερχόταν από άτομα της μεσαίας τάξης. Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, δήλωσαν ότι το εν λόγω πρόγραμμα παρείχε ένα ασφαλές και οικείο 

περιβάλλον για τους μαθητές.  

Παράλληλα, το ίδιο προσέφερε σταδιακά στα παιδιά ακαδημαϊκή γνώση με τα 

σχετικά μαθήματα και πολλαπλές ευκαιρίες να εμπλακούν αυτά σε δημιουργικές 

δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του προσωπικού των εν λόγω σχολικών 

μονάδων οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών βελτιώθηκαν και οι μεγαλύτεροι από 

αυτούς ανέπτυξαν μια στάση υπευθυνότητας μέσα από τη συνεργασία με τα 

μικρότερα παιδιά. Οι γονείς αυτών των μαθητών έδειξαν υποστήριξη και 

ενθουσιασμό για το πρόγραμμα.  

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι διατύπωσαν παράπονα αναφορικά με 

τη μικρή διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος και την έλλειψη 

των σχετικών με αυτό χώρων. Στις επισημάνσεις των εκπαιδευτικών αναφέρεται και 

η σχετική διαπίστωση για προβλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση του 

προγράμματος (υπερβολική εργασία του προσωπικού και θόρυβος που αποσπά την 

προσοχή των μαθητών). Η ατμόσφαιρα του σχολικού περιβάλλοντος εμφανίστηκε 

ως ζεστή, φιλική και άνετη από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 

εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, το άγχος των γονέων για τα παιδιά τους μειώθηκε, 

καθώς οι ίδιοι συμφώνησαν ότι η συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα 

προσέφερε σε αυτά σημαντικές ευκαιρίες για μάθηση και κοινωνική 

αλληλεπίδραση (Finn – Stevenson M. et al. , 1998 , p.p. 187-196).   

Η ομάδα του Morrison στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. διεξήγε έρευνα με τη 

συμμετοχή 350 μαθητών πέμπτης και έκτης δημοτικού τεσσάρων σχολικών 

μονάδων της εν λόγω περιφέρειας. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η 

διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των ολοήμερων προγραμμάτων στην 

προστασία παιδιών που υφίστανται κάποιου είδους κακοποίηση. Από τα 

συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας φαίνεται ότι η συμμετοχή των παιδιών σε 
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ολοήμερο πρόγραμμα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος προστάτευσε 

τους εν λόγω μαθητές από οποιοδήποτε κίνδυνο κακοποίησης. Οι ίδιοι οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρουσίασαν πιο ανεπτυγμένο το αίσθημα του 

αυτοελέγχου και της συνεργασίας από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Παράλληλα, οι ίδιοι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά τη συμπεριφορά τους και το 

χρόνο που απαιτούνταν για να ολοκληρώσουν μια εργασία που τους είχε ανατεθεί 

από τους δασκάλους τους (Morrison G. et al. , 2000 , p.p. 366-369). 

Η ερευνητική ομάδα των Scott – Little – Hamann και Jurs παρουσίασε την 

αποτελεσματικότητα των ολοήμερων προγραμμάτων στις Η.Π.Α., μέσα από την 

αξιολόγησή τους. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια ομάδα προχώρησε στην αξιολόγηση 23 

προγραμμάτων, στα οποία συμμετείχαν παιδιά από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, οι συμμετέχοντες 

στα προγράμματα αυτά (προσωπικό και γονείς) έδειξαν απόλυτα ικανοποιημένοι 

από τη λειτουργία τους. Ωστόσο, από τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύεται το 

κυρίαρχο πρόβλημα της ελλιπούς συνεργασίας μεταξύ πρωινής και απογευματινής 

ζώνης. Ομοίως, φαίνεται ότι ανακύπτουν σημαντικά προβλήματα μεταφοράς των 

μαθητών και επιμόρφωσης του προσωπικού.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών, εντούτοις, συγκλίνουν στο γεγονός ότι η 

συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους προγράμματα βελτιώνει την επίδοσή 

τους στα μαθηματικά, την ανάγνωση και γενικότερα στην ακαδημαϊκή τους 

επιτυχία. Παράλληλα, παρατηρείται – σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες – 

σημαντική τόνωση του αυτοσυναισθήματος των συμμετεχόντων στα εν λόγω 

προγράμματα, βελτίωση της συμπεριφοράς τους, μείωση των συγκρούσεων στην 

τάξη και περαιτέρω καλλιέργεια των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (διάλογος, 

επικοινωνία με άλλους κ.α.) (Scott – Little – Hamann – Jurs , 2002 , p.p. 403-409). 

Η Black «πλέκει το εγκώμιο» των ολοήμερων προγραμμάτων στις Η.Π.Α. 

τονίζοντας ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα και τη σημασία τους για τους μαθητές. Όπως 

η ίδια επισημαίνει, μέσα από την παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων 

διαφόρων ομάδων, η ποιότητα τέτοιων προγραμμάτων διαφέρει από περίπτωση σε 

περίπτωση. Ένα υψηλά ποιοτικό πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη του παιδιού, 

καλλιεργώντας σημαντικές δεξιότητες, απόψεις και συμπεριφορές σε αυτό και 
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οικοδομεί-θεμελιώνει τις σχέσεις μεταξύ των συνομιλήκων. Ταυτόχρονα, τα εν λόγω 

προγράμματα βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών (Black S. , 2004 , p.p. 36-38). 

Το 2000 η ερευνητική ομάδα του Halpern καταθέτει την αναφορά της για τα Ο.Σ. 

στα πλαίσια του προγράμματος MOST (Most of Out of School Time). Μέσα από την 

αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία, την παρατήρηση (πάνω από 100 ώρες) των 

εν λόγω προγραμμάτων και τις συνεντεύξεις (περίπου 50) με το προσωπικό των 

διαφόρων σχολικών μονάδων τριών πολιτειών των Η.Π.Α. (Βοστώνη, Σικάγο, Σηάτλ) 

αντλήθηκαν πολύτιμα δεδομένα και εξήχθησαν αξιόλογα συμπεράσματα για την 

ποιότητα της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων 

προγραμμάτων: 

Καλύπτονται ποικίλες ανάγκες των μαθητών από τα χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα (ασφάλεια, προστατευμένοι χώροι παιχνιδιού και 

άθλησης, δημιουργική έκφραση, ανάδειξη ταλέντων, ενισχυτική διδασκαλία κ.α.). 

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η φύση των προγραμμάτων αυτών διαφέρει από πόλη σε 

πόλη και από γειτονιά σε γειτονιά. Το προσωπικό που συμμετέχει σε αυτά είναι 

κατά πλειοψηφία απόφοιτοι λυκείου και κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, 

ενώ δεν σπανίζουν και οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται και οι γνώσεις 

διαφόρων εθελοντών. Ως προς τη δομή του προγράμματος, παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές ως προς τον αριθμό των μελών του εκάστοτε τμήματος και τις 

δυνατότητες για συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 

τέχνες (θέατρο, κούκλα, κατασκευή μάσκας κ.α.) (Halpern R. , 2000 , p.p. 194-200). 

Η Beck, σε σχετική έρευνα, παρουσίασε τους παράγοντες, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ένα ολοήμερο πρόγραμμα και κάνουν τη διαφορά στη ζωή των 

παιδιών που συμμετέχουν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρατήρηση 

και την οργάνωση ημιδομημένων συνεντεύξεων, η ίδια διαπίστωσε ότι έξι 

παράγοντες αναδεικνύονται ως κρίσιμοι για την επιτυχία του εν λόγω 

προγράμματος (αυτόνομοι χώροι, ενίσχυση ακαδημαϊκής επιτυχίας, ενσωμάτωση 

διαφόρων πολιτισμικών σχεδίων, η εμπειρία από εκτεταμένες οικογένειες με όλα τα 

σχετικά ψήγματα αυταρχισμού, η έμφαση στο παιδί και η ασφάλεια του χώρου) 

(Beck El. , 1999 , p.p. 111-121). 

Οι Weisman και Gottfredson σε δείγμα 234 μαθητών 8 ολοήμερων 

προγραμμάτων της Αμερικής εξέτασαν τους παράγοντες για τους οποίους οι ίδιοι 
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είτε αποχωρούν από αυτά είτε λαμβάνουν μέρος κανονικά σε όλες τις 

δραστηριότητες. Από την εν λόγω έρευνα αποφαίνεται ότι το ένα τρίτο των 

μαθητών (33%) αποχώρησε κατά τη διάρκεια της χρονιάς (1998-1999) από τα οκτώ 

αυτά προγράμματα. Πιο ευάλωτοι σε αποχώρηση παρουσιάστηκαν οι μαθητές, οι 

οποίοι ήταν εκτεθειμένοι στη ζώνη υψηλού κινδύνου ως προς τη συμπεριφορά 

τους. Ακόμη, η επιτήρηση της οικογένειας σχετίζεται σημαντικά με τη συμμετοχή 

των παιδιών σε αυτά τα προγράμματα. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι 

μαθητές αποχωρούν από το ολοήμερο είναι η απουσία ενδιαφέροντος από τους 

ίδιους για το εν λόγω πρόγραμμα, η αλλαγή κατοικίας και τα προβλήματα 

μεταφοράς (Weisman St. – Gottfredson D. , 2001 , p.p. 202-204). 

Την αποτελεσματικότητα ενός ολοήμερου προγράμματος σε 10 αγόρια 

Αφροαμερικανικής καταγωγής με προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς και με 

χαμηλό επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας και μαθηματικών διαπίστωσε η 

ερευνητική ομάδα του Gardrner. Ειδικότερα, η εφαρμογή του εν λόγω 

προγράμματος βελτίωσε το επίπεδο των μαθητών αυτών στην ανάγνωση και τα 

μαθηματικά (Gardner R. et al. , 2001 , p.p. 24-29). 

Ένα άλλο άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα στις Η.Π.Α. περιελάμβανε τους 

μαθητές τριών σχολικών μονάδων (από την Τετάρτη έως και την έκτη τάξη). Στο εν 

λόγω ολοήμερο πρόγραμμα οι μαθητές δέχονταν βοήθεια για τις «κατ’οίκον» 

εργασίες τους (2-3 φορές την εβδομάδα) επί τρία ολόκληρα χρόνια. Ο προέλεγχος 

γινόταν με αξιολογήσεις στην αρχή της τετάρτης τάξης και ο μετέλεγχος με την 

ολοκλήρωση της έκτης. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν τα παρακάτω: 

Το πρόγραμμα αυτό είχε θετική επίδραση για τους μαθητές που μάθαιναν την 

αγγλική γλώσσα και κυρίως γι’αυτούς οι οποίοι δεν δέχονταν καμιά είδους βοήθεια 

στα μαθήματά τους από την οικογένεια. Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του βαθμού συμμετοχής των παιδιών στο πρόγραμμα από τη μια 

μεριά και της επίδοσής τους στην έκτη τάξη και των δεξιοτήτων τους για μελέτη από 

την άλλη (Cosden M. et al. 2001 , p.p. 216-218, Cosden M. et al. ,2004 ,p.p. 220-222). 

Ο Τσεκούρας-με τη δική του προσέγγιση-επιχείρησε να παρουσιάσει την εικόνα 

του Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου. Ο ίδιος χρησιμοποίησε ως ερευνητικά του 

εργαλεία την παρατήρηση και την ημιδομημένη συνέντευξη. Τα δεδομένα της εν 

λόγω έρευνας διαπραγματεύτηκαν ερμηνευτικά, αφενός για να αποδοθεί το 
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συγκεκριμένο πρόγραμμα στην πράξη, και αφετέρου να διαπιστωθεί η πλήρης 

εικόνα του σε σχέση με τη θεωρία του. Από τα πλούσια ευρήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας, καταθέτουμε τα παρακάτω: 

Σε ορισμένες περιπτώσεις διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των 

Πιλοτικών Ολοήμερων, ενώ σε άλλες αυτό δεν συμβαίνει. Το πρόγραμμα των 

μαθημάτων εμφανίζεται ανανεωμένο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με νέα 

γνωστικά αντικείμενα σε αναβαθμισμένους χώρους. Δεν εντοπίστηκε, ωστόσο, σε 

καμία περίπτωση η ανανέωση της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Στην ουσία 

πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική και όχι ποιοτική διεύρυνση του σχολείου. Το 

Πιλοτικό Ολοήμερο δεν επιτυγχάνει την ουσιαστική αναδιάρθρωση του 

προγράμματος και την ανανέωση της εσωτερικής του λειτουργίας. Το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα επεκτείνεται, χωρίς ωστόσο να βελτιώνεται και η ποιότητα της 

φοίτησης των μαθητών. Η ανελαστικότητα του προγράμματος διατηρείται, η 

μονομέρεια των ακαδημαϊκών μαθημάτων δεν καταπολεμάται και η παραπαιδεία 

(βλ. ξένες γλώσσες από την ιδιωτική πρωτοβουλία) δεν εξαλείφεται.  

Ωστόσο, πραγματοποιούνται φιλότιμες προσπάθειες από τους διάφορους 

φορείς για άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και για τη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών απέναντι στη γνώση. Το προσωπικό του Πιλοτικού Ολοήμερου επιθυμεί 

επιμόρφωση πάνω στις νέες μεθόδους και την εξασφάλιση από μέρους της 

Πολιτείας ιδανικών συνθηκών για εργασία. Τέλος διαπιστώνεται το χάσμα ανάμεσα 

στη θεωρία και την πράξη, αναφορικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου τύπου 

σχολικής μονάδας (Τσεκούρας Γ., 2003, σ.σ. 267-269). 

Σε πανελλαδική έρευνα με θέμα τη διερεύνηση του κοινωνικού και 

παιδαγωγικού ρόλου του Ο.Σ. συμμετείχαν 2044 γονείς και 198 εκπαιδευτικοί 

παιδιών που φοιτούσαν στις εν λόγω σχολικές μονάδες. Τα υποκείμενα του 

δείγματος συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια (για εκπαιδευτικούς και γονείς) υπό 

την εποπτεία της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Σχολικής Παιδαγωγικής 

Κωνσταντίνου. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

Τόσο οι γονείς των παιδιών, που φοιτούν στο Ο.Σ. , όσο και οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε αυτό έχουν αναπτύξει θετική γνώμη γι’αυτό και επιθυμούν τη 

συνέχιση της λειτουργίας του. Το Ο.Σ. ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες της 

οικογένειας, ωστόσο δεν εξυπηρετεί στον ίδιο βαθμό τις παιδαγωγικές ανάγκες των 
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μαθητών (παιχνίδι, δραστηριότητες κ.α.). Συγχρόνως, η προετοιμασία των 

μαθημάτων της επόμενης μέρας θεωρείται και από τους δύο ως η πιο σημαντική 

δραστηριότητα του εν λόγω τύπου σχολείου. Οι απόψεις των γονέων και των 

εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο σίτισης των παιδιών (οι 

πρώτοι τον θεωρούν ικανοποιητικό ενώ οι δεύτεροι από μέτριο ως κακό). Ωστόσο, 

και οι δύο τονίζουν τα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την έλλειψη και 

ανεπάρκεια των χώρων στις σχολικές μονάδες και της αναγκαίας επιμόρφωσης του 

προσωπικού που εργάζεται στο Ο.Σ. Οι γονείς δεν είναι ευχαριστημένοι με το 

σχολικό πρόγραμμα των παιδιών τους και οι εκπαιδευτικοί προτείνουν να αλλάξει ο 

σημερινός τύπος ολοήμερου σχολείου (Κωνσταντίνου Χ. , 2008 , σ.σ. 32-35, 65). 

Την αντιστοιχία ανάμεσα στο θεσμικό πλαίσιο του Ο.Σ. και στην ημερήσια 

εκπαιδευτική πρακτική αναφορικά με τους αλλοδαπούς μαθητές, εξέτασε η Χασάπη 

το 2005 με σχετική της μελέτη. Για το σκοπό αυτό η ίδια πραγματοποίησε ποιοτική 

έρευνα με συνέντευξη στους διευθυντές, δασκάλους και εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων (Xορού, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών) τριών σχολικών μονάδων του 

νομού Ρεθύμνης. Από τα πλούσια ευρήματα της εν λόγω έρευνας ξεχωρίζουμε τα 

παρακάτω: 

Οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

προβλήματα με τους ίδιους τους αλλοδαπούς μαθητές αλλά με τους γηγενείς, οι 

οποίοι αρνούνται πολλές φορές να καθίσουν ή να παίξουν με αυτούς. Οι ίδιοι 

θεωρούν τη λειτουργία του Ο.Σ. επιβαρυμένη, εξαιτίας των διαφόρων αντικειμένων 

που διανθίζουν το πρόγραμμά του και τους φοιτούντες σε αυτό μαθητές ιδιαίτερα 

κουρασμένους και αποκαμωμένους στο τέλος της ημέρας, γεγονός το οποίο 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εφαρμογής του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικότητας δεν έχουν μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητάς τους, αν 

και οι ίδιοι το είχαν προμηθευτεί στην αρχή της χρονιάς.  

Παράλληλα, δεν εντοπίζεται κανένας εκπαιδευτικός ειδικότητας, ο οποίος να 

έχει παρακολουθήσει κάποιου είδους επιμόρφωση σε ζητήματα 

διαπολιτισμικότητας. Μάλιστα, πολλές φορές τονίζονταν από αυτούς οι αρνητικές 

επιπτώσεις, που διαδραματίζει στη συμπεριφορά τους το εργασιακό καθεστώς της 

ωρομίσθιας απασχόλησής τους. Οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών προτιμούν τη 

φοίτηση των παιδιών τους στο Ο.Σ. (ασφάλεια περιβάλλοντος, ενισχυτική 
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διδασκαλία, νέα διδακτικά αντικείμενα, σύναψη φιλικών σχέσεων), παρόλο που οι 

ίδιοι εκφράζουν σφοδρά παράπονα για την οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω 

προγράμματος (Χασάπη Ευφρ. , 2005 , σ.σ. 142-158). 

Η Αγγελοπούλου, με σχετική της μελέτη, κατέγραψε τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Ο.Σ. δύο Γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

του Πειραιά, σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω θεσμού. Από την επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων της έρευνας προκύπτουν τα παρακάτω: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (78%) του δείγματος δηλώνει ότι 

τοποθετήθηκε στο Ο.Σ. με δική του επιθυμία και εκφράζει την προτίμησή του να 

συνεχίζει να εργάζεται σε αυτό (37,5%). Ένα συντριπτικό ποσοστό (96%) από τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν στο Ο.Σ. , είναι ικανοποιημένοι από το ωράριο 

εργασίας, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονται λιγότερο ευχαριστημένοι (56,2%) από την 

επιμόρφωση που έχουν δεχτεί. Μάλιστα, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι 

συνάδελφοί τους της πρωινής ζώνης θεωρούν το έργο τους ευκολότερο (80,6%) και 

υποδεέστερο (67,1%) από το δικό τους.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τους 

στόχους που εξυπηρετεί ο θεσμός του Ο.Σ. , οι ίδιοι δηλώνουν, κατά σειρά 

προτίμησης, την ασφάλεια των μαθητών (98,6%), τις επιμέρους δραστηριότητες 

(97,3%), την κοινωνικοποίησή τους (92,4%) και την ψυχαγωγία τους (91,4%). Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι ο χρόνος μελέτης στο Ο.Σ. επαρκεί 

για όλες τις τάξεις. Ακόμη, οι μισοί από τους ερωτηθέντες (52,1%) ισχυρίζονται ότι 

διαπιστώνεται σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών που δήλωσαν 

συμμετοχή στο πρόγραμμα (κυρίως από τις μεγαλύτερες τάξεις). Το σύνολο, 

σχεδόν, των εκπαιδευτικών (94,5%) χρησιμοποιεί τις αίθουσες του πρωινού 

προγράμματος και οι περισσότεροι από αυτούς (56%) συνεργάζονται ικανοποιητικά 

με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων.  

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει 

προβλήματα θέρμανσης των χώρων, επιτήρησης των μαθητών στα διαλείμματα και 

συγκρούσεις με τους ίδιους τους γονείς, αναφορικά με την ώρα αποχώρησης των 

παιδιών τους. Οι ίδιοι οι δάσκαλοι που εργάζονται στο Ο.Σ. , προτείνουν βελτίωση 

της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και των συνθηκών σίτισης των 

μαθητών, ευελιξία του ωρολόγιου προγράμματος και έγκυρη τοποθέτηση και 
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ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ειδικότητας (Αγγελοπούλου Δ. 

στο Μαρκαντωνάτου Α. – Σαλτερής Ν. επιμ. , 2006 , σ.σ. 29-33). 

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 15 σχολικές μονάδες του Πειραιά από 

τον Μιτίλη. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι απόψεις των γονέων των παιδιών που 

φοιτούν στο Ο.Σ. για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική καινοτομία. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και η επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε αξιόλογα στοιχεία, τα 

οποία παρατίθενται συνοπτικά ακολούθως: 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων (88,7%) διατυπώνει θετική γνώμη για το 

Ο.Σ. και δείχνει ότι είναι ικανοποιημένη απόλυτα από το ισχύον ωράριο λειτουργίας 

του (87,1%). Η απόφαση να φοιτήσει το παιδί στο Ο.Σ. έχει ληφθεί τις περισσότερες 

φορές από τους ίδιους τους γονείς (73,2%). Η επιλογή του Ο.Σ. από την οικογένεια 

πραγματοποιήθηκε κυρίως για λόγους ασφάλειας των παιδιών, κατά τις ώρες που 

οι γονείς εργάζονται για τη δυνατότητα που δίνεται σε αυτά να ολοκληρώσουν τη 

μελέτη τους μέσα στο ίδιο «σχολικό περιβάλλον» (Μιτίλης Αχ. στο Μαρκαντωνάτου 

Α. – Σαλτερής Ν. , επιμ. , 2006 , σ.σ. 35-41). 

Τις απόψεις για το Ο.Σ. των διευθυντών των σχολικών μονάδων της δεύτερης 

Περιφέρειας του Πειραιά κατέγραψε με δική του έρευνα ο Σαλτερής. Με το ίδιο 

ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) αναδείχτηκαν αξιόλογα συμπεράσματα 

(αναφορικά με τη γνώμη των εν λόγω εκπαιδευτικών για το νεοσύστατο θεσμό), τα 

οποία εκτίθενται στις επόμενες γραμμές: 

Το σύνολο του δείγματος υποστηρίζει ότι το Ο.Σ. αύξησε σημαντικά την 

απαιτούμενη διοικητική και εποπτική εργασία τους. Υπάρχουν προβλήματα στη 

λειτουργία του προγράμματος αυτού, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν και να 

ξεπεραστούν σε βάθος χρόνου, με την προϋπόθεση να διασφαλιστούν οι 

απαραίτητες υποδομές και να συμμετάσχουν με καθοριστικό ρόλο και 

πρωτοβουλίες οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν τη λειτουργία του. Το σύνολο των 

ερωτηθέντων διαπίστωσε ότι το Ο.Σ. προσφέρει «παιδαγωγικά» (καλύπτει τις 

ανάγκες των μαθητών από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 

αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες κ.α.).  

Οι διευθυντές θεωρούν ότι το Ο.Σ. μπορεί, μακροπρόθεσμα, να συμβάλλει στο 

γενικότερο εκσυγχρονισμό του δημοτικού σχολείου, μέσα από τα νέα διδακτικά 

αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) που αυτό προσφέρει. Ωστόσο, οι ίδιοι 
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επισημαίνουν το πρόβλημα του «φόρτου εργασίας» των μαθητών και την 

αντιπαιδαγωγική λειτουργία των «κατ’οίκον» εργασιών, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη συνεργασίας των εκπαιδευτικών πρωινής και απογευματινής ζώνης και την 

ανάγκη για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των ωρομισθίων εκπαιδευτικών 

ειδικότητας. Τέλος, οι Διευθυντές, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

προτείνουν την αυτονομία των σχολικών μονάδων για τον προγραμματικό 

σχεδιασμό του Ο.Σ. και την προσεκτική επιλογή των νέων διδακτικών αντικειμένων 

που θα ενσωματωθούν σε αυτό (Σαλτερής Ν. στο Μαρκαντωνάτου Α. – Σαλτερής Ν. 

επιμ. , 2006 , σ.σ. 43-52). 

Οι Παπάνης – Γιαβρίμης επεχείρησαν με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε 191 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονταν 

σε δημοτικά σχολεία του Βορείου Αιγαίου (κατά το σχολικό έτος 2004-2005) να 

διαπιστώσουν τη στάση τους σχετικά με το ρόλο του Ο.Σ. Από την συγκεκριμένη 

έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε Ο.Σ. , πιστεύουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους ότι αυτό συμβάλλει 

στη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική προσαρμογή του μαθητή και θεωρούν αναγκαία 

τη συνέχιση της εφαρμογής του. Οι ίδιοι αναφέρουν ως πολύ σημαντικά 

προβλήματα του προγράμματος τις συνθήκες σίτισης των παιδιών, τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, την επιμόρφωσή τους και τη μαθησιακή ανομοιογένεια 

των τμημάτων του Ο.Σ. (Γιαβρίμης Π. – Παπάνης Ευ. , 2007 , σ.σ. 151-160). 

Την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας και εμπεδωτικής διδασκαλίας στα 

Ο.Σ. εξέτασε η Χονδροζουμάκη το 2004 με τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας σε μια 

σχολική μονάδα του νομού Ηρακλείου. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 

αυτής χρησιμοποιήθηκαν η μη συμμετοχική παρατήρηση και η συνέντευξη σε 

δείγμα 9 ατόμων (εκπαιδευτικοί πρωινής και απογευματινής ζώνης, ο Διευθυντής 

της σχολικής μονάδας και ο υπεύθυνος Σχολικός Σύμβουλος). Από την έρευνα αυτή 

επικεντρώνεται η προσοχή μας στα παρακάτω: 

Το ωράριο λειτουργίας, τόσο της πρωινής όσο και της απογευματινής ζώνης, 

τηρούνταν συστηματικά. Η ισομερής κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ 

εμπέδωσης της ύλης και προετοιμασίας της επόμενης μέρας αποτέλεσε ζήτημα 

προσωπικής επιλογής του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Κάθε δάσκαλος εφαρμόζει στο 

μάθημα του τη μέθοδο εκείνη, η οποία ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία 
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του. Οι ώρες της προετοιμασίας-μελέτης των μαθητών αναλώνονταν αποκλειστικά 

στην εκπόνηση των «κατ’οίκον» εργασιών. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων 

φορέων αποδείχτηκε ανεπαρκής, ελλιπής και συνεπώς αναποτελεσματική 

(Χονδροζουμάκη Μ. , 2008 , σ.σ. 121-134). 

Η Πλευράκη, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας, επιχείρησε τη μελέτη 

των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων της Κρήτης. Η ίδια χορήγησε 

ερωτηματολόγιο σε 222 εκπαιδευτικούς, που εργάζονταν στον συγκεκριμένο τύπο 

ολοήμερου προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2003-2004. Από τα πορίσματα της 

εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας ξεχωρίζουμε τα παρακάτω: 

Το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών του δείγματος διάκειται θετικά απέναντι 

σε αυτή τη μορφή Ολοημέρου. Παρόλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις του 

προγράμματος, αυτό φαίνεται να ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς, εξαιτίας 

διαφόρων παραγόντων (προσφορά νέων διδακτικών αντικειμένων, αντιμετωπιση 

του προβλήματος φύλαξης των μαθητών, διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, 

καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων).  

Από την άλλη, όμως, πλευρά εντοπίζονται σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία 

του εν λόγω θεσμού. Οι ελλείψεις σε χώρους και υλικοτεχνική υποδομή προκαλεί 

ιδιαίτερο προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς. Οι επιχορηγήσεις από τη πλευρά 

της Πολιτείας παραμένουν σταθερές, αν και οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 

μονάδων διπλασιάζονται. Από αρκετούς δασκάλους εκφράζεται ένας σκεπτικισμός 

αναφορικά με την ελαστικότητα του ωραρίου (οι γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους 

νωρίτερα από τη λήξη του καθημερινού προγράμματος). Ο διδακτικός χρόνος δεν 

επαρκεί για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας εντός σχολείου. 

Οι φοιτούντες στο Ολοήμερο μαθητές προέρχονται κυρίως από τις μικρότερες 

τάξεις. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια διαρροή των παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας. 

Δεν απουσιάζουν από το πρόγραμμα τα φαινόμενα της διακοπής φοίτησης 

ορισμένων παιδιών στο μέσον της χρονιάς. Παράλληλα, διαπιστώνεται η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Οι αίθουσες διδασκαλίας 

μετατρέπονται συχνά σε χώρους εστίασης και σίτισης των μαθητών. Η αναζήτηση 

απογευματινών εξωσχολικών δραστηριοτήτων από την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν 

εγκαταλείπεται. Οι γονείς συνεχίζουν να δαπανούν ένα σημαντικό ποσό από τα 

εισοδήματά τους σε αυτές τις δραστηριότητες.  
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Ωστόσο, αν και οι αδυναμίες του εν λόγω τύπου σχολείου είναι σημαντικές, 

αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο την προσφορά του στα παιδιά. Πρόκειται για μια 

εναλλακτική πρόταση, κατά την οποία οι μαθητές θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν  

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επιπλέον χρόνο παραμονής τους στο χώρο του 

σχολείου (Πλευράκη Στ., 2005, σ.σ. 170-174). 

Τη δυνατότητα του Ο.Σ. να ανταποκριθεί στον κοινωνικό και παιδαγωγικό του 

ρόλο διερευνούν οι Λουκέρης – Σταματοπούλου – Αλβέρτης μέσα από τη χορήγηση 

σχετικού ερωτηματολογίου σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές (υπεύθυνοι 

ολοήμερου προγράμματος) της Περιφέρειας του Πειραιά. Από τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν έντονο 

ενδιαφέρον για το θεσμό (23%) και συμμετέχουν ενεργητικά στην οργάνωση και 

λειτουργία του (32%). Επίσης, η πλειοψηφία των Διευθυντών (86%) και των 

υπευθύνων του Ο.Σ. (66%) πιστεύει ότι επιβαρύνθηκε πολύ-αρκετά σε διοικητικό 

προφανώς επίπεδο. 

 Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (98%) θεωρεί ότι μέσα από την εν λόγω 

εκπαιδευτική καινοτομία καλλιεργήθηκε σημαντικά η αλληλοσυνεργασία μεταξύ 

των μαθητών και οι μισοί από αυτούς πιστεύουν ότι ενισχύθηκε η εφαρμογή νέων 

διδακτικών μεθόδων. Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς (33%) δηλώνει ότι 

συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και περίπου οι μισοί από τους 

ερωτώμενους (55%) εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενδοσχολική 

επιμόρφωση (Λουκέρης Δ. – Σταματοπούλου Ε. – Αλβέρτης Ν. , 2005 , σ.σ. 50-68). 

Το 2003 αντίστοιχη έρευνα με ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε από τους 

Κυρίζογλου – Γρηγοριάδη για την καταγραφή και σύγκριση των απόψεων γονέων, 

εκπαιδευτικών και Διευθυντών Ο.Σ. της Διεύθυνσης Α/Βάθμιας εκπαίδευσης 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στις απαντήσεις των δασκάλων διαπιστώνεται ότι το 82,5% 

του δείγματος εργάζεται στο Ο.Σ. από επιλογή (είτε γιατί πιστεύει σε αυτό το θεσμό, 

είτε λόγω ωραρίου λειτουργίας). Το σύνολο των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι είναι 

ενημερωμένο για τους σκοπούς του προγράμματος. Οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας για 

αποκλειστική χρήση από το Ο.Σ. (56,3%) και τονίζουν την έλλειψη συνεργασίας με 

τις αρχές της εκπαίδευσης σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του 

προγράμματος (58,8%).  



 146 

Από την άλλη πλευρά οι γονείς θεωρούν ως καταλληλότερη ώρα λήξης του 

προγράμματος του Ο.Σ. την 16:00 (70,1%). Οι ίδιοι στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό 

για ασφάλεια (77,3%) και λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τους για αυτό 

(75,5%). Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών συνεχίζονται και μετά το 

πέρας του προγράμματος (71,9%). Οι απαντήσεις των γονέων διαφέρουν σημαντικά 

από τις αντίστοιχες των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών ως προς το 

χαρακτηρισμό τους για τη λειτουργία του Ο.Σ. Οι γονείς και δάσκαλοι συμφωνούν, 

με μικρές αποκλίσεις, για την σημαντικότητα των αναγκών που καλύπτονται από το 

πρόγραμμα και για την κατάσταση-διάθεση των μαθητών κατά τη συμμετοχή τους 

σε αυτό (Κυρίζογλου Γ. – Γρηγοριάδης Γρ. , 2005 , σ.σ. 69-83). 

Στην πανελλήνια έρευνα με ερωτηματολόγιο των Παπαχρήστου – 

Πανταζοπούλου σε δείγμα 726 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

αναζητήθηκε η σχέση του Ο.Σ. με τη Διαπολιτισμικότητα. Από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό καλλιεργείται ένα 

κλίμα, το οποίο ευνοεί την αλληλεπίδραση των μαθητών, την επικοινωνία και την 

αποδοχή της ετερότητας (76%). Στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του Ο.Σ. πιστεύει το 

71% του δείγματος. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό δασκάλων εντοπίζεται να θεωρεί ότι 

μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβοηθείται η εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας (63%), παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές (59%) και 

αίρονται σταδιακά οι κοινωνικές ανισότητες (52).  

Οι μισοί περίπου από τους ερωτηθέντες (49%) διατυπώνουν την άποψη ότι το 

Ο.Σ. λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν χρειάζεται περαιτέρω αλλαγές ως προς τη 

φιλοσοφία του. Τέλος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος προτείνουν την 

ενίσχυση των μαθημάτων ειδικότητας, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, 

την επιμόρφωσή τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση τον 

κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος (Παπαχρήστος Κ. – Πανταζοπούλου Μ. , 

χ.χ ,σ.σ. 1-10). 

Το νομοθετικό σχέδιο εξέλιξης του Ο.Σ. από το 1997 έως και το 2003 εξέτασαν οι 

Κυραϊλιδης – Μακαράτζης – Σκούπρας. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ερευνητική 

ομάδα εντόπισε 1.396 αναφορές για το θεσμό, που προέρχονται από τις εγκυκλίους 

του ΥΠΕΠΘ, Υπουργικές Αποφάσεις και Νόμους. Οι περισσότερες από αυτές τις 

αναφορές είχαν εκδοθεί το 2002 (508). Το 85% από αυτές προσδιορίζουν την 



 147 

αρτιότερη οργάνωση, λειτουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή του 

προγράμματος (Κυραϊλιδης Ι. – Μακαράτζης Γ. – Σκούπρας Χρ. στο Κυρίδης Αργ. 

επιμ. , 2006, σ.σ. 279-301). 

Μια άλλη ερευνητική ομάδα πήρε συνεντεύξεις από Διευθυντές και 

Υποδιευθυντές Ο.Σ. , Προϊσταμένους και Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

πέντε πόλεων της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα την λειτουργία του 

προγράμματος. Οι απόψεις των Διευθυντών σχετίζονται με: 

� Τα προβλήματα κατά τη λειτουργία του Ο.Σ. (έλλειψη υποδομών, μειωμένες 

επιχορηγήσεις, μη σταθερός αριθμός μαθητών). 

� Τους φορείς συνεργασίας τους (με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων). 

� Τα πλεονεκτήματα του Ο.Σ. (κοινωνικοποιητικός ρόλος, προετοιμασία 

μαθητών, κατάργηση της παραπαιδείας). 

� Τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες του προγράμματος (κόπωση μαθητών). 

 

Οι απαντήσεις των Σχολικών Συμβούλων αναφέρονταν: 

� Στην επιμόρφωσή τους. 

� Στην ανάγκη πρόσληψης βοηθητικού και υποστηρικτικού προσωπικού στο 

Ο.Σ. 

� Στην δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος (με πρωινή και απογευματινή 

ζώνη). 

� Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ολοήμερο πρόγραμμα (υλικοτεχνική 

υποδομή, προσωπικό ειδικοτήτων, χώροι διδασκαλίας, συνεχές ωράριο που 

εξουθενώνει τα παιδιά, υπεραριθμία τμημάτων). 

� Στα πλεονεκτήματα της λειτουργίας των εν λόγω σχολικών μονάδων 

(αντισταθμιστικός ρόλος). 

Οι συνεντεύξεις με τους υποδιευθυντές έφεραν στην επιφάνεια: 

� Την «εκ προμελέτης» επιλογή της θέσης από τους ίδιους. 

� Τα προβλήματα, τα οποία αυτοί αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση 

(ανεπάρκεια χώρων, κούραση μαθητών, έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών ειδικότητας). 

� Τα θετικά στοιχεία της εν λόγω εκπαιδευτικής καινοτομίας (ασφάλεια 

μαθητών). 
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� Τα αδύναμα σημεία του θεσμού του Ο.Σ. (ελλείψεις στην υποδομή, 

μετακινήσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας). 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

Προϊσταμένων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με: 

� Τα προβλήματα που σχετίζονται με το Ο.Σ. (απουσία χώρων, έλλειψη 

απαραίτητων υποδομών και ειδικοτήτων). 

� Τα δυνατά σημεία του προγράμματος (προετοιμασία μαθητών για την 

επόμενη μέρα). 

� Τις αδυναμίες κατά τη λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων (κτιριακές 

υποδομές, ελλιπής χρηματοδότηση, ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας) (Δούκας Στ. – Ζαρκογιάννη Ευ. – Μιχαηλίδου Μ. στο Κυρίδης 

Αργ. επιμ. 2006 , σ.σ. 303-325). 

Τις στάσεις 600 εκπαιδευτικών (δασκάλων και ειδικοτήτων) για το Ο.Σ. εξέτασε – 

διερεύνησε  η ομάδα της Τσακιρίδου με τη χορήγηση σε αυτούς ερωτηματολογίου 

που περιείχε 35 δηλώσεις. Σε αυτές τις δηλώσεις οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους. Από τα ευρήματα αυτής της 

έρευνας ξεχωρίζουν τα παρακάτω: 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (81,2%) θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

δίνονται σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες για τα μαθήματα της απογευματινής ζώνης. 

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα Ο.Σ. δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τις υπάρχουσες 

κτιριακές υποδομές (77,3%) και ότι απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένες και 

εξοπλισμένες αίθουσες (96,1%). Αποκλείουν κατηγορηματικά την υπερωριακή 

απασχόληση στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών της πρωινής ζώνης (72,3%) και 

υπερτονίζουν την ανάγκη εξασφάλισης ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος 

για τους καθηγητές ειδικοτήτων (84,1%). Τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

πρωινής και απογευματινής ζώνης επικροτούν οι ερωτηθέντες σε πολύ υψηλό 

ποσοστό (42%). 

 Την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ελεύθερες δραστηριότητες του Ο.Σ. 

επισημαίνουν πάνω από τους μισούς (54,8%) εκπαιδευτικούς. Περίπου άλλοι τόσοι 

εκπαιδευτικοί (49,7%) θεωρούν ότι το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει 

αντισταθμιστική αγωγή στους μαθητές και ίσες ευκαιρίες σε άτομα που 

προέρχονται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (79,7%). Οι απόψεις του 
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δείγματος των εκπαιδευτικών περίπου ισοκατανέμονται στο ερώτημα για τη μείωση 

του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μέσα από τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος. Το 40,2% του δείγματος συμφωνεί με την παραπάνω άποψη και 

σχεδόν άλλοι τόσοι εκπαιδευτικοί (το 38,8%) διαφωνούν κατηγορηματικά με την 

προηγούμενη θέση (Τσακιρίδου Ε. κ.α. στο Κυρίδης Αργ. επιμ. , 2006 , σ.σ. 327-365). 

Σημαντική παράμετρος του Ο.Σ. αποτελεί ο ίδιος ο μαθητής, ο οποίος 

παρακολουθεί το πρόγραμμα. Γι’αυτό το λόγο σε μια άλλη έρευνα επιδιώχθηκε η 

ανάδειξη των απόψεων των ίδιων των παιδιών. Η έρευνα αυτή διέθετε ως μέσο 

συλλογής των δεδομένων της το ερωτηματολόγιο και δείγμα 820 μαθητές της Στ΄ 

τάξης από όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι το Ο.Σ. 

είναι ένα καλύτερο σχολείο (45,5%), στο οποίο περνάνε καλύτερα (53,4%). Οι ίδιοι 

θεωρούν τις δραστηριότητες του προγράμματος πιο ενδιαφέρουσες από τις 

αντίστοιχες της πρωινής ζώνης (36,6%) και το απογευματινό ωράριο πιο 

ξεκούραστο (45,4%). Τα παιδιά δηλώνουν ότι στο Ο.Σ. έρχονται πιο κοντά με τους 

δασκάλους τους (41,8%), βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους 

(50,9%) και εργάζονται περισσότερο ομαδικά (62,4%). Μέσα από το πρόγραμμα του 

Ο.Σ. οι μαθητές πιστεύουν ότι γίνονται καλύτεροι (61,3%) και προετοιμάζονται 

ικανοποιητικά για την επόμενη μέρα (66,8%). Τέλος οι μισοί περίπου από τους 

ερωτώμενους (49%) δηλώνουν ότι θέλουν να ασχολούνται με το θέατρο 

(Τσακιρίδου Ε. κ.α. στο Κυρίδης Αργ. επιμ. , 2006 , σ.σ. 367-387). 

Η Αλεξάνδρου διεξήγε έρευνα με ερωτηματολόγιο στην Κύπρο για να 

διαπιστώσει τις απόψεις των δασκάλων του νησιού για το Προαιρετικό Ο.Σ. Τα 

συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμμετέχει στο ολοήμερο 

πρόγραμμα με δική της επιλογή (με βάση κυρίως οικονομικά και επαγγελματικά 

κριτήρια). Η γνώμη των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του Ο.Σ. 

είναι θετική. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος θεωρεί ότι πρέπει να 

παρέχονται στους εκπαιδευτικούς του Ο.Σ. σαφείς οδηγίες για τα μαθήματα της 

απογευματινής ζώνης και ότι θα πρέπει να υπάρχει συχνή επικοινωνία μεταξύ των 

δασκάλων και των γονέων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία 

του προγράμματος. 
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Οι απαντήσεις των υποκειμένων παρουσιάζονται μοιρασμένες στα ερωτήματα, 

που αναφέρονται σε θέματα ειδικής επιμόρφωσης και πληροφόρησης του 

προσωπικού για το Ο.Σ. Αντιθέτως, εμφανίζεται σύγκλιση των απόψεών τους ως 

προς τη σημασία της υλικοτεχνικής υποδομής στην αποτελεσματική λειτουργία του 

προγράμματος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν το πρόβλημα των 

ελλείψεων των σχολικών μονάδων σε υλικοτεχνική υποδομή, ως την «αχίλλειο 

πτέρνα» του Ο.Σ.  

Ταυτόχρονα εντοπίζεται η ιδιαίτερα θετική άποψη των εκπαιδευτικών για τη 

συμβολή του θεσμού αυτού στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Οι 

συμμετέχοντες σε αυτήν την έρευνα δείχνουν ικανοποιημένοι, τόσο από των 

αριθμό των δασκάλων που εργάζονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο και 

από τις οικονομικές αποδοχές τους. Ωστόσο, οι ίδιοι υπερτονίζουν την ανάγκη της 

ύπαρξης ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους 

εκπαιδευτικούς. 

Στα ίδια πλαίσια, οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν την ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ 

των δασκάλων πρωινής και απογευματινής ζώνης και την συνεισφορά του 

προγράμματος στην καταπολέμηση της ανεργίας (με τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς). 

Εμφανής διχογνωμία στις απαντήσεις των υποκειμένων διαπιστώνεται σε 

θέματα που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων από τη λειτουργία του 

προγράμματος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την επιθυμία να 

αντιμετωπίσουν μόνοι τους τα εκάστοτε προβλήματα, που ανακύπτουν. 

Ακόμη, στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος γίνεται ξεκάθαρο ότι 

οι ίδιοι δεν είναι απόλυτα πεπεισμένοι για την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων 

του Ο.Σ. Αφενός, δηλαδή, ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών συμφωνεί με 

την βοήθεια και τις διεξόδους προς εξωσχολικά ενδιαφέροντα, που παρέχει το 

πρόγραμμα αυτό στους αδύναμους μαθητές. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, 

αμφισβητείται έντονα η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, όπως προκύπτει με 

τη συνύπαρξη μαθητών διαφορετικών ηλικιών στο ίδιο τμήμα. 

Αναφορικά με τους κοινωνικούς στόχους του προγράμματος, τα στοιχεία που 

ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζονται πιο ξεκάθαρα: 
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Η πλειοψηφία του δείγματος συμφωνεί ότι το Ο.Σ. παρέχει ίσες ευκαιρίες και 

αντισταθμιστική αγωγή σε μαθητές οικογενειών χαμηλού εισοδήματος και 

διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Ένα μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων δηλώνει ότι το Ο.Σ. δεν μειώνει τον 

ελεύθερο χρόνο των παιδιών, αλλά αντιθέτως καταπολεμά την παραπαιδεία. 

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν διχογνωμία ως προς τις απαντήσεις τους για τη 

συμμετοχή των γονέων των μαθητών σε εκπαιδευτικά θέματα. 

 Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των εκπαιδευτικών υποστηρίζει 

ότι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος απαιτούνται 

ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις (βλ. καλύτερη οργάνωση, προγραμματισμός από 

το Υπουργείο και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων 

(Αλεξάνδρου Α.,2008, σ.σ. 131-136). 

Ο Μαμαλής διεξήγαγε έρευνα στο Νομό Ρεθύμνης με θέμα τους λόγους 

διακοπής της φοίτησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Ο ίδιος επέλεξε ως 

ερευνητικό του εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη σε γονείς μαθητών που 

φοιτούν στο Ολοήμερο Σχολείο. Το ερευνητικό του σχέδιο περιελάμβανε επτά 

ενότητες ερωτήσεων: 

α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οικογενειών 

β) την ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα 

γ) τους λόγους που οδήγησαν στη φοίτηση των μαθητών 

δ) τα σχετικά με την παρακολούθηση ζητήματα 

ε) τις λειτουργικές και οργανωτικές όψεις του Ολοήμερου Σχολείου 

στ) τη διακοπή φοίτησης 

ζ) τη γενικότερη αποτίμηση του προγράμματος (Μαμαλής Στ. 2009,σ.144) 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Η πλειοψηφία των οικογενειών παρουσιάζουν την πυρηνική μορφή 

οργάνωσης, με μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, που εργάζονται και οι δύο. 

Η κύρια πηγή πληροφόρησης των γονέων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

διαπιστώνεται το σχολείο, το οποίο εκπληρώνει τον παραπάνω στόχο με την 

αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων στην οικογένεια και με την οργάνωση 

σχετικών συναντήσεων με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 
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Ωστόσο, φαίνεται ότι οι γονείς δεν κατατοπίστηκαν πλήρως από τις εν λόγω 

συναντήσεις και δημιουργήθηκαν αρκετές παρανοήσεις, αναφορικά με το ζήτημα 

της μελέτης των μαθητών στο χώρο του Ολοήμερου Σχολείου. Μάλιστα, ο 

υπεύθυνος του προγράμματος δεν αναλάμβανε σε καμία περίπτωση ενεργό ρόλο 

στις συγκεκριμένες ενημερωτικές πρωτοβουλίες (όπ.π., σ.σ.144-146). 

Οι λόγοι που ανάγκασαν τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά του στο 

Ολοήμερο Σχολείο είναι κυρίως το εργασιακό τους ωράριο και τα παιδαγωγικά 

οφέλη, που οι ίδιοι προσδοκούν ότι θα αποκομίσουν αυτά από τη συμμετοχή τους 

στο διευρυμένο πρόγραμμα. 

Αναφορικά με τα ζητήματα της περιόδου συμμετοχής των παιδιών στο 

ολοήμερο πρόγραμμα διαπιστώθηκε ότι αυτά ξεκινούν τη φοίτησή τους σε μικρή 

ηλικία με τακτικό τρόπο, χωρίς να απουσιάζουν ή να αποχωρούν πρόωρα από αυτό. 

Ως προς το βαθμό ολοκλήρωσης της προετοιμασίας των μαθημάτων της 

επόμενης ημέρας εντοπίστηκαν σημαντικά προβλήματα (δεν πραγματοποιούνταν 

όλες οι εργασίες στο Ολοήμερο , τα παιδιά αναγκάζονταν να μελετούν και στο 

σπίτι). 

Οι γονείς δείχνουν ευχαριστημένοι με τις επιπλέον δραστηριότητες 

(Αθλητισμός, Νέες Τεχνολογίες, Θεατρική Αγωγή κ.α.), εκφράζονται με θετικό τρόπο 

γι’ αυτές και αναγνωρίζουν την προσφορά τους. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι δεν διστάζουν 

να αναφερθούν στα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

πρόσθετων διδακτικών αντικειμένων (χρονική καθυστέρηση στη στελέχωση των 

σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας). 

Η πλειοψηφία των γονέων δηλώνει ικανοποιημένη από το ισχύον ωράριο 

του Ολοήμερου Σχολείου, αλλά προβληματίζεται αναφορικά με τις ελλείψεις σε 

υποδομές και εξοπλισμούς. Οι ίδιοι στηλιτεύουν σε αρκετές περιπτώσεις την 

αδυναμία συνεργασίας και υγιούς επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, 

θεωρώντας ως κύρια αιτία για τη διαμορφωθείσα κατάσταση την έλλειψη του 

διαθέσιμου χρόνου και από τις δύο πλευρές. 

Η διακοπή φοίτησης από το Ολοήμερο πραγματοποιείται, κυρίως, είτε στο 

τέλος του σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια του. Την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτή 

τη διακοπή κατέχουν οι γονείς, οι οποίοι δεν διστάζουν να σταματήσουν και το 

σύνολο των φοιτούντων παιδιών τους από την παρακολούθηση του εν λόγω 
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προγράμματος για διάφορους λόγους (κούραση μαθητών, μη ολοκλήρωση των κατ’ 

οίκον εργασιών) (όπ.π, σ.σ.146-148). 

Οι ίδιοι, αποτιμώντας το θεσμό αυτό στο σύνολο του, προτείνουν τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων (καλύτερη οργάνωση του προγράμματος, βαρύτητα στη 

προετοιμασία των μαθητών, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμών, 

μικρότερη αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο, αποτελεσματικότερη συνεργασία 

εκπαιδευτικών-συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) (όπ.π, σ.σ.149). 

Επιχειρώντας μια κριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων 

ερευνών για το Ο.Σ. διαπιστώνουμε πλούσια και αξιόλογα συμπεράσματα, τα οποία 

παρατίθενται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 2:  Έρευνες για το Ο.Σ. (Συνοπτικά Αποτελέσματα) 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Γονείς 

 

Εκπαιδευτικοί 

 

Μαθητές 

 

Κλίμα/Ατμόσφαιρα 

στην τάξη 

 

Θετική γνώμη 

� Αίτημα για 

συνέχιση και 

επέκταση του 

θεσμού. 

� Δεν είναι απόλυτα 

ικανοποιημένοι 

από το πρόγραμμα 

εργασίας. 

� Έμφαση στην 

προετοιμασία των 

μαθημάτων της 

επόμενης μέρας. 

� Ευχαριστημένοι 

 

Θετική γνώμη 

� Ενδείκνυται για τα 

παιδιά των 

μικρότερων τάξεων. 

� Δεν ολοκληρώνονται 

στο σχολείο οι 

«κατ’οίκον» εργασίες. 

� Κόπωση μαθητών. 

� Τοποθετούνται σε 

αυτό ύστερα από 

προσωπική επιθυμία. 

 

Αγάπη για το Ο.Σ. 

� Θετική άποψη. 

� Περνούν καλά σε 

αυτό. 

� Ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες. 

� Βελτίωση σχέσεων 

με συμμαθητές και 

αποτελεσματικότε

ρη επαφή με τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

 

� Ευχάριστο παιδαγωγικό 

κλίμα. 

� Αλληλεπίδραση 

μαθητών. 

� Άνετη – φιλική 

ατμόσφαιρα. 

� Περιβάλλον που 

προωθεί τη μάθηση. 

 

Προβλήματα 

• Ανεπάρκεια χώρου και 

υλικοτεχνικής υποδομής. 

• Ελλείψεις σε 
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απόλυτα από το 

ωράριο 

λειτουργίας. 

ειδικότητες. Μη 

συνεργασία πρωινής – 

απογευματινής ζώνης. 

• Ελλιπής επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και 

χρηματοδότηση του 

προγράμματος. 

• Κόπωση μαθητών. 

 

Συνεισφορά 

→ Ασφάλεια μαθητών. 

→Δημιουργικές 

δραστηριότητες. 

→ Κοινωνικοποίηση των 

μαθητών. 

→ Συνεργασία – ομαδική 

εργασία. 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Οργάνωση και λειτουργία 

σχολικών μονάδων. 

 

Κοινή συνισταμένη των ερευνών για το Ο.Σ. αποτελεί το ευχάριστο παιδαγωγικό 

κλίμα, που αναπτύσσεται στην τάξη, η αλληλεπίδραση των παιδιών και η εργασία 

τους σε ένα περιβάλλον φιλικό, που προωθεί τη μάθηση. 

Οι γονείς έχουν διατυπώσει σε όλες τις έρευνες, όπου ερωτήθηκαν, θετική 

γνώμη για το πρόγραμμα, αιτούνται εναγωνίως τη συνέχισή του και δηλώνουν 

απόλυτα ικανοποιημένοι από το ωράριο λειτουργίας του. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν είναι 

ευχαριστημένοι από τη φύση του προγράμματος Ο.Σ. , επιμένοντας να δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των παιδιών για τα μαθήματα της επόμενης 

μέρας. 
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Ιδιαίτερα θετική γνώμη για τον εν λόγω θεσμό διατυπώνει το σύνολο σχεδόν 

των εκπαιδευτικών, που έλαβαν μέρος σε κάποια από τις παραπάνω έρευνες. Οι 

ίδιοι διαμαρτύρονται συχνά για κόπωση των μαθητών και για μη ολοκλήρωση των 

«κατ’οίκον» εργασιών. 

  Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να αγαπούν το Ο.Σ., εξαιτίας των 

ευχάριστων και δημιουργικών δραστηριοτήτων του. Μάλιστα, οι ίδιοι θεωρούν ότι 

η συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα συμβάλλει ξεχωριστά στη βελτίωση των 

σχέσεων με τους συμμαθητές τους και στην αποτελεσματικότερη επαφή με τους 

δασκάλους τους. 

Το νομοθετικό πλαίσιο του Ο.Σ. επικεντρώνεται, κυρίως, σε θέματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των διαφόρων σχολικών μονάδων. 

Από τις απαντήσεις των υποκειμένων στις προηγούμενες έρευνες φαίνεται 

καθαρά η συνεισφορά της εν λόγω «εκπαιδευτικής καινοτομίας» στη δημιουργία 

ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με ευχάριστες και 

δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαδική εργασία, τη 

συνεργασία και την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτό. Ωστόσο, μέσα 

από τις παραπάνω έρευνες διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα λειτουργίας 

των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων (ανεπάρκεια χώρων, ελλείψεις σε 

εκπαιδευτικό δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, απουσία επιμόρφωσης του 

προσωπικού, αδυναμία περαιτέρω χρηματοδότησης του προγράμματος και 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών πρωινής-απογευματινής ζώνης, κόπωση 

μαθητών κ.α.).  
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15. Ανάδειξη του Ερευνητικού Προβλήματος μέσω της επισήμανσης 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα αναλυθούν 

 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της εικόνας της 

Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, μέσω της επισήμανσης των 

βασικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. 

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές συνιστώσες του «υπό 

διερεύνηση» ζητήματος, με κεντρικό στόχο την διαμόρφωση και το σχηματισμό 

μιας ολοκληρωμένης άποψης για τη Θεατρική Αγωγή στα Προαιρετικά Ολοήμερά 

Σχολεία του νησιού. Στις επόμενες γραμμές παρατίθενται τα «υπό ανάλυση 

στοιχεία», που θα αξιοποιηθούν στη συγκεκριμένη έρευνα: 

� Κτιριακή – Υλικοτεχνική Υποδομή 

� Το μάθημα πραγματοποιείται σε αίθουσα του πρωινού 

προγράμματος ή του Ολοήμερου. 

� Στο σχολείο υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (σκηνικά, φωτισμοί, 

κουστούμια, σκηνή, παρασκήνια, αποθήκη φύλαξης υλικού, 

πτυσσόμενα καθίσματα, μικροφωνική εγκατάσταση). 

� Η σχολική μονάδα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 

Θεατρικής Αγωγής – θεατρικού παιχνιδιού, η οποία διευκολύνει τον 

εκπαιδευτικό στην πραγματοποίηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων. 

� Η σχολική μονάδα  έχει στη διάθεσή της εργαστήριο μουσικής-

μουσικοπαιδαγωγικής σε ένα άνετο, φωτεινό χώρο με την καλύτερη 

ακουστική και μόνωση και τον στοιχειώδη εξοπλισμό (αυτοσχέδια 

και μη μουσικά όργανα, CD-player, κασετόφωνο κτλ). 

� Η σχολική μονάδα  διαθέτει εργαστήριο εικαστικής έκφρασης. 

      Ο συγκεκριμένος χώρος είναι άνετος, φωτεινός και εξοπλισμένος με 

το κατάλληλο υλικό (ντουλάπια για φύλαξη, πάγκοι, ράφια, συρτάρια,   

στοιχειώδη υδραυλική υποδομή, χαρτιά-χαρτόνια, άχρηστα-   

ανακυκλώσιμα υλικά). 
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� Εντοπίζεται η παρουσία του απαιτούμενου εξοπλισμού  

(ραδιοκασετόφωνο, CD-player, αρμόνιο-συνθεσάιζερ, προτζέκτορας 

προβολών, Η/Υ, μηχανή σλάιντς, VIDEO ή DVD-player, τηλεόραση, 

μοκέτα, σκηνικά, υφάσματα, πανιά, φωτισμοί, βιβλιοθήκη) σε αυτήν. 

� Τα υλικά-μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται από τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και ο φορέας που τα προμηθεύει 

(σχολείο ή εκπαιδευτικός). 

� Διαπιστώνεται άνεση χώρου στην αίθουσα. 

� Η τάξη είναι καθαρή και φωτεινή. 

 

� Χρόνος Λειτουργίας και Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Θεατρικής 

Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο 

Η συγκεκριμένη ερευνητική κατηγορία διαπραγματεύεται τα παρακάτω 

ζητήματα: 

� Την ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης του εκάστοτε μαθήματος. 

� Την ώρα του προγράμματος, κατά την οποία προσφέρεται το 

διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό 

Ολοήμερο Σχολείο. 

� Την διερεύνηση για τον εντοπισμό ενιαίου δίωρου (ενοποίηση ωρών)  

του εν λόγω αντικειμένου στο πρόγραμμα του Προαιρετικού 

Ολοήμερου Σχολείου. 

� Τη διαπίστωση για καθιέρωση υποχρεωτικού προγράμματος, το 

οποίο οφείλουν να παρακολουθούν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές. 

� Τον εντοπισμό προαιρετικής ζώνης λειτουργίας του προγράμματος 

(16:15-17:00), κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές συμμετέχουν 

σε δραστηριότητες Θεατρικού Παιχνιδιού. 

 

� Αναλυτικό Πρόγραμμα-Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική παράμετρο επιδιώκεται να 

συγκεντρωθούν πολύτιμες πληροφορίες, αναφορικά με: 

� Τις κατηγορίες εκπαιδευτικών, που καλούνται να προσφέρουν το 

συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο 
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� Τις καθιερωμένες ώρες διδασκαλίας του εν λόγω αντικειμένου, όπως 

αυτές περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων. 

� Την επίσημα διαμορφωμένη οργάνωση του προγράμματος σε δύο 

κύκλους (μικρές-μεγάλες τάξεις), με αντίστοιχο περιεχόμενο 

δραστηριοτήτων για καθέναν από αυτούς. 

� Τον εντοπισμό των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης στο 

πρόγραμμα των δράσεων. 

� Την εμφάνιση στο πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου 

Σχολείου άλλων συναφών με το αντικείμενο δραστηριοτήτων 

(παρακολούθηση παραστάσεων, ανάγνωση θεατρικών κειμένων, 

πρόβες για γιορτή, επισκέψεις σε θεατρικούς χώρους και γνωριμία 

με ηθοποιούς) 

 

� Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 

Τα στοιχεία, τα οποία θα συγκεντρωθούν μέσα από το εν λόγω «ερευνητικό 

corpus» αναφέρονται παρακάτω: 

� Οι στόχοι, που θέτουν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας κατά την 

πραγματοποίηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων. 

� Η γνωστοποίηση ή μη των συγκεκριμένων στόχων στους μαθητές. 

� Ο βαθμός συμμετοχής-ενεργοποίησης των παιδιών στις προκλήσεις-

θέματα, που θέτει ο εκπαιδευτικός. 

� Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και ο συνδυασμός του 

διδακτικού αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής με άλλα μαθήματα ή 

δραστηριότητες της πρωινής ή απογευματινής ζώνης. 

� Ο τρόπος εργασίας των μαθητών του τμήματος (ατομικά, εταιρικά, 

ομαδικά) στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και η διαδικασία που 

ακολουθείται για τη συγκρότηση των διαφόρων ομάδων στην τάξη. 

� Ο βαθμός επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών και των μαθητών 

μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των σχετικών ασκήσεων. 

� Η χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών και υλικού κατά την 

πραγματοποίηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων. 
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� Η άντληση ή όχι  ιδεών και δραστηριοτήτων μέσα από το σχολικό 

εγχειρίδιο του μαθήματος, που προσφέρεται στις μεγάλες τάξεις 

κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος. 

� Η καταγραφή των διαφόρων δραστηριοτήτων, που 

πραγματοποιούνται σε κάθε μάθημα και η διάρκεια αυτών. 

� Ο εντοπισμός στο πρόγραμμα ασκήσεων χαλάρωσης-προθέρμανσης. 

� Η θεματολογία, που επιλέγεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

και οι πηγές, από τις οποίες αυτή αντλείται. 

� Ο χρόνος, που διαρκούν οι επιλεγμένες από τους εκπαιδευτικούς 

δραστηριότητες και ο βαθμός, κατά τον οποίο αυτός επαρκεί για την 

πραγματοποίηση τους. 

� Ο/Οι ρόλος-ρόλοι, που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

διεξαγωγή των εν λόγω ασκήσεων. 

� Ο βαθμός, κατά τον οποίο οι μαθητές ευχαριστιούνται ή μη από το 

πρόγραμμα των δραστηριοτήτων. 

� Ο πιθανών εντοπισμός μαθητών, στους οποίους δεν αρέσει η Θ.Α. 

και η αντιμετώπισή τους από την υπόλοιπη τάξη.  

� Τα προβλήματα πειθαρχίας των παιδιών, που διαπιστώνονται κατά 

την διεξαγωγή του μαθήματος και οι συγκρούσεις που 

παρατηρούνται μεταξύ των μελών διαφόρων ομάδων ή της ίδιας 

ομάδας. 

� Η διαπίστωση προβληματικών συμπεριφορών από ορισμένους 

μαθητές κατά την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων και ο τρόπος,  με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν 

από τους εκπαιδευτικούς. 

 

� Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς και ο Ρόλος τους στο Πρόγραμμα 

� Τα σημεία, τα οποία θίγονται σε αυτό το σημείο αφορούν στο ρόλο των 

εμπλεκόμενων φορέων στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων Θ.Α. του 

Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου.  
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Ειδικότερα στο σημείο αυτό διαπιστώνεται ο βαθμός συνεργασίας του 

εκπαιδευτικού της Θ.Α. με τον καθέναν από τους παρακάτω εμπλεκόμενους στο 

πρόγραμμα φορείς: 

• Τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας 

• Τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου 

• Τις άλλες ειδικότητες του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου 

• Τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης 

• Τους γονείς 

� Σημαντική παράμετρος, που διερευνάται σε αυτό το τμήμα της μελέτης, 

αποτελεί και ο βαθμός, στον οποίο διαφαίνεται ο συγκεκριμένος ρόλος των 

παραπάνω φορέων μέσα από τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου 

της Θεατρικής Αγωγής στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

16. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

16.1 Προβληματική της Έρευνας 

     Όπως φάνηκε και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης η προσπάθεια για 

την ίδρυση και οργάνωση του Ολοήμερου Σχολείου στην Ελλάδα ξεκίνησε από την 

ίδια την οικογένεια και πιο συγκεκριμένα από τους εργαζόμενους γονείς των 

παιδιών, οι οποίοι παρουσίασαν στα τέλη της δεκαετίας του 80’ μια έντονη 

κινητικότητα και δραστηριοποίηση με στόχο τη δημιουργία και οργάνωση 

«Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης».  

     Η Πολιτεία απετέλεσε σημαντικό αρωγό στις εν λόγω προσπάθειες των γονέων 

και με την ψήφιση του Νόμου 2525/1997 για το Ο.Σ επιχειρεί να αναβαθμίσει την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός 

Παιδείας της περιόδου εκείνης (Πέτρος Ευθυμίου) υποστηρίζει ότι ‘το Ο.Σ. θα βρει 

απήχηση και ανταπόκριση στην κοινωνία και θα εδραιωθεί ως θεσμός’  (Ευθυμίου 

Π., 2001,σ.7). 

     Στο πρόγραμμα του Ο.Σ. εντάσσεται και το διδακτικό αντικείμενο της Θ.Α, το 

οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των προαιρετικών μαθημάτων. Αυτό 

διδάσκεται από εκπαιδευτικούς ειδικότητας για ένα δίωρο την εβδομάδα σε δύο 

κύκλους (έναν για τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και τον 

αντίστοιχο για τις τρεις ανώτερες), οι οποίοι καλούνται να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες μορφές Θ.Α. 

     Μπορεί ο θεσμός του Ο.Σ. στη χώρα μας να λειτουργεί εδώ και έντεκα χρόνια, 

ωστόσο η επιστημονική έρευνα για την εφαρμογή της Θ.Α. στον εν λόγω τύπο 

σχολικής μονάδας χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη. Κατά την αναδίφηση στη σχετική 

βιβλιογραφία δεν εντοπίστηκε καμιά ερευνητική μελέτη, η οποία να συνδέεται 

άμεσα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι καταγεγραμμένες έρευνες εξετάζουν 

αποσπασματικά και ξεχωριστά τις δύο προηγούμενες παραμέτρους (Θ.Α και Ο.Σ.) 

και όχι σε άμεση σύνδεση μεταξύ τους. 

     Η απουσία επιχειρηματικού λόγου και ερευνητικών δεδομένων αναφορικά με το 

συγκεκριμένο θέμα καθιστά προβληματική την ύπαρξη γόνιμου και δημιουργικού 
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διαλόγου και στερεί από το πρόγραμμα αυτό την οποιαδήποτε δυνατότητα 

βελτίωσης, μέσα από τον εντοπισμό και την επισήμανση των αδυναμιών και 

ελλείψεών του. 

    Αναλογιζόμενοι τις παραπάνω δυσκολίες αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε το εν 

λόγω ζήτημα με σαφήνεια, ακρίβεια και μεθοδολογική συνέπεια, τόσο σε 

θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση 

θεωρίας (βιβλιογραφικές αναφορές, Νόμοι, Εγκύκλιοι, Πρόγραμμα Σπουδών) και 

έρευνας (εντοπισμός και επισήμανση των σχετικών ερευνών, διεξαγωγή εμπειρικής 

έρευνας) της Θ.Α στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο επιδιώκεται η ανάδειξη των 

βασικών σημείων σύγκλισης και απόκλισης ως προς την εφαρμογή και λειτουργία 

του εν λόγω προγράμματος στη σχολική τάξη. 
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16.2 Αναγκαιότητα, Σημαντικότητα και Επικαιρότητα της Έρευνας 

     Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ιδιαίτερα έντονος ο προβληματισμός για το 

Ολοήμερο Σχολείο. Ειδικότερα, γίνεται ξεχωριστή μνεία για την ενσωμάτωση στο εν 

λόγω πρόγραμμα αντικειμένων και δραστηριοτήτων, τις οποίες ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να αναζητήσει μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία 

και αγορά (βλ. αθλητισμός, χορός, θέατρο, πληροφορική, ξένες γλώσσες κ.ά.). 

     Ταυτόχρονα, πληθαίνουν οι συμμετοχές των εκπαιδευτικών σε επιστημονικά 

συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, με στόχο την επιμόρφωση και πληροφόρησή 

τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις 

τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη μη σχολειοποίησης του ελεύθερου χρόνου των 

μαθητών και αναζητούνται τα κατάλληλα προγράμματα και οι δραστηριότητες 

ψυχαγωγίας γι’αυτούς. 

     Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσφέρουν το διδακτικό αντικείμενο της Θ.Α. στο 

Ολοήμερο Σχολείο, αν και καθίστανται «όμηροι του καθεστώτος ωρομισθίας», 

ωστόσο φαίνεται ότι καταβάλλουν φιλότιμες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του δύσκολου έργου τους. 

     Σε αυτά τα πλαίσια, παρουσιάζεται έντονη η ανάγκη να εξαχθούν πολύτιμα 

συμπεράσματα αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζει η Θ.Α. (αν αυτή 

πραγματοποιείται)  στο Ολοήμερο Σχολείο. 

    Με την έρευνα αυτή θα προκύψει πολλαπλό όφελος για την αρτιότερη οργάνωση 

και λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς θα ακολουθήσουν οι 

απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις-ενέργειες, προτάσεις και βελτιώσεις, με 

απώτερο σκοπό την κάλυψη των αδυναμιών και ελλείψεων, οι οποίες καθιστούν το 

έργο των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων 

ιδιαίτερα δύσκολο. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, θεωρείται 

απαραίτητη η ανάληψη μιας συστηματικής προσπάθειας για την ανάδειξη των 

διαφόρων όψεων του εν λόγω ζητήματος. 

     Τα πορίσματα, που θα προκύψουν από την παρούσα έρευνα, σε συνδυασμό 

πάντα με τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, θα μας οδηγήσουν σε αξιόπιστα 

συμπεράσματα αναφορικά με την εικόνα του αντικειμένου της Θ.Α. στο 

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο.  
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16.3 Η Πρωτοτυπία της Έρευνας 

     Η πρωτοτυπία της παρούσας μελέτης έγκειται  στη διαπραγμάτευση του εν λόγω 

ζητήματος σε ένα θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. Μέσα από τη θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος αυτού θα αναδειχθούν πολύτιμες πληροφορίες για την 

προσφορά του διδακτικού αντικειμένου της Θ.Α. στο Ο.Σ. και θα εντοπιστούν τα 

βασικά εκείνα χαρακτηριστικά, τα οποία συνθέτουν το «παζλ» της δραστηριότητας 

αυτής στο πρόγραμμα. 

     Ωστόσο, η εργασία αυτή δεν θα περιοριστεί στα πλαίσια μιας βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, αλλά αντίθετα θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εξεταστούν όλα τα σχετικά με τη μελέτη μας ζητήματα, μέσα από το συνδυασμό 

διαφόρων ερευνητικών τεχνικών. Γι’αυτό το λόγο θα συγκεντρωθούν πολύτιμα 

δεδομένα μέσα από την επιτόπια παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και 

τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, που θα ληφθούν από τους εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας (θεατρολόγους). Επιπλέον, στα στοιχεία που θα προκύψουν από τις εν 

λόγω μεθόδους, θα προστεθούν σημαντικά ευρήματα, τα οποία αφορούν στους 

μαθητές και ειδικότερα στις απόψεις και τις στάσεις τους για το συγκεκριμένο 

διδακτικό αντικείμενο. Για τη συλλογή των δεδομένων αυτών καθίσταται 

απαραίτητη η οργάνωση και πραγματοποίηση ομαδικών συνεντεύξεων στους 

μαθητές-διαδικασία, η οποία θεωρείται επίπονη, χρονοβόρα και με αυξημένες 

απαιτήσεις ως προς την ολοκλήρωσή της. 

    Με αφετηρία και βάση τα πορίσματα των θεωρητικών μελετών θα 

επανατροφοδοτηθεί το εν λόγω επιστημονικό πεδίο με τα συμπεράσματα και 

στοιχεία, που θα εξαχθούν μέσα από τη  δική μας ερευνητική προσπάθεια. 

    Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, εντοπίζεται και η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας. 

Στο ζήτημα, το  οποίο η ίδια πραγματεύεται και στο σύνθετο τρόπο προσέγγισής του 

(συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών).      
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16.4 Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι της Έρευνας 

      Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό της τη διαπίστωση της εικόνας που 

παρουσιάζει η Θ.Α. στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία της Κρήτης, και της θέσης 

που αυτή καταλαμβάνει σε σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμα, όπως αυτά 

καταγράφονται  μέσα από τη σύγκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

λειτουργίας τους. Οι επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας-άμεσα συνυφασμένοι 

με το σκοπό της-διατυπώνονται παρακάτω με τη μορφή διερευνητικών 

ερωτημάτων: 

� Εντοπίζονται σημεία σύγκλισης αναφορικά με τη δομή και οργάνωση της 

Θ.Α. στο ολοήμερο πρόγραμμα (όπως αυτή διαφαίνεται στη θεωρία και την 

πράξη); 

� Σε ποιους χώρους πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της Θ.Α. στο 

Ολοήμερο; 

� Τι υλικά και μέσα (οπτικοακουστικά και μη) χρησιμοποιούνται κατά την 

εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων από τους διδάσκοντες; 

� Ποια είναι η ώρα έναρξης και λήξης των εν λόγω δράσεων; 

� Εντοπίζεται η ενοποίηση ωρών στο πρόγραμμα; 

� Τηρείται η υποχρεωτική παρακολούθησή του από όλους τους μαθητές; 

� Λειτουργεί η Προαιρετική Ζώνη του Ολοήμερου; 

� Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δυο κύκλους μαθημάτων με αντίστοιχο 

περιεχόμενο δραστηριοτήτων για καθέναν από αυτούς; 

� Ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών καλούνται να προσφέρουν το συγκεκριμένο 

διδακτικό αντικείμενο και πόσες ώρες προβλέπονται γι’αυτό την εβδομάδα; 

� Το μάθημα της Θ.Α. πραγματοποιείται τις τελευταίες ώρες του 

προγράμματος; 

� Υιοθετούνται από αυτούς οι τεχνικές, οι οποίες προτείνονται από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα; Προτιμώνται περισσότερο από τους 

εκπαιδευτικούς ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων και για 

ποιο/ους λόγο/ους συμβαίνει αυτό; Εμφανίζονται στο πρόγραμμα άλλες 

συναφείς με το αντικείμενο δράσεις; 
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� Τί στόχους θέτουν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας (θεατρολόγοι) κατά την 

εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων;  Αυτοί εναρμονίζονται με τους 

προβλεπόμενους στόχους του Προγράμματος Σπουδών; Οι εν λόγω στόχοι 

γνωστοποιούνται στους μαθητές; 

� Σε ποιο βαθμό ενεργοποιούνται οι μαθητές  και με ποιο τρόπο συμμετέχουν 

αυτοί στις δραστηριότητες της Θ.Α. στο Ολοήμερο; 

� Συνδέονται από τους διδάσκοντες οι διάφορες μορφές Θ.Α. με αντίστοιχες 

δραστηριότητες κάποιου άλλου μαθήματος της πρωινής ζώνης 

(διαθεματικότητα); 

� Ποιος είναι ο βαθμός επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητών και των 

τελευταίων μεταξύ τους, κατά την πραγματοποίηση αυτών των δρωμένων; 

� Συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας τα εγχειρίδια του μαθήματος 

(δασκάλου και μαθητή) της πρωινής ζώνης, πριν από την εφαρμογή των 

σχετικών δραστηριοτήτων και για ποιο/ους λόγο/ους συμβαίνει αυτό; 

� Πόσο χρόνο διαρκούν οι εκάστοτε δραστηριότητες; Επαρκεί ο χρόνος για 

αυτές; 

� Από πού αντλούν οι εκπαιδευτικοί τα θέματά τους για τις εν λόγω 

δραστηριότητες; 

� Ποιο/ους ρόλο/ους αναλαμβάνουν αυτοί στην όλη διαδικασία; 

� Οι μαθητές απολαμβάνουν και ευχαριστούνται τη συμμετοχή τους σε αυτές 

τις δραστηριότητες;  

� Αυτοί προτιμούν ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων; 

� Παρουσιάζονται προβλήματα και δυσκολίες από τη συμμετοχή των μαθητών 

στις διάφορες δραστηριότητες Θ.Α. στο Ο.Σ. και ποια είναι αυτά; 

� Ποιος είναι και πόσο σημαντικός θεωρείται ο ρόλος των εμπλεκόμενων 

φορέων στο πρόγραμμα; Διαπιστώνεται συνεργασία μεταξύ των εν λόγω 

φορέων; 

� Οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί ειδικότητας και μαθητές) είναι 

ικανοποιημένοι από τον τρόπο, με τον οποίο πραγματοποιούνται οι σχετικές 

δράσεις στη σχολική τους μονάδα; 
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� Τέλος, επιθυμούν οι ίδιοι να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαφόρων μορφών Θ.Α. στο πρόγραμμα 

του Ο.Σ;  

16.5 Ερευνητικές Στρατηγικές Προσέγγισης του Θέματος 

     Η έρευνα αυτή ανήκει στις αποκαλούμενες «περιγραφικές έρευνες», οι οποίες 

σύμφωνα με τον Τσιπλητάρη (1994,σ.126) ‘περιγράφουν γεγονότα και καταστάσεις, 

όπως αυτά παρουσιάζονται στον φυσικό τους χώρο’. 

    Ωστόσο, όπως φαίνεται από τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους της μελέτης, 

είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας πολυμεθοδολογικής προσέγγισης , έτσι ώστε να 

παρουσιαστούν ολοκληρωμένα και σε βάθος οι βασικές συνιστώσες του εν λόγω 

θέματος. Κατά τους Cohen-Manion (1997,σ. 329) η περιπλοκότητα της διαδικασίας 

διδασκαλίας-μάθησης στα πλαίσια της σχολικής τάξης καθιστά τη 

μονομεθοδολογική προσέγγιση άκρως περιορισμένη και μερικές φορές 

παραπλανητική. Μάλιστα, οι ίδιοι μελετητές εκπαιδευτικής έρευνας υποστηρίζουν 

ότι ‘ οι πολλαπλές μέθοδοι είναι κατάλληλες, όταν μια διαμφισβητούμενη άποψη 

για την εκπαίδευση πρέπει να αξιολογηθεί πληρέστερα (Cohen L.-Manion L.,1997,σ. 

331). 

    Οι παραπάνω πεποιθήσεις ισχύουν σαφώς και για τα ζητήματα, που 

πραγματεύεται η εν λόγω έρευνα. Η Θ.Α στο Ο.Σ. δεν έχει απασχολήσει ερευνητικά 

τους ειδικούς επιστημονικούς κύκλους. Τα στοιχεία, που απορρέουν για το 

συγκεκριμένο θέμα προέρχονται κυρίως από πηγές πληροφόρησης του Υπουργείου 

Παιδείας ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών (Δ.Ο.Ε, Α.Δ.Ε.Δ.Υ κ.τ.λ.). Γι’αυτό το 

λόγο θεωρείται απαραίτητη η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της 

κατάστασης. Αυτή η εικόνα θα προέλθει μέσα από ερευνητική προσέγγιση 

πολλαπλών στρατηγικών για το εν λόγω ζήτημα. 

    Με αφετηρία τις παραπάνω επισημάνσεις, προχωρήσαμε στην «τριγωνοποίηση» 

δηλαδή ‘τη χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη 

κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς’ (όπ.π., σ.321). Η μορφή 

«τριγωνοποίησης» που επιλέγεται από τον εκάστοτε ερευνητή εξαρτάται σημαντικά 

από το σκοπό της μελέτης (Meijer P. et al.,2002.p.146). 
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    Ο συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών κρίνεται απαραίτητος και σε αυτήν την 

περίπτωση, καθώς εξετάζονται με την έρευνα αυτή διαφορετικά τμήματα και όψεις 

ενός φαινομένου (βλ. Θ.Α. στο Ο.Σ.) και παράλληλα δίνονται απαντήσεις στα 

διαφορετικά ερευνητικά ερωτήματα με διαφορετικούς τρόπους και από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες (Mason J., 2003, σ. 63). Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να παραβλέπεται το γεγονός της καταλληλότητας των τεχνικών 

«τριγωνοποίησης» σε καταστάσεις αναζήτησης μιας περισσότερο ολιστικής άποψης 

των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (Cohen L.-Manion L.-Morrison K., 2008, σ. 194). 

Επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισμό, καταλήγουμε στις σκέψεις της 

Αυγητίδου (2002, σ.71), η οποία θεωρεί τη διασταύρωση των πληροφοριών μιας 

έρευνας μέσα από ποικίλες μεθόδους  ως το πρόκριμα για την ανακάλυψη πιθανών 

αντιφάσεων στις απαντήσεις των υποκειμένων (κυρίως των παιδιών). 

    Για όλους της παραπάνω λόγους, επιλέξαμε την «τριγωνοποίηση» και στην δική 

μας ερευνητική προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε σκόπιμο να υιοθετηθούν οι 

ακόλουθες στρατηγικές (μέθοδοι και τεχνικές): 

 

Η Φαινομενολογική Παρατήρηση 

    Από τις καταλληλότερες στρατηγικές προσέγγισης του εν λόγω ερευνητικού 

ζητήματος κρίνεται η παρατήρηση. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για το δικό μας 

ερευνητικό σχέδιο, καθώς μέσα από αυτή θα συγκεντρωθούν σημαντικές 

πληροφορίες για τις ιδιότητες μιας κοινωνικής ομάδας (π.χ. εκπαιδευτικοί 

ειδικότητας, μαθητές) στα πλαίσια της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος 

(Κανακίδου Ε., 2001, σ.σ. 52-53). Σύμφωνα με τον Καραγεώργο (2002, σ.166) η 

παρατήρηση διαθέτει το πλεονέκτημα (σε σχέση με τις υπόλοιπες ερευνητικές 

μεθόδους και τεχνικές) της αντικειμενικότητας στη συλλογή των δεδομένων, καθώς 

οι μετρήσεις της πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ερευνητή και δεν στηρίζονται 

στις υποκειμενικές απαντήσεις και περιγραφές των συμμετεχόντων.  Στα ίδια 

πλαίσια κινείται και ο ερευνητικός προβληματισμός της Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη (στο 

Παπαγεωργίου Γ., 2004, σ.σ. 283-284), η οποία θεωρεί την παρατήρηση ως ‘ την 

προσφορότερη μέθοδο συλλογής και ανάλυσης στοιχείων για την αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας’. 
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    Ωστόσο, με την παρατήρηση θα διαμορφώσουμε μια πληρέστερη και 

αυθεντικότερη σύλληψη της εικόνας που θα παρουσιάσει η Θ.Α. στο Ο.Σ. 

εξετάζοντας την φιλοσοφία του, την κτιριακή του υποδομή, το Αναλυτικό του 

Πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας του, τη μεθοδολογίας της διδασκαλίας και της 

εμπλεκόμενους σε αυτό φορείς. 

    Οι συγκεκριμένες ερευνητικές κατηγορίες προέκυψαν από τη μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας και αντανακλούν σε αυτό, που θα χαρακτηρίζαμε γενικότερα ως 

‘εικόνα της Θ.Α. στο Ο.Σ.’. 

    Εντούτοις, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εν λόγω μέθοδο, 

καθώς αυτή καθίσταται ιδιαίτερα περίπλοκη στο χώρο της αγωγής, διότι συναντά 

εγγενείς δυσκολίες και επηρεάζεται αρνητικά από ορισμένες μεταβλητές (Bell 

J.,1997,σ.169,Μπέλλας Θ., λήμμα στην Π.Ψ.Ε.Λ, Τομ.7,σ.3746). O Hopkins (2002, 

p.p. 72-73) προτείνει ένα κύκλο παρατηρήσεων σε τρία στάδια-φάσεις: α) την 

οργανωτική συνάντηση, β) την καθαυτό παρατήρηση στην σχολική τάξη και γ) τη 

συζήτηση ανατροφοδότησης. 

    Στην δική μας έρευνα η παρατήρηση θα χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτική ή 

συμπληρωματική μέθοδος συλλογής δεδομένων των συνεντεύξεων, που θα 

ακολουθήσουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (Baker Th.,1994,p.244,Robson 

C.,2007, σ.370). 

    Θεωρούμε ότι η εν λόγω μέθοδος καθίσταται σημαντική για την ανάδειξη των 

ιδιαίτερων πτυχών του υπό μελέτη ερευνητικού ζητήματος, καθώς μέσα από αυτήν 

αποτυπώνεται η πραγματική συμπεριφορά των υποκειμένων της έρευνας και 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βάθος και την περιπλοκότητα των φαινομένων (όπου 

παρατηρούνται) (Δημητρόπουλος Ευστ.,1998, σ.σ.177-178, Mason J., 2003,σ.σ.137-

138). Άλλωστε η παρατήρηση θεωρείται αποτελεσματική για τη διερεύνηση 

μορφών κοινωνικής δράσης, οι οποίες εξελίσσονται μέσα στο χρόνο και διαθέτουν 

αρχή, μέση και τέλος (Παπαδοπούλου Β.,1999, σ.33). 

    Μέσα από την παρατήρηση θα προκύψουν στοιχεία, για τα οποία οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα δεν θα μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα στις 

συνεντεύξεις, όπου θα ακολουθήσουν (Cohen L.-Manion L.-Morrison K., 2008, σ. 

513). 



 170 

    Στη συνέχεια, η ερευνητική μας προσπάθεια επικεντρώθηκε στην επιλογή του 

κατάλληλου για τη δική μας μελέτη είδους παρατήρησης. Από τις διάφορες μορφές 

της επιλέχθηκε από τον γράφοντα η φαινομενολογική παρατήρηση, διότι-μέσω 

αυτής τα φαινόμενα καταγράφονται ‘όπως αυτά υποπίπτουν στις αισθήσεις μας, 

απαλλαγμένα από τα επουσιώδη και απογυμνωμένα από υποκειμενικές κρίσεις και 

συναισθηματικές καταστάσεις’ (Πυργιωτάκης Ι., 2000β, σ.117). Όπως επισημαίνει 

εύστοχα ο ίδιος μελετητής, η συλλογή των δεδομένων στη φαινομενολογική 

παρατήρηση ακολουθεί την τριπλή αναγωγή: α) εξουδετέρωση προκαταλήψεων-

προγενέστερων απόψεων, β) αποδέσμευση από προηγούμενες γνώσεις και θεωρίες 

και γ) παραγκωνισμός της ιστορικής παράδοσης (αν διαθέτει η Θ.Α. στο Ο.Σ.) (όπ.π., 

σ.117). Επομένως, μέσα από την τριπλή αναγωγή θα αναδειχθεί η πραγματική 

εικόνα που παρουσιάζει η Θ.Α. στο Ο.Σ., απογυμνωμένη εντελώς από τα στοιχεία, 

τα οποία, πιθανότατα, θα θεωρηθούν επουσιώδη και θα αλλοιώσουν την ασφαλή 

αποτύπωση της πραγματικότητας. 

    Η διαδικασία της παρατήρησης θα ολοκληρωθεί σε τέσσερεις φάσεις: α)την 

προετοιμασία, β)την διεξαγωγή της, γ) την ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων 

και τέλος δ) την αξιολόγησή της (Δημητρόπουλος Ευστ.,1998, σ.σ.176-177).  

 

Η Ημιδομημένη Συνέντευξη 

     Σημαντικό μέσο για την εν λόγω ερευνητική προσπάθεια αποτελεί και η 

συνέντευξη στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πραγματοποιούν τη Θ.Α. στο Ο.Σ. Με 

τις συγκεκριμένες ερωτήσεις θα αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με 

τις επιμέρους δομές του θέματος, που εξετάζεται (βλ. στόχους έρευνας).  

     Σύμφωνα με το Φίλια (2004, σ.130) πρόκειται για ‘μια τεχνική, η οποία 

οργανώνει μια σχέση προφορικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, έτσι 

ώστε να επιτρέψει στο ένα από αυτά να συλλέξει πληροφορίες από το άλλο για ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο’. 

    Η φύση του θέματός της και η περιπλοκότητά του ήταν αυτή, η οποία κατέστησε 

απαραίτητη την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής στο ερευνητικό μας σχέδιο 

(Μπέλλας Θ., λήμμα στην Π.Ψ.Ε.Λ., Τομ.8,σ.4566, Μετοχιανάκης Η., 1999, σ.121). 

Επιπλέον, η συνέντευξη ενδείκνυται ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις, όπου διερευνώνται 
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στάσεις, προτιμήσεις ή επιθυμίες μεμονωμένων μελών μιας κοινωνικής ομάδας 

(Κανακίδου Ε., 2001, σ.σ. 52-53, Sommer B.-Sommer R.,χ.χ., p.107). 

    Η επιλογή της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου στην εν λόγω μελέτη 

κατέστη σημαντική και εξαιτίας των πλεονεκτημάτων, που αυτή διαθέτει σε σχέση 

με άλλες τεχνικές έρευνας. Η ευελιξία και ο αυθορμητισμός που η ίδια προσφέρει, η 

παρατήρηση της μη λεκτικής επικοινωνίας του ομιλητή, η σε βάθος κατανόηση της 

περιπλοκότητας των αφηγήσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

τη Θ.Α. και η δυνατότητα μεθοδολογικού τριγωνισμού καθιστούν τη συνέντευξη 

απαραίτητο εργαλείο για κάθε παρόμοια έρευνα (Bailey K.,1982,p.182,Cohen L.-

Manion L.,1997,σ. 374, Mason J.,2003,σ.σ.95-97). Ακόμη, μέσα από την εν λόγω 

τεχνική θα μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε 

γεγονότα και μπορούν, ταυτόχρονα, να επαληθευτούν ή να συγκριθούν μεταξύ τους 

(Nisbet J.-Entwistle N.,1978,σ.43,Βάμβουκας Μ, 1997, σ.245). 

    Ωστόσο, θεωρείται σημαντικό να έχει προηγηθεί μια σωστή διάρθρωση και 

προετοιμασία της συζήτησης, ώστε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να 

συγκεντρωθούν πολυάριθμες πληροφορίες σχετικές με το σκοπό και τους 

επιμέρους στόχους της έρευνας (Φίλιας Β., 2004,σ.131). 

    Ξεχωριστή προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους 5 παράγοντες, οι οποίοι 

εμπλέκονται και δρουν σε μια συνέντευξη (ο ερωτών, ο ερωτώμενος, το θέμα, το 

πλαίσιο και το κλίμα-ατμόσφαιρα επικοινωνίας(Δημητρόπουλος Ευστ.,1998, σ.197). 

Ωστόσο, ποιο είδος συνέντευξης πρέπει να επιλεγεί; Οι Mac Naughton-Rolfe-

Blatchford (2001, p.190) υποστηρίζουν ότι οι λιγότερο δομημένες συνεντεύξεις 

διαπιστώνονται καταλληλότερες, όταν μια ερευνητική περιοχή είναι ανεξερεύνητη 

και υπάρχει αρκετός χρόνος για την ανάλυση των δεδομένων και ευρημάτων της 

έρευνας. 

    Από τις διάφορες μορφές συνέντευξης επιλέχθηκε η ημιδομημένη ή 

ημικατευθυνόμενη. Σε αυτόν τον τύπο της, το υποκείμενο της έρευνας διαθέτει 

μεγάλη πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεών του, ενώ ο συνεντευκτής 

περιορίζει στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις του και «κατευθύνει» διακριτικά τον 

ερωτώμενο στο να συζητάει για θέματα, τα οποία άπτονται του σκοπού και των 

στόχων της έρευνας (Βάμβουκας Μ, 1997, σ.232). Αυτός ο τύπος συνέντευξης 

αφήνει μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας στον ερευνητή ως προς τη διάταξη των 
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ερωτήσεων, τη διατύπωσή τους και την παροχή πρόσθετων εξηγήσεων σε αυτόν, 

που ερωτάται. Γι’αυτό σύμφωνα με τον Robson (2007,σ.321) οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται σε ευέλικτα ποιοτικά σχέδια έρευνας. 

    Στην ημιδομημένη συνέντευξη εντοπίζεται ένας σημαντικός κορμός ερωτήσεων, 

στις οποίες δίνει απαντήσεις ο ερωτώμενος. Πέρα από αυτές προσφέρεται η 

δυνατότητα στον ερευνητή να προσαρμόζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας, 

που εξελίσσεται εκείνο το χρονικό διάστημα με τη δυνατότητα για υποβολή 

πρόσθετων ερωτήσεων, οι οποίες θα φωτίσουν περισσότερο την κατάσταση 

(Phillips B.,1976,p.228) . 

 

Η Ομαδική Συνέντευξη στους μαθητές 

‘Ομάδες Εστίασης’ (Focus Groups) 

    Για τη διερεύνηση των απόψεων και γνωμών των μαθητών, οι οποίοι 

συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχθηκε η τεχνική των ‘Ομάδων 

Εστίασης’ (Focus Groups).  

    Ουσιαστικά, πρόκειται για ‘μια μορφή ποιοτικής μεθόδου, η οποία εφαρμόζεται 

για να συλλέξει πλούσια δεδομένα μιας μικρής ομάδας ατόμων, τα οποία 

συμφωνούν να επικεντρωθούν σε ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος’ (Wilkinson D.-

Birmingham P.,2003,p.90). Η ίδια μέθοδος αποτελεί ένα είδος ομαδικής 

συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στην 

αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, που συζητούν για ένα θέμα. Αυτή η μορφή 

αλληλεπίδρασης προσφέρει την ευκολότερη και αβίαστη διατύπωση των απόψεων 

των υποκειμένων της έρευνας (Robson C.,2007, σ.339, Cohen L.-Manion L.-Morrison 

K., 2008, σ. 485). 

    Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου αποτέλεσε μονόδρομο, καθώς η ίδια 

εμφανίζει πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία διευκολύνουν το έργο του ερευνητή, 

προσφέροντας σε αυτόν πολύτιμα δεδομένα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 

δίνοντας του παράλληλα απαντήσεις στα διερευνητικά του ερωτήματα. Ειδικότερα, 

με τα ‘Focus Groups’ αναπτύσσονται εποικοδομητικές συζητήσεις, οι οποίες 

περιέχουν ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων, στηριζόμενες στην άμεση αλληλεπίδραση 

και την ομαδική δυναμική της ομάδας-σχολικής τάξης (Kaplowitz M.,2000,p.420, 

Ιωσηφίδης Θ.,2008, σ.134). Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένες συνεντεύξεις θεωρούνται 
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λιγότερο χρονοβόρες σε σχέση με τις ατομικές, συγκεντρώνουν ποικιλία γνωμών και 

δεδομένων και καθίστανται λιγότερο «απειλητικές» για τα παιδιά, εξαιτίας της 

ομαδικής τους έκθεσης στις ερωτήσεις του συνεντευκτή. Επιπλέον, η διαδικασία 

χαρακτηρίζεται από μια σχετική ευελιξία και δημοκρατικότητα (απόλυτη ισοτιμία 

μελών ομάδας) και παρέχει βοήθεια της συμμετέχοντες να απολαύσουν την 

εμπειρία αυτή. Πολλές φορές οι απρόθυμοι μαθητές είναι δυνατόν να 

«παρασυρθούν» από τους συμμαθητές τους και να παρακινηθούν να εκφράσουν 

σκέψεις και συναισθήματα με ένα πιο «ανώδυνο» τρόπο (Breakwell Gl.,1995.σ.105, 

Cohen L.-Manion L.,1997,σ. 395, Ιωσηφίδης Θ.,2003,σ.59, Lankshear C.-Knobel 

M.,2004,p.208, Robson C.,2007, σ.338, Cohen L.-Manion L.-Morrison K., 2008, σ. 

484). Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003,σ.59 και 2008,σ.σ.135-136) οι ‘Ομάδες 

Εστίασης’ ενδείκνυνται ‘σε περιπτώσεις διερεύνησης της οργάνωσης και 

λειτουργίας οργανισμών και οργανωμένων κοινωνικών ομάδων’ (βλ. μαθητές της 

τμήματος Ολοήμερου). 

    Στην δική μας περίπτωση, οι ‘Ομάδες Εστίασης’ καθίστανται ιδιαίτερα ωφέλιμες 

και αποτελεσματικές για την «τριγωνοποίηση» με άλλες μεθόδους και τεχνικές (π.χ. 

παρατήρηση, ημιδομημένη συνέντευξη), καθώς στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

προσέγγισης θα μπορέσουμε να διασταυρώσουμε πληροφορίες και να δώσουμε 

αξιόπιστες απαντήσεις στα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης 

(Ιωσηφίδης Θ.,2003,σ.60, Cohen L.-Manion L.-Morrison K., 2008, σ. 486). 

 

Η Ερμηνευτική Μέθοδος 

    Η σύνδεση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων μεθόδων και τεχνικών θα 

πραγματοποιηθεί μέσα από την ερμηνευτική διαδικασία. Η ερμηνευτική αποτελεί 

τη μέθοδο της κατανόησης του λόγου και ειδικότερα των ίδιων των κειμένων 

(Μετοχιανάκης Η.,1999,σ.128, Βερτσέτης Αθ.,2003, σ.119). Η συγκεκριμένη μέθοδος 

επιδιώκει τη σύλληψη και κατανόηση των εσωτερικών πτυχών και προεκτάσεων 

του υπό διερεύνηση ζητήματος, μέσα από την αναγνώριση της καθολικής του 

εμπειρίας (Πυργιωτάκης Ι.,2000β,σ.104). Η παρουσία της ερμηνευτικής στην 

παιδαγωγική έρευνα καθίσταται έντονη, διότι η εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν 

είναι άψυχη και ουδέτερη, αλλά αντικατοπτρίζει το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 
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περιεχόμενο του χωροχρόνου, μέσα στο οποίο αυτή διαμορφώνεται (Πυργιωτάκης 

Ι.,2000β,σ.107). 

    Για τη διαπίστωση της εικόνας της Θ.Α. στο Ο.Σ. θεωρείται αναγκαία η κριτική 

παρέμβαση στα δεδομένα της έρευνας. Η παρέμβαση αυτή δεν θα περιοριστεί μόνο 

στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, αλλά θα επεκταθεί και στα αποτελέσματα, που 

θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Η κριτική σε αυτό το 

σημείο θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς ‘μια ερμηνεία μπορεί να είναι πιο πιθανή 

από μια άλλη, ωστόσο μπορεί να μην είναι και αδιαμφισβήτητα αληθινή’. Γι’αυτό το 

λόγο γίνεται αναφορά για διυποκειμενικότητα στην έρευνα (Πυργιωτάκης Ι.-

Παπαδάκης Ν. στο Χάρης Κ.-Πετρουλάκης Ν.-Νικόδημος Σ.επιμ.,1999,σ.854). Η 

λειτουργικότητα της εν λόγω μεθόδου στην δική μας μελέτη έγκειται στη 

δυνατότητα, που η ίδια προσφέρει για διάκριση του ουσιώδους από το 

επουσιώδες, στην διασταύρωση των πληροφοριών και στην ανασύνθεσή τους σε 

ενιαίο όλο (Πυργιωτάκης Ι.,2000β,σ. 108).  

    Χρέος του ερευνητή κατά τους Πυργιωτάκη-Παπαδάκη (2000,σ.92) αποτελεί η 

υποβολή του στο συνεχές βάσανο της ερμηνευτικής διαδικασίας ‘προς αναζήτηση’ 

της αλήθειας από το χάος της πληροφόρησης. 

     Στα πλαίσια της εν λόγω αναζήτησης επιχειρήθηκε η διασταύρωση των 

πληροφοριών και η συγκριτική αποτίμηση των δεδομένων που προέκυψαν, τόσο 

από το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης, όσο και από τις προεπιλεγμένες 

μεθόδους και τεχνικές (φαινομενολογική παρατήρηση, ημιδομημένη συνέντευξη, 

‘Ομάδες Εστίασης’). 

    Μέσα από τη σύγκριση και αντιπαράθεση των ερευνητικών μας δεδομένων θα 

καταλήξουμε στην ερμηνεία τους και την κατάθεση συμπερασμάτων αναφορικά με 

την εικόνα της Θ.Α. στο Ο.Σ. Αρωγό σημαντικό στην παραπάνω προσπάθεια θα 

αποτελέσει η βασική αρχή της ερμηνευτικής μεθόδου για ‘συνάφεια του όλου προς 

τα επιμέρους’ και το αντίστροφο (Πυργιωτάκης Ι., λήμμα στην Π.Ψ.Ε.Λ.,Τομ.4, 

σ.2133). 

    Αποτέλεσμα της εν λόγω προσπάθειας για ερμηνεία των δεδομένων μας, θα είναι 

η βαθύτερη σύλληψη της εικόνας του διδακτικού αυτού αντικειμένου. 

    Με την απαραίτητη συνδρομή της ερμηνευτικής μεθόδου θα δεθούν αρμονικά οι 

διάφορες ερευνητικές στρατηγικές, που θα υιοθετήσουμε και θα αναδυθούν στην 
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επιφάνεια αξιόλογα και διασταυρωμένα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Το 

παρακάτω σχήμα απεικονίζει χαρακτηριστικά τον τρόπο ερευνητικής μας 

προσέγγισης στο ‘υπό μελέτη’ ζήτημα: 

Σχήμα 4: Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος 

             Η Θεατρική Αγωγή στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία της Κρήτης        

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

16.6 Τα Μέσα Συλλογής των Δεδομένων της Έρευνας 

 Στο επόμενο τμήμα της μελέτης θα περιγραφούν τα εργαλεία, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των ερευνητικών μας δεδομένων. Τα 

συγκεκριμένα μέσα κατασκευάστηκαν από το γράφοντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας και ειδικότερα στο σκοπό και τους 

επιμέρους στόχους της. 

    Παρά τη σπουδαιότητα της εν λόγω φάσης διαπιστώθηκαν σημαντικές δυσκολίες 

κατά την κατασκευή των ερευνητικών εργαλείων της μελέτης. Θεωρήθηκε 

σημαντικό τα μέσα συλλογής των δεδομένων μας να συγκεντρώνουν πληροφορίες, 

οι οποίες θα μας παρουσιάζουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τη Θ.Α. στο Προαιρετικό 

Ο.Σ. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να μπορούν να διασταυρωθούν 

από διαφορετικά μέσα-εργαλεία και να μην θεωρούνται αποσπασματικές και 

αποκομμένες μεταξύ τους. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα μέσα και οι 

τεχνικές συλλογής δεδομένων, όπου θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή της εν 

λόγω έρευνας: 

 

Το Δελτίο Παρατήρησης 

        Το εύρος των δεδομένων, που θα αντληθούν κατά το συγκεκριμένο στάδιο, 

επέβαλλε την κατασκευή οργάνου παρατήρησης, σύμφωνα με το σκοπό και τους 

       Θεωρία 
(βιβλιογραφία, Νόµοι-
Εγκύκλιοι, Πρόγραµµα 
Σπουδών) 

Έρευνα 
  (Παρατήρηση 

Ηµιδοµηµένη Συνέντευξη 
Focus groups, Ερµηνευτική) 
 

Ερµηνευτική Μέθοδος 
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επιμέρους στόχους της έρευνας. Γι’αυτό το λόγο δομήθηκε η παρακάτω κλείδα 

παρατήρησης, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο μια 

γενικότερη κωδικοποιημένη εικόνα της κατάστασης, αναφορικά με τις 

δραστηριότητες της Θ.Α. στο Προαιρετικό Ο.Σ. 

    Το ‘Δελτίο Παρατήρησης’ (όπως χαρακτηριστικά τιτλοφορείται) προσφέρει στην 

αρχή του την δυνατότητα στον ερευνητή να καταγράψει μια σειρά πληροφοριών, 

αναφορικά με το χώρο και το χρόνο διεξαγωγής των παρατηρήσεων (ημερομηνία, 

ώρα, σχολείο, τάξη, αριθμός μαθητών και όνομα εκπαιδευτικού). Ουσιαστικά, 

πρόκειται για τα εισαγωγικά στοιχεία της διαδικασίας. 

    Παρακάτω το συγκεκριμένο εργαλείο υποδιαιρείται σε πέντε βασικά τμήματα. Το 

πρώτο μέρος από αυτά αναφέρεται στην κτιριακή-υλικοτεχνική υποδομή του 

μαθήματος και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Πιο συγκεκριμένα σε αυτό το 

τμήμα διερευνώνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α. Κτιριακή-Υλικοτεχνική Υποδομή 

Ο Χώρος 

Το μάθημα πραγματοποιείται σε: 

Αίθουσα Ολοημέρου:                       Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Σχολείου: 

Εργαστήριο Θ.Α (ειδική αίθουσα):               Τάξη πρωινού προγράμματος: 

Άνεση χώρου:  ναι – όχι 

Καθαρή Τάξη:……………………………..Φωτεινή Τάξη:……………………………………….. 

Ύπαρξη άλλων χώρων-εργαστηρίων:   

Ο Εξοπλισμός:  

Σύγχρονα Ο/Α Μέσα 

Ραδιοκασετόφωνο         DVD-player      Η/Υ        προτζέκτορας 

Cd-player        αρμόνιο-συνθεσάιζερ        βιντεοκασέτες      μηχανή σλάιντς    

video         τηλεόραση  Κάτι άλλο:……….. Τι;………………………………………… 

Βοηθητικοί Εξοπλισμοί 

ντουλάπια για φύλαξη         ράφια        μοκέτα        πάγκοι υλικού     σκηνή   

κουρτίνες       Κάτι άλλο: Τι;………………………………………………………………………..….. 

Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο: 

Άλλα Υλικά 

κορδέλες            πανιά-υφάσματα          χαρτιά-χαρτόνια  

άχρηστα-ανακυκλώσιμα υλικά     

Κάτι άλλο….Τι;………………………………………………..…………………………………………….. 

μέσα-υλικά διδασκαλίας:            του σχολείου:           του εκπαιδευτικού: 

 

    Το επόμενο τμήμα του ‘Δελτίου Παρατήρησης’ περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικές με το Ωράριο-Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εν λόγω αντικειμένου. Ειδικότερα, 

στο σημείο αυτό καταγράφονται τα παρακάτω: 



 177 

Β. Ωράριο-Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Έναρξη:                                   Λήξη: 

Ώρα του προγράμματος: 

Ενοποίηση ωρών (ενιαίο δίωρο):  Ναι       Όχι 

Τηρείται το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα;  Ναι       Όχι 

Ύπαρξη Προαιρετικής Ζώνης Λειτουργίας του Ολοήμερου:………………………. 

 

      Ακολουθεί το τρίτο μέρος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η παρατήρηση 

στοιχείων του Αναλυτικού Προγράμματος της Θεατρικής Αγωγής και του 

Προγράμματος Διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου. Τα παρατηρήσιμα 

αυτά στοιχεία παρατίθενται ακολούθως: 

Γ. Αναλυτικό Πρόγραμμα-Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικός που προσφέρει τη Θ.Α.:  απόφοιτος/η……………………………………. 

δύο κύκλοι:              (Α’-Β’-Γ’ τάξη)     (Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξη)    

προβλεπόμενες ώρες Θ.Α. την εβδομάδα:…………………….. 

μορφές δραματικής έκφρασης:   αυτοσχεδιασμός   παντομίμα    εργαστήριο γραφής 

αναλόγιο    χάπενινγκ    σκετς    θεατρική παράσταση      θέατρο σκιών (καραγκιόζης) 

μαριονέτες   κουκλοθέατρο   Δραματοποίηση   Θεατρικό Παιχνίδι 

κάτι άλλο:…… τι;…………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

άλλες σχετικές δραστηριότητες:  παρακολούθηση παραστάσεων      ανάγνωση έργων     

πρόβες για γιορτή      επίσκεψη σε θέατρο-γνωριμία με ηθοποιούς    συζητήσεις στην 

τάξη για το θέατρο            Κάτι άλλο:…….Τι;………………………………………………………… 

 

     Το τέταρτο (και πιο εκτεταμένο) μέρος της κλείδας παρατήρησης συλλέγει 

πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας του 

προγράμματος και της προσφοράς των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στο 

τμήμα αυτό εξετάζονται: 

Δ. Μεθοδολογία της  Διδασκαλίας 

στόχοι: κοινωνικοί - συναισθηματικοί - γνωστικοί - γνωριμία με το σώμα και τον 

εαυτό-γλωσσική ανάπτυξη-ψυχαγωγία-κινητικές δεξιότητες-εκτόνωση-καλλιέργεια 

ρυθμού Κάτι άλλο;……….. Τι;……………………………………………………………………………….…… 

γνωστοποίηση στόχων στα παιδιά: ναι- όχι 

βαθμός συμμετοχής-ενεργοποίησης μαθητών: πολύ μεγάλος-μεγάλος-μέτριος-

μικρός-καθόλου  

διαθεματικότητα (συνδυασμός με άλλα μαθήματα)     ποια;…………………………..……….. 

τρόπος συμμετοχής μαθητών: σε ομάδες-εταιρικά-ατομικά. Κάτι άλλο;….τι;….…….….. 

ομάδες εργασίας (εταιρική, ομαδική διδασκαλία)   αριθμός μελών:…………………...……. 

τρόπος συγκρότησης ομάδας:………………………………………………………………………….………… 

ατομικές δραστηριότητες…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

επικοινωνία: εκπαιδευτικού-μαθητών:                 μαθητών μεταξύ τους:     

χρήση πολλαπλών πηγών και υλικού:  ναι- όχι 



 178 

χρήση σχολικού εγχειριδίου Θ.Α. της πρωινής ζώνης: ναι-όχι 

χαλάρωση-προθέρμανση:   

δραστηριότητες: 

 

 

 

 

Διάρκεια των δραστηριοτήτων (περίπου) 

 

θέματα-πηγές άντλησης: 

 

επαρκεί ο χρόνος: ναι-όχι 

 

ρόλος εκπαιδευτικού: εμψυχωτής - συμπαίκτης - συντονιστής παιχνιδιού και 

συζήτησης - μαιευτήρας ιδεών - βοηθός-προμηθευτής υλικού – ψυχοπαιδαγωγός -

φορέας ερεθισμάτων - δημιουργός κατάλληλης ατμόσφαιρας. 

Κάτι άλλο;…Τι;……………………………………………………………………………………………………………. 

 

οι μαθητές ευχαριστιούνται με τις δραστηριότητες; ναι-όχι 

υπάρχουν μαθητές που δεν τους αρέσουν; ναι-όχι, πόσοι περίπου;…………………….…… 

πώς αντιμετωπίζονται αυτοί από την υπόλοιπη ομάδα;…………………………………..……….. 

προβλήματα πειθαρχίας παιδιών:……………………………………………………………………………… 

συγκρούσεις μελών ομάδας ή ομάδων μεταξύ τους:…………………………………………………. 

 

πώς αντιμετωπίστηκαν:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

άλλες δυσκολίες:………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

διαπίστωση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών:……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Το τελευταίο τμήμα του συγκεκριμένου εργαλείου περιλαμβάνει την 

παρατήρηση και συγκέντρωση πληροφοριών αναφορικά με τους εμπλεκόμενους 

φορείς στο πρόγραμμα, το ρόλο τους σε αυτό και το βαθμό συνεργασίας τους: 

Ε. Εμπλεκόμενοι Φορείς  

 

Συνεργασία Φορέων;   ναι-όχι 

 

με: 

Διευθυντή:  

Υπεύθυνο Ολοήμερου: 

άλλες ειδικότητες: 

δασκάλους πρωινής ζώνης: 

γονείς: 
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Ο ρόλος των παραπάνω φορέων στο πρόγραμμα φαίνεται μέσα από τη διδασκαλία 

του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό;  ναι-όχι 

 

     Η δομή της κλείδας είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε να προσφέρει τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να σημειώνει κάθε φορά τις παρατηρήσεις του στο 

χαρτί, τσεκάροντας μια ή περισσότερες επιλογές, οι οποίες έχουν προκαταχωρηθεί 

στο Δελτίο. Ταυτόχρονα, μπορεί ο ίδιος να σημειώσει και να προσθέσει (την ώρα 

του μαθήματος ή αργότερα στο διάλειμμα) περαιτέρω στοιχεία για την 

παρατηρούμενη από αυτόν συμπεριφορά της τάξης. Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο 

αυτό να διασαφηνιστεί, ότι οι προκαταχωρημένες στο Δελτίο  κατηγορίες 

συμπλήρωσης έχουν ως βάση τους το περιεχόμενο της σχετικής με το θέμα μας 

βιβλιογραφίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τον σκοπό και τους επιμέρους 

στόχους της δικής μας έρευνας. 

    Η συγκεκριμένη κλείδα ολοκληρώνεται με το σχετικό τμήμα, στο οποίο μπορούν 

να καταγραφούν τα περαιτέρω στοιχεία της παρατήρησης. Σε αυτό το μέρος 

μπορούν να συγκεντρωθούν άλλες πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν 

κωδικοποιηθεί στα προηγούμενα τμήματα του Δελτίου. Ειδικότερα, μπορούμε σε 

αυτό το σημείο να καταχωρήσουμε στοιχεία από άτυπες συζητήσεις μας με 

εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη λειτουργία του προγράμματος. Ακόμη, είναι 

δυνατόν να ενταχθούν εδώ πληροφορίες, οι οποίες δεν θα έχουν τυχόν προβλεφθεί 

κατά την κατασκευή του συγκεκριμένου οργάνου. 

    Σκοπός της παραπάνω διάρθρωσης της κλείδας παρατήρησης θεωρείται η 

διαμόρφωση μιας σφαιρικής, ολόπλευρης και ολοκληρωμένης εικόνας για την 

οργάνωση της Θ.Α. και ειδικότερα για τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος. Η 

καταγραφή των αποσπώμενων πληροφοριών μας διασφαλίζει τη δυνατότητα να 

οργανώσουμε αρτιότερα τα δεδομένα μας και να προβούμε στις απαραίτητες 

ταξινομήσεις, συγκρίσεις και συσχετίσεις, με γνώμονα και οδηγό, πάντα, το σκοπό 

και τους στόχους της έρευνας.  

 

Οι Ερωτήσεις Συνέντευξης στους Εκπαιδευτικούς 

    Καθοριστικό ρόλο, για τη διαπίστωση της εικόνας που εμφανίζει η Θ.Α. στο 

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, θα διαδραματίσουν και οι απαντήσεις των 
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εκπαιδευτικών ειδικότητας στις ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης. Μέσα 

από αυτές θα συγκεντρωθούν πολύτιμες πληροφορίες, αναφορικά με τη λειτουργία 

του συγκεκριμένου προγράμματος. Ειδικότερα, θα δοθούν απαντήσεις για τον 

τρόπο εφαρμογής των σχετικών δραστηριοτήτων στην απογευματινή ζώνη. Οι 

περισσότερες από τις επιλεγμένες ερωτήσεις είναι άμεσα συνυφασμένες με το 

σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας. 

    Η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίστηκε 

για την πρώτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 

κατάλληλη ατμόσφαιρα και το σωστό κλίμα επικοινωνίας μαζί τους. Επίσης, 

θεωρείται σκόπιμο να έχει μεσολαβήσει η γνωριμία αυτών με τον ερευνητή, ούτως 

ώστε τα παραπάνω πρόσωπα να γνωριστούν μεταξύ τους και να προσαρμοστούν 

καλύτερα στη διαδικασία της έρευνας, απαντώντας με ειλικρίνεια και 

υπευθυνότητα στις ερωτήσεις, που θα τους τεθούν. 

    Από μια πρώτη εκτίμηση, διαπιστώνεται ότι οι ερωτήσεις, που καταγράφονται 

στις ημιδομημένες συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, ανέρχονται στις είκοσι εννιά 

(29) και είναι με τη σειρά οι παρακάτω: 

Ερώτηση 1
η
:  

Εργάζεστε για πρώτη φορά σε Ολοήμερο Σχολείο (Ο.Σ.);  

 

Ερώτηση 2
η
:  

Σκέφτεστε να συμμετάσχετε και του χρόνου στο εν λόγω πρόγραμμα; Για ποιο 

λόγο; 

 
Ερώτηση 3

η
:  

Είστε απόφοιτος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή έχετε δεχτεί κάποια άλλη 

σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση για να πραγματοποιήσετε το εν λόγω 

αντικείμενο στο Ο.Σ.; 
 

Ερώτηση 4
η
:  

Θεωρείτε ότι, οι σπουδές σας και η επιμόρφωση που έχετε δεχτεί σας έχουν 

καταστήσει αποτελεσματικούς/ές για να προσφέρετε τη Θ.Α. στο Ο.Σ; 

 

Ερώτηση 5
η
:  

Αισθάνεστε ικανοποιημένοι/ες από το χώρο και τον εξοπλισμό που σας 

παρέχεται, για να εφαρμόσετε τις σχετικές δραστηριότητες;  

 

Ερώτηση 6
η
:  

Αν όχι, για ποιο λόγο δεν είστε ικανοποιημένος/η; Τι πιστεύετε ότι φταίει για 

την κατάσταση αυτή; 
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Ερώτηση 7
η
:  

Κατά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων Θ.Α θέτετε κάποιους 

στόχους; Αν ναι, τι στόχους διατυπώνετε;  

 

Ερώτηση 8
η
:  

Αυτοί οι στόχοι είναι εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα σπουδών του 

μαθήματος; 

 

Ερώτηση 9
η
:  

Εφαρμόζετε τις τεχνικές και δραστηριότητες Θ.Α., που προτείνονται από το 

πρόγραμμα ή προτιμάτε δικές σας; Για ποιο λόγο; 

  

Ερώτηση 10
η
:  

Δείχνετε προτίμηση σε ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων; Γιατί; 

 

Ερώτηση 11
η
:  

 Οι δραστηριότητες που οργανώνονται από εσάς, συνδέονται με αντίστοιχες 

άλλων μαθημάτων της πρωινής ζώνης;  

 

Ερώτηση 12
η
:  

Συμβουλεύεστε το βιβλίο για τη Θ.Α, που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του 

σχετικού μαθήματος της πρωινής ζώνης;  

 

Ερώτηση 13
η
:  

Συνήθως πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, οι οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε;  

 

Ερώτηση 14
η
:  

Θεωρείτε ότι ο χρόνος, που διατίθεται από το πρόγραμμα, επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των εκάστοτε επιλεγμένων από εσάς δραστηριοτήτων;  

 

Ερώτηση 15
η
:  

Είχατε ποτέ συνεχόμενο δίωρο δραστηριοτήτων; 

 

Ερώτηση 16
η
:  

Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από πού αντλείτε τα θέματά 

σας;  

 

Ερώτηση 17
η
:  

Τα επιλεγμένα από εσάς θέματα προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης; 

 

Ερώτηση 18
η
:  

Πόσο ενεργά συμμετέχετε στην όλη διαδικασία;  
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Ερώτηση 19
η
:  

Τι ρόλο/ρόλους αναλαμβάνετε κατά την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων; 

 

Ερώτηση 20
η
:  

Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων και υλικών για τις διάφορες δραστηριότητες, 

που πραγματοποιείτε;  

 

Ερώτηση 21
η
:  

Χρησιμοποιείτε περισσότερο τον εξοπλισμό του σχολείου ή δικά σας 

αντικείμενα;  

 

Ερώτηση 22
η
:  

Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

δραστηριότητες της Θ.Α;  

Ερώτηση 23
η
:  

Συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά και σε ποιο βαθμό στις εν λόγω ασκήσεις;  

 

Ερώτηση 24
η
:  

Αν ναι, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

Ερώτηση 25
η
:  

Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζετε 

προβλήματα, τα οποία δυσκολεύουν το έργο σας;  

 

Ερώτηση 26
η
:  

Τι προτείνετε εσείς για να επιλυθούν αυτά; 

 

Ερώτηση 27
η
:  

Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με τους παρακάτω φορείς: 

-το Διευθυντή του σχολείου; 

 

-τον Υπεύθυνο για το Ο.Σ; 

 

-τις υπόλοιπες ειδικότητες; 

 

-τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης; 

-τους γονείς; 

 

Ερώτηση 28
η
:  

Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας αυτής; 

 

Ερώτηση 29
η
:  

Έχετε να προσθέσετε ή να προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ο.Σ; 

 

    Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από τον γράφοντα στην αλληλουχία των ερωτήσεων. 

Προσωπικά  φροντίσαμε να εντάξουμε στην αρχή του σχεδίου της συνέντευξης τις 
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πιο «ανώδυνες ερωτήσεις» και στη συνέχεια της διαδικασίας ενσωματώσαμε 

αρμονικά και τις πιο καίριες και ουσιαστικές. Στην πραγματικότητα το περιεχόμενο 

της συνέντευξης κινήθηκε από το γενικό στο μερικό και πιο εξειδικευμένο, έτσι 

ώστε να μην «σοκάρεται» ο ερωτώμενος και να χαλαρώνει, αποκτώντας οικειότητα 

με τον ερευνητή. 

    Ως προς το είδος των ερωτήσεων προτιμήθηκαν οι «ανοικτές», διότι η ίδια η 

φύση της ερευνητικής μας προσπάθειας επιβάλλει την ελεύθερη τοποθέτηση των 

υποκειμένων και τη διατύπωση της προσωπικής τους αντίληψης για τα ζητήματα 

που άπτονται των σκοπών και στόχων της έρευνας. Σε αυτά τα πλαίσια, δεν θα 

μπορούσαμε να περιορίσουμε τους ερωτώμενους με προκατασκευασμένες 

απαντήσεις (βλ. κλειστού τύπου ερωτήσεις), αλλά επιτρέψαμε σε αυτούς μεγάλα 

περιθώρια ελευθερίας, ως προς τον τρόπο, με τον οποίο οι ίδιοι θα τοποθετηθούν 

στις δικές μας ερωτήσεις. Άλλωστε, οι ανοικτές ερωτήσεις της συνέντευξης 

προσφέρουν στον ερευνητή μεγάλα περιθώρια ευελιξίας, ως προς τον τρόπο 

χειρισμού των απαντήσεων του ερωτώμενου και η συζήτηση με τον συνεντευκτή 

μπορεί να αποκτήσει περισσότερο βάθος και να καταλήξει σε ένα ακόμα 

μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών και δεδομένων. 

 

Οι Ερωτήσεις των Ομαδικών Συνεντεύξεων στους Μαθητές 

Ο Ρόλος των Focus Groups 

     Τις αντίστοιχες ερωτήσεις μπορεί να συναντήσει κανείς και στην ομαδική 

συνέντευξη προς τους μαθητές. Τα ερωτήματα (που πληροφοριακά ανέρχονται σε 

είκοσι οκτώ) παρατίθενται ακολούθως: 

Ερώτηση 1
η
:  

Σας αρέσει η Θ.Α.;  

 

Ερώτηση 2
η
:  

Βρίσκετε ποιο ενδιαφέρουσα τη Θ.Α. από τις άλλες δραστηριότητες του Ο.Σ.; 

 Για ποιο λόγο; 

 

Ερώτηση 3
η
:  

Σε ποιο χώρο κάνετε Θ.Α.;  

 

Ερώτηση 4
η
:  

Είναι άνετος ο χώρος αυτός;  
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Ερώτηση 5
η
:  

Θα θέλατε να κάνετε σε άλλο χώρο το μάθημά σας (ξεχωριστή αίθουσα);  

 

 

Ερώτηση 6
η
:  

Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε Θ.Α. στο Ολοήμερο Σχολείο;  

 

Ερώτηση 7
η
:  

Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που ο/η κύριος/α σας δεν 

σας αφήνει να πειράξετε;  

 

Ερώτηση 8
η
:  

Θέλετε, όταν παίζετε στη Θ.Α., να χρησιμοποιείτε λίγα ή πολλά αντικείμενα; Για 

ποιο λόγο; 

 

Ερώτηση 9
η
:  

Όταν κάνετε με τον/την κύριο/α σας Θ.Α. αυτός/αυτή σας ανακοινώνει το  λόγο, για 

τον  οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια; 

 

Ερώτηση 10
η
:  

Τα παιχνίδια που παίζετε στη Θ.Α. στο Ο.Σ. τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί 

με τον/την  κύριο/α σας;  

 

Ερώτηση 11
η
:  

Ο κύριος/α σας το πρωί συνεργάζεται καθόλου με τον/την  κύριο/α,  που σας κάνει 

Θ.Α. στο Ο.Σ.; 

 

Ερώτηση 12
η
:  

Νομίζετε ότι ο/η κύριος/α της Θ.Α. προτιμά να παίζει ορισμένα παιχνίδια μαζί σας;  

 

Ερώτηση 13
η
:  

Θεωρείτε ότι αυτός/ή σας κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε φορά; 

 

Ερώτηση 14
η
:  

Όταν κάνετε Θ.Α. στο Ο.Σ., ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα παιχνίδια, που 

έχει ετοιμάσει ο/η κύριος/α σας;  

 

Ερώτηση 15
η
:  

Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η Θ.Α. στο Ο.Σ.; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

 

Ερώτηση 16
η
:  

Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με τον/την κύριο/α σας της Θ.Α. στο Ο.Σ.;  

 

Ερώτηση 17
η
:  

Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα;  

 

Ερώτηση 18
η
:  
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Όταν κάνετε Θ.Α. στο Ο.Σ. ο/η κύριος/α σας παίζει καθόλου μαζί σας;  

 

Ερώτηση 19
η
:  

Σας αρέσει που ο/η κύριος/α σας παίζει μαζί σας;  

 

Ερώτηση 20
η
:  

Στα διάφορα παιχνίδια που κάνετε στη Θ.Α. στο Ο.Σ   χωρίζεστε σε ομάδες ή παίζετε 

μόνοι σας;  

 

Ερώτηση 21
η
:  

Σας αρέσει να συνεργάζεστε  στη Θ.Α. με τους συμμαθητές σας; Για ποιο λόγο;  

 

Ερώτηση 22
η
:  

Τσακώνεστε καθόλου στα διάφορα παιχνίδια της Θ.Α. με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές σας;  

 

Ερώτηση 23
η
:  

Στη Θ.Α. σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, που ετοιμάζει ο/η 

κύριος/α σας;  

 

Ερώτηση 24
η
:  

Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

  

Ερώτηση 25
η
:  

Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η Θ.Α.;  

 

Ερώτηση 26
η
:  

Όταν κάνετε Θ.Α. στο Ο.Σ. θεωρείτε ότι ο/η κύριος/α σας δυσκολεύεται να κάνει το 

μάθημά του/της; Για ποιο λόγο νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;  

 

Ερώτηση 27
η
:  

Σας αρέσει όπως γίνεται η Θ.Α. στο σχολείο σας;  

 

Ερώτηση 28
η
:  

Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; Αν ναι, τι θα ήταν αυτό που πρέπει 

να αλλάξει; 

 

     Βασική επιδίωξη του γράφοντος με τα συγκεκριμένα ερωτήματα αποτελεί η 

παρουσίαση της εικόνας της Θ.Α. στο Ο.Σ., μέσα από τα μάτια των ίδιων των 

μαθητών. Οι απόψεις τους κατέχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς αυτές θα 

μπορέσουν να διασταυρωθούν με τις αντίστοιχες των εκπαιδευτικών και με τα 

δεδομένα της παρατήρησης. Ακόμη και σε αυτό το ‘corpus ερωτήσεων’ ο σκοπός 

και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, ως προς τη 

διαμόρφωσή τους. Οι ομαδικές συνεντεύξεις προς τους μαθητές, 
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πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας και ειδικότερα 

μετά το πέρας των αντίστοιχων συνεντεύξεων προς τους εκπαιδευτικούς. Αυτό 

συνέβη, διότι τα παιδιά θα έπρεπε να συνηθίσουν την παρουσία του ερευνητή και 

να αισθάνονται άνετα μαζί του. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαίο να έχει μεσολαβήσει 

ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι μαθητές θα έχουν 

συμμετάσχει στις δραστηριότητες της Θ.Α.. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα έχουν 

αποκτήσει από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του εν λόγω αντικειμένου 

σημαντικές εμπειρίες, τις οποίες και θα παρουσιάσουν στον συνεντευκτή. 

    Ανάλογη προσοχή στα ερωτήματα προς τους μαθητές και ιδιαίτερα στην 

αλληλουχία τους δίνεται και σε αυτήν την περίπτωση. Οι ερωτήσεις ακολουθούν τη 

‘μέθοδο του χωνιού’(δηλ. από το γενικό στο πιο συγκεκριμένο), με στόχο την 

«ανώδυνη» ένταξη των παιδιών στην ερευνητική αυτή διαδικασία. 

    Οι ανοικτές ερωτήσεις θεωρούνται καταλληλότερες και για τους μαθητές, καθώς 

μέσα από αυτές θα μπορέσουμε να προβούμε σε μεγαλύτερη εμβάθυνση του ‘υπό 

μελέτη’ ζητήματος. Ακόμη, τα εν λόγω ερωτήματα αρμόζουν καλύτερα στην 

ιδιοσυγκρασία των παιδιών, τα οποία  χρειάζονται μεγάλα περιθώρια ελευθερίας 

για να εκφράσουν τις γνώμες και τις απόψεις τους. Εξάλλου, με τη δική μας 

διακριτική «παρέμβαση» θα διαχειριστούμε τις απαντήσεις των παιδιών με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να εξαχθούν ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα για το 

συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα. 

    Οι πληροφορίες που θα προκύψουν, θα οργανωθούν,  θα ταξινομηθούν σε 

κατηγορίες, θα κωδικοποιηθούν με τη βοήθεια της ερμηνευτικής μεθόδου και θα 

προσφέρουν απαντήσεις στα διάφορα διερευνητικά μας ερωτήματα. Τα στοιχεία 

από τις παρατηρήσεις θα διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα των συνεντεύξεων και 

των ‘ομάδων εστίασης’, και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες, που 

συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφική μας έρευνα θα προχωρήσουμε στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την εικόνα του προγράμματος στα Προαιρετικά Ο.Σ. 

της Κρήτης. 

      Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει χαρακτηριστικά τα διάφορα στάδια, μέσα από 

τα οποία θα ολοκληρωθεί η ερμηνευτική διαδικασία στη δική μας έρευνα: 
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Σχήμα 5: Η Ερμηνευτική Διαδικασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Θ.Α στα Προαιρετικά 
Ο.Σ. της Κρήτης 

         Βιβλιογραφική έρευνα 
 

Ηµιδοµηµένη Συνέντευξη 
               (εκπαιδευτικοί) 
 
 Παρατήρηση 
       (λειτουργία προγράµµατος) 

 
 

Οµαδική Συνέντευξη 
(µαθητές) 
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16.7 Πληθυσμός Αναφοράς και Δείγμα της Έρευνας 

    Πληθυσμό της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούν όλες οι σχολικές μονάδες, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας (θεατρολόγοι) και οι μαθητές, στους οποίους 

προσφέρεται κατά τα τρέχον σχολικό έτος (2009-2010)  το διδακτικό αντικείμενο 

της Θ.Α. Ειδικότερα, εξετάζονται τα σχολεία όλων των αγροτικών, ημιαστικών και 

αστικών περιοχών της Κρήτης, στα οποία υπάρχουν τμήματα Προαιρετικού Ο.Σ., στο 

πρόγραμμα των οποίων εντοπίζεται και το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

    Για να προβούμε σε γενικεύσεις των συμπερασμάτων της έρευνας θα πρέπει να 

μελετήσουμε το σύνολο των ατόμων του πληθυσμού, να προχωρήσουμε δηλαδή σε 

απογραφική έρευνα. Ωστόσο, αντικειμενικές δυσκολίες (κόστος απογραφών, 

χρονικός περιορισμός, πληθώρα πληροφοριών) εμποδίζουν τον ερευνητή να λάβει 

μια τέτοια απόφαση (Τζιαφέτας Γ., 1991, σ.13). 

     Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1994,σ.σ.57-58) στις περισσότερες έρευνες 

μικρής εμβέλειας (σαν και τη δική μας) στο χώρο των κοινωνικών επιστημών 

χρησιμοποιούνται μη τυχαία δείγματα. 

    Εντούτοις, η ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας στη συγκρότηση μη τυχαίων 

δειγμάτων και η μείωση των οικονομικών δαπανών καθιστά εύχρηστη και επαρκή 

για την περίπτωσή μας την εν λόγω μορφή συγκέντρωσης των υποκειμένων, με την 

προϋπόθεση βέβαια να μην προβούμε σε γενικεύσεις των ευρημάτων μας πέρα 

από το συγκεκριμένο δείγμα.  

    Σύμφωνα με τους Verma-Mallick (1999, σ.317) η γενίκευση των αποτελεσμάτων 

μπορεί να επέλθει μέσα από την επιλογή δείγματος, που θα αποτελεί μικρογραφία 

του πληθυσμού και θα διαθέτει ένα επαρκές μέγεθος. Παρόλα αυτά, το μέγεθος 

του δείγματος προκαλεί έντονο προβληματισμό στον ερευνητή (Κατσίλλης Ι. στο 

Παπαγεωργίου Γ.επιμ.,1998,σ.163). Η Mason (2003,σ.215) υποστηρίζει την επιλογή 

ενός μικρού αριθμού υποκειμένων, τα οποία θα εξασφαλίζουν στον ερευνητή 

σημαντικές συγκρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το μέγεθος του δείγματος 

αποτελεί προϊόν συμβιβασμού πολλών παραγόντων (είδος ερευνητικού 

προβλήματος, ακρίβεια γενικεύσεων, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πληθυσμού, 

δυνατότητες ερευνητή) (Παρασκευόπουλος Ι.,1993,σ.38). 
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    Για τους παραπάνω λόγους φροντίσαμε να συγκροτήσουμε μη τυχαίο δείγμα-

‘ψευδοδείγμα’ (Βάμβουκας Μ.,1997,σ.165). Το δείγμα αυτό, βέβαια, δεν θεωρείται 

ευκολίας’. 

    Κατά τη διαδικασία επιλογής του δείγματος της έρευνας φροντίσαμε αυτό να 

διαθέτει αντιπροσωπευτικότητα ως προς τον πληθυσμό του. Οι σχολικές μονάδες 

επελέγησαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζουν μια ποικιλία, ως προς την 

αστικότητα, την οργανικότητα και τα υπόλοιπά ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. 

     Για τους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε η απογραφική έρευνα, καθώς το μέγεθος 

του πληθυσμού δεν θεωρήθηκε εξαιρετικά μεγάλο. Επίσης, για τις ομαδικές 

συνεντεύξεις των μαθητών προτιμήθηκε η επιλογή των συγκεκριμένων παιδιών, τα 

οποία φοιτούσαν στις εγκεκριμένες προς έρευνα σχολικές μονάδες. 

    Στην επιλογή του δείγματος συνετέλεσαν καθοριστικά και οι αντικειμενικές 

δυνατότητες για έρευνα, που προσέφεραν οι διάφορες σχολικές μονάδες (ευκολία 

πρόσβασης, εξασφάλιση της άδειας από τον διευθυντή και τον υπεύθυνο του 

Ολοήμερου, καλή διάθεση και συνεργασία με το προσωπικό). 

    Από την πλευρά του γράφοντος επιχειρήθηκε η διεξαγωγή της έρευνας αυτής σε 

ένα μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ή όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, αναφορικά με την εικόνα, 

που εμφανίζει η Θ.Α. στα Προαιρετικά Ο.Σ. της Κρήτης. Στον πίνακα, που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των σχολικών μονάδων, που έλαβαν μέρος 

σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια: 

Πίνακας 3: Αριθμός Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων της Κρήτης και αντίστοιχα 

Τμήματα, που συμμετείχαν στην έρευνα 

 Ν. Χανίων Ν.Ρεθύμνου Ν.Ηρακλείου Ν.Λασιθίου ΣΥΝΟΛΟ 

Σχολικές 

Μονάδες 

 

9 

 

3 

 

5 

 

----- 

 

17 

Τμήματα 

Ολοήμερου 

Σχολείου 

 

17 

 

8 

 

10 

 

------ 

 

35 
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    Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον παραπάνω πίνακα, τη ‘μερίδα του λέοντος’ 

(ως προς τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα) κατέχει ο νομός 

Χανίων. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται εύκολα από τον μεγάλο αριθμό σχολικών 

μονάδων του εν λόγω νομού, στις οποίες πραγματοποιήθηκε η Θ.Α., κατά τη 

διάρκεια του συγκεκριμένου σχολικού έτους.  

   Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Θ.Α. στο πρόγραμμα του Προαιρετικού 

Ολοήμερου Σχολείου, προσφερόταν συνολικά σε 31 σχολικές μονάδες του νομού 

Χανίων. Αυτό συνέβη, διότι το καθεστώς, που υιοθετήθηκε από την Διεύθυνση 

Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης του συγκεκριμένου νομού, περιελάμβανε στις 

περισσότερες περιπτώσεις την ανάθεση διδασκαλίας της Θ.Α σε εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας, οι οποίοι αναγκάζονταν να εργαστούν για 12 ώρες την εβδομάδα σε 6 

σχολικές μονάδες του συγκεκριμένου νομού (για ένα δίωρο σε καθεμία από αυτές). 

   Στο νομό Ρεθύμνου η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη και ευκολότερη για τη 

μοναδική εκπαιδευτικό, που συμμετείχε στο πρόγραμμα, συμπληρώνοντας το 

ωράριό της σε τρεις μόνο σχολικές μονάδες. Τα εν λόγω σχολεία εντάξαμε και εμείς 

στην δική μας έρευνα. 

   Από το νομό Ηρακλείου επιλέξαμε τις 5 από τις συνολικά 14 σχολικές μονάδες, 

που περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους το διδακτικό αντικείμενο της Θ.Α. 

  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι στο νομό Λασιθίου δεν παρουσιάστηκε κανένα 

σχολείο, στο οποίο να προσφέρεται στο ολοήμερο πρόγραμμά του το αντικείμενο 

της Θ.Α. Από προσωπικές μας συζητήσεις με εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι ο 

συγκεκριμένος νομός δίνει προτεραιότητα σε άλλες ειδικότητες για να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

    Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ειδικότητας (θεατρολόγοι), οι οποίοι προσέφεραν 

το εν λόγω διδακτικό αντικείμενο κατά το σχολικό έτος 2009-2010 ανέρχονται σε 

13:  

Η κατανομή αυτών στους διάφορους νομούς της Κρήτης φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 4: Αριθμός εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσέφεραν το διδακτικό αντικείμενο της Θ.Α. στα 

Προαιρετικά Ο.Σ. της Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και συμμετείχαν στην έρευνα 

 

 Ν.Χανίων Ν.Ρεθύμνου Ν.Ηρακλείου Ν.Λασιθίου ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός 

Εκπαιδευτικών 

 

6 

 

1 

 

6 

 

------- 

 

13 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα 

προέρχονταν από τους 2 μεγάλους νομούς της Κρήτης (Χανίων και Ηρακλείου). Σε 

καθένα από αυτούς τους νομούς συμμετείχαν από έξι εκπαιδευτικοί Θ.Α. στο 

ολοήμερο πρόγραμμα. Στο νομό Χανίων η μία από αυτές σταμάτησε την εργασία 

της, καθώς είχε μόλις γεννήσει και πήρε την καθιερωμένη από το Νόμο άδεια 

ανατροφής του τέκνου της. Στο νομό Ηρακλείου αντίστοιχα, μία εκπαιδευτικός πήρε 

άδεια κυήσεως και σταμάτησε την εργασία της στα σχολεία, στα οποία είχε 

τοποθετηθεί. 

    Ο αντίστοιχος πίνακας για τον αριθμό των μαθητών, που συμμετείχαν-κατά τη 

διάρκεια της εν λόγω έρευνας-στα μαθήματα της Θ.Α. στα Προαιρετικά Ο.Σ. της 

Κρήτης παρουσιάζεται παρακάτω: 

Πίνακας 5: Αριθμός μαθητών, οι οποίοι πήραν μέρος στις δραστηριότητες  Θ.Α. στα Προαιρετικά Ο.Σ. 

της Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και συμμετείχαν στην έρευνα 

 

 Ν.Χανίων Ν.Ρεθύμνου Ν.Ηρακλείου Ν.Λασιθίου ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθμός 

Μαθητών 

 

198 

 

73 

 

125 

 

------ 

 

396 

 

    Όπως φάνηκε παραπάνω, ο νομός Χανίων διέθετε τις περισσότερες σχολικές 

μονάδες, στις οποίες προσφέρονταν το διδακτικό αντικείμενο της Θ.Α στο 

πρόγραμμα του Ολοήμερου. Φυσικό επακόλουθο της κατάστασης αυτής, ήταν και η 

αντιπροσωπευτική παρουσία στη δική μας έρευνα του μεγαλύτερου αριθμού 

μαθητών σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Συνολικά στην εν λόγω 

έρευνα συμμετείχαν 198 παιδιά από σχολεία του νομού Χανίων, 125 μαθητές από 
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τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες του Ηρακλείου και άλλοι 73 μαθητές από το νομό 

Ρεθύμνου. 

     Από τη μεριά του ερευνητή επιχειρήθηκε η διεξαγωγή της έρευνας σε ένα 

μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, 

αναφορικά με την εικόνα, που εμφανίζει το διδακτικό αντικείμενο της Θ.Α. στα 

Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία της Κρήτης. 
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16.8 Η Διαδικασία Εκτέλεσης της Έρευνας 

 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης θα περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας. 

Ειδικότερα, θα δοθούν απαντήσεις αναφορικά με την πορεία της 

ερευνητικής μας διαδικασίας (χωρο-χρονικό πλαίσιο, ενέργειες, περιεχόμενο 

των χειρισμών και διαπίστωση και αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων). Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιαστεί μια πλήρης και 

ολοκληρωμένη εικόνα για την διαδικασία, προσφέροντας παράλληλα την 

δυνατότητα στον αναγνώστη να προβεί σε εκτιμήσεις, αναφορικά με την 

εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων του συγκεκριμένου ερευνητικού 

σχεδίου. 

Η πορεία προς την ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης έρευνας 

παρατηρήθηκε δύσκολη και μακρόχρονη. Αφού προηγήθηκε η δοκιμαστική 

επίδοση και η περαιτέρω διόρθωση των εργαλείων του ερευνητικού μας 

σχεδίου, αυτό άρχισε να πραγματοποιείται το Δεκέμβριο του 2009 (εξαιτίας 

της καθυστερημένης πρόσληψης από την μεριά του Υπουργείου ενός ικανού 

αριθμού ειδικοτήτων για το Ολοήμερο) και ολοκληρώθηκε με τη λήξη της 

σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο του 2010. 

Ο ερευνητικός μας σχεδιασμός περιελάμβανε την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας σε τρεις φάσεις: 

Η πρώτη από αυτές διήρκησε περίπου ένα μήνα (21 Δεκεμβρίου 

2009-18 Ιανουαρίου 2010). Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής 

πραγματοποιήθηκαν 13 συνεντεύξεις, οι οποίες αφορούσαν στους 

εκπαιδευτικούς ειδικότητας, που προσέφεραν το διδακτικό αντικείμενο της 

Θεατρικής Αγωγής στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία της Κρήτης.  

Όπως φάνηκε και  προηγουμένως (βλ. πίνακα 4) ο Νομός Λασιθίου 

δεν διαθέτει κάποιον εκπαιδευτικό, που να προσφέρει το εν λόγω 

αντικείμενο. Όπως διαπιστώνουμε ύστερα από τις προσωπικές άτυπες 

συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς του δείγματος, ο λόγος για τον οποίο 

παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο οφειλόταν καθαρά σε οργανωτικούς 
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παράγοντες (προτιμούνταν άλλες ειδικότητες για τα Ολοήμερα του 

συγκεκριμένου νομού). 

Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους 

ερωτώμενους εκπαιδευτικούς θα έπρεπε να λάβουμε με κάποιο τρόπο τα 

στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα και σχολεία που υπηρετούσαν). 

Σε αυτό το σημείο δυσκολευτήκαμε αρκετά, καθώς έπρεπε να 

απευθυνθούμε στις Διευθύνσεις Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης του κάθε νομού 

ξεχωριστά. Αρχικά οι υπεύθυνοι των γραφείων αρνήθηκαν να μας δώσουν 

τις πληροφορίες που ζητούσαμε, επικαλούμενοι την αρχή των προσωπικών 

δεδομένων. Ύστερα από προσωπικές συζητήσεις και επαφές με τους 

υπεύθυνους γραφείων για το Ολοήμερο του κάθε νομού ξεχωριστά, 

αποφασίστηκε να δοθούν τα στοιχεία του καθενός εκπαιδευτικού, ύστερα 

από την προσωπική συμφωνία και έγκριση του ίδιου. Σε αυτά τα πλαίσια, ο 

υπεύθυνος για τα Ολοήμερα Σχολεία στο εκάστοτε γραφείο Α/Βάθμιας 

Εκπαίδευσης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους εκπαιδευτικούς της 

Θεατρικής Αγωγής και τους ρωτούσε, αν οι ίδιοι θα ήταν διατεθειμένοι να 

συμμετέχουν στην έρευνα, δίνοντας τα προσωπικά στοιχεία τους σε μας. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν με προθυμία να συμμετάσχουν στην εν 

λόγω έρευνα και συμφώνησαν να δώσουν τα τηλέφωνα τους στον ερευνητή 

για να επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί τους. 

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, επικοινωνήσαμε εμείς οι ίδιοι 

προσωπικά, ενημερώνοντας τους υποψήφιους ερωτώμενους για το σκοπό 

και τους στόχους της ερευνητικής μας προσπάθειας και κλείσαμε τα 

ραντεβού για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. Οι πρώτες 

συνεντεύξεις οργανώθηκαν σκόπιμα με εκπαιδευτικούς του Ηρακλείου, 

καθώς σε αυτόν τον νομό αυτοί είχαν τοποθετηθεί ένα ολόκληρο μήνα 

νωρίτερα και είχαν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα τους. Όλες οι συνεντεύξεις 

διεξήχθησαν εκτός σχολείου και σχολικού προγράμματος, έτσι ώστε να μην 

παρακωλύεται το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών και οι ίδιοι να αισθάνονται 

πιο άνετα. 

Μετά την πρώτη μας γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς και πριν από 

τη διεξαγωγή της κάθε συνέντευξης φροντίζαμε ο εκάστοτε ερωτώμενος να 
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γνωρίζει το σκοπό της επιλογής του στο δείγμα και το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων. Ταυτόχρονα, ενημερώναμε τους εκπαιδευτικούς ότι οι 

απαντήσεις τους θα καταγράφονταν ηλεκτρονικά με τη βοήθεια ενός 

κασετοφώνου ψηφιακής εγγραφής και τους διαβεβαιώναμε για την 

διασφάλιση της ανωνυμίας της ταυτότητας τους.  

Τα χρονικά πλαίσια διεξαγωγής των συνεντεύξεων παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 6: Οι Συνεντεύξεις προς τους εκπαιδευτικούς και η χρονική τους διάρκεια 

Α/Α 

Συνέντευξης 

Ημερομηνία Τόπος Διάρκεια 

(σε Λεπτά) 

1 21/12/2009 Ηράκλειο/ εξωτ. χώρος 27΄ 

2 21/12/2009 Ηράκλειο/ εξωτ. χώρος 23΄ 

3 22/12/2009 Ρέθυμνο/ εξωτ. χώρος 28΄ 

4 22/12/2009 Ηράκλειο/ σπίτι 23΄ 

5 22/12/2009 Ηράκλειο/ σπίτι 15΄ 

6 23/12/2009 Ηράκλειο/ εξωτ. χώρος 43΄ 

7 23/12/2009 Ηράκλειο/ εξωτ. χώρος 18΄ 

8 4/1/2010 Χανιά/ εξωτ. χώρος 33΄ 

9 6/1/2010 Χανιά/ εξωτ. χώρος 46΄ 

10 11/1/2010 Χανιά/ εξωτ. χώρος 25΄ 

11 12/1/2010 Χανιά/ εξωτ. χώρος 34΄ 

12 12/1/2010 Χανιά/ εξωτ. χώρος 32΄ 

13 18/1/2010 Χανιά/ εξωτ. χώρος 28΄ 

 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι είχαμε μια 

εξαιρετική συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις. Οι ίδιοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της εν λόγω 

έρευνας και αντιμετώπισαν τη συνέντευξη που θα μας έδιναν, ως τον 

ιδανικό τρόπο για να εξωτερικεύσουν και να παρουσιάσουν προς κάθε 

πλευρά τα προβλήματα, που αυτοί αντιμετώπιζαν καθημερινά στη σχολική 

τάξη.  

Η δεύτερη φάση της εν λόγω έρευνας ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου 

και ολοκληρώθηκε με το τέλος της σχολικής χρονιάς (11 Ιουνίου 2010). Κατά 
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τη διάρκεια της φάσης αυτής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις σχολικές 

μονάδες, που εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί και διεξήχθησαν παρατηρήσεις 

στα τμήματα τους. Για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος φροντίσαμε να εντάξουμε στην εν λόγω έρευνα σχολικές μονάδες 

από περιοχές διαφορετικής αστικότητας. Το δείγμα μας αποτελούνταν από 

σχολεία της πόλης, προαστίων και χωρίων του κάθε νομού. Σε αυτή τη φάση 

αντιμετωπίσαμε προβλήματα, που δυσκόλεψαν αρκετά το έργο μας. 

Ειδικότερα, οι Διευθυντές και ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Σχολείου 

παρουσιάζονταν διστακτικοί να μας επιτρέψουν να προβούμε σε 

παρατήρηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στα τμήματα της 

σχολικής τους μονάδας. 

Ωστόσο ο παραπάνω δισταγμός κάμφθηκε με την ένδειξη από 

μέρους μας σχετικής βεβαίωσης από τη γραμματεία του Τμήματος και τον 

υπεύθυνο Καθηγητή και Επόπτη της έρευνας κύριο Μουδατσάκι. Με 

εξαίρεση δύο σχολικές μονάδες του Ηρακλείου, που αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη έρευνα, ζητώντας την επίσημη άδεια του 

Υπουργείου Παιδείας, τα υπόλοιπα σχολεία μας επέτρεψαν να προβούμε σε 

παρατηρήσεις της διδασκαλίας του εν λόγω αντικειμένου. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, πηγαίναμε στις επιλεγμένες 

σχολικές  μονάδες από την έναρξη του προγράμματος του Ολοήμερου 

σχολείου (12:35). Συνολικά πραγματοποιήσαμε 133 ώρες παρακολούθησης 

σε 17 διαφορετικές σχολικές μονάδες 3 νομών της Κρήτης. Ο παρακάτω 

πίνακας αποτυπώνει αναλυτικά τις ώρες παρατήρησης ανά νομό : 

Πίνακας 7: Οι ώρες παρατήρησης  στις διάφορες σχολικές μονάδες ανά νομό 

 

Ώρες Παρατήρησης 

Χανιά 

54 

Ρέθυμνο 

30 

Ηράκλειο 

49 

Σύνολο 

133 

Σχολικές Μονάδες 9 3 5 17 

 

Ο συνολικός αριθμός των ωρών παρακολούθησης του συγκεκριμένου 

διδακτικού αντικειμένου κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικός, με βάση το 

σχεδιασμό που είχαμε πραγματοποιήσει κατά την οργάνωση της εν λόγω 

έρευνας. 
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Σε κάθε ώρα παρατήρησης του μαθήματος, ο γράφων καθόταν στο 

πίσω μέρος της αίθουσας από την αρχή της διδασκαλίας-χωρίς να 

συμμετέχει-και παρέμενε στο σημείο αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της. 

Παρακολουθούσαμε προσεκτικά όλες τις πραγματοποιούμενες από τον 

εκπαιδευτικό δραστηριότητες και τις καταγράφαμε στο ειδικό έντυπο-δελτίο 

παρατήρησης. 

Σε κάθε μας επίσκεψη σε μια σχολική τάξη, ο εκπαιδευτικός ήταν 

ενήμερος για την παρουσία μας. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα απολύτως 

πρόβλημα και μας δέχτηκαν όλοι ανεξαιρέτως χωρίς αντιρρήσεις και 

διαφωνίες. Κατά την παραμονή μας στη σχολική τάξη, είχαμε μια διακριτική 

παρουσία για να μην προκαλέσουμε τις αντιδράσεις των μαθητών και τους 

τραβήξουμε την προσοχή από το μάθημα. 

 Οι εκπαιδευτικοί είχαν προηγουμένως ενημερωθεί ότι θα 

κρατούσαμε σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έτσι ώστε να μην 

αγχώνονται, θεωρώντας ότι τους αξιολογούμε. 

Σύμφωνα με το ερευνητικό μας σχέδιο, φροντίσαμε να 

παρακολουθήσουμε τη διδασκαλία του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου σε 

όλων των ειδών τις τάξεις (μικρές, μεσαίες, μεγαλύτερες)  και για ένα ικανό 

αριθμό ωρών (4-10 ώρες στο κάθε τμήμα). 

Το τελευταίο στάδιο της έρευνας περιελάμβανε τη διεξαγωγή 

ομαδικών συνεντεύξεων σε μαθητές, που παρακολουθούσαν  το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο Σχολείο. Η εν λόγω 

ερευνητική φάση πραγματοποιήθηκε σχεδόν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

με την αντίστοιχη φάση της  παρατήρησης (15 Μαρτίου έως 6 Ιουνίου 2010). 

Επιλέξαμε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση των 

συνεντεύξεων από τους μαθητές, καθώς οι ίδιοι είχαν συμμετάσχει σε ένα 

μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων της Θεατρικής Αγωγής και διέθεταν την 

απαιτούμενη εμπειρία να μας δώσουν τις σχετικές απαντήσεις αναφορικά 

με το εν λόγω αντικείμενο. Επιπλέον, οι ίδιοι είχαν εξοικειωθεί και με την 

παρουσία του ερευνητή στην τάξη τους, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις του με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 



 198 

Πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων είχαμε ενημερωθεί από τους 

υπεύθυνους του Ολοήμερου Σχολείου για τον αριθμό των μαθητών του κάθε 

τμήματος. Όλες οι ομαδικές συνεντεύξεις με τους μαθητές 

πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σε ώρα σχολικού προγράμματος 

(Ολοήμερο), καθώς ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να συγκεντρώσουμε όλα τα 

παιδιά σε ώρες εκτός μαθήματος. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται αναλυτικά 

τα χρονικά πλαίσια διεξαγωγής των συνεντεύξεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

Πίνακας 8: Οι Συνεντεύξεις προς τους μαθητές και η χρονική τους διάρκεια 

Α/Α 

Συνέντευξης 

Ημερομηνία Σχολική Μονάδα Διάρκεια Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

 Μαθητών 

1 15/3/2010 9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 45΄ Γ΄-Στ΄ (8) 

2 16/3/2010 Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου 45΄ Γ΄-Δ΄ (12) 

3 17/3/2010 Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών 32΄ Α΄-Γ΄ (8) 

4 18/3/2010 Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου 36΄ Α΄-Β΄ (16) 

5 19/3/2010 9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 36΄ Α΄-Γ΄ (8) 

6 19/3/2010 9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 34΄ Β΄ (14) 

7 22/3/2010 16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 31΄ Α΄ (17) 

8 22/3/2010 16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 45΄ Α΄-Β΄ (11) 

9 23/3/2010 13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 46΄ Γ΄-Ε΄ (7) 

10 19/4/2010 Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου 33΄ Α΄-Β΄ (12) 

11 20/4/2010 11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 33΄ Α΄-Β΄ (15) 

12 20/4/2010 11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 28΄ Γ΄-Στ΄ (14) 

13 21/4/2010 Δημοτικό Σχολείο Βρυσών 32΄ Α΄-Δ΄ , Ε΄(9) 

14 26/4/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 29΄ Δ΄ (10) 

15 27/4/2010 5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 34΄ Α΄-Β΄ (26) 

16 27/4/2010 5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 36΄ Γ΄-Ε΄ (13) 

17 28/4/2010 Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης 30΄ Β΄,Δ΄-Στ΄ (15) 

18 30/4/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 34΄ Α΄-Β΄ (17) 

19 6/5/2010 15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 34΄ Α΄ (13) 

20 6/5/2010 15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων 36΄ Β΄-Δ΄ (18) 

21 18/5/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 35΄ Γ΄-Ε΄ (15) 

22 18/5/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 36΄ Α΄-Β΄ (14) 

23 21/5/2010 1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών 27΄ Α΄,Β΄,Δ΄ (8) 

24 25/5/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών 34΄ Α΄-Β΄ (18) 

25 25/5/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών 37΄ Γ΄ (17) 

26 25/5/2010 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών 43΄ Δ΄ (13) 

27 4/6/2010 43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 38΄ Α΄-Β΄ (19) 

28 4/6/2010 19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 30΄ Β΄, Γ΄, Ε΄ (10) 

29 4/6/2010 19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 31΄ Α΄-Δ΄ (11) 
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Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον παραπάνω πίνακα, 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 29 ομαδικές συνεντεύξεις σε αντίστοιχα 

τμήματα μαθητών Ολοήμερου Σχολείου. Στις συνεντεύξεις αυτές 

συμμετείχαν 396 μαθητές και από τους 3 νομούς της Κρήτης. Η συνολική 

διάρκεια των συνεντεύξεων ξεπερνούσε τα 1.000 λεπτά μαγνητοφώνησης. 

Με την είσοδο των μαθητών στο χώρο της συνέντευξης (συνήθως την 

τάξη, όπου πραγματοποιούνταν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής) 

καθόμασταν όλοι μαζί σε 1 κύκλο στο πάτωμα και γνωριζόμασταν ο ένας με 

τον άλλο. Ο ερευνητής εξηγούσε στα παιδιά το λόγο της επίσκεψης του στο 

σχολείο και την ανάγκη διεξαγωγής της εν λόγω συνέντευξης. Μάλιστα 

υποσχόμασταν στους μαθητές ένα μικρό δωράκι (αυτοκόλλητα) μετά την 

ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τα παιδιά κάθονταν ήσυχα και 

απαντούσαν στα ερωτήσεις μας με τάξη και χωρίς να παρεκτρέπονται. 

Όποτε αυτά δυσκολεύονταν να κατανοήσουν ένα ερώτημα, τους το 

εξηγούσαμε καλύτερα και με απλούστερες εκφράσεις. Για την καταγραφή 

των απαντήσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε κασετόφωνο ψηφιακής 

εγγραφής, το οποίο ομολογουμένως εντυπωσίασε τα παιδιά. Για το χώρο 

πραγματοποίησης της συνέντευξης προτιμήσαμε την αίθουσα, στην οποία οι 

μαθητές έκαναν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, έτσι ώστε αυτοί να 

αισθάνονται πιο άνετα και οικεία. 

Σε γενικά πλαίσια η πλειοψηφία των μαθητών του κάθε τμήματος 

συνεργάστηκε άψογα με τον ερευνητή και δεν του δημιούργησε το 

παραμικρό πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Ωστόσο 

υπήρξαν και περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι μας δημιούργησαν 

προβλήματα, μπαινοβγαίνοντας μέσα στην τάξη και πειράζοντας τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. Δυσκολία αντιμετωπίσαμε επίσης και κατά 

την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων την τελευταία ώρα του 

προγράμματος, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς έμπαιναν στην τάξη 

για να πάρουν τα παιδιά τους πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, 

διακόπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη ροή της διαδικασίας και αποσπώντας 

την προσοχή των ερωτώμενων παιδιών. Κατά τα άλλα οι ίδιοι οι μαθητές 

παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ερωτήσεις της συνέντευξης και 
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έδωσαν στον ερευνητή αξιόλογες, σοβαρές απαντήσεις γεμάτες 

πληροφορίες. 

 

16.9  Οι Περιορισμοί της Έρευνας 

    Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2009-2010. 

Πρόκειται για ένα έτος, το οποίο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα για την οικονομική 

κρίση και το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών. Το καθεστώς ωρομισθίας των 

εκπαιδευτικών ειδικότητας και ο φόβος για ανεργία ενδεχομένως να φόρτισε 

περισσότερο την κατάσταση και να επηρέασε τις απαντήσεις τους για το ‘υπό 

μελέτη’ θέμα. 

    Επιπλέον, ο τρόπος επιλογής του δείγματος μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις 

στα αποτελέσματα της έρευνας. Επισημαίνουμε, στο σημείο αυτό, ότι τα 

συμπεράσματα της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας ισχύουν για το συγκεκριμένο 

δείγμα και για πληθυσμούς, οι οποίοι εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό. 

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να προβούμε με την έρευνα αυτή σε 

γενικεύσεις αποτελεσμάτων. 

    Η έλλειψη χρόνου και οικονομικών πόρων επέφερε τον περιορισμό της 

ερευνητικής μας δραστηριότητας στη γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης και 

ειδικότερα στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία του συγκεκριμένου γεωγραφικού 

διαμερίσματος. Και σε αυτήν την περίπτωση, η γενίκευση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στον πληθυσμό καθίσταται απαγορευτική. Σε μεταγενέστερες έρευνες θα 

ήταν αποδοτικό και ωφέλιμο να διαπιστωθεί η εικόνα του προγράμματος και στα 

Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία ή τα αντίστοιχα με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα.  

    Τέλος, η αλληλουχία των ερωτημάτων της έρευνας, κατά τη φάση του 

σχεδιασμού των εργαλείων καθώς και η παρουσία του ερευνητή, κατά τη 

διαδικασία της παρατήρησης, είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλοιώσεις στα 

αποτελέσματά της. 
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

 

17. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Γενικά Στοιχεία 

 

Στο εν λόγω τμήμα της μελέτης θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας, η οποία  διεξήχθη στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία 

της Κρήτης και ειδικότερα στο διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής (Θ.A). 

Θεωρείται σκόπιμο, προτού προβούμε στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, να αναφερθούμε στον τρόπο, με τον οποίο 

εργαστήκαμε: 

Σε πρώτη φάση επισημαίνουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά , τα οποία θα 

πρέπει να διαθέτει το μάθημα της Θεατρικής αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο 

Σχολείο και τα αναλύουμε στις επιμέρους συνιστώσες τους. 

Με τη βοήθεια της παρατήρησης και των συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς 

και μαθητές επιδιώκεται η επιστημονική ανάδειξη των ερευνητικών μας δεδομένων 

και η περαιτέρω εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Υιοθετώντας την 

παραπάνω προσέγγιση, συλλέγονται και συγκεντρώνονται ερευνητικά δεδομένα, τα 

οποία στη συνέχεια τίθενται προς διερεύνηση, επεξεργασία και περαιτέρω 

ερμηνευτική ανάλυση. 

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της εκάστοτε ενότητας ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση των εξαγόμενων 

συμπερασμάτων, που αφορούν σε κάθε μια  από αυτές τις κατηγορίες ξεχωριστά.. 

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη και 

αντιπροσωπευτικότερη παρουσίαση του γενικότερου κλίματος και της εικόνας της 

Θεατρικής Αγωγής στα τμήματα των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων της 

Κρήτης. Κυρίαρχος στόχο της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί η 

εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων συμπερασμάτων, μέσα από την τήρηση των 

σχετικών μεθοδολογικών αρχών και κανόνων. 
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17.1 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την 

κατηγορία: Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

I.Η Διαμόρφωση της Αίθουσας Διδασκαλίας - Ο Χώρος 

 

Το μάθημα πραγματοποιείται σε: 

•  Αίθουσα του πρωινού προγράμματος 

• Αίθουσα Ολοημέρου 

• Εργαστήριο Θεατρικής Αγωγής ( ειδική αίθουσα) 

• Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

• Ύπαρξη άλλων χώρων – εργαστηρίων (εικαστικής έκφρασης, 

μουσικοκινητικής αγωγής) 

• Άνεση χώρου 

• Καθαρή, φωτεινή  τάξη 

Οι πληροφορίες – δεδομένα που αφορούν στη διαμόρφωση της αίθουσας 

διδασκαλίας συγκεντρώθηκαν μέσα από την παρατήρηση. Ειδικότερα 

επισκεφθήκαμε ένα μεγάλο αριθμό τάξεων (συνολικά 27), στις οποίες 

πραγματοποιούταν το μάθημα από τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας (Θεατρικής 

Αγωγής). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος κρατούσαμε σημειώσεις και 

καταγράφαμε όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία μας έδιναν πληροφορίες αναφορικά 

με τη διαμόρφωση του χώρου στις εν λόγω αίθουσες. Στον παρακάτω πίνακα 

επιχειρείται μία συνοπτική καταγραφή των σχετικών πληροφοριών: 
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Πίνακας 9: Χώρος Πραγματοποίησης Μαθημάτων 

Χώροι στους οποίους πραγματοποιείται η Θεατρική Αγωγή στο Προαιρετικό Ολοήμερο 

Σχολείο (Ο.Σ.) 

Αριθμός Σχολικών Μονάδων/Αριθμός Ωρών Παρακολούθησης 17 / 133 ώρες 

Μάθημα σε τάξεις της πρωινής ζώνης 70 ώρες 

Μάθημα στην αίθουσα του Ολοήμερου Σχολείου 20 ώρες 

Μάθημα στο εργαστήριο της Θεατρικής Αγωγής 24 ώρες 

Μάθημα στην Αυλή 10 ώρες 

Μάθημα στην αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων 8 ώρες 

Μάθημα στο Γραφείο των Δασκάλων 1 ώρα 

   

    Όπως διαπιστώνεται ξεκάθαρα από τον προηγούμενο πίνακα, το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής προσφέρεται περισσότερο στις αίθουσες 

διδασκαλίας της πρωινής ζώνης (συνολικά 70 ώρες). Σε ειδικό χώρο – εργαστήριο 

Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιείται το εν λόγω μάθημα σπανιότερα (24 ώρες). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασκήσεις Θεατρικής Αγωγής οργανώνονται 

ακόμα και μέσα στην αίθουσα του Ολοήμερου (20 ώρες). Αρκετά σπάνια 

διαπιστώνεται το φαινόμενο της πραγματοποίησης του συγκεκριμένου 

θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

σχολείου. Η παραπάνω κατάσταση με μία πρώτη ματιά φανερώνει την απουσία και 

έλλειψη των σχετικών χώρων για την οργάνωση των εν λόγων δραστηριοτήτων. 

Παρακάτω επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή των αιθουσών, στις οποίες 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής του εν λόγω 

προγράμματος: 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Η εκπαιδευτικός που προσφέρει το 

διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής, πραγματοποιεί το μάθημα της σε 

τέσσερις διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας (ανάλογα με τις υποδείξεις του 

υπεύθυνου του Ολοήμερου Σχολείου). Πρόκειται για τάξεις της πρωινής ζώνης, οι 

οποίες, είτε είναι ασφυκτικά μικρές ως προς το χώρο τους, είτε είναι μεγαλύτερες 

(αλλά καθόλου ευρύχωρες), καθώς συναντάει κανείς μέσα σε αυτές πολλές σειρές 

από θρανία  και καρέκλες. Οι συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας είναι ευάερες, 

ευήλιες και φωτεινές, ωστόσο καθόλου καθαρές. Οι ίδιες διαθέτουν θέρμανση και 
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η διάταξη των θρανίων τους είναι παραδοσιακή, γεγονός που δυσκολεύει αρκετά 

την εκπαιδευτικό στην πραγματοποίηση των επιλεγμένων δραστηριοτήτων. Το 

μάθημα οργανώνεται σε δύσκολες συνθήκες, καθώς, είτε χάνεται πολύτιμος χρόνος 

για τη μετακίνηση των θρανίων, είτε οι μαθητές αναγκάζονται να παίρνουν μέρος 

σε δραστηριότητες,  που εκτυλίσσονται σε ασφυκτικά μικρό χώρο. 

13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Σε αυτό το σχολείο μπορεί να συναντήσει 

κανείς ένα εσωτερικό χώρο (σε μορφή φουαγιέ) με πτυσσόμενες καρέκλες, όπου η 

εκπαιδευτικός μπορεί να πραγματοποιήσει άνετα το μάθημα της. Ο χώρος αυτός 

είναι άνετος, καθαρός και φωτεινός, αφού διαθέτει αρκετά μεγάλα παράθυρα. 

Εμφανίζει όμως ένα σαφές μειονέκτημα. Δεν διαθέτει πόρτες για να κλείνει και 

καθόλου μόνωση, γεγονός το οποίο δυσκολεύει αρκετά τις υπόλοιπες τάξεις που 

κάνουν μάθημα στις διπλανές τάξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις η θεατρολόγος 

απασχολεί τους μικρούς μαθητές (Α΄-Β΄) σε μία υπερβολικά μικρή και στενόχωρη 

αίθουσα διδασκαλίας της πρωινής ζώνης. Πρόκειται για μια μικρή τάξη με έναν 

πίνακα, χωρίς ικανοποιητικό φωτισμό και γεμάτη από σειρές θρανίων σε 

παραδοσιακή διάταξη. Η εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής έχει επιφορτιστεί με το 

έργο της προετοιμασίας των μαθητών στα μαθήματα της επόμενης μέρας. 

16
ο

  Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα 

εμφανίζει αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς περιλαμβάνει «αποπνικτικές» λυόμενες 

αίθουσες διδασκαλίας. Διαπιστώνεται σε αυτήν παντελής έλλειψη χώρων και 

υποδομών. Η εκπαιδευτικός προσφέρει τις υπηρεσίες της σε δύο «ασφυκτικά 

μικρές» αίθουσες, γεμάτες με θρανία και καρέκλες, οι οποίες περιορίζουν στο 

έπακρο τις κινήσεις των μαθητών. Οι εν λόγω τάξεις είναι σκοτεινές και βρόμικες 

ενώ παράλληλα δεν διαθέτουν και τη στοιχειώδη ηχομόνωση. Το μάθημα 

πραγματοποιείται σε άθλιες συνθήκες, καθώς η ατμόσφαιρα μέσα στις τάξεις 

καθίσταται αποπνικτική. 

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: Το σχολείο αυτό αποτελεί μια 

εξαιρετική περίπτωση, καθώς διαθέτει μεγάλες και ευρύχωρες αίθουσες 

διδασκαλίας και ένα πλήθος άλλων βοηθητικών χώρων ή εγκαταστάσεων. Ένας από 

αυτούς τους αξιόλογους χώρους θεωρείται και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

σχολείου. Πρόκειται για μια τεράστια αίθουσα με πτυσσόμενες καρέκλες και 

θρανία, στην κορυφή της οποίας εντοπίζει κανείς μια μεγάλη σκηνή θεάτρου, τα 
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παρασκήνια και αρκετούς χώρους φύλαξης και αποθήκευσης υλικού. Η 

συγκεκριμένη αίθουσα είναι καθαρή, φωτεινή, ευάερη και ευήλια, αφού διαθέτει 

αρκετά μεγάλα παράθυρα κατά μήκος της. Ο εν λόγω χώρος καλύπτεται ηχητικά και 

φωτιστικά με όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και διαθέτει ειδικό σύστημα 

σκίασης – προβολών (με τις απαραίτητες κουρτίνες και τον προτζέκτορα). Η 

εκπαιδευτικός που πραγματοποιεί το μάθημα της στο συγκεκριμένο χώρο, θεωρεί 

τον εαυτό της ιδιαίτερα τυχερό, καθώς μπορεί να πραγματοποιήσει μέσα σε αυτόν 

οποιαδήποτε δραστηριότητα Θεατρικής Αγωγής. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου: Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 

το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής προσφέρεται από την εκπαιδευτικό 

ειδικότητας σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Στην πρώτη από αυτές η ίδια κάνει το 

μάθημα της σε μία από τις τάξεις του πρωινού προγράμματος. Πρόκειται για μία 

μεγάλη φωτεινή αίθουσα, σε σχήμα τετραγώνου, ευάερη και ευήλια. Η αίθουσα 

αυτή διαθέτει θέρμανση, μεγάλα παράθυρα και είναι στολισμένη με καρτέλες και 

υλικό πρώτης τάξης. Ωστόσο η εν λόγω τάξη είναι γεμάτη με θρανία τοποθετημένα 

σε σειρές και καρέκλες. Μέσα σε αυτή , η εκπαιδευτικός απασχολεί τρία ολοήμερα 

τμήματα μαθητών της Β΄ τάξης. Ορισμένες από τις ώρες της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται στο εργαστήριο του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου. Είναι μια 

ξεχωριστή μακρόστενη αίθουσα στο υπόγειο του σχολείου με ξύλινο δάπεδο και 

όμορφα ζωγραφισμένους τοίχους. Η τάξη αυτή είναι άνετη, καθαρή, φωτεινή με 

μεγάλα παράθυρα και ορισμένες καρέκλες στην άκρη της. Μπορεί να μην διαθέτει 

τα απαραίτητα υλικά της Θεατρικής Αγωγής και του θεατρικού παιχνιδιού, ωστόσο 

θεωρείται ικανή να φιλοξενήσει ικανοποιητικά όλες τις προσχεδιασμένες από την 

εκπαιδευτικό δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα διαθέτει  και μια 

αρκετά μεγάλη-ευρύχωρη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία όμως 

χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις σχολικών εορτών ή άλλων εκδηλώσεων. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Τα μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής σε 

αυτό το σχολείο πραγματοποιούνται στο διπλανό κτίριο και στο χώρο του 

νηπιαγωγείου. Είναι μία μεσαίου μεγέθους, τετράγωνη αίθουσα, χωρίς άνεση 

χώρου και ιδιαίτερα σκοτεινή. Σε κάθε σημείο της τάξης μπορεί να δει κανείς 

πλούσιο υλικό και καρτέλες για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Σε μια μικρή γωνιά της 

εντοπίζονται τέσσερις σειρές από παγκάκια τοποθετημένα σε σχήμα τετράπλευρου, 
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στη μέση των οποίων υπάρχει κενός χώρος για παιχνίδι. Η τάξη είναι αποπνικτική 

και δεν διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να φιλοξενήσεις τις σχετικές 

προγραμματισμένες δραστηριότητες. 

43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Το μάθημα πραγματοποιείται σε μια 

ευρύχωρη, τετράγωνη αίθουσα στον πρώτο όροφο του σχολείου. Η συγκεκριμένη 

τάξη είναι φωτεινή, άνετη, χωρίς θρανία και με ένα πλούσιο εξοπλισμό (μοκέτα, 

κούκλες κουκλοθεάτρου, μαξιλάρια, πανιά, υφάσματα και μάσκες). Ο εν λόγω 

χώρος-εργαστήριο Θεατρικής Αγωγής έχει διαμορφωθεί, χάρη στην καλή διάθεση 

και την προσπάθεια  της δασκάλας του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου, 

που εργαζόταν στο σχολείο από την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό το σχολείο 

λειτουργεί- και μόνο για τις πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις-ειδική αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής προσφέρεται σε δύο διαφορετικές τάξεις του πρωινού προγράμματος ή στη 

αυλή του σχολείου. Η πρώτη από αυτές είναι μια μικρή τετράγωνη αίθουσα, γεμάτη 

με θρανία και καρέκλες.  Οι μαθητές δεν διαθέτουν τον παραμικρό χώρο για να 

κινηθούν ελεύθερα, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να κτυπήσουν. Η αίθουσα 

είναι φωτεινή, αφού διαθέτει δύο υπερβολικά μεγάλα παράθυρα αλλά είναι 

εντελώς βρόμικη από τα σκουπίδια των μαθητών. Το πάτωμα της τάξης είναι παλιό, 

ξύλινο με μικρές λακκούβες, στις οποίες τα παιδιά μπορεί να σκοντάψουν και να 

πέσουν. Η δεύτερη αίθουσα βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση. Είναι λίγο 

μεγαλύτερη από την πρώτη και τα θρανία της είναι τοποθετημένα σε πεταλοειδή 

διάταξη, γεγονός το οποίο διευκολύνει την κίνηση των παιδιών στο χώρο. Είναι πιο 

φωτεινή από την προηγούμενη (αφού έχει περισσότερα παράθυρα), ευάερη, 

ευήλια και περισσότερο καθαρή. Η εν λόγω αίθουσα διαθέτει ένα επιπλέον 

σημαντικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για τη μακρόστενη ξύλινη υπερυψωμένη σκηνή 

της, η οποία ενδείκνυται για κάθε είδους θεατροπαιδαγωγική δραστηριότητα. 

Μερικές φορές η δασκάλα της Θεατρικής Αγωγής βγάζει τους μαθητές της στην 

αυλή του σχολείου για να πραγματοποιήσουν από κοινού τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες. Ωστόσο οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται το 

μάθημα είναι άθλιες, καθώς δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα σκίαστρα στο σχολείο 
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με αποτέλεσμα οι μαθητές να υποφέρουν από τον καυτό ήλιο, που πέφτει πάνω 

τους και τους ζαλίζει. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Το σχολείο αυτό θεωρείται ένα από τα πιο 

παλιά κτίσματα του νομού. Η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί το μάθημα της σε μια 

από τις νεόδμητες αίθουσες του συγκεκριμένου κτιριακού συγκροτήματος. Οι 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής λαμβάνουν χώρα σε μια από τις αίθουσες 

του πρωινού προγράμματος (που εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Ολοήμερου). 

Πρόκειται για μια στενή αίθουσα σε σχήμα τετραγώνου, καθόλου ευρύχωρη, 

σκοτεινή και γεμάτη από θρανία σε παραδοσιακή διάταξη. Η τάξη αυτή δεν 

διαθέτει καθόλου ηχομόνωση και είναι ιδιαίτερα ζεστή, αφού ο ήλιος την κτυπάει 

από όλες τις πλευρές. Στους τοίχους της μπορεί κανείς να διακρίνει καρτέλες και 

υλικό πρώτης τάξης. Η συγκεκριμένη αίθουσα είναι βρόμικη, δεν αερίζεται σωστά 

και οι μαθητές κάνουν μάθημα μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Πολλές 

φορές η εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής, διαπιστώνοντας την ακαταλληλότητα 

της τάξης, βγάζει τα παιδιά στην αυλή για να κάνουν το μάθημα τους σε καλύτερες 

συνθήκες. 

5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Σε αυτή τη σχολική μονάδα η εκπαιδευτικός 

κάνει το μάθημα της σε σαφώς καλύτερες συνθήκες. Ειδικότερα, δύο αίθουσες 

διδασκαλίας χρησιμοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό. Η πρώτη απ’ αυτές είναι η 

αίθουσα του Ολοήμερου. Πρόκειται για μια μεγάλη μακρόστενη τάξη, σχετικά 

σκοτεινή, καθώς δεν διαθέτει παράθυρα. Το φως διεισδύει μέσα σε αυτή από τα 

τζάμια της μεγάλης γυάλινης πόρτας. Η τάξη διαθέτει αρκετούς πάγκους και 

καρεκλάκια, στα οποία οι μαθητές κάθονται για να φάνε το μεσημέρι. Το θετικό του 

εν λόγω χώρου συνίσταται στο μεγάλο χαλί-μοκέτα, που βρίσκεται στην άκρη της 

τάξης και που επιτρέπει στους μαθητές να συμμετάσχουν με ασφάλεια σε 

οποιαδήποτε παιγνιώδη δραστηριότητα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της αίθουσας 

αυτής αποτελούν τα μεγάλα μαξιλάρια της, τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά να 

χαλαρώσουν ακόμη περισσότερο. Η τάξη χαρακτηρίζεται από άνεση χώρου, 

διαθέτει καλή ακουστική και ηχομόνωση και είναι αρκετά καθαρή. Στην άλλη 

αίθουσα του σχολείου, όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της Θεατρικής 

Αγωγής συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η τάξη αυτή είναι μικρή και μακρόστενη, 

γεμάτη από θρανία σε παραδοσιακή διάταξη. Η ίδια είναι σκοτεινή, αρκετά 
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βρώμικη και με ελάχιστη ηχομόνωση. Τα παιδιά δεν διαθέτουν καθόλου ελεύθερο 

χώρο για να κινηθούν. Το μοναδικό σημείο, στο οποίο μπορεί κανείς να παίξει 

σχετικά άνετα, είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά στον πίνακα. 

15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται και σε αυτό το σχολείο δύο αίθουσες. Η πρώτη 

από αυτές είναι η αντίστοιχη του Ολοήμερου. Πρόκειται για μια μεγάλη τετράγωνη 

αίθουσα, φωτεινή (καθώς διαθέτει πολλά μεγάλα παράθυρα) και με δική της 

θέρμανση. Ωστόσο η συγκεκριμένη τάξη είναι ακατάλληλη για την πραγματοποίηση 

των σχετικών δραστηριοτήτων, αφού είναι ασφυκτικά γεμάτη με σειρές θρανίων. 

Τα παιδιά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κινηθούν στο χώρο και κινδυνεύουν 

σε αρκετές περιπτώσεις να κτυπήσουν άσχημα παίζοντας μέσα σε αυτόν. Ανάλογα 

με το πρόγραμμα του Ολοήμερου και τον αριθμό των παιδιών, η εκπαιδευτικός 

μετακινείται στην διπλανή αίθουσα και κάνει το μάθημα της πιο άνετα. Οι συνθήκες 

σε αυτήν την τάξη μοιάζουν ιδανικές, καθώς αυτή είναι ευρύχωρη, άνετη, φωτεινή 

και διαθέτει σε μια γωνιά της ένα μεγάλο χαλί, στο οποίο μπορούν να 

συγκεντρωθούν οι μαθητές για να παίξουν. 

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Σε αυτό το σχολείο, οι 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιούνται σε μία από τις τάξεις 

της πρωινής ζώνης (στον χώρο της Β΄ τάξης). Πρόκειται για μία μεσαίου μεγέθους 

τετράγωνη αίθουσα με μεγάλα παράθυρα και καλό φωτισμό. Η άνεση του εν λόγω 

χώρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο διάταξης των θρανίων της τάξης. 

Αν αυτά τοποθετούνται σε πεταλοειδή διάταξη, η αίθουσα φαίνεται αρκετά μεγάλη 

και ευρύχωρη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συγκεκριμένη τάξη χάνει τη 

λειτουργικότητα της και αναγκάζει την εκπαιδευτικό να μεταφέρει με τους μαθητές 

τα θρανία σε μια άκρη, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο αρκετή ώρα από το μάθημα. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Το μάθημα σε αυτή τη σχολική 

μονάδα οργανώνεται στην αίθουσα του Ολοήμερου. Ειδικότερα αναφερόμαστε για 

μια μεγάλη ευρύχωρη αίθουσα σε σχήμα τετραγώνου, η οποία βρίσκεται στο 

ισόγειο του σχολείου. Η εν λόγω τάξη έχει στη μια της άκρη τα θρανία και τον 

πίνακα, όπου οι μαθητές μπορούν να γράψουν και να προετοιμαστούν για τα 

μαθήματα της επόμενη μέρας. Στην άλλη άκρη της αίθουσας υπάρχει αρκετός 
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ελεύθερος χώρος, στον οποίο τα παιδιά μπορούν να κινηθούν και να παίξουν με 

σχετική άνεση και χωρίς κίνδυνο να κτυπήσουν. 

Η τάξη διαθέτει επίσης όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σωστή 

λειτουργία του Ολοήμερου (ψυγείο, φουρνάκι, βρύση με νεροχύτη) και είναι 

διακοσμημένη πολύ όμορφα με κατασκευές των μαθητών. Ωστόσο διαπιστώνεται 

αρκετά βρόμικη, σκοτεινή και με εξωτερικά κάγκελα, θυμίζοντας περισσότερο 

φυλακή, παρά σχολική αίθουσα. Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, η 

εκπαιδευτικός παίρνει τα παιδιά στην αυλή του σχολείου και παίζουν όλοι μαζί σε 

αυτό τον χώρο. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Η αίθουσα του Ολοήμερου εξυπηρετεί 

και σε αυτήν την περίπτωση τις ανάγκες της εκπαιδευτικού για την 

πραγματοποίηση των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Ακόμα και σε αυτόν τον χώρο οι 

συνθήκες, κάτω από τις οποίες γίνεται το μάθημα είναι αρκετά δύσκολες. Η 

αίθουσα είναι ιδιαίτερα μικρή και σκοτεινή, δεν διαθέτει πόρτα και ο χώρος είναι 

εξαιρετικά περιορισμένος. Τα θρανία της τάξης έχουν τοποθετηθεί σε πεταλοειδή 

διάταξη. Κάνει αρκετό κρύο και παγωνιά μέσα στην αίθουσα, γεγονός το οποίο 

επηρεάζει και την απόδοση των μαθητών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να φορούν 

χοντρά και βαριά ρούχα. Την ώρα που κάνει μάθημα η εκπαιδευτικός, τα παιδιά 

κοιτούν αλλού και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο, παρά για να παίξουν 

ποδόσφαιρο στην αυλή. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Ούτε η συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα δεν αποκλίνει από τη γενικότερη εικόνα, που θέλει στα περισσότερα 

σχολεία το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής να πραγματοποιείται σε αίθουσες του 

πρωινού προγράμματος. Δύο τάξεις φιλοξενούν τις προσπάθειες της δασκάλας της 

Θεατρικής Αγωγής και σε αυτό το σχολείο. Η πρώτη από αυτές είναι μια μικρή 

αίθουσα σε σχήμα τετραγώνου, σκοτεινή, βρόμικη και με εξαιρετικά άσχημη 

ηχομόνωση. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί το μάθημα, λόγω της 

φασαρίας που προέρχεται από την αυλή του σχολείου. Η πεταλοειδής διάταξη των 

θρανίων της τάξης δεν ευνοεί την πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων, 

αφού η αίθουσα είναι πολύ μικρή και αναγκάζει την εκπαιδευτικό σε συνεργασία 

με τους μαθητές της να μεταφέρει τα θρανία στην άκρη. Η άλλη τάξη που φιλοξενεί 

τις προσπάθειες των παιδιών είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι σαφώς 
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μεγαλύτερη από την προηγούμενη, πιο φωτεινή και με καλύτερη ακουστική και 

ηχομόνωση. Διαθέτει μεγάλα παράθυρα, από τα οποία μπαίνει μέσα άπλετο φως. 

Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση η διάταξη των θρανίων (σε ομάδες) δεν 

επιτρέπει την άνετη κίνηση των μαθητών στο χώρο κατά την πραγματοποίηση των 

σχετικών δραστηριοτήτων.  

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Η αίθουσα του Ολοήμερου είναι αυτή που 

φιλοξενεί και σε αυτήν την περίπτωση τις προσπάθειες μαθητών και εκπαιδευτικού. 

Πρόκειται για  μια μακρόστενη σκοτεινή αίθουσα, η οποία χαρακτηρίζεται για τη 

στενότητα του χώρου της. Κατά μήκος της τάξης εντοπίζει κανείς σειρές θρανίων, οι 

οποίες καθιστούν το χώρο ασφυκτικά μικρό και περιορίζουν την ελεύθερη και 

αβίαστη κίνηση των μαθητών μέσα σε αυτήν. Ο χώρος δεν διακρίνεται για την 

καθαριότητα του, ενώ σε κάθε μεριά του μπορεί να εντοπίσει κανείς 

μικροαντικείμενα των παιδιών, σκορπισμένα ακατάστατα. Ανάλογα με τις 

υποδείξεις της υπεύθυνης του Ολοήμερου η εκπαιδευτικός μπορεί να μετακινηθεί 

και σε μια άλλη αίθουσα διδασκαλίας της πρωινής ζώνης, η οποία μπορεί να είναι 

πιο φωτεινή, ωστόσο δεν είναι καθόλου άνετη και λειτουργική. Οι σειρές των 

θρανίων εμποδίζουν και σε αυτή την περίπτωση τις κινήσεις των μαθητών, 

δυσκολεύοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο και της ίδιας της εκπαιδευτικού. 

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Το συγκεκριμένο σχολείο δεν 

αποτελεί εξαίρεση και έτσι το μάθημα πραγματοποιείται σε μια αίθουσα του 

πρωινού προγράμματος. Η συγκεκριμένη τάξη είναι μικρή, σε σχήμα τετραγώνου 

και χωρίς τη στοιχειώδη άνεση χώρου. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από 

υπερβολικά μεγάλο αριθμό θρανίων και καθισμάτων, τα οποία γεμίζουν το 

συγκεκριμένο χώρο. Αρκετός χρόνος χάνεται μέχρι η εκπαιδευτικός να μετακινήσει 

ορισμένα θρανία στην άκρη για να κερδίσει λίγο χώρο προς όφελος των μαθητών 

της. Η εν λόγω αίθουσα είναι ακόμη σκοτεινή, βρόμικη και με κακή ηχομόνωση, 

γεγονός το οποίο αποσπά την προσοχή των παιδιών από το μάθημα και αναγκάζει 

την εκπαιδευτικό να φωνάζει.  

Επιχειρώντας μια κριτική αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στις 

αίθουσες που πραγματοποιείται το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό 

Ολοήμερο Σχολείο διαπιστώνουμε τα παρακάτω: 
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Πραγματοποίηση Μαθήματος σε αίθουσα του πρωινού 

προγράμματος 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μαθήματα του εν λόγω αντικειμένου 

πραγματοποιούνται σε αίθουσες της πρωινής ζώνης. Σε δέκα από τις δεκαεπτά 

σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής χρησιμοποιούν για τις 

δραστηριότητες τους τις τάξεις του πρωινού ωραρίου. Μάλιστα, όταν το 

πρόγραμμα του Ολοήμερου είναι ιδιαίτερα φορτωμένο, οι εκπαιδευτικοί της 

συγκεκριμένης ειδικότητας είναι αναγκασμένοι να περιφέρονται από τάξη σε τάξη 

(σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου του Ολοήμερου), αναζητώντας χώρους 

για να πραγματοποιήσουν το μάθημά τους. Το κυρίαρχο πρόβλημα σε αυτή την 

κατάσταση, θεωρείται η έλλειψη τάξεων με αρκετό ελεύθερο χώρο, για να κινηθούν 

οι μαθητές. Οι αίθουσες αυτές είναι ασφυκτικά μικρές. Η παραπάνω κατάσταση 

επιδεινώνεται από τις σειρές των θρανίων και των καθισμάτων, που είναι 

τοποθετημένες άναρχα στο χώρο, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το ελεύθερο 

πεδίο των παιδιών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο και μεγαλύτερους 

κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα. Επιπλέον, αρκετός χρόνος 

δαπανάται, έως ότου οι εκπαιδευτικοί μετακινήσουν τα καρεκλοθρανία στην άκρη 

της αίθουσας, προσπαθώντας να κερδίσουν μερικά μέτρα ελεύθερου διαστήματος 

για να κινηθούν οι μαθητές τους. Οι περισσότερες τάξεις είναι σκοτεινές και 

βρόμικες, χωρίς τη στοιχειώδη ηχομόνωση. 

 

Οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής σε αίθουσες του 

Ολοήμερου 

Σε αυτούς τους χώρους η εικόνα των τάξεων φαίνεται να είναι αρκετά 

καλύτερη. Πέντε σχολικές μονάδες φιλοξενούν δράσεις Θεατρικής Αγωγής σε 

τέτοιου είδους αίθουσες. Οι περισσότερες από αυτές είναι μεγάλες, φωτεινές, με 

αρκετό ελεύθερο χώρο για παιχνίδι και για άνετη κίνηση. 

Ωστόσο, σε ορισμένα σχολεία η αίθουσα του Ολοήμερου διαθέτει 

σημαντικές αδυναμίες (μικρός χώρος, σκοτεινός, χωρίς πόρτα και γεμάτος θρανία). 

Εξαιτίας της χρήσης τους από το Ολοήμερο, οι συγκεκριμένες αίθουσες είναι 

ακατάστατες, με διάφορα μικροαντικείμενα των παιδιών και το στοιχειώδη 
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εξοπλισμό για τη λειτουργία του μεσημεριανού προγράμματος (βλ. ψυγείο, 

φουρνάκι, βρύση, πίνακα). 

 

Εργαστήριο Θεατρικής Αγωγής (ειδική αίθουσα) 

Στις σχολικές μονάδες, όπου οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων είναι πιο 

οργανωμένοι, η κατάσταση εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη. Δύο σχολεία του 

Ηρακλείου διαθέτουν ειδική αίθουσα, στην οποία πραγματοποιούνται τα δρώμενα 

της Θεατρικής Αγωγής. Πρόκειται για το 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών και το 43
ο

 

Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου. Τα μαθήματα σε αυτές τις σχολικές μονάδες 

οργανώνονται σε δύο ευρύχωρες τάξεις, φωτεινές και άνετες, χωρίς την παρουσία 

καρεκλοθρανίων, που δυσκολεύουν την κίνηση των παιδιών. Μάλιστα η μία από 

αυτές τις τάξεις (στο 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών) διαθέτει ξύλινο δάπεδο και 

όμορφα διακοσμημένους τοίχους (ζωγραφιές), που δημιουργούν μία υπέροχη 

ατμόσφαιρα για παιχνίδι. Στην αίθουσα της Θεατρικής Αγωγής του άλλου σχολείου 

μπορεί κανείς να διαπιστώσει ένα πλούσιο εξοπλισμό για θεατροπαιδαγωγικές 

δράσεις (μοκέτα, κούκλες, μαξιλάρια, πανιά, υφάσματα και μάσκες). 

 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Σχολείου 

Σε δύο σχολικές μονάδες τα δρώμενα της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται σε αίθουσες-χώρους πολλαπλών χρήσεων. Σε μία από αυτές 

(βλ. Δημοτικό Σχολείο Αρχανών) η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Ο χώρος, που 

φιλοξενεί τις σχετικές δράσεις είναι τεράστιος, γεμάτος με πτυσσόμενα 

καρεκλοθρανία. Το σημαντικό πλεονέκτημα της αίθουσας αυτής θεωρείται η 

μεγάλη σκηνή θεάτρου, που βρίσκεται στην άκρη της, με τα παρασκήνια, τους 

χώρους φύλαξης του υλικού και το πλήρες σύστημα ηλεκτροφωτισμού της. Η ίδια 

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για σκίαση και προβολές (ειδικές κουρτίνες και 

προτζέκτορα). 

Σε μία άλλη περίπτωση, εντοπίζουμε τον εσωτερικό χώρο ενός σχολείου (13
ο

 

Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου) να έχει μετατραπεί σε τέτοιου είδους χώρο με 

πτυσσόμενες καρέκλες. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής έγκειται στην 
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απουσία θυρών, γεγονός το οποίο δημιουργεί προβλήματα ηχορύπανσης στις 

διπλανές τάξεις. Και οι δύο παραπάνω χώροι είναι φωτεινοί και καθαροί.  

 

Εντοπισμός άλλων χώρων ή εργαστηρίων 

Τα μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιούνται και σε ορισμένους 

άλλους χώρους. Το νηπιαγωγείο της περιοχής, το οποίο συστεγάζεται με το 19
ο

 

Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου φιλοξενεί τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό του 

εν λόγω αντικειμένου κατά τη διεξαγωγή των σχετικών ασκήσεων. Ο χώρος δράσης 

των παιδιών είναι ασφυκτικά μικρός και οριοθετημένος από τέσσερα μικρά 

παγκάκια, όπου κάθονται οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργηθεί στο 

μέσον του ένα πρόχειρο επίπεδο δράσεων. Η υπόλοιπη τάξη είναι γεμάτη με υλικό 

των παιδιών και πάγκους δημιουργίας και κατασκευών. 

Η αυλή του σχολείου μπορεί να αποτελέσει-άνετα-χώρο δημιουργίας και 

δραστηριοτήτων Θεατρικής Αγωγής, αρκεί οι καιρικές συνθήκες να είναι 

κατάλληλες γι’ αυτό. Σε μία περίπτωση η διδάσκουσα πραγματοποίησε το μάθημά 

της στον αύλειο χώρο της σχολικής μονάδας, όπου αυτή εργαζόταν (2
ο

 Δημοτικό 

Σχολείο Ηρακλείου) χωρίς το κατάλληλο αποτέλεσμα, αφού ο καυτός ήλιος σε 

συνδυασμό με την έλλειψη των απαραίτητων σκιάστρων δημιουργούσε μία 

αποπνικτική ατμόσφαιρα για τα παιδιά. 

Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης και μουσικοκινητικής αγωγής δεν 

εντοπίστηκαν σε καμία από τις σχολικές μονάδες, που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 

Άνεση Χώρου, καθαρή-φωτεινή τάξη 

Στις περισσότερες σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής 

αντιμετωπίζουν προβλήματα χώρου. Οι αίθουσες, όπου πραγματοποιούνται τα 

μαθήματα είναι ιδιαίτερα μικρές, γεγονός το οποίο περιορίζει τις κινήσεις των 

παιδιών στις σχετικές δραστηριότητες. Η παραπάνω ασφυκτική κατάσταση 

επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τις σειρές θρανίων και των καθισμάτων, που 

είναι τοποθετημένα στις τάξεις, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το ελεύθερο 

πεδίο των μαθητών. Ταυτόχρονα δημιουργούνται αυξημένοι κίνδυνοι για τη 

σωματική ακεραιότητα των παιδιών κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 
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της Θεατρικής Αγωγής. Οι αίθουσες του πρωινού ωραρίου είναι σκοτεινές και 

βρόμικες (εξαίρεση αποτελούν λίγες από αυτές). 

Στα μεγάλα σχολεία, που διαθέτουν σπουδαίες εγκαταστάσεις η παραπάνω 

εικόνα μεταστρέφεται ολοκληρωτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε την 

άνεση των χώρων και την πραγματοποίηση των μαθημάτων από τους 

θεατρολόγους σε καθαρές και φωτεινές αίθουσες. 

Επεκτείνοντας παραπέρα το συλλογισμό μας και επιχειρώντας να 

τεκμηριώσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από την επί τόπου παρατήρηση, 

διαπιστώνουμε την εμφάνιση επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και στοιχείων από 

τις συνεντεύξεις που μας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής αγωγής. 

Ειδικότερα στο ερώτημα προς αυτούς «Αισθάνεστε ικανοποιημένος/η από το 

χώρο και τον εξοπλισμό που σας παρέχεται για να εφαρμόσετε τις σχετικές 

δραστηριότητες;» ένας εκπαιδευτικός μας απαντά ότι «δυστυχώς υπάρχει 

ποικιλομορφία.  Εξαρτάται από το σχολείο, τη διεύθυνσή του και από το πόσες ώρες 

αναλαμβάνουμε σε αυτό…….». Μια άλλη εκπαιδευτικός στο ίδιο ερώτημα 

τοποθετείται, αναφέροντας ότι «στα περισσότερα σχολεία που έχω δουλέψει, ο 

χώρος, που μας δίνεται, είναι οι σχολικές τάξεις των παιδιών. Και δεν υπάρχει 

σχεδόν καθόλου εξοπλισμός. Δουλεύω κυρίως στην αυλή». Μια άλλη 

απογοητευμένη εκπαιδευτικός μας δίνει αποστομωτική απάντηση στο ίδιο 

ερώτημα: «Φυσικά και όχι (εννοεί δεν είμαι ικανοποιημένη). Δεν υφίσταται 

χώρος….σε όλα τα σχολεία τα άλλα, που έχω δουλέψει, ουσιαστικά βγάζουμε τα 

θρανία…τα παιδιά αναγκάζονται να κυλιούνται κάτω στο πάτωμα, χειμώνα καιρό». 

Τα παράπονα των εκπαιδευτικών για το χώρο, στον οποίο κάνουν μάθημα 

συνεχίζονται. Μια άλλη εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι «ο χώρος δεν διαφέρει από 

την τάξη, όπου γίνονται τα μαθήματα της υπόλοιπης μέρας. Κάνουμε (εννοεί 

μάθημα) στις τάξεις των σχολείων, στις τάξεις του κάθε τμήματος. Δεν υπάρχει 

ειδικός χώρος…κάνουμε δυστυχώς (εννοεί μάθημα) μέσα στις τάξεις». Μια 

συνάδελφος της προηγούμενης χαρακτηρίζει την ερώτησή μας «αστεία» και 

συμπληρώνει: «Δεν παρέχεται εξοπλισμός, ούτε καν αίθουσα. Δηλαδή, αν έχεις την 

αίθουσα που κάνουν τα παιδιά το πρωί μάθημα, και αυτό καλό είναι!!! Μπορεί να 

έχεις την αίθουσα μαζί με το δάσκαλο που διαβάζει τα υπόλοιπα παιδιά ή όπως είχα 

κάνει και άλλες χρονιές, να δουλεύω στο διάδρομο του σχολείου». Μια άλλη 
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συνάδελφος απαντώντας στο ίδιο ερώτημα αναφέρει ότι «όχι (εννοεί δεν είμαι 

ικανοποιημένη) και είναι προφανές!!! Στα ελληνικά σχολεία δεν υπάρχει χώρος για 

να γίνεται το συγκεκριμένο μάθημα. Κάνουμε στις τάξεις. Ο περισσότερος χρόνος 

τρώγεται στο να μεταφέρουμε στην άκρη τα θρανία, να κάνουμε με τα παιδιά αυτά 

που θέλουμε και μετά να τα ξαναμαζέψουμε στη θέση τους, με όλο το κόστος της 

βαβούρας, της ενόχλησης και του χρόνου, που μπορεί να υπάρχει απ’ αυτό». 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής 

αγωγής εμφανίζονται απογοητευμένοι από τους χώρους, που τους παρέχονται για 

να κάνουν το μάθημα τους. «Τι φταίει όμως για την εν λόγω κατάσταση;» 

Θέτοντας σε αυτούς το ίδιο ερώτημα, οι απαντήσεις που μας έδωσαν είναι 

χαρακτηριστικές. Μια εκπαιδευτικός δικαιολογεί την άποψή της αναφέροντας ότι 

«το ολοήμερο είναι κυρίως φύλαξη για τα παιδιά. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, ή και αν 

υπάρξει, αυτός δεν υλοποιείται εύκολα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζονται χρήματα για 

να γίνουν όλα αυτά». Οι προηγούμενες απόψεις της εκπαιδευτικού συμφωνούν 

απόλυτα με τις αντίστοιχες μιας συναδέλφου της, η οποία επισημαίνει ότι «το 

μάθημα της Θεατρικής Αγωγής δεν αντιμετωπίζεται με τη  σοβαρότητα που πρέπει. 

Είναι μια μορφή μπειμπισίττιγκ…». Και μια άλλη εκπαιδευτικός υποστηρίζει την 

άποψη ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία που υπάρχει, τονίζοντας ότι πρέπει «να 

το πάρουν σοβαρά όλοι οι φορείς…να καταλάβουν ότι πας να κάνεις δουλειά κι εσύ, 

όπως και όλοι οι υπόλοιποι…».  

Μιας άλλη, συνάδελφος της προηγούμενης, θέτει «επί τάπητος» το ζήτημα 

της χρηματοδότησης του θεσμού αναφέροντας ότι «προφανώς από πάνω ξεκινάνε 

όλα». Δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια…». Κάτι αντίστοιχο σκέφτηκε μια 

εκπαιδευτικός από το Ρέθυμνο, η οποία στο ίδιο ερώτημα μας έδωσε αφοπλιστική 

απάντηση, λέγοντας ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι…αυτό νομίζω είναι θέμα 

υποδομής του σχολείου…». 

Πολύτιμα δεδομένα, τα οποία τεκμηριώνουν τις πληροφορίες, που 

προέκυψαν από την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, 

αντλούνται και από τις αντίστοιχες απαντήσεις των μαθητών. Ειδικότερα από το 

ερώτημα προς αυτούς «Σε ποιο χώρο κάνετε Θεατρική Αγωγή;» διαπιστώνεται ότι, 

όντως, οι μαθητές κάνουν Θεατρική αγωγή κυρίως στις τάξεις του πρωινού 

προγράμματος. Αντιπροσωπευτικά παραθέτουμε μερικές από τις απαντήσεις τους: 
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«Στην τάξη, που κάνουμε και το πρωί (εννοεί μάθημα)», «Στην έκτη τάξη. Στην τάξη 

που γίνεται μάθημα και το πρωί». Σπανιότερα τα παιδιά δηλώνουν κάποιο άλλο 

χώρο (π.χ. στην αίθουσα του Ολοήμερου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην 

αίθουσα της Θεατρικής αγωγής, στο νηπιαγωγείο ή στην αυλή του σχολείου), όπου 

πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο ερώτημα προς τους 

μαθητές «Είναι άνετος ο χώρος, στον οποίο κάνετε Θεατρική αγωγή;» 

παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις τους διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με το 

μέρος, στο οποίο αυτοί κάνουν το μάθημά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το 

μάθημα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, φαίνεται ότι 

τα παιδιά είναι αρκετά ικανοποιημένα από τους συγκεκριμένους χώρους. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από τις απαντήσεις των μαθητών στο εν λόγω 

ερώτημα: «Ναι (εννοούν είναι άνετος ο χώρος), γιατί δεν έχει πολλά πράγματα και 

μπορούμε να παίξουμε άνετα», «Ναι, έχει πολύ χώρο, γιατί μπορούμε να παίζουμε 

άνετα!! Ο χώρος αυτός έχει και μια μοκέτα!». Μια άλλη μαθήτρια στο ίδιο ερώτημα 

μας απαντάει: «Ναι, είναι άνετος αυτός ο χώρος, γιατί έχει μια σκηνή, στην οποία 

καθόμαστε, συζητάμε και λέμε τι θα κάνουμε…Μπορούμε να παίξουμε άνετα σ’ 

αυτόν (εννοεί το χώρο)».Ένας συμμαθητής της προηγούμενης συμπληρώνει: «Είναι 

ευρύχωρος». Ανάλογες θετικές απαντήσεις των παιδιών για την αίθουσα, στην 

οποία γίνεται το μάθημά τους είναι και οι παρακάτω: «Είναι ζωγραφισμένος (εννοεί 

ο χώρος) με ωραία χρώματα». «Έχει χώρο για να κινηθούμε και να παίξουμε…είναι 

διαφορετικός από τους άλλους χώρους». «Είναι διαφορετικός από όλους τους 

άλλους χώρους…Δεν είναι η τάξη γεμάτη θρανία». «Ναι είναι πολύ μεγάλος ο χώρος 

αυτός και έχει μέσα πολύ ωραίες κατασκευές!!».  

Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι περισσότεροι μαθητές εμφανίζονται 

απογοητευμένοι από το χώρο, στον οποίο πραγματοποιούν τις δραστηριότητες της 

Θεατρικής Αγωγής. Αυτό συμβαίνει, διότι οι τάξεις της πρωινής ζώνης είναι 

ασφυκτικά μικρές και γεμάτες θρανία. Ας δούμε μερικές από τις απαντήσεις των 

παιδιών : Στο ίδιο ερώτημα μια μαθήτρια μας δίνει την ακόλουθη απάντηση: «όχι 

(εννοεί δεν είναι άνετος ο χώρος), γιατί έχουμε κάνει ομάδες… δεν είναι εύκολο να 

προχωρήσει κανείς μέσα από ομάδες!!». Ανάλογες διαπιστώνονται και οι 

απαντήσεις μιας άλλης ομάδας παιδιών, αναφορικά με το χώρο, στον οποίο κάνουν 

Θεατρική Αγωγή: «όχι (εννοεί δεν είναι άνετος), γιατί δεν έχει πολύ χώρο…έχει μέσα 
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πολλά καρεκλάκια και τραπέζια». «Όταν είναι πολλά καρεκλάκια και τραπέζια στην 

τάξη δεν έχεις ούτε χώρο να παίξεις, ούτε να περπατήσεις! Δεν μπορείς να κάνεις 

τίποτα…». «Μας εμποδίζουν τα θρανία και οι καρέκλες. Τα πάμε στην άκρη και 

είμαστε μια χαρά». Την ίδια κατάσταση μας περιγράφει με γλαφυρό τρόπο και μια 

άλλη ομάδα παιδιών: «Εμένα δεν με βολεύει πολύ (εννοεί ο χώρος), γιατί 

καθόμαστε σε καρέκλες και δεν γίνεται να σηκωθούμε εύκολα», «Εμένα δεν μου 

αρέσει ο χώρος, γιατί έχει πολλά θρανία και δεν μπορούμε να περάσουμε εκεί που 

θέλουμε», «Μας εμποδίζουν τα θρανία και δεν μπορούμε να κάνουμε τις 

δραστηριότητες, που θέλουμε». 

Η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι τα παιδιά, στην πλειοψηφία τους, δεν είναι 

καθόλου ικανοποιημένα, από τους χώρους, στους οποίους πραγματοποιούν τις εν 

λόγω δραστηριότητες. Έχουν, όμως τα ίδια να προτείνουν κάποια καλύτερη λύση; 

Θα ήθελαν να οργανώνουν τις σχετικές δραστηριότητες σε κάποιο άλλο μέρος; Για 

να διαπιστώσουμε την προσωπική τους άποψη σε αυτό το ζήτημα, τους θέτουμε το 

ερώτημα για το αν θα ήθελαν να κάνουν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής σε 

κάποιο άλλο χώρο. Και σε αυτό το ερώτημα εμφανίζονται δύο τάσεις στις 

απαντήσεις των μαθητών. Η πρώτη από αυτές τις τάσεις θέλει τα παιδιά (κυρίως 

των σχολείων που διαθέτουν αξιόλογες υποδομές και ειδικές αίθουσες για την 

πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων) να μην επιθυμούν να αφήσουν τις 

εξοπλισμένες αυτές τάξεις. Οι μαθητές αυτοί δηλώνουν ξεκάθαρα τη θέλησή τους 

να συνεχίσουν να κάνουν μάθημα στην ίδια αίθουσα. Μερικές από τις απαντήσεις 

τους καταγράφονται παρακάτω: «Όχι (εννοεί δεν θέλω να φύγω από εδώ)», «Με 

τίποτα!! Εγώ δεν θέλω σε άλλη τάξη», «Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε άλλες τάξεις. 

Έχουμε πολύ χώρο και εδώ». «Όχι, μας αρέσει εδώ!!», «Προτιμώ να κάνουμε 

Θεατρική Αγωγή στο χώρο που κάνουμε κάθε φορά!!», «Όχι, μας αρέσει εκεί που 

γίνεται το μάθημα μας», «Στις άλλες αίθουσες δεν μπορούμε να παίξουμε. Εδώ 

έχουμε τη σκηνή και οι άλλοι μπορούν να μας παρακολουθούν από κάτω!!». 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις ορισμένων άλλων 

παιδιών: «Εμένα μου αρέσει να κάνουμε μάθημα στο εργαστήριο Θεατρικής 

Αγωγής, γιατί εκεί έχει πολύ χώρο!!», «Μου αρέσει η αίθουσα αυτή, γιατί είναι 

μεγάλη, την έχουν γεμίσει με ζωγραφιές και έχει πολύ λίγα θρανία. Άμα πάμε αλλού 

να παίξουμε παιχνίδια Θεατρικής Αγωγής δεν θα μπορούμε, γιατί θα κτυπήσουμε», 
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«Εδώ είναι καλύτερα από τις άλλες τάξεις, γιατί μπορούμε να κινηθούμε πιο 

εύκολα». 

Το αντίθετο φαινόμενο εμφανίζεται στις δηλώσεις των μαθητών, που 

πραγματοποιούν το μάθημα τους στις αίθουσες της πρωινής ζώνης. Η ασφυκτική 

έλλειψη χώρου για παιχνίδι και κίνηση αναγκάζει τα συγκεκριμένα παιδιά να 

δηλώσουν εναλλακτικούς χώρους, όπου θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τις 

σχετικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των παιδιών στο ίδιο 

ερώτημα: «Εγώ θα ήθελα να κάνουμε τα παιχνίδια στην (εννοεί αίθουσα) 

πολλαπλών χρήσεων, γιατί έχει και σκηνή (εννοεί εκεί) και μπορούμε να 

ανεβαίνουμε και να κάνουμε κάποιες θεατρικές παραστάσεις», «Εγώ δεν θα ήθελα 

να ήμουν σε αυτή την τάξη, αλλά κάτω στο γυμναστήριο…εκεί είναι λίγο πιο άνετος 

ο χώρος, δεν έχει θρανία και είναι πολύ μεγάλος». «Εγώ θα ήθελα να ήμασταν έξω, 

γιατί διασκεδάζουμε πιο πολύ. Έχει πιο πολύ χώρο, αισθανόμαστε πιο άνετα και 

είναι πιο ωραία!!», «Να έχουμε μια τάξη, όλη δική μας, που θα κάνουμε (εννοεί 

εκεί) Θεατρική Αγωγή. Να μην υπάρχουν θρανία, καρέκλες, τίποτα.. «Θα  

προτιμούσαμε μια μεγάλη τάξη με μοκέτα, και χωρίς θρανία».  

Στο ίδιο μήκος κύματος και με το ίδιο πνεύμα διαπιστώνονται οι 

τοποθετήσεις και αρκετών άλλων παιδιών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην ίδια 

ερώτηση με την προηγούμενη οι μαθητές καταθέτουν παρόμοιες γνώμες: «Θα 

ήθελα να υπάρχει ένας χώρος με κουρτίνες. Να τις κλείνουμε. Να υπάρχει κάτι σαν 

εξέδρα. Και να μην έχει (εννοεί η αίθουσα) πολλές καρέκλες και θρανία». Το 

πρόβλημα των θρανίων, που περιορίζουν το χώρο δράσης των παιδιών τονίζει και 

μια άλλη μαθήτρια αναφέροντας: «Θα ήθελα να έχουμε ξεχωριστό χώρο (εννοεί για 

τη Θεατρική Αγωγή), γιατί τα θρανία είναι από εδώ και από εκεί και μας εμποδίζουν 

να κάνουμε αυτό που θέλουμε». Την ίδια κατάσταση περιγράφει ένας άλλος 

μαθητής, λέγοντας ότι «Θα ήθελα να υπάρχει ένας χώρος ευρύχωρος, που δεν θα 

έχει πολλά πράγματα μέσα για να μη μας εμποδίζουν». 

Το φαινόμενο της απώλειας χρόνου μαθήματος με τη μεταφορά των 

θρανίων στην άκρη της αίθουσας, επισημαίνει μια άλλη μαθήτρια, τονίζοντας την 

ανάγκη ύπαρξης μιας ξεχωριστής τάξης για τη Θεατρική Αγωγή. Πιο συγκεκριμένα η 

ίδια αναφέρει: «Θα θέλαμε να αλλάξουμε αίθουσα…να πάμε σε μια άλλη, που δεν 

θα έχει πολλά θρανία ,για να μην χάνουμε χρόνο, όταν τα μετακινούμε». 
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II.Ο Εξοπλισμός της Αίθουσας 

• Σύγχρονα Οπτικοακουστικά Μέσα διδασκαλίας (Ραδιοκασετόφωνο, DVD player, 

Η/Υ, προτζέκτορας, CD player, Αρμόνιο-συνθεσάιζερ, βιντεοκασέτες, μηχανή slides, 

video, τηλεόραση)  

• Βοηθητικοί Εξοπλισμοί (πίνακας ντουλάπα για φύλαξη, ράφια, μοκέτα, πάγκοι 

υλικού, σκηνή, κουρτίνες, φώτα, μικροφωνική εγκατάσταση, πτυσσόμενα 

καθίσματα,  στοιχειώδης υδραυλική υποδομή) 

• Βιβλιοθήκη (με κατάλληλη επίπλωση και ικανό αριθμό εγχειριδίων και DVD ROM 

• Άλλα υλικά (πανιά-υφάσματα, κορδέλες, χαρτιά-χαρτόνια, άχρηστα-ανακυκλώσιμα 

είδη) 

 

Μέσα από την παρατήρηση προσεγγίσαμε ερευνητικά τα προαναφερθέντα 

στοιχεία. Παρακάτω επιχειρείται η συνοπτική παρουσίασή τους, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις λεπτομέρειες που μας ενδιαφέρουν και με κεντρικό άξονα πάντα τα 

καταγεγραμμένα από τη σχετική βιβλιογραφία σημεία. 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Η πρώτη από τις τέσσερις τάξεις, στις 

οποίες γίνεται το μάθημα διαθέτει την έδρα του δασκάλου, ένα πίνακα με κιμωλία, 

ράφια όπου έχει στηθεί μια μικρή βιβλιοθήκη και ορισμένα ντουλάπια για φύλαξη 

υλικού (τα οποία παρεμπιπτόντως είναι άδεια και σκονισμένα). Η τάξη, επίσης, 

είναι στολισμένη με καρτέλες και υλικό πρώτης ανάγνωσης, ενώ σκίαση στο χώρο 

προσφέρει μια σειρά από κουρτίνες. 

Η διπλανή αίθουσα (και αυτή της Α’ τάξης) φιλοξενεί τα οπτικοακουστικά 

μέσα διδασκαλίας του σχολείου. Πέρα από την έδρα, τον παραδοσιακό πίνακα 

κιμωλίας και τα ντουλάπια φύλαξης του υλικού των παιδιών, μπορεί κανείς να 

διακρίνει μέσα σ’ αυτή (στην άκρη της αίθουσας), μια τηλεόραση 21 ιντσών, ένα 

DVD player, μια μηχανή προβολής slides και μια μικρή βιβλιοθήκη με τζάμι, στην 

οποία φυλάσσονται εκπαιδευτικά DVD και βιντεοταινίες του σχολείου. Οι ίδιες 

κουρτίνες με την προηγούμενη τάξη προσφέρουν την απαραίτητη σκίαση στο χώρο. 

Στην επόμενη μικρή τάξη μπορεί κανείς να διακρίνει την έδρα του 

δασκάλου, τον πίνακα κιμωλίας και μια μικρή βιβλιοθήκη στην προεξοχή ενός 

τοίχου (απουσιάζει ακόμα και το σχετικό έπιπλο). Στις άκρες της αίθουσας 
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βλέπουμε στοιχισμένα ράφια και άδεια ντουλάπια για φύλαξη υλικού. Μερικές 

καρτέλες ( μια μορφή ιστορικής γραμμής) έχουν στηθεί στον τοίχο. Οι κουρτίνες δεν 

λείπουν ούτε από αυτή την αίθουσα. 

Η τελευταία από τις τάξεις, στην οποία πραγματοποιούνται μαθήματα 

Θεατρικής Αγωγής διαθέτει παρόμοια διαρρύθμιση και εξοπλισμούς με τις 

προηγούμενες. Εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό (πίνακας κιμωλίας, έδρα 

δασκάλου) σε μια άκρη της υπάρχουν μερικά ράφια και ντουλάπια για φύλαξη των 

προσωπικών αντικειμένων και σχολικών ειδών των μαθητών. Ο δάσκαλος έχει 

πρόσθετα δημιουργήσει μια γωνία φιλαναγνωσίας (μέσα στην αίθουσα) με την 

τοποθέτηση μιας σειράς παιδικών βιβλίων σε ένα μεγάλο φορητό ράφι με μορφή 

βιβλιοθήκης. Οι κουρτίνες με τα ίδια σχέδια είναι τοποθετημένες στα παράθυρα. 

13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Η εν λόγω σχολική μονάδα διαθέτει μια 

ιδιαιτερότητα ως προς τον χώρο, όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της 

Θεατρικής Αγωγής. Το μάθημα οργανώνεται στο φουαγιέ του σχολείου. Σε αυτόν 

τον χώρο δεν υπάρχει ο στοιχειώδης εξοπλισμός, καθώς είναι ανοικτός (χωρίς 

πόρτες) και δεν μπορεί να φυλαχθεί άνετα. Ολόγυρα του πεδίου του παιχνιδιού 

συναντάει κανείς τσιμεντένια σκαλάκια, όπου οι μαθητές μπορούν να καθίσουν και 

να παρακολουθήσουν τις σχετικές δραστηριότητες. Μετά τα σκαλάκια υπάρχει μια 

μικρή σκηνή και ορισμένα ντουλάπια για φύλαξη του υλικού των παιδιών. Λίγο πιο 

πέρα εντοπίζεται ένας μικρός υπερυψωμένος χώρος, όπου στοιβάζονται σειρές από 

πτυσσόμενες καρέκλες. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση του σχολείου, οι καρέκλες αυτές 

ανοίγουν και τοποθετούνται στον ανοικτό χώρο, δημιουργώντας με αυτόν τον 

τρόπο μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Για την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων 

η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το cd player του σχολείου, το οποίο είναι κλειδωμένο 

σε μια άλλη αίθουσα. 

Στην άλλη αίθουσα, όπου η εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής απασχολεί 

τα παιδιά στην ώρα της-βοηθώντας τα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα της 

επόμενης μέρας-δεν υπάρχει η στοιχειώδης υλικοτεχνική υποδομή. Μόνο τα θρανία 

και οι καρέκλες των μαθητών μαζί με την έδρα του δασκάλου και τον παραδοσιακό 

πίνακα κιμωλίας βρίσκονται εκεί για να θυμίζουν ότι πρόκειται για σχολική 

αίθουσα. 
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16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Και στις δύο τάξεις της εν λόγω σχολικής 

μονάδας διαπιστώνονται ελλείψεις στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Οι 

χώροι, στους οποίους πραγματοποιούνται οι σχετικές δραστηριότητες, είναι 

κανονικές αίθουσες του πρωινού προγράμματος, γεμάτες από θρανία και καρέκλες 

μαθητών. Οι συγκεκριμένες δύο αίθουσες διαθέτουν λευκό-πλαστικό πίνακα για 

μαρκαδόρο, μια μικρή μεταλλική βιβλιοθήκη, ράφια και ντουλάπια για φύλαξη 

υλικού, ενώ σκιάζονται με πολύχρωμες κουρτίνες, που καλύπτουν τα παράθυρα. 

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: Ο εξοπλισμός της αίθουσας που 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής σε αυτή τη σχολική 

μονάδα είναι εξαιρετικός. Το μάθημα σχεδιάζεται και εκτυλίσσεται πάνω στη 

μεγάλη ξύλινη σκηνή της τάξης. Η σκηνή αυτή διαθέτει ηχητική και φωτιστική 

εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας και παρασκήνια, όπου μπορούν να αλλάξουν τα 

παιδιά ή να φυλαχθεί το χρησιμοποιούμενο από την εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. 

φόδρες, πανιά, υφάσματα). Στην άκρη της μπορεί να διακρίνει κανείς ένα αρμόνιο-

συνθεσάιζερ. Κάτω από την σκηνή υπάρχει ένας τεράστιος χώρος γεμάτος με σειρές 

τραπεζιών και πτυσσόμενων καθισμάτων. Στην οροφή της συγκεκριμένης αίθουσας 

έχει τοποθετηθεί ένας προτζέκτορας, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει άνετα τη 

σκηνή σε χώρο προβολών. Περιμετρικά της σκηνής αλλά και της υπόλοιπης 

αίθουσας ο εν λόγω χώρος καλύπτεται από συρόμενες κουρτίνες. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου: Στην πρώτη από τις αίθουσες του 

σχολείου, όπου πραγματοποιούνται μαθήματα Θεατρικής Αγωγής μπορεί κανείς να 

συναντήσει μια μικρή μεταλλική βιβλιοθήκη με τζάμι, ορισμένα ντουλάπια για 

φύλαξη του υλικού των μαθητών και  ένα πίνακα μαρκαδόρου. Τα παράθυρα 

καλύπτονται με πολύχρωμες κουρτίνες. Η έδρα της δασκάλας της πρωινής ζώνης 

βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας. 

Στο εργαστήριο της Θεατρικής Αγωγής του σχολείου τα πράγματα είναι 

σαφώς καλύτερα. Οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιούνται τα μαθήματα, 

θεωρούνται ιδανικές, αφού η αίθουσα αυτή διαθέτει ξύλινο θερμαινόμενο δάπεδο, 

στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ξαπλώσουν, χωρίς να φοβούνται ότι θα λερωθούν 

ή θα κρυώσουν. Ο χώρος έχει ελάχιστα θρανία και καρέκλες. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιούνται στο διπλανό κτίριο και 
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ειδικότερα στις εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο 

εκπαιδευτικός οργανώνει το μάθημα του, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει (ούτε 

και να δανειστεί) το πλούσιο υλικό και τους εξοπλισμούς της εν λόγω αίθουσας (βλ. 

DVD player, cd-player, τηλεόραση, video, χαρτιά, χαρτόνια). Ο χώρος διαθέτει 

επίσης μια μικρή υποτυπώδη βιβλιοθήκη με εγχειρίδια για τους μαθητές του 

νηπιαγωγείου και τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό (τραπέζια, ράφια και 

ντουλάπια φύλαξης του υλικού και των προσωπικών αντικειμένων των παιδιών). 

Όμως, και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται στον εκπαιδευτικό να τα 

αξιοποιήσει στο μάθημα του. Η σκίαση του χώρου επιτυγχάνεται με πολύχρωμες 

παιδικές κουρτίνες. 

43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας διαθέτει σε σημαντικό βαθμό τους απαραίτητους 

εξοπλισμούς για την αρτιότερη οργάνωση των πραγματοποιούμενων από τον 

εκπαιδευτικό δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος καλύπτεται από μια 

τετράγωνη γκρι μοκέτα, που επιτρέπει στα παιδιά να συμμετέχουν στις σχετικές 

ασκήσεις με ασφάλεια και χωρίς τον κίνδυνο ατυχήματος. Επίσης, στην εν λόγω 

τάξη μπορεί να διακρίνει κανείς τα απαραίτητα ντουλάπια και ράφια για φύλαξη 

του χρησιμοποιούμενου υλικού, πάγκους, στους οποίους τα παιδιά μπορούν να 

εργαστούν για την εικαστική πλαισίωση ενός θεατροπαιδαγωγικού δρωμένου και 

ποικιλία άλλων μικροαντικειμένων (βλ. πανιά-υφάσματα, χαρτιά-χαρτόνια, καπέλα, 

μαξιλάρια καθώς και διάφορα άχρηστα-ανακυκλώσιμα υλικά). Η σκίαση και η 

συγκέντρωση των μαθητών στις δραστηριότητες, που οργανώνονται από τον 

εκπαιδευτικό, εξασφαλίζεται και σε αυτήν την περίπτωση με την κάλυψη των 

παραθύρων με πολύχρωμες παιδικές κουρτίνες. Στην τάξη αυτή υπάρχει και ένας 

πίνακας μαρκαδόρου, στον οποίο μπορεί κανείς να γράψει και μια  αρκετά μεγάλη 

βιβλιοθήκη, η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο ως αποθηκευτικός χώρος 

υλικών. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Οι εξοπλισμοί και σε αυτήν την περίπτωση 

χαρακτηρίζονται ως «υποτυπώδεις». Το μάθημα πραγματοποιείται σε αίθουσες 

χωρίς υποδομές. Στην πρώτη από αυτές (τη μικρότερη) ο χώρος δεν διαθέτει 

οποιαδήποτε υλικοτεχνική υποδομή, εκτός από τον πίνακα κιμωλίας και ένα 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή, στον οποίο οι μαθητές παίζουν βιντεοπαιχνίδια κατά τον 

ελεύθερο χρόνο τους. 

Η επόμενη τάξη του σχολείου, η οποία φιλοξενεί δραστηριότητες Θεατρικής 

Αγωγής, παρουσιάζεται σαφώς πιο άρτια εξοπλισμένη. Στην εν λόγω αίθουσα 

μπορεί κανείς να διακρίνει την ύπαρξη σύγχρονων μέσων διδασκαλίας, (Η/Υ, και 

προτζέκτορας παρουσιάσεων, μαζί με την ειδική επιφάνεια προβολής), ένα πίνακα 

κιμωλίας και μια μεταλλική βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία των μαθητών.  

Σε μια άκρη της τάξης συναντάμε ντουλάπια φύλαξης υλικού και μερικά 

χαρτόνια τοποθετημένα και τακτοποιημένα σε μια χαρτόκουτα. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης αίθουσας έγκειται στον εξοπλισμό της με μια 

ειδική ξύλινη σκηνή, στην οποία οι μαθητές μπορούν να «εκμεταλλευτούν» για να 

προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν τα δρώμενα που θα οργανωθούν στα πλαίσια 

του μαθήματος. Πολύχρωμες κουρτίνες προσφέρουν την απαραίτητη σκίαση και σε 

αυτήν την περίπτωση. 

 2ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Όπως διαπιστώνεται από την παρατήρηση 

μας, παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη τάξη ιδιαίτερα έντονο το στοιχείο των 

σύγχρονων μέσων διδασκαλίας. Μέσα σε αυτήν μπορεί κανείς να διακρίνει την 

ύπαρξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, CD-player και τηλεόρασης 24 ιντσών. Στην πίσω 

μεριά της αίθουσας έχει τοποθετηθεί μία μεταλλική βιβλιοθήκη, γεμάτη με βιβλία 

και επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία οι μαθητές μπορούν να δανειστούν κατά τον 

ελεύθερο χρόνο τους. Ένας πίνακας μαρκαδόρου και πολλά θρανία με καρέκλες μας 

θυμίζουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της 

πρωινής ζώνης. Σε αυτή την τάξη υπάρχουν κι άλλοι βοηθητικοί εξοπλισμοί, όπως 

ντουλάπια και ειδικά ράφια για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των 

παιδιών και οποιουδήποτε άλλου χρήσιμου υλικού για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων του πρωινού προγράμματος. Επιπλέον, διαπιστώνει κανείς και την 

παρουσία εξοπλισμού για τις ανάγκες σίτισης των μαθητών (βλ. κουζίνα, φουρνάκι 

και μεγάλο ψυγείο) 

5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Σε αυτή τη σχολική μονάδα η εκπαιδευτικός 

πραγματοποιεί το μάθημα της σε δύο αίθουσες με εντελώς διαφορετικές συνθήκες 

ως προς την υλικοτεχνική τους υποδομή. Η πρώτη από αυτές φιλοξενεί και καλύπτει 

τις ανάγκες του Ολοήμερου. Πρόκειται για μια αρκετά καλά εξοπλισμένη αίθουσα, 



 225 

τόσο από την άποψη των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας (βλ. ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, τηλεόραση, DVD-player, video), όσο και από την αντίστοιχη των 

βοηθητικών χώρων της (ντουλάπια, ράφια και λοιπές υποδομές φύλαξης υλικού). 

Το θετικό στοιχείο της τάξης αυτής συνίσταται στο μεγάλο χαλί-μοκέτα, που 

βρίσκεται στην άκρη της, που επιτρέπει στους μαθητές να συμμετάσχουν με 

ασφάλεια σε οποιαδήποτε παιγνιώδη δραστηριότητα. Ακόμη, σημαντικό 

πλεονέκτημα της εν λόγω αίθουσας αποτελούν και τα μεγάλα μαξιλάρια, τα οποία 

επιτρέπουν στα παιδιά να χαλαρώσουν περισσότερο. 

Ελλείψεις σε εξοπλισμούς και υλικοτεχνική υποδομή διαπιστώνεται στην 

άλλη τάξη, όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής. Σε αυτόν 

τον χώρο υπάρχει μόνο ο παραδοσιακός μαυροπίνακας, μια μικρή υποτυπώδης 

βιβλιοθήκη με σχολικά εγχειρίδια και ορισμένοι άλλοι βοηθητικοί εξοπλισμοί 

(ράφια και ντουλάπια φύλαξης υλικού). 

15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Παρόμοια κατάσταση φαίνεται να επικρατεί 

στη μία από τις δύο αίθουσες, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του 

διδακτικού αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής και στην εν λόγω σχολική μονάδα. 

Η αίθουσα του Ολοήμερου μπορεί να διαθέτει σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (DVD-

player, τηλεόραση) και άλλους βοηθητικούς εξοπλισμούς (βιβλιοθήκη, πίνακας, 

ντουλάπια και ραφάκια φύλαξης υλικού), ωστόσο κρίνεται εντελώς ακατάλληλη για 

τους μαθητές, αφού είναι γεμάτη με σειρές θρανίων και καθισμάτων, εμποδίζοντας 

με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη κίνησή τους και το παιχνίδι. Επιπλέον, οι 

ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στην τάξη αυτή (βλ. ψυγείο, φουρνάκι) 

καθιστούν πιο επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης κάποιου άλλου χώρου 

πραγματοποίησης των σχετικών θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων. 

Η διπλανή αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του προγράμματος 

είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση, αφού διαθέτει ένα μεγάλο χώρο με χαλί, στον 

οποίο τα παιδιά μπορούν να κινηθούν πιο άνετα. Από υλικοτεχνική υποδομή και 

εξοπλισμούς αυτή διαθέτει ένα CD player , μια μικρή βιβλιοθήκη με παραμύθια και 

τον παραδοσιακό μαυροπίνακα. Στη δεξιά μεριά της τάξης εντοπίζονται ντουλάπια 

φύλαξης του υλικού των μαθητών. Τέλος, πολύχρωμες παιδικές κουρτίνες 

προσφέρουν την απαιτούμενη σκίαση και δροσιά μέσα στην αίθουσα. 
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Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Η υλικοτεχνική υποδομή της 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Σύγχρονα 

οπτικοακουστικά μέσα (CD και DVD player, ραδιοκασετόφωνο), βιβλιοθήκη με 

λογοτεχνικά βιβλία και άλλου είδους βοηθητικό υλικό (ντουλάπια και χώροι 

φύλαξης) βρίσκονται στην τάξη, όπου οργανώνονται οι δραστηριότητες της 

Θεατρικής Αγωγής και ανά πάσα στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 

εκπαιδευτικό που πραγματοποιεί το σχετικό μάθημα. Ο πίνακας μαρκαδόρου της εν 

λόγω αίθουσας λειτουργεί υποστηρικτικά στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η σκίαση του χώρου διασφαλίζεται με τις 

πολύχρωμες παιδικές κουρτίνες, που υπάρχουν σε όλες τις τάξεις του σχολείου. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Το συγκεκριμένο σχολείο 

διαθέτει μια πλούσια υλικοτεχνική υποδομή και είναι άρτια εξοπλισμένο. Στην 

αίθουσα του Ολοήμερου διακρίνει κανείς ποικιλία σύγχρονων οπτικοακουστικών 

μέσων (ηλεκτρονικό υπολογιστή, CD και DVD player, τηλεόραση 24 ιντσών), 

βιβλιοθήκη (με ένα αξιόλογο αριθμό εγχειριδίων και εκπαιδευτικών DVD 

ντοκιμαντέρ), καθώς και άλλους βοηθητικούς εξοπλισμούς (ντουλάπια και ράφια 

φύλαξης υλικού). Σε μια άκρη της αίθουσας έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη 

χαρτόκουτα, γεμάτη με χαρτόνια Canson προς χρήση των μαθητών. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 

διαπιστώνεται η έλλειψη των απαιτούμενων υποδομών στην τάξη, όπου 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Θεατρική Αγωγή. Αν 

και το σχολείο διαθέτει ειδικό χώρο εκδηλώσεων με σκηνή, το μάθημα λαμβάνει 

χώρα στην αίθουσα του Ολοήμερου, η οποία διαθέτει μόνο βοηθητικούς 

εξοπλισμούς (ντουλάπια για φύλαξη υλικού και ράφια). Τα οπτικοακουστικά μέσα 

διδασκαλίας βρίσκονται κλειδωμένα σε άλλες αίθουσες και γραφεία και η 

εκπαιδευτικός είναι αναγκασμένη να πραγματοποιεί το μάθημα της με 

αποκλειστικά δικά της μέσα. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Στις δύο αίθουσες του σχολείου, 

όπου προσφέρεται το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής παρατηρείται ο 

στοιχειώδης εξοπλισμός. Ένα CD player για τη μουσική επένδυση των 

δραστηριοτήτων, μια μεταλλική βιβλιοθήκη με τα απαραίτητα εγχειρίδια (κυρίως 

παραμύθια και άλλα λογοτεχνικά είδη) και ο απαραίτητος πίνακας για μαρκαδόρο. 
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Οι παραπάνω εξοπλισμοί σε συνδυασμό με τη χρήση και άλλων βοηθητικών 

υποδομών (ντουλάπια και ράφια για φύλαξη του υλικού της τάξης) αποτελούν τις 

μοναδικές πηγές υποστήριξης της εκπαιδευτικού κατά την πραγματοποίηση των 

διαφόρων θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων. 

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή της 

αίθουσας, όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα διαπιστώνουμε την παντελή 

έλλειψη σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας. Από βοηθητικούς 

εξοπλισμούς η συγκεκριμένη τάξη διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για φύλαξη 

του υλικού των μαθητών (ντουλάπια και ειδικά ράφια) και τις αναγκαίες κουρτίνες, 

που προσφέρουν την σκίαση σε αυτήν. 

Ακριβώς τις ίδιες υποδομές διαθέτει και μια άλλη αίθουσα, στην οποία 

μεταφέρονται τα παιδιά του Ολοήμερου μερικές φορές για να πραγματοποιήσουν 

το μάθημά τους. Πρόκειται για μια τάξη του πρωινού προγράμματος, η οποία 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της απογευματινής ζώνης, όταν ο αριθμός των φοιτούντων 

μαθητών σε αυτήν είναι υπερβολικά υψηλός. Η εν λόγω αίθουσα διαθέτει όλες τις 

προαναφερθείσες υποδομές και μια μεταλλική βιβλιοθήκη με βιβλία λογοτεχνικά, 

για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά. 

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Ούτε η αίθουσα του συγκεκριμένου 

σχολείου ξεφεύγει από το γενικότερο κανόνα, που θέλει τις υποδομές των τάξεων, 

στις οποίες πραγματοποιούνται δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής, να 

παρουσιάζονται γεμάτες ελλείψεις. Και σε αυτή την περίπτωση ένα CD-player 

(σχεδόν χαλασμένο) αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα εφαρμογής σύγχρονων 

μέσων διδασκαλίας στο μάθημα. Η βιβλιοθήκη που υπάρχει στην τάξη, διαθέτει 

ελάχιστα βιβλία και ο πίνακας είναι ο παραδοσιακός, αυτός με τις κιμωλίες. Σε 

ορισμένα σημεία της αίθουσας παρατηρούνται μισοκατεστραμμένοι και φθαρμένοι 

χώροι φύλαξης (παλιά ντουλάπια και ράφια), ενώ οι κουρτίνες έχουν ξεβάψει από 

τον  ήλιο.  

Συνοψίζοντας, μέσα από την παρατήρηση της διδασκαλίας διαπιστώθηκαν 

σαφείς ελλείψεις ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και τους εξοπλισμούς των 

τάξεων, στις οποίες πραγματοποιούνται δραστηριότητες του εν λόγω 

προγράμματος. Σε ελάχιστα σχολεία οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές είναι 
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αξιόλογες. Η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων παρουσιάζει σημαντικές 

αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα. 

Αποτυπώνοντας συνοπτικά την εικόνα, που επικρατεί στο Προαιρετικό 

Ολοήμερο Σχολείο και ειδικότερα ως προς τους εξοπλισμούς του διαπιστώνουμε τα 

παρακάτω: 

Σύγχρονα Οπτικοακουστικά Μέσα Διδασκαλίας 

Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτά κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις 

τάξεις, όπου πραγματοποιείται η Θεατρική Αγωγή. Συχνά, συναντάμε μέσα στις 

αίθουσες, τηλεόραση, cd-dvd player και ραδιοκασετόφωνο. Σπανιότερα υπήρξε 

μέσα σε τάξη ένα αρμόνιο ή κάποιος υπολογιστής με τον αντίστοιχο προτζέκτορα 

για παρουσιάσεις. Τις περισσότερες φορές, τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα 

κλειδώνονται, μετά το πέρας του πρωινού προγράμματος, σε κάποιο γραφείο ή 

άλλο χώρο, για το φόβο της κλοπής ή της φθοράς από τους μαθητές του 

Ολοήμερου. Επίσης, στην τάξη εντοπίσαμε κατεστραμμένες ή φθαρμένες 

τηλεφωνικές συσκευές. Το βασικό στοιχείο, που απορρέει από την παρακολούθηση 

της διδασκαλίας των θεατρολόγων, συνίσταται στο γεγονός ότι οι εν λόγω 

εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν σημαντικά αυτά τα μέσα. Οι ίδιοι προτιμούν 

δραστηριότητες και παιχνίδια, τα οποία δεν χρειάζονται οποιαδήποτε μουσική ή 

οπτικοακουστική επένδυση. 

 

Βοηθητικοί Εξοπλισμοί 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που συναντήσαμε στις περισσότερες σχολικές 

μονάδες και τάξεις που επισκεφθήκαμε, αποτελούν οι βοηθητικοί εξοπλισμοί (βλ. 

ράφια ή ντουλάπια). Όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την παρατήρηση, σχεδόν σε όλες 

τις αίθουσες υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι χώροι (μικροί ή μεγάλοι, φθαρμένοι ή 

μοντέρνοι). 

Όλες σχεδόν οι τάξεις διαθέτουν τον απαιτούμενο πίνακα (κιμωλία ή 

μαρκαδόρου), την έδρα του εκπαιδευτικού και τα απαραίτητα καρεκλοθρανία (αυτό 

εξηγείται, καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του 

πρωινού προγράμματος). Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καρέκλες είναι 

πτυσσόμενες για να μην καλύπτουν και αρκετό χώρο στην αίθουσα. 
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Οι περισσότεροι χώροι διαθέτουν κουρτίνες (παιδικές-πολύχρωμες) για να 

διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η απαραίτητη σκίαση.  

Σε αρκετά σχολεία εντοπίσαμε φθαρμένες-ξεθωριασμένες κουρτίνες, 

τριμμένες από τον χρόνο και την πολυκαιρία. 

Ελάχιστες υπήρξαν και οι σχολικές μονάδες, που διέθεταν τη δική τους 

σκηνή. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε σε μεγάλα κυρίως σχολεία, με αρτιότερες 

εγκαταστάσεις και υποδομές, οι οποίες αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα χάρη στη βοήθεια 

και τις εποικοδομητικές προσπάθειες του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, σε μία από αυτές, το εργαστήριο της Θεατρικής 

Αγωγής διέθετε ξύλινο θερμαινόμενο δάπεδο. Επίσης, σε ένα άλλο σχολείο η ειδική 

αίθουσα εκδηλώσεων ξεχώριζε για την αρτιότητα των ηχητικών και 

ηλεκτροφωτιστικών εγκαταστάσεων της σκηνής της. 

Σε πολύ λίγες αίθουσες εντοπίστηκε κάποια μοκέτα ή χαλί στο δάπεδο, για 

να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στις κινήσεις των μαθητών και να αποφευχθούν 

οι κίνδυνοι κάποιου ατυχήματος. Στην πλειοψηφία των τάξεων, το μάθημα 

πραγματοποιούνταν στο “γυμνό πάτωμα”, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

κινδυνεύουν να χτυπήσουν ή να κρυώσουν. 

 

Βιβλιοθήκη 

Ένα άλλο στοιχείο, που επισημάνθηκε σχεδόν σε όλες τις τάξεις είναι η 

μεταλλική βιβλιοθήκη. Άλλοτε μικρή, άλλοτε μεγάλη, ενίοτε σκονισμένη, βρόμικη 

και άδεια και άλλες φορές γεμάτη με βιβλία ή εκπαιδευτικά dvd, η βιβλιοθήκη 

υπάρχει σε αρκετές αίθουσες. Τις περισσότερες φορές (για να μην πούμε όλες) 

αυτή δεν χρησιμοποιείται καθόλου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά αποτελεί απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο της τάξης. 

 

Άλλα Υλικά 

Όταν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιείται στην αίθουσα του 

Ολοήμερου, διαπιστώνεται η ύπαρξη στον ίδιο χώρο μεγάλων ηλεκτρικών 

συσκευών (βλ. κουζίνα, ψυγείο, φουρνάκι), που χρησιμοποιούνται για την 
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συντήρηση και το ζέσταμα του φαγητού των παιδιών κατά το μεσημεριανό 

διάλειμμα και τη σίτισή τους. 

Τέλος, σπάνιες υπήρξαν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

που οργάνωναν τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής, χρησιμοποιούσαν 

κάποια μικροαντικείμενα (πανιά-υφάσματα, καπέλα, μαξιλάρια, χαρτόνια και 

διάφορα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά). 

Τα πολύτιμα δεδομένα, τα οποία αντλήθηκαν από την παρατήρηση της 

διδασκαλίας του διδακτικού αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής, συμπληρώνονται 

και διασταυρώνονται και μέσω των συνεντεύξεων των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα «Αισθάνεστε ικανοποιημένος/η από το χώρο και 

τον εξοπλισμό που σας παρέχεται για να εφαρμόσετε τις σχετικές 

δραστηριότητες;» μια εκπαιδευτικός δίνει αποστομωτική απάντηση, λέγοντας: 

«ό,τι χρειαζόμαστε, πρέπει να το παρέχουμε οι ίδιοι». Την έλλειψη στήριξης προς 

τις ειδικότητες στηλιτεύει και μια άλλη συνάδελφος της παραπάνω εκπαιδευτικού 

αναφέροντας ότι «δεν υπάρχουν οι κατάλληλες παροχές…ακόμα και αυτήν την απλή 

μοκέτα, εμείς δεν μπορούμε να την έχουμε…ούτε εξοπλισμός (εννοεί υπάρχει), 

τίποτα!!!...είμαστε κάπως παραμελημένοι». Στο ίδιο ερώτημα μια εκπαιδευτικός 

υποστηρίζει ότι οι υποδομές, που παρέχονται στις διάφορες στις διάφορες σχολικές 

μονάδες εξαρτώνται σημαντικά από τα κονδύλια, που διαθέτουν αυτές. Μάλιστα, 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Σε κάποια σχολεία, αυτά (εννοεί οι υποδομές) 

υπάρχουν, αλλά υπολειτουργούν (εννοεί τα σχολεία) και σε κάποια άλλα δεν τα 

βρίσκεις καθόλου». Στο ίδιο «μήκος κύματος» κινείται μια συνάδελφος της 

αναφέροντας: «δεν μας δίνονται κονδύλια για να αγοράσουμε εξοπλισμό, ειδικά 

πανιά, ειδικές κούκλες…μοκέτες, κασετόφωνο και όλα, όσα χρειάζονται γι’ αυτό το 

μάθημα». Δικαιολογεί η ίδια την απάντηση της, αναφερόμενη στη λανθασμένη 

νοοτροπία των υπόλοιπων εκπαιδευτικών για το εν λόγω διδακτικό αντικείμενο. 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται η απογοήτευση τους 

για τη γενικότερη εικόνα που εμφανίζει το μάθημα. Αναφέρονται σε λανθασμένη 

νοοτροπία των συναδέλφων τους και σε ελλείψεις και αδυναμίες στις υποδομές 

των σχολικών μονάδων, όπου οι ίδιοι υπηρετούν. Ο προβληματισμός, ωστόσο, 

συνεχίζεται. «Τι μέσα και υλικά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά την 

πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων;» Στο παραπάνω ερώτημα 
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επιχειρούμε να πάρουμε τις σχετικές απαντήσεις. Ρωτώντας τους ίδιους αν 

χρησιμοποιούν ποικιλία μέσων και υλικών, επιδιώκουμε να διαφωτίσουμε 

καλύτερα την εικόνα ως προς το εν λόγω ζήτημα. Μια εκπαιδευτικός διαπιστώνει 

ότι υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις: «να υπάρχουν υλικά στο σχολείο ή να 

κουβαλάμε εμείς ό,τι εξοπλισμό έχουμε και μπορούμε να έχουμε στη δική μας 

συλλογή». Κυρίως οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προτιμούν τη χρησιμοποίηση πολύ 

απλών αντικειμένων. Μια θεατρολόγος αναφέρει: «(εννοεί χρησιμοποιώ) ένα χαρτί, 

ένα μπαλάκι, ένα απλό αντικείμενο, για παράδειγμα ένα μπουκάλι, που θα τους 

δώσει (εννοεί στα παιδιά) αφορμή». Μια άλλη, συνάδελφος της προηγούμενης, 

αναφερόμενη στα αντικείμενα που κυρίως χρησιμοποιεί στην  τάξη επισημαίνει: 

«πέρα από τα CD, πανιά, καπέλα, παλιά ρούχα, υφάσματα, τούλια κι ό,τι άλλο 

μπορεί να φανταστεί κανείς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο θέατρο…κι επίσης 

μουσικά όργανα απλά, τα οποία αγοράζω εγώ φυσικά. Εννοείται με δικά μου 

έξοδα…το μοναδικό πράγμα, που προμηθεύομαι από το σχολείο, είναι το 

κασετόφωνο…ίσως και κάποια μπάλα». Μια άλλη εκπαιδευτικός, στο ίδιο ερώτημα, 

τονίζει : «Χρησιμοποιώ πολλά ανακυκλώσιμα υλικά, κούτες, κουτιά, υφάσματα…δεν 

θα έλεγα ότι χρησιμοποιώ πολλή τεχνολογία, όπως βίντεο, υπολογιστή κ.τ.λ.». Τις 

ελλείψεις σε προμήθειες και εξοπλισμούς παρουσιάζει και μια άλλη θεατρολόγος 

επισημαίνοντας: «στα σχολεία δεν έχουν καθόλου υλικά. Ακόμα και αν 

χρησιμοποιήσουμε κάποια χαρτόνια χωρίς να το πούμε στον διευθυντή ή στον 

υπεύθυνο του Ολοήμερου σχολείου, την επόμενη μέρα θα έχουμε 

παρατήρηση…κάποια χαρτόνια, που χρειάζονται, κάποια υφάσματα…δεν μου τα 

παρέχει κανείς». Τη συγκέντρωση υλικού και την δημιουργία της προσωπικής της 

συλλογής υποστηρίζει και μια άλλη εκπαιδευτικός κατονομάζοντας ταυτόχρονα τις 

ελλείψεις στα σχολεία. Συγκεκριμένα η ίδια αναφέρει: «χρησιμοποιώ ό,τι υλικό 

μπορώ. Πρέπει να το προμηθευτώ από μόνη μου, γιατί αν περιμένω απ’ το σχολείο 

δεν υπάρχει περίπτωση να προμηθευτώ τίποτα. Το μόνο, που προμηθεύουν τα 

περισσότερα σχολεία είναι, ίσως, κάποιο DVD ή CD-player,τηλεόραση. Γενικά έχω 

φροντίσει να μαζέψω κάποια πράγματα, αντικείμενα, το οποία μπορώ να 

χρησιμοποιώ στο σχολείο. Τα μεταφέρω και τα πηγαίνω εγώ η ίδια στο σχολείο, που 

κάνω μάθημα…». Την οικονομική αδυναμία των περισσότερων σχολικών μονάδων 

υποδεικνύει μια συνάδελφος της προηγούμενης, λέγοντας: «Δουλεύουμε, όμως, 
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κυρίως χωρίς αντικείμενα…τα οικονομικά των σχολείων δεν μας επιτρέπουν να 

ζητάμε έξτρα αντικείμενα». 

Στο ερώτημα: «Χρησιμοποιείτε περισσότερο τον εξοπλισμό του σχολείου ή 

δικά σας αντικείμενα;» οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οδηγούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση. Μια εκπαιδευτικός ειδικότητας υποστηρίζει: «(εννοεί χρησιμοποιώ) 

δικό μου εξοπλισμό! Χρησιμοποιούμε και ό,τι διαθέτει η γυμναστική ή οτιδήποτε 

μπορούμε να δανειστούμε για να μεταμφιεστούμε σε κάτι άλλο…τα δικά μας υλικά 

τα αγοράζουμε από συγκεκριμένα μαγαζιά…σε ορισμένες περιπτώσεις ζητάω και 

από τους γονείς…όποιος μπορεί να φέρει ένα καπέλο για να στήσουμε ένα 

εργαστήρι…Τα θεατρικά υλικά είναι δικά μου». 

Ανάλογες απαντήσεις μας δίνει μια συνάδελφος της παραπάνω 

εκπαιδευτικού στο ίδιο ερώτημα. Ειδικότερα, αυτή επισημαίνει: «όπου υπάρχει 

εξοπλισμός του σχολείου, τον χρησιμοποιώ. Αλλά κατά βάση χρησιμοποιώ δικά μου 

αντικείμενα». Μια άλλη εκπαιδευτικός προσθέτει μια άλλη σημαντική παράμετρο 

στην δική μας έρευνα. Παρουσιάζοντας ένα περιστατικό από την εμπειρία της σε 

ένα σχολείο και αναφερόμενη γενικότερα στα οπτικοακουστικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται σε αυτό παρατηρεί: «εντάξει, κασετόφωνο είχα χρησιμοποιήσει 

κάποιες φορές, αλλά και πάλι κάποια ήταν κλειδωμένα. Τα κλειδώνουν στο γραφείο 

και φεύγουν. Λογικό είναι αυτό, γιατί είναι περασμένη η ώρα. Δεν έχεις αντικείμενα 

στο σχολείο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάτι». 

Από την παρατήρηση του μαθήματος, αλλά και τις συνεντεύξεις των 

εκπαιδευτικών αναδεικνύεται το σημαντικότερο πρόβλημα των σχολείων, δηλαδή 

οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμούς. Οι περισσότερες σχολικές 

μονάδες δεν καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες και αφήνουν την κατάσταση να 

πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ανυπαρξία κονδυλίων και η νοοτροπία που 

επικρατεί για το Ολοήμερο (απλή φύλαξη των παιδιών) δημιουργεί σημαντικά 

προβλήματα για τη λειτουργία του προγράμματος και αφήνει στη φιλοτιμία των 

ίδιων των εκπαιδευτικών τις οποιεσδήποτε προσπάθειες για την πραγματοποίηση 

των δραστηριοτήτων. 

Η παραπάνω κατάσταση αποτυπώνεται και μέσα από τις απαντήσεις των 

ίδιων των μαθητών. Ωστόσο, οι ίδιοι αναδεικνύουν και μια άλλη σημαντική 

παράμετρο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παραθέτουν στοιχεία και πληροφορίες 
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σχετικά με την ποιότητα των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων, 

γνωστοποιώντας ταυτόχρονα και τις προσωπικές τους επιθυμίες για τον τρόπο 

εκτέλεσης των εν λόγω ασκήσεων. 

Στο ερώτημα: «Τι υλικά-πράγματα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε Θεατρική 

Αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο;» τα παιδιά διατυπώνουν αναμενόμενες απαντήσεις. 

Χαρακτηριστικά, ένα από αυτά δηλώνει: «Καμιά φορά δεν χρησιμοποιούμε τίποτα, 

γιατί παίζουμε παντομίμα ή κάτι στο οποίο δεν χρησιμοποιούμε αντικείμενα». 

Ωστόσο, κι όταν τα διάφορα παιχνίδια περιλαμβάνουν δραστηριότητες με 

αντικείμενα, αυτά δεν είναι ενδεδειγμένα. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται 

αντικείμενα γραφικών υλών (π.χ. στυλό, μολύβι, γόμα). Ένας μαθητής αναφέρει: 

«Καμιά φορά κρύβουμε κάποιες γόμες. Βγαίνει ένας έξω και πρέπει να βρει αυτή τη 

γόμα ή ένα μολύβι». Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα είδη ζωγραφικής και τα 

χαρτικά. Πολλές φορές οι μαθητές μας δήλωσαν ότι στη Θεατρική Αγωγή παίρνουν 

μαρκαδόρους, ξυλομπογιές ή νερομπογιές και απλά ζωγραφίζουν. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις για τα διάφορα παιχνίδια οι εκπαιδευτικοί δανείζονται υλικά από τη 

Γυμναστική (βλ. μπάλες, στεφάνια, σκοινάκια, κώνους). Μια μαθήτρια διατυπώνει 

τη γνώμη της λέγοντας: «Κάποιες μέρες παίζουμε μπάλα, βόλεϊ όλα τα παιδιά. Όλα 

τα παιδιά κάνουμε έναν κύκλο και παίζουμε βόλεϊ με μπάλα». Σε αρκετές 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται η επίπλωση της ίδιας της τάξης (βλ. θρανία και 

καρέκλες) στις σχετικές ασκήσεις. Σπανιότερα το μάθημα πραγματοποιείται με 

υλικά που κοστίζουν (π.χ. πανιά, υφάσματα, μαντήλια ή καπέλα). Όταν αυτό 

συμβαίνει, οφείλεται στο προσωπικό υλικό του εκπαιδευτικού. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα παιδιά αναφέρουν τα βιβλία-παραμύθια, ως υλικό που βοηθάει 

την πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Εντύπωση προξενεί το 

γεγονός, ότι, σχεδόν, σε όλα τα μαθήματα (πλην ελαχίστων περιπτώσεων) 

απουσιάζει η μουσική. 

Όπως διαπιστώνεται από τα προηγούμενα, οι μαθητές εκθέτουν την 

πραγματική κατάσταση, που επικρατεί στις διάφορες σχολικές μονάδες αναφορικά 

με τη Θεατρική Αγωγή. Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, ανυπαρξία σε 

εξοπλισμούς και στη μέση οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να 

προσπαθούν να καλύψουν τα κενά ή τις αδυναμίες του προγράμματος, με όσα 

μέσα τους διατίθενται κι όπως αυτοί μπορούν. Φυσικό επακόλουθο της κατάστασης 
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αυτής θεωρείται η χρησιμοποίηση από τους εκπαιδευτικούς απλών, φθηνών και 

προσιτών μέσων και υλικών στις προγραμματισμένες από αυτούς δραστηριότητες 

θεατρικής παιδείας. 

Ποιες είναι ωστόσο οι απόψεις των παιδιών αναφορικά με το θέμα των 

αντικειμένων, που χρησιμοποιούνται στο μάθημα; Πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα 

«Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο που ο/η κύριος/α σας 

δεν σας αφήνει να πειράξετε, όταν κάνετε Θεατρική Αγωγή;» οι περισσότεροι 

μαθητές παρουσιάζονται στο πλευρό του/της εκπαιδευτικού, απαντώντας 

αρνητικά. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής 

φαίνεται ότι απαγορεύουν στα παιδιά να χρησιμοποιούν επικίνδυνα για τη 

ασφάλεια και την σωματική τους ακεραιότητα αντικείμενα (βλ. γυάλινα πράγματα, 

ψαλίδια, ψεύτικα μαχαίρια και όπλα). Μια μαθήτρια, μιλώντας γι’ αυτό το ζήτημα 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τις περισσότερες φορές (εννοεί η κυρία) δεν μας 

αφήνει (να πειράξουμε), όταν κάτι είναι επικίνδυνο». 

Ένα άλλο στοιχείο, που αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των μαθητών 

αποτελούν οι πιθανές συγκρούσεις και προστριβές μεταξύ του εκπαιδευτικού 

ειδικότητας Θεατρικής Αγωγής και ενός δασκάλου της πρωινής ζώνης. Οι δύο 

παραπάνω φορείς φαίνεται ότι ορισμένες φορές διαπληκτίζονται με θέμα τα 

αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται στο μάθημα. Ενδεικτική για το παραπάνω κλίμα 

θεωρείται η απάντηση μιας μαθήτρια στο προηγούμενο ερώτημα: «η κυρία μας 

αφήνει να πειράξουμε τα πράγματα (εννοεί της τάξης), αλλά φοβάται μην μας 

μαλώσει η άλλη κυρία, επειδή η τάξη είναι ξένη». Το «κλίμα χάσματος» δασκάλων 

και εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής ενισχύεται, όπως φαίνεται και από την 

απάντηση ενός άλλου μαθητή στο ίδιο ερώτημα: «Ναι, (εννοεί η κυρία) δεν μας 

αφήνει να πειράζουμε αυτό το μαρκαδόρο που γράφουμε στον πίνακα, επειδή η 

κυρία του πρωινού το έχει ζητήσει από την κυρία της Θεατρικής Αγωγής». 

Οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής δεν αφήνουν πολλές φορές τους 

μαθητές τους να χρησιμοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή και τα όργανα της 

Φυσικής Αγωγής (βλ. μπάλες, στεφάνια, σχοινάκια, κώνους). Ένας μαθητής μάλιστα 

διαμαρτύρεται, λέγοντας: «Παίζουμε πολύ σπάνια κάτι με μπάλα». Ένα άλλο κορίτσι 

τονίζει: «Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε και στεφάνια». 
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Οι μαθητές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής 

στο Ολοήμερο Σχολείο, δεν έχουν ξεκαθαρίσει απόλυτα το πλήθος των 

αντικειμένων, που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν σε αυτές. Οι απόψεις 

τους παρουσιάζονται διχασμένες σε αυτό το θέμα. Στο ερώτημα: «Θέλετε να 

χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα αντικείμενα, όταν παίζετε στη Θεατρική Αγωγή;» 

διαπιστώνονται τρία σημαντικά ρεύματα των παιδιών. 

Οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να χρησιμοποιούν αρκετά αντικείμενα 

στις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο τα 

παιχνίδια είναι πιο ζωντανά και διασκεδαστικά. Τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν 

περισσότερες επιλογές στις δραστηριότητες αυτές και δεν τις βαριούνται ποτέ. Μια 

μαθήτρια μας δηλώνει: «Θέλουμε να χρησιμοποιούμε πολλά αντικείμενα, γιατί έτσι 

θα γίνεται όλο και πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι».  Ένας άλλος μαθητής 

τοποθετείται στο ίδιο μήκος κύματος, λέγοντας: «(εννοεί θέλω να χρησιμοποιώ) 

πολλά πράγματα, για να έχουμε πιο πολλές επιλογές». 

Ωστόσο μια άλλη ομάδα παιδιών διαφωνεί με την παραπάνω άποψη και 

δηλώνει ξεκάθαρα πως προτιμά να χρησιμοποιεί λίγα αντικείμενα στις 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής για να μην μπερδευτεί και δυσκολευτεί με 

αυτές. Ένα αγόρι μάλιστα χαρακτηριστικά μας δηλώνει: «Αν θέλουμε να βγάλουμε 

κάτι καλό, να το κάνουμε από τη φαντασία μας και όχι να κρατάμε κάτι!!» Δύο 

άλλες μαθήτριες συμφωνούν στις απόψεις τους με το προηγούμενο παιδί. Η μια 

από αυτές αναφέρει: «Να έχουμε περισσότερη κίνηση με το σώμα μας!! Να 

δουλεύει το μυαλό μας…» και η άλλη συντοποθετείται με αυτήν λέγοντας: «Θέλω 

να χρησιμοποιούμε λίγα πράγματα. Προτιμώ να χρησιμοποιούμε περισσότερο το 

σώμα μας». 

Ακόμη, εμφανίζεται μια μικρή ομάδα παιδιών, η οποία προτιμά να 

χρησιμοποιεί στις εν λόγω δραστηριότητες μόνον τα απαραίτητα μικροαντικείμενα 

και τους στοιχειώδεις εξοπλισμούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση ένας μαθητής 

υποστηρίζει: «Εγώ θα έλεγα να χρησιμοποιούμε όσα αντικείμενα χρειαζόμαστε. 

Ούτε παραπάνω, ούτε πιο λίγα». 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές βιώνουν τις ελλείψεις σε 

υλικά και εξοπλισμούς στις διάφορες σχολικές μονάδες. Σε σημαντικό βαθμό οι 

ίδιοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής να 
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τους απομακρύνουν από οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο ή κάποιο άλλο που 

δεν ανήκει στην τάξη τους. Οι ίδιοι πολλές φορές γίνονται μάρτυρες μιας 

υποβόσκουσας αντιπαλότητας μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικότητας. Τα 

παιδιά θεωρούν ότι οι επιτυχημένες δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται με τη χρήση πλήθους υλικών και διαφόρων άλλων 

μικροαντικειμένων και γι’ αυτό τα επιζητούν. 
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17.2 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την κατηγορία: 

Ωράριο Λειτουργίας και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 

• Ώρα Έναρξης και Λήξης των δραστηριοτήτων Θεατρικής Αγωγής  

• Σύνολο Ωρών του Ωρολογίου Προγράμματος, που προσφέρεται το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

• Ενοποίηση Ωρών (ενιαίο δίωρο) 

• Υποχρεωτικό πρόγραμμα για όλους  

• Ύπαρξη προαιρετικής ζώνης λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου (16:15-

17:00) 

 

Τα δεδομένα για την εν λόγω ερευνητική κατηγορία συγκεντρώθηκαν κυρίως 

μέσα από την παρατήρηση της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

καταγράφαμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα ερευνητικά μας δεδομένα ανά σχολική 

μονάδα και για τη συγκεκριμένη πάντα κατηγορία : 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται και τις τέσσερις ώρες του προγράμματος του Προαιρετικού 

Ολοήμερου Σχολείου στην εν λόγω σχολική μονάδα. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 

12:35 (με την Β’ τάξη) και ολοκληρώνονται στις 16:15 (με τα παιδιά της Γ’ και Δ’ 

τάξης). Μεσολαβούν άλλες δύο ώρες Θεατρικής Αγωγής για τους μαθητές της 

πρώτης δημοτικού και το αντίστοιχο τμήμα των μεγαλύτερων τάξεων (Ε’-ΣΤ’ τάξη). 

Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής προσφέρεται για μία ώρα την 

εβδομάδα σε κάθε τμήμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου. Όπως 

διαπιστώθηκε από την παρατήρηση των διδασκαλιών, το πρόγραμμα των 

μαθημάτων δεν χαρακτηριζόταν για την υποχρεωτικότητα του. Κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων, αρκετοί γονείς διέκοπταν την εκπαιδευτικό και έπαιρναν το παιδί 

τους πριν ολοκληρωθεί η διδακτική ώρα. Το συγκεκριμένο φαινόμενο 

παρουσιάστηκε πιο έντονο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας του 

προγράμματος. 
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Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε το φαινόμενο της 

διαφορετικής σύστασης της τάξης, που οργανώνονταν οι σχετικές δραστηριότητες. 

Δηλαδή υπήρχαν φορές, κατά τις οποίες κάποιοι μαθητές κάθονταν στο ολοήμερο 

και κάποιες άλλες, που οι ίδιοι απουσίαζαν σκόπιμα. Στην εν λόγω σχολική μονάδα 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη και λειτουργία Προαιρετικής Ζώνης στο πρόγραμμα (16:15-

17:00). 

13
ο

  Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής προσφέρεται στους μαθητές της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τις 

πρώτες τρεις ώρες του προγράμματος (κάθε Τρίτη). Η τελευταία ώρα δεν 

πραγματοποιείται, καθώς οι γονείς των παιδιών μπαίνουν διαρκώς στο χώρο του 

σχολείου για να τα πάρουν. Το μάθημα παρακολουθούν μόνο ι δύο μικρότερες 

τάξεις (Α’-Β) του Ολοήμερου Προγράμματος. Κατά το πρώτο δίωρο συμμετέχουν σε 

αυτό τα πρωτάκια. Την Τρίτη ώρα η Θεατρική Αγωγή πραγματοποιείται με την 

προσθήκη των μαθημάτων και της Β’ τάξης. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα 

προηγούμενα, το πρόγραμμα δεν είναι και σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωτικό 

για τους μαθητές. Οι γονείς δεν διστάζουν να διακόψουν το μάθημα για να πάρουν 

τα παιδιά τους πριν αυτό ολοκληρωθεί. Επίσης δεν λειτουργεί και σε αυτή τη 

σχολική μονάδα η Προαιρετική Ζώνη του Ολοήμερου. 

16
ο

  Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται σε δύο διαφορετικές ημέρες την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και 

Πέμπτη) και για ένα δίωρο (το οποίο δεν είναι ενιαίο) για τους μαθητές των πέντε 

πρώτων τάξεων. Οι δύο πρώτες από αυτές συνιστούν το ένα τμήμα του Ολοήμερου 

και οι τρεις επόμενες συνθέτουν το άλλο. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 12:35 και 

ολοκληρώνονται στις 14:00 (λίγο πριν το μεσημεριανό φαγητό). Και σε αυτή την 

περίπτωση οι μαθητές φεύγουν με τους γονείς τους όποτε το επιθυμούν, 

καταργώντας με αυτόν τον τρόπο την υποχρεωτικότητα του προγράμματος. Η 

Προαιρετική Ζώνη του Ολοήμερου δεν λειτουργεί ούτε και στη συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα. 

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: η πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων θεατροπαιδαγωγικού χαρακτήρα οργανώνεται δύο φορές την 

εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή) και για ένα δίωρο. Σε αυτές τις 

δραστηριότητες συμμετέχουν κυρίως οι μαθητές των μικρότερων τάξεων του 
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δημοτικού (Α’-Β’) και σπανιότερα ορισμένα άλλα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων (π.χ. 

Δ’-Ε’ δημοτικού). Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα τα μαθήματα αρχίζουν στις 

12:35 και τελειώνουν στις τέσσερις το απόγευμα. Ωστόσο προξενεί εντύπωση το 

γεγονός της πραγματοποίησης του διαλείμματος για φαί μετά την ολοκλήρωση της 

πρώτης ώρας του προγράμματος (στις 13:15 δηλαδή). Το αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής, ανάλογα με την ημέρα, προσφέρεται είτε τις πρώτες ώρες, είτε τις δύο 

τελευταίες του ωρολόγιου προγράμματος. Η υποχρεωτική παρακολούθηση του 

προγράμματος από τους μαθητές καταστρατηγείται και σε αυτήν την περίπτωση. Οι 

γονείς έρχονται στην τάξη και παίρνουν τα παιδιά τους πριν από την ολοκλήρωση 

των μαθημάτων και πιο συγκεκριμένα όποτε τους βολεύει. Ακόμα μια φορά δεν 

εντοπίζουμε τη Λειτουργία Προαιρετικής Ζώνης μαθημάτων στο Ολοήμερο (16:15-

17:00). 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου: Για την κάλυψη των ωρών 

διδασκαλίας του αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής επιστρατεύονται δύο 

εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας στην εν λόγω σχολική μονάδα. Τις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες παρακολουθούν οι μαθητές των τεσσάρων πρώτων 

τάξεων του δημοτικού για ένα δίωρο την εβδομάδα (το οποίο σε καμία περίπτωση 

δεν ήταν ενιαίο). Οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν ως ώρα έναρξης τους 

τις 12:35 και ολοκληρώνονται πάντα στις 16:15. όπως διαπιστώνεται, λοιπόν, το 

διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής μπορεί να προσφερθεί οποιαδήποτε 

από τις τέσσερις ώρες του καθημερινού Ολοήμερου προγράμματος. Στην εν λόγω 

σχολική μονάδα, τηρείται απαρέγκλιτα η υποχρεωτική παρακολούθηση του 

προγράμματος από όλους τους μαθητές και μέχρι την ολοκλήρωση του. Κατά την 

παρακολούθηση των μαθημάτων δεν διαπιστώθηκε η λειτουργία Προαιρετικής 

Ζώνης μαθημάτων. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη) και για ένα δίωρο. Τα 

μαθήματα αρχίζουν την Τρίτη ώρα στις 14:50 και ολοκληρώνονται στις 15:30. σε 

αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές της πρώτης τάξης. Με το πέρας της 

ώρας ακολουθούν οι δραστηριότητες των μεγάλων τάξεων (Β’-Ε’). τα μεγαλύτερα 

παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στις εν λόγω βιωματικές ασκήσεις την 

τελευταία ώρα του προγράμματος (από τις 15:40 έως και τις 16:15). Δυστυχώς, ούτε 
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και στην εν λόγω σχολική μονάδα εντοπίζουμε την οργάνωση ενός ενιαίου δίωρου 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τη Θεατρική Αγωγή. Ωστόσο σημαντικό στοιχείο 

θεωρείται η τήρηση και καθιέρωση του υποχρεωτικού προγράμματος για όλους 

ανεξαιρέτως τους μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο. Τα παιδιά μένουν στο 

σχολείο μέχρι και το τέλος των μαθημάτων. Η ροή του προγράμματος δεν 

διακόπτεται από την προσέλευση των γονέων για να πάρουν τα παιδιά τους. Δεν 

διαπιστώνεται ούτε και σε αυτήν την περίπτωση η λειτουργία προαιρετικής ζώνης 

του Ολοήμερου με επιπλέον δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής.  

43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Ο εκπαιδευτικός, που προσφέρει τα 

μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, προσέρχεται 

σε αυτήν τρεις διαφορετικές ημέρες. Οι μικρότερες τάξεις συμμετέχουν στο εν λόγω 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων για ένα συνεχόμενο δίωρο την εβδομάδα. Οι 

μεγαλύτερες τάξεις, ωστόσο δεν διαθέτουν ανάλογη τύχη. Οι βιωματικές ασκήσεις 

των συγκεκριμένων μαθητών σπάνε σε δύο διαφορετικές μέρες και για μία ώρα. Τα 

μαθήματα και οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιούνται σε 

αυτό το σχολείο το πρώτο δίωρο του προγράμματος (έναρξη 12:35 και ολοκλήρωση 

στις 14:00). Η προαιρετική ζώνη του Ολοήμερου δεν λειτουργεί καθώς δεν 

συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να 

τονιστεί και σε αυτό το σημείο ότι το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είναι 

υποχρεωτικό και τηρείται απαρέγκλιτα από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Οι μαθητές των πέντε πρώτων τάξεων του 

συγκεκριμένου σχολείου παρακολουθούν το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής για ένα δίωρο την εβδομάδα. Τα παιδιά έχουν χωριστεί σε δύο τμήματα 

(ένα για τις μικρότερες τάξεις και το αντίστοιχο για τις τρεις επόμενες). Στην εν λόγω 

σχολική μονάδα, η εκπαιδευτικός προσέρχεται παρέχοντας τις υπηρεσίες της δύο 

διαφορετικές μέρες (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή). Την πρώτη από αυτές τις μέρες 

το μάθημα ξεκινά στις 13:20 και ολοκληρώνεται στις 14:00 και λίγο πριν από το 

μεσημεριανό διάλειμμα για φαγητό. Έπειτα από το γεύμα και τη σχετική χαλάρωση 

η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί την Τρίτη ώρα τις προσχεδιασμένες της βιωματικές 

δραστηριότητες με τους μικρούς μαθητές (14:30 έως 15:10). Κάθε Παρασκευή το 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες Θεατρικής Αγωγής τις δύο 

τελευταίες ώρες μαθημάτων (δηλ. από 14:30 και μέχρι τις 16:00). Σε καμία 
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περίπτωση δεν διαπιστώνεται υποχρεωτική παρακολούθηση ή ενοποίηση ωρών για 

διευκόλυνση της εκπαιδευτικού, με σκοπό την παροχή ενός πιο ολοκληρωμένου 

προγράμματος ασκήσεων στους μαθητές. Με την λήξη των μαθημάτων στο 

Ολοήμερο, η σχολική εργασία διακόπτεται, αφού δεν έχει προβλεφθεί η λειτουργία 

Προαιρετικής ζώνης μαθημάτων Θεατρικού Παιχνιδιού (μεταξύ 16:15 και 17:00). 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Δύο τμήματα μαθητών του Ολοήμερου (ένα με 

τις δύο μικρότερες τάξεις του δημοτικού και το αντίστοιχο με τις μεσαίες) 

συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μια ώρα την εβδομάδα 

(ενώ προβλεπόταν δύο). Η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί το μάθημα της το 

τελευταίο δίωρο της Παρασκευής (από τις 14:50 και μέχρι τις 16:15). Το πρόγραμμα 

του Ολοήμερου δεν είναι υποχρεωτικό και σε αυτήν την περίπτωση για τους 

φοιτούντες σε αυτό το μάθημα μαθητές, με αποτέλεσμα οι γονείς να προσέρχονται 

στο σχολείο για να πάρουν τα παιδιά τους, πριν από την ολοκλήρωση των 

μαθημάτων. Ούτε στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα λειτουργεί η προαιρετική 

ζώνη του Ολοήμερου. 

5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Η ίδια κατάσταση με το προηγούμενο σχολείο 

επικρατεί και σε αυτό. Οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής προσφέρονται σε 

δύο διαφορετικά τμήματα μαθητών (ένα για τις δύο μικρότερες τάξεις και ένα άλλο 

για τις τρεις επόμενες) για μία ώρα την εβδομάδα. Τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται πάντα το πρώτο δίωρο (μεταξύ 12:35 και 14:00). Το πρόγραμμα 

δεν είναι υποχρεωτικό για τους συμμετέχοντες σε αυτό και η προαιρετική ζώνη του 

Ολοήμερου δεν λειτουργεί. 

15
ο

  Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Παρόμοιο κλίμα διαπιστώνεται και σε αυτήν 

την σχολική μονάδα. Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής προσφέρεται 

στους μαθητές όλων των τάξεων (με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσεις τις 

εργασίες τους) για μία ώρα την εβδομάδα. Δεν υπάρχει σταθερή συμμετοχή των 

παιδιών ανά τάξη. Κάθε φορά παίρνουν μέρος στις δραστηριότητες, μόνο όσοι 

έχουν προετοιμάσει τα μαθήματα τους για την επόμενη ημέρα. Άλλοτε πάλι 

εντοπίζουμε το φαινόμενο να παρακολουθούν το αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής μόνο οι μαθητές των μικρότερων τάξεων. Οι σχετικές δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται την Πέμπτη και για τις δύο πρώτες ώρες του Ωρολογίου 

Προγράμματος (από τις 12:35 και έως τις 14:00). 
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Υποχρεωτική παρακολούθηση δεν υφίσταται για τους μαθητές. Αντιστοίχως, 

απουσιάζει από το πρόγραμμα και η επιπλέον ώρα της προαιρετικής ζώνης 

λειτουργίας του Ολοήμερου (μεταξύ 16:15 και 17:00). 

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Οι μαθητές της συγκεκριμένης 

σχολικής μονάδας συμμετέχουν στις θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες του 

Ολοήμερου χωρισμένοι σε δύο τμήματα και για μία ώρα την εβδομάδα. Το πρώτο 

από αυτά αποτελείται από παιδιά των μικρότερων τάξεων (Α’ και Β’ δημοτικού) και 

το επόμενο από τις υπόλοιπες πλην της έκτης. Το διδακτικό αντικείμενο της 

Θεατρικής Αγωγής προσφέρεται το πρώτο δίωρο κάθε Τετάρτης (από τις 12:35 και 

μέχρι τις 14:00). Όλοι οι μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο παρακολουθούν 

υποχρεωτικά τις εν λόγω δραστηριότητες. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων 

δεν λειτουργεί η προαιρετική ζώνη του Ολοήμερου. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Η εκπαιδευτικός 

πραγματοποιεί κάθε Πέμπτη τις σχετικές δραστηριότητες για ένα δίωρο την 

εβδομάδα (τις τελευταίες ώρες του προγράμματος) με τους μαθητές του 

Ολοήμερου που έχουν ολοκληρώσεις τις εργασίες τους. Όπως φαίνεται από τα 

παραπάνω δεν υπάρχει κάθε εβδομάδα ένας σταθερός αριθμός παιδιών, που 

συμμετέχει στις εν λόγω ασκήσεις. Ωστόσο η μαθησιακή ομάδα αποτελείται κυρίως 

από παιδιά των μικρότερων τάξεων του σχολείου (Α’ και Β’ Δημοτικού). Τα 

μαθήματα της εκπαιδευτικού αρχίζουν μετά το μεσημεριανό διάλειμμα φαγητού 

και ολοκληρώνονται στις 4 το απόγευμα. Γίνεται αντιληπτό από τα προηγούμενα ότι 

δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ενιαίο δίωρο για τα παιδιά μιας τάξης, ούτε 

υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών σε αυτό το πρόγραμμα. Από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς καταστρατηγείται η αρχή της υποχρεωτικής παρακολούθησης των 

φοιτούντων στο Ολοήμερο, καθώς οι γονείς τους πιέζουν αφόρητα, για να δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας. Η 

προαιρετική ζώνη του Ολοήμερου δεν λειτουργεί ούτε και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Για ένα δίωρο την εβδομάδα (κάθε 

Τετάρτη τις τελευταίες ώρες του προγράμματος) οι μαθητές του σχολείου 

συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες. Στα παιδιά των μικρότερων τάξεων (Α’ 

και Β’) και στην αντίστοιχη ομάδα των μεγαλύτερων μαθητών (Γ’-ΣΤ’) προσφέρεται 
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το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής για μία μόνο διδακτική ώρα. Τα μαθήματα 

αρχίζουν μετά το μεσημεριανό φαγητό και τελειώνουν με τη λήξη των εργασιών του 

Ολοήμερου Προγράμματος (δηλ. στις 16:00). Δυστυχώς ούτε και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση διασφαλίζεται η υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος από 

το σύνολο των φοιτούντων σε αυτό μαθητών. Παράλληλα, δεν διαπιστώνεται 

αντίστοιχο αίτημα των γονέων των μαθητών για τη λειτουργία της Προαιρετικής 

ζώνης του Ολοήμερου. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Οι φοιτούντες στο Ολοήμερο 

χωρισμένοι σε δύο τμήματα (το πρώτο για τις μικρότερες τάξεις και το άλλο για τις 

τέσσερις μεγαλύτερες) συμμετέχουν στις εν λόγω βιωματικές δραστηριότητες σε 

εβδομαδιαία βάση (κάθε Τετάρτη) και για μία μόνο ώρα. Αυτό συμβαίνει το πρώτο 

δίωρο λειτουργίας του Ολοήμερου (από τις 12:35 και μέχρι τις 14:00). Η 

υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των εγγεγραμμένων στο Ολοήμερο μαθητών 

δεν τηρείται ούτε και στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Την ολοκλήρωση του 

προγράμματος δεν διαδέχεται η προαιρετική ζώνη λειτουργίας του Ολοήμερου με 

επιπλέον δραστηριότητες. 

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε αυτό το 

σχολείο. Το δίωρο του Ωρολόγιου Προγράμματος δεν κατανέμεται σταθερά και 

ομοιόμορφα σε όλους τους μαθητές. Το τμήμα, που συμμετέχει στις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής δεν είναι σταθερό κάθε εβδομάδα. Άλλοτε 

παρατηρούμε να εμπλέκονται στις σχετικές ασκήσεις μαθητές των μικρότερων 

τάξεων κι άλλοτε πάλι στην ίδια αίθουσα στοιβάζονται τα ίδια παιδιά. Μαζί με τις 

μεγαλύτερες τάξεις. Από τη στιγμή, που οι εν λόγω δράσεις προσφέρονται τις δύο 

τελευταίες ώρες του προγράμματος της Τετάρτης (και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 

14:50 και 16:15) οι γονείς των μαθητών προσέρχονται στο σχολείο για να πάρουν τα 

παιδιά τους πριν την ολοκλήρωση του. Με αυτόν τον τρόπο καταπατείται η ανάγκη 

για υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

μαθητών. Στα ίδια πλαίσια δεν εντοπίζεται καμία πρόβλεψη για επιπλέον ώρα 

δραστηριοτήτων από τις 16:15 και μέχρι τις 17:00 (βλ. Προαιρετική ζώνη 

λειτουργίας Ολοήμερου Σχολείου). 

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Υπερβολική έμφαση στην 

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας δίνεται και σε αυτή τη σχολική 
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μονάδα. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει σοβαρά και το αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής, καθώς το δίωρο που προβλέπει το Ωρολόγιο πρόγραμμα για τις εν λόγω 

δραστηριότητες πραγματοποιείται μόνο με τη συμμετοχή των παιδιών που έχουν 

ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Συνήθως στις ασκήσεις της Θεατρικής Αγωγής 

παίρνουν μέρος μαθητές από τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού (τις δύο 

τελευταίες ώρες του προγράμματος του Ολοήμερου και μέχρι τις 16:15). Από τα 

προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι ορισμένες φορές επιτυγχάνεται η εφαρμογή 

των σχετικών δραστηριοτήτων για ένα συνεχόμενο δίωρο, με ορισμένους μαθητές, 

καθώς είναι πάντα οι ίδιοι, αυτοί που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. 

Οποιαδήποτε πρόβλεψη για υποχρεωτικό πρόγραμμα φοίτησης όλων των παιδιών 

που κάθονται στο Ολοήμερο δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από αυτές τις 

συνθήκες. Η ίδια αδυναμία διαπιστώνεται και ως προς την έναρξη λειτουργίας της 

προαιρετικής ζώνης του Ολοήμερου Σχολείου (δηλ. μεταξύ 16:15 και 17:00). 

Στις επόμενες γραμμές επιχειρείται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων για τη 

συγκεκριμένη ερευνητική κατηγορία : 

Ώρα έναρξης και Λήξης των Δραστηριοτήτων  Θεατρικής Αγωγής 

Από την παρατήρηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι 

σε ορισμένες σχολικές μονάδες η Θεατρική Αγωγή πραγματοποιείται πρώτο δίωρο 

του Ολοήμερου Προγράμματος (δηλ. από 12:35 μέχρι τις 14:00). Σε άλλα πάλι 

σχολεία οι σχετικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα τις δύο τελευταίες ώρες του 

προγράμματος (14:50-16:00 ή 16:15) και ειδικότερα μετά το μεσημεριανό 

διάλειμμα για φαγητό. Ωστόσο στις μεγάλες σχολικές μονάδες των πόλεων, που 

διαθέτουν πολλούς μαθητές, οι εκπαιδευτικοί κάνουν το μάθημά τους και τις 

τέσσερις ώρες του καθημερινού προγράμματος. 

 

Σύνολο Ωρών του Ωρολογίου Προγράμματος που προσφέρεται 

το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας ανέδειξε τις διαφορετικές στρατηγικές που 

υιοθετεί η κάθε Διεύθυνση Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την τοποθέτηση των 

εκπαιδευτικών ειδικότητας στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας τους. Όπως 

γίνεται αντιληπτό ο νομός Χανίων προτιμά να τοποθετεί τους θεατρολόγους σε 
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πολλά σχολεία, και για λίγες ώρες μαθημάτων (ο καθένας από αυτούς προσφέρει 

έργο σε έξι σχολικές μονάδες για ένα μόλις δίωρο στην καθεμία). Από αυτήν την 

κατάσταση φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ώρες αυτές δεν επαρκούν για την 

πραγματοποίηση δύο ωρών Θεατρικής Αγωγής σε κάθε τμήμα. Επομένως οι 

προβλεπόμενες από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδακτικές ώρες δεν καλύπτονται 

Στο νομό Ρεθύμνης η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Μόνο μία 

εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής κατέθεσε τα χαρτιά της για τοποθέτηση και γι’ 

αυτό το γραφείο της έδωσε τη δυνατότητα επιλογής σχολικών μονάδων. Έτσι η 

εκπαιδευτικός επέλεξε τα σχολεία, όπου η ίδια ήθελε να εργαστεί για τη 

συμπλήρωση του ωραρίου της. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μη 

κάλυψη του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα δίωρου για όλα τα τμήματα των 

σχολείων, στα οποία αυτή εργαζόταν. 

Ο νομός Ηρακλείου και ειδικότερα η συγκεκριμένη Διεύθυνση Α/Βάθμιας 

Εκπαίδευσης υιοθετεί μία άλλη στρατηγική. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται 

στις διάφορες σχολικές μονάδες είναι σαφώς περισσότεροι. Οι ίδιοι συμπληρώνουν 

το διδακτικό τους ωράριο σε λιγότερες σχολικές μονάδες (κυρίως της πόλης). 

Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση το προβλεπόμενο από το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα δίωρο της Θεατρικής Αγωγής δεν πραγματοποιείται σε όλα τα τμήματα 

των σχολείων. Είτε δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας, είτε η κάθε σχολική 

μονάδα στο εσωτερικό της επιλέγει ποια τμήματα θα παρακολουθήσουν τις 

σχετικές δραστηριότητες. 

 

Ενοποίηση Ωρών Θεατρικής Αγωγής (ενιαίο δίωρο) 

Σχεδόν σε όλες τις σχολικές μονάδες, που παρακολουθήσαμε τις 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής δεν προβλεπόταν η ενοποίηση ωρών του εν 

λόγω διδακτικού αντικειμένου, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του 

διατιθέμενου χρόνου για την ολοκληρωμένη επεξεργασία ενός θέματος. Σε μία 

μόνο περίπτωση (43
ο

 Δημ. Σχ. Ηρακλείου) εντοπίστηκε το σχετικό φαινόμενο, 

ωστόσο κι αυτό προέκυψε κυρίως εξαιτίας ης εσωτερικής κατανομής των 

διδακτικών ωρών του εκπαιδευτικού που πρόσφερε τις υπηρεσίες στην εν λόγω 

σχολική μονάδα. 
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Υποχρεωτικό Πρόγραμμα 

Από τις 17 σχολικές μονάδες, που επισκεφθήκαμε, μόνο στις τέσσερις 

εφαρμόζονταν η υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος από όλους τους 

εγγεγραμμένους στο Ολοήμερο μαθητές. Στην πλειοψηφία των σχολείων, οι γονείς 

δεν διστάζουν να διακόψουν το μάθημα (πολλές φορές μάλιστα και με αγένεια) για 

να πάρουν τα παιδιά τους, πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αυτό το 

φαινόμενο παρατηρείται κυρίως την τελευταία ώρα λειτουργίας του ολοήμερου 

προγράμματος. Οι εκπαιδευτικού ειδικότητας που προσφέρουν το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν την 

απαράδεκτη κατάσταση, αφού υπάρχει η άδεια και άτυπη έγκριση από τη 

διεύθυνση του σχολείου και τους υπεύθυνους του Ολοήμερου. 

 

Προαιρετική Ζώνη Λειτουργίας του Ολοήμερου 

Σε καμία από τις σχολικές μονάδες, που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα 

δεν λειτουργούσε η Προαιρετική Ζώνη του Ολοήμερου (μεταξύ 16:15 και 17:00). Οι 

εργαζόμενοι γονείς, ολοκληρώνοντας την καθημερινή τους εργασία, πηγαίνουν στο 

σχολείο να πάρουν τα παιδιά τους νωρίτερα από τις τέσσερις το απόγευμα. Οι ίδιοι 

προτιμούν να διαθέτουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην μεταφορά των 

παιδιών τους για την παρακολούθηση διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων (βλέπε 

χορό, μπαλέτο, μουσική κ.α.). 

 

Στο ερώτημα «είχατε ποτέ συνεχόμενο δίωρο;» δύο θεατρολόγοι 

παρουσιάζονται απόλυτοι, λέγοντας : « Όχι, ποτέ !!!». 

Το θέμα της αδικαιολόγητης «εισβολής» των γονέων στην τάξη, όπου 

πραγματοποιούνται οι σχετικές δραστηριότητες θεωρεί ως κυρίαρχο αίτιο για την 

απώλεια πολύτιμου διδακτικού χρόνου και μία άλλη εκπαιδευτικός. Πιο 

συγκεκριμένα η ίδια υποστηρίζει : «κάθε πέντε λεπτά διακόπτεται το μάθημα…πείτε 

μου αυτό γίνεται σε ένα μάθημα του σχολείου το πρωί;». Mία συνάδελφος της 

προηγούμενης δηλώνει την επιθυμία της αναφορικά με το θέμα του χρόνου της 

Θεατρικής Αγωγής στο ωρολόγιο πρόγραμμα: «…θα προτιμούσα να υπάρχει ένα 

δίωρο συνεχόμενο. Όχι να κόβεται η ώρα εκεί και να λέμε, εντάξει, φύγετε». Την 
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αδυναμία της να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί 

δηλώνει και μία άλλη εκπαιδευτικός, η οποία θεωρεί σημαντικό πρόβλημα και την 

τοποθέτηση της σε ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων 

(συγκεκριμένα έξι) και για λίγες μόνο ώρες (ένα δίωρο την εβδομάδα). Η ίδια μας 

δηλώνει: «…το ότι σε στέλνουν σε έξι διαφορετικά σχολεία-που αυτό σημαίνει ένα 

δίωρο στο καθένα-είναι τραγικό».  

Στο ερώτημα «κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων, 

αντιμετωπίζετε προβλήματα, τα οποία διευκολύνουν το έργο σας;» οι 

εκπαιδευτικού αναδεικνύουν πάλι το ζήτημα του χρόνου (και ως διάρκεια 

διδακτικής ώρας αλλά και ως σύνολο ωρών στο Ωρολόγιο πρόγραμμα του 

Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου). Μία θεατρολόγος χαρακτηριστικά 

υποστηρίζει: «Το μόνο μου πρόβλημα είναι αυτό με το χρόνο. Πολλές φορές δεν 

προλαβαίνω το χρόνο και είναι πολύ άσχημο να ξεκινάς μια δραστηριότητα και να 

την αφήνεις στη μέση…ή να πεις, παιδιά λυπάμαι πρέπει να σταματήσουμε τη 

δραστηριότητα αυτή». Την κατάλυση του υποχρεωτικού προγράμματος απ’ τους 

γονείς σχολιάζει αρνητική και μία άλλη εκπαιδευτικός, η οποία με χειμαρρώδη λόγο 

επισημαίνει: «οι γονείς δεν βλέπουν το Ολοήμερο σαν εξέλιξη της πρωινής ζώνης, 

σαν συνέχεια της. Το βλέπουν αποκλειστικά σαν μία δυνατότητα που τους δίνει το 

Υπουργείο ή το σχολείο να αφήσουν τα παιδιά τους μέχρι τις τέσσερις και τέταρτο 

σε αυτό και έως ότου σχολάσουν οι ίδιοι από τη δουλειά τους. Τη μία μέρα σου λένε 

εγώ έχω να πάω το παιδί μου στα αγγλικά, θα το πάρω πιο νωρίς…ειλικρινά 

μιλώντας, αυτό βολεύει και τις δύο μεριές. Τον δάσκαλο, που μπορεί να είναι μόνος 

του και να παλεύει με 50 παιδιά. Βολεύει, επίσης, και το γονιό, που μπορεί να 

σχολάει νωρίτερα από τη δουλειά του και επιθυμεί απευθείας να περάσει να πάρει 

το παιδί του, χωρίς να πάει πρώτα από το σπίτι…». Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και 

μία άλλη συνάδελφος της προηγούμενης εκπαιδευτικού, λέγοντας: «το πρόβλημα 

είναι οι γονείς, που μπαίνουν ανά πάσα στιγμή μέσα να πάρουν τα παιδιά…». 

Το πρόβλημα του χρόνου, που δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση των 

διαφόρων θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι απασχολεί ιδιαίτερα 

τους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό και οι ίδιοι στο ερώτημα «Έχετε να προσθέσετε ή να 

προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαφόρων 

δραστηριοτήτων της Θεατρικής Αγωγής στο πρόγραμμα του Ολοήμερου;» 
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τοποθετούνται ξεχωριστά για το εν λόγω ζήτημα. Ένας εκπαιδευτικός μας δηλώνει: 

«Εμένα προσωπικά θα με βοήθαγε, αν ήμουν σε ένα μόνο σχολείο, με περισσότερες 

ώρες με τα ίδια παιδιά ή να είναι μεγαλύτερη η διάρκεια της ώρας». Το ιδιαίτερο 

κλίμα και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής παρουσιάζει με τις προτάσεις της μία άλλη 

εκπαιδευτικός της εν λόγω ειδικότητας. Η ίδια, χαρακτηριστικά αναφέρει: «Αν 

υπήρχαν περισσότερες ώρες (ενν. Θεατρικής Αγωγής) θα γινόταν περισσότερα και 

καλύτερα πράγματα. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό ωράριο των λίγων ωρών, ό,τι 

γίνεται, γίνεται γρήγορα και με άγχος, δεν γίνεται με ηρεμία και με διάρκεια χρόνου. 

Δεν έχει μία σταθερότητα. Επίσης, το Ολοήμερο Σχολείο να έχει σταθερές ώρες, που 

θα φεύγουν τα παιδιά. Διότι, όταν ο γονιός έρχεται και παίρνει το παιδί του στα 

μέσα του μαθήματος, «ακυρώνει» και τον άνθρωπο, που δουλεύει εκείνη την ώρα, 

αλλά και το ίδιο το παιδί, που κλαίει και δυσανασχετεί και θέλει να μείνει (ενν. στο 

σχολείο)». 

Οι απαντήσεις των μαθητών έρχονται να επιβεβαιώσουν την ίδια εικόνα που 

διαπιστώνεται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο αναφορικά με το χρόνο, κατά 

τον οποίο πραγματοποιούνται οι διάφορες θεατροπαιδαγωγικές φύσεως 

δραστηριότητες.  

Στο ερώτημα «Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η Θεατρική Αγωγή 

στο Ολοήμερο;» οι τοποθετήσεις των παιδιών είναι αδιαμφισβήτητα καταφατικές. 

Είναι ένα ζήτημα μη διαπραγματεύσιμο γι’ αυτά. Ας δούμε μερικές ακόμη 

αντιπροσωπευτικές τους δηλώσεις: «Εγώ θέλω να κάνουμε τουλάχιστον άλλη μισή 

ώρα μάθημα, για να προλαβαίνουμε να κάνουμε τα άλλα πράγματα, που δεν 

προλαβαίνουμε, όταν τα άλλα παιδιά κάνουν φασαρία». 

«Όταν κρατάει πιο πολλή ώρα η Θεατρική Αγωγή, μπορούμε να κάνουμε 

περισσότερα πράγματα». 

«Θα ήθελα να κρατάει το μάθημα αυτό περισσότερη ώρα, επειδή μερικές 

φορές εγώ όταν έρχομαι, αμέσως φεύγω». 

«Εγώ θα ήθελα να κρατάει πιο πολλή ώρα η Θεατρική Αγωγή, για να 

ολοκληρώνουμε τα παιχνίδια, που δεν προλαβαίνουμε (ενν. να παίξουμε)». 

Από τις προηγούμενες δηλώσεις των μαθητών, διαπιστώνεται και η 

επιθυμία του για περισσότερο παιχνίδι στην Θεατρική Αγωγή. Φαίνεται ξεκάθαρα 
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ότι τα παιδιά δεν ικανοποιούνται απόλυτα από τις προβλεπόμενες από το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα διδακτικές ώρες του εν λόγω αντικειμένου (αιτία η μικρή διάρκεια της 

ώρας μαθημάτων, η αναστάτωση από τους πολλούς μαθητές στην ίδια τάξη, η 

πρόωρη αποχώρηση των παιδιών και οι δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας). 

Αντίστοιχες απαντήσεις καταθέτουν οι μαθητές και στο ερώτημα: «Σας 

αρέσει, όπως γίνεται η Θεατρική Αγωγή στο σχολείο σας; Θα θέλατε να αλλάξει 

κάτι σε αυτή;». Τις αδυναμίες της Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο (οι 

διαφορετικές ώρες ανά σχολική μονάδα και η μη καθιέρωση υποχρεωτικού 

προγράμματος, το οποίο θα παρακολουθείται από όλους ανεξαιρέτως τους 

μαθητές) αναδεικνύουν οι απαντήσεις των παιδιών σε αυτήν την ερώτηση: «Θα 

ήθελα να κάναμε πιο πολλές μέρες Θεατρική Αγωγή, γιατί εγώ πάω φροντιστήριο 

αγγλικά και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη Δευτέρα μάθημα». 

«Θα ήθελα να είναι πιο πολλές φορές την εβδομάδα Θεατρική Αγωγή». 

Τα παιδιά δεν διστάζουν να έρθουν σε σύγκρουση και με τους ίδιους τους 

γονείς τους για τη Θεατρική Αγωγή. Οι μαθητές δεν επιθυμούν να μπαίνουν αυτοί 

στην τάξη πριν από την ολοκλήρωση του μαθήματος. Ένας παιδί, όταν του ζητείται 

να διατυπώσει προτάσεις για αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, μας δηλώνει: 

«Να μην μπαίνουν στην τάξη οι γονείς την ώρα του μαθήματος». 

Οι απόψεις των περισσότερων παιδιών συγκλίνουν με την παραπάνω γνώμη 

του συμμαθητή τους. Μερικοί από τους μαθητές υποστηρίζουν με σθένος την 

άποψή τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να κρατάει το μάθημα (ενν. της 

Θεατρικής Αγωγής) διπλάσιο χρόνο). 

«Θα προτείνω να κάνουμε συνεχόμενες ώρες Θεατρική Αγωγή». 

«Να μην κτυπάει το κουδούνι τόσο νωρίς». 

«Να καθόμαστε περισσότερη ώρα στο μάθημα και να κτυπάει πιο αργά το 

κουδούνι». 

Από τις παραπάνω δηλώσεις διαπιστώνουμε την πρόταση ενός παιδιού για 

ενοποίηση ωρών του διδακτικού αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής. Γίνεται 

αντιληπτό από τη συγκεκριμένη δήλωση ότι οι μαθητές έχουν εντοπίσει το 

πρόβλημα, προτείνοντας λύσεις εφικτές και πραγματοποιήσιμες. 

Ολοκληρώνοντας τον προβληματισμό μας και τη διαπραγμάτευση του εν 

λόγω ζητήματος, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο της μελέτης 
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την άποψη ότι το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου δεν 

καλύπτει τις ανάγκες που δημιουργούνται αναφορικά με το αντικείμενο της 

Θεατρικής Αγωγής. Τα στοιχεία, που προέκυψαν, από την παρατήρηση των 

μαθημάτων καθώς και τις συνεντεύξεις εκπαιδευτικών και μαθητών αποτελούν 

αδιάψευστους μάρτυρες της σκληρής πραγματικότητας γύρω από αυτό το θέμα στο 

Ολοήμερο Σχολείο. 
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17.3 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της Έρευνας για την κατηγορία: 

Αναλυτικό Πρόγραμμα – Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

 

• Εκπαιδευτικοί, που προσφέρουν τη Θεατρική Αγωγή στο Προαιρετικό 

Ολοήμερο Σχολείο. 

• Προβλεπόμενες από το πρόγραμμα Ώρες για το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

• Επίσημα διαμορφωμένη οργάνωση του προγράμματος σε δύο κύκλους 

(μικρές-μεγάλες τάξεις), με αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων για 

καθέναν από αυτούς. 

• Μορφές δραματικής έκφρασης, που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

• Εντοπισμός άλλων συναφών με τη Θεατρική Αγωγή δραστηριοτήτων (π.χ. 

παρακολούθηση παραστάσεων, ανάγνωση θεατρικών κειμένων, πρόβες για 

γιορτή, επισκέψεις σε θεατρικούς χώρους και γνωριμία με ηθοποιούς). 

 

Σε πρώτη φάση θα επιχειρήσουμε την ανάλυση και επεξεργασία των 

δεδομένων, που προέκυψαν μέσα από την παρατήρηση της διδασκαλίας για 

καθεμία σχολική μονάδα ξεχωριστά: 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Η εκπαιδευτικός που προσφέρει το εν λόγω 

αντικείμενο είναι απόφοιτη τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Εξαιτίας του μεγάλου 

αριθμού μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο, έχει προβλεφθεί η κατανομή των 

παιδιών σε 4 τμήματα (δύο για τις μικρότερες τάξεις, ένα για τις μεσαίες και άλλο 

ένα για τις μεγαλύτερες). Οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται για μία ώρα την εβδομάδα σε καθένα από τα παραπάνω 

τμήματα. Η οργάνωση του προγράμματος σε δύο κύκλους δεν μπορεί να 

λειτουργήσει σε καμία περίπτωση, λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού 

φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο. Στις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες η 

εκπαιδευτικός αξιοποιεί σε σημαντικό βαθμό τον αυτοσχεδιασμό, την παντομίμα 

και το Θεατρικό παιχνίδι. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε συζήτηση μεταξύ της 

ίδιας και των μαθητών από τις μεγαλύτερες τάξεις για το Θέατρο ως «χώρου 

παραστάσεων». 
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13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Η ίδια εκπαιδευτικός οργανώνει τις 

σχετικές θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες και στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα. Πολλές φορές αυτή ασχολείται με την προετοιμασία των μαθημάτων της 

επόμενης μέρας με τους μικρούς μαθητές (Α’ τάξης) του Ολοήμερου. Η ίδια 

πραγματοποιεί στα παιδιά των μικρότερων τάξεων ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, 

παντομιμικής αναπαράστασης των δρωμένων και Θεατρικού παιχνιδιού. Δεν 

εντοπίζονται σε καμία περίπτωση δύο κύκλοι σπουδών του προγράμματος, καθώς 

οι μεγαλύτεροι μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο δεν συμμετέχουν στις εν λόγω 

δραστηριότητες. Αυτοί ασχολούνται με τα μαθήματά τους και παίζουν μπάλα στην 

αυλή, μόλις ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους. 

16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

προσφέρεται για ένα δίωρο την εβδομάδα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Και 

σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα υποδιαιρείται σε δύο κύκλους μαθημάτων. 

Ο πρώτος από αυτούς αφορά τους μαθητές των δύο πρώτων τάξεων και ο άλλος 

αντιστοιχεί στα παιδιά και των τριών επόμενων (Γ’-Δ’-Ε’ Δημοτικού). Οι 

δραστηριότητες, που επιλέγονται από την εκπαιδευτικό περιλαμβάνουν 

παντομιμικές δράσεις, αυτοσχεδιαστικές κινήσεις και ασκήσεις Θεατρικού 

Παιχνιδιού. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε η αξιοποίηση από αυτήν εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων στο μάθημα της, όπως η αφήγηση παραμυθιού στους μικρούς 

μαθητές.  

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: Η εκπαιδευτικός που εργάζεται 

σε αυτή τη σχολική μονάδα είναι απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Η ίδια 

πραγματοποιεί τις σχετικές δραστηριότητες για ένα δίωρο την εβδομάδα με τους 

μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού. Σπανιότερα συμμετέχει στις 

ασκήσεις και μια μαθήτρια της Πέμπτης δημοτικού. Επομένως η πρόβλεψη για 

δραστηριότητες οργανωμένες σε δύο κύκλους μαθημάτων δεν ευοδώνεται. Η 

θεατρολόγος εντάσσει στο πρόγραμμα της κυρίως παιχνίδια αυτοσχεδιασμού και 

ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Μερικές φορές επιχειρήθηκε από αυτήν και τους 

μαθητές της η αφιέρωση διδακτικών ωρών στην κατασκευή κούκλας από 

εφημερίδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά αφιερώνουν το χρόνο τους σε 

άλλου είδους δραστηριότητες (βλ. πρόβες για τη γιορτή της σχολικής χρονιάς, 

ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου). 
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2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

λειτουργεί για τους μαθητές των τεσσάρων πρώτων τάξεων του Δημοτικού, για ένα 

δίωρο την εβδομάδα. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των παιδιών, που φοιτούν στο 

Ολοήμερο, η εκπαιδευτικός (απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών) εργάζεται με 

τους μαθητές καθεμιάς τάξης ξεχωριστά. Παρατηρώντας το μάθημα της, 

διαπιστώνουμε επί το πλείστον στο εν λόγω πρόγραμμα δράσεις αυτοσχεδιασμού 

και ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Σπανιότερα η ίδια χρησιμοποιεί στα μαθήματα 

της την παντομιμική αναπαράσταση. Στα μαθήματα της Β’ τάξης η εκπαιδευτικός 

πραγματοποιεί πάντα δραστηριότητες κατασκευής χάρτινης φιγούρας, καθώς σε 

αυτές τις ώρες συνυπάρχουν στην αίθουσα περισσότεροι από 30 μαθητές (τρία 

ολόκληρα τμήματα). Πάντως επισημαίνουμε την εφαρμογή ποικίλων 

δραστηριοτήτων από την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Στο πρόγραμμα της 

εντοπίζονται επίσης μαθήματα Θεατρικού Αναλογίου και ασκήσεις λόγου-φωνής. 

Μερικές φορές τα παιδιά κάνουν πρόβες για την γιορτή της λήξης της σχολικής 

χρονιάς. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

προσφέρεται για μία ώρα την εβδομάδα από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης 

ειδικότητας (απόφοιτος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών). Τις δραστηριότητες 

παρακολουθούν οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Η πρώτη από αυτές 

περιλαμβάνει παιδιά της πρώτης τάξης. Η επόμενη εβδομάδα απαρτίζεται από 

μαθητές της Β’, Γ’ και Ε’ τάξης. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε σε καμία 

περίπτωση ότι λειτουργούν οι δύο κύκλοι μαθημάτων, όπως προβλέπονται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο εκπαιδευτικός, που εργάζεται στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα διανθίζει το πρόγραμμά του με ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού και 

αυτοσχεδιαστικές δράσεις. 

43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Ο ίδιος εκπαιδευτικός με το προηγούμενο 

σχολείο προσφέρει τις υπηρεσίες του και στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Στις 

σχετικές δραστηριότητες συμμετέχουν οι μικρότεροι μαθητές (Α’-Β΄ τάξη) για ένα 

δίωρο την εβδομάδα και οι μεγαλύτεροι από αυτούς (Γ’-ΣΤ’) για μία μόνο ώρα. 

Η οργάνωση του προγράμματος δεν διαπιστώνεται αυτή που προβλέπεται, 

καθώς δεν λειτουργούν σωστά οι δύο κύκλοι σπουδών του εν λόγω αντικειμένου. 

Όπως φάνηκε ξεκάθαρα από την παρακολούθηση της διδασκαλίας του 



 254 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, ο ίδιος προτιμά να  περιλαμβάνει στα μαθήματά του 

κυρίως ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Μια μόνο φορά διαπιστώθηκε η σκόπιμη 

απώλεια ώρας μαθήματος, αφού τα παιδιά (με την άδεια του εκπαιδευτικού) 

έμειναν στην αυλή του σχολείου για ελεύθερο παιχνίδι.  

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώνεται και 

σε αυτή τη σχολική μονάδα η λειτουργία του προγράμματος σε δύο κύκλους με 

αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων. Ωστόσο οι προβλεπόμενες από το 

Αναλυτικό πρόγραμμα ώρες της Θεατρικής Αγωγής φαίνεται να 

πραγματοποιούνται. Το εν λόγω αντικείμενο προσφέρεται από μία εκπαιδευτικό 

της αντίστοιχης ειδικότητας (βλ. απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών) στους 

μαθητές του Ολοήμερου, οι οποίοι έχουν χωριστεί σε δύο τμήματα (ένα για Α’-Β’ 

τάξη και το άλλο για τις τρεις επόμενες). Η ίδια εκπαιδευτικός προτιμά στα 

μαθήματά της να εντάσσει ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού και δραστηριότητες, 

που έχουν ως βάση τους τον αυτοσχεδιασμό. Σε μία περίπτωση επιχειρήθηκε από 

αυτήν, σε συνεργασία με τα παιδιά, η δημιουργία σύνθεσης γραπτής έκφρασης (βλ. 

Εργαστήριο Γραφής). 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες 

για το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό δίωρο 

μαθήματος. Αντίστοιχα, δεν διαπιστώνεται η οργάνωση του προγράμματος σε δύο 

κύκλους. Η εκπαιδευτικός (απόφοιτη Θεατρικών Σπουδών), που εργάζεται στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, πραγματοποιεί το πρόγραμμά της σε δύο τμήματα 

μαθητών του Ολοήμερου (ένα για τις μικρές και το αντίστοιχο για τις μεσαίες 

τάξεις) μόνο για μία ώρα την εβδομάδα. Από την ίδια επιλέγονται δραστηριότητες 

αυτοσχεδιασμού, παντομιμικής αναπαράστασης και ασκήσεις Θεατρικού 

Παιχνιδιού. 

5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Η παραπάνω εκπαιδευτικός έχει αναλάβει το 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής και σε αυτή τη σχολική μονάδα. Οι συνθήκες, 

κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται το μάθημά της δεν είναι καλύτερες ούτε και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων δεν οργανώνεται 

σε δύο κύκλους. Οι φοιτούντες στο Ολοήμερο έχουν χωριστεί ηλικιακά σε δύο 

τμήματα (ένα για τις μικρότερες τάξεις και το αντίστοιχο του για τις επόμενες). 

Καθένα από τα προηγούμενα τμήματα συμμετέχει στις βιωματικές ασκήσεις της 
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Θεατρικής Αγωγής για μία ώρα την εβδομάδα. Η εκπαιδευτικός δείχνει την 

προτίμησή της σε παρόμοιες δραστηριότητες με αυτές του προηγούμενου 

σχολείου. Η ίδια ετοιμάζει στα παιδιά ασκήσεις που έχουν ως βάση τους τον 

αυτοσχεδιασμό, την παντομίμα και το οργανωμένο Θεατρικό Παιχνίδι. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις εντοπίζουμε την πραγματοποίηση άλλων συναφών με τη Θεατρική 

Αγωγή δραστηριοτήτων (βλ. ασκήσεις χαλάρωσης στο τέλος του μαθήματος και 

ανάγνωση παραμυθιού στους μαθητές). 

15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Για μία ώρα την εβδομάδα, οι εγγεγραμμένοι 

στο Ολοήμερο του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος, συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων, που τους έχει διαμορφώσει η εκπαιδευτικός του σχετικού 

αντικειμένου (βλ. απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών). Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε τον καταμερισμό του προγράμματος 

σε δύο κύκλους, καθώς η σύσταση του κάθε τμήματος ποικίλλει ανάλογα με τις 

περιστάσεις. Ορισμένες φορές το πρόγραμμα των βιωματικών δραστηριοτήτων 

παρακολουθούν οι ίδιοι μαθητές, ενώ κάποιες άλλες συμμετέχουν σε αυτό μόνο τα 

παιδιά των τάξεων, που έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία των μαθημάτων της 

επόμενης ημέρας. Η ίδια εκπαιδευτικός έχει καταρτίσει το σχέδιο μαθημάτων της 

με δρώμενα αυτοσχεδιασμού, παντομίμας και ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. 

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Η εκπαιδευτικός, που προσφέρει το 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής, στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, κατέχει 

δίπλωμα Σχολής Δραματικής Τέχνης. Δυστυχώς και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

δεν τηρείται ούτε ο προβλεπόμενος από το πρόγραμμα αριθμός ωρών διδασκαλίας 

(μόνο μία), ούτε και η οργάνωσή του σε δύο κύκλους, με αντίστοιχο περιεχόμενο 

δραστηριοτήτων. Από την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό πραγματοποιούνται κυρίως 

ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, Θεατρικού Παιχνιδιού και Αναλογίου. Ωστόσο, σε 

ορισμένες περιπτώσεις η ίδια συνομιλεί με τους μαθητές της για ζητήματα, που 

άπτονται της Τέχνης του Θεάτρου. (π.χ. είδη του). Ορισμένες από τις ώρες της 

Θεατρικής Αγωγής διατέθηκαν στην ανάγνωση αποσπασμάτων από θεατρικά 

κείμενα και στην προετοιμασία εορτών-εκδηλώσεων. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Το αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής προσφέρεται για ένα δίωρο την εβδομάδα από την εκπαιδευτικό της 

αντίστοιχης ειδικότητα (απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών) και σε 
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πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι οργανωμένο σε δύο κύκλους (όπως προβλέπεται). 

Στα σχετικά μαθήματα συμμετέχουν μόνο οι μαθητές των μικρότερων τάξεων (Α’-Β’) 

του δημοτικού και κυρίως αυτοί που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Ως προς 

τις επιλεγμένες δραστηριότητες, διαπιστώνουμε την εμφάνιση περισσότερων 

ασκήσεων Θεατρικού Παιχνιδιού και δράσεων που βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό 

των συμμετεχόντων. Σπανιότερα τα παιδιά παρακολουθούν την εκπαιδευτικό να 

τους διαβάζει κάποια ιστορία ή καταπιάνονται με ελεύθερες δραστηριότητες και 

παιχνίδια στην αυλή του σχολείου. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Για ακόμα μία φορά η εκπαιδευτικός, 

που αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τις σχετικές δραστηριότητες, είναι απόφοιτη 

τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

προσφέρεται μία ώρα την εβδομάδα για το καθένα από τα δύο τμήματα του 

Ολοήμερου. Το πρόγραμμα δεν έχει οργανωθεί ούτε και σε αυτήν την περίπτωση σε 

δύο κύκλους. Τα μαθήματα παρακολουθούν στο ίδιο τμήμα οι μαθητές των δύο 

μικρότερων τάξεων του δημοτικού. Το άλλο τμήμα απαρτίζεται από παιδιά που 

φοιτούν στις τρεις επόμενες τάξεις (Γ’-Δ’-Ε’). Οι δραστηριότητες που προτιμώνται 

από την εκπαιδευτικό της εν λόγω ειδικότητας σχετίζονται με τον αυτοσχεδιασμό 

και τις ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Άλλες συναφείς με το αντικείμενο της 

Θεατρικής Αγωγής δράσεις δεν παρατηρούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιείται από της ίδια εκπαιδευτικό και σε αυτή τη 

σχολική μονάδα για μία ώρα την εβδομάδα. Μάλιστα, αυτό είναι άρτια 

οργανωμένο για τον καθένα από αυτούς. Ο πρώτος από αυτούς τους κύκλους 

μαθημάτων αφορά στους μαθητές των πιο μικρών τάξεων (α’-β’ Δημοτικού) και ο 

επόμενος τα αντίστοιχα παιδιά των τριών μεγαλύτερων τάξεων (Δ’-Ε’ΣΤ’ 

Δημοτικού). Στα συγκεκριμένα μαθήματα οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν 

δράσεις αυτοσχεδιασμών, παντομιμικής αναπαράστασης των δρωμένων και 

Θεατρικού Παιχνιδιού. 

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Σε αυτή τη σχολική μονάδα το αντικείμενο 

της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιείται για ένα δίωρο την εβδομάδα. Το 

πρόγραμμα θεατροπαιδαγωγικών δράσεων δεν οργανώνεται σε δύο κύκλους, 

καθώς η σύσταση των τμημάτων δεν είναι σταθερή κάθε φορά. Στις βιωματικές 
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ασκήσεις συμμετέχουν κυρίως τα παιδιά, που έχουν ολοκληρώσεις τις εργασίες 

τους. Υπάρχουν, μάλιστα, μαθητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου τα 

μαθήματα της εκπαιδευτικού (απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών), αφού 

γράφουν με αργούς ρυθμούς τις ασκήσεις τους, κατά την προετοιμασία τους για την 

επόμενη ημέρα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τις περισσότερες φορές 

ασχολούνται με ασκήσεις παντομίμας , αυτοσχεδιασμών και Θεατρικού Παιχνιδιού. 

Υπήρχαν στιγμές, κατά τις οποίες το μάθημα δεν πραγματοποιήθηκε, αφού η εν 

λόγω εκπαιδευτικός σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του Ολοήμερου, άφησε τα 

παιδιά να ασχοληθούν με ελεύθερες δραστηριότητες στην αυλή του σχολείου 

(ποδόσφαιρο). 

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν 

και στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Οι θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες 

οργανώνονται για ένα δίωρο την εβδομάδα και μόνο για τους μαθητές των τριών 

μικρότερων τάξεων που φοιτούν στο Ολοήμερο. Και σε αυτή, όμως, την περίπτωση 

η σύσταση του τμήματος δεν είναι σταθερή, καθώς το σχετικό αντικείμενο 

παρακολουθούν μόνο τα παιδιά εκείνα, που έχουν προετοιμαστεί για τα μαθήματα 

της επόμενης ημέρας. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει, ως επί το 

πλείστον, ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Η εκπαιδευτικός (διπλωματούχος σχολής 

δραματικής τέχνης) αντλεί στοιχεία από τις σπουδές της και τα χρησιμοποιεί σε 

διάφορες άλλες συναφείς δραστηριότητες με το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

(ανάγνωση αποσπασμάτων θεατρικών κειμένων, αναλόγιο, αφήγηση παραμυθιού 

με θεατρικά στοιχεία κ.α.). 

Η παρατήρηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης 

ειδικότητας ανέδειξε σημαντικές όψεις του «υπό διερεύνηση» ζητήματος, τις 

οποίες παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω:  

Εκπαιδευτικοί που προσφέρουν το αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής 

Συνολικά δεκατρείς εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων. Η πλειοψηφία από αυτούς ανήκε στην κατηγορία των αποφοίτων 

τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Οι περισσότερες, λοιπόν, εκπαιδευτικοί κατείχαν 

πτυχίο Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
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 Ωστόσο, εντοπίστηκε και μία εκπαιδευτικός, η οποία ήταν διπλωματούχος 

Σχολής Δραματικής Τέχνης. Πρόκειται για μία ειδική κατηγορία εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι τοποθετούνται στα Ολοήμερα Σχολεία της Επικράτειας με ποσόστωση για να 

προσφέρουν το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. 

 

Προβλεπόμενες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ώρες για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο 

Στα μισά, σχεδόν, σχολεία από αυτά που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη 

έρευνα δεν τηρούνταν το καθιερωμένο από το Αναλυτικό Πρόγραμμα δίωρο 

δραστηριοτήτων  Θεατρικής Αγωγής. Σε περιπτώσεις σχολικών μονάδων με πολλά 

τμήματα Ολοήμερου το προβλεπόμενο δίωρο θεατροπαιδαγωγικών 

δραστηριοτήτων την εβδομάδα καταστρατηγείται και αντικαθίσταται από μία μόνο 

ώρα μαθήματος. Αρκετές, επίσης, ώρες από τη Θεατρική Αγωγή κατασπαταλούνται 

στην προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας. Αυτό σημαίνει αυτομάτως 

ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας αναλαμβάνουν ρόλο παιδοφύλαξης και εποπτείας 

των μαθητών για την ολοκλήρωση των κατ’ οίκον εργασιών τους. Ο νομός Χανίων 

σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα. Οι 

εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής έχουν τοποθετηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό 

σχολικών μονάδων (συνολικά έξι ο καθένας) και για λίγες ώρες. Επομένως δεν 

επαρκεί το μεμονωμένο δίωρο που αυτοί διαθέτουν σε μία σχολική μονάδα, για να 

καλύψει τις ανάγκες δύο διαφορετικών τμημάτων του Ολοήμερου. Με αυτόν τον 

τρόπο αρχίζουν οι περικοπές ωρών σε κάθε τμήμα, με αποτέλεσμα την 

πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων σε αυτό για μία μόνο ώρα την 

εβδομάδα. Συχνά διαπιστώνεται και το φαινόμενο της μη σταθερής σύστασης 

μαθητών ενός τμήματος στο Ολοήμερο ορισμένων σχολικών μονάδων. Αυτή η 

κατάσταση παρατηρείται, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα περισσότερα 

σχολεία στην προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Οι υπεύθυνοι 

του Ολοήμερου σε κάθε περίπτωση αφήνουν να συμμετάσχουν στις βιωματικές 

δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής, μόνο τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τις 

εργασίες τους. 
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Οργάνωση του Προγράμματος σε δύο κύκλους με αντίστοιχο 

περιεχόμενο δραστηριοτήτων για καθέναν από αυτούς 

Η προβλεπόμενη οργάνωση του προγράμματος σε δύο κύκλους με σχετικό 

περιεχόμενο δραστηριοτήτων δεν τηρείται, παρά μόνο σε μία από τις σχολικές 

μονάδες, που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα. Το παραπάνω φαινόμενο 

διαπιστώνεται σε σημαντικό βαθμό, εξαιτίας του μη σταθερού αριθμού των 

συμμετεχόντων τμημάτων στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σε αυτές, 

λαμβάνουν μέρος, ως επί το πλείστον, τα παιδιά των τάξεων, που έχουν 

προετοιμαστεί για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Ο καταμερισμός των 

τμημάτων του Ολοήμερου πραγματοποιείται, κυρίως, με κριτήρια ηλικιακά και 

ποσοτικά (αριθμός παιδιών ανά τμήμα). Τις περισσότερες φορές το ένα από τα δύο 

τμήματα του Ολοήμερου συμπληρώνεται με μαθητές των δύο πρώτων τάξεων (Α’ 

και Β’ δημοτικού) και το άλλο με τις υπόλοιπες (Γ’-ΣΤ’ δημοτικού). Διαπιστώθηκαν 

και περιπτώσεις, κατά τις οποίες το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Θεατρικής 

Αγωγής παρακολουθείται μόνο από τα παιδιά των μικρότερων τάξεων (Α’-Β’). 

 

Μορφές Δραματικής Έκφρασης 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις ασκήσεις 

Θεατρικού Παιχνιδιού. Πολύ συχνά στο ρεπερτόριο τους εντοπίζονται δράσεις 

αυτοσχεδιασμού και παντομιμικές αναπαραστάσεις της καθημερινότητας. 

Σπανιότερα, οι ίδιοι εντάσσουν στο σχετικό πρόγραμμα το Εργαστήριο Γραφής και 

Θεατρικό Αναλόγιο. Οι υπόλοιπες μορφές της Θεατρικής Αγωγής απουσιάζουν 

εντελώς από τα μαθήματά τους. Κυρίως προτιμούνται από αυτούς δραστηριότητες 

με μικρές απαιτήσεις ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και τους χώρους-

εγκαταστάσεις. Οι ελλείψεις στις υποδομές των σχολικών μονάδων έχει 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στις δικές τους επιλογές για τις 

δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν. 

 

Άλλες Συναφείς Δραστηριότητες 

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Θεατρικής Αγωγής εμπλουτίζεται 

από τους εκπαιδευτικούς και με μία σειρά άλλων δράσεων. Μερικές φορές οι ίδιοι 
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συζητούν με τους μαθητές του και διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν στην 

Τέχνη του Θεάτρου. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτοί διαβάζουν 

στα παιδιά αποσπάσματα θεατρικών κειμένων ή παραμυθιών. Ορισμένες από τις 

ώρες του προγράμματος αφιερώνονται σε κατασκευές φιγούρων-ηρώων και σε 

πρόβες για σχολικές εορτές. Σπανιότερα, οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας 

πραγματοποιούν στο μάθημά τους ασκήσεις λόγου-φωνής ή και χαλάρωσης. 

Ωστόσο, ορισμένες από τις ώρες αφιερώθηκαν ασκόπως στην προετοιμασία των 

μαθημάτων της επόμενης ημέρας και στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών στην αυλή 

του σχολείου (ποδόσφαιρο ή μήλα). 

Πολύτιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στα διάφορα ερωτήματα και την τοποθέτησή τους για τα σχετικά 

ζητήματα. Στην ερώτηση «Εργάζεστε για πρώτη φορά σε Ολοήμερο Σχολείο;», οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικότητας παρουσιάζονται διεσπαρμένες. Στο 

δείγμα μας συναντάμε μία εκπαιδευτικό που εργάζεται για πρώτη φορά στο εν 

λόγω πρόγραμμα. Οι περισσότερες προσφέρουν το αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής για δύο μέχρι, τέσσερα χρόνια. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν μεγάλη 

διδακτική προϋπηρεσία στο σχολείο. Μία εκπαιδευτικός μας απαντά στο 

προηγούμενο ερώτημα: «Όχι, είναι η ένατη χρονιά, που εργάζομαι (ενν. στο 

Ολοήμερο Σχολείο)».Ανάλογη θητεία σε σχολικές τάξεις εμφανίζει και μία άλλη 

εκπαιδευτικός, η οποία μας δίνει αποστομωτική απάντηση στο ίδιο ερώτημα: «Όχι 

(ενν. δεν εργάζομαι για πρώτη φορά στο Ολοήμερο Σχολείο), τώρα είναι ο όγδοος 

χρόνος». 

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής στο ερώτημα 

«Σκέφτεστε να συμμετάσχετε και του χρόνου στο εν λόγω πρόγραμμα;» δε 

φαίνεται να συμφωνούν ιδιαίτερα. Ειδικότερα παρουσιάζονται δύο ξεκάθαρες 

τάσεις στις απαντήσεις των Θεατρολόγων. Η πρώτη από αυτές (ενν. τάσεις) θέλει 

τους εκπαιδευτικούς να επιθυμούν να συνεχίσουν το έργο τους στη δημόσια 

εκπαίδευση. Πρόκειται για άτομα, στα οποία αρέσει η εμπειρία της διδασκαλίας. Τα 

ίδια θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο οι σπουδές τους «πιάνουν τόπο». Σε αυτούς 

τους εκπαιδευτικούς αρέσει η επαφή-επικοινωνία με τα παιδιά και οι ίδιοι 

πιστεύουν ότι με τη συγκέντρωση μορίων, θα εξασφαλισθεί η επαγγελματική τους 



 261 

αποκατάσταση (μονιμοποίηση). Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι 

απαντήσεις τους στο προηγούμενο ερώτημα. Ας καταγράψουμε μερικές από αυτές:  

«…είναι ένας σίγουρος δρόμος…γιατί είναι στην Πρωτοβάθμια σίγουρες 

ώρες…Παίρνω σίγουρα δωδεκάωρο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην με καλέσουν». 

«…με ενδιαφέρει το αντικείμενο. Θέλω να γίνω καλύτερη και να μπορέσω 

κάποια στιγμή να μαζέψω τα μόρια, ούτως ώστε να μονιμοποιηθώ…» 

«Μ’ αρέσει γενικότερα η επαφή με τα παιδιά, η επικοινωνία και όλο αυτό το 

παιχνίδι, που γίνεται μαζί τους». 

«Ναι, θα συμμετέχω (ενν. στο πρόγραμμα) αν κληθώ από την Πρωτοβάθμια, 

γιατί είναι η δουλειά μου αυτή, οι σπουδές μου. Μ’ ενδιαφέρει πολύ να δουλέψω 

με τα παιδιά στο σχολείο…» 

Ωστόσο, εμφανίζεται μία κατηγορία εκπαιδευτικών, η οποία διατυπώνει την 

απογοήτευση της για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες αναγκάζεται να εργαστεί. 

Οι ίδιοι δηλώνουν την αγανάκτησή τους γι’ αυτή την κατάσταση και μας 

περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο το «καθεστώς της εργασιακής τους ομηρίας». Οι 

παρακάτω απαντήσεις τους θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της κατάστασης, που 

αυτοί βιώνουν καθημερινά στο χώρο εργασίας τους: 

«Όχι (ενν. δεν θέλω να συμμετάσχω και του χρόνου στο πρόγραμμα του 

Ολοήμερου), δεν νομίζω ότι αντέχω άλλο!!...εργάζομαι σαν ωρομίσθια. Λίγες ώρες 

από δω κι από κει, μοιρασμένη στα σχολεία…τα χρήματα είναι ψίχουλα…Αλλά και 

στο παιδαγωγικό κομμάτι της δουλειάς μου, όταν μοιράζομαι σε τρία, τέσσερα, 

πέντε σχολεία, δεν έχω την τάξη μου, δεν έχω σταθερά παιδιά, δεν μπορώ να κάνω 

πολλά πράγματα». 

«Αν είμαι αρκετά απεγνωσμένη, ναι (ενν. θα δουλέψω στο Ολοήμερο)…δεν 

με εκφράζει, δεν είμαι καλή σε αυτό. Είναι ένας συμβιβασμός για μένα αυτό που 

κάνω». 

«Και φέτος ζορίστηκα πάρα πολύ για να πάρω την απόφαση (ενν. να 

συμμετάσχω)…οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες…». 

Ποιο είναι όμως το επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο των 

εκπαιδευτικών, που εργάζονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο; Μία σαφή 

εικόνα για το ζήτημα αυτό μας δίνεται από τις απαντήσεις τους στο ερώτημα «Είστε 

απόφοιτος/η Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή έχετε δεχθεί κάποια άλλη σχετικά 
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με το αντικείμενο επιμόρφωσης, για να πραγματοποιήσετε το εν λόγω μάθημα 

στο Ολοήμερο Σχολείο;» από τους 13 εκπαιδευτικούς, που απάντησαν στο 

προηγούμενο ερώτημα, οι πιο πολλοί (πέντε) είναι απόφοιτοι του Τμήματος 

Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι η φοίτηση σε αυτήν την 

σχολή είναι πενταετής, καθώς ανήκει στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης. 

Μέσα από αυτήν, ο φοιτούντες αποκτούν γνώσεις γύρω από μία ευρεία 

γκάμα θεμάτων θεατρικής φύσης (βλ. σκηνοθεσία, σκηνογραφία κ.α.). οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες στην ‘έρευνα εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 

στα τετραετούς φοίτησης Τμήματα Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας, της Αθήνας και 

του Ναυπλίου. Μία μόλις εκπαιδευτικός διαθέτει πτυχίο Ανώτερης Σχολής με 

παιδαγωγική επάρκεια.  

Κατά πόσον, όμως, οι σπουδές των παραπάνω εκπαιδευτικών θεωρούνται 

επαρκείς και τους έχουν καταστήσει αποτελεσματικούς στο να προσφέρουν το 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο Σχολείο; Στην ερώτηση 

«Θεωρείτε ότι οι σπουδές και η επιμόρφωση που έχετε δεκτεί σας έχουν 

καταστήσει αποτελεσματικό/ή για να προσφέρετε τη Θεατρική Αγωγή στο 

Ολοήμερο Σχολείο;» οι γνώμες των εκπαιδευτικών ειδικότητας παρουσιάζονται 

διαφορετικές. Μία ομάδα εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η φοίτηση στα Τμήματα 

Θεατρικών Σπουδών αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία οι ίδιοι θα στηριχτούν και 

με τις προσωπικές τους αναζητήσεις θα εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο των τεχνικών 

τους, μαθαίνοντας συνεχώς νέους τρόπους εκπαιδευτικών προσεγγίσεων της 

γνώσης. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μίας εκπαιδευτικού στα παραπάνω 

ερώτημα: «Θεωρώ ότι έχω πάρει τις βάσεις από τις σπουδές μου, αλλά δεν 

τελειώνει ποτέ η γνώση σε αυτό το κομμάτι. Φροντίζω να επιμορφώνομαι συνεχώς. 

Παρακολουθώ σεμινάρια, διαβάζω και γενικά θέλω να καλλιεργώ περισσότερο τις 

γνώσεις μου…». στο ίδιο ¨μήκος κύματος» μία άλλη εκπαιδευτικός μας δηλώνει: 

«Ναι, (ενν. η σχολή) μου έχει δώσει τις βασικές τουλάχιστον γνώσεις. Έχω κάνει 

πρακτική στα πλαίσια του Τμήματος, αλλά πιστεύω ότι χρειάζομαι ακόμα κι άλλη 

εμπειρία, για να είμαι πιο ολοκληρωμένη». Μία συνάδελφος των προηγούμενων 

τοποθετείται, λέγοντας: «…δεν στηρίζομαι μόνο στις γνώσεις που πήρα από το 

Πανεπιστήμιο…έχω κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα…διαρκή επιμορφωτικά 
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σεμινάρια για το θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι…τις κούκλες και συμμετέχω σε 

θεατρικές ομάδες». 

Τη σιγουριά που απορρέει από τις σπουδές τους στο εν λόγω αντικείμενο 

εκφράζει μία μικρή ομάδα εκπαιδευτικών. Αυτοί υπερτονίζουν τη σημασία της 

φοίτησης στα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και εξυμνούν τις προσπάθειες των 

καθηγητών τους. Χαρακτηριστική γι’ αυτή την εικόνα φαίνεται να είναι η δήλωση 

μίας Θεατρολόγου, η οποία τοποθετείται λέγοντας: «Ναι, πιστεύω ότι και οι 

σπουδές μου, αλλά περισσότερο οι καθηγητές μου με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ 

σε αυτό!! Θεωρώ ότι μου έχουν προσφέρει κατάλληλες γνώσει για να μπορέσω να 

φέρω εις πέρας  αυτό που προσπαθώ να κάνω». 

Ωστόσο, οι μισοί, περίπου, από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος θεωρούν 

ότι οι ακαδημαϊκές τους σπουδές δεν τους έχουν προσφέρει τα «εφόδια» για να 

μπορέσουν οι ίδιοι να σταθούν αποτελεσματικά μέσα στη σχολική τάξη. Αρκετές 

φορές αυτοί εκφράζουν τον προβληματισμό και την αδυναμία τους να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που τους παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί κατακρίνουν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος 

φοίτησης τους, καταγγέλλοντας την ανυπαρξία των απαραίτητων μαθημάτων για το 

θέατρο στο σχολείο. Την έλλειψη των απαιτούμενων γνώσεων αναφορικά με τη 

Θεατρική Αγωγή στην εκπαίδευση επισημαίνει μία Θεατρολόγος, αναφέροντας: «Η 

σχολή δεν μου παρείχε καμία εκπαίδευση ως προς τη Θεατρική Αγωγή στο 

σχολείο».Την ίδια κατάσταση περιγράφει μία συνάδελφος της προηγούμενης, η 

οποία συμφωνεί μαζί της, συμπεραίνοντας: «…το ότι πήραμε παιδαγωγική επάρκεια 

«εν μία νυκτί» είναι απαράδεκτο, δεν είμαστε έτοιμοι να διδάξουμε σε σχολείο. 

Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη». Τον θεωρητικό-φιλολογικό προσανατολισμό 

των Τμημάτων Θεατρικών Σποδών στηλιτεύει μία άλλη εκπαιδευτικός της 

Θεατρικής Αγωγής τονίζοντας ότι «μέσω της Σχολής έχουμε πάρει πάρα πολλές 

γνώσεις για την ιστορία του Θεάτρου και τα φιλολογικά μαθήματα. Όχι, όμως και με 

την πρακτική μας στα σχολεία. Στο δικό μας Πανεπιστήμιο δεν υπήρχε ούτε ένα 

μάθημα, το οποίο να είχε πρακτική σε Δημοτικά Σχολείο, σε Γυμνάσιο ή Λύκειο…δεν 

νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος για να διδάξω αυτό το αντικείμενο…». Αντίστοιχη 

απογοήτευση διαπιστώνεται και στα λόγια μίας άλλης εκπαιδευτικού, η οποία μας 

δίνει αποστομωτική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα: «…δεν μας είχε 
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προετοιμάσει κανείς γι’ αυτό το πράγμα, που θα συναντούσαμε. Δεν νομίζω πως 

οτιδήποτε και αν κάνεις, δε σε προετοιμάζει για τις συνθήκες που θα 

αντιμετωπίσεις». 

Στο ερώτημα «Εφαρμόζετε τις τεχνικές και δραστηριότητες της Θεατρικής 

Αγωγής που προτείνονται από το πρόγραμμα ή προτιμάτε δικές σας;» οι γνώμες 

των περισσότερων εκπαιδευτικών φαίνεται ότι συγκλίνουν προς μία βασική 

κατεύθυνση. Συνήθως, οι ίδιοι συνδυάζουν τις προτεινόμενες από το Πρόγραμμα 

Σπουδών δραστηριότητες με αντίστοιχες άλλες δικές τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

οι παραπάνω τεχνικές υπεραπλουστεύονται ανάλογα με το επίπεδο της τάξης ή 

εμπλουτίζονται με βάση τη φαντασία και το «μεράκι» του εκπαιδευτικού. Ο 

παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την επιλογή των σχετικών 

δραστηριοτήτων ως προς την επιλογή των σχετικών δραστηριοτήτων φαίνεται να 

είναι το ενδιαφέρον και ο βαθμός ενεργοποίησης των μαθητών. Ενδεικτική γι’ αυτή 

την κατάσταση είναι και η απάντηση μίας εκπαιδευτικού στο παραπάνω ερώτημα. 

Η ίδια επισημαίνει «Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Κάποια πράγματα ναι, τα 

χρησιμοποιώ. Κάποια άλλα, απ’ ότι έχω παρατηρήσει, δεν ενδιαφέρουν τα παιδιά. 

Και βαριούνται. Δεν τους προσφέρουν κάτι, οπότε επιλέγω να μην τα 

χρησιμοποιήσω». Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις μίας άλλης 

εκπαιδευτικού η οποία εκφράζει τη γνώμη της για το ίδιο ζήτημα, λέγοντας: 

«Νομίζω είναι ένας συνδυασμός. Έχω βρει πολύ ενδιαφέρουσες κάποιες από τις 

προστάσεις του Υπουργείου. Έχω βρει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κάποιες 

προτάσεις ιδιωτών, εμψυχωτών και ανθρώπων…που έχουν πάρα πολύ μεγάλη 

πείρα. Προσπαθώ να κάνω ένα πολύ καλό συνδυασμό και να βρίσκω ποια είναι 

αυτά τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες, οι οποίες θα τραβήξουν το ενδιαφέρον 

των παιδιών…». Μία συνάδελφος των προηγούμενων εκπαιδευτικών διατυπώνει 

την ίδια γνώμη και μας δηλώνει: «Κάνω συνδυασμό. Πολλές φορές χρησιμοποιώ 

δικές μου τεχνικές και άλλες φορές τις σχετικές του προγράμματος…». Υπάρχουν 

περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν διστάζουν να αναφερθούν στις 

αδυναμίες του ίδιου του Προγράμματος Σπουδών της Θεατρικής Αγωγής. Ένας από 

αυτούς κάνει λόγο για την ανάγκη ανανέωσης του, δηλώνοντας σε μας χωρίς 

δισταγμό: «νομίζω ότι αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών θέλει ανανέωση». Μία άλλη 

συνάδελφος του προηγούμενου ισχυρίζεται: «είναι δύσκολο η λίγη ώρα που 
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διαθέτω στο μάθημα να εμπεριέχει το πρόγραμμα έτσι όπως μας δίνεται». Η 

σύσταση ενός τμήματος διαθέτει το κεντρικό ρόλο στην επιλογή των σχετικών 

δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται 

ολοφάνερα στα λόγια μίας εξ’ αυτών. Η ίδια υποστηρίζει: «Και πάντα αυτό (ενν. η 

επιλογή των δραστηριοτήτων) είχε να κάνει με το υλικό, με το τμήμα, με τη 

στιγμιαία αφορμή, που θα σου δώσουν τα παιδιά εκείνη την ώρα. Γιατί εσύ μπορείς 

να πας και να έχεις ένα πλάνο μαθήματος. Αλλά, αν τα παιδιά εκείνη την ώρα 

θέλουν να παίξουν (ενν. δραματοποιήσουν) ένα παραμύθι; Εσύ δεν μπορείς να μην 

το κάνεις». 

Στο ερώτημα «Δείχνετε προτίμηση σε ορισμένες δραστηριότητες, έναντι 

κάποιων άλλων;» οι εκπαιδευτικοί μας καταθέτουν τις προσωπικές τους 

αντιλήψεις, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα ¨μαθητής». Οι 

ίδιοι εφαρμόζουν δραστηριότητες, που αρέσουν περισσότερο στα παιδιά και 

καλλιεργούν την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας. Μάλιστα 

αυτοί εκφράζουν την προτίμηση τους σε αυτοσχεδιαστικές δράσεις και παιχνίδια 

ρόλων, τα οποία αναπτύσσουν σε μεγάλο βαθμό τη φαντασία των συμμετεχόντων. 

Παρόλα αυτά οι ίδιοι δεν αμφισβητούν τη σημασία που διαθέτουν οι προτιμήσεις 

της ομάδας των παιδιών και ιδιαίτερα η σύσταση του εκάστοτε Ολοήμερου. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικές αντιπροσωπευτικές απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στην προηγούμενη ερώτηση:  

«Δείχνω προτίμηση στις δραστηριότητες που αρέσουν στα παιδιά…» 

«Ναι, προτιμώ τις ομαδικές δραστηριότητες, γιατί συνήθως τα παιδιά είναι 

πολλά και βαριούνται να περιμένουν, παρατηρώντας τους άλλους σαν θεατές». 

«Προτιμώ τους αυτοσχεδιασμούς, γιατί τα παιδιά εκτονώνονται περισσότερο 

και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους». 

«Μ’ αρέσουν πιο πολύ οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την 

επικοινωνία των παιδιών, και μ’ αυτό που κάνει τα ίδια να περνούν καλά και να 

ξεχνιούνται από την πίεση του σχολείου…». 

«Εξαρτάται από το τι ανάγκες έχουν κάθε φορά οι μαθητές μου». 

«Δείχνω προτίμηση στις δραστηριότητες που βλέπω ότι τα παιδιά τις θέλουν 

και τις ζητάνε επανειλημμένα…». 
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Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των μαθητών στο 

ερώτημα, που διαπραγματεύεται το παραπάνω ζήτημα. Όταν αυτοί ερωτήθηκαν για 

το «αν ο/η κύριος/α τους προτιμάει να παίζει ορισμένα παιχνίδια μαζί τους», οι 

απαντήσεις που μας έδωσαν φαίνεται ότι συμφωνούν εν μέρει με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι θεατρολόγοι μας δήλωσαν ξεκάθαρα ότι προσέχουν 

ιδιαίτερα τις επιθυμίες των μαθητών τους αναφορικά με τις δραστηριότητες που 

αυτοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Η παραπάνω θέση διασταυρώνεται και 

επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των παιδιών αναφορικά με το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Οι μαθητές παρουσίασαν μία εικόνα, η οποία συμφωνεί απόλυτα με αυτή 

των εκπαιδευτικών του σχετικού μαθήματος. Δηλαδή, το είδος των επιλεγμένων 

δραστηριοτήτων συναποφασίζεται δημοκρατικά από κοινού μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

Η συμμετοχή της τάξης στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά της ώρα της Θεατρικής Αγωγής  

αναδεικνύεται από τις απαντήσεις των παιδιών στο σχετικό ερώτημα. Ας δούμε 

μερικές από αυτές παρακάτω: 

«Όχι (ενν. δεν προτιμάει να παίζει ορισμένα παιχνίδια), γιατί σηκώνουμε 

όλοι χέρια και αποφασίζουμε όλοι μαζί…». 

«…πολλές φορές σηκώνουμε χέρι και βλέπουμε εμείς τα παιδιά, ποιο 

παιχνίδι θα παίξουμε». 

«Πολλές φορές ψηφίζουμε τι παιχνίδι θα παίξουμε. Δεν παίζουμε όλο τα ίδια 

και τα ίδια». 

Ωστόσο οι εν λόγω δραστηριότητες και τεχνικές χαρακτηρίζονται για την 

ποικιλία τους ή επαναλαμβάνονται απλά σε τακτά χρονικά διαστήματα; Για να μας 

δοθούν οι σχετικές απαντήσεις, διατυπώσαμε αυτό το ερώτημα στους μαθητές ως 

εξής: «Νομίζετε ότι ο/η σας κάνει όλο τα ίδια πράγματα στη Θεατρική Αγωγή ή 

διαφορετικά κάθε φορά;» από τις απαντήσεις των παιδιών στο σχετικό ερώτημα 

διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν μία ποικιλία δραστηριοτήτων και 

τεχνικών στο καθημερινό τους μάθημα. Οι μαθητές δηλώνουν απερίφραστα ότι 

συμφωνούν με αυτές τις επιλογές και επικροτούν την ευρεία γνώμη στις 

πραγματοποιούμενες ασκήσεις. Χαρακτηριστικές για την παραπάνω εικόνα, 
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εμφανίζονται οι γνώμες των παιδιών γι’ αυτό το ζήτημα. Αντιπροσωπευτικά 

παραθέτουμε μερικές από αυτές: 

«Σε κάθε μάθημα που κάνουμε (ενν. η κυρία) μας κάνει διαφορετικά 

πράγματα». 

«Κάθε φορά κάνουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από όλα τα άλλα». 

«…αυτή (ενν. η κυρία) ξέρει πάρα πολλά παιχνίδια και παίζουμε σε κάθε 

μάθημα κάτι διαφορετικό». 

«Κάθε φορά κάνουμε διαφορετικά πράγματα». 

«Κάθε φορά η κυρία μας μαθαίνει κάποιο καινούριο παιχνίδι. Αυτό μας 

διασκεδάζει και μας αρέσει πολύ!!». 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να ενθουσιάζονται με την 

κατάσταση, που επικρατεί στα σχολεία. Ωστόσο οι ίδιοι συμμετέχουν στο εν λόγω 

πρόγραμμα με την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο και με τις προσδοκίες για 

μελλοντική μονιμοποίηση. Αρκετοί από αυτούς έχουν φθαρεί ψυχολογικά από την 

κατάσταση και σκέφτονται την παραίτηση. Οι ίδιοι θεωρούν ότι οι σπουδές τους 

δεν επαρκούν για να προσφέρουν αποτελεσματικά το συγκεκριμένο διδακτικό 

αντικείμενο στο Ολοήμερο και εκφράζουν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις, που διαθέτει μία σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τις 

προσωπικές τους δραστηριότητες και τεχνικές, σε συνδυασμό πάντα με τις 

αντίστοιχες που προτείνει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος. Οι παραπάνω 

ασκήσεις προσαρμόζονται πάντα στο επίπεδο των μαθητών του εκάστοτε τμήματος. 

Αυτοί προτιμούν την εφαρμογή δραστηριοτήτων που προσφέρουν τη χαρά στα 

παιδιά και αποφασίζουν από κοινού με τους μαθητές το είδος των δραστηριοτήτων 

που θα οργανωθούν στην τάξη τους. 

Παρόμοια κατάσταση (ποικιλία ασκήσεων και τεχνικών και δημοκρατική 

λήψη αποφάσεων για τις επιλεγμένες δραστηριότητες) παρουσιάζουν οι μαθητές 

με τις απαντήσεις τους στα ίδια ερωτήματα. 
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17.4 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της Έρευνας για την 

κατηγορία: Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

 

Ι. Στοχοθεσία, βαθμός ενεργοποίησης και τρόπος εργασίας 

μαθητών, διαθεματικότητα, επικοινωνία μέσα στην τάξη και χρήση 

διαφόρων πηγών και υλικού 

 

• Στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί 

• Γνωστοποίηση στόχων στους μαθητές 

• Βαθμός ενεργοποίησης των παιδιών στις σχετικές δραστηριότητες 

• Διαθεματικότητα (συνδυασμός με άλλα μαθήματα) 

• Τρόπος εργασίας των μαθητών 

• Επικοινωνία μέσα στην τάξη 

• Χρήση πολλαπλών πηγών και υλικού 

 

Η εν λόγω κατηγορία ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας θεωρείται 

«μείζονος σημασίας», διότι μέσω αυτής αναδεικνύεται, πρωτίστως, η εικόνα της 

Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο. Το πλήθος των στοιχείων 

που την αποτελούν επιβάλλει τον ασφαλή διαχωρισμό τους σε επιμέρους 

κατηγορίες για αρτιότερη διαπραγμάτευση των δεδομένων μας. Σε αυτό το πρώτο 

τμήμα των αποτελεσμάτων επεξεργαζόμαστε τα ζητήματα που αφορούν στη 

στοχοθεσία, την ενεργοποίηση-συμμετοχή των μαθητών, την ατμόσφαιρα 

επικοινωνίας στην τάξη, τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και τη 

χρησιμοποίηση του υλικού από τον εκπαιδευτικό. Όπως και στα προηγούμενα 

σημεία της εργασίας, προχωράμε στην ανάλυση των δεδομένων της παρατήρησης 

για καθεμία σχολική μονάδα ξεχωριστά. 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Όπως φαίνεται από τις επιλεγμένες από την 

εκπαιδευτικό δραστηριότητες, η προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη των 

κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών, στην ψυχαγωγία και την εκτόνωσή τους. Σε 

αρκετές περιπτώσεις επιδιώχθηκε η καλλιέργεια του ρυθμού και η κοινωνική 
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ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση, κατά την οποία 

οι μαθητές ενημερώνονταν για την χρησιμότητα των επιλεγμένων δράσεων. 

Ωστόσο, οι μαθητές συμμετείχαν στις πραγματοποιούμενες ασκήσεις σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Από την παρατήρηση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν 

διαπιστώθηκε η σύνδεση του εν λόγω αντικειμένου με ορισμένα άλλα (βλ. 

διαθεματικότητα). Ως επί το πλείστον, επιλέγονταν από την εκπαιδευτικό ατομικές 

δραστηριότητες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις, κατά τις οποίες συγκροτήθηκαν 

ομάδες εργασίας στην τάξη, αυτό οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ίδιας της 

εκπαιδευτικού. Η επικοινωνία μέσα στην αίθουσα θα χαρακτηριζόταν ως πολύ 

καλή. Σπάνιες παρουσιάστηκαν οι φορές, κατά τις οποίες το μάθημα 

πραγματοποιούνταν σε μία άψογη ατμόσφαιρα. Επίσης, σε ουδεμία περίπτωση δεν 

διαπιστώθηκε η χρήση οπτικοακουστικού υλικού ή άλλων πηγών ως ερεθίσματα για 

την πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Τέλος, δεν εντοπίστηκε σε 

καμία από τις διδασκαλίες η χρήση του σχολικού εγχειριδίου για τη Θεατρική 

Αγωγή ως πηγή αφόρμησης-έμπνευσης της εκπαιδευτικού. 

13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν από 

την εκπαιδευτικό στόχευαν κυρίως στην ψυχαγωγία, την εκτόνωση, την καλλιέργεια 

του ρυθμού στους μαθητές και στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν 

εντοπίστηκε καμία περίπτωση, κατά την οποία τα παιδιά να είχαν ενημερωθεί για 

τη λειτουργικότητα των συγκεκριμένων ασκήσεων-παιχνιδιών. Ο βαθμός 

ενεργοποίησης των μαθητών στις πραγματοποιούμενες δράσεις κρίνεται ως πολύ 

μεγάλος. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με το συνδυασμό αντικειμένων και 

μαθημάτων (διαθεματική προσέγγιση) δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση ούτε 

στην εν λόγω σχολική μονάδα. Οι μαθητές εργάζονταν ως επί το πλείστον ατομικά. 

Ωστόσο, δεν απουσίαζαν από το πρόγραμμα και οι ομαδικές δραστηριότητες. Η 

επικοινωνία μέσα στην τάξη ήταν άψογη. Η εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των 

πραγματοποιούμενων ασκήσεων, έκανε χρήση οπτικοακουστικού υλικού (βλ. Cd-

player). Η ίδια δεν χρησιμοποίησε σε καμία περίπτωση το εγχειρίδιο της Θεατρικής 

Αγωγής ως ερέθισμα-αφετηρία νέων δημιουργικών δράσεων. 

16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Για μία ακόμη φορά η εκπαιδευτικός 

δείχνει την προτίμησή της σε δράσεις που καλλιεργούν την κοινωνικοποίηση των 

μαθητών, ενώ συνάμα αυτές συμβάλλουν στην εκτόνωση του καταπιεσμένου 
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δυναμικού τους και στην ψυχαγωγία τους. Οι τιθέμενοι από την εκπαιδευτικό 

στόχοι δεν γνωστοποιούνται σε καμία περίπτωση στα μέλη της ομάδας. Τα παιδιά 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ενεργοποίησης μέσα στην τάξη και συμμετέχουν στις 

εκάστοτε δραστηριότητες σε ομάδες ή και ατομικά. Το πραγματοποιούμενο 

πρόγραμμα δεν διαθέτει στο ελάχιστο  στοιχεία διαθεματικής προσέγγισης της 

γνώσης. Το κλίμα επικοινωνίας μέσα στην τάξη (μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών και 

ανάμεσα στα παιδιά) κρίνεται πολύ καλό. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης σε θέματα διαχείρισης εντάσεων κατά τη διάρκεια των δράσεων. Από τα 

μαθήματα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα απουσιάζει εντελώς η χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων και διάφορων άλλων πηγών και υλικού. Τέλος, ούτε και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αντλούνται ιδέες από το σχολικό εγχειρίδιο για τη 

Θεατρική Αγωγή. 

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: Η εκπαιδευτικός που προσφέρει 

το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής στην εν λόγω σχολική μονάδα θέτει 

περισσότερο στόχους που αφορούν στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την 

ψυχαγωγία και την εκτόνωση του καταπιεσμένου τους δυναμικού. Τις περισσότερες 

φορές οι παραπάνω στόχοι δεν ανακοινώνονται στους μαθητές. Οι συμμετέχοντες 

ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Σπανιότερα υιοθετούνται σχέδια διαθεματικότητας στο μάθημα (κυρίως αυτό 

συμβαίνει, όταν συνδυάζονται αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής). Τα παιδιά, ως 

επί το πλείστον, εργάζονται σε ατομικό επίπεδο. Οι βαθμός επικοινωνίας μέσα στην 

αίθουσα θεωρείται πολύ καλός, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το συγκεκριμένο 

σχολείο διαθέτει εγκαταστάσεις και υποδομές υψηλού επιπέδου. Παρόλα αυτά στη 

Θεατρική Αγωγή αυτές δεν χρησιμοποιούνται παρά ελάχιστα. Κατά την εφαρμογή 

των σχετικών δραστηριοτήτων εντοπίστηκε μόνο μία περίπτωση, κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε η χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης δεν επισημάνθηκε καμία αναφορά για χρήση του σχολικού 

εγχειριδίου του μαθήματος ή άλλων πολλαπλών πηγών πληροφόρησης και σχετικού 

υλικού. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου: Και η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός 

δίνει προτεραιότητα σε δράσεις, που στοχεύουν στην ψυχαγωγία, την εκτόνωση, τη 

γνωστική ανάπτυξη και την καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. 
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Έμφαση δίδεται και στην κοινωνικοποίηση και τη συναισθηματική ανάπτυξη των 

συμμετεχόντων σε αυτές τις δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω στόχοι 

δεν γνωστοποιούνται στους μαθητές (κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου). Τα παιδιά 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εν λόγω δράσεις και ενεργοποιούνται 

σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό. Η διαθεματικότητα στο μάθημα διαπιστώνεται 

πολύ σπάνια (και κυρίως όταν οι δραστηριότητες συνδυάζονται με τα εικαστικά-

ζωγραφική). Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του Ολοήμερου εργάζονται κυρίως 

σε ατομικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η τάξη 

χωρίζεται σε ομάδες. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας χαρακτηρίζεται 

τις περισσότερες φορές ως πολύ καλή. Δεν διαπιστώθηκε από την παρατήρηση του 

μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής έστω και μία περίπτωση χρήσης 

οπτικοακουστικών μέσων ή άλλων διδακτικών πηγών και υλικού. Και στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, το εγχειρίδιο της Θεατρικής Αγωγής  δεν 

χρησιμοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό ως ερέθισμα και αφορμή για νέες 

δημιουργικές δραστηριότητες. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Ο εκπαιδευτικός που προσφέρει το εν 

λόγω διδακτικό αντικείμενο θέτει για τους μαθητές του στόχους, που σχετίζονται με 

την ψυχαγωγία και την εκτόνωσή τους, την καλλιέργεια του ρυθμού σε αυτούς, τη 

γνωριμία με το σώμα τους και γενικότερα με την ανάπτυξη των κινητικών τους 

δεξιοτήτων. Τα παιδιά, άλλοτε ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό για τους 

παραπάνω στόχους και άλλοτε συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες, χωρίς να 

γνωρίζουν τη σημασία τους. Ως επί το πλείστον, οι μαθητές παρουσιάζουν πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δεν 

επιτυγχάνεται μέσα από τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες, που λαμβάνουν 

χώρα κυρίως σε ατομικό επίπεδο. Η επικοινωνία, τόσο του εκπαιδευτικού με τα 

παιδιά, όσο και των μαθητών μεταξύ τους διαπιστώνεται άψογη, μέσα σε μία 

ατμόσφαιρα αμοιβαιότητας, συνεργασία και εμπιστοσύνης. Σε καμία περίπτωση 

δεν επισημάνθηκε η χρήση οπτικοακουστικού υλικού ή άλλων διδακτικών πηγών 

(βλ. σχολικό εγχειρίδιο για τη Θεατρική Αγωγή). 

43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Ο ίδιος εκπαιδευτικός με το προηγούμενο 

σχολείο προσφέρει το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής και στην εν 

λόγω σχολική μονάδα. Επομένως, αποτελεί φυσικό επακόλουθο η προσήλωση του 
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στις ίδιες κατηγορίες στόχων για το μάθημα. Έμφαση και εδώ δίνεται στην 

ψυχαγωγία-εκτόνωση των παιδιών, στην γνωριμία του σώματος τους και στην 

καλλιέργεια του ρυθμού, μέσα από την πραγματοποίηση διάφορων 

δραστηριοτήτων κλιμακούμενης δυσκολίας. Οι μαθητές δεν ενημερώνονται για την 

παραπάνω στοχοθεσία του εκπαιδευτικού (μόνο σε μία περίπτωση συμβαίνει το 

αντίθετο). Οι ίδιοι απολαμβάνουν τις πραγματοποιούμενες δράσεις και 

παρουσιάζουν πολύ μεγάλο βαθμό ενεργοποίησης στα ερεθίσματα που τους 

παρέχει ο εκπαιδευτικός. Σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώθηκε η οργάνωση και 

εφαρμογή ενός σχεδίου διαθεματικότητας μέσα στην τάξη με τη συνύπαρξη 

διάφορων αντικειμένων και Τεχνών. Τα παιδιά εργάζονταν ως επί το πλείστον σε 

ατομικό επίπεδο. Σπανιότερα διαπιστώθηκαν ομαδικές δραστηριότητες κατά την 

ώρα της Θεατρικής Αγωγής. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ήταν 

άψογη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και εντάσεις. Κατά τη διεξαγωγή του 

μαθήματος δεν χρησιμοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε 

οπτικοακουστικό υλικό ή το σχολικό εγχειρίδιο για τη Θεατρική Αγωγή. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Η εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα επιλέγει την πραγματοποίηση δράσεων, που συνεισφέρουν στην εκτόνωση 

και την ψυχαγωγία των μαθητών, ενώ συνάμα τους βοηθούν στην κοινωνική, 

συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη. Σχεδόν όλες τις φορές η ίδια 

γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες την λειτουργικότητα του εκάστοτε παιχνιδιού. Τα 

παιδιά ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στα ερεθίσματα, που τους προσφέρει η 

δασκάλα τους. Διαθεματικότητα στις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες δεν 

παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση. Οι μαθητές συμμετείχαν κυρίως σε ασκήσεις 

ατομικές σε μία πολύ καλή ατμόσφαιρα επικοινωνίας. Στις παρατηρούμενες 

δραστηριότητες δεν εντοπίσαμε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού ή άλλων 

πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος δεν 

αποτέλεσε το ερέθισμα για την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Από την εκπαιδευτικό δίνεται προτεραιότητα 

στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στην ψυχαγωγία, εκτόνωση 

των μαθητών, στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς επίσης 

και στην καλλιέργεια των κινητικών τους δεξιοτήτων. Οι παραπάνω στόχοι τις 

περισσότερες φορές δεν γίνονται γνωστοί στους μαθητές. Παρόλα αυτά, τα ίδια τα 
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παιδιά ενεργοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και συμμετέχουν στις προσχεδιασμένες 

δραστηριότητες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο εντοπισμός ενός διαθεματικού σχεδίου 

μαθήματος δεν διαπιστώνεται σε καμία από τις διδασκαλίες της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικού. Οι πραγματοποιούμενες δράσεις οργανώνονται σε ατομικό, κυρίως, 

επίπεδο. Σπανιότερο προτιμώνται οι ομαδικές δραστηριότητες στο μάθημα. Η 

επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητών μέσα στην τάξη αναπτύσσεται σε ένα 

πολύ καλό βαθμό. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι πολύ καλές, χωρίς 

ιδιαίτερες συγκρούσεις. Και στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν παρατηρήθηκε 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η χρήση οπτικοακουστικού υλικού ή άλλων 

έντυπων μέσων (βλ. σχολικό εγχειρίδιο για τη Θεατρική Αγωγή). 

5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Από τη στιγμή που η προηγούμενη 

εκπαιδευτικός προσφέρει έργο και στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, είναι φυσικό 

να θέτει και τους ίδιους στόχους κατά την οργάνωση και πραγματοποίηση των 

μαθημάτων της. Σε αυτά τα πλαίσια, προτεραιότητα δίνεται από την ίδια στην 

ψυχαγωγία και εκτόνωση του καταπιεσμένου δυναμικού των παιδιών. Ταυτόχρονα 

στις επιδιώξεις της εντάσσεται η καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων των 

μαθητών και η συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Σε αντίθεση, όμως, 

με το προηγούμενο σχολείο, φαίνεται ότι αυτή γνωστοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

την συγκεκριμένη στοχοθεσία στους μαθητές της. Η τάξη παρουσιάζει τρομερό 

ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και ενεργοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα 

ερεθίσματα που της προσφέρει η εκπαιδευτικός. Σε καμία περίπτωση δεν 

διαπιστώνεται η οργάνωση ενός διαθεματικού σχεδίου μαθήματος και η χρήση 

πολλαπλών πηγών (οπτικοακουστικού και μη) ή άλλου υλικού. Τα παιδιά 

εργάζονται ως επί το πλείστον σε ατομικό επίπεδο. Η επικοινωνία μέσα στην τάξη 

(μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ή των τελευταίων μεταξύ τους) χαρακτηρίζεται 

από πολύ καλή έως άψογη. Η εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιεί το αντίστοιχο 

εγχειρίδιο του μαθήματος ως ερέθισμα και αφορμή για περαιτέρω δράσεις. 

15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Η εκπαιδευτικός σε αυτή τη σχολική μονάδα 

προσανατολίζεται σε δραστηριότητες, που ψυχαγωγούν και εκτονώνουν το 

καταπιεσμένο δυναμικό των μαθητών της. Οι παραπάνω στόχοι δε 

γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες. Ο βαθμός ενεργοποίησης των παιδιών στις 

προγραμματισμένες δράσεις θεωρείται πολύ μεγάλος. Στοιχεία διαθεματικότητας 
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δεν εντοπίζονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων. Ως προς τον τρόπο εργασίας των 

παιδιών στο μάθημα, τα πράγματα είναι σαφώς μοιρασμένα. Άλλοτε προτιμώνται 

δραστηριότητες που προάγουν το ομαδικό πνεύμα και μερικές άλλες φορές δίνεται 

προτεραιότητα σε ατομικές δράσεις. Το κλίμα επικοινωνίας, κατά την ώρα του 

μαθήματος είναι πολύ καλό. Δεν γίνεται χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ή άλλων 

πηγών πληροφόρησης. Ακόμη μία φορά, το σχολικό εγχειρίδιο για τη Θεατρική 

Αγωγή δεν προτιμάται από την εκπαιδευτικό για να λειτουργήσει ως «μπούσουλας» 

δραστηριοτήτων. 

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Μία άλλη εκπαιδευτικός Θεατρικής 

Αγωγής-κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος με τις προηγούμενες συναδέλφους της- 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε δράσεις ψυχαγωγικές, που εκτονώνουν τα 

παιδιά και συμβάλλουν στην συναισθηματική τους ανάπτυξη και την καλλιέργεια 

των κινητικών τους δεξιοτήτων. Σπάνια (μόνο δύο φορές) οι προηγούμενοι στόχοι 

γίνονται γνωστοί στους μαθητές. Συνήθως αυτοί δεν ενημερώνονται για την 

χρησιμότητα ενός παιχνιδιού ή μίας άσκησης στη Θεατρική Αγωγή. Τα παιδιά 

παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

ενεργοποιούνται άμεσα με το που τους δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα από την 

διδάσκουσα. Η προτεινόμενη από το Υπουργείο διαθεματική προσέγγιση μίας 

ενότητας δεν διαφαίνεται από τις παρατηρήσεις μας. Οι μαθητές συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα των δραστηριοτήτων είτε ατομικά, είτε σε ομαδικό επίπεδο. Ωστόσο, 

όπως γίνεται αντιληπτό από τις καταγραφές μας το κλίμα στην τάξη παρουσιάζει 

σοβαρές διακυμάνσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών χαρακτηρίζεται από έντονες αυξομειώσεις και διακυμάνσεις. Αυτό το 

φαινόμενο διαφέρει σημαντικά από τάξη σε τάξη και εξαρτάται έντονα από τη 

σύσταση της ομάδας των παιδιών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

χρησιμοποιούνται από την εκπαιδευτικό, ούτε τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα 

του σχολείου, αλλά ούτε και το σχετικό σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της 

Θεατρικής Αγωγής. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Τις ίδιες προτεραιότητες με την 

προηγούμενη συνάδελφό της θέτει-ως προς τη στοχοθεσία της-και η εκπαιδευτικός 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας (ψυχαγωγία και εκτόνωση μαθητών). Η ίδια 

προτιμά συνήθως να μην ενημερώνει τους μαθητές της για το είδος του στόχου που 
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επιτυγχάνεται με την εκάστοτε πραγματοποιούμενη δραστηριότητα. Ο βαθμός 

ενεργοποίησης των συμμετεχόντων στις θεατροπαιδαγωγικές δράσεις είναι πολύ 

μεγάλος. Τα δρώμενα οργανώνονται κυρίως σε επίπεδο ομάδας. Σπανιότερα 

επιλέγονται από την εκπαιδευτικό ατομικές δράσεις. Σε καμία περίπτωση δεν 

διαπιστώνεται η ανάδειξη και παρουσίαση δραστηριοτήτων με στοιχεία 

διαθεματικότητας. Το επίπεδο επικοινωνίας μέσα στην τάξη θεωρείται άψογο. Η 

εκπαιδευτικός προτιμά να μην συμβουλεύεται το εγχειρίδιο για τη Θεατρική Αγωγή 

και να μην κάνει χρήση οπτικοακουστικού υλικού ή άλλων μέσων πληροφόρησης 

στο μάθημά της. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Οι επιλεγμένες από την εκπαιδευτικό 

δραστηριότητες αποσκοπούν σε ένα ευρύ πεδίο στόχων. Η «γκάμα» αυτή 

περιλαμβάνει από τις πιο απλές κατηγορίες στόχων (βλ. ψυχαγωγία, εκτόνωση), 

έως και τις πιο σύνθετες (κοινωνικοποίηση, συναισθηματική ανάπτυξη, καλλιέργεια 

ρυθμού και κινητικών δεξιοτήτων). Οι προηγούμενοι στόχοι, άλλοτε 

γνωστοποιούνται στα παιδιά και άλλοτε αποκρύπτονται, λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών (έλλειψη χρόνου). Ο βαθμός αντίληψης και ενεργοποίησης των μαθητών 

στα ερεθίσματα της εκπαιδευτικού ποικίλλει, ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη 

σύνθεση της ομάδας. Η διαθεματικότητα δεν εντοπίζεται σε κανένα σημείο του 

μαθήματος. Η εκπαιδευτικός επιλέγει δράσεις, που απαιτούν την εργασία των 

συμμετεχόντων, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η απειρία της 

εκπαιδευτικού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το όχι και τόσο καλό  κλίμα 

επικοινωνίας μέσα στην τάξη. Η ίδια δυσκολεύεται αρκετά να οργανώσει τις 

δραστηριότητες και να συμπαρασύρει τα παιδιά στη δράση. Από το μάθημα 

απουσιάζει η οποιαδήποτε χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ενώ και το βιβλίο του 

μαθήματος δεν αντιμετωπίζεται με το σωστό τρόπο από την σαφώς άπειρη 

εκπαιδευτικό. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Αντίστοιχες δραστηριότητες 

επιλέγονται από την εκπαιδευτικό και σε αυτή τη σχολική μονάδα.  Σημειωτέον, ότι 

πρόκειται για την ίδια θεατρολόγο, που οργανώνει δράσεις με ποικίλη στοχοθεσία 

(βλ. στόχους προηγούμενου σχολείου). Και εδώ τις περισσότερες φορές οι μαθητές 

δεν ενημερώνονται για τη λειτουργικότητα της εκάστοτε δραστηριότητας. Σπάνιες 

θεωρούνται οι φορές, κατά τις οποίες συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο. Ωστόσο, τα 



 276 

παιδιά παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τις εν λόγω ασκήσεις και 

ενεργοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι. Η διαθεματική προσέγγιση 

απουσιάζει εντελώς από τα μαθήματα και της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Ως επί 

το πλείστον η τάξη εργάζεται χωρισμένη σε ομάδες. Η επικοινωνία που 

αναπτύσσεται μέσα σε αυτή (μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών και των τελευταίων 

μεταξύ τους) διαπιστώνεται σε πολύ καλό επίπεδο. Ούτε το σχολικό εγχειρίδιο του 

μαθήματος, αλλά ούτε και διάφορα άλλα οπτικοακουστικά υλικά ή πηγές 

πληροφόρησης χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση των προσχεδιασμένων 

δραστηριοτήτων. 

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Ανάλογους στόχους (ψυχαγωγία, εκτόνωση, 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη) επιδιώκει με τις δραστηριότητές της και η 

συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, ούτε και αυτή ενημερώνει τους μαθητές της 

για τη στοχοθεσία  των δραστηριοτήτων της. Τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις εν λόγω δράσεις και ενεργοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Τα 

σχετικά παιχνίδια οργανώνονται κυρίως σε ατομικό επίπεδο και δεν διαθέτουν 

στοιχεία διαθεματικής προσέγγισης. Σε μία περίπτωση, ωστόσο, διαπιστώθηκε η 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, που βασίζονταν στη διαθεματικότητα (βλ. 

θέατρο και μαθηματικά). Η ατμόσφαιρα επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος κρίνεται ως πολύ καλή. Από τις παρατηρήσεις μας δεν διαπιστώθηκε η 

χρήση οπτικοακουστικού υλικού από την εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, του 

σχολικού εγχειριδίου της Θεατρικής Αγωγής ή άλλων πηγών πληροφόρησης. 

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η 

εκπαιδευτικός δείχνει την προτίμησή της σε δράσεις, που ψυχαγωγούν τους 

μαθητές της, εκτονώνουν το καταπιεσμένο τους δυναμικό και καλλιεργούν τις 

κινητικές τους δεξιότητες. Οι εν λόγω στόχοι του μαθήματος, όμως, δεν γίνονται 

ποτέ γνωστοί στους συμμετέχοντες. Ο βαθμός ενεργοποίησης των παιδιών στο 

κάλεσμα της εκπαιδευτικού θεωρείται πολύ μεγάλος. Οι μαθητές παρουσιάζουν 

ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής και άμεσα 

δραστηριοποιούνται. Ο σχεδιασμός του μαθήματος με στοιχεία διαθεματικότητας 

δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση. Η τάξη εργαζόταν τόσο σε ατομικό, όσο και 

σε ομαδικό επίπεδο, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Την παραπάνω κατάσταση 

ευνοούσε η άψογη ατμόσφαιρα και το εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας μεταξύ 
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εκπαιδευτικού και παιδιών. Από τις εν λόγω διδασκαλίες απουσίαζαν για ακόμα μία 

φορά τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και οι πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. 

Το σχολικό εγχειρίδιο για τη Θεατρική Αγωγή αγνοήθηκε από την εκπαιδευτικό και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Επιχειρώντας μια σύνοψη των αποτελεσμάτων από τις παρατηρήσεις μας 

διαπιστώνουμε τα παρακάτω: 

Στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί, που προσφέρουν το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής δείχνουν προτίμηση σε δραστηριότητες, που ικανοποιούν μία συγκεκριμένη 

στοχοθεσία. Η πρώτη τους μέριμνα είναι η ψυχαγωγία των παιδιών και η εκτόνωση 

του καταπιεσμένου δυναμικού τους . Αυτός, άλλωστε, θεωρείται και ένας από τους 

βασικούς στόχους του Ολοήμερου Σχολείου. Η μη σχολειοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου των μαθητών και ο εμπλουτισμός του προγράμματος με αντικείμενα που θα 

χαλαρώνουν το παιδί. 

Στη στοχοθεσία των εκπαιδευτικών συναντάμε ακόμη την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στις σχετικές δράσεις. Αυτό 

αποτελεί ιδιαίτερη επιδίωξη του εν λόγω αντικειμένου, καθώς δραστηριοποιεί και 

«εμπλέκει» μικρές ψυχές, που αλληλεπιδρούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, 

εκφράζοντας γνώμες και συναισθήματα. Από το ρεπερτόριο των θεατρολόγων δεν 

απουσιάζουν οι δράσεις, οι οποίες καλλιεργούν τις κινητικές δεξιότητες και το 

ρυθμό στα παιδιά, φέρνοντάς αυτά σε γνωριμία με το σώμα και τον εαυτό τους. Σε 

μικρότερο βαθμό εντοπίσαμε την ύπαρξη δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στην 

γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών. Πρόκειται, πιστεύουμε για μία 

φυσιολογική κατάσταση, καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν δίνει 

προτεραιότητα στη γνωστική ανάδειξη του παιδιού. Σίγουρα ο μαθητής αποκτά 

γνώσεις με την ενασχόληση του με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ωστόσο, το 

μεγάλο πλεονέκτημα της Θεατρικής Αγωγής έγκειται στην καλλιέργεια άλλων 

τομέων της προσωπικότητας του παιδιού. 
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Γνωστοποίηση των στόχων στα παιδιά 

Εξαιρετικής σημασίας διαπιστώνεται το ζήτημα της ενημέρωσης των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς για τη στοχοθεσία των επιλεγμένων 

δραστηριοτήτων. Όπως φαίνεται από την παρατήρηση, σημαντικό ρόλο για τη 

γνωστοποίηση των στόχων στα παιδιά διαδραματίζει ο χρόνος, που διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί για την πραγματοποίηση των εκάστοτε δράσεων. Όταν αυτός τους 

πιέζει ασφυκτιά, οι ίδιοι προχωρούν απευθείας στην οργάνωση των 

δραστηριοτήτων, χωρίς να αναλώνονται σε τέτοιου είδους ζητήματα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις εντοπίσαμε εκπαιδευτικούς, που-αν και διέθεταν το χρονικό διάστημα 

για να εξηγήσουν στους συμμετέχοντες τα πλεονεκτήματα της κάθε άσκησης-δεν το 

έκαναν, αλλά προχωρούσαν στην εκτέλεσή της. Πιθανότατα παίζει ιδιαίτερο ρόλο η 

ιδιοσυγκρασία και η προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευτικού στην απόφασή του να 

προβεί σε συζητήσεις με τους μαθητές του, αναφορικά με τη σημασία– 

ωφελιμότητα της κάθε δράσης. Όπως προέκυψε, πάντως, από τα δεδομένα των 

παρατηρήσεων μας, οι εκπαιδευτικοί, ως επί το πλείστον, δεν γνωστοποιούν στους 

συμμετέχοντες τους στόχους των εν λόγω ασκήσεων. Οι ίδιοι μπαίνουν βιαστικά 

μέσα στην τάξη, με ένα διαρκές άγχος να προλάβουν το χρόνο. Λίγες 

διαπιστώνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένας εκπαιδευτικός της Θεατρικής 

Αγωγής κάθεται να εξηγεί στα παιδιά τη σημασία και λειτουργικότητα ενός 

δρωμένου. 

 

Βαθμός Ενεργοποίησης των συμμετεχόντων στις δράσεις 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, οι μαθητές παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον για τις εν λόγω θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό το λόγο 

κινητοποιούνται άμεσα και επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτές. Είναι 

πρωτόγνωρο γι’ αυτούς να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες, που δεν απαιτούν 

κόπωση και ιδιαίτερα σκληρή εργασία. Το παιχνίδι αποτελεί έμφυτο στοιχείο της 

προσωπικότητας των μικρών παιδιών. Για τον ίδιο λόγο και αυτά, μόλις 

διαπιστώσουν ότι βρίσκονται σε ένα χώρο-μάθημα, που επιδιώκει τη δημιουργική 

τους έκφραση, ενεργοποιούνται σχεδόν αυτόματα στο νέο αυτό περιβάλλον. 

Άλλωστε, οι μαθητές έχουν κουραστεί από την καθημερινότητα στο σχολείο και την 
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μονομέρεια των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Επιθυμούν όλο και περισσότερο 

δράσεις, που απαιτούν την έκφραση συναισθημάτων και τη βίωση καταστάσεων. 

Αποτέλεσμα αυτής της έμφυτης παιγνιώδους διάθεσης των παιδιών αποτελεί η 

ενεργοποίηση τους σε πολύ μεγάλο βαθμό στις σχετικές δραστηριότητες. 

Σπανιότερα το ενδιαφέρον των μαθητών διαπιστώνεται μικρότερο και ο βαθμός 

συμμετοχής τους στις ασκήσεις κρίνεται απλά μεγάλος. Μέτρια ενεργοποίηση των 

συμμετεχόντων παρουσιάστηκε στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιλεγμένες 

από τους εκπαιδευτικούς δραστηριότητες δεν ενθουσίασαν τα παιδιά. Αντίστοιχα 

μικρός βαθμός ενεργοποίησης των μαθητών επισημάνθηκε, όταν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί δεν διέθεταν απαιτούμενη εμπειρία διαχείρισης της τάξης τους. 

Φυσικό επακόλουθο του συγκεκριμένου φαινομένου αποτέλεσε η διατάραξη του 

κλίματος και η δημιουργία μίας ανεξέλεγκτης κατάστασης μέσα στην αίθουσα. 

 

Διαθεματικότητα 

Οι επιλεγμένες από τους εκπαιδευτικούς δραστηριότητες δεν 

καλλιεργούσαν τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Στο σύνολο τους, σχεδόν, οι 

συγκεκριμένες δράσεις περιελάμβαναν ασκήσεις και παιχνίδια, που κέντριζαν το 

ενδιαφέρον των παιδιών και ενθάρρυναν τη συμμετοχή τους. Μόνο σε τρεις 

περιπτώσεις διαπιστώθηκε η εφαρμογή των αρχών της διαθεματικότητας στις 

δραστηριότητες, με το συνδυασμό επιστημών και αντικειμένων. Κυρίως αυτό 

συνέβη στην Αισθητική Αγωγή, όπου εντοπίσαμε την εμπλοκή των εικαστικών στον 

τομέα της θεατρικής παιδείας, με την κατασκευή φιγούρων από χαρτί. Οι 

συγκεκριμένοι ήρωες κατασκευάστηκαν με ενθάρρυνση της ίδιας της 

εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν από τα 

παιδιά στη δημιουργία της δικής τους φανταστικής ιστορίας. 

 

Η Εργασία των Μαθητών 

Ο τρόπος εργασίας των παιδιών φαίνεται ότι διαφέρει ανάλογα με τον/την 

εκπαιδευτικό, που οργανώνει τις βιωματικές δράσεις. Ορισμένοι από αυτούς δίνουν 

προτεραιότητα στις ομαδικές δραστηριότητες και προτιμούν ασκήσεις, που 

καλλιεργούν την κοινωνικοποίηση και ένταξη του μαθητή στο σύνολο της τάξης. Οι 
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δύο επιλέγουν δρώμενα, που προϋποθέτουν την αλληλεπίδραση των μελών μίας 

ομάδας. Συνήθως οι μαθητές χωρίζονται ανάλογα με τη σύσταση του τμήματος. 

Δημιουργούνται ομάδες των δύο (εταιρικά), των τεσσάρων ή των πέντε μελών. Η 

επιλογή των ομάδων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 

ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προστριβές και έριδες μέσα στην τάξη. Άλλοτε 

πάλι, όλοι οι μαθητές γίνονται μία μεγάλη ομάδα και παίζουν «από κοινού». 

Ωστόσο, ως επί το πλείστον οι περισσότερες δραστηριότητες, που οργανώνονται 

στο Ολοήμερο Σχολείο, πραγματοποιούνται σε ατομικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη 

μορφή εργασίας των παιδιών θεωρείται ιδιαίτερα βολική για τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς αυτή διαθέτει το πλεονέκτημα της αποφυγής των συγκρούσεων μέσα στην 

τάξη. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από την παρατήρηση της διδασκαλίας, οι 

περισσότεροι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται καλύτερα μόνοι τους, παρά σε 

ομάδες. Πρόκειται για ένα τρόπο εργασίας ιδιαίτερα δημοφιλή για τα παιδιά 

(κυρίως γι’ αυτά των μικρών ηλικιών). Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύονται και οι 

εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου αντικειμένου, προσφέροντας στους 

συμμετέχοντες βιωματικές ασκήσεις σε ατομικό επίπεδο. Επιπλέον, σημαντικό 

παράγοντα για την εν λόγω κατάσταση αποτελεί η απειρία των εκπαιδευτικών και η 

έλλειψη της απαιτούμενης παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Οι ίδιοι δεν έχουν μάθει 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για τους τρόπους συγκρότησης ομάδων και την 

οργάνωση δράσεων με άξονα την ομαδικότητα. 

 

Επικοινωνία μέσα στην Τάξη 

Από τη στιγμή που εμπλέκονται τόσα πολλά πρόσωπα σε μία διδασκαλία, 

είναι φυσικό επακόλουθο, η διαμόρφωση του κλίματος μέσα στην τάξη να 

επηρεάζεται σημαντικά από τη σύσταση της ομάδας. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό 

και διαθέτει μία προσωπικότητα με συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές αποτελούν ανεξάρτητες-αυτοτελείς 

οντότητες με διαφορές και κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν 

να διαπιστώσουμε την ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη και το βαθμό επικοινωνίας 

εκπαιδευτικού-μαθητών και των τελευταίων μεταξύ τους. Ως επί το πλείστον, η 

επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά κρίνεται πολύ καλή. 



 281 

Σίγουρα εμφανίζονται και περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι πρώτοι δρουν και 

λειτουργούν σε μία άψογη ατμόσφαιρα. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, που 

διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία να διαχειριστούν μία τάξη αποτελεσματικά, 

ξεπερνώντας τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται στην πορεία μίας 

διδασκαλίας. Οι πιο άπειροι εκπαιδευτικοί φαίνονται από την επικοινωνία τους με 

τα παιδιά. Παρουσιάζονται διστακτικοί, κλεισμένοι στον εαυτό τους, χωρίς 

φαντασία και δημιουργικότητα και με άγχος να αποτυπώνεται στο βλέμμα τους. 

Σίγουρα είναι πιο ανασφαλείς από τους έμπειρους συναδέλφους τους. Το μάθημα 

τους πραγματοποιείται σε μία μέτρια ατμόσφαιρα με σημαντικά προβλήματα 

πειθαρχίας των συμμετεχόντων. Ανάλογη παρουσιάζεται και η επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών του κάθε τμήματος. Τις περισσότερες φορές οι δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται από παιδιά, που αναπτύσσουν μία πολύ καλή επικοινωνία 

μεταξύ τους, αποτέλεσμα της δουλειάς (σε αυτόν τον τομέα) ενός έμπειρου 

εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής. Απειρία του τελευταίου επιφέρει τις 

επιπτώσεις της και στο κλίμα μέσα στην τάξη. Σε μία τέτοια περίπτωση, η 

ατμόσφαιρα χαλάει και οι μαθητές ξεφεύγουν από τον έλεγχο του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος δείχνει ανήμπορος να επιβληθεί στην ομάδα του και να διατηρήσει 

ψύχραιμα την ομαλή λειτουργία της τάξης. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης 

είναι η μέτρια επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

Χρήση Πολλαπλών Πηγών και Υλικού 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να μην 

χρησιμοποιούν ιδιαίτερους εξοπλισμούς. Η χρήση πολλαπλών πηγών 

πληροφόρησης απουσιάζει εντελώς από τη διδασκαλία τους. Συνήθως οι ίδιοι 

κάνουν χρήση της υποτυπώδους υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας, 

όπου αυτοί εργάζονται. Από οπτικοακουστικά μέσα σπάνια χρησιμοποιείται το cd-

player ή ένα απλό ραδιοκασετόφωνο. Η παραπάνω κατάσταση εξηγείται απόλυτα, 

αν αναλογιστεί κανείς την χαμηλή οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών αυτών 

και τη δέσμευση τους από ένα καθεστώς ωρομισθίας. Οι ίδιοι προτιμούν να 

ενσωματώσουν στις διδασκαλίες τους αντικείμενα, που δεν κοστίζουν παρά 

ελάχιστα. Αρκετά συχνά αυτοί ζητούν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, 
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όπου εργάζονται, ένα ποσό για αγορά υλικού. Βέβαια, η προηγούμενη κατάσταση 

πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία από αυτούς για την επιλογή απλών 

δραστηριοτήτων στο καθημερινό μάθημα. Το εγχειρίδιο της Θεατρικής Αγωγής, που 

εκδόθηκε για την πραγματοποίηση του μαθήματος στην πρωινή ζώνη, δεν 

χρησιμοποιήθηκε σε καμία περίπτωση ως πηγή πληροφόρησης των διδασκόντων. 

Οι ίδιοι το γνωρίζουν, αλλά προτιμούν να οργανώνουν δράσεις, που θα έχουν την 

προσωπική τους σφραγίδα. Αυτοί επιλέγουν τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιήσουν στην  τάξη τους. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν αποτελεί γι’ 

αυτούς «μπούσουλα» και «σίγουρη λύση». Απλά το αντιμετωπίζουν ως μία 

επιπλέον πηγή ενημέρωσης, στην οποία θα ανατρέξουν οι  ίδιοι για ιδέες, όταν το 

μυαλό τους στερέψει από αυτές. 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών μπορούμε να διαπιστώσουμε την 

αξιοπιστία των παρατηρήσεών μας. Σε αρκετά σημεία φαίνεται ότι οι απόψεις τους 

συμφωνούν με τα δικά μας ευρήματα. Στην ερώτηση «Κατά την εφαρμογή των 

διαφόρων δραστηριοτήτων της Θεατρικής Αγωγής θέτετε κάποιους στόχους;» μία 

εκπαιδευτικός υπερτονίζει τη διαφορετικότητα του συγκεκριμένου μαθήματος, σε 

αντιδιαστολή με την μονομέρεια των αντίστοιχων ακαδημαϊκών, λέγοντας: «Ναι. Ο 

πρώτος μου στόχος γενικά είναι να εφαρμόσω ένα πιο χαλαρό μάθημα από τα 

προηγούμενα (ενν. μαθήματα του προγράμματος), να αφήσω τα παιδιά να νιώσουν 

ελεύθερα…κι από κει και ύστερα στο κάθε μάθημα βάζω ένα συγκεκριμένο στόχο».  

Μία άλλη εκπαιδευτικός χαρακτηριστικά μας αναφέρει: «Ένας στόχος, για 

παράδειγμα, είναι να εκφραστούν τα παιδιά, να διασκεδάσουν, να εκτονωθούν και 

γιατί όχι-να μάθουν να συνεργάζονται». Μία συνάδελφος των προηγούμενων δίνει 

έμφαση σε άλλη κατηγορία στόχων. Γι’ αυτήν κυρίαρχο στοιχείο ενός μαθήματος 

της Θεατρικής Αγωγής αποτελεί η έκφραση των παιδιών και η συναισθηματική τους 

ανάπτυξη. Μάλιστα, όπως η ίδια υποστηρίζει: «αυτό που προσπαθούμε να 

κάνουμε, είναι να βγάλουμε την προσωπικότητα των παιδιών προς τα έξω. Ό,τι 

κρύβουν μέσα τους, τις ανησυχίες τους, τις ιδέες τους, τα βιώματα τους». Την 

σπουδαιότητα της ανάπτυξης ενός ομαδικού πνεύματος στους συμμετέχοντες 

τονίζουν κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικά, αυτοί μας αναφέρουν: 

«Πρώτα η ομαδικότητα…θέλω να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να παίζουμε μαζί και να 

εκφραζόμαστε ελεύθερα», 
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 «Ναι, σαφώς θέτω στόχους! Κυρίως να επιτευχθεί η ομαδικότητα. Δηλαδή, να 

νιώσει το κάθε παιδί ότι ανήκει σε μία ομάδα, να νιώσει καλά». 

Συνεχίζοντας περαιτέρω τον προβληματισμό μας, διατυπώσαμε την 

παρακάτω ερώτηση στους εκπαιδευτικούς: «Οι στόχοι που θέτετε, είναι 

εναρμονισμένοι με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος;». Από τις απαντήσεις 

τους διαπιστώνεται ότι οι «ψαγμένοι εκπαιδευτικοί» αντιλαμβάνονται άμεσα τη 

γενικότητα του Προγράμματος Σπουδών ως προς τη στοχοθεσία του. Μία 

θεατρολόγος υποστηρίζει: «Πιστεύω ότι το πρόγραμμα κάνει νύξεις περί των 

στόχων…δεν νομίζω, όμως ότι αυτές είναι ξεκάθαρες…Είναι γενικότερα ένα 

συνονθύλευμα παιδαγωγικό-θεατρικών στόχων». Άλλη εκπαιδευτικός αναφέρει για 

το ίδιο ζήτημα: «Το Υπουργείο Παιδείας μας έχει δώσει κάτι πολύ-πολύ γενικούς 

στόχους για το μάθημα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο…». Μία πιο ‘έμπειρη 

συνάδελφος των παραπάνω αναφέρεται στην ευελιξία των προτάσεων του 

προγράμματος και στα περιθώρια αυτενέργειας, που αυτό αφήνει στους 

εκπαιδευτικούς. Η ίδια επισημαίνει: «Βέβαια και είναι εναρμονισμένοι (ενν. οι 

στόχοι). Υπάρχει ελευθερία στο μάθημα. Ο Θεατρολόγος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει 

σε κάθε μάθημα. Αυτό είναι και η ομορφιά του. Δεν υπάρχει καθορισμένη ύλη….». 

Όταν τίθεται το ερώτημα «Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής», στους 

εκπαιδευτικούς, αυτοί σε γενικές γραμμές συμφωνούν για τον υψηλό βαθμό 

ενεργοποίησης των παιδιών στο μάθημα. Μάλιστα, οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι η 

φύση του μαθήματος τέτοια, που κερδίζει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε 

αυτές τις δράσεις. Για το εν λόγω ζήτημα τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί με 

πανομοιότυπο τρόπο: «Ναι, γενικά, δείχνουν ενδιαφέρον (ενν. τα παιδιά). Είναι 

κάτι, που τα απομακρύνει εντελώς από αυτό που έχουν συνηθίσει ως μάθημα¨. 

«Ναι, (ενν. τους αρέσει) γιατί είναι ένα μάθημα διαφορετικό από τα υπόλοιπα και 

γι’ αυτό τους ενδιαφέρει». 

Ωστόσο εμφανίζονται και απαντήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι στα παιδιά αρέσει το μάθημα, αλλά τα ίδια δεν μπορούν να 

αποδώσουν, λόγω της κούρασης, που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερα 

βεβαρυμμένου καθημερινού σχολικού προγράμματος. Η παραπάνω κατάσταση 

αποτυπώνεται άψογα στα λόγια μίας εκπαιδευτικού: «Τα παιδιά έρχονται από τις 
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οκτώ στο σχολείο και είναι πάρα πολύ κουρασμένα…Έχουν φάει κιόλας…θέλουν να 

χαλαρώσουν…Δεν μπορείς να τα κατηγορήσεις ότι δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Δεν 

θέλουν να κάνουν τίποτα…». Σύμπνοια απόψεων για το ίδιο θέμα διαπιστώνεται και 

στις απαντήσεις μίας συναδέλφου της προηγούμενης εκπαιδευτικού. Η ίδια 

συμφωνεί απόλυτα με την προηγούμενη και χαρακτηριστικά μας επισημαίνει: «Οι 

περισσότεροι, ναι (ενν. εκφράζουν ενδιαφέρον)!!! Αλλά είναι κουρασμένα τα 

παιδιά!!! Πεινάνε εκείνες τις ώρες. Είναι δύσκολες ώρες!! Είναι δύσκολο, γιατί οι 

μαθητές νυστάζουν…». 

Μία άλλη ομάδα εκπαιδευτικών εντοπίζει στο μάθημά της και παιδιά, που 

δεν θέλουν να συμμετάσχουν καθόλου στις εν λόγω δραστηριότητες. Ωστόσο, οι 

ίδιοι δικαιολογούν τη στάση των παιδιών, μετατοπίζοντας τις ευθύνες στο σπίτι 

(νοοτροπία γονέων) και στην μεγάλη ηλικία (προεφηβική) των μαθητών. Παρακάτω, 

καταθέτουμε ορισμένες αντιπροσωπευτικές γι’ αυτήν την στάση απαντήσεις: 

«Έχω συναντήσει παιδάκια, που τους αρέσει πάρα πολύ (ενν. η Θεατρική 

Αγωγή). Επίσης, έχω συναντήσει παιδιά, που είναι τελείως αδιάφορα και νομίζω ότι 

αυτό ξεκινάει από το σπίτι». 

 «Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Συνήθως τα παιδιά που αντιδρούν 

είναι μεγαλύτερης ηλικίας». 

Στην ερώτηση «Συμμετέχουν οι μαθητές ενεργά και σε ποιο βαθμό στις εν 

λόγω ασκήσεις;» οι γνώμες των θεατρολόγων συγκλίνουν. Ως επί το πλείστον, τα 

περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στις πραγματοποιούμενες δράσεις. Εντούτοις, 

από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται και η διδακτική τους 

εμπειρία και ο τρόπος προσέγγισης των συμμετεχόντων. Οι εμψυχωτές με μικρή 

διδακτική εμπειρία, διαχωρίζουν τα παιδιά απλώς σε συμμετέχοντα και μη. Δεν 

αναζητούν τα αίτια της μη συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες. Απλά 

αποδέχονται την κατάσταση ως έχει. Ας δούμε μερικές από τις απαντήσεις τους στο 

προηγούμενο ερώτημα: 

«…Άλλοι μαθητές είναι διστακτικότεροι, άλλοι είναι ένθερμοι και άλλοι με 

ρωτούν εναγωνίως πότε θα γίνει το μάθημα…». 

«Νομίζω ότι το ενενήντα τοις εκατό των παιδιών συμμετέχει ενεργά, ναι!! 

Υπάρχει ένα δέκα τοις εκατό, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου..». 
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«Σε κάθε τάξη και σε κάθε μάθημα υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν και 

έχουν πολύ μεγάλη όρεξη. Υπάρχουν και παιδιά, τα οποία δεν συμμετέχουν. Σε 

γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η συμμετοχή εξαρτάται από το σχολείο και από τη 

σύσταση της ομάδας». 

Αντίθετα με αυτούς, οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία στη διδακτική 

πράξη παρουσιάζουν μία διαφορετική αντιμετώπιση στο παιδί που δεν συμμετέχει. 

Αυτοί προσπαθούν να το προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο, προσπαθώντας να 

του αλλάξουν τη γνώμη. Δεν το πιέζουν, αλλά διακριτικά παρακολουθούν την 

κατάσταση και παρέχουν ευκαιρίες στο μαθητή για ενεργοποίηση και συμμετοχή. 

Οι απαντήσεις τους στο ίδιο ερώτημα θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον 

τρόπο, με τον οποίο αυτοί σκέφτονται. Ας καταγράψουμε μερικές από αυτές: 

«Οι μαθητές συμμετέχουν πάρα πολύ!!! Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, βέβαια, 

αλλά πιστεύω ότι με έμμεσο τρόπο-όπως έχω προσπαθήσει- και με λίγο παραπάνω 

συζήτηση μπορούν και αυτά τα παιδιά να βρουν το δρόμο τους και να 

ακολουθήσουν την ομάδα». 

«Στην πλειοψηφία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά…νομίζω ότι αυτό 

έγκειται και στον ίδιο το δάσκαλο, στο κατά πόσο τα κεντρίζει και τους τραβάει το 

ενδιαφέρον…». 

Όταν οι θεατρολόγοι ερωτώνται «Για ποιο λόγο πιστεύουν ότι οι μαθητές 

συμμετέχουν τόσο ενεργά στη Θεατρική Αγωγή», μας ξεκαθαρίζουν ότι αυτό 

οφείλεται κυρίως στη φύση του μαθήματος. Συνεχώς το αντιπαραβάλλουν με τα 

ακαδημαϊκά μαθήματα του δημοτικού, τονίζοντας ιδιαίτερα τα στοιχεία, που το 

καθιστούν πιο ευχάριστο και δημιουργικό για τα παιδιά. Μία εμψυχώτρια 

παρατηρεί: «Επειδή (ενν. η Θεατρική Αγωγή) είναι ένα πολυμορφικό, 

πολυπαραγοντικό, πολύ-πολύ πολυμάθημα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει ποτέ 

μονότονο και δεν είναι πάντα προς μία κατεύθυνση…».  

Την ίδια άποψη με την προηγούμενη συμμερίζεται και μία άλλη συνάδελφος 

της αναφέροντας: «(ενν. η Θεατρική Αγωγή) τους κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον, που 

ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι με μία ελευθερία, η οποία έχει, όμως, μέσα κανόνες 

και όρια, τα οποία δεν τους είναι γνώριμα. Γιατί συνήθως έχουν μάθει την τάξη, το 

βιβλίο και από πάνω έναν άνθρωπο που τους λέει συνέχεια τι να κάνουν. Ξαφνικά 

βρίσκονται σε ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό…». 
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Στο ερώτημα: «Οι δραστηριότητες που οργανώνονται από εσάς συνδέονται 

με αντίστοιχες άλλων μαθημάτων της πρωινής ζώνης;» οι εκπαιδευτικοί 

μοιράζονται ως προς τις απαντήσεις τους. Μία ομάδα από αυτούς (η πλειοψηφία) 

μας δηλώνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης, 

λόγω των διαφορετικών ωραρίων των εκπαιδευτικών. Μία εμψυχώτρια 

υποστηρίζει: «Είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ! Δυστυχώς, όμως, δεν συμβαίνει 

κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουμε καμία επαφή με την πρωινή ζώνη». Μία άλλη 

εκπαιδευτικός επιβεβαιώνει το αρνητικό κλίμα μεταξύ δασκάλων και ειδικοτήτων 

Ολοήμερου, προσθέτοντας: «Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με την πρωινή ζώνη, ούτε 

με τους δασκάλους. Ούτε και υπάρχει η διάθεση επικοινωνίας και επαφής». 

Ωστόσο εμφανίζεται μία μικρή ομάδα θεατρολόγων, η οποία υποστηρίζει το 

συνδυασμό αντικειμένων και τη συνεργασία ειδικοτήτων στο Ολοήμερο 

(ανεξάρτητα από το αν την έχει πραγματοποιήσει ποτέ). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 

παρουσιάζονται ένθερμοι υποστηρικτές της διαθεματικότητας, αλλά σε ορισμένα 

μόνο αντικείμενα. Οι απαντήσεις τους ξεδιαλύνουν περισσότερο την κατάσταση 

γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Μία ερωτώμενη μας δηλώνει: «Δεν ξέρω αν 

γίνεται κάποια δουλειά με τη Μουσική ή τα Εικαστικά, που έχουν και χειροτεχνία. 

Χειροτεχνία έχουμε κι εμείς στο θεατρικό παιχνίδι, γιατί πολλές φορές φτιάχνουμε 

καπέλα, μάσκες ή αντικείμενα, που είναι απαραίτητα για κάποιο ρόλο». Στο ίδιο 

ερώτημα, μία άλλη εκπαιδευτικός καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «Σχετίζεται 

(ενν. η Θεατρική Αγωγή) πάντα σχεδόν με όλα τα μαθήματα. Με την Ιστορία, τα 

Μαθηματικά, με τη Γεωγραφία, τη Λαογραφία, τη Ζωγραφική, τη Γλώσσα. Μπορώ 

να πω ότι σχετίζονται (ενν. οι δραστηριότητες) με όλη την «γκάμα» των 

μαθημάτων». Ανάλογο ενδιαφέρον και τρόπο εργασίας μας παρουσιάζει και μία 

άλλη ερωτώμενη, η οποία υποστηρίζει: «Προσπαθώ με τη Γλώσσα περισσότερο. 

Είναι πιο εύκολο για τα παιδιά με τη Γλώσσα να γίνει κάτι διαθεματικό ή με το 

περιβάλλον». Κατά πόσο, όμως, οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής εισαγάγουν 

τη διαθεματικότητα στο καθημερινό τους μάθημα; Εκ πρώτης όψεως μπορούμε να 

πούμε ότι ελάχιστοι από αυτούς το πραγματοποιούν. Πολλοί μας δήλωσαν την 

αγωνία τους για το όλο θέμα. Χαρακτηριστικά για την παραπάνω εικόνα 

εμφανίζονται και οι απαντήσεις τους στο ερώτημα: «Τα επιλεγμένα από εσάς 
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θέματα προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης;» Ας 

καταγράψουμε τις απόψεις γι’ αυτό το θέμα τριών εξ’ αυτών: 

«Δεν το έχω ψάξει ποτέ αυτό το διαθεματικό.» 

«Όχι, δεν το έχω επιχειρήσει αυτό μέχρι τώρα.» 

«Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχω επιχειρήσει κάτι τέτοιο, διότι δεν το είχα σκεφτεί 

μέχρι τώρα.» 

Ελάχιστοι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς καινοτόμησαν 

εφαρμόζοντας ένα τολμηρό σχέδιο διαθεματικότητας. Ένας από αυτούς 

τοποθετείται για το ίδιο ζήτημα, αναφέροντας ότι: «Αυτός είναι ο σκοπός ορισμένες 

φορές! Να φτιάξουμε μία διαθεματική ενότητα-και όχι απαραίτητα μόνο με 

Τέχνες…είναι μία “ευέλικτη ντρίπλα” να πω…μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα 

παιχνίδι, το οποίο αναφέρεται στα Μαθηματικά. Έτσι ένα παιδί της πρώτης 

δημοτικού θα μπορεί να κατανοήσει τους αριθμούς βιωματικά και όχι με τη στείρα 

γνώση…». Μία άλλη εκπαιδευτικός, τάσσεται υπέρ της διαθεματικότητας και 

εφαρμόζει τέτοιες δράσεις με τους μαθητές της. Στο προηγούμενο ερώτημα αυτή 

μας απαντά: «Ναι, βέβαια! Συνδυάζουμε μουσική, συνδυάζουμε χορό, ρυθμό, 

βιώματα και εμπειρίες, Ιστορία και ιστορικά γεγονότα φυσικά!». Αντίστοιχα 

εργάζεται μία συνάδελφος των παραπάνω. Αυτή μας παρουσιάζει τις προτιμήσεις 

της για θέματα διαθεματικής προσέγγισης μίας ενότητας ως εξής: «Το προσπαθώ με 

βάση τις γνώσεις που έχουν οι μαθητές. Τα διαμορφώνω (ενν. τα θέματά μου) σε 

κάθε ηλικία…σχετίζονται με τα Μαθηματικά και με τη Γλώσσα, τη Ζωγραφική, τη 

Μουσική, τη Γυμναστική και τη Μελέτη του Περιβάλλοντος,». 

Θα περίμενε κανείς από τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν πολλαπλές 

πηγές πληροφόρησης και υλικό στις διδασκαλίες τους. Παρόλα αυτά η εικόνα στην 

αίθουσα που πραγματοποιούνται οι σχετικές δραστηριότητες διαπιστώνεται 

απογοητευτική. Ελάχιστα οπτικοακουστικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν στα μαθήματα. 

Οι διδάσκοντες προτίμησαν τις “απλές λύσεις” των μικροαντικειμένων της 

καθημερινότητας. Ωστόσο οι ίδιοι στις συνεντεύξεις τους μας ενημέρωσαν για το 

είδος των υλικών που χρησιμοποιήθηκε κατά το σχεδιασμό και την 

πραγματοποίηση των μαθημάτων. Στην ερώτηση «Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων 

και υλικών για τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιείτε;» οι 

θεατρολόγοι παρουσιάζουν μία αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης. Η 
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απουσία πολλαπλών πηγών πληροφόρησης και η έμφαση σε απλά αντικείμενα 

υπερισχύει των εξεζητημένων λύσεων. Τα λόγια μίας εκπαιδευτικού μας οδηγούν 

σε αυτά τα συμπεράσματα. Όπως αυτή χαρακτηριστικά αναφέρει: «Χρησιμοποιώ 

πάντα πολύ απλά αντικείμενα…ένα μπουκάλι για παράδειγμα, που θα τους δώσει 

την αφορμή. Δε μπορώ να πω ότι χρησιμοποιώ οπτικοακουστικά μέσα…Τίποτε το 

ιδιαίτερο. Ό,τι βρω!!». Πολιτική λιτότητας υλικών εφαρμόζει και μία συνάδελφος 

της προηγούμενης, η οποία προσθέτει: «Υλικά έχω κάποια δικά μου. Μπορεί να 

είναι μία σφυρίχτρα, ένα πανί, ένα κουτάκι, τα οποία-εντάξει-μπορείς να βρεις στο 

σπίτι σου..». Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι επιλογές μίας τρίτης 

εκπαιδευτικού. Αυτή συνοψίζει λέγοντας: «Χρησιμοποιώ ό,τι υλικό μπορώ. Πρέπει 

να προμηθευτώ από μόνη μου, γιατί αν περιμένω απ’ το σχολείο δεν υπάρχει 

περίπτωση να προμηθευτώ τίποτα. Το μόνο που προμηθεύουν τα περισσότερα 

σχολεία είναι, ίσως, κάποιο DVD ή CD-player, τηλεόραση». 

Τι συμβαίνει, όμως, με το σχολικό εγχειρίδιο της Θεατρικής Αγωγής; Για να 

διαπιστώσουμε το βαθμό χρήσης του από τους εκπαιδευτικούς της εν λόγω 

ειδικότητας, θέσαμε σε αυτούς το ερώτημα: «Συμβουλεύεστε το βιβλίο για τη 

Θεατρική Αγωγή, που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία του αντίστοιχου 

μαθήματος της πρωινής ζώνης;». Οι απαντήσεις που λάβαμε μας έδιναν πολύτιμες 

πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται  ενημερωμένοι 

για το εν λόγω εγχειρίδιο. Οι ίδιοι το έχουν μελετήσει ως επί το πλείστον, αλλά δεν 

φάνηκαν ενθουσιασμένοι αναφορικά με τη χρησιμότητα του στην τάξη. Το 

χαρακτήρισαν ως θεωρητικό, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες 

τάξεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν σε αυτές. Μία από τις 

εκπαιδευτικούς, στις οποίες θέσαμε το παραπάνω ερώτημα μας δήλωσε: «Όχι, 

ιδιαίτερα (ενν. δεν το χρησιμοποίησα), δεν θα το έλεγα!...νομίζω ότι είναι αρκετά 

θεωρητικό. Δεν έχει τόσο πρακτική βάση…θεωρώ ότι η θεωρία είναι πολύ καλή, 

αλλά πρέπει να ακολουθεί και πράξη». Την προτίμηση τους σε άλλου είδους 

δραστηριότητες (απλά παιχνίδια) φανερώνουν δύο άλλες εμψυχώτριες, οι οποίες 

κάνουν λόγο για μία άλλη κατηγορία εγχειριδίων, που αυτές θεωρούν πιο χρήσιμα 

για τους συναδέλφους τους. Η μία από αυτές μας επισημαίνει: «Θα μπορούσα να 

πω ότι το συμβουλεύομαι, ναι!! Παρόλα αυτά όμως η βιβλιοθήκη μου και η “γκάμα” 

των βιβλίων που έχω, υπερνικά το βιβλίο το συγκεκριμένο». Το εγχειρίδιο της 
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Θεατρικής Αγωγής χρησιμοποιείται πιο πολύ από τους εκπαιδευτικούς της 

αντίστοιχης ειδικότητας ως αφορμή για νέες ιδέες και κυρίως αυτό συμβαίνει στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς, όπου πραγματοποιείται ένας προγραμματισμός 

δραστηριοτήτων από τους διδάσκοντες. Τα λόγια κάποιων εκπαιδευτικών 

επιβεβαιώνουν την εικόνα που διαπιστώσαμε κατά την παρατήρηση των 

μαθημάτων. Μία από αυτές αναφέρει: «Το βιβλίο χρησιμοποιείται μόνο ως αφορμή 

για να μου δώσει μία καινούρια ιδέα ως προς το μάθημα». Μία συνάδελφος της 

προηγούμενης στο ίδιο ερώτημα μας απαντά: «Όχι (ενν. δεν το χρησιμοποιώ) 

εντατικά, αλλά κυρίως στην αρχή της χρονιάς και όταν θέλω να κάνω ένα 

προγραμματισμό». Την ενόχλησή της για τη στάση της Πολιτείας να αναθέσει το 

μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στους δασκάλους δεν κρύβει μία  θεατρολόγος, 

αναφερόμενη στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο: «Το έχω διαγράψει, λόγω 

επαγγελματικής ευθιξίας. Όταν το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε αυτό το βιβλίο, είπε 

ότι δίνεται η πρώτη ανάθεση του μαθήματος αυτού στους δασκάλους. Θα μπορούσε 

να μας διορίσει και εμάς κάπου. Δεν το δέχομαι! Δεν υπάρχει καμία περίπτωση 

λοιπόν να το χρησιμοποιήσω». 

Μία άλλη ομάδα εκπαιδευτικών κάνει χρήση του εν λόγω εγχειριδίου, αλλά 

επιλεκτικά και πάντα προσαρμοσμένα στα δεδομένα της τάξης της. Η παραπάνω 

εικόνα αποτυπώνεται στα λόγια μίας εκπαιδευτικού: «Ναι!! Ό,τι μπορούμε να 

κάνουμε από κει και πέρα, το οποίο είναι εύκολο και υλοποιήσιμο, το κάνουμε. Τα 

πιο σύνθετα πράγματα δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε σε καμία 

περίπτωση…Οπότε το συμβουλευόμαστε όσο μπορούμε για να πάρουμε ιδέες, για 

να δούμε τι προτείνει το Υπουργείο, για να δούμε πως φαντάζεται πάνω-κάτω το 

μάθημα αυτό. Από κει και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε μόνοι μας». 

Οι απαντήσεις των μαθητών λειτουργούν συμπληρωματικά 

συμπληρώνοντας το μωσαϊκό της εικόνας του μαθήματος στο Προαιρετικό 

Ολοήμερο Σχολείο. Επιδιώκοντας να διαπιστώσουμε το βαθμό γνωστοποίησης των 

στόχων των εκπαιδευτικών στα παιδιά, τους θέσαμε το ακόλουθο ερώτημα: «Όταν 

κάνετε  Θεατρική Αγωγή με τον/την κύριο/α σας, αυτός/αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα παιχνίδια αυτά;». Εκ πρώτης όψεως διαπιστώνουμε 

ότι τα περισσότερα παιδιά συγχέουν την κατάσταση και μας απαντούν θετικά, 

νομίζοντας ότι ο λόγος για τον οποίο παίζουν ταυτίζεται με τους κανόνες του ίδιου 
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του παιχνιδιού. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων προσανατολίζονται προς την ίδια 

κατεύθυνση. Ας δούμε δύο από αυτές για το προηγούμενο ερώτημα: 

«Μας το λέει!! Μας εξηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού». 

«Ναι, μας εξηγεί, αλλά θα μπορούσε να το κάνει και λίγο περισσότερο». 

Ωστόσο τα πιο μεγάλα και υποψιασμένα παιδιά μας αποτυπώνουν την 

πραγματική εικόνα της κατάστασης. Όπως φαίνεται από τις δοσμένες απαντήσεις 

των μαθητών στην παραπάνω ερώτηση, οι στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί 

άλλοτε γίνονται γνωστοί σε αυτούς, κι άλλοτε συμβαίνει το αντίθετο. Οι 

διδάσκοντες ενημερώνουν  τα παιδιά ότι παίζουν ένα παιχνίδι για να χαλαρώσουν ή 

να διασκεδάσουν. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι παρακάτω απαντήσεις 

τριών μαθητών: 

«Μας λέει η κυρία μας ότι αυτό το κάνουμε για να διασκεδάσουμε!!» 

«Μας το λέει σπανίως, γιατί κάποια παιχνίδια είναι μόνο για ξεκούραση, δεν 

έχουν κάποιο λόγο». 

«Ναι, ο κύριος μας το λέει αυτό για να ξέρουμε για ποιο λόγο παίζουμε το 

κάθε παιχνίδι». 

Παρόλα αυτά ορισμένοι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες μας 

ανακοίνωσαν ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ για το λόγο αυτών των δράσεων από τους 

δασκάλους τους. Όμως τα παιδιά αυτά δεν ρίχνουν το σφάλμα στον εκπαιδευτικό 

της Θεατρικής Αγωγής, αλλά αντίθετα τον δικαιολογούν γι’ αυτή του την ενέργεια 

ποικιλοτρόπως: Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποιες από τις απαντήσεις τους στο 

προηγούμενο ερώτημα: 

«Όχι (ενν. δεν μας ανακοινώνει το λόγο), για να καταλάβουμε εμείς μόνοι 

μας ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού…». 

«Όχι (ενν. δεν μας ανακοινώνει το λόγο), για να μην χάσουμε και πολύ χρόνο, 

γιατί το παιχνίδι που θα κάνουμε μπορεί να είναι μεγάλο». 

«Όχι δεν μας ανακοινώνει το λόγο, για να έχουμε αγωνία». 

«Όχι, για να μαντέψουμε μόνοι μας για ποιο λόγο το κάνουμε (ενν. το 

παιχνίδι)». 

Στην ερώτηση «Σας αρέσει η Θεατρική Αγωγή;», οι μαθητές απαντούν 

θετικά, δείχνοντας ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το αντικείμενο αυτό. Το τρίπτυχο 
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“διασκέδαση, γέλιο και παιχνίδι” έχει “μαγέψει” τα παιδιά και συναντάται διαρκώς 

στις απαντήσεις τους. Μερικές από αυτές παραθέτουμε αμέσως: 

«Μας αρέσει η Θεατρική Αγωγή, γιατί αυτή μας φτιάχνει το κέφι με τα 

παιχνίδια που έχει». 

«Είναι διασκεδαστικά και ωραία στο μάθημα». 

«Ναι, μου αρέσει η Θεατρική Αγωγή, γιατί παίζουμε, γελάμε και μαθαίνουμε 

πολλά πράγματα». 

«Γελάμε, παίζουμε ωραία παιχνίδια, περνάμε καλά». 

Ωστόσο μία νεαρή μαθήτρια τονίζει, ένα άλλο στοιχείο της Θεατρικής 

Αγωγής, που τη διαφοροποιεί από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα. Πρόκειται 

για την ευρηματικότητα και τη δημιουργική διάθεση, που αναπτύσσονται στα 

παιδιά, μέσω των εν λόγω δράσεων. Όπως υποστηρίζει το μικρό κορίτσι: «Η 

Θεατρική Αγωγή είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί εκεί πέρα βρίσκουμε νέες ιδέες και 

τις κάνουμε». 

Προσπαθώντας να αιτιολογήσουμε τον πολύ υψηλό βαθμό ενεργοποίησης 

των μαθητών στις δράσεις του εν λόγω αντικειμένου, τους θέτουμε την ερώτηση: 

«Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη Θεατρική Αγωγή από τις άλλες δραστηριότητες 

στο Ολοήμερο Σχολείο; Για ποιο λόγο». Σχεδόν το σύνολο των μαθητών 

τοποθετήθηκε θετικά στην παραπάνω ερώτηση. Αυτό που προξενεί ιδιαίτερη 

εντύπωση είναι η σύγκριση του εν λόγω αντικειμένου με τα υπόλοιπα μαθήματα 

του Προγράμματος. Τα παιδιά προτιμούν τη Θεατρική Αγωγή, αντιπαραβάλλοντας 

πολύ συχνά τις δράσεις της με αντίστοιχες στρεσογόνες καταστάσεις από το 

βεβαρυμμένο τους καθημερινό σχολικό πρόγραμμα. Ενδεικτικές για την παραπάνω 

εικόνα διαπιστώνονται οι απαντήσεις ορισμένων παιδιών στο προηγούμενο 

ερώτημα! 

«Γιατί παίζουμε (ενν. στη Θεατρική Αγωγή,) ενώ στα άλλα μαθήματα 

γράφουμε». 

«Κάνουμε διάλειμμα από το πρωινό που γράφουμε». 

«Ναι (ενν. τη βρίσκω πιο ενδιαφέρουσα), επειδή είναι ένα διάλειμμα από τα 

διαβάσματα». 

«Ναι, γιατί στις άλλες δραστηριότητες στο Ολοήμερο γράφουμε και 

κουράζεται το χέρι μας!!». 
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«Ναι, γιατί αυτή (ενν. η Θεατρική Αγωγή) μας ξεκουράζει από τα πολλά 

μαθήματα που έχουμε, μας αρέσει και γελάμε πολύ!!». 

Από τις υπόλοιπες απαντήσεις των παιδιών κυριαρχεί το ενδιαφέρον τους 

για το εν λόγω διδακτικό αντικείμενο, εξαιτίας του ευχάριστου κλίματος που 

δημιουργείται μέσα στην τάξη. Τα παιδιά δηλώνουν συνεχώς ότι διασκεδάζουν και 

ταυτόχρονα χαλαρώνουν σε αυτό το μάθημα. Επιπλέον παράγοντας που 

κινητοποιεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των συμμετεχόντων θεωρείται η 

ομαδικότητα και η συνεργασία, που αναπτύσσονται πολύ συχνά μέσα από τις 

δραστηριότητες του προγράμματος. Οι απόψεις των παιδιών είναι ξεκάθαρες για το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Ας παραθέσουμε μερικές από αυτές: 

«Μαθαίνουμε (ενν. στη Θεατρική Αγωγή) να συνεργαζόμαστε και να μην 

τσακωνόμαστε». 

«Είναι το πιο ωραίο μάθημα (ενν. η Θεατρική Αγωγή), επειδή διασκεδάζουμε 

και παίζουμε παιχνίδια». 

«Εγώ προτιμώ τη Θεατρική Αγωγή, γιατί παίζουμε ομαδικά παιχνίδια και έτσι 

μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε». 

«Και εμένα μου αρέσει  Θεατρική Αγωγή, γιατί χαλαρώνουμε!!». 

Όταν, όμως, οι ίδιοι οι μαθητές ερωτώνται αν υπάρχουν συμμαθητές τους, 

στους οποίους δεν αρέσει καθόλου η Θεατρική Αγωγή παρουσιάζονται κάπως 

επιφυλακτικοί και εκθέτουν διάφορους λόγους, για τους οποίους συμβαίνει αυτό το 

φαινόμενο. Ορισμένοι φέρνουν σαν δικαιολογία για την εν λόγω στάση των 

συμμαθητών τους την κούραση από το φόρτο εργασίας της σχολικής ημέρας. Οι 

απαντήσεις δύο κοριτσιών στο προηγούμενο ερώτημα παρουσιάζονται παρακάτω: 

«Είναι λίγοι αυτοί, στους οποίους δεν αρέσει η Θεατρική Αγωγή. Αυτοί 

μπορεί να βαριούνται ή να είναι κουρασμένοι». 

«Ναι (ενν. υπάρχουν λίγα παιδιά που δεν τους αρέσει η Θεατρική Αγωγή) 

γιατί αυτά είναι κουρασμένα και δεν θέλουν να παίζουν». 

Ορισμένοι μαθητές συμπεραίνουν ότι σε κάποιους φίλους τους δεν αρέσει 

το μάθημα αυτό, διότι κάνουν φασαρία, ενοχλούν την υπόλοιπη τάξη και δεν 

συμμετέχουν στις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες. Θεωρούν λοιπόν τη στάση 

τους αυτή ενδεικτική για την αδιαφορία τους απέναντι στο μάθημα. Ένα παιδί 

χαρακτηριστικά μας δηλώνει: 
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«Πιστεύω ότι υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν, δεν θέλουν να 

ακούσουν την κυρία και κάνουν βλακείες!!». Ένα κορίτσι από άλλο σχολείο 

αναφέρει για το ίδιο φαινόμενο: Υπάρχουν κάποια παιδάκια, στα οποία δεν αρέσει 

η Θεατρική Αγωγή, γιατί δεν παίζουν παιχνίδια μαζί μας!! Απλά κάθονται και 

βλέπουν και μαλώνουν!!». Δύο άλλοι μαθητές προσθέτουν την δική τους εκδοχή για 

τους λόγους, που δεν αρέσει σε ορισμένα παιδιά η Θεατρική Αγωγή. Οι απαντήσεις 

τους παρουσιάζονται παρακάτω: 

«Μπορεί να είναι λίγο βαρετά τα παιχνίδια γι’ αυτούς». 

«Γιατί κάνουν φασαρία στο μάθημα (ενν. ορισμένοι συμμαθητές μου)». 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω παιδιά, μία άλλη ομάδα μαθητών υποστηρίζει 

ότι το αντικείμενο αυτό αρέσει σε όλους τους συμμετέχοντες-δρώντες. Βλέποντας 

τους συμμαθητές τους να παίζουν και να περνούν ωραία, καταλήγει στο 

συμπέρασμα αυτό. Τα λόγια ενός μικρού κοριτσιού επιβεβαιώνουν την παραπάνω 

εικόνα: «Ναι, αρέσει σε όλους η Θεατρική Αγωγή, γιατί τους βλέπω να παίζουν και 

να γελάνε. Καταλαβαίνω πως τους αρέσει πάρα πολύ το μάθημα αυτό!!». 

Η συμμετοχή στα παιχνίδια και τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής 

ενθουσιάζει τους μαθητές. Στην ερώτηση «Σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα 

διάφορα παιχνίδια που ετοιμάζει ο/η κύριος/α σας στη Θεατρική Αγωγή;» αυτοί 

εκφράζονται θετικά διακείμενοι στο σύνολό τους. Τα παιδιά θεωρούν τις 

συγκεκριμένες δράσεις διασκεδαστικές και γεμάτες δημιουργικότητα. Είναι 

ξεκάθαρη αυτή η εικόνα και επιβεβαιώνεται και από τα λόγια των συμμετεχόντων 

στα παιχνίδια. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι καταθέτουν την άποψή τους, 

απαντώντας στην προηγούμενη ερώτηση: 

«Ναι (ενν. μου αρέσει), γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι διασκεδαστικά». 

«Τα παιχνίδια αυτά είναι διασκεδαστικά, συναρπαστικά, πολύ εύκολα». 

«Ναι, γιατί τα παιχνίδια που μας βάζει η κυρία είναι πολύ δημιουργικά και 

διασκεδαστικά για να παίξουν όλοι». 

Τα παιχνίδια, που πραγματοποιούνται από τους θεατρολόγους προκαλούν 

την ευχαρίστηση και το γέλιο των μαθητών: Δύο παιδιά μας ανακοινώνουν με 

ενθουσιασμό: 

«Ναι (ενν. μου αρέσει να παίρνω μέρος στα παιχνίδια), γιατί είναι πολύ 

ωραία και γελάμε με αυτά». 
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«Ναι, γιατί στη Θεατρική Αγωγή διασκεδάζουμε και γελάμε». 

Ορισμένοι μαθητές υποστηρίζουν ότι με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες 

ξεκουράζονται από το επίπονο καθημερινό σχολικό τους πρόγραμμα. Μία μαθήτρια 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Εμένα μου αρέσει να παίρνω μέρος στα παιχνίδια, γιατί 

ξεκουραζόμαστε». 

Η ομαδικότητα που καλλιεργείται μέσα από το Θεατρικό Παιχνίδι αρέσει 

πολύ στα παιδιά και τα ενεργοποιεί σε σημαντικό βαθμό να συμμετάσχουν στις 

σχετικές δράσεις. Μία μαθήτρια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μέσα στο 

παιχνίδι, θεωρώντας αυτήν ως ένα πολύ σπουδαίο παράγοντα για συμμετοχή στις 

δραστηριότητες του εν λόγω αντικειμένου. Η ίδια καταλήγει στο παρακάτω 

συμπέρασμα: 

«Εμένα προσωπικά μου αρέσει να είμαι σε ομάδα, να μη δουλεύω μόνη μου, 

επειδή είναι πολύ ωραία να συνεργάζεσαι και να παίζεις με τους φίλους σου». 

Μολονότι τα παιδιά δείχνουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τις δράσεις στη 

Θεατρική Αγωγή, έρχεται να μας προσγειώσει στην πραγματικότητα η δήλωση ενός 

κοριτσιού για την τήρηση του προγράμματος: «Μας αρέσει (ενν. να παίρνουμε 

μέρος στα παιχνίδια), αλλά πρέπει να έχουμε διαβάσει πρώτα τα μαθήματά μας και 

μετά να πάμε στη Θεατρική Αγωγή». Η παραπάνω τοποθέτηση του παιδιού 

επιβεβαιώνεται και μέσω των προσωπικών μας παρατηρήσεων. Σε αρκετές 

περιπτώσεις το πρόγραμμα δεν τηρείται, αλλά λαμβάνουν μέρος στα μαθήματα 

μόνο οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Αυτό έχει ως συνέπεια 

ο/η εκπαιδευτικός να μην πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του/της με μία 

σταθερή ομάδα παιδιών. Επιπλέον, μερικές φορές τα παιδιά διακόπτουν την ροή 

των ασκήσεων, καθώς μπαίνουν στην τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής ώρας, 

αποσπώντας ταυτόχρονα και την προσοχή των συμμαθητών τους. 

Οι γνώμες των παιδιών διχάζονται, όταν τα ρωτάμε για το βαθμό δυσκολίας 

των παιχνιδιών στη Θεατρική Αγωγή. Στο ερώτημα «σας δυσκολεύουν τα παιχνίδια 

που παίζετε με τον/την κύριο/α σας στη Θεατρική Αγωγή;» οι απόψεις των 

μαθητών είναι διαφορετικές. Μερικοί από αυτούς δηλώνουν απερίφραστα ότι τα 

δρώμενα που πραγματοποιούν με την εκπαιδευτικό της Θεατρικής Αγωγής είναι 

πολύ εύκολα και δεν τους δημιουργούν προβλήματα. Αυτό συμβαίνει κυρίως με 

τους μαθητές των μεγάλων τάξεων. Σημαντικός παράγοντας για την ευκολία ενός 
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παιχνιδιού θεωρείται σύμφωνα με τους μαθητές η σωστή επεξήγηση των κανόνων 

που το διέπουν από την εκπαιδευτικό. Κάποια παιδιά προσθέτουν: 

«Η κυρία μας λέει τους κανόνες των παιχνιδιών και μας εξηγεί». 

«Όχι, δεν με δυσκολεύουν τα παιχνίδια αυτά, επειδή η κυρία μας τα 

δείχνει». 

«Εμένα δε με δυσκολεύει κανένα παιχνίδι, γιατί μας τα εξηγεί η κυρία 

αναλυτικά και τα παίζουμε σωστά». 

Τα προβλήματα των μαθητών μεγαλώνουν, όταν αυτοί είναι κουρασμένοι. Η 

κούραση από το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες. Εξαιτίας αυτής, 

πολλοί θεωρούν μία άσκηση δύσκολη και προτιμούν να μην πάρουν μέρος σε αυτή. 

Ένας μαθητής διατυπώνει την παρακάτω άποψη: «Μας δυσκολεύουν κάποια 

παιχνίδια, στα οποία δεν μπορούμε να σκεφτούμε». Όταν τον ρωτάμε το λόγο που 

συμβαίνει αυτό, μας απαντά: «Γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι». Η φύση και το 

είδος μίας δραστηριότητας παίζει σημαντικό ρόλο και στο βαθμό δυσκολίας της-

σύμφωνα πάντα με τα παιδιά. Οι ασκήσεις που προϋποθέτουν τη σκέψη και μία πιο 

διεξοδική ανάλυση από πλευράς των μαθητών σίγουρα τους δυσκολεύουν και 

περισσότερο. Μία μαθήτρια επιβεβαιώνει τα λεγόμενα μας με το δικό της τρόπο. Η 

ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει: «Κάποιες φορές αυτά (ενν. τα παιχνίδια) μας 

δυσκολεύουν, επειδή πρέπει κάποια παιχνίδια πρώτα να τα επεξεργαστούμε». Ένας 

άλλος παράγοντας, που συντελεί στην αύξηση του επιπέδου δυσκολίας μίας 

δραστηριότητας διαπιστώνεται η ηλικία των μαθητών μίας τάξης. Τα μικρότερα 

παιδιά, σαφώς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα σε πιο σύνθετες δράσεις. 

Οι μαθητές (κυρίως οι μεγάλοι) το επισημαίνουν αυτό και μας το αναφέρουν. Ένα 

κορίτσι τονίζει: «Κάποιους άλλους (ενν. μαθητές), τους μικρούς, τους δυσκολεύουν 

πολύ τα παιχνίδια». 

Ένα ομαδικό παιχνίδι που απαιτεί τη συνεργασία πολλών παιδιών θεωρείται 

αυξημένης δυσκολίες γι’ αυτά. Είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να συμμετάσχουν 

σε ατομικό επίπεδο. Όταν αυτοί μπαίνουν σε ομάδα τα πράγματα δυσκολεύουν. 

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο γι’ αυτούς να καθυποτάξουν το «εγώ» στο «εμείς». Αυτό 

φαίνεται και στην απάντηση μίας μαθήτριας στο παραπάνω ερώτημα: 
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«Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία και φαντασία και αυτό κάνει τα 

παιχνίδια λίγο δύσκολα». 

«Επειδή μερικοί κάνουν φασαρία, δεν ακούν την κυρία και μετά αυτοί δεν 

παίζουν στα παιχνίδια». 

Για να διερευνήσουμε το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαθεματικών 

δράσεων που περιλαμβάνουν τη Θεατρική Αγωγή κατά την διάρκεια του πρωινού 

προγράμματος θέτουμε στα παιδιά το ακόλουθο ερώτημα: «Τα παιχνίδια που 

παίζετε με την κυρία σας στη Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο, τα κάνετε καθόλου 

και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον/την κύριο/α σας;». Από τις απαντήσεις των 

μαθητών γίνεται φανερό ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες οργανώνονται πολύ 

σπάνια από τους δασκάλους των παιδιών. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στην κάλυψη της ύλης. Αυτή τους η προτεραιότητα έχει 

μεταβιβασθεί (έστω και ασυναίσθητα) στα παιδιά, γεγονός, το οποίο τους προκαλεί 

ξεχωριστό άγχος. Μία μαθήτρια-απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση- μας 

παρουσιάζει ολοκάθαρα αυτή την εικόνα: 

«Εμείς δεν τα κάνουμε (ενν. τα παιχνίδια), γιατί προηγείται η ύλη της 

τετάρτης τάξης». Ένα άλλο παιδί δηλώνει χωρίς δισταγμό: «Σπάνια τα κάνουμε, 

αλλά πάντα σε σχέση με το μάθημα». Τα σχολικά βιβλία των διαφόρων μαθημάτων 

αποτελούν το “ευαγγέλιο της γνώσης” και κατευθύνουν απόλυτα τις 

δραστηριότητες των εκπαιδευτικών. Η αντίληψη “αν το λέει το σχολικό εγχειρίδιο 

είναι σωστό” τηρείται απαρέγκλιτα από πολλούς εκπαιδευτικούς, περιορίζοντας 

σημαντικά τα περιθώρια λήψης πρωτοβουλιών από μέρος τους. Η συγκεκριμένη 

κατάσταση έχει περάσει και στα παιδιά. Δύο μαθητές, αναφερόμενοι στα παιχνίδια 

που παίζουν στο Ολοήμερο περιγράφουν μία εικόνα άκρως απογοητευτική: «Αν 

είναι να μας λέει το βιβλίο να το κάνουμε, τότε το παίζουμε (ενν. το παιχνίδι). 

Αλλιώς δεν το παίζουμε!!». 

«Δεν τα παίζουμε καθόλου συχνά, γιατί τα βιβλία μας δεν γράφουν πολλές 

φορές τέτοια πράγματα». 

Ιδιαίτερη σημασία για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων τέτοιου είδους 

στο πρωινό πρόγραμμα διαδραματίζουν ο χώρος και ο χρόνος, κατά τον οποίο 

οργανώνονται αυτές. Οι ελλείψεις σε υποδομές πολλές φορές αποθαρρύνουν την 
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εκτέλεση παρόμοιων δράσεων. Όταν οι μαθητές τοποθετούνται για το ζήτημα των 

δραστηριοτήτων, είναι απόλυτοι: 

«Όχι ποτέ δεν τα κάνουμε (ενν. τα παιχνίδια), γιατί είναι πολύ στριμωγμένος 

ο χώρος με τα θρανία». 

«Εμάς η τάξη δεν μας χωράει, γιατί έχει θρανία». 

Αποτρεπτικά λειτουργεί και ο χρόνος πραγματοποίησης αυτών των 

δρωμένων. Κατά την πρωινή ζώνη λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους δράστηριότητες, 

όταν ο χρόνος επαρκεί και αφού πρώτα ολοκληρωθούν τα μαθήματα των παιδιών. 

Οι μαθητές παρουσιάζονται άκρως περιγραφικοί για την παραπάνω κατάσταση: 

«Σπάνια παίζουμε, όταν μας μένει χρόνος». 

«Παίζουμε παιχνίδια μόνο στον ελεύθερο χρόνο, αλλιώς κάνουμε μόνο 

μαθήματα». 

«Πολλές φορές η κυρία δεν μας αφήνει να τα παίζουμε, ακόμα και αν το 

γράφει το βιβλίο, γιατί μπορεί να μην έχουμε χρόνο». 

Σε γενικές γραμμές, παρόμοιες δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 

ώρες μη βασικών μαθημάτων. Όπως της Ευέλικτης Ζώνης και των Τεχνικών. Τα 

παιδιά επιβεβαιώνουν την συγκεκριμένη κατάσταση με τα λεγόμενά τους: 

 «Όχι πολλά, αλλά κάποια ναι, τα κάνουμε στην Ευέλικτη Ζώνη». 

 «Τα κάνουμε, όταν έχουμε Τεχνικά». 

Πάντως, η πλειοψηφία των μαθητών υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται η 

σύνδεση των δραστηριοτήτων της Θεατρικής Αγωγής με τα μαθήματα της πρωινής 

ζώνης. Ένα αγόρι τονίζει γι’ αυτό το θέμα: «Όχι, αυτά είναι άγνωστα για τους 

υπόλοιπους το πρωί». Ένα άλλο παιδί προσθέτει: «Δεν τα κάνουμε καθόλου αυτά 

στο πρωινό σχολείο». 

Με ποιο τρόπο, όμως οργανώνονται οι σχετικές δραστηριότητες και πως 

εργάζονται οι μαθητές μέσα στην τάξη; Για να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με τα 

παραπάνω ζητήματα θέσαμε στα παιδιά το ερώτημα: «Στα παιχνίδια, που κάνετε 

με τον/την κύριο/α σας κυρία στη Θεατρική Αγωγή χωρίζεστε σε ομάδες ή παίζετε 

συνήθως μόνοι σας;» 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων μας δηλώνει ότι ο τρόπος εργασίας μέσα 

στην τάξη εξαρτάται από τη φύση της δραστηριότητας που επιλέγεται να 

πραγματοποιηθεί. Ορισμένες φορές προτιμώνται ομαδικές δράσεις και σε άλλες, 
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πάλι, περιπτώσεις το σύνολο των παιδιών εργάζεται σε ατομικό επίπεδο. Ας 

καταθέσουμε ορισμένες αντιπροσωπευτικές απαντήσεις των μαθητών στην 

παραπάνω ερώτηση: 

«Καμιά φορά (ενν. η κυρία) μας χωρίζει σε ομάδες και καμιά φορά παίζουμε 

μόνοι μας». 

«Μερικές φορές η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες και μερικές φορές όχι, 

επειδή τα παιχνίδια παίζονται έτσι». 

«Η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες, αλλά δεν είναι πάντα το παιχνίδι ομαδικό. 

Μερικές φορές αυτό είναι και ατομικό». 

Ο τρόπος διαχωρισμού, επίσης, των παιδιών σε ομάδες διαφέρει ανάλογα 

με την περίπτωση. Ως επί το πλείστον ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που προχωρά 

στην συγκρότηση των ομάδων. Αυτό συμβαίνει για να αποφεύγονται πιθανές 

διαφωνίες και συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη τους. Τα παιδιά επιβεβαιώνουν με 

τα λόγια τους την παραπάνω εικόνα: «Λέει η κυρία μας, ο ένας θα πάει εδώ, ο 

άλλος θα πάει εκεί και έτσι μας βάζει σε ομάδες». 

«Η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες, όταν είμαστε πολλά παιδιά» 

Σε ορισμένες περιπτώσεις (και για να αποφεύγονται οι διαμαρτυρίες των 

παιδιών) η τάξη χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες. Την ομάδα των αγοριών και την 

αντίστοιχη των κοριτσιών. Ο διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες με βάση το φύλο 

τους διευκολύνει πολύ τους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί αυξημένο ανταγωνισμό 

και ενδιαφέρον μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. Για ακόμη μία φορά, τα 

λεγόμενα των παιδιών αποτελούν ένα αδιάψευστο μάρτυρα της πραγματικότητας 

μέσα στην τάξη: 

«Μερικές φορές (ενν. η κυρία) μας χωρίζει σε αγόρια και κορίτσια». 

«Η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες, αγόρια-κορίτσια…» 

Ωστόσο μερικοί μαθητές μας δήλωσαν ότι τις περισσότερες φορές η τάξη 

τους εργάζεται σε ατομικό επίπεδο. Οι παραπάνω γνώμες των παιδιών φαίνεται να 

ταιριάζουν πιο πολύ με την εικόνα που συναντήσαμε κι εμείς στις τάξεις κατά την 

περίοδο των παρατηρήσεων μας. Ενδεικτικές είναι οι απαντήσεις μερικών μαθητών 

για το εν λόγω θέμα: 

«Τις πιο πολλές φορές είμαστε μόνοι μας». 

«Παίζουμε μόνοι μας». 



 299 

«Συνήθως παίζουμε μόνοι μας. Σπανίως χωριζόμαστε σε ομάδες!!». 

Επιδιώκοντας να διαπιστώσουμε τις επιθυμίες των μαθητών, αναφορικά με 

τον τρόπο εργασίας τους μέσα στην τάξη τους ρωτήσαμε: «Σας αρέσει να 

συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας στη Θεατρική Αγωγή και για ποιο λόγο;». 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το σύνολο των παιδιών τοποθετήθηκε θετικά στο 

παραπάνω ερώτημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, διαθέτει η αιτιολόγηση της 

συγκεκριμένης θέσης από τους μαθητές. Οι συμμετέχοντες επιδιώκουν τη 

συνεργασία μέσα στην τάξη, καθώς οι ίδιοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο 

βοηθάει ο ένας τον άλλο στις πραγματοποιούμενες δράσεις. Δύο παιδιά 

υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη, λέγοντας: 

«Συνεργαζόμαστε, βοηθάμε ο ένας τον άλλο!! Και όποιος δεν ξέρει πώς να 

κάνει κάτι, τον βοηθάει ο άλλος!!». 

«Μου αρέσει να συνεργαζόμαστε με τους φίλους μου, γιατί αυτοί με 

βοηθούν να κάνω πράγματα, που δεν μπορώ μόνος μου!». 

Μία άλλη ομάδα μαθητών υποστηρίζει τη συμμετοχή της σε ομαδικές 

δραστηριότητες, θεωρώντας τη συνεργασία ως το “κλειδί” για να γίνει μία άσκηση 

εύκολη. Ένα αγόρι μας δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ναι, γιατί είναι πιο εύκολο, αν 

συνεργαζόμαστε». 

Το πλεονέκτημα της συνεργασίας στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τονίζουν αρκετοί μαθητές. Σύμφωνα με τα λεγόμενά 

τους: 

«Αν συνεργαζόμαστε, κερδίζουμε περισσότερο χρόνο». 

«Ναι, μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί έτσι 

τελειώνουμε πιο γρήγορα (ενν. τις δραστηριότητες) και έχουμε χρόνο για να 

παίξουμε και πιο πολλά παιχνίδια». 

Αρκετά παιδιά θεωρούν τη συνεργασία ιδιαίτερα σημαντική για την άντληση 

ιδεών σε επίπεδο ομάδας. Οι ίδιοι μαθητές υποστηρίζουν ότι με αυτή μπορούν να 

τεθούν στα πλαίσια της “ιδεοθύελλας (brainstorming)” αρκετές ιδέες και τρόποι 

επεξεργασίας ενός θέματος. Αντιπροσωπευτικές δηλώσεις παιδιών κατατίθενται 

παρακάτω: 

«Αν είμαστε ενωμένοι (ενν. σε ομάδες) είναι καλύτερα. Επειδή μπορούμε να 

σκεφτούμε πιο πολλά πράγματα». 
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«Ναι, μ’ αρέσει να συνεργάζομαι, γιατί όλοι μαζί βάζουμε πολλές ιδέες και 

γίνεται έτσι πιο ευχάριστο το παιχνίδι». 

«Ναι (ενν. μ’ αρέσει η συνεργασία), γιατί έτσι μπορείς να πάρεις πιο πολλές 

ιδέες από τους άλλους». 

Στα θετικά σημεία της συνεργασίας, μία άλλη ομάδα μαθητών προσθέτει την 

επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων και τη δημιουργία νέων φίλων. Όπως 

επισημαίνουν αυτά τα παιδιά: 

«Ερχόμαστε κοντά στους άλλους». 

«Ναι, μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί έτσι 

ερχόμαστε πιο κοντά!!». 

«Διασκεδάζουμε, μπορούμε και είμαστε πιο κοντά, κάνουμε καινούριους 

φίλους και γνωρίζουμε καινούργια πρόσωπα». 

«Ναι (ενν. μου αρέσει η συνεργασία), γιατί έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα». 

Υπονοούμενα για τον τρόπο εργασίας των παιδιών στα άλλα μαθήματα 

αφήνει ένα κορίτσι, κάνοντας αναφορά για τη μονομέρεια και την καλλιέργεια της 

ατομικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε αυτά. Όπως η ίδια επισημαίνει: 

«Ναι, μου αρέσει αυτό (ενν. η ομαδικότητα), γιατί στα άλλα μαθήματα δεν 

μπορούμε να συνεργαστούμε!!» 
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II. Δραστηριότητες-Θεματολογία-Επάρκεια χρόνου- 

Ρόλος Eκπαιδευτικού 

• Πραγματοποιούμενες Δραστηριότητες 

• Θεματολογία (Πηγές Άντλησης) Δραστηριοτήτων 

• Επάρκεια Διδακτικού Χρόνου 

• Ρόλοι που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός στο μάθημα 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας 

επεξεργαζόμαστε πληροφορίες και στοιχεία, που αφορούν πρωτίστως στις 

εκτελεσθείσες δραστηριότητες. Σε αυτό το μέρος της μελέτης γίνεται, επίσης, 

αναφορά στη θεματολογία των εν λόγω δράσεων, στο χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωσή τους και στο/στους ρόλο/ους, που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός της 

αντίστοιχης ειδικότητας στο μάθημα. Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται να 

συμπληρώσουν την εικόνα του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο τμήμα της μελέτης. Ο τρόπος ανάλυσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων της παρατήρησης ακολουθεί ως προς τη δομή και το 

περιεχόμενο τα παραπάνω τμήματα της εν λόγω εργασίας (για καθεμία σχολική 

μονάδα ξεχωριστά): 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Από τη θεατρολόγο της συγκεκριμένης 

σχολικής μονάδας προτιμώνται περισσότερο δράσεις παντομίμας και 

αυτοσχεδιασμών. Σπανιότερα η ίδια επιλέγει ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Τα 

θέματα των δραστηριοτήτων της αναφέρονται στην καθημερινή ζωή του ατόμου. Ο 

χρόνος για τις πραγματοποιούμενες δράσεις επαρκεί σχεδόν πάντα. Κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει, ως επί το πλείστον, το 

ρόλο του συντονιστή και τον αντίστοιχο του δημιουργού της κατάλληλης 

ατμόσφαιρας στην τάξη. Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζουμε σε αυτήν και 

διάφορους άλλους ρόλους (εμψυχώτρια, φορέας ερεθισμάτων στα παιδιά και 

ψυχοπαιδαγωγός). 

13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Τις περισσότερες φορές η εκπαιδευτικός 

δεν πραγματοποιεί διάφορα θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα, αλλά σπαταλάει το 

χρόνο της στην προετοιμασία των μικρών τάξεων για τα μαθήματα της επόμενης 

μέρας. Όταν η ίδια κάνει Θεατρική Αγωγή επιλέγει για δραστηριότητες διάφορες 
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ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού και παντομιμικής αναπαράστασης. Δεν εκλείπουν 

από το πρόγραμμά της και οι λεγόμενες ασκήσεις προθέρμανσης-χαλάρωσης των 

μαθητών. Αυτή αντλεί τα θέματά της από την καθημερινότητα, το ζωικό βασίλειο 

και τον κόσμο της μουσικής. Στο σύνολο των δράσεων που αυτή οργανώνει με τα 

παιδιά του σχολείου, ο χρόνος επαρκεί και δεν εγκαταλείπονται οι σχετικές 

δραστηριότητες, πριν την ολοκλήρωσή τους. Ως προς τους ρόλους που αυτή 

αναλαμβάνει στο μάθημα διαπιστώνουμε μία ποικιλία (βλ. εμψυχώτρια, 

συντονίστρια, ψυχοπαιδαγωγός και δημιουργός της κατάλληλης ατμόσφαιρας). 

16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Προτεραιότητα σε δράσεις 

αυτοσχεδιασμού και παντομιμικής αναπαράστασης δίνει η εκπαιδευτικός και στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σε μία περίπτωση αυτή προχωρά στην αφήγηση 

ενός παραμυθιού για να ξεκουράσει και να χαλαρώσει τους μαθητές της. Η 

θεματολογία των δραστηριοτήτων, που αυτή επιλέγει, έχει ληφθεί απ’ την 

καθημερινή ζωή, τα επαγγέλματα και το χώρο των παραμυθιών. Στο σύνολο των 

δρωμένων ο χρόνος φαίνεται να είναι αρκετός και δεν παρατηρείται το φαινόμενο 

της διακοπής κάποιας δραστηριότητας με την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. Οι 

ρόλοι που αναλαμβάνονται, ως επί το πλείστον, από την εκπαιδευτικό είναι αυτοί 

του συντονιστή και του φορέα των ερεθισμάτων στην τάξη. Σε αρκετές περιπτώσεις 

η ίδια μετατρέπεται σε εμψυχώτρια και δημιουργό της κατάλληλης ατμόσφαιρας. 

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός 

πραγματοποιεί μία ποικιλία δραστηριοτήτων στη σχολική μονάδα, όπου αυτή 

εργάζεται. Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεών μας εντοπίσαμε δράσεις 

αυτοσχεδιασμών, κατασκευών (φιγούρες θεάτρου), ασκήσεις Θεατρικού 

Παιχνιδιού, πρόβες για τη σχολική γιορτή της λήξης του έτους και παιχνίδια στην 

αυλή του σχολείου. Τα θέματα που επιλέγονται από αυτή είναι παρμένα από την 

καθημερινότητα και τον φανταστικό χώρο του παιχνιδιού και των Εικαστικών. Τις 

περισσότερες φορές ο χρόνος είναι αρκετός για την ολοκλήρωση των δρωμένων. 

Μόνο σε δύο περιπτώσεις (κατασκευής φιγούρων) αυτός δεν αρκεί και οι 

δραστηριότητες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Η συγκεκριμένη θεατρολόγος επιδιώκει 

να εντάξει σταδιακά τους μαθητές της σε ένα “κλίμα παιχνιδιού”, γι’ αυτό και 

αρχίζει αρκετά συχνά το μάθημά της με ασκήσεις χαλάρωσης-προθέρμανσης της 

τάξης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η ίδια αναλαμβάνει ως επί το πλείστον το 
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ρόλο του συντονιστή και του δημιουργού της κατάλληλης ατμόσφαιρας. Σπανιότερα 

αυτή αναδεικνύεται σε εμψυχώτρια, ψυχοπαιδαγωγός και προμηθευτής υλικού στα 

παιδιά. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου:  αντίστοιχη ποικιλία δράσεων 

παρατηρείται και στην εν λόγω σχολική μονάδα. Η εκπαιδευτικός που εργάζεται σε 

αυτό το σχολείο πραγματοποιεί κυρίως ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Ωστόσο 

δεν απουσιάζουν από το πρόγραμμά της και οι δραστηριότητες αυτοσχεδιασμών, 

παντομίμας και κατασκευών (φιγούρες κουκλοθεάτρου). Επίσης, σπανιότερα 

εντοπίσαμε ανάμεσα στα δρώμενα, παιχνίδια στην αυλή του σχολείου και ασκήσεις 

παρατηρητικότητας και αγωγής του λόγου. Πηγές της θεματολογίας των εν λόγω 

δραστηριοτήτων αποτελούν η καθημερινή ζωή του ατόμου, τα Μ.Μ.Ε., ο 

αθλητισμός, η γλώσσα και τα Εικαστικά. Ορισμένες ασκήσεις είχαν ως θέμα τους 

και την Κυκλοφοριακή Αγωγή των παιδιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

διαπιστώθηκε η έναρξη του προγράμματος των δραστηριοτήτων με ασκήσεις 

προθέρμανσης των μαθητών, έτσι ώστε αυτοί να ενταχθούν πιο χαλαρά σε αυτό το 

περιβάλλον του παιχνιδιού. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας φαίνεται να μην 

προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στην εκπαιδευτικό για την ολοκλήρωση μίας 

δραστηριότητας. Ωστόσο, εντοπίσαμε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο 

χρόνος δεν ήταν αρκετός για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 

(κυρίως κατασκευών). Η εκπαιδευτικός διατηρεί τις περισσότερες φορές ρόλο 

συντονιστή στο μάθημα. Κατά τη διάρκεια των δρωμένων αυτή μετατρέπεται σε 

βοηθό των μαθητών, ψυχοπαιδαγωγό και φορέα ερεθισμάτων στην τάξη της. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Ο εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας επιλέγει στο πρόγραμμά του δραστηριότητες 

Θεατρικού Παιχνιδιού.  Η ώρα καλύπτεται με τέτοιου είδους δράσεις. Σπάνια αυτός 

ξεκινάει το μάθημά του με ασκήσεις προθέρμανσης-ενεργοποίησης των παιδιών. 

Πηγές άντλησης των θεμάτων, που αυτός επιλέγει, αποτελούν τα πάσης φύσεως 

παιχνίδια και ο αθλητισμός. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

σχετικών δράσεων είναι αρκετός. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας 

ολοκληρώνονται όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός 

εμψυχώνει και συντονίζει τους μαθητές του, τους παρέχει τα αναγκαία ερεθίσματα 

και φροντίζει για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στην τάξη. 
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43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Αντίστοιχης μορφής δραστηριότητες 

(Θεατρικά Παιχνίδια) επιλέγονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και σε αυτό το σχολείο. 

Οι ρόλοι, που αυτός αναλαμβάνει, παραμένουν σταθεροί και σε αυτήν την 

περίπτωση (εμψυχωτής, συντονιστής, φορέας ερεθισμάτων και δημιουργός της 

κατάλληλης ατμόσφαιρας). Η θεματολογία των δράσεων στηρίζεται κυρίως στον 

άξονα του παιχνιδιού και της κίνησης. Ο χρόνος ως επί το πλείστον διαπιστώνεται 

αρκετός για την πραγματοποίηση των ασκήσεων. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Η εκπαιδευτικός που πραγματοποιεί τα 

μαθήματά της στην εν λόγω σχολική μονάδα, επιλέγει την εφαρμογή ενός 

προγράμματος δραστηριοτήτων με πολλαπλό περιεχόμενο. Ως επί το πλείστον, η 

ίδια προτιμά ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Από το ρεπερτόριο της δεν 

απουσιάζουν, ωστόσο, και τα δρώμενα που περιλαμβάνουν αυτοσχεδιασμούς και 

εργαστήριο γραφής. Οι παραπάνω δράσεις καλύπτουν μία ευρεία θεματική. Οι 

πηγές άντλησης των θεμάτων της προέρχονται τόσο από τις περιοχές των ταξιδιών, 

της υγιεινής διατροφής, όσο και από τις αντίστοιχες της καθημερινότητας και του 

κόσμου των παραμυθιών. Η διδακτική ώρα του μαθήματος θεωρείται αρκετή για 

την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Και σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε 

την εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της κυρίως 

τους ρόλους της εμψύχωσης και του συντονισμού των μαθητών. Πολύ συχνά, 

επίσης, η ίδια παρέχει στα παιδιά τα απαιτούμενα ερεθίσματα και διαμορφώνει την 

κατάλληλη ατμόσφαιρα για παιχνίδι. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Ποικιλία δράσεων παρατηρείται και σε αυτήν 

την περίπτωση. Η εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής χρησιμοποιεί στο μάθημά 

της την παντομίμα, τον αυτοσχεδιασμό και τις ασκήσεις του Θεατρικού Παιχνιδιού. 

Η θεματολογία των δραστηριοτήτων της προέρχεται από την καθημερινότητα των 

παιδιών και από το μαγικό κόσμο του διαστήματος. Η ίδια, φροντίζει νε ελέγχει τη 

χρονική διάρκεια των πραγματοποιούμενων δράσεων, καθώς, μόλις σε μία 

περίπτωση, παρατηρήθηκε η μη ολοκλήρωση ενός δρωμένου με το πέρας της 

διδακτικής ώρας. Κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων της η εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει ένα πλήθος ρόλων (εμψυχώτρια, συντονίστρια των δρωμένων, 

δημιουργός ατμόσφαιρας, ψυχοπαιδαγωγός και φορέας ερεθισμάτων) 
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5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Οι ίδιοι ακριβώς ρόλοι με τους 

προηγούμενους αναλαμβάνονται από την εκπαιδευτικό και στη συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα. Από αυτήν επιλέγονται κυρίως δραστηριότητες, που έχουν ως 

βάση τους την παντομιμική αναπαράσταση της πραγματικότητας και τον 

αυτοσχεδιασμό. Σπανιότερα η ίδια προτιμά ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Σε μία 

περίπτωση διαπιστώθηκε η αφήγηση ενός παραμυθιού από την εκπαιδευτικό στους 

κουρασμένους μαθητές της. Με βάση τα προηγούμενα, γίνεται αντιληπτό ότι η 

θεματολογία για τις συγκεκριμένες δράσεις αντλείται από την καθημερινότητα του 

παιδιού, την περιοχή των παραμυθιών και την αντίστοιχη του διαστήματος. Σε 

καμία περίπτωση δεν παρουσιάστηκε στην εκπαιδευτικό το πρόβλημα της έλλειψης 

του χρόνου για την ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας. 

15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Προτεραιότητα από την εκπαιδευτικό 

δίνονται στις ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού. Σπανιότερα η ίδια πραγματοποιεί 

δράσεις με άξονα τον αυτοσχεδιασμό και την παντομίμα. Η θεματική των 

συγκεκριμένων δρωμένων περιλαμβάνει στοιχεία της καθημερινότητας των 

μαθητών, του φυσικού τους περιβάλλοντος και του κόσμου των παιχνιδιών. Η 

διαχείριση του χρόνου από την εκπαιδευτικό θεωρείται άψογη. Πάντα, αυτή 

προλαβαίνει να τελειώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, πριν χτυπήσει το 

κουδούνι. Τις περισσότερες φορές η ίδια αναλαμβάνει χρέη εμψυχωτή και 

συντονιστή των ομάδων. Άλλοτε πάλι τη συναντάμε σε ρόλο ψυχοπαιδαγωγού και 

δημιουργού του κατάλληλου κλίματος στην τάξη. Σε μία περίπτωση η θεατρολόγος 

συμμετείχε στις δράσεις ως συμπαίκτης των μαθητών. 

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Πριν από κάθε οργανωμένη δράση, 

η θεατρολόγος επιδίδεται σε ορισμένα παιχνίδια προθέρμανσης-χαλάρωσης της 

τάξης της. Ο αυτοσχεδιασμός κατέχει ξεχωριστή θέση στο ρεπερτόριο των 

δρωμένων της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Σπανιότερα η ίδια επιλέγει για το 

πρόγραμμά της ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού ή τη δημιουργία δραματικών 

κειμένων (μέσω ενός Εργαστηρίου Γραφής). Μία ώρα αφιερώνεται στις πρόβες των 

παιδιών για τη γιορτή της λήξης του σχολικού έτους. Ως πηγές άντλησης των 

θεμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων επιλέγονται από την εκπαιδευτικό ο κόσμος 

του παιχνιδιού και ο αντίστοιχος των παραμυθιών. Η κατάσταση παρουσιάζεται 

μπερδεμένη ως προς τον απαιτούμενο χρόνο για την πραγματοποίηση των σχετικών 
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ασκήσεων. Άλλοτε αυτός θεωρείται αρκετός για την ολοκλήρωση τους, και σε άλλες 

περιπτώσεις (ιδίως όταν γίνεται φασαρία στην τάξη) το κουδούνι προλαβαίνει την 

οποιαδήποτε επεξεργασία και παρουσίαση ενός θέματος. Για ακόμη μία φορά η 

εκπαιδευτικός φαίνεται να αναλαμβάνει ποικιλία ρόλων κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (εμψυχώτρια, συντονίστρια, ψυχοπαιδαγωγός, δημιουργός του 

κατάλληλου κλίματος και πολλές φορές ακόμα και προμηθευτής υλικού στα παιδιά. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Η θεατρολόγος της 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας σπάνια (μόνο μία φορά) αρχίζει το μάθημά της με 

δραστηριότητες προθέρμανσης-χαλάρωσης των παιδιών) η ίδια ενσωματώνει στο 

πρόγραμμά της μία ευρύτατη “γκάμα” παιχνιδιών (αυλής ή θεατροπαιχνίδια). 

Άλλοτε πάλι αυτή δείχνει προτίμηση στις μουσικοκινητικές δραστηριότητες, το 

Θεατρικό Παιχνίδι και την αφήγηση παραμυθιών στους μικρούς μαθητές. Η 

θεματολογία των συγκεκριμένων δράσεων προέρχεται από τον κόσμο του 

παιχνιδιού και τον αντίστοιχο των παραμυθιών. Ο χρόνος, που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των δρωμένων, τις περισσότερες φορές επαρκεί. Σε μία, μονάχα, 

περίπτωση τα παιδιά δεν πρόλαβαν να τελειώσουν το παιχνίδι τους και γι’ αυτό 

προτίμησαν να μείνουν μέσα στο διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η 

εκπαιδευτικός αναλαμβάνει, ως επί το πλείστον, χρέη συντονιστή των μαθητών, 

ψυχοπαιδαγωγού και δημιουργού της κατάλληλης ατμόσφαιρας στην τάξη. Άλλοι 

ρόλοι, που η ίδια αναλαμβάνει, σχετίζονται με την εμψύχωση των συμμετεχόντων 

στα δρώμενα, την προμήθεια υλικού στους μαθητές και την παροχή ερεθισμάτων 

σε αυτούς. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Σε ορισμένες περιπτώσεις η 

εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής εισάγει σταδιακά τους μαθητές της στο κλίμα 

του παιχνιδιού με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων χαλάρωσης και 

προθέρμανσης των συμμετεχόντων. Η ίδια εκφράζει την προτίμησή της σε 

αυτοσχεδιαστικές δράσεις. Μία φορά διαπιστώσαμε την οργάνωση δρωμένων 

Θεατρικού Παιχνιδιού. Αφετηρία για τις παραπάνω δραστηριότητες και πηγή 

έμπνευσης της εκπαιδευτικού αποτελούν η καθημερινή ζωή του παιδιού, τα 

επαγγέλματα και τα φρούτα. Ο χρόνος που διατίθεται για την ολοκλήρωση ενός 

θέματος, άλλοτε επαρκεί, και άλλοτε παρουσιάζεται ιδιαίτερα σύντομος, 

δημιουργώντας προβλήματα στις ομάδες των παιδιών. Η εκπαιδευτικός, κατά τη 
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διάρκεια του μαθήματος αναλαμβάνει ένα πολυσύνθετο ρόλο. Σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις, αυτή εμψυχώνει τους συμμετέχοντες, συντονίζει τα παιδιά στις 

δράσεις, φροντίζει για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος στην τάξη και- 

προπάντων-αναλαμβάνει χρέη ψυχοπαιδαγωγού και φορέα ερεθισμάτων των 

παιδιών. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Οι δραστηριότητες σταδιακής 

εισαγωγής-προθέρμανσης των μαθητών στο κλίμα του παιχνιδιού προτιμώνται 

σχεδόν πάντοτε από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Η ίδια δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

σε αυτοσχεδιαστικές δράσεις και στις ασκήσεις της παντομιμικής αναπαράστασης 

της πραγματικότητας. Πηγές άντλησης των θεμάτων της αποτελούν η καθημερινή 

ζωή του ατόμου, τα παραμύθια, τα επαγγέλματα και το περιβάλλον. Η θεματολογία 

των παιχνιδιών, που η ίδια επιλέγει, περιλαμβάνει ακόμη τις περιοχές της 

διαφήμισης (Μ.Μ.Ε.) και την αντίστοιχη του διαστήματος. Ο χρόνος, που διατέθηκε 

από αυτήν για την οργάνωση και πραγματοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων, 

επαρκούσε για την ολοκλήρωσή τους. Για μια ακόμη φορά, η θεατρολόγος 

αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια των δρωμένων μία σειρά από ρόλους (εμψυχώτρια, 

συντονίστρια, μαιευτήρας ιδεών, βοηθός, φορέας ερεθισμάτων, ψυχοπαιδαγωγός, 

δημιουργός της κατάλληλης ατμόσφαιρας). 

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Σε αυτό το σχολείο οι ρόλοι που 

αναλαμβάνονται, ως επί το πλείστον, από τη διδάσκουσα αφορούν στο συντονισμό 

των δράσεων και στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος μέσα στην τάξη κατά 

την διάρκεια των μαθημάτων. Η ίδια, ωστόσο, αρκετές φορές αναλαμβάνει χρέη 

ψυχοπαιδαγωγού, φορέα ερεθισμάτων και μαιευτήρα ιδεών στα παιδιά, καθώς 

επίσης και εμψυχώτριας. Τα δρώμενα που αυτή επιλέγει να πραγματοποιήσει στην 

τάξη της περιλαμβάνουν κυρίως την παντομίμα και τον αυτοσχεδιασμό. Η 

θεματολογία των δραστηριοτήτων ποικίλει. Άλλοτε αυτή προέρχεται από την 

καθημερινότητα και τη σχολική ζωή των μαθητών, και άλλοτε η ίδια οργανώνει 

δράσεις από το “χώρο των επαγγελμάτων”. Ο χρόνος που διατίθεται από την ομάδα 

των συμμετεχόντων για την ολοκλήρωση των δρωμένων θεωρείται αρκετός. 

Πάντοτε οι δράσεις τελειώνουν, πριν χτυπήσει το κουδούνι για τη λήξη της 

διδακτικής ώρας. 
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Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Η εκπαιδευτικός του εν λόγω 

σχολείου επιδίδεται μαζί με τους μαθητές της σε διάφορα θεατρικά παιχνίδια, τα 

οποία ψυχαγωγούν και χαλαρώνουν τα παιδιά. Σπανιότερα, αυτή πραγματοποιεί 

δράσεις Θεατρικού Αναλογίου και αφήγησης παραμυθιών. Η θεματική των 

δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει στοιχεία από το μαγικό κόσμο του Θεάτρου και 

των παραμυθιών. Σε κάθε περίπτωση τα δρώμενα ολοκληρώνονται, πριν τη λήξη 

της διδακτικής ώρας του μαθήματος. Η διδάσκουσα εμψυχώνει τα παιδιά, 

συντονίζει τις δράσεις τους, ρυθμίζει τυχόν έριδες και διαφωνίες μεταξύ των 

μαθητών, τους βοηθάει και γενικότερα φροντίζει για τη δημιουργία του κατάλληλου 

κλίματος μέσα στην τάξη. 

Επιχειρώντας μία σύνοψη των παραπάνω αποτελεσμάτων της παρατήρησης 

διαπιστώνουμε τα εξής: 

Πραγματοποιούμενες Δραστηριότητες 

Με μία γρήγορη ματιά μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι από τους 

εκπαιδευτικούς της Θεατρικής Αγωγής προτιμώνται οι δραστηριότητες εκείνες, οι 

οποίες δεν διαθέτουν υψηλό κόστος και δεν απαιτούν σπουδαία υλικοτεχνική 

υποδομή. Πρόκειται για δράσεις, οι οποίες μπορούν να οργανωθούν σε 

οποιοδήποτε χώρο και χρόνο. Οι θεατρολόγοι εφαρμόζουν στο Ολοήμερο Σχολείο, 

ως επί το πλείστον, ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού, αυτοσχεδιασμών και 

παντομιμικής αναπαράστασης της πραγματικότητας. Οι ίδιοι επιλέγουν αυτές τις 

δραστηριότητες, αφού δεν κουράζουν υπερβολικά τα παιδιά, αλλά αντιθέτως τα 

ψυχαγωγούν και τα χαλαρώνουν από το ιδιαίτερα κοπιαστικό καθημερινό σχολικό 

πρόγραμμα. Δεν απαιτούν σημαντικό πνευματικό μόχθο από τους δρώντες και 

διαθέτουν ως κύριο συστατικό τους το παιχνίδι, που προκαλεί το ενδιαφέρον και 

την δραστηριοποίηση των μαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται η 

σύνδεση του συγκεκριμένου αντικειμένου με τα Εικαστικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως 

όταν πραγματοποιούνται κάποιες κατασκευές (π.χ. κούκλας ή φιγούρας από χαρτί 

και εφημερίδα). Όταν τα παιδιά παρουσιάζονται αρκετά κουρασμένα, οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν ακόμη πιο χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως η αφήγηση 

παραμυθιών και το ελεύθερο παιχνίδι των μαθητών στην αυλή του σχολείου. Τέλος 

υπήρχαν περιπτώσεις σχολικών μονάδων, στις οποίες τα μαθήματα της Θεατρικής 
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Αγωγής ξεκινούσαν με την ολοκλήρωση των εργασιών των παιδιών ή δεν 

πραγματοποιούνταν καθόλου, αφού οι ώρες σπαταλούνταν στην προετοιμασία των 

εργασιών της επόμενης ημέρας. 

Θεματολογία Δραστηριοτήτων 

Τα θέματα, που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να 

διαπραγματευτούν, προέρχονται κυρίως από την καθημερινή ζωή των παιδιών. Με 

αυτόν τον τρόπο, γίνονται πιο οικεία και γνώριμα για τους μαθητές, που τα 

επεξεργάζονται με μεγαλύτερη ευκολία. Στη θεματολογία των δραστηριοτήτων 

αυτών συναντάμε και το παιχνίδι. Αρκετά δρώμενα διαπραγματεύονται το 

συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επίσης είναι γνωστό στα παιδιά. Οι συμμετέχοντες 

προτιμούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, που τους χαλαρώνουν και τους 

ξεκουράζουν από τον καθημερινό φόρτο εργασίας. Άλλωστε, η Θεατρική Αγωγή 

πρόκειται για αντικείμενο, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα του Ολοήμερου. 

Προσφέρει στα παιδιά ευχάριστες ψυχαγωγικές δράσεις και δεν απαιτεί την 

καταβολή από αυτά ιδιαίτερου πνευματικού μόχθου. Οι θεατρολόγοι αντλούν τα 

θέματα που διαπραγματεύονται στη Θεατρική Αγωγή και από άλλες πηγές. Αρκετές 

φορές συναντήσαμε στα μαθήματα, δρώμενα που είχαν ως θέμα τους τα 

παραμύθια, τα επαγγέλματα και τον αθλητισμό. Τέλος υπήρχαν στο πρόγραμμα του 

συγκεκριμένου αντικειμένου και δραστηριότητες, που σχετίζονταν με τα Εικαστικά 

(βλ. κατασκευές φιγούρων θεάτρου). 

Επάρκεια Διδακτικού Χρόνου 

Παρατηρώντας τη διάρκεια των επιλεγμένων δράσεων από τους 

εκπαιδευτικούς διαπιστώνουμε ορισμένα θέματα, που αφορούν στο διδακτικό 

χρόνο του συγκεκριμένου αντικειμένου. Τις περισσότερες φορές δεν 

παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα ως προς την περαίωση μίας 

δραστηριότητας. Ο χρόνος που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των δρωμένων 

ήταν αρκετός. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, πριν τη λήξη της διδακτικής ώρας του 

μαθήματος. 

Ωστόσο, εντοπίστηκαν και ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο χρόνος 

δεν επαρκούσε για την πραγματοποίηση των εν λόγω ασκήσεων. Στην ουσία 
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επρόκειτο για δράσεις, που απαιτούσαν την κατασκευή μικροαντικειμένων, που θα 

χρησιμοποιούνταν αργότερα στο μάθημα (π.χ. φιγούρων ηρώων). Μία τέτοια 

δραστηριότητα απαιτούσε αρκετό χρόνο, αν αναλογιστεί κανείς το σύνολο των 

ενεργειών, στο οποίο έπρεπε να προβεί ο κάθε μαθητής (βλ. σχεδίαση, ζωγραφική, 

κόψιμο του περιγράμματος και στήριξη σε πλαστικό ή ξύλινο καλαμάκι). 

 

Ρόλοι που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός στο μάθημα 

Όπως φάνηκε από την παρατήρηση των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών της 

εν λόγω ειδικότητας, αυτοί αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος μία 

σειρά από ρόλους. Συνεχώς μέσα στην τάξη βρίσκονται σε μία διαρκή κίνηση, 

προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, που τους παρουσιάζονται και 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθητών τους. Ο κυρίαρχος ρόλος ενός 

τέτοιου εκπαιδευτικού (ως προς τη συχνότητα εμφάνισής του) θεωρούμε ότι είναι 

αυτός του συντονιστή. Συνεχώς παρατηρούσαμε τους θεατρολόγους, που 

προσπαθούσαν να συντονίσουν τα παιδιά, προετοιμάζοντας την τάξη τους για τα 

δρώμενα. Άλλος ρόλος των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής με μεγάλη 

συχνότητα εμφάνισης θεωρείται αυτός του δημιουργού της κατάλληλης 

ατμόσφαιρας. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θεατρολόγοι 

πάσχιζαν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για το μάθημά τους (με μουσική, 

πανιά, χαλάρωση μαθητών κ.α.). Ακολουθεί άλλη μία σειρά ρόλων των 

εκπαιδευτικών με σχεδόν την ίδια συχνότητα εμφάνισης. Σε αρκετές περιπτώσεις 

αυτοί αναλαμβάνουν χρέη ψυχοπαιδαγωγού, εμψυχωτή ή ακόμα και φορέα 

ερεθισμάτων προς τους μαθητές. Πρόκειται στην ουσία για ομάδα ρόλων, που 

σχετίζονται με την επικοινωνία μέσα στην τάξη. Μικρότερη συχνότητα, ως προς την 

εμφάνιση τους, διαθέτουν οι αντίστοιχοι ρόλοι του βοηθού, του μαιευτήρα ιδεών 

και του προμηθευτή υλικών στα παιδιά. Όντως λίγες εμφανίζονται οι περιπτώσεις, 

κατά τις οποίες ο διδάσκων προσφέρει βοήθεια στις μαθητικές ομάδες και τους 

προμηθεύει τα απαραίτητα υλικά. Οι εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται 

προέρχονται κυρίως από το σχολείο, όπου εργάζεται ο καθένας. Προξενεί ιδιαίτερη 

εντύπωση στον παρατηρητή η μικρή συχνότητα εμφάνισης του ρόλου του 

συμπαίκτη των παιδιών στους εκπαιδευτικούς του εν λόγω αντικειμένου. Λίγες 
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διαπιστώνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο/η θεατρολόγος εμπλέκεται στο 

παιχνίδι με τους μαθητές του/της. Ως επί το πλείστον, αυτός/η εξηγεί στα παιδιά τα 

δεδομένα και τους κανόνες μίας άσκησης και στη συνέχεια αποσύρεται στην άκρη 

της αίθουσας, παρατηρώντας τις μαθητικές ομάδες να συμμετέχουν. Τέλος, πολύ 

σπάνια συναντάμε τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει στα πλαίσια του μαθήματος 

ρόλο σκηνοθέτη ή αφηγητή ενός θεατρικού επεισοδίου. 

Με τα ερωτήματά μας προς τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης 

ειδικότητας προσπαθούμε να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που αντλήσαμε 

μέσω της παρατήρησης. Συγκεκριμένα, όταν ρωτάμε τους διδάσκοντες «Συνήθως 

πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, τις οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε;» επιδιώκουμε να βγάλουμε αξιόλογα συμπεράσματα, 

αναφορικά με το είδος των πραγματοποιούμενων δράσεων και τη χρονική τους 

διάρκεια. Από τις απαντήσεις των ερωτωμένων διαπιστώνεται, ότι αυτοί επιλέγουν 

να οργανώνουν στην τάξη τους κυρίως ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού, 

αυτοσχεδιασμών και ορισμένα παιχνίδια, που έχουν ως βάση τους το θέατρο. 

Αρκετές φορές, προηγούνται από τις εν λόγω δράσεις και οι ασκήσεις χαλάρωσης-

προθέρμανσης της ομάδας. Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ολοφάνερα στα 

λόγια των θεατρολόγων. Ας δούμε ορισμένες απόψεις τους: 

«Λοιπόν, πάντα όταν κάνω ένα μάθημα, κάνω στην αρχή ένα ζέσταμα. Μετά 

κάνω το θεατρικό παιχνίδι και στο τέλος κάνω το λεγόμενο κλείσιμο». 

«Οι πρώτες ασκήσεις είναι ασκήσεις χαλάρωσης. Και περισσότερο 

πραγματοποιούμε αυτοσχεδιασμούς την υπόλοιπη ώρα που μένει». 

«Αρχικά υπάρχουν δραστηριότητες, που γίνονται για ζέσταμα και για 

χαλάρωση…Μετά γίνονται διάφορα παιχνίδια…». 

Μερικοί διδάσκοντες μας δηλώνουν, ότι η διάρκεια και το είδος μίας 

δραστηριότητας διαμορφώνονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των παιδιών. Αυτά 

είναι που επιλέγουν το πόσο θα κρατήσεις μία δράση. Αντιπροσωπευτικές της 

παραπάνω κατάστασης είναι οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών: 

«Ανάλογα με το πόσο αρέσει στα παιδιά (ενν. θα διαρκέσει μία 

δραστηριότητα». 

«Εξαρτάται από την ψυχοσύνθεση της ομάδας και το πόσο περπατάει η κάθε 

δραστηριότητα κάθε φορά» 
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Η χρονική διάρκεια ενός δρωμένου φαίνεται να διαφοροποιείται από ομάδα 

σε ομάδα. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ηλικία των μαθητών. Σε γενικές 

γραμμές οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στο γεγονός της καταλληλότητας μίας 

άσκησης που διαρκεί από 10 μέχρι 20 λεπτά. Τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν 

κουράζουν τα παιδιά. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μία εκπαιδευτικός μας αναφέρει: 

«Είναι καλή η δραστηριότητα που κρατάει ένα τέταρτο με ένα εικοσάλεπτο». 

Oι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα για την επάρκεια του 

χρόνου, που διατίθεται από το πρόγραμμα για το διδακτικό αντικείμενο της 

Θεατρικής Αγωγής  είναι  αφοπλιστικές. Μια εκπαιδευτικός μας αναφέρει: «Σε 

ορισμένες δραστηριότητες επαρκεί ο χρόνος, όμως άλλες είμαστε αναγκασμένοι να 

περιορίσουμε την έκταση των δράσεων. Επίσης ορισμένα σχολεία έχουν λιγότερες 

ώρες διδασκαλίας του μαθήματος από άλλα. Οπότε σε άλλα σχολεία υπάρχει 

εκτενέστερο χρονικό πλαίσιο και σε άλλα αυτό είναι στενότερο. Εσύ πρέπει να το 

προσαρμόσεις αναγκαστικά στη διδακτική σου ώρα». Αναφερόμενη στο πρόβλημα 

του χρόνου μία άλλη εκπαιδευτικός τονίζει : «Είναι πολύ λίγος ο χρόνος των 30-35 

λεπτών…Όταν είναι πολλά τα παιδιά (ενν. μέσα στην ίδια τάξη) φυσικά και δεν 

προλαβαίνουμε με τίποτα».Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις πηγές άντλησης της θεματολογίας τους για τα 

συγκεκριμένα δρώμενα.  Όταν αυτοί ερωτώνται «Κατά την εφαρμογή των σχετικών 

δραστηριοτήτων από πού αντλείτε τα θέματά σας;» μας δίνουν διαφορετικές και 

συνάμα κατατοπιστικές απαντήσεις. Σημαντική πηγή πληροφόρησης των 

θεατρολόγων αποτελεί η σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία. Την παραπάνω 

εικόνα επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις ορισμένων εκπαιδευτικών, που σχετίζονται 

με την προηγούμενη ερώτηση: 

«Τα αντλώ (ενν. τα θέματά μου) από βιβλία με παιχνίδια, από βιβλία που 

ασχολούνται με τη Θεατρική Αγωγή». 

«Με βοηθάει πολύ (ενν. ως προς τη θεματολογία των ασκήσεων) και το 

σύγγραμμα τους (σχολικό εγχειρίδιο), αλλά και τα δικά μου βιβλία και βοηθήματα». 

«Η θεματολογία έχει να κάνει με δραστηριότητες, που έχω επιλέξει εγώ από 

μεγάλη γκάμα βιβλίων σχετικών με το θεατρικό παιχνίδι…». 

Επίσης η καθημερινή ζωή των μαθητών αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς 

σημαντική πηγή έμπνευσης για την επιλογή δράσεων στη Θεατρική Αγωγή. Προς 
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αυτήν την κατεύθυνση οδηγούμαστε από τις επισημάνσεις μίας ομάδας 

θεατρολόγων: 

«Η καθημερινότητα είναι ένα βασικό θέμα». 

«Προτιμώ επίκαιρα θέματα δηλαδή. Και μετά θέματα που αφορούν τα 

παιδιά. Όσον αφορά την καθημερινή τους ζωή…και γενικά θέματα που τα 

απασχολούν». 

«Συνήθως έχουμε πάρα πολλές ιδέες από την καθημερινή ζωή…Είναι και τα 

βιώματα, που έχουν τα ίδια τα παιδιά και τα εξωτερικεύουν». 

Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγονται από τους διδάσκοντες δραστηριότητες, 

που σχετίζονται με τα παραμύθια και τις ιστορίες. Πρόκειται για θέματα, τα οποία 

οι μαθητές νιώθουν αρκετά οικεία σε αυτούς. Δύο εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν: 

«Αντλώ θεματολογία από παραμύθια ή ιστορίες…». 

«Επίσης (ενν. αντλώ θέματα) και από τα παραμύθια, που αρέσουν πάρα 

πολύ στα παιδιά». 

Μία συνάδελφος των προηγούμενων εκπαιδευτικών τονίζει τη 

σπουδαιότητα της άντλησης θεμάτων για παιχνίδι από τον “κόσμο των 

επαγγελμάτων και των ταξιδιών. Όπως αυτή επισημαίνει: «(ενν. τα παιδιά) τα 

ενδιαφέρουν τα επαγγέλματα πολύ, τα ταξίδια, το ταξίδι στο φεγγάρι, με τρένα, με 

αεροπλάνα και γενικά ό,τι έχει σχέση με κίνηση». 

Η Τέχνη προσφέρει ιδέες στους εκπαιδευτικούς και τους βοηθάει στην 

επιλογή ενός θέματος προς επεξεργασία. Ένας από αυτούς υποστηρίζει σθεναρά 

την παραπάνω θέση και προσθέτει: 

«Μπορεί να χρησιμοποιήσω θέματα από τη Γλυπτική, τα Εικαστικά, το Χορό, 

τη Μουσική…Είναι πολύ ωραία η συνδιαλλαγή με τις άλλες Τέχνες». 

Σημαντικό παράγοντα για τους διδάσκοντες στην επιλογή ενός θέματος προς 

διαπραγμάτευση αποτελεί και η επικαιρότητα. Τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συγκεκριμένη εποχή (π.χ. Χριστούγεννα) είναι πιο οικεία και προσιτά στα παιδιά. Γι’ 

αυτό τις περισσότερες φορές και επιλέγονται από τους θεατρολόγους τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δύο από αυτούς, αναφερόμενοι στο εν λόγω ζήτημα 

μας τονίζουν: 

«Καταρχήν εξαρτάται από την εποχή. Προτιμώ επίκαιρα θέματα δηλαδή». 
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«Επιλέγω θέματα της επικαιρότητας για τα παιδιά…Γενικά τους αρέσουν 

αυτά τα θέματα. Έχουν να μοιραστούν και αυτά πράγματα μαζί σου». 

Ένα άλλο θέμα, που προκαλεί ενδιαφέρον στους μαθητές, θεωρείται η 

τηλεόραση και γενικότερα τα Μ.Μ.Ε. Γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν 

τις δράσεις τους σύμφωνα και με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Μία από αυτούς 

μας δηλώνει: 

«Τα θέματά μου τα αντλώ από παντού. Μπορείς να τα πάρεις από 

εφημερίδες, την τηλεόραση…DVD…». 

Όταν θέτουμε στους εκπαιδευτικούς το ερώτημα: «Πόσο ενεργά 

συμμετέχετε στην όλη διαδικασία;», ανακαλύπτουμε, ταυτόχρονα, πτυχές των 

ρόλων, που αυτοί αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Τις περισσότερες φορές οι ίδιοι μας δηλώνουν ότι παίζουν με τα παιδιά. Η 

εικόνα, ωστόσο που αυτοί μας παρουσιάζουν δεν συμπίπτει με τα δεδομένα που 

συγκεντρώσαμε από τις παρατηρήσεις μας. Πιθανώς αυτοί να θεωρούν παιχνίδι με 

τους μαθητές και τη γενικότερη συμπεριφορά και στάση τους απέναντι στα παιδιά. 

Παρακάτω καταθέτουμε μερικές αντιπροσωπευτικές απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στο προηγούμενο ερώτημα: 

«Τις περισσότερες φορές παίζω με τα παιδιά». 

«…προσπαθώ να συμμετέχω κι εγώ στα παιχνίδια». 

«…μπορώ να πω ότι μ’ αρέσει πολύ να συμμετέχω και να έχω ενεργό ρόλο 

μέσα σ’ αυτό». 

Σε αρκετές περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός του συγκεκριμένου αντικειμένου 

αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή των ομάδων: 

«Στην αρχή προσπαθώ. Εγώ τα συντονίζω. Είμαι η συντονίστρια…Απλά εγώ 

είμαι ο συντονιστής τους. Θα τους δώσω τη δομή του μαθήματος. Θα τους δώσω τα 

θέματα και φυσικά θα τους βάλω και όρια…». 

Άλλοτε πάλι συναντάμε τους διδάσκοντες σε ρόλο παρατηρητή και 

καθοδηγητή: 

«Προτιμώ να μην παίρνω μέρος, ώστε να μπερδεύονται τα παιδιά. 

Περισσότερο καθοδηγητικός είναι ο ρόλος μου». 

«Παρακολουθώ κι όπου χρειάζεται να καθοδηγώ, το κάνω!!». 
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Τα λόγια μίας εκπαιδευτικού μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ίδια 

αναλαμβάνει συχνά το ρόλο του φορέα ερεθισμάτων στα παιδιά. Όπως η ίδια 

επισημαίνει: 

«Εσύ θα δώσεις ένα ερέθισμα, κι αυτά (ενν. τα παιδιά) μετά από το 

ερέθισμα αυτό θα βγάλουν ένα δικό τους αποτέλεσμα. Νομίζω ότι εμείς απλά 

είμαστε εκεί και τους δίνουμε μία πορεία, η οποία, όμως δεν είναι 

προδιαγεγραμμένη. Αυτά (ενν. τα παιδιά) ακολουθούν τη δική τους αρχή, το δικό 

τους τέλος, τη δική τους συνέχεια». 

Τέλος, από τα λεγόμενα δύο εκπαιδευτικών γίνονται αντιληπτοί δύο άλλοι 

ρόλοι, που συνήθως αυτοί αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια μίας δραστηριότητας. 

Πρόκειται για τους ρόλους του εμψυχωτή και του εκφωνητή-αφηγητή μίας 

ιστορίας. Όπως αυτοί μας μαρτυρούν: 

«Προσπαθώ να είμαι εμψυχώτρια, προσπαθώ να συμμετέχω κι εγώ στα 

παιχνίδια, να έχω πολλαπλούς ρόλους». 

«Άλλες φορές παίζω το ρόλο του εκφωνητή μέσα στο παιχνίδι…». 

Ωστόσο, όταν ρωτάμε τους θεατρολόγους: «Τι ρόλο/ους αναλαμβάνετε 

κατά την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων;» αντλούμε στοιχεία και πληροφορίες 

για μία σειρά από άλλες αρμοδιότητες και ευθύνες, που οι ίδιοι επωμίζονται στη 

διάρκεια του μαθήματος. Ένας από τους διδάσκοντες αναφέρεται στο ρόλο του 

βοηθού των μαθητών, που αρκετά συχνά αυτός αναλαμβάνει κατά τη διεξαγωγή 

ενός δρωμένου. Ο ίδιος χαρακτηριστικά μας δηλώνει: 

«Αν είναι άσκηση με πολλές ομάδες, θα πηγαίνω από ομάδα σε ομάδα και 

θα έχω ένα βοηθητικό ρόλο…». 

Ο ρόλος του ψυχοπαιδαγωγού αναλαμβάνεται αρκετά συχνά από τους 

θεατρολόγους μέσα στην τάξη. Ένας από αυτούς μας πληροφορεί σχετικά με το εν 

λόγω ζήτημα: 

«…έχω και τον αντίστοιχο (ενν. ρόλο) του παιδαγωγού, με τον οποίο 

επιδιώκω να υπάρχει μία τάξη, πειθαρχία κ.τ.λ.». 

Ορισμένες φορές ο διδάσκων αναλαμβάνει και χρέη σκηνοθετικής 

πλαισίωσης των δράσεων, που πραγματοποιούνται στο Ολοήμερο. Μία 

συνάδελφος των προηγουμένων επιβεβαιώνει τον παραπάνω ρόλο, λέγοντας: 

«Συμμετέχω ενεργά, δηλαδή παίζω μαζί τους και κάνω τον σκηνοθέτη». 
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Τη σημασία του ρόλου του ψυχαγωγού (animateur) στη δημιουργία της 

κατάλληλης ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη και στην ενεργοποίηση των “ντροπαλών 

μαθητών” επισημαίνει μία άλλη εκπαιδευτικός. Όπως η ίδια ισχυρίζεται: 

«Πολλές φορές κάνω και λίγο τον animateur ή ξεκινώ εγώ έναν 

αυτοσχεδιασμό ή κάποια κίνηση  για να ξεντραπούν τα παιδιά και να καταλάβουν 

καλύτερα τι λέω». 

Οι απόψεις των μαθητών συμπληρώνουν τα δεδομένα, που συγκεντρώσαμε 

με την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις στους εκπαιδευτικούς. Όταν τίθεται στις 

μαθητικές ομάδες το ερώτημα «Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με 

τον/την κύριο/α σας στη Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο;» τα παιδιά μας δίνουν 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αναφορικά με τη θεματολογία των εν λόγω δράσεων. 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι υποστηρίζουν την άποψη, ότι τα δρώμενα, που 

οργανώνονται στο Ολοήμερο περιλαμβάνουν την παντομίμα. Γι’ αυτό και οι 

απαντήσεις των παιδιών στο παραπάνω ερώτημα αποτυπώνουν τη συγκεκριμένη 

εικόνα. Δύο αγόρια μας δηλώνουν: 

«Κάνουμε παντομίμα». 

«(ενν. έχουν θέμα) την παντομίμα». 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται, επίσης, ότι πηγές άντλησης θεμάτων για την 

Θεατρική Αγωγή αποτελούν το Θεατρικό Παιχνίδι (ή παιχνίδι-όπως το αποκαλούν) 

και ο αυτοσχεδιασμός. Οι απαντήσεις τους στο προηγούμενο ερώτημα είναι 

ενδεικτικές γι’ αυτή την κατάσταση: 

«Με τα παιχνίδια». 

«Αυτοσχεδιασμός». 

«Θεατρικό Παιχνίδι». 

Πολλές δράσεις στη Θεατρική Αγωγή αντλούν τη θεματική τους από τον 

κόσμο των ιστοριών και του παραμυθιού: 

«Ασχολούμαστε με τα παραμύθια». 

«Μερικές φορές (ενν. τα θέματά μας) είναι για κάποιες ιστορίες». 

Οι μαθητές θεωρούν ότι το ίδιο το θέατρο αποτελεί πηγή έμπνευσης για την 

οργάνωση δρωμένων στην τάξη: 

«(ενν. οι δράσεις) έχουν θέμα το θέατρο». 

«Σχετικά με το θέατρο». 
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Η θεματολογία των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων στην τάξη 

περιλαμβάνει-κατά την άποψη των παιδιών-την τηλεόραση και ειδικότερα τη 

διαφήμιση ή άλλου είδους προγράμματα. 

«…μας δίνει η κυρία προϊόντα για να τα διαφημίσουμε» 

«Σε σχέση με την τηλεόραση, εκπομπές και παρουσιάσεις». 

Οι Τέχνες γενικότερα αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τα παιδιά, 

αναφορικά με την επιλογή κάποιου θέματος προς επεξεργασία. Συχνά οι μαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί διαπραγματεύονται θέματα από διάφορες περιοχές 

(Ζωγραφική, Μουσική, Χορός). Ορισμένες απόψεις των παιδιών καταθέτουμε 

παρακάτω:  

«Παίζουμε μουσικές καρέκλες». 

«(ενν. ασχολούμαστε) με τραγούδια». 

«Ζωγραφική». 

Μερικές φορές η θεματολογία των συγκεκριμένων δράσεων επεκτείνεται, 

σύμφωνα πάντα με τους μαθητές, στην περιοχή του ζωικού βασιλείου, του 

περιβάλλοντος και του κόσμου των επαγγελμάτων: 

«(ενν. έχουν θέμα) τα ζώα!!» 

«Με το περιβάλλον». 

«Με επαγγέλματα». 

Τα παιχνίδια της αυλής μαγεύουν τα μικρά παιδιά. Γι’ αυτό πολλές 

δραστηριότητες είναι εμπνευσμένες από αυτά. Οι ομάδες των παιδιών μας 

κατονομάζουν μερικά τέτοια παραδοσιακά παιχνίδια: 

«Αγαλματάκια ακούνητα», «Κρυφτό». «Κυνηγητό», «Τυφλόμυγα». «Μήλα», 

«Περνά-περνά η μέλισσα», «Κορόιδο». 

Υπάρχουν και οι δραστηριότητες, κατά τις οποίες η τάξη όλη συμμετέχει 

στην κατασκευή μικροαντικειμένων Πολύ σωστά, λοιπόν, ορισμένα παιδιά 

αναφέρονται σε θέματα κατασκευών: 

«Κάνουμε κατασκευές». 

Ορισμένες από τις ασκήσεις στη Θεατρική Αγωγή αποσκοπούν στη 

χαλάρωση των παιδιών και στην ομαλή τους ένταξη σε “περιβάλλον παιχνιδιού”. 

Μερικά παιδιά, όταν ερωτώνται για τη θεματολογία μίας δραστηριότητας, κάνουν 

λόγο για θέματα χαλάρωσης-ηρεμίας: 
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«Τα παιχνίδια που παίζουμε έχουν θέμα την ηρεμία…». 

«(ενν. έχουν θέμα) τη χαλάρωση». 

Τι συμβαίνει, ωστόσο, με τη συγκεκριμένη θεματολογία των παιδιών; Αυτή 

αρέσει στους μαθητές; Για να το διερευνήσουμε, ρωτάμε τα παιδιά «Σας αρέσουν 

αυτά τα θέματα ή προτιμάτε εσείς να κάνετε άλλα;» Και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οι απαντήσεις των μαθητών εμφανίζουν μία διχογνωμία. Στους 

περισσότερους από αυτούς, φαίνεται ότι αρέσουν οι θεματικές των 

πραγματοποιούμενων δράσεων. Οι ίδιοι μας δηλώνουν, ότι τα συγκεκριμένα 

παιχνίδια είναι διασκεδαστικά και απαιτούν τη συνεργασία πολλών μαθητών. 

Ταυτόχρονα, αυτοί επισημαίνουν τη διδακτική αξία και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

τους. Ορισμένες ενδεικτικές απόψεις των παιδιών γι’ αυτή την εικόνα κατατίθεται 

παρακάτω: 

«Μας αρέσουν πολύ (ενν. τα θέματα αυτά), γιατί είναι διασκεδαστικά και 

ομαδικά». 

«…έχουν πάρα πολύ σχέση με τη συνεργασία». 

«Όχι δεν θέλουμε άλλα θέματα, γιατί αυτά μας βοηθούν να 

συνεργαζόμαστε». 

«…Προτιμώ τα θέματα της κυρίας, γιατί όλα τα παιχνίδια, που αυτή μας 

βρίσκει είναι γεμάτα γέλιο, χαρά και ευτυχία». 

«Μας αρέσουν τα θέματα αυτά, γιατί μαθαίνουμε κιόλας». 

Παρόλα αυτά, εμφανίζονται και ορισμένοι μαθητές, που επιθυμούν κάτι το 

διαφορετικό. Αυτοί μας δηλώνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους. Ας δούμε 

μερικές από αυτές: 

«Θέατρο Σκιών», «Κουκλοθέατρο». 

«Εγώ προτιμώ το χορό». 

«Μου αρέσουν αυτά τα θέματα, αλλά θα ήθελα και άλλα. Όπως να 

γράφουμε μία ιστορία». 

Οι ίδιοι οι μαθητές εντοπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης του χρόνου στα 

μαθήματα της Θ.Α. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές αντιπροσωπευτικές 

απαντήσεις τους στο ερώτημα: «Όταν κάνετε Θεατρική Αγωγή ο χρόνος σας 

φτάνει για να παίξετε τα παιχνίδια, που έχει ετοιμάσει ο/η κύριος/α σας;» 

Ανάμεσα στις πολυάριθμες απαντήσεις των παιδιών διακρίνουμε τις παρακάτω: 
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«Δεν μας φτάνει η ώρα!!! Μέχρι να μαζευτούμε όλοι στην τάξη, περνάει 

τουλάχιστον μισή ώρα!!». 

«Μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε, επειδή είμαστε και πάρα πολλά παιδιά 

(ενν. στην τάξη)». 

«Όταν οι γονείς έρχονται να πάρουν τα παιδιά, τότε αυτά δεν προλαβαίνουν 

να παίξουν». 

«Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος δεν φτάνει!! Είναι πολύ λίγο ένα μισάωρο για να 

παίξουμε». 

«Κάποιες φορές, αν έχουμε μαθήματα πολλά, ορισμένα παιδιά διαβάζουν 

και δεν προλαβαίνουν να παίξουν!!». 

«Αν είναι παιχνίδια μικρής διάρκειας, μας φτάνει ο χρόνος!!». 

Οι παραπάνω απαντήσεις των παιδιών είναι άκρως αντιπροσωπευτικές της 

κατάστασης που επικρατεί στο Ολοήμερο, αναφορικά με το πρόβλημα της έλλειψης 

του χρόνου για δραστηριότητες. Οι ίδιοι οι μαθητές εντοπίζουν ξεκάθαρα τη «ρίζα 

του κακού» για το παραπάνω φαινόμενο (πληθωρικά τμήματα, μικρή διάρκεια 

διδακτικής ώρας, διακοπή του μαθήματος από τους γονείς, έμφαση στην 

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας). Το πρόβλημα λύνεται κατά 

τους ίδιους μαθητές με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μικρής διάρκειας. 

Στην ερώτηση «Όταν κάνετε Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο ο/η κύριος/α 

σας παίζει καθόλου μαζί σας;» οι απαντήσεις των μαθητών, ως επί το πλείστον 

παρουσιάζονται αρνητικές. Σύμφωνα με τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής 

Αγωγής δεν συμμετέχουν στα παιχνίδια μέσα στην τάξη. Ο ρόλος τους σταματάει 

στην επεξήγηση των κανόνων μίας δράσης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, αυτοί 

αποσύρονται στην άκρη της τάξης, παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα. Μερικές 

από τις δηλώσεις των παιδιών που συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση 

παρουσιάζονται αμέσως: 

«Όχι, (ενν. δεν παίζει αυτή μαζί μας)!! Απλώς αυτή κάθεται και μας κοιτάει 

για να δει αν κάνουμε σωστά τα παιχνίδια». 

«(ενν. αυτή) μας λέει τους κανόνες και μετά παίζουμε μόνοι μας». 

«Η κυρία μας βλέπει μόνο». 

Ωστόσο στο δείγμα μας εμφανίζονται και μαθητές, οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής συμμετέχουν κατά περίσταση στις 
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πραγματοποιούμενες δραστηριότητες. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται κυρίως 

στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αριθμός των παιδιών ενός τμήματος είναι 

μικρός. Επομένως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί “αναγκάζονται” να παίρνουν μέρος σε 

παιχνίδια, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ένας ικανός αριθμός παιδιών ανά ομάδα 

δράσης. 

Όπως ισχυρίζονται ορισμένοι μαθητές: 

«Καμιά φορά παίζει η κυρία στο θέατρο!! Κάνει κανένα ρόλο, αν είμαστε 

λίγα παιδιά!!» 

«Όταν είμαστε πολλά παιδιά στην τάξη αυτή δεν παίζει μαζί μας. Όταν 

είμαστε λίγα αυτή παίζει». 

Σε μία περίπτωση διαπιστώσαμε τη μεγάλη αγάπη των παιδιών για το 

πρόσωπό του εκπαιδευτικού τους. Επρόκειτο για ένα θεατρολόγο, που-όπως μας 

δήλωσαν οι μαθητές του- έπαιζε πάντα με αυτούς. Δε φοβόταν να “τσαλακώσει” 

την εικόνα του και συμμετείχε ενεργά σε όλα τα δρώμενα: 

«Ναι, ο κύριος παίζει πολύ μαζί μας!!». 

«Πάντα παίζει μαζί μας». 

Για να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό που αρέσει στα παιδιά με τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στις εν λόγω δραστηριότητες,, τους θέσαμε το ακόλουθο 

ερώτημα: «Σας αρέσει που ο/η κύριος/α σας παίζει μαζί σας;» Το σύνολο των 

μαθητών τοποθετήθηκε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση. Για τα παιδιά, η 

συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες θεωρείται άκρως 

διασκεδαστική: 

«Εμένα μου αρέσει (ενν. να παίζει και η κυρία), γιατί το παιχνίδι με αυτή 

είναι πιο διασκεδαστικό» 

«Μας διασκεδάζει το να παίζει η κυρία μαζί μας». 

Μερικοί μαθητές επιθυμούν να περνάει η κυρία τους καλά με τη συμμετοχή 

της στα διάφορα παιχνίδια. Μάλιστα, οι ίδιοι μας δηλώνουν: 

«Ναι μας αρέσει (ενν. να παίζει η κυρία), γιατί διασκεδάζουμε και εμείς και 

αυτή». 

«Ναι, γιατί η κυρία μας διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο!!». 

Σε σύγκριση των εκπαιδευτικών της πρωινής ζώνης με την συνάδελφό τους 

της Θεατρικής Αγωγής προβαίνει ένας μαθητής, λέγοντας: 
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«Είναι πολύ ωραίο, όταν η κυρία παίζει μαζί μας. Άλλες κυρίες σε άλλες 

δραστηριότητες δεν είναι μαζί μας και αυτό δεν μ’ αρέσει και τόσο πολύ». 

Τη συνεισφορά της εκπαιδευτικού στην κατανόηση μίας δραστηριότητας, 

επισημαίνουν δύο μαθητές: 

«…κάποιες φορές που δεν έχουμε καταλάβει το παιχνίδι αυτή μας βοηθάει 

και το καταλαβαίνουμε». 

«…(ενν. αυτή) μας βοηθάει να μάθουμε πολύ καλά το παιχνίδι». 

Στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ να βλέπουν ένα ενήλικο να συμμετέχει στις 

δράσεις της Θεατρικής Αγωγής. Όπως δύο κορίτσια μας δηλώνουν, είναι η κυρία 

σαν παιδάκι. Ας δούμε τις απόψεις τους για το εν λόγω ζήτημα. 

«…και αυτή είναι σαν παιδί!! Και αυτή πρέπει να παίζει!!». 

«Ναι, μου αρέσει αυτό (να παίζει και η κυρία μαζί μας), γιατί είναι και αυτή 

σαν παιδάκι!! Είναι πολύ διασκεδαστικό!!». 

Την πιο εντυπωσιακή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, μας δίνει ένα 

παιδί στο Ηράκλειο: 

«Ναι, μου αρέσει (ενν. να παίζει ο κύριος), γιατί αυτό δείχνει πως αυτός 

ενδιαφέρεται για μας!!». 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πλήρως ποιοι εκπαιδευτικοί δείχνουν 

ενδιαφέρον και ασχολούνται με τους μαθητές τους και ποιοι από αυτούς 

παρουσιάζονται αδιάφοροι και απλώς διεκπεραιώνουν μία δραστηριότητα. Η 

δήλωση του παραπάνω μαθητή είναι ενδεικτική για το ένστικτο αυτό των παιδιών. 

Γι΄ αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον 

τρόπο, με τον οποίο αυτοί προσεγγίζουν τους μαθητές τους. Οι τελευταίοι 

εισπράττουν τη διάθεση, που έχει ένας διδάσκων απέναντί τους. 
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ΙΙΙ. Ευχαρίστηση μαθητών, προβλήματα πειθαρχίας και 

συγκρούσεις μέσα στην τάξη, προβληματική συμπεριφορά παιδιών 

κατά την ώρα του μαθήματος 

• Ευχαρίστηση των παιδιών με τις δραστηριότητες 

• Εντοπισμός παιδιών, στα οποία δεν αρέσει η Θεατρική Αγωγή 

• Τρόπος αντιμετώπισης αυτών από την υπόλοιπη τάξη 

• Προβλήματα πειθαρχίας μαθητών 

• Συγκρούσεις μελών ομάδας ή ομάδων μεταξύ τους 

• Άλλες δυσκολίες  

• Διαπίστωση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών 

 

Στο σημείο αυτό της μελέτης επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία, που αφορούν 

στο γενικότερο κλίμα της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η 

διαπραγμάτευση των εν λόγω ζητημάτων ακολουθεί το παράδειγμα του τρόπου 

γραφής των προηγούμενων κεφαλαίων της εργασίας. Αρχικά απογράφουμε τις 

περιπτώσεις ανά σχολική μονάδα. Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των 

παρατηρήσεων μας ανά κατηγορία ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης 

συνδέονται και διασταυρώνονται μέσα από τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών. Ξεκινάμε αμέσως με την καταγραφή των 

παρατηρήσεων μας ανά σχολείο: 

9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Οι μαθητές, στο σύνολό τους, 

ευχαριστιούνται από τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δραστηριότητες. Ωστόσο 

διαπιστώνουμε περιπτώσεις παιδιών, στα οποία δεν αρέσουν αυτές. Αντίθετα, τα 

παιδιά αυτά προτιμούν να κάθονται στα θρανία τους χωρίς να συμμετέχουν. 

Μάλιστα ένας μαθητής γράφει τις φωτοτυπίες, που έχει για την επόμενη μέρα. Η 

υπόλοιπη τάξη δεν τους δίνει καμία σημασία. Προβλήματα πειθαρχίας σημαντικά 

δεν διαπιστώνουμε. Παρόλα αυτά γίνονται αντιληπτές περιπτώσεις συγκρούσεων 

μέσα στην αίθουσα (ξύλο μέσα στον κύκλο της ομάδας, διαφωνίες μεταξύ μελών 

της και αποχώρηση ενός παιδιού από αυτή, ύστερα από την κοροϊδία των 

συμμαθητών του). Η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πυροσβέστης στις συγκεκριμένες 

εντάσεις. Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ορισμένα άλλα προβλήματα που 
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αντιμετωπίζει η εκπαιδευτικός (ένα παιδί κλαίει που έχασε στα παιχνίδια και μία 

άλλη μαθήτρια κτυπάει στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των δρωμένων). Τα παιδιά 

των συγκεκριμένων τμημάτων εμφανίζουν αδυναμίες στο μάθημα. Αυτά δεν έχουν 

μάθει να λειτουργούν ως κοινό και παρουσιάζονται άτακτα την ώρα που δεν 

παίζουν στην ομάδα τους, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Τέλος ένα παιδί δείχνει να απομονώνεται από την υπόλοιπη ομάδα και κάθεται 

μόνο του στην άκρη της αίθουσας. 

13
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Όλα τα παιδιά ευχαριστιούνται από το 

μάθημα της Θεατρικής Αγωγής και συμμετέχουν στο σύνολό τους στα 

πραγματοποιούμενα δρώμενα. Έχουν αποφευχθεί τα οποιασδήποτε αιτιολογίας 

προβλήματα πειθαρχίας των μαθητών και οι συγκρούσεις μέσα στις ομάδες. 

Ωστόσο, εντοπίζουμε σημαντικό πρόβλημα για την εκπαιδευτικό, που απορρέει από 

την κούραση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Κάποια 

ιδιαίτερα προβληματική συμπεριφορά παιδιών κατά την ώρα του μαθήματος δεν 

διαπιστώνεται. 

16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου: Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών του 

σχολείου δείχνει ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της εκπαιδευτικού και 

χαίρονται με αυτές. Παρόλα αυτά, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, που δεν 

συμμετέχουν στα δρώμενα για διαφορετικό λόγο το καθένα (από ντροπή, 

αδιαφορία κ.λπ.). Αρκετά άλλα εμφανίζονται απείθαρχα στην εκπαιδευτικό. 

Ορισμένες συγκρούσεις μεταξύ μαθητών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

αντιμετωπίζονται από τη θεατρολόγο με φωνές και την απειλή τιμωρίας. Η ίδια έχει 

χάσει τον έλεγχο της τάξης και την ψυχραιμία της. Οι μαθητές δεν την ακούν 

καθόλου. Σίγουρα ορισμένα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα του 

Ολοήμερου στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εμφανίζουν προβληματική 

συμπεριφορά (μαθητές που βρίζουν, αντιμιλούν στην κυρία τους και γενικότερα 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα ζωηροί και άτακτοι). 

1
ο

 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Ηρακλείου: Το σύνολο των μαθητών του 

σχολείου φαίνεται να απολαμβάνει τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής. 

Ωστόσο, ένα παιδί μερικές φορές δεν επιθυμεί να λαμβάνει μέρος σε αυτές, 

δείχνοντας φανερά κουρασμένο. Η υπόλοιπη τάξη αδιαφορεί για την τύχη του. 

Σημαντικά προβλήματα πειθαρχίας και ιδιαίτερες συγκρούσεις δεν εντοπίζουμε την 
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ώρα των μαθημάτων. Όπως φάνηκε από την επιτόπια παρατήρηση στη 

συγκεκριμένη ομάδα συμμετεχόντων υπάρχουν ορισμένα ζωηρά παιδιά, που 

προκαλούν φασαρία. Ένα άλλο στοιχείο, που αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο 

αποτελεί η έλλειψη παιδείας κοινού σε μαθητές του σχολείου. Αυτοί μπορεί να 

συμμετέχουν στις σχετικές δράσεις, αλλά όταν έρθει η ώρα τους να 

παρακολουθήσουν τους συμμαθητές τους, δεν κάθονται ήσυχοι και κάνουν 

φασαρία. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου: Σε σύγκριση με την προηγούμενη 

σχολική μονάδα, σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση παρουσιάζεται σαφώς πιο 

δύσκολη για την εκπαιδευτικό του συγκεκριμένου αντικειμένου. Οι μαθητές 

ευχαριστιούνται με τη Θεατρική Αγωγή, αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνονται μερικοί 

από αυτούς που βαριούνται και δεν συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις. Αυτή η 

εικόνα παρατηρείται, κυρίως σε δραστηριότητες, που συνδυάζουν το θέατρο με τα 

Εικαστικά (κατασκευές φιγούρων). Ένας άλλος λόγος που συμβαίνει αυτό θεωρείται 

η ανάθεση του μαθήματος στην άπειρη θεατρολόγο μέσα σε ένα πληθωρικό τμήμα. 

Πολλές φορές η ίδια αναγκάζεται να πραγματοποιεί τις δραστηριότητες της σε μία 

τάξη με πάνω από 40 μαθητές. Φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω είναι η 

απώλεια του ελέγχου των παιδιών και η αδιαφορία των τελευταίων προς την 

εκπαιδευτικό. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν, αντιμετωπίζονται αδιάφορα από 

την υπόλοιπη ομάδα. Σε αυτά τα πλαίσια εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα 

πειθαρχίας των παιδιών και συγκρούσεις (τσακωμοί και ξυλοδαρμοί) μεταξύ αυτών. 

Η θεατρολόγος δείχνει ανήμπορη να επιβληθεί και αφήνει την κατάσταση 

ανεξέλεγκτη, περιμένοντας ως λύση το τέλος της διδακτικής ώρας. Το κλίμα στην 

τάξη αυτή είναι αρκετά άσχημο. Άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 

εκπαιδευτικός αποτελούν η επιθετικότητα μερικών παιδιών και μία μαθήτρια με 

σύνδρομο υπερκινητικότητας, η οποία της δημιουργεί αρκετά προβλήματα κατά την 

ώρα του μαθήματος. 

19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Η ακριβώς αντίθετη εικόνα παρατηρείται 

στην εν λόγω σχολική μονάδα. Σε αυτήν το μάθημα αποτελεί ευχαρίστηση για τα 

παιδιά. Δεν διαπιστώθηκε καμία περίπτωση αποχής των μαθητών από τις σχετικές 

δραστηριότητες. Η τάξη ακούει ευλαβικά τον εκπαιδευτικό και ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες του. Το κλίμα κατά την διάρκεια του μαθήματος είναι εξαιρετικό, χωρίς την 
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παραμικρή σύγκρουση μεταξύ των παιδιών. Δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση 

προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών. Απλά σε δύο περιστατικά 

παρουσιάστηκαν προβλήματα φασαρίας-ηχορρύπανσης μέσα στην τάξη, γεγονός το 

οποίο θεωρείται φυσιολογικό, καθώς η φύση του μαθήματος προκαλεί τέτοια 

φαινόμενα. 

43
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Παρόμοια κατάσταση συναντάμε και σε 

αυτή τη σχολική μονάδα. Ο ίδιος εκπαιδευτικός πραγματοποιεί τις δραστηριότητες 

και σε αυτήν την περίπτωση και έχει φροντίσει για τη δημιουργία ενός 

καταπληκτικού κλίματος μέσα στην τάξη. Τα παιδιά απολαμβάνουν τα δρώμενα στη 

Θεατρική Αγωγή, ακολουθώντας “μαγεμένα “ τις υποδείξεις του. Ούτε προβλήματα 

πειθαρχίας διαπιστώνονται, αλλά ούτε και συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. Αυτοί 

εργάζονται σε μία παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Δεν υπήρξαν προβλήματα 

συμπεριφοράς από μέρους των παιδιών. Μοναδικό “μελανό σημείο” της 

περίπτωσης αυτής αποτελεί η μη τήρηση κάποιων κανόνων από μέρους των 

παιδιών κατά τη διάρκεια των θεατροπαιδαγωγικών δράσεων. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: Τα δρώμενα στη Θεατρική Αγωγή 

προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στα παιδιά, που συμμετέχουν 

στο εν λόγω πρόγραμμα. Μονάχα σε μία περίπτωση, μία μικρή ομάδα μαθητών 

αρνήθηκε τη συμμετοχή της σε αυτά και προτίμησε να καθίσει στην άκρη της 

αίθουσας, παρακολουθώντας τις υπόλοιπες ομάδες. Συγκρούσεις μεταξύ παιδιών 

κατά τη διάρκεια των δράσεων δεν διαπιστώθηκαν. Η θεατρολόγος σε ορισμένα 

μαθήματα αντιμετώπισε το πρόβλημα της φασαρίας μέσα στην τάξη. Η περίπτωση 

ενός παιδιού, που κορόιδευε την εκπαιδευτικό και βγήκε εκτός παιχνιδιού 

αποτέλεσε το μοναδικό γεγονός ανάδειξης προβληματικής συμπεριφοράς μαθητή 

προς τη διδάσκουσα. 

2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Τα παιχνίδια που πραγματοποιεί η 

θεατρολόγος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ικανοποιούν το σύνολο σχεδόν των 

συμμετεχόντων σε αυτά. Εξαίρεση αποτελεί ένας μαθητής, ο οποίος κάθεται στην 

άκρη της αίθουσας, κάνοντας τις φωτοτυπίες της επόμενης ημέρας. Οι συμμαθητές 

του τον αντιμετωπίζουν με αδιαφορία. Οι συγκρούσεις δεν αποφεύγονται από την 

εκπαιδευτικό, καθώς κατά τη διάρκεια μίας δραστηριότητας δύο μαθητές 

τσακώνονται και γρονθοκοπούνται. Ωστόσο η πειθαρχία επιβάλλεται τις 
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περισσότερες φορές στην τάξη από τη διδάσκουσα, πλην δύο περιπτώσεων, όπου η 

φασαρία μεταστρέφει λίγο το αρχικά καλό κλίμα του μαθήματος. Προβλήματα 

συμπεριφοράς εμφανίζει ένα παιδί που-προσπαθώντας να γίνει το επίκεντρο της 

ομάδας-δυσκολεύει τις ενέργειες της εκπαιδευτικού. 

5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά της 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας απολαμβάνουν τα δρώμενα της Θεατρικής 

Αγωγής. Σποραδικά, πάντως, εντοπίζουμε περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι 

προτιμούν να μην λάβουν μέρος σε αυτά, είτε γιατί είναι κουρασμένοι, ή επειδή 

βαριούνται να παίξουν. Η υπόλοιπη τάξη φαίνεται ότι τους αγνοεί και δεν τους δίνει 

καμία σημασία. Η εκπαιδευτικός του εν λόγω αντικειμένου δεν αντιμετωπίζει το 

παραμικρό πρόβλημα πειθαρχίας ή συγκρούσεων μέσα στην αίθουσα. Επίσης δεν 

διαπιστώνονται από τις παρατηρήσεις μας προβληματικές συμπεριφορές των 

παιδιών. Μοναδικό σημείο, που αλλοιώνει λίγο την ευχάριστη και δημιουργική 

διάθεση των μαθητών, αποτελεί η κούραση τους από το φόρτο εργασίας του 

καθημερινού προγράμματος του σχολείου. 

15
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Η εικόνα της Θεατρικής Αγωγής στην εν λόγω 

σχολική μονάδα εμφανίζεται κάπως συγκεχυμένη. Από τη μία μεριά απουσιάζουν 

τα προβλήματα, που απορρέουν από τη συμπεριφορά των μαθητών και τις 

συγκρούσεις μεταξύ αυτών μέσα στην τάξη. Από την άλλη, όμως, μεριά 

παρουσιάζονται περιπτώσεις παιδιών, που δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για το 

μάθημα, δεν συμμετέχουν στα δρώμενα και αντιμετωπίζονται με αδιαφορία από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Προβλήματα πειθαρχίας εντοπίζονται σε 

περιπτώσεις μαθητών, που αδιαφορούν για το μάθημα και κάνουν φασαρία μέσα 

στην τάξη. Δυσκολίες αντιμετωπίζει η εκπαιδευτικός και από την έλλειψη του 

κατάλληλου χώρου για να πραγματοποιήσει το μάθημά της. Οι αίθουσες, στις 

οποίες πραγματοποιείται η Θεατρική Αγωγή είναι ασφυκτικά γεμάτες με θρανία, 

γεγονός το οποίο δυσκολεύει τις κινήσεις των συμμετεχόντων στα παιχνίδια και 

δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για κάποιο ατύχημα. 

Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου Χανίων: Η απειρία της εκπαιδευτικού 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις επιλογές της για τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν και ως προς τη διαμόρφωση της κατάλληλης ατμόσφαιρας κατά 

την διεξαγωγή των παιχνιδιών. Οι μαθητές απολαμβάνουν την ώρα της Θεατρικής 
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Αγωγής. Ωστόσο, αυτοί παρουσιάζονται σε αρκετές περιπτώσεις απείθαρχοι,  

προκαλώντας διαφωνίες και συγκρούσεις (τσακωμοί και ξύλο) μέσα στην τάξη. Η 

κατάσταση επιδεινώνεται ιδιαίτερα από την αδιαφορία ορισμένων παιδιών για τις 

εντολές της διδάσκουσας και την έλλειψη ζωτικού χώρου για παιχνίδι. Ένα παιδί με 

προβλήματα ακοής δεν συμμετέχει σε κανένα δρώμενο, αλλά κάθεται 

απομονωμένο στην άκρη της αίθουσας. Οι κανόνες του παιχνιδιού καταπατώνται 

από ένα μαθητή σκόπιμα και η κυρία του τον βγάζει εκτός παιχνιδιού. Η έλλειψη 

διδακτικής εμπειρίας από την εκπαιδευτικό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την επιτυχή διεκπεραίωση του μαθήματος. 

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου Χανίων: Η αντίθετη κατάσταση 

παρατηρείται σε αυτή τη σχολική μονάδα. Τα παιδιά ευχαριστιούνται στο σύνολό 

τους από τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δράσεις. Προβλήματα πειθαρχίας ή 

συγκρούσεων μεταξύ μαθητών δεν διαπιστώνονται. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί 

μία περίπτωση, κατά την οποία δύο παιδιά ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή. 

Η παρεξήγηση, ωστόσο λύθηκε με την έγκαιρη παρέμβαση της εκπαιδευτικού. Τα 

παιδιά συμπεριφέρονται άψογα μέσα στην τάξη. Ωστόσο, σε ορισμένα μαθήματα η 

κούραση των μαθητών λειτουργεί ανασταλτικά στην πραγματοποίηση μίας 

δραστηριότητας. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου και η ανάπαυλα μετά το 

μεσημεριανό φαγητό προκαλεί στους συμμετέχοντες κούραση, γκρίνια και άρνηση 

για παιχνίδι. Μερικά παιδιά δείχνουν εξουθενωμένα και ανήμπορα να λάβουν 

μέρος στα δρώμενα. Απλά κάθονται στα θρανία τους και παρακολουθούν τους 

συμμαθητές τους, που παίζουν. 

Δημοτικό Σχολείο Βρυσών Χανίων: Η εκπαιδευτικός του εν λόγω σχολείου 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα διαχείρισης της τάξης της, εξαιτίας της 

απειρίας της. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σημειώνονται τσακωμοί και 

συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων παιδιών. Η θεατρολόγος δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει την απειθαρχία ορισμένων μαθητών και τους φωνάζει για να 

επιβάλλει τη γνώμη της. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής είναι η διαφωνία της με ένα 

μαθητή μεγάλης τάξης και η αποχώρηση του τελευταίου από την αίθουσα. Οι 

υπόλοιποι μαθητές σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν μειωμένη διάθεση για 

συμμετοχή στα δρώμενα, κάνουν φασαρία και αδιαφορούν με τη διδάσκουσα. 



 328 

Συνέπεια της παραπάνω κατάστασης είναι η δημιουργία ενός άσχημου κλίματος 

μέσα στην τάξη. 

Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Χανίων: Η ακριβώς αντίθετη εικόνα 

παρουσιάζεται σε αυτή τη σχολική μονάδα, παρόλο που η εκπαιδευτικός της 

Θεατρικής Αγωγής είναι η ίδια. Οι μαθητές απολαμβάνουν τις δραστηριότητες του 

μαθήματος στο σύνολό τους. Όλοι συμμετέχουν στα δρώμενα, ευχαριστιούνται με 

αυτά και λειτουργούν μέσα στην τάξη χωρίς συγκρούσεις. Προβλήματα πειθαρχίας 

η συμπεριφορά παιδιών, που δεν αρμόζει στο σχολείο, δεν εντοπίζουμε σε καμία 

περίπτωση. 

11
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων: Το μεγαλύτερο μέρος της τάξης ευχαριστιέται 

με τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής και συμμετέχει με μεγάλο ενδιαφέρον 

σε αυτές. Σε ορισμένες ώρες εντοπίζουμε ένα-δυο παιδιά, τα οποία δεν επιθυμούν 

να πάρουν μέρος στα παιχνίδια για δικούς τους λόγους και αποσύρονται στο θρανίο 

τους. Η υπόλοιπη τάξη δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά. Οι συμμετέχοντες στις δράσεις 

ακούν την κυρία τους. Από το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μερικές φορές δεν 

απουσιάζουν οι τσακωμοί και οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών. Με την παραίνεση, 

όμως, της εκπαιδευτικού αυτά τα φαινόμενα σταματούν αμέσως. Ιδιαίτερες 

περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος δεν αντιμετώπισε η διδάσκουσα. 

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων: Το σύνολο των μαθητών, που 

παίρνει μέρος στα δρώμενα της Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο Σχολείο 

απολαμβάνει τη συμμετοχή του σε αυτά. Η κατάσταση στην τάξη είναι ελεγχόμενη 

από την εκπαιδευτικό. Ούτε προβλήματα πειθαρχίας, αλλά ούτε και συγκρούσεις 

μεταξύ παιδιών καταστρέφουν το ευχάριστο κλίμα, που επικρατεί στην αίθουσα. Το 

έργο της διδάσκουσας δυσκολεύει αρκετά ο μικρός αριθμός μαθητών, που 

συμμετέχει στις δράσεις και η διακοπή του μαθήματος για την είσοδο νέων 

παιδιών, που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Πολιτική της εν λόγω σχολικής 

μονάδας (που διαμορφώθηκε ύστερα από πίεση των γονέων), αποτελεί η 

παρακολούθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων από τα παιδιά, αφού πρώτα αυτά 

ολοκληρώσουν την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Συνέπεια 

αυτής της κατάστασης, θεωρείται ο αποκλεισμός ορισμένων μαθητών (κυρίως 

αυτών που γράφουν με αργούς ρυθμούς) από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες του 
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Ολοήμερου και η συνεχής διακοπή του μαθήματος της θεατρολόγου από παιδιά, 

που τελειώνουν τις κατ’ οίκον εργασίες τους. 

Επιχειρώντας τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της παρατήρησης 

επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

Ευχαρίστηση των Μαθητών με τις Δραστηριότητες 

Από την παρακολούθηση των μαθητών της Θεατρικής Αγωγής 

διαπιστώνουμε το μεγάλο ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτοί, 

ως επί το πλείστον, συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις και ευχαριστιούνται ιδιαίτερα 

με τις σχετικές δραστηριότητες. Ωστόσο, εντοπίζουμε και μερικές σποραδικές 

περιπτώσεις παιδιών, τα οποία φαίνεται για διάφορους λόγους να αρνούνται να 

συμμετάσχουν σε αυτές. Η κούραση από το καθημερινό πρόγραμμα αποθαρρύνει 

ορισμένα παιδιά από τα δρώμενα. Επίσης, η απειρία των εκπαιδευτικών στη 

διαχείριση της τάξης τους, λειτουργεί αποτρεπτικά για μερικά παιδιά, που 

πεισμώνουν, βλέποντας την κυρία τους κάπως απόλυτη και προτιμούν να καθίσουν 

στο θρανίο τους. 

 

Εντοπισμός παιδιών, στα οποία δεν αρέσει η Θεατρική Αγωγή 

και αντιμετώπισή τους από την υπόλοιπη τάξη 

Τις περισσότερες φορές οι δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής αρέσουν 

στους μαθητές. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την ένθερμη συμμετοχή τους στα 

δρώμενα ολόκληρης της τάξης. Τα παιδιά παίρνουν μέρος στα παιχνίδια και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ζήλο γι’ αυτά. Ωστόσο σε ελάχιστες περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το φαινόμενο της αποχής ορισμένων μαθητών από τις εν λόγω 

δραστηριότητες. Η αιτιολογία για την συγκεκριμένη κατάσταση ποικίλει από 

περίπτωση σε περίπτωση. Παρατηρούμε μερικά παιδιά να προτιμούν στην ώρα της 

Θεατρικής Αγωγής να πραγματοποιούν τις κατ’ οίκον εργασίες τους, για να έχουν 

ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι στο σπίτι. Επίσης, εντοπίζουμε και ντροπαλούς 

μαθητές, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εκτεθούν σε κοινό,, γι’ αυτό αποσύρονται στο 

θρανίο τους. Μερικά άλλα παιδιά νιώθουν κουρασμένα και σχεδόν αποκοιμούνται 

εκεί που κάθονται. Τέλος, εμφανίζονται περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι για κάποιο 

λόγο έχουν θυμώσει και χρησιμοποιούν της αποχή ως μοχλό αντίδρασης στους 
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εκπαιδευτικούς για να κερδίσουν την προσοχή της τάξης. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις μη συμμετοχής στις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής οι 

υπόλοιποι συμμαθητές των συγκεκριμένων παιδιών δεν τους δίνουν καμία σημασία 

και προτιμούν το παιχνίδι στην τάξη. 

 

Προβλήματα Πειθαρχίας Μαθητών 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά πειθαρχούν στις υποδείξεις των 

εκπαιδευτικών. Σε αυτήν την εικόνα συμβάλλει, βέβαια, και το σωστό παιδαγωγικό 

κλίμα μέσα στην τάξη. Οι μαθητές “μαγεύονται” από τις δραστηριότητες της 

Θεατρικής Αγωγής και ακολουθούν πιστά στο παιχνίδι τον/την εκπαιδευτικό, χωρίς 

να του/της δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. 

Σε ελάχιστες, όμως, περιπτώσεις η έλλειψη διδακτικής εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών λειτουργεί ανασταλτικά στην πραγματοποίηση των εν λόγω 

δράσεων. Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο και σημαντικά προβλήματα στον 

τρόπο διαχείρισης της τάξης τους. Όταν αυτοί βλέπουν ένα παιδί να αδιαφορεί για 

κάποια δραστηριότητα, προσπαθούν να του επιβληθούν με φωνές και την απειλή 

της τιμωρίας. 

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις περιπτώσεις, όπου τα παιδιά κάνουν 

φασαρία την ώρα του μαθήματος. Η έλλειψη παιδαγωγικής επάρκειας των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών παρουσιάζεται έντονη. 

 

Συγκρούσεις μελών ομάδας ή ομάδων μεταξύ τους 

Ανάλογη εικόνα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα παρατηρείται στις τάξεις 

που επισκεφτήκαμε. Όπως διαπιστώνουμε, στην πλειοψηφία σχεδόν των 

περιπτώσεων, δεν προέκυψαν συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών. Η ατμόσφαιρα του 

μαθήματος ήταν εκπληκτική και το σύνολο σχεδόν των μαθητών συμμετείχε στις 

πραγματοποιούμενες δράσεις, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Στα πλαίσια, όμως, 

του παιχνιδιού και της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας παρατηρήθηκαν, 

σπανιότερα, διαφωνίες, που θα οδηγούνταν σε συγκρούσεις και ξυλοδαρμούς 

παιδιών, αν δεν υπήρχε η αποτελεσματική “πυροσβεστική παρέμβαση” του/της 

εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της συγκεκριμένης κατάστασης 
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αποτελούν οι περιπτώσεις παιδιών της ίδιας ομάδας, που, διαπληκτίζονται για το 

θέμα που θα επεξεργαστούν και η αντίστοιχη εικόνα ενός κοριτσιού, το οποίο 

θίγεται από την κοροϊδία μερικών συμμαθητών της και ετοιμάζεται να τους 

γρονθοκοπήσει. 

 

Άλλες δυσκολίες 

Οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν τις δραστηριότητες της Θεατρικής 

Αγωγής στο Ολοήμερο αντιμετωπίζουν μία σειρά από δυσκολίες στο καθημερινό 

τους μάθημα, που δυσχεραίνουν το έργο τους. 

Μερικές φορές-στα πλαίσια του παιχνιδιού-είναι δυνατόν ένας μαθητής να 

κτυπήσει. Άλλο πρόβλημα, που μπορεί να δημιουργηθεί στην τάξη είναι η φασαρία, 

που προκαλείται κατά τη φάση της επεξεργασίας ενός θέματος. Πολλές φορές, οι 

διδάσκοντες αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε πληθωρικά τμήματα (40 παιδιά 

μαζί). Ο χώρος είναι δυνατόν να περιορίζει τις κινήσεις των μαθητών. Η κατάσταση 

επιδεινώνεται με τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού θρανίων και καθισμάτων στην 

ίδια τάξη. Πρόβλημα δημιουργεί στους εκπαιδευτικούς και η μικρή διάρκεια της 

διδακτικής ώρας του Ολοήμερου και η μη πρόβλεψη για τήρηση ενιαίου δίωρου 

μαθήματος. Οι μαθητές δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση σαν κοινό. 

Προτάσσουν το “εγώ” τους και μόλις ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους 

αδιαφορούν για την δουλειά των υπολοίπων. Πολλές φορές αυτοί παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα άτακτοι και ζωηροί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μιλούν με τους 

συμμαθητές τους και πειράζουν τους διπλανούς τους. Η κούραση των παιδιών από 

το βεβαρυμμένο σχολικό πρόγραμμα λειτουργεί ως “εχθρός” για τους 

εκπαιδευτικούς, που βλέπουν στην τάξη τους μαθητές έτοιμους για ύπνο. Η 

κατάσταση επιβαρύνεται περισσότεροι μετά το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών. Η 

σύσταση, επίσης, ενός τμήματος παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την 

πραγματοποίηση μίας δραστηριότητας. Μία μικρή τάξη μαθητών (3-4 παιδιά) δεν 

μπορεί να έχει την ίδια δυναμική με ένα άλλο μεγαλύτερο τμήμα. Ανάλογα 

προβλήματα δημιουργεί η διακοπή του μαθήματος, λόγω της εισόδου μαθητών 

κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να 

παρακολουθούν τη Θεατρική Αγωγή, αλλά να συμμετέχουν σε αυτήν, μόλις 
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ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Τέλος, δυσκολίες δημιουργούνται για τους 

εκπαιδευτικούς, όταν οι συμμετέχοντες στα δρώμενα, δεν τηρούν τους στοιχειώδεις 

κανόνες των παιχνιδιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κλίμα καταστρέφεται από τις 

φωνές και διαμαρτυρίες των παιδιών, αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς να 

πάρουν τα κατάλληλα μέτρα (διακοπή δραστηριότητας ή αποβολή του μαθητή, που 

παραβλέπει τους κανόνες). 

 

Διαπίστωση Προβληματικής Συμπεριφοράς Μαθητών 

Από τα δεδομένα της παρατήρησης δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη 

περίπτωση μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. Σίγουρα κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων συνέβησαν περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μεμονωμένα. 

Αυτές οι περιπτώσεις δυσκόλεψαν το έργο των εκπαιδευτικών, ωστόσο δεν 

μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσαν δείγματα προβληματικής συμπεριφοράς 

ορισμένων παιδιών. Περιπτώσεις απομόνωσης μαθητών ή παιδιών που αντιμιλούν 

στη διδάσκουσα συναντήσαμε κάποιες φορές. Επίσης, δυσκολίες αρκετές 

δημιούργησε σε μία εκπαιδευτικό ένας υπερκινητικός μαθητής ενός σχολείου στο 

Ηράκλειο. Αντίστοιχη περίπτωση παιδιού εντοπίσαμε σε σχολείο των Χανίων. Ένα 

παιδί κινούνταν διαρκώς μέσα στην τάξη κατά την ώρα του μαθήματος, ενοχλώντας 

τους υπόλοιπους συμμαθητές του και διακόπτοντας συνεχώς την κυρία του. Τέλος, 

ιδιαίτερες δυσκολίες στους εκπαιδευτικούς προκάλεσαν μερικοί ζωηροί μαθητές με 

επιθετικά σύνδρομα, που επίτηδες δεν τηρούσαν τους κανόνες των παιχνιδιών για 

να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τάξης.  

Αντίστοιχη εικόνα μας περιγράφουν και οι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου 

αντικειμένου στις συνεντεύξεις, που οι ίδιοι μας δίνουν. Στην ερώτηση «Κατά την 

εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζετε προβλήματα, τα οποία 

δυσκολεύουν το έργο σας», οι απαντήσεις των θεατρολόγων κινούνται στο ίδιο 

μήκος κύματος με τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε από τις προσωπικές μας 

παρατηρήσεις. Η κούραση των μαθητών αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς 

σημαντικό παράγοντα που δημιουργεί προβλήματα κατά την  εφαρμογή μίας 

δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους: 
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«…τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας δημοτικού-τα οποία είναι και τα 

περισσότερα που μένουν στο Ολοήμερο-είναι κουρασμένα στις τρεις το μεσημέρι 

που θα τα δω». 

«Κυρίως η κούραση των παιδιών (ενν. είναι το πρόβλημα). 

Ένα άλλο σημείο, στο οποίο επιμένουν οι θεατρολόγοι, αναφορικά με τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σχετίζεται με προβληματικές συμπεριφορές των 

ίδιων των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ανήμποροι να ανταπεξέλθουν σε 

τέτοιου είδους καταστάσεις και δυσκολεύονται ιδιαίτερα στη διαχείριση αυτών των 

περιπτώσεων. Ένας από αυτούς τονίζει: 

«Άλλα προβλήματα μπορεί να έχουν να κάνουν με τα ίδια τα παιδιά. Μπορεί 

κάποια παιδιά να είναι υπερκινητικά, να μην μπορούν να ακολουθήσουν, να μην 

μπορούν να ακούσουν. Μάλιστα, ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι σε όλα μου τα 

μαθήματα είχα ένα παιδί, το οποίο ήταν πάρα πολύ επιθετικό». 

Στο ζήτημα της κακής ανατροφής των παιδιών από τους γονείς τους εστιάζει 

την προσοχή της μία συνάδελφος της προηγούμενης: 

«Τα παιδιά σήμερα είναι πολύ καλομαθημένα απ’ τα σπίτια τους! 

Κακομαθημένα θα μπορούσα να πω!! Δεν υπακούν σε βασικούς κανόνες 

συμπεριφοράς, πράγμα το οποίο στα δικά μας χρόνια ήταν αδιανόητο». 

Τα πολυπληθή τμήματα παρουσιάζει μία εκπαιδευτικός, ως αιτία πρόκλησης 

δυσκολιών στο έργο της. Όπως αυτή υποστηρίζει: 

«Τα παιδιά πολλές φορές, είναι μεγάλος ο αριθμός τους και είναι λίγο 

δύσκολο…Δεν μπορείς να έχεις 25 πρωτάκια». 

Την απαράδεκτη εικόνα της ανάθεσης του έργου της προετοιμασίας των 

παιδιών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας στη θεατρολόγο στηλιτεύει μία 

άλλη εκπαιδευτικός. Και συνεχίζοντας η ίδια προσθέτει: «Πολλές φορές σε κρατάνε 

για να βοηθήσεις τα παιδιά στη Γλώσσα. Μην πας να κάνεις μάθημα, σου λένε. Γιατί 

δεν θα τελειώσουν (ενν. τα παιδιά τις ασκήσεις τους) και θα φωνάζουν οι γονείς». 

Τις ελλείψεις σε χώρους και υποδομές θεωρεί ως βασικό μειονέκτημα του 

προγράμματος του Ολοήμερου μία συνάδελφος της προηγούμενης. Μάλιστα 

καταλήγει στο παρακάτω συμπέρασμα: 

«Ορισμένες φορές ο χώρος είναι το βασικό πρόβλημα, αν γίνεται το μάθημα 

σε αίθουσες σχολείου. Η τάξη είναι μικρή και δεν έχει μοκέτα κάτω». 
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Μία άλλη εκπαιδευτικός καταθέτει την άποψή της για το συγκεκριμένο 

θέμα, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη οργάνωσης και η απουσία ενός σκοπού για το 

τέλος της σχολικής χρονιάς λειτουργούν εντελώς αποτρεπτικά για την 

πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων. Σύμφωνα με τη γνώμη της: 

«…το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους είναι, ότι δεν έχουμε στο τέλος ένα 

σκοπό. Δεν έχουμε ένα στόχο για το τέλος της χρονιάς…Δυστυχώς υπάρχει μία 

ανοργανωσιά. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει σε όλες τις μορφές Τέχνης που είναι στο 

σχολείο…». 

Την αυτοκριτική της για πιθανές αποτυχίες των δραστηριοτήτων της 

Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιεί μία άλλη θεατρολόγος, διακηρύττοντας: 

«Φυσικά και έχω διδάξει παιχνίδια, τα οποία δεν τους άρεσαν και τα οποία 

δεν εφαρμόστηκαν και από μένα ίσως καλά. Και μπορεί να είχα αντιδράσεις μη 

συμμετοχής (ενν. σε αυτά)». 

Όταν ζητάμε από αυτούς να μας παρουσιάσουν «τις προτάσεις τους για την 

αλλαγή της προηγούμενης εικόνας, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν μία σειρά από 

υλοποιήσιμες δράσεις. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των προτάσεων αποτελεί το 

αίτημα για αλλαγή φιλοσοφίας στη λειτουργία του προγράμματος. Η φιλοσοφία 

αυτή μπορεί να απευθύνεται σε διάφορους αποδέκτες (εντός και εκτός σχολικής 

μονάδας). Δύο εκπαιδευτικοί χαρακτηριστικά μας αναφέρουν: 

«Σίγουρα πρέπει να υποστηριχθεί το συγκεκριμένο μάθημα “εκ των έσω”. 

Πρώτα από εμάς…από τους Διευθυντές των σχολείων, τις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και το ίδιο το Υπουργείο. Να γίνει πλέον ένα μάθημα, το οποίο δεν 

θα είναι…(όπως το θεωρούν πολλοί γονείς) “παρκινγκ των παιδιών”». 

«αν καταλάβουν οι γονείς πως το Ολοήμερο ουσιαστικά προσφέρει στα 

παιδιά τους κάτι, μπορεί να γίνει κάτι πέρα από το να διαβάζουν σε αυτό!! Γιατί οι 

γονείς το μόνο που θέλουν από το Ολοήμερο, είναι τα παιδιά τους να διαβάζουν τα 

μαθήματά τους για την επόμενη μέρα!! Δεν θέλουν τίποτε άλλο!!». 

Η πολυσυζητημένη αλλαγή φιλοσοφίας στο Ολοήμερο περιλαμβάνει 

αυτομάτως και μία σειρά από άλλες κρίσιμες αποφάσεις-σύμφωνα πάντα με τα 

λεγόμενα των θεατρολόγων. Όπως αυτοί υποστηρίζουν απαιτείται καλύτερη 

χρηματοδότηση του προγράμματος και σαφής βελτίωση των χώρων και της 

υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων. Οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών 
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είναι δίκαιες και ρεαλιστικές. Οι ίδιοι καταθέτουν τον προβληματισμό τους, 

δηλώνοντας: 

«…πρέπει επιτέλους με σοβαρότητα να δοθούν κάποια χρήματα. Αν δοθούν 

χρήματα, θα φτιαχτούν επιτέλους σωστές αίθουσες για να γίνεται αυτό το μάθημα». 

«Να μας δοθεί χώρος!! Να μας δοθεί εξοπλισμός!!». 

Ωστόσο, το στοιχείο εκείνο, που θεωρείται ως το σημαντικότερο για τους 

διδάσκοντες, συνίσταται στην επιμορφωτική ανάγκη των ειδικοτήτων. Οι δηλώσεις 

των θεατρολόγων πρεσβεύουν την ανάγκη της επιμόρφωσής τους σε ζητήματα 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας και γενικότερης συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Οι 

ίδιοι γνωρίζουν τις αδυναμίες τους (ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση) και 

διατυπώνουν “κραυγή αγωνίας” για να τους βοηθήσει η Πολιτεία. Ιδανική λύση κατ’ 

αυτούς θεωρείται η επιμόρφωση: 

«Επιμορφώσεις! Επιμορφώσεις στους καθηγητές, στους δασκάλους! 

Γενικότερη επιμόρφωση!». 

«Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχω παρακολουθήσει  κάποια μαθήματα σχετικά 

με το πώς να αντιμετωπίζω προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη». 

Για μία ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το παιδαγωγικό κλίμα στην 

τάξη κατά την ώρα της Θεατρικής Αγωγής, συμβουλευόμαστε και τη γνώμη των 

μαθητών. Στο ερώτημα «Τσακώνεστε καθόλου στα διάφορα παιχνίδια, που 

παίζετε στη Θεατρική Αγωγή με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας;», οι 

απαντήσεις τους είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στο εν λόγω 

αντικείμενο. Ελάχιστοι μαθητές μας δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις μέσα 

στην τάξη. Η πλειοψηφία των παιδιών τοποθετείται θετικά στο προηγούμενο 

ερώτημα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα σε μας και διαφορετικές αιτιολογήσεις για 

την άποψή τους αυτή. Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν αφορμή για συγκρούσεις 

μέσα στην τάξη το χωρισμό των ομάδων από τους εκπαιδευτικούς. Πολλές φορές η 

“κακή χημεία” μεταξύ των μελών μίας ομάδας δημιουργεί προβλήματα. Σύμφωνα 

με ορισμένα παιδιά: 

«Τσακωνόμαστε, όταν είμαστε με αυτούς, που δεν θέλουμε». 

«Μερικές φορές τσακωνόμαστε, όταν δεν ταιριάζουμε σε ένα παιχνίδι». 

«Σε ορισμένους δεν αρέσει έτσι, όπως μας χωρίζει ο κύριος σε ομάδες και 

μαλώνουμε». 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις το απρόκλητο πείραγμα ορισμένων μαθητών 

προκαλεί εντάσεις την ώρα του μαθήματος. Οι απόψεις μερικών μαθητών είναι 

ενδεικτικές για τη συγκεκριμένη κατάσταση: 

«Μερικές φορές κάποια παιδιά παίζουν ξύλο και τσακώνονται, επειδή ο ένας 

πειράζει τον άλλο». 

«Τσακωνόμαστε, όταν κάποιος μας πειράζει». 

Η καταστρατήγηση των κανόνων ενός παιχνιδιού αποτελεί ερέθισμα και 

ευκαιρία για φιλονικίες μεταξύ των παιδιών. Κατά τα λεγόμενά τους: 

«Μερικές φορές τσακωνόμαστε, όταν κάνουμε ζαβολιές στα παιχνίδια». 

«…ο ένας λέει στον άλλο ότι δεν παίζει σωστά το παιχνίδι». 

Στα πλαίσια του παιχνιδιού, οι μαθητές διαφωνούν και συγκρούονται για 

διαφορετικά ζητήματα (ορισμός αρχηγού, χρήση του ίδιου μικροαντικειμένου): 

¨Καμιά φορά τσακωνόμαστε για το ποιος θα είναι αρχηγός του παιχνιδιού». 

«Πολλές φορές (ενν. τσακωνόμαστε), όταν ο ένας παίρνει αυτό που έχει ο 

άλλος». 

«…τσακωνόμαστε, όταν θέλουμε πολλά παιδιά το ίδιο πράγμα». 

Αφορμές για συγκρούσεις μέσα στην τάξη στην ώρα της Θεατρικής Αγωγής 

μπορούν να δώσουν η επιλογή μίας δραστηριότητας από τα παιδιά, καθώς και οι 

διαφορετικές απόψεις τους κατά τη φάση της επεξεργασίας ενός θέματος: 

«Άμα έχουμε διαφορετικά θέματα και ιδέες, τότε είναι φυσικό να 

τσακωθούμε». 

«Διαφωνούμε για το είδος του παιχνιδιού». 

«Τσακωνόμαστε, όταν διαφωνούμε για το ποιο παιχνίδι θα παίξουμε». 

Η άρνηση μερικών παιδιών για συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα της 

Θεατρικής Αγωγής προκαλεί θυμό στα υπόλοιπα παιδιά και οδηγεί σε ρήξεις μέσα 

στην τάξη: Ένα παιδί χαρακτηριστικά μας αναφέρει: 

«Ναι, τσακωνόμαστε, επειδή κάποιοι θέλουν να παίξουν και ορισμένοι άλλοι 

δεν θέλουν!!». 

Για να εκμαιεύσουμε πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θέτουμε 

στα παιδιά το ακόλουθο ερώτημα: «Όταν κάνετε Θεατρική Αγωγή, θεωρείτε ότι 

ο/η κύριος/α σας δυσκολεύεται να κάνει το μάθημα του/της; Για ποιο λόγο;». Οι 
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απαντήσεις, που λαμβάνουμε από τους ερωτώμενους, μας δείχνουν για ακόμη μία 

φορά την πραγματική εικόνα της κατάστασης. Το σύνολο, σχεδόν, των μαθητών 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη προβλημάτων, που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς. 

Ωστόσο, ο καθένας από αυτούς παρουσιάζει και μία διαφορετική εκδοχή για το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα μεγάλο μέρος των παιδιών υποστηρίζει ότι τους 

θεατρολόγους δυσκολεύουν, κυρίως, η απροσεξία και φασαρία των παιδιών, καθώς 

επίσης και η ζωηρότητα μερικών εξ’ αυτών: 

«Κάποιες φορές δυσκολεύεται (ενν. η κυρία μας), όταν είμαστε ανήσυχοι». 

«…τα παιδιά είναι ζωηρά και δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τα παιχνίδια». 

«Δυσκολεύεται (ενν. η κυρία μας), επειδή μερικά παιδιά κάνουν φασαρία 

και δεν την αφήνουν καθόλου!! Είναι σαν να μην υπάρχει μέσα στην τάξη». 

Στους τσακωμούς και τις συγκρούσεις, κατά τη διεξαγωγή των παιχνιδιών, 

εστιάζουν την προσοχή τους μερικά παιδιά, λέγοντας: 

«Ναι, αυτή δυσκολεύεται, επειδή κάποια παιδιά τσακώνονται!!». 

«Όσοι παίζουν ξύλο, μπαίνουν τιμωρία». 

«Παίζουν ξύλο μέσα στην τάξη». 

Ο αρνητισμός ορισμένων μαθητών για συμμετοχή και η έλλειψη της 

διάθεσης τους για συνεργασία αποτελούν, επίσης, πηγή προβλημάτων για 

ορισμένους θεατρολόγους. Όπως υποστηρίζουν τα παιδιά: 

«…μερικά παιδιά δεν θέλουν να παίξουν!! Και δυσκολεύεται αυτή (ενν. η 

κυρία) να τα πείσει να παίξουν με όλα τα παιδιά!!». 

«Ναι, μερικές φορές δυσκολεύεται (ενν. η κυρία), γιατί μερικοί φωνάζουν. 

Δεν θέλουν να συνεργαστούν σ’ αυτό που κάνουμε και δε μπορεί η κυρία να κάνει 

τη δουλειά της». 

«Καμιά φορά η κυρία δυσκολεύεται, γιατί τα παιδιά δε συνεργάζονται». 

Δυσκολίες σημαντικές προκαλούν στους εκπαιδευτικούς η απειθαρχία των 

μαθητών και η μη τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού από αυτούς: 

«…κάποιοι μαθητές δεν την υπακούν και κάνουν άλλα πράγματα». 

«…κάποια παιδιά τη δυσκολεύουν, επειδή δεν παίζουν σωστά». 

Προβλήματα δημιουργούνται στους εκπαιδευτικούς και με την παρουσία 

πολλών μαθητών σε ένα τμήμα. Μία μαθήτρια υποστηρίζει για τα πληθωρικά 

τμήματα: 
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«(ενν. η κυρία) δυσκολεύεται λίγο, γιατί είμαστε πολλά παιδιά και κάποιοι 

μαθητές κάνουν φασαρία!! Τους μαλώνει!!». 

Η αργοπορημένη είσοδος πολλών παιδιών στην τάξη μετά το διάλειμμα 

προκαλεί άγχος και αρνητικά συναισθήματα στους εκπαιδευτικούς. Ένα παιδί-

αναφερόμενο στην κατάσταση- υποστηρίζει: 

«Άλλες φορές (ενν. η κυρία) δυσκολεύεται, γιατί κάποια παιδιά αργούν να 

μπουν μέσα από το διάλειμμα». 

Εν κατακλείδι, καταθέτουμε την άποψη μίας μαθήτριας για την εκπαιδευτικό 

της Θεατρικής Αγωγής, αναφορικά με τις δυσκολίες, που αυτή αντιμετωπίζει στην 

τάξη: 

«Όχι (ενν. δεν αντιμετωπίζει προβλήματα), αυτή είναι επαγγελματίας, έχει 

σπουδάσει καλά και διασκεδάζει κιόλας». 
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17.5 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την κατηγορία: 

Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς και ο Ρόλος τους στο Πρόγραμμα 

 

• Συνεργασία εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής με: 

− Διευθυντή Σχολικής Μονάδας 

− Υπεύθυνο Ολοημέρου 

− Άλλες Ειδικότητες 

− Δασκάλους Πρωινής Ζώνης 

− Γονείς 

• Φαίνεται ή όχι ο ρόλος των παραπάνω φορέων στο πρόγραμμα, κατά τη 

διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων; 

 

Η τελευταία κατηγορία ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτή περιλαμβάνει το πλέγμα των σχέσεων, που 

αναπτύσσονται (ή όχι) μεταξύ φορέων κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της 

Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο. Ποιες συνεργασίες 

λαμβάνουν χώρα και ποιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτού του είδους τις 

συνεργασίες; Ο ρόλος των παραπάνω προσώπων είναι ξεκάθαρος μέσα από την 

πραγματοποίηση των σχετικών δράσεων; Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα 

επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις με την επεξεργασία των δεδομένων της 

παρατήρησης. 

Ωστόσο, η παρουσίαση των συγκεκριμένων πληροφοριών δεν θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως στις προηγούμενες ενότητες της 

εργασίας μας. Οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση 

μεταξύ φορέων στο πρόγραμμα ήταν ελάχιστες. Σε αυτά τα πλαίσια, τα δεδομένα 

της παρατήρησης δεν θα ωφελούσε να παρουσιαστούν, παρά μόνο με τη μορφή 

πίνακα διπλής εισόδου, ο οποίος συμπυκνώνει πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά, τα στοιχεία του πίνακα αυτού: 
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Πίνακας 10: Συνεργασία Φορέων και ο Ρόλος τους στην πραγματοποίηση του προγράμματος 

 

 

 

 

Συνεργάζεται ο 

εκπαιδευτικός 

της  Θ.Α με: 

Σχολικό 

Σύμβουλο 

Διευθυντή Υπεύθυνο 

Ολοημέρου 

άλλες  

ειδικότητες 

δάσκαλοι 

πρωινής 

ζώνης 

γονείς Σύνολο 

συνεργασιών 

συνεργασία 

φορέων 

μεταξύ 

τους; 

φαίνεται ο 

ρόλος τους 

στο 

πρόγραμμα;   

9
ο

 Δημ.Σχολείο 

Ρεθύμνου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

13
ο

 Δημ.Σχολείο 

Ρεθύμνου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

16
ο

 Δημ.Σχολείο 

Ρεθύμνου 

Χ Χ √ (2) Χ Χ Χ 2 ΝΑΙ ΟΧΙ 

1
ο

 Δημ.Σχολείο 

Αρχανών 

Ηρακλείου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

2
ο

 Δημ.Σχολείο 

Βουτών 

Ηρακλείου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

19
ο

 Δημ.Σχολείο 

Ηρακλείου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

43
ο

 Δημ.Σχολείο 

Ηρακλείου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

2
ο

 Δημ.Σχολείο 

Ηρακλείου 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

2
ο

 Δημ.Σχολείο 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

5
ο

 Δημ.Σχολείο 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

15
ο

 Δημ.Σχολείο 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Δημ.Σχολείο 

Νεροκούρου 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Δημ.Σχολείο 

Βαμβακόπουλου 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Δημ.Σχολείο 

Βρυσών Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Δημ.Σχολείο 

Γεωργιούπολης 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

11
ο

 Δημ.Σχολείο 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

Δημ.Σχολείο 

Τσικαλαριών 

Χανίων 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0 ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΦΟΡΕΣ) 

0 0 2 0 0 0 2   
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Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής και 

υπολοίπων φορέων του Προγράμματος 

Όπως διαπιστώσαμε από την παρατήρηση της διδασκαλίας των 

θεατρολόγων, αυτοί δεν αναπτύσσουν σχεδόν ποτέ συνεργασίες με άλλους φορείς 

του προγράμματος. Οι ίδιοι προσέρχονται στη σχολική μονάδα, όπου εργάζονται, 

λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το μάθημά τους, πραγματοποιούν τις δραστηριότητες 

τους και αποχωρούν ανάλογα με το καθημερινό τους πρόγραμμα. Η κατάσταση, 

βέβαια, αυτή δεν αφήνει σε αυτούς και πολλά περιθώρια συνεργασίας με τους 

εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα φορείς. Σε δύο περιπτώσεις στην ίδια σχολική 

μονάδα (16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου) εντοπίσαμε την αλληλεπίδραση της 

εκπαιδευτικού της αντίστοιχης ειδικότητας με την Υπεύθυνη του Ολοήμερου 

Προγράμματος. Στην πρώτη από αυτές, η δασκάλα του Ολοημέρου φέρνει στην 

τάξη της θεατρολόγου μία μικρή μαθήτρια της πρώτης τάξης, που ντρέπεται να 

συμμετάσχει στα δρώμενα της Θεατρικής Αγωγής. Σε μία άλλη περίσταση, η ίδια 

εκπαιδευτικός-μετά από υπόδειξη της εκπαιδευτικού του εν λόγω αντικειμένου-

διακόπτει το μάθημα, εισβάλλοντας στην αίθουσα για να επιβάλλει την τάξη. Οι 

μαθητές συνεχώς φώναζαν και αδιαφορούσαν για τις υποδείξεις της θεατρολόγου, 

η οποία είχε απολέσει εντελώς τον έλεγχο του τμήματος. Ουδεμία άλλη περίπτωση 

συνεργασίας ή αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής 

και άλλων φορέων του προγράμματος δεν διαπιστώθηκε από την επίσκεψή μας σε 

όλες τις σχολικές μονάδες, που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. 

 

Ο ρόλος των παραπάνω φορέων διαφαίνεται κατά τη 

διεξαγωγή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων; 

Κατά την πραγματοποίηση των σχετικών δράσεων από τους διδάσκοντες της 

Θεατρικής Αγωγής δεν παρουσιάστηκε σε καμία περίπτωση ο ρόλος των 

εμπλεκόμενων φορέων στο πρόγραμμα του Ολοήμερου. Οι εκπαιδευτικοί 

ολοκληρώνουν το μάθημά τους πολλές φορές χωρίς να συναντήσουν ούτε τον 

Υπεύθυνο του Προγράμματος και αποχωρούν από το σχολείο, μόλις ολοκληρώνεται 

το διδακτικό τους ωράριο. Πολλές φορές οι ίδιοι σε προσωπικές συζητήσεις, μας 

διαβεβαίωναν ότι δεν είχαν καμία επικοινωνία με τους δασκάλους της πρωινής 
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ζώνης και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Οι σχέσεις τους με τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων ήταν καθαρά τυπικές (απλά ανάληψη υπηρεσίας). Αυτή η 

τυπικότητα των σχέσεων εντοπίζεται και στους υπόλοιπους φορείς. Οι γονείς των 

μαθητών δείχνουν αδιαφορία για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αδιαφορία που 

φτάνει μέχρι το βαθμό της διακοπής του μαθήματος από τους ίδιους για να πάρουν 

τα παιδιά τους, πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, κάνοντας ταυτόχρονα 

υποδείξεις στους εκπαιδευτικούς, για να βοηθούν τους μαθητές στην προετοιμασία 

των εργασιών της επόμενης ημέρας 

Την ίδια κατάσταση μας περιγράφουν και οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής 

Αγωγής. Όταν τους ρωτάμε: «Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με το Διευθυντή του 

σχολείου;» αυτοί παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της παραπάνω σχέσης. Για 

ορισμένους, η επαφή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα πραγματοποιείται μονάχα στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι 

περισσότεροι θεατρολόγοι κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία, όπου αυτοί 

τοποθετήθηκαν. 

«Συνήθως με τους Διευθυντές πέρα από την ανάληψη υπηρεσίας την πρώτη 

μέρα…δεν έχουμε καμία άλλη σχέση. Σε επαγγελματικό επίπεδο είναι ελάχιστες οι 

τριβές που έχουμε με το Διευθυντή». 

«…εμείς με το να είμαστε στο Ολοήμερο δε βλέπουμε τους Διευθυντές. Τους 

πιο πολλούς εγώ τους είδα, όταν πήγα να κάνω ανάληψη υπηρεσίας στην αρχή της 

χρονιάς. Μετά δεν τους ξαναείδα». 

«Νομίζω δεν υπάρχει συνεργασία. Είναι κάτι τελείως τυπικό!!». 

Η συλλογή υπογραφών για την πιστοποίηση του διδακτικού ωραρίου 

αποτελεί αφορμή για να συναντηθούν Διευθυντές σχολικών μονάδων και 

εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής: 

«Τυπικές είναι οι σχέσεις μας με το Διευθυντή. Εμφανίζομαι μόνο για να 

πάρω μία υπογραφή ή για άλλα διαδικαστικά θέματα». 

Ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ κλάδων φανερώνουν οι δηλώσεις ορισμένων 

θεατρολόγων: 

«Οι περισσότεροι Διευθυντές μας δέχονται καλοπροαίρετα, διότι τους 

ενδιαφέρει να καλύψουν τις ώρες του Ολοήμερου. Από κει και πέρα δεν έρχονται σε 

επαφή με εμάς». 
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«Ούτε θα σε βοηθήσουν, ούτε θα σε ρωτήσουν τι χρειάζεσαι. Αυτό δεν θα το 

πουν. Απλώς, λένε αααα τι ωραία!! Μας στείλανε θεατρολόγο στο σχολείο!! Μέχρι 

εκεί. Εκφράζουν μια χαρά. Όμως δεν έχουν καμία συμμετοχή σε όλο αυτό, ούτε θα 

σε στηρίξουν». 

Μερικοί άλλοι εκπαιδευτικοί μας δηλώνουν ότι έχουν άγνοια για τους 

Διευθυντές των σχολείων, στα οποία αυτοί εργάζονται: 

«Όταν τον βλέπουμε είναι μία χαρά όλα. Δεν τον βλέπουμε. Δεν έχουμε 

επαφή με το Διευθυντή». 

«…(ενν. οι Διευθυντές) δεν έρχονται σε επαφή με εμάς…Ο Διευθυντής δεν 

κάθεται στο Ολοήμερο». 

Ωστόσο, συναντάμε και διδάσκοντες της Θεατρικής Αγωγής, που μιλούν με 

κολακευτικά λόγια για τη σχέση τους με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. 

Χαρακτηριστική για το ωραίο αυτό κλίμα, θεωρείται η δήλωση μίας εκπαιδευτικού: 

«…η εμπειρία μου με το Διευθυντή ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή υπήρχε 

κατανόηση. Όλα είναι μια χαρά!! Με το Διευθυντή δεν είχα κανένα πρόβλημα». 

«…η μέχρι τώρα συνεργασία μου (ενν. με τους Διευθυντές) είναι καλή και 

θετική, όταν τους συναντάω». 

«…δόξα το Θεό τα δύο τελευταία χρόνια έχω άψογη σχέση με το Διευθυντή. 

Δηλαδή αυτός με βοηθάει πάρα πολύ!!». 

Όταν ρωτάμε τους εκπαιδευτικούς «Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με τον 

Υπεύθυνο του Ολοήμερου;», διαπιστώνουμε διακυμάνσεις στις σχέσεις τους με τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία των δύο αυτών 

παραγόντων από το χαρακτήρα του κάθε ατόμου: Ένας διδάσκων αναφέρεται σε 

συνεχείς προβληματικές καταστάσεις με τους Υπεύθυνους του Ολοήμερου: 

«…’έχω περάσει και από σχολεία, που είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα». 

Ένας άλλος εκπαιδευτικός μας περιγράφει τη σχέση του με τον Υπεύθυνο 

του προγράμματος να χαρακτηρίζεται από ελευθερία και ανεξαρτησία: 

«Δεν έχουμε κάτι κοινό ή διαφορετικό. Αυτός κάνει τη δουλειά του κι εμείς 

τη δική μας. Αυτός κάνει το μάθημά του και εμείς (ενν. κάνουμε) το δικό μας». 

Την εξαιρετική αλληλεπίδραση μίας εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής με 

τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου μας περιγράφει η ίδια. Ωστόσο, όταν αυτή 
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αναφέρεται γενικότερα στη συνεργασία της με άλλους δασκάλους, η εικόνα που 

παρουσιάζει είναι εντελώς διαφορετική: 

«Οι υπόλοιποι απλά σου δίνουν το κλειδί και πας στην τάξη. Αυτή είναι μία 

συνεργασία κανονική, αδιάφορη. Δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο αναφοράς». 

 Μία άλλη εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι η σχέση της με τους Υπεύθυνους 

των Ολοήμερων είναι διαφορετική, ανάλογα με την περίσταση. Και σε αυτή την 

περίπτωση η διαφορετικότητα του κάθε ατόμου παίζει σημαντικό ρόλο: 

«…ο καθένας έχει δικούς του κανόνες, δικές του ώρες!! Ξέρεις, είναι που θα 

πέσεις ουσιαστικά». 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων τοποθετείται θετικά, ως προς την 

ποιότητα των σχέσεων του με τον δάσκαλο, που προΐσταται του Ολοήμερου: 

«Επίσης, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση». 

«Επίσης, δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα». 

«Και με τους υπεύθυνους του Ολοήμερου Σχολείου δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. Μας καταλαβαίνουν και κατανοούν το πρόβλημα, γιατί το ζουν και 

αυτοί. Από κει και πέρα σε διευκολύνουν σε ό,τι μπορούν. Είναι πολύ καλή η σχέση, 

που έχουμε (ενν. μ’ αυτούς) πάντως». 

Στα ίδια πλαίσια, απουσιάζει και η συνεργασία του εκπαιδευτικού της 

Θεατρικής Αγωγής με τις υπόλοιπες ειδικότητες του Ολοημέρου. Τις περισσότερες 

φορές οι παραπάνω φορείς δε συναντιούνται καθόλου στο καθημερινό πρόγραμμα. 

Το ωράριο τους είναι εντελώς διαφορετικό. Ας δούμε τι μας δηλώνουν μερικοί από 

αυτούς στο ερώτημα: «Πώς κρίνετε την συνεργασία σας με τις υπόλοιπες 

ειδικότητες του Ολοημέρου;». 

«Επειδή είναι τέτοια η δομή του Ολοημέρου, δεν συναντώνται οι 

ειδικότητες. Δηλαδή συνήθως είμαι εγώ και ο δάσκαλος. Δεν μπορούν να 

ταιριάξουν οι ειδικότητες…». 

«Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, διότι δεν συναντιόμαστε. Δουλεύουν οι 

υπόλοιπες ειδικότητες άλλες ώρες…». 

«Δουλεύοντας ως ωρομίσθιοι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με καμία 

από τις υπόλοιπες ειδικότητες…Είναι τέτοια τα ωράρια, που-ναι μεν η διάθεση και η 

ενέργεια υπάρχει-δυστυχώς, όμως, δεν αξιοποιούνται σωστά τα άτομα». 
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Σπανιότερα μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συνύπαρξη ειδικοτήτων στο 

Ολοήμερο. Στην ουσία, όμως, πρόκειται για μία απλή συνάντηση στον ίδιο χώρο, 

λόγω διδακτικού ωραρίου. Τα κοινά προβλήματα και η ίδια μοίρα των 

εκπαιδευτικών αυτών, τους δίνουν την ευκαιρία για προβληματισμό και ανταλλαγή 

απόψεων στις ώρες του διαλείμματος: 

«Κάποιες (ενν. ειδικότητες) συναντάω, κάποιες άλλες όχι». 

«Αν τις έχω συναντήσει, φεύγοντας απλά λέμε ένα γεια». 

«Είμαστε στην ίδια μοίρα, οπότε έχουμε πολλά κοινά και να συζητήσουμε 

και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε, αν περνάει από το χέρι μας». 

«Στα διαλείμματα περισσότερο συζητάμε μεταξύ μας…Οι περισσότεροι 

έχουν τα ίδια παράπονα». 

«Η μόνη μας επαφή είναι στο διάλειμμα, το πενιχρό διάλειμμα». 

Η σχέση των θεατρολόγων με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης 

βρίσκεται σε ένταση. Οι ίδιοι οι διδάσκοντες μιλούν με προβληματισμό για την 

ποιότητα των εν λόγω σχέσεων, κάνοντας και ορισμένες νύξεις για ρατσιστική 

συμπεριφορά των συναδέλφων τους, που τους αγνοούν επιδεικτικά. Συνήθως οι 

παραπάνω φορείς δεν συναντιούνται, λόγω διαφορετικού ωραρίου: Οι απαντήσεις 

αυτών στο ερώτημα «Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς της 

πρωινής ζώνης;», φανερώνουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης: 

«Ούτε αυτούς τους βλέπουμε. Είμαστε μόνοι μας. Εμείς και ο δάσκαλος του 

Ολοημέρου». 

«Δεν συναντιόμαστε ποτέ με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης, διότι 

αυτοί φεύγουν πιο νωρίς». 

«Δεν τους έχω συναντήσει…ούτε ξέρω ποιοι κάνουν μάθημα». 

Μία άλλη ομάδα εκπαιδευτικών αναφέρεται σε ανυπαρξία σχέσεων με τους 

δασκάλους της πρωινής ζώνης: 

«(ενν. έχουμε) ανύπαρκτες σχέσεις θα έλεγα». 

«Είναι πολύ αδιάφορο το όλο κλίμα». 

«Δεν υπάρχει σχέση, λόγω των παραπάνω δυσκολιών». 

«Δεν έχουμε καμία σχέση». 
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Για ορισμένους διδάσκοντες η ανυπαρξία σχέσεων “βαπτίζεται” ως 

ανεξαρτησία των θεατρολόγων από τους δασκάλους του πρωινού ωραρίου. 

Μάλιστα μία εκπαιδευτικός χαρακτηριστικά επισημαίνει: 

«Είναι λίγο ανεξάρτητη η σχέση…Αν δεν σε ξέρουν, δεν ξέρουν τι έργο 

προσφέρεις ή τι άνθρωπος είσαι, τα πράγματα είναι δύσκολα». 

Το παράπονο των εν λόγω ειδικοτήτων εκφράζει ένας άλλος συνάδελφος της 

προηγούμενης, αναφερόμενος σε μία μονόπλευρη προσέγγιση του δασκάλου από 

αυτόν. Ταυτόχρονα, ο ίδιος νιώθει ότι οι εκπαιδευτικοί του πρωινού προγράμματος 

αδιαφορούν και σνομπάρουν τις υπόλοιπες ειδικότητες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά 

του: 

«Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ τι κάνω, ποιος είμαι…Εγώ μπορεί να πάω 

να βρω κάποιον δάσκαλο της πρωινής ζώνης για να τον ρωτήσω για τη 

συμπεριφορά και την κοινωνική θέση που έχει ένα παιδί, για κάποιες άλλες 

συμπεριφορές και δυσκολίες για την ένταξή του. Βέβαια η κατεύθυνση είναι 

μονόπλευρη. Μόνο εγώ, αν πάω». 

Αντίστοιχο ερώτημα διατυπώνουμε και «για τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής με τους γονείς των μαθητών». Και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση οι απαντήσεις των θεατρολόγων είναι ενδεικτικές για την 

κακή ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω φορέων. Οι περισσότεροι από 

αυτούς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο, το θεωρούν ως δευτερεύον στο πρόγραμμα του 

Ολοημέρου και απλά αντιμετωπίζουν τον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας 

ως “ζογκλέρ”, που μπαίνει στην τάξη για να ψυχαγωγήσει τους μαθητές. Δύο 

εκπαιδευτικοί καταθέτουν την άποψή τους για το εν λόγω ζήτημα: 

«Δεν υπήρχε όμως και ενδιαφέρον από την πλευρά τους για να ρωτήσουν 

για το μάθημα». 

«Νομίζω ότι οι πιο πολλοί είναι αδιάφοροι (ενν. για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο)». 

Την ίδια αντίληψη διαθέτουν και δύο άλλοι συνάδελφοί τους: 

«Οι γονείς είναι φυσικό, έχουν σχέση με τον Υπεύθυνο του Ολοημέρου, γιατί 

αυτόν βλέπουν κάθε μέρα…εσένα δεν σε ξέρουν, δεν ενδιαφέρονται και να σε 

μάθουν κιόλας». 
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«(ενν. οι γονείς) νομίζουν ότι έχεις έρθει για να κάνει το ζογκλέρ στα παιδιά, 

μέχρι να έρθουν να τα πάρουν. Είναι λίγο απογοητευτικό». 

Την έλλειψη της ενημέρωσης της οικογένειας για το περιεχόμενο του 

σχετικού αντικειμένου σημειώνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί: 

«Γενικά δεν είναι ενήμεροι για το τι κάνουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο. Οι 

περισσότεροι δεν ξέρω καν, αν γνωρίζουν τι γίνεται σε αυτό το μάθημα». 

«Οι γονείς των μαθητών τη στιγμή, κατά την οποία έρχονται να πάρουν τα 

παιδιά τους και τους λες για την ειδικότητα, απορούν». 

Τους γονείς με ευαισθησία στις Τέχνες και ειδικότερα στο θέατρο 

φωτογραφίζει ένας εκπαιδευτικός, ως άτομα που δείχνουν ενδιαφέρον και ρωτούν 

τον θεατρολόγο για την πρόοδο του παιδιού τους. Όπως ο ίδιος επισημαίνει: 

«Μόνο αν κάποιος γονιός ξέρει ότι κάνει θέατρο το παιδί του στο σχολείο και 

έχει κάποια ευαισθησία γι’ αυτό, τότε θα έρθει να με ρωτήσει τι γίνεται σε αυτό το 

μάθημα και κατά πόσον το παιδί του ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του». 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών της εν λόγω 

ειδικότητας συναντάμε και την αντίθετη περίπτωση. Τους ίδιους τους 

θεατρολόγους να ρωτούν τους γονείς, αναφορικά με τα προβλήματα, που 

αντιμετώπιζαν τα παιδιά τους: 

«Με τους γονείς εγώ ερχόμουν κυρίως σε επαφή…και όχι τόσο εκείνοι με 

μένα…Εγώ ερχόμουν σε επαφή με κάποιους, συζητώντας κυρίως (ενν. μαζί τους), 

όταν υπήρχαν προβληματισμοί». 

Στο επόμενο ερώτημά μας προς τους εκπαιδευτικούς εξετάζουμε τα 

περιθώρια της περαιτέρω ανάπτυξης σχέσεων με τους υπόλοιπους φορείς, που 

εμπλέκονται στην ίδια σχολική μονάδα. Θέτοντας στους εκπαιδευτικούς το 

ερώτημα «Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αυτής της 

συνεργασίας;», λαμβάνουμε από αυτούς απαντήσεις, που κινούνται προς τρεις 

βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από αυτές τις οπτικές παρουσιάζει τους 

εκπαιδευτικούς της Θεατρικής Αγωγής να προτείνουν την αλλαγή νοοτροπίας στο 

Ολοήμερο. Αυτομάτως, οι ίδιοι υποστηρίζουν την αναγκαιότητα για ενημέρωση 

όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 

διδακτικού αντικειμένου: 
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«Πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι φορείς δεν γνωρίζουν ακριβώς το έργο, το 

οποίο έχουμε κληθεί να πραγματοποιήσουμε…Αν κάποια στιγμή βρεθεί κάποιος να 

τους εξηγήσει ή οι ίδιοι ασχοληθούν, τότε ίσως καταλάβουν και εκτιμήσουν αυτό, 

που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε». 

Η αλλαγή νοοτροπίας στη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος είναι 

δυνατόν να περιλαμβάνει την ενεργότερη συμμετοχή και ισότιμη αντιμετώπιση των 

θεατρολόγων από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους: 

 «…αν εμείς μπαίνουμε πιο ενεργά στη ζωή του σχολείου. Αν εσύ μπεις μέσα 

σε αυτήν την κοινότητα και σε δουν οι γονείς, σε δει ο Σύλλογος, σε γνωρίσει 

καλύτερα και αποκτήσεις μία προσωπική σχέση, η κατάσταση θα είναι τελείως 

διαφορετική». 

«αν…αντιμετωπιστούμε και εμείς ως συνάδελφοι, τότε κάτι ίσως μπορεί να 

γίνει». 

Μία άλλη ομάδα εκπαιδευτικών-απαντώντας στο προηγούμενο ερώτημα-

θέτει το ζήτημα της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών στο χώρο του 

σχολείου: 

«Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης (ενν. της συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων που εμπλέκονται στο Ολοήμερο), αρκεί να δημιουργήσουμε τις 

κατάλληλες συνθήκες για να γίνει αυτό». 

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των ερωτώμενων “ρίχνει το μπαλάκι” στους 

υπόλοιπους φορείς, ως προς τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 

την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών στο Ολοήμερο: 

«έγκειται στην ευαισθησία του Διευθυντή και στους δασκάλους της πρωινής 

ζώνης και τους ίδιους τους γονείς η βελτίωση της εν λόγω σχέσης». 

«Ναι, με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης σαφώς έπρεπε να υπάρχει 

συνεργασία…Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό!». 

«Αν πάντως με ρώταγες με ποιόν από αυτούς τους φορείς θα ήθελα μία 

συνεργασία, θα σου απαντούσα με τους γονείς. Πιστεύω ότι από κει ξεκινάνε όλα». 

Για το ίδιο θέμα (της συνεργασίας μεταξύ φορέων στο Ολοήμερο) 

συναντάμε και τις απαισιόδοξες προβλέψεις: 

«Όσο (ενν. το όλο θέμα) είναι μέσα σε μεσημεριανή ζώνη, αυτό είναι λίγο 

δύσκολο (ενν. να πραγματοποιηθεί)». 
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Τα λόγια των παιδιών επιβεβαιώνουν την ίδια κατάσταση για το 

συγκεκριμένο ζήτημα: 

Η αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών για συνεργασία στις  δράσεις των 

θεατρολόγων μπορεί να διαπιστωθεί και από τις απαντήσεις των μαθητών στο 

ακόλουθο ερώτημα: «Ο /Η κύριος/α που έχετε το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με 

τον/την κύριο/κυρία της Θεατρικής Αγωγής στο Ολοήμερο;». Με μία φωνή το 

σύνολο, σχεδόν, των παιδιών διαπιστώνει την απουσία συνεργασίας σε αυτό το 

επίπεδο, λόγω του διαφορετικού ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών. Οι 

δάσκαλοι εργάζονται, ως επί το πλείστον στην πρωινή ζώνη. Αντίθετα οι 

θεατρολόγοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ολοήμερο και κυρίως προς τις 

τελευταίες ώρες του προγράμματος. Ας δούμε μερικές από τις δηλώσεις των 

παιδιών, που μας κατευθύνουν προς αυτό το συμπέρασμα: 

«Δεν συνεργάζονται, επειδή η κυρία μας φεύγει νωρίς από την τάξη και δεν 

προλαβαίνει». 

«Όχι, (ενν. αυτές δεν συνεργάζονται), επειδή οι κύριοί μας έρχονται το πρωί 

και η κυρία της Θεατρικής Αγωγής κάνει μάθημα το απόγευμα». 

«Η κυρία μας δεν κάθεται στο Ολοήμερο, γιατί είναι πρωινή!!». 

«Όχι αυτοί δεν συνεργάζονται, γιατί κάνουν μάθημα σε διαφορετικές ώρες». 

«Όχι, αυτοί δεν συνεργάζονται. Η κυρία μας δεν ξέρει καν την κυρία της 

Θεατρικής Αγωγής». 

«Όταν τελειώνουν οι δάσκαλοι, έρχεται ο κύριος της Θεατρικής Αγωγής!! 

Έχουν διαφορετικό ωράριο!!». 

Σε μία, μονάχα, περίπτωση βρέθηκε ένας μαθητής, ο οποίος παραδέχθηκε 

τη συνεργασία εκπαιδευτικού πρωινής ζώνης και θεατρολόγου, για την 

ολοκλήρωση κάποιας κατασκευής (προφανώς στα πλαίσια των Εικαστικών). Το 

παιδί αυτό μας πληροφορεί: «Ναι, βοηθάει η μία την άλλη. Αν η μία θέλει να 

φτιάξει κάτι και δεν μπορεί, τότε τη βοηθάει η άλλη κυρία και το φτιάχνουν μαζί». 

Ολοκληρώνοντας τον προβληματισμό μας γύρω από αυτό το ζήτημα, 

επιθυμούμε να παρουσιάσουμε ορισμένες απόψεις των μαθητών, οι οποίες 

θεωρούνται ενδεικτικές για το διαχωρισμό μεταξύ κύριων και δευτερευόντων 

μαθημάτων. Στα παιδιά έχει περάσει η παραπάνω αντίληψη. Μάλιστα, αυτά δεν 

διστάζουν σε αρκετές δηλώσεις τους να το διατυπώνουν περίτρανα!!! Εμείς απλά 
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παραθέτουμε παρακάτω τα σχόλια των μαθητών. Τα συμπεράσματα τα αφήνουμε 

για εσάς: 

«(ενν. οι κύριοι αυτοί) έχουν διαφορετικές δουλειές». 

«Όχι (ενν. δεν συνεργάζονται αυτές), γιατί οι κυρίες είναι εντελώς 

διαφορετικές. Η μία είναι για τα παιχνίδια και η άλλη για τα μαθήματα». 

Ένας άλλος μαθητής καταθέτει τη γνώμη του: «Όχι (ενν. δεν 

συνεργάζονται)!! Τα μαθήματα αυτά (ενν. η Θεατρική Αγωγή και πρωινά μαθήματα) 

δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους». 

Σε διαχωρισμό της αξίας των εκπαιδευτικών αποδίδεται και μία άλλη 

μαθήτρια λέγοντας : «Ο ένας είναι δάσκαλος, που κάνει στα παιδιά μαθήματα και ο 

άλλος είναι δάσκαλος, που κάνει στα παιδιά παιχνίδια». 
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18.Τα Συμπεράσματα της Έρευνας 

Σε αυτό το τμήμα της μελέτης θα επιδοθούμε στη συνοπτική παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων, όπως αυτά παρατέθηκαν και σχολιάστηκαν προηγουμένως, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή μας στον εντοπισμό των 

κυριότερων σημείων τους. Εν κατακλείδι, παραθέτουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα 

δεδομένων, ο οποίος συνοψίζει τις πληροφορίες μας για κάθε κατηγορία ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. 

 

Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή 

Ι. Η Διαμόρφωση της Αίθουσας Διδασκαλίας/Ο Χώρος 

Τις περισσότερες φορές τα μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής 

πραγματοποιούνται σε αίθουσες της πρωινής ζώνης. Τα ευρήματα της 

Αγγελοπούλου συγκλίνουν στην άποψη, ότι οι εκπαιδευτικοί στο Ολοήμερο Σχολείο 

χρησιμοποιούν κυρίως τις τάξεις του πρωινού προγράμματος. Αντίστοιχα, οι 

Κυρίζογλου-Γρηγοριάδης καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχουν 

διαθέσιμοι χώροι για αποκλειστική χρήση τους από το Ολοήμερο. Όταν το 

πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να 

περιφέρονται από τάξη σε τάξη για να εντοπίσουν αίθουσες, όπου θα κάνουν το 

μάθημά τους. Οι περισσότερες αίθουσες είναι μικρές και ασφυκτικά γεμάτες με 

καρεκλοθρανία. Ταυτόχρονα παρατηρείται το φαινόμενο της απώλειας διδακτικού 

χρόνου κατά τη μετακίνηση στην άκρη της αίθουσας των επίπλων της τάξης από 

τους θεατρολόγους για να κερδίσουν αυτοί πολύτιμα εκατοστά ελεύθερου 

διαστήματος. 

Σε πέντε σχολικές μονάδες τα δρώμενα της Θεατρικής Αγωγής γίνονται στην 

αίθουσα του Ολοήμερου. Πρόκειται για τάξεις που διαθέτουν και θετικά στοιχεία  

(πιο άνετος χώρος), αλλά και μειονεκτήματα (ακαταστασία από τη χρήση τους από 

τα παιδιά του απογευματινού ωραρίου). 

Όταν ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ενός σχολείου φροντίζει για τα 

παιδιά του, δημιουργεί και καλύτερες εγκαταστάσεις γι’ αυτά. Κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης, εντοπίσαμε δύο σχολικές μονάδες, που διέθεταν ειδικές αίθουσες 

Θεατρικής Αγωγής με πλούσιο εξοπλισμό. Η Beck (1999) θεωρεί την αυτονομία των 
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χώρων στο ολοήμερο ως έναν από τους έξι βασικούς παράγοντες για την επιτυχία 

του συγκεκριμένου προγράμματος. Η Τσακιρίδου με τους συνεργάτες της τονίζει 

την ανάγκη ύπαρξης ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών-εργαστηρίων για τη 

λειτουργία της απογευματινής ζώνης. 

Σε δύο άλλες περιπτώσεις παρατηρείται η οργάνωση δραστηριοτήτων και 

στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του Ολοήμερου.  

Οι θεατρολόγοι χρησιμοποιούν και άλλους χώρους για την πραγματοποίηση 

των δρωμένων τους (βλ. αυλή σχολείου ή νηπιαγωγείο, το οποίο συστεγάζεται με το 

δημοτικό). 

Σε καμία περίπτωση δεν επισημάνθηκε η ύπαρξη εργαστηρίων εικαστικής 

έκφρασης και μουσικοκινητικής αγωγής. 

Οι αίθουσες του πρωινού προγράμματος-που δεν διαθέτουν καθόλου 

άνετους χώρους-είναι ως επί το πλείστον σκοτεινές και βρόμικες. 

Αντίθετα, στα μεγάλης οργανικότητας σχολεία, συναντάμε αρτιότερες 

εγκαταστάσεις, καθαρές και φωτεινές, που χαρακτηρίζονται για την άνεση των 

χώρων τους. 

Την κακή ποιότητα των εγκαταστάσεων του Ολοήμερου επιβεβαιώνουν στις 

συνεντεύξεις τους και οι εκπαιδευτικοί. Την ίδια κατάσταση παρουσιάζει με την 

έρευνά της και η Αλεξάνδρου (2008). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός της, θεωρούν 

τα προβλήματα και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή ως την «αχίλλειο 

πτέρνα» του προγράμματος. Οι ίδιοι εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το εν 

λόγω ζήτημα. Αναφέρονται σε ελλείψεις των κατάλληλων αιθουσών και 

επισημαίνουν την απώλεια πολύτιμου διδακτικού χρόνου μαθήματος κατά την 

μετακίνηση των τραπεζοκαθισμάτων στην άκρη της αίθουσας. Ανάλογες ελλείψεις 

και ανεπάρκειες χώρων και υποδομών στο Ολοήμερο επισημαίνουν, παραθέτοντας 

τα αποτελέσματα των ερευνών τους και οι Kaaland-Wells (1993), Finn-Stevenson 

(1998), Τσιάρας (2003), Καζιάλες (2007), Κωνσταντίνου (2008) και οι Δούκας-

Ζαρκογιάννη-Μιχαηλίδου). Στη μελέτη του Μαμαλή (2009), οι γονείς των μαθητών, 

που φοιτούν στο ολοήμερο, προβληματίζονται ιδιαίτερα με τις ελλείψεις σε 

υποδομές του προγράμματος. Αρκετές φορές αυτοί αναφέρονται στη λανθασμένη 

φιλοσοφία του προγράμματος (φύλαξη παιδιών) και τονίζουν ιδιαίτερα την 

απουσία οργανωμένου σχεδίου για τη λειτουργία του θεσμού. Τέλος, οι ίδιοι 
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επισημαίνουν την ανάγκη χρηματοδότησης του Ολοημέρου με τα απαραίτητα 

κονδύλια από την Πολιτεία. 

Τα παιδιά, σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ικανοποιημένα από τους 

χώρους της Θεατρικής Αγωγής (αυτό συμβαίνει, όταν το μάθημα πραγματοποιείται 

σε άρτιες εγκαταστάσεις). Μερικές φορές δεν   κρύβουν και τη δυσαρέσκειά τους 

για την άσχημη ποιότητα των εγκαταστάσεων, στις οποίες φιλοξενούνται οι σχετικές 

δράσεις (πρόκειται για τις αίθουσες της πρωινής ζώνης). Όταν οι μαθητές 

εργάζονται σε βελτιωμένους χώρους, δεν επιθυμούν τη μετεγκατάστασή τους σε 

άλλη αίθουσα. Το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο παρατηρείται, όταν οι τάξεις, όπου 

πραγματοποιούνται οι σχετικές δραστηριότητες, χαρακτηρίζονται για την 

ακαταλληλότητά τους (πολλά θρανία και καρέκλες, που περιορίζουν την κίνηση των 

παιδιών). Μάλιστα, αυτοί προτείνουν τη δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας για τη 

Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο, έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος 

παιχνιδιού κατά τη μετακίνηση των θρανίων τους. 

 

ΙΙ. Ο Εξοπλισμός της Αίθουσας 

 

Με μία πρόχειρη ματιά διαπιστώνονται σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τις 

γενικότερες υλικοτεχνικές υποδομές στις τάξεις της απογευματινής ζώνης.  

Δυσκολίες κατά την πραγματοποίηση ασκήσεων Θ.Π., εξαιτίας των ελλείψεων σε 

εξοπλισμούς αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί και στη μελέτη του Τσιάρα (2003). 

Ομοίως, ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων από τους 

δασκάλους αποτέλεσαν οι απουσίες των απαραίτητων υποδομών και στην έρευνα 

του Ιωακειμίδη (2003).  Ελάχιστα σχολεία διαθέτουν αξιόλογες εγκαταστάσεις. 

Αναφορικά με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, συναντάμε στις 

αίθουσες διδασκαλίας είτε κάποια τηλεόραση, Cd ή DVD player και το 

απαρχαιωμένο (από άποψη τεχνολογικής εξέλιξης) ραδιοκασετόφωνο. Πολύ σπάνια 

οι εν λόγω χώροι είναι αρτιότερα εξοπλισμένοι (π.χ. ένα αρμόνιο, Η/Υ ή 

προτζέκτορα). Για το φόβο της κλοπής ή της φθοράς τους, το προσωπικό-μετά την 

ολοκλήρωση του πρωινού ωραρίου-τα φυλάσσει σε άλλους χώρους. 

Οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής χρησιμοποιούν πολύ σπάνια τα εν 

λόγω μέσα στο μάθημά τους. Οι ίδιοι προτιμούν δραστηριότητες, που δεν απαιτούν 

ιδιαίτερο εξοπλισμό. 
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Οι αίθουσες του Ολοήμερου διαθέτουν και τους βοηθητικούς τους χώρους 

(ντουλάπια και ράφια για φύλαξη των υλικών). 

Από τη στιγμή που οι δράσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου 

πραγματοποιούνται, ως επί το πλείστον, στις τάξεις του πρωινού προγράμματος, 

θεωρείται φυσιολογική η ύπαρξη μέσα σε αυτές και διάφορων άλλων υποδομών 

(πίνακας, έδρα, θρανία και καρέκλες μαθητών, κουρτίνες για σκίαση). 

Η σκηνή του θεάτρου ή μια μοκέτα στο πάτωμα των τάξεων αποτελούν 

πολυτέλεια, που συναντάται, κυρίως, στα μεγάλα-πλούσια σχολεία. 

Ταυτόχρονα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκε στις αίθουσες η 

παραδοσιακή μεταλλική βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί ένα διακοσμητικό στοιχείο 

των τάξεων αυτών, αφού δεν χρησιμοποιείται καθόλου από παιδιά ή 

εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, κατά την αυτοψία μας στους χώρους των μαθημάτων, διαπιστώσαμε 

την ύπαρξη και άλλων υλικών (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές για συντήρηση και ζέσταμα 

του φαγητού των μαθητών και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα). 

Οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής επισημαίνουν πάντοτε τις ελλείψεις 

σε υποδομές και τη μη έγκριση κονδυλίων για χρηματοδότηση του προγράμματος. 

Το ίδιο πρόβλημα ελλιπούς χρηματοδότησης του Ολοήμερου καταγράφεται και 

στην εργασία των Δούκα-Ζαρκογιάννη-Μιχαηλίδου. Οι θεατρολόγοι κάνουν χρήση 

πολύ απλών μικροαντικειμένων στο μάθημά τους (τα αγοράζουν με προσωπικά 

έξοδα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις δικές τους μικροσυλλογές). Μάλιστα, 

σε αρκετές περιπτώσεις αυτοί δεν διστάζουν να στηλιτεύσουν την οικονομική 

αδυναμία των περισσότερων σχολικών μονάδων για να καλύψουν τις παραπάνω 

αγορές. Τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του ολοήμερου προγράμματος 

προτείνουν οι εκπαιδευτικοί σε παρόμοια μελέτη της Αγγελοπούλου. Η κατάσταση 

επιδεινώνεται γι’ αυτούς, όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν έστω και το 

στοιχειώδη εξοπλισμό των σχολείων, καθώς αυτός κλειδώνεται στα γραφεία για να 

μην κλαπεί ή καταστραφεί από τους μαθητές. 

Τα παιδιά με τις δηλώσεις τους επιβεβαιώνουν την παραπάνω εικόνα. 

Μάλιστα αυτά πολλές φορές κάνουν λόγο για την οργάνωση ενός προγράμματος 

δραστηριοτήτων, που δεν απαιτούν τη χρήση αντικειμένων. Συχνά, στα μαθήματα 

χρησιμοποιείται και ο εξοπλισμός της Γυμναστικής (βλ. μπάλες και στεφάνια) ή η 
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επίπλωση της τάξης (καρέκλες και θρανία). Ακόμα και οι ίδιοι οι μαθητές φέρνουν 

από τα σπίτια τους  το δικό τους υλικό για να χρησιμοποιηθεί στα δρώμενα της 

Θεατρικής Αγωγής. Σπανιότερα οι θεατρολόγοι απαγορεύουν στην τάξη τους τη 

χρήση επικίνδυνων αντικειμένων (γυάλινα είδη, ψαλίδια, όπλα κλπ) και δεν 

διστάζουν να έρθουν σε προστριβές με τους συναδέλφους τους της πρωινής ζώνης, 

για ζητήματα υλικοτεχνικών υποδομών. 

Τα παιδιά θεωρούν ένα παιχνίδι πιο διασκεδαστικό, όταν χρησιμοποιούν σε 

αυτό ένα πλήθος μικροαντικειμένων. Υπάρχουν βέβαια και οι αντίθετες 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι μαθητές επιθυμούν μόνο τον απαραίτητο 

εξοπλισμό σε μία δραστηριότητα, για να μην μπερδεύονται. Τέλος, αποτελεί κοινή 

παραδοχή, ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις της Θεατρικής Αγωγής βιώνουν 

καθημερινά τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές στο χώρο του Ολοήμερου 

Σχολείου. 

Ωράριο Λειτουργίας και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοημέρου 

Σε ορισμένες σχολικές μονάδες το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής 

Αγωγής πραγματοποιείται κατά το πρώτο δίωρο του προγράμματος, ενώ σε άλλες 

αυτό συμβαίνει μετά τη μεσημεριανή ανάπαυλα για φαγητό. Στα μεγάλης 

οργανικότητας σχολεία οι συγκεκριμένες δράσεις οργανώνονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του Ολοήμερου (12:35-16:00 ή 16:15). 

Η κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υιοθετεί και διαφορετική 

στρατηγική, αναφορικά με το ωράριο του εκπαιδευτικού σε κάθε σχολική μονάδα, 

όπου αυτός υπηρετεί. Στο νομό Χανίων οι θεατρολόγοι εργάζονται σε 6 σχολεία τη 

χρονιά, για ένα δίωρο την εβδομάδα στο καθένα από αυτά (συνολικά 12 ώρες). Στο 

Ρέθυμνο η μοναδική εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής, που έκανε αίτηση για να 

δουλέψει στο Ολοήμερο, είχε την πολυτέλεια να επιλέξει σχολικές μονάδες. Στο 

γειτονικό νομό του Ηρακλείου εντοπίζουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς της 

αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι κατανέμονται σε λιγότερα σχολεία. Από κει και 

πέρα, η σχολική μονάδα επιλέγει τα τμήματα του Ολοήμερου, στα οποία θα 

συμπληρώσουν αυτοί το διδακτικό τους ωράριο (για μία ή δύο ώρες την 

εβδομάδα). 
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Ενιαίο δίωρο μαθήματος δεν οργανώνεται σε καμία περίπτωση (με εξαίρεση 

μία σχολική μονάδα, η οποία το εφάρμοσε περιστασιακά και ως αποτέλεσμα των 

εσωτερικών αλλαγών του προγράμματος). 

Ο χρόνος της διδακτικής ώρας δεν είναι αρκετός για την ολοκλήρωση των 

δράσεων. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ‘άγχος’ στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

πιέζονται ασφυκτικά για να τελειώσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. 

Ανάλογη πίεση από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αντιμετωπίζουν και οι φιλόλογοι στην 

έρευνα της Πέππα (2001) για την εφαρμογή των ασκήσεων Δραματοποίησης στα 

διδακτικά βιβλία γλωσσικής διδασκαλίας Έκφρασης-Έκθεσης Α’-Β’ Τάξης Ενιαίου 

Λυκείου. Η πίεση του χρόνου καθίσταται αμείλικτη για άλλη μια φορά και 

δυσχεραίνει το έργο τους. Και στην έρευνα του Ιωακειμίδη (2003) ο περιορισμένος 

από το πρόγραμμα διδακτικός χρόνος αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

εφαρμογή των μεθόδων του Θ.Π. και της Δραματοποίησης από τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται, όταν 

αυτοί τοποθετούνται σε μεγάλοι αριθμό σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να 

χάνεται επιπλέον ώρα, κατά τη μεταφορά τους από σχολείο σε σχολείο. Την ίδια 

αδυναμία του θεσμού του Ολοήμερου επισημαίνουν και με τη δική τους έρευνα οι 

Δούκας-Ζαρκογιάννη-Μιχαηλίδου. Οι θεατρολόγοι παραπονιούνται συχνά για τη μη 

εφαρμογή ενός σταθερού χρόνου αποχώρησης των παιδιών. Το Υποχρεωτικό 

Πρόγραμμα του Ολοήμερου τηρείται μόνο στις τέσσερις από τις δεκαεπτά σχολικές 

μονάδες της έρευνας. Στις υπόλοιπες από αυτές, οι γονείς διακόπτουν το μάθημα, 

πριν από την ολοκλήρωσή του, για να πάρουν τα παιδιά τους. Η ίδια εικόνα 

επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Αγγελοπούλου, η οποία διαπιστώνει ότι-

ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του Ολοημέρου-

βρίσκεται και αυτό των συγκρούσεων τους με τους γονείς, αναφορικά με την ώρα 

αποχώρησης των παιδιών τους. 

Οι μαθητές διαμαρτύρονται ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μαθήματος, 

καθώς περνά η ώρα, μέχρι αυτοί να μαζευτούν στην τάξη μετά το διάλειμμα. 

Επίσης, οι ίδιοι δεν δείχνουν χαρούμενοι με την απόφαση των γονιών τους να τους 

πάρουν από το μάθημα, πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. Το μισάωρο 

του παιχνιδιού στη Θεατρική Αγωγή θεωρείται από αυτούς πολύ λίγο. Αντίστοιχα 

λίγη τους φαίνεται και η μία ώρα της Θεατρικής Αγωγής, που διατίθεται στο 
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πρόγραμμα αρκετών σχολικών μονάδων. Οι ίδιοι προτείνουν το μάθημα αυτό να 

προσφέρεται σε συνεχόμενες ώρες του προγράμματος (κατά τη διάρκεια των 

δρωμένων) εισβάλλοντας στην τάξη για να πάρουν τα παιδιά τους, πριν από το 

κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα ή τη λήξη της σχολικής ημέρας. 

Η Προαιρετική Ζώνη Λειτουργίας του Ολοήμερου (16:15 με 17:00) δεν 

εφαρμόζεται σε κανένα από τα σχολεία, που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα. Ο 

παρακάτω πίνακας αποτυπώνει “εν συντομία” την κατάσταση που αναφέρθηκε 

προηγουμένως: 

Αναλυτικό Πρόγραμμα-Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου αντικειμένου 

αποτελούν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών. Μόλις 

μία διδάσκουσα προερχόταν από την ειδική κατηγορία Σχολών Δραματικής Τέχνης. 

Το καθιερωμένο από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, δίωρο των δραστηριοτήτων 

της Θεατρικής Αγωγής δεν εφαρμόζεται στα μισά, σχεδόν, σχολεία της έρευνας. 

Αυτή η κατάσταση παρατηρείται, κυρίως, σε περιπτώσεις σχολικών μονάδων με 

πολλά τμήματα στο Ολοήμερο ή κατά την τοποθέτηση των διδασκόντων σε ένα 

μεγάλο αριθμό σχολείων (η συμπλήρωσή του ωραρίου του εκπαιδευτικού 

λειτουργεί σημαντικά ως παράγοντας, που διαμορφώνει και το πρόγραμμα της 

Θεατρικής Αγωγής). 

Σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των 

μαθημάτων της επόμενης μέρας, με αποτέλεσμα την συμμετοχή στις δράσεις της 

Θεατρικής Αγωγής μονάχα των μαθητών, που έχουν ολοκληρώσει τις κατ’ οίκον 

εργασίες τους. 

Σπάνια τηρείται η καθιερωμένη οργάνωση του προγράμματος σε δύο 

κύκλους με αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων για καθέναν από αυτούς. Η 

συμμετοχή των παιδιών στη Θεατρική Αγωγή αποφασίζεται από τους υπεύθυνους 

του Ολοήμερου με κριτήριο το βαθμό προετοιμασίας των μαθητών για την επόμενη 

ημέρα. Η ηλικία και ο αριθμός, επίσης, των συμμετεχόντων, αποτελούν σημαντικές 

παραμέτρους για το διαχωρισμό των τμημάτων στο Ολοήμερο. Στη μεταπτυχιακή 

εργασία της Αλεξάνδρου (2008) επισημαίνεται το φαινόμενο της συνύπαρξης 

μαθητών διαφορετικών ηλικιών στο ίδιο τμήμα του Ολοήμερου. Ίσως και στη 
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συγκεκριμένη περίπτωση ο διαχωρισμός των τμημάτων του απογευματινού 

προγράμματος να πραγματοποιήθηκε με βάση τον αριθμό των μαθητών της κάθε 

τάξης. Συνήθως η κατανομή των παιδιών πραγματοποιείται σε δύο τμήματα (ένα 

για τις δύο μικρές τάξεις και το αντίστοιχο για τις υπόλοιπες). 

Από τις μορφές δραματικής έκφρασης που προτείνονται από το πρόγραμμα, 

προτιμώνται από τους θεατρολόγους το θεατρικό παιχνίδι, ο αυτοσχεδιασμός και η 

παντομίμα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι ίδιοι εφαρμόζουν το εργαστήριο γραφής ή 

το αναλόγιο. Συνηθισμένο φαινόμενο αποτελεί η προσήλωση των εκπαιδευτικών σε 

δράσεις με μικρές απαιτήσεις ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και τις 

εγκαταστάσεις. Και στην έρευνα του γράφοντος το 2003 φαίνεται ότι οι δάσκαλοι 

των δημοτικών σχολείων απορρίπτουν την εφαρμογή ορισμένων δράσεων της Θ.Α., 

λόγω των ελλείψεων του σχολείου σε υλικά. 

Ταυτόχρονα παρατηρείται και ο εμπλουτισμός του προγράμματος με άλλες 

δραστηριότητες (συζήτηση για το Θέατρο, ανάγνωση παραμυθιών, κατασκευές 

φιγούρων, πρόβες για γιορτές και ασκήσεις λόγου ή χαλάρωσης των μαθητών). 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής διαθέτει μικρή 

προϋπηρεσία (2-4 έτη). Ορισμένοι από αυτούς νιώθουν απογοητευμένοι από το 

καθεστώς και δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν ξανά στο πρόγραμμα. 

Μερικοί άλλοι-στους οποίους αρέσει η εμπειρία της διδασκαλίας-τοποθετούνται 

προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το σύνολο, σχεδόν, των διδασκόντων (με εξαίρεση 

ένα άτομο) είναι απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών). Για 

ορισμένους από αυτούς, οι σπουδές τους στα εν λόγω Τμήματα αποτέλεσαν τη 

βάση για να στηριχτούν σε περαιτέρω αναζητήσεις τεχνικών ή άλλων δράσεων. 

Ωστόσο, οι μισοί από αυτούς θεωρούν τη φοίτησή τους σε αυτές τις Σχολές 

ανεπαρκή για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας σχολικής τάξης. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα των Δούκα-Ζαρκογιάννη-Μιχαηλίδου.   Τα 

δρώμενα, που οι ίδιοι επιλέγουν, αποτελούν συνδυασμό των προβλεπόμενων από 

το πρόγραμμα δραστηριοτήτων με άλλες δικές τους (προσαρμοσμένες, βέβαια, στο 

επίπεδο των μαθητών). Οι παραπάνω δηλώσεις των θεατρολόγων έρχονται σε 

αντίθεση με την έρευνα της Χασάπη (2005), σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων δεν έχουν μελετήσει το Α.Π. του διδακτικού τους 

αντικειμένου, αν και οι ίδιοι το έχουν προμηθευτεί στην αρχή της χρονιάς. 
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Πιθανότατα, οι ίδιοι να μην επιθυμούν να φανερώσουν την αρνητική τους στάση 

απέναντι στις προτεινόμενες από το Α.Π. δράσεις. Σημαντικό, επίσης, ρόλο-ως προς 

την επιλογή των δράσεων της Θεατρικής Αγωγής από τους εκπαιδευτικούς-

διαδραματίζει το ενδιαφέρον και ο βαθμός ενεργοποίησης των παιδιών. 

Οι μαθητές δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής 

εφαρμόζουν μία ποικιλία δράσεων και τεχνικών στο Ολοήμερο. Οι ίδιοι συμφωνούν 

με τις εν λόγω επιλογές των θεατρολόγων, επικρατώντας την πλούσια θεματική των 

δρωμένων. Ομοίως και στη μελέτη της Τσακιρίδου κ.α. (2006) τα παιδιά 

παρουσιάζονται αρκετά ικανοποιημένα από τις δραστηριότητες του προγράμματος. 

 

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 

Ι. Στοχοθεσία, Βαθμός Ενεργοποίησης και Τρόπος Εργασίας των μαθητών, 

διαθεματικότητα, επικοινωνία στην τάξη και χρήση διάφορων πηγών και υλικού 

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν την προτίμησή τους σε δραστηριότητες με 

συγκεκριμένη στοχοθεσία. Αυτό που προέχει γι’ αυτούς, είναι η ψυχαγωγία και η 

εκτόνωση των μαθητών τους. Σύμφωνα και με τα πορίσματα της Αγγελοπούλου, 

στη στοχοθεσία του θεσμού του Ολοήμερου συναντάμε και την ψυχαγωγία των 

μαθητών. Στις επιδιώξεις τους συγκαταλέγεται η κοινωνική-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, η καλλιέργεια του ρυθμού και των κινητικών τους 

δεξιοτήτων. Συνήθως οι θεατρολόγοι δεν ενημερώνουν τους μαθητές τους, 

αναφορικά με το στόχο μίας δράσης. Ο διδακτικός χρόνος αποτελεί σημαντική 

παράμετρο για τη γνωστοποίηση των προθέσεών τους (όταν αυτός δεν επαρκεί, 

αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε νύξεις προς τα παιδιά για τη λειτουργικότητα μίας 

άσκησης). 

Στα μαθήματα διαπιστώνεται έντονο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για 

τις δραστηριότητες της Θεατρικής Αγωγής και η άμεση κινητοποίησή τους για 

δράση. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από το εν λόγω αντικείμενο δεν 

διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση. Συνήθως προτιμώνται από τους διδάσκοντες 

απλές ασκήσεις ή παιχνίδια. Σπανιότερα αυτοί συνδυάζουν τη Θεατρική Αγωγή με 

τα Εικαστικά (κατασκευή φιγούρας). Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί στην έρευνα του 
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Κουρετζή θεωρούν ‘άριστο’ το βαθμό σύνδεσης του θεάτρου με τη Μουσική και τα 

Εικαστικά. 

Διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων επιλέγονται από αυτούς (άλλοτε 

ομαδικές, και άλλοτε σε ατομικό επίπεδο). Ο διαχωρισμός των ομάδων 

πραγματοποιείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (για την αποφυγή εντάσεων 

μεταξύ των παιδιών). 

Η επικοινωνία μέσα στην τάξη διαμορφώνεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 

Σύμφωνα και με τα πορίσματα άλλης έρευνας (Παπαχρήστος-Πανταζοπούλου), 

μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα διασφαλίζεται ένα κλίμα, που ευνοεί την 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Η ατμόσφαιρα κατά την 

ώρα του μαθήματος αποτελεί συνάρτηση του βαθμού εμπειρίας των διδασκόντων 

(στους άπειρους εκπαιδευτικούς το κλίμα στην τάξη είναι πολύ άσχημο). 

Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου χρησιμοποιείται από τους 

θεατρολόγους, ενώ το σχετικό εγχειρίδιο της πρωινής ζώνης αποτελεί γι’ αυτούς 

πηγή ερεθισμάτων και νέων ιδεών. Σπανιότατη χρήση του ίδιου βιβλιοβοηθήματος 

(και μόνο ως ερέθισμα για νέες δράσεις) πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην 

έρευνα του Ιωακειμίδη (2003). Μόλις ένας στους πέντε νηπιαγωγούς έχει 

συμβουλευτεί το εν λόγω εγχειρίδιο και στη μελέτη του Καζιάλε (2007). 

Ο κάθε εκπαιδευτικός δίνει προτεραιότητα και σε διαφορετική ομάδα 

στόχων. Οι ίδιοι αναφέρονται στη γενικολογία του Αναλυτικού Προγράμματος και 

προτείνουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του. Επίσης, αυτοί 

συμφωνούν για τον υψηλό βαθμό ενεργοποίησης των μαθητών στη Θεατρική 

Αγωγή, ωστόσο επισημαίνουν και την κόπωση τους από το καθημερινό πρόγραμμα. 

Το ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση των μαθητών από τη συμμετοχή τους στις 

δράσεις της Θ.Α. διατηρούνται αμείωτα και σύμφωνα με τη Χορταριά (2002-3). Η 

φύση του μαθήματος (παιγνιώδης χαρακτήρας του) αποτελεί για τους 

θεατρολόγους βασικό παράγοντα για τη συμμετοχή των παιδιών στο εν λόγω 

πρόγραμμα. Αρκετοί από αυτούς δηλώνουν άγνοια για την έννοια της 

διαθεματικότητας. Ωστόσο, όσοι την γνωρίζουν, συμφωνούν με τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, αλλά αδυνατούν να την εφαρμόσουν στο Ολοήμερο, εξαιτίας των 

ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτό (βλ. διαφορετικό ωράριο εργασίας 

των εκπαιδευτικών). Ως προς τη χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών και υλικού, 
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ακολουθείται από τους ίδιους μία πολιτική λιτότητας. Επίσης, αυτοί δεν δείχνουν 

ικανοποιημένοι από τη χρησιμότητα του σχολικού εγχειριδίου της Θεατρικής 

Αγωγής, αλλά αντιθέτως προτιμούν τις προσωπικές τους πηγές πληροφόρησης και 

άλλα βιβλία. Και σε άλλη έρευνα (Χορταριά, 2001), το ζήτημα της χρησιμότητας του 

σχολικού εγχειριδίου για τη Θ.Α. προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς. 

Η επιβεβαίωση της παραπάνω εικόνας έρχεται και μέσα από τη γνώμη των 

παιδιών. Αυτά παρουσιάζουν μία συγκεχυμένη κατάσταση, αναφορικά με τη 

γνωστοποίηση των στόχων μίας δραστηριότητας από τους εκπαιδευτικούς 

(ανάλογα με την περίπτωση). Μάλιστα, οι μαθητές προχωρούν σε σύγκριση της 

Θεατρικής Αγωγής με τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος για να στηρίξουν 

το ενδιαφέρον τους για τις συγκεκριμένες δράσεις. Γι’ αυτούς, το εν λόγω 

αντικείμενο ταυτίζεται με τη διασκέδαση, το γέλιο και το παιχνίδι. Κοινή πεποίθηση 

των περισσότερων παιδιών αποτελεί η αγάπη για τη Θεατρική Αγωγή. Σίγουρα, 

όμως, παρουσιάζονται και περιπτώσεις μαθητών, στους οποίους δεν αρέσει το εν 

λόγω αντικείμενο για διάφορους λόγους (κούραση, φασαρία). Παρόλα αυτά, η 

συμμετοχή των παιδιών στα δρώμενα της Θεατρικής Αγωγής πραγματοποιείται, 

μόνο αφού αυτά ολοκληρώσουν τις κατ’ οίκον εργασίες τους. Παράγοντες που 

διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη συμμετοχή τους σε αυτές τις δραστηριότητες, 

θεωρούνται η ηλικία των παιδιών, η κούραση τους από το καθημερινό πρόγραμμα 

και το είδος - περιεχόμενο των σχετικών δράσεων (π.χ. αν απαιτούν τη συνεργασία). 

Το άγχος για την κάλυψη της διδακτέας ύλης και οι ανεπαρκείς υποδομές του 

Ολοήμερου αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς από την ιδέα της 

πραγματοποίησης τέτοιων δρωμένων στην πρωινή ζώνη. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελούν τα μαθήματα της Ευέλικτης Ζώνης και των Τεχνικών, στα οποία μπορούν 

να συνδυαστούν αντικείμενα για τη διαπραγμάτευση ενός θέματος. Οι μαθητές 

παίρνουν μέρος σε ατομικές, αλλά και σε ομαδικές δραστηριότητες στη Θεατρική 

Αγωγή. Σε έρευνα της Τσακιρίδου κ.α. (2006), τα παιδιά υποστηρίζουν ότι στο 

απογευματινό πρόγραμμα εργάζονται περισσότερο ομαδικά. 

Η συγκρότηση των ομάδων πραγματοποιείται-σύμφωνα και με τη γνώμη 

των παιδιών-από τους διδάσκοντες για την αποφυγή πιθανών παρεξηγήσεων. Σε 

αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές επιδιώκουν την συνεργασία μέσα στην τάξη για 
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διάφορους λόγους (αλληλοβοήθεια συμμετεχόντων, ευκολία στις ασκήσεις, 

κατάθεση πληθώρας ιδεών, δημιουργία νέων φίλων). 

ΙΙ. Δραστηριότητες-Θεματολογία-Επάρκεια Χρόνου-Ρόλος του Εκπαιδευτικού 

Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν δράσεις, που διαθέτουν μικρό κόστος και δεν 

απαιτούν ιδιαίτερα υλικά και υποδομές. Στο ρεπερτόριο τους συγκαταλέγονται οι 

ασκήσεις Θεατρικού Παιχνιδιού, ο αυτοσχεδιασμός και η παντομίμα. Από το 

πρόγραμμά τους δεν απουσιάζουν οι αφηγήσεις παραμυθιών-ιστοριών, το 

ελεύθερο παιγνίδι στην αυλή του σχολείου και οι κατασκευές (βλ. σύνδεση με τα 

Εικαστικά). Σε έρευνα της Kaaland-Wells (1993) οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

εφαρμόζουν στην τάξη τους επτά διαφορετικά είδη δραματικής έκφρασης. 

Αδυναμία σημαντική του απογευματινού ωραρίου αποτελεί η προσήλωση 

των εκπαιδευτικών στην ολοκλήρωση των κατ’ οίκον εργασιών των παιδιών. Αυτή η 

κατάσταση έχει αρνητικές επιδράσεις και στη Θεατρική Αγωγή, καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις παρατηρείται η συμμετοχή στις εν λόγω δραστηριότητες μονάχα των 

μαθητών εκείνων, που έχουν τελειώσει την προετοιμασία τους για την επόμενη 

ημέρα. 

Η θεματολογία των δρωμένων διαθέτει μία ποικιλία. Αυτή περιλαμβάνει 

στοιχεία από την καθημερινότητα των παιδιών, το παιχνίδι, τον κόσμο των 

παραμυθιών και των επαγγελμάτων, τον αθλητισμό και τα Εικαστικά. 

Συνήθως ο διδακτικός χρόνος είναι αρκετός για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων. Η αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται σε θέματα κατασκευών. 

Οι θεατρολόγοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναλαμβάνουν μία σειρά 

από ρόλους (συντονιστές, δημιουργοί κατάλληλης ατμόσφαιρας στην τάξη, 

ψυχοπαιδαγωγοί, εμψυχωτές, φορείς ερεθισμάτων στα παιδιά, βοηθοί, μαιευτήρες 

ιδεών, προμηθευτές υλικών, σκηνοθέτες, αφηγητές και πολύ σπάνια συμπαίκτες 

των μαθητών). 

Στις δηλώσεις των διδασκόντων του εν λόγω αντικειμένου εντοπίζουμε την 

επιλογή δράσεων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των παιδιών. 

Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν το Θεατρικό Παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό 

και τις ασκήσεις της χαλάρωσης-προθέρμανσης της τάξης. 

Η χρονική διάρκεια ενός δρωμένου διαφέρει, ανάλογα με την ομάδα των 

παιδιών. Η ηλικία αυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
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Η θεματική των δραστηριοτήτων εστιάζει στην καθημερινότητα των 

μαθητών, τα παραμύθια και τις ιστορίες, τα επαγγέλματα, τα ταξίδια, την Τέχνη, την 

επικαιρότητα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής (με 

βάση τα λεγόμενά τους), ταυτίζονται απόλυτα με τους αντίστοιχους, όπως αυτοί 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, αρμοδιότητα των διδασκόντων θεωρείται η 

ψυχαγωγία των παιδιών. Γι’ αυτό και οι ίδιοι κατακτούν και το ρόλο του ψυχαγωγού 

(animateur). 

Τα δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν από τις συνεντεύξεις με τους μαθητές, 

ολοκληρώνουν την εικόνα μας, αναφορικά με τις παραμέτρους που διερευνώνται. 

Τα παιδιά δήλωσαν ότι στη Θεατρική Αγωγή στο Ολοήμερο πραγματοποιούνται, ως 

επί το πλείστον, δράσεις παντομίμας, αυτοσχεδιασμού και Θεατρικού Παιχνιδιού. 

Σπανιότερα οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την κατασκευή φιγούρας 

θεάτρου και τις ασκήσεις προθέρμανσης-χαλάρωσης των μαθητών. Τα 

συγκεκριμένα δρώμενα αντλούν τη θεματολογία τους από τα παραμύθια και τις 

ιστορίες, την τηλεόραση (διαφήμιση), το ζωικό βασίλειο και τον κόσμο των 

επαγγελμάτων, τις Τέχνες και τα παραδοσιακά παιχνίδια της αυλής. 

Τα εν λόγω θέματα αρέσουν στους συμμετέχοντες, ωστόσο οι ίδιοι 

προτείνουν την εισαγωγή στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής και άλλων δράσεων 

(βλ. Θέατρο Σκιών, Κουκλοθέατρο, Χορός, δημιουργία ιστορίας). 

Τα παιδιά σημειώνουν, επίσης, τη μη συμμετοχή των θεατρολόγων σε αυτά 

τα δρώμενα. Μάλιστα, οι μαθητές παρουσιάζουν μία κατάσταση, σύμφωνα με την 

οποία το έργο των διδασκόντων επικεντρώνεται αποκλειστικά στην επεξήγηση των 

κανόνων ενός παιχνιδιού. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο αριθμός των 

παιδιών μίας τάξης είναι πολύ μικρός, αυτοί αναγκάζονται να λάβουν μέρος στα 

δρώμενα για να ενεργοποιήσουν περισσότερο τους μαθητές τους. Αυτή η εικόνα 

ευχαριστεί ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία φαίνεται να αντιλαμβάνονται πλήρως την 

ύπαρξη ή μη ενδιαφέροντος από τη μεριά των εκπαιδευτικών της Θεατρικής 

Αγωγής γι’αυτά. 
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ΙΙΙ. Ευχαρίστηση μαθητών με τις δράσεις, προβλήματα πειθαρχίας και 

συγκρούσεις μέσα στην τάξη, προβληματική συμπεριφορά παιδιών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

Τα παιδιά συμμετέχουν και απολαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες της 

Θεατρικής Αγωγής. Τη δημιουργία ευχάριστης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας μέσα 

από τις τεχνικές του δράματος αναφέρει στα αποτελέσματα της έρευνάς του και ο 

Παπαδόπουλος. Ελάχιστοι μαθητές κάθονται στο θρανίο τους, λόγω της κούρασης 

από το καθημερινό πρόγραμμα του Ολοήμερου και της απειρίας μερικών 

διδασκόντων, που λειτουργεί ανασταλτικά στη σωστή διαχείριση της τάξης τους. Το 

άγχος για την ολοκλήρωση των κατ’ οίκον εργασιών αναγκάζει μερικά παιδιά να μη 

συμμετέχουν στις δράσεις της Θεατρικής Αγωγής. Οι μη συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα των δραστηριοτήτων αντιμετωπίζονται αδιάφορα από την υπόλοιπη 

τάξη. Προβλήματα πειθαρχίας σημαντικά δεν καταγράφονται συχνά. Ωστόσο, 

διαπιστώνονται διαφωνίες μεταξύ μαθητών για ορισμένα θέματα, που πολλές 

φορές καταλήγουν σε συγκρούσεις και τσακωμούς μέσα στην τάξη. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι διδάσκοντες λειτουργούν “πυροσβεστικά”, παρεμβαίνοντας και 

επαναφέροντας την ηρεμία στο μάθημα. Άλλες σημαντικές δυσκολίες, που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  και παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος έχουν να κάνουν με τραυματισμούς των παιδιών, τη φασαρία και 

κόπωση των συμμετεχόντων, το περιορισμένο πεδίο δράσης τους, την 

καταστρατήγηση των κανόνων του παιχνιδιού από ορισμένους και την ανάθεση 

στους διδάσκοντες πληθωρικών τμημάτων. 

Εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών 

δεν εντοπίσαμε στις τάξεις (μόνο υπερκινητικά παιδιά ή απομονωμένα από τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους). 

Οι θεατρολόγοι καταθέτουν τη άποψη τους, αναφορικά με τα προβλήματα 

που αυτοί αντιμετωπίζουν καθημερινά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Οι ίδιοι 

αναφέρονται στο πρόβλημα της κόπωσης των μαθητών και στην αδυναμία 

διαχείρισης των δύσκολων παιδιών. Οι ίδιοι θεωρούν απαράδεκτη την κατάσταση 

να εργάζονται σε πληθωρικά τμήματα και να τους ανατίθεται από τους Υπεύθυνους 

του Ολοήμερου το έργο της προετοιμασίας των παιδιών στα μαθήματα της 

επόμενης μέρας. Στην έλλειψη της απαιτούμενης παιδαγωγικής κατάρτισης των 
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εκπαιδευτικών ειδικότητας συμφωνούν με την έρευνά τους και οι Δούκας-

Ζαρκογιάννη-Μιχαηλίδου.  Μάλιστα, αυτοί προτείνουν την αλλαγή της φιλοσοφίας 

του προγράμματος με έμφαση στη χρηματοδότηση του, τη βελτίωση των υποδομών 

και την επιμόρφωση της κάθε ειδικότητας. Την ανάγκη οργάνωσης ειδικών 

επιμορφωτικών προγραμμάτων επισημαίνουν και οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

στις έρευνες των Αγγελοπούλου, Sextou (2002), Ιωακειμίδη (2003), Καζιάλε (2007). 

Τη διάθεση των φιλολόγων για επιμόρφωση στη Δραματοποίηση τονίζει και η 

Πέππα (2001) στη μεταπτυχιακή της εργασία. 

Οι μαθητές αναφέρονται στα αίτια των συγκρούσεων μέσα στην τάξη. Τα 

σημαντικότερα από αυτά θεωρούνται ο χωρισμός των ομάδων στο παιχνίδι και η  

τοποθέτηση των αρχηγών τους, η κακή χημεία μεταξύ ορισμένων παιδιών, οι 

διαφορετικές απόψεις τους κατά τη φάση επεξεργασίας ενός θέματος και η 

καταστρατήγηση των κανόνων από ορισμένους μαθητές. 

Τα προβλήματα που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς του εν λόγω 

αντικειμένου, γίνονται αντικείμενο συζήτησης από τους μαθητές. Μάλιστα, τα ίδια 

τα παιδιά υποστηρίζουν και δικαιολογούν τους διδάσκοντες, επιχειρώντας και ένα 

είδος αυτοκριτικής. Ως σημαντικότερα από αυτά οι μαθητές θεωρούν την φασαρία 

και τις συγκρούσεις μέσα στην τάξη, την απροσεξία και τον αρνητισμό ορισμένων 

παιδιών να συμμετάσχουν στα δρώμενα της Θεατρικής Αγωγής και την έλλειψη από 

αυτά της διάθεσης για συνεργασία. 

Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς και ο Ρόλος τους στο Πρόγραμμα 

Σπανιότατα διαπιστώνουμε την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής και των υπολοίπων εμπλεκομένων στο 

πρόγραμμα. Οι πρώτοι από αυτούς προσέρχονται στο χώρο του σχολείου, 

ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές τους και αποχωρούν με τη λήξη του διδακτικού 

τους ωραρίου. Οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων 

εντοπίζονται, κυρίως, στα πλαίσια της οργάνωσης του προγράμματος. Η 

επικοινωνία τους με τους δασκάλους της πρωινής ζώνης και τις υπόλοιπες 

ειδικότητες χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη. Η παραπάνω κατάσταση επιβεβαιώνεται 

και από τα ευρήματα τεσσάρων άλλων ερευνών. Το πρόβλημα της ελλιπούς 

συνεργασίας μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης επισημαίνεται σε αναφορές 
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των Scott-Hamann-Jurs (2002), Σαλτερή (2006), Γιαβρίμη-Παπάνη (2007) και 

Χονδροζουμάκη (2008). Σε αντίθεση με αυτούς, η Αγγελοπούλου- σε δική της 

έρευνα για τις απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Ολοήμερο Σχολείο- 

συμπεραίνει ότι αυτοί συνεργάζονται ικανοποιητικά με τους εκπαιδευτικούς των 

ειδικοτήτων. Οι σχέσεις τους με τους Διευθυντές του σχολείου προσδιορίζονται ως 

τυπικές (περιορίζονται μόνο στην ανάληψη υπηρεσίας στην αρχή της χρονιάς και 

στη συλλογή υπογραφών για τις διδακτικές τους ώρες κατά τη διάρκεια της). Η 

διαφορετικότητα του κάθε ατόμου παίζει σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη των 

σχέσεων των θεατρολόγων με τους Υπεύθυνους του Ολοήμερου. Σε αυτή την 

επικοινωνία συναντάμε και ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες καταστάσεις. Οι γονείς 

των παιδιών αντιμετωπίζουν υποτιμητικά τους θεατρολόγους και έχουν άγνοια για 

το περιεχόμενο των δράσεων του εν λόγω αντικειμένου. Οι ίδιοι δεν διστάζουν να 

στηλιτεύσουν και στην έρευνα του Μαμαλή (2009) την αδυναμία συνεργασίας και 

υγιούς επικοινωνίας αυτών και των εκπαιδευτικών της Θ.Α.  Συνήθως, οι 

διδάσκοντες της Θεατρικής Αγωγής προσεγγίζουν τους δασκάλους του πρωινού 

προγράμματος για να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία, αναφορικά με την 

οικογενειακή κατάσταση και το υπόβαθρο ορισμένων μαθητών, που τους 

δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. 

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν την ανατροπή της παραπάνω κατάστασης, που 

θα έρθει μέσα από την αλλαγή της νοοτροπίας στο Ολοήμερο. Αυτοί απαιτούν την 

ισότιμη αντιμετώπιση από όλους τους συναδέλφους τους. Την ισότητα των 

δικαιωμάτων μεταξύ εκπαιδευτικών πρωινού και απογευματινού ωραρίου 

υποστηρίζουν, επίσης, με τις δηλώσεις τους οι ερωτώμενοι στην έρευνα της 

Αλεξάνδρου (2008). Οι θεατρολόγοι παρουσιάζονται δεκτικοί στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών από όλους τους φορείς για την αναστροφή του άσχημου κλίματος 

επικοινωνίας στους χώρους του σχολείου. Ένθερμοι υποστηρικτές της συνεργασίας 

μεταξύ των εμπλεκόμενων στο Ολοήμερο παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς στις έρευνες των Τσακιρίδου κ.α. (2006), Αλεξάνδρου (2008) και Μαμαλή 

(2009). 

Ο ρόλος των εν λόγω φορέων στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Θ.Α. 

δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση. 
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Οι μαθητές, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών πρωινής ζώνης και 

θεατρολόγων στο Ολοήμερο, καθώς αυτοί εργάζονται σε εντελώς διαφορετικά 

ωράρια. Σε μια, μοναχά, περίπτωση διαπιστώθηκε η συνεργασία εκπαιδευτικού της 

Θ.Α. με ένα φιλότιμο δάσκαλο του πρωινού προγράμματος (στα Εικαστικά). Τέλος, 

τα παιδιά δεν διστάζουν να προβούν σε διαχωρισμούς α) βασικών-δευτερευόντων 

αντικειμένων και β) εκπαιδευτικών (δάσκαλοι για τα μαθήματα και αντίστοιχοι για 

τα παιχνίδια). 
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19. Προτάσεις 

 

Βασική επιδίωξη της εν λόγω έρευνας αποτέλεσε η εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων, αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζει το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ερευνητικού μας σχεδίου αναδείχτηκαν 

μία σειρά από προβλήματα, που δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών της 

συγκεκριμένης ειδικότητας. 

Σε αυτό το τμήμα της μελέτης θα παρουσιαστούν μία σειρά από προτάσεις, 

οι οποίες θα βοηθήσουν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

προγράμματος. Παρακάτω, τις καταθέτουμε συνοπτικά: 

− Απαιτείται η δημιουργία ειδικών αιθουσών σε κάθε σχολείο, που θα 

διατίθενται για την αποκλειστική χρήση από τους εκπαιδευτικούς της 

συγκεκριμένης ειδικότητας. Ταυτόχρονα, θα ήταν εποικοδομητική η 

σύσταση και λειτουργία ειδικών χώρων εικαστικής έκφρασης και 

μουσικοκινητικής αγωγής, τα οποία θα πλαισιώνουν τη λειτουργία 

αυτού του εργαστηρίου. 

− Επιπλέον, καθίσταται αναγκαίος ο εξοπλισμός των παραπάνω 

αιθουσών με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και τις 

γενικότερες υποδομές, που απαιτούνται για την αρτιότερη 

λειτουργία του προγράμματος. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται σημαντική η 

έγκριση της χρηματοδότησης και η παροχή ειδικών κονδυλίων στις 

σχολικές μονάδες, που διαθέτουν απογευματινή ζώνη λειτουργίας. 

− Είναι σημαντική η οργάνωση του προγράμματος με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο υποχρεωτικός του χαρακτήρας και να 

εφαρμόζεται  ένας σταθερός χρόνος αποχώρησης των μαθητών.  

− Θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα το καθιερωμένο από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα δίωρο δραστηριοτήτων και να λειτουργεί 

αυτό σε σταθερή βάση σε δύο κύκλους δράσεων. 

− Θεωρείται απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της εν 

λόγω ειδικότητας στη διαχείριση καταστάσεων μέσα σε μία σχολική 
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τάξη, για να αποκτήσουν οι ίδιοι την απαιτούμενη κατάρτιση, που θα 

τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του 

προγράμματος. 

− Η παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και επιμορφωτικών δράσεων 

από αυτούς πάνω στις αρχές της διαθεματικότητας θεωρείται 

ιδιαίτερα χρήσιμη. 

− Επιβάλλεται η εισαγωγή στο πρόγραμμα της Θεατρικής Αγωγής και 

άλλων δράσεων (βλ. κουκλοθέατρο, Θέατρο Σκιών, Χορός), που θα 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών. 

− Η εφαρμογή παρόμοιων δραστηριοτήτων καθιστά επιβεβλημένη την 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε 

μία σχολική μονάδα (βλ. Διευθυντή, Υπεύθυνο Ολοήμερου, 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, δασκάλους πρωινής ζώνης). 

− Τέλος, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ενεργοποίηση των παιδιών 

μέσα από την επίσκεψη γνωστών και διάσημων ηθοποιών και 

συγγραφέων Θεατρικών Έργων στα σχολεία, οι οποίοι θα μπορούσαν 

να παρουσιάσουν δείγματα της δουλειάς τους στους μαθητές. 
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20. Η Πρότασή Μας 

 

Το Δίκτυο Επιμορφωτικού Σχεδιασμού Στη Θεατρική Αγωγή 

(Δ.Ε.Σ.Σ.Θ.Α.) 

Το παρόν σχέδιο αποσκοπεί στη διαρκή υποστήριξη και εξασφάλιση 

εμπειρίας στον εκπαιδευτικό, που προσφέρει το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής 

στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο. Βασίζεται σε μία σειρά από δράσεις, οι οποίες 

εμπλουτίζουν το μεθοδολογικό οπλοστάσιο των διδασκόντων και τους καθιστούν 

ικανούς να ανταποκριθούν σε «περιβάλλον τάξης». Ταυτόχρονα τους προσφέρεται 

η δυνατότητα να συναναστραφούν με μικρούς μαθητές, να επικοινωνήσουν με 

αυτούς και να διαπιστώσουν προσωπικά τα προβλήματα, που θα αντιμετωπίσουν 

αργότερα ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς «πυλώνες 

εφαρμογών». Πρόκειται για τις Πανεπιστημιακές Σχολές, τα Π.Ε.Κ., τον Σχολικό 

Σύμβουλο και τη Σχολική Μονάδα. 

Ο πρώτος από αυτούς τους Φορείς, οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πορεία 

πλεύσης και να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες θεωρείται το Πανεπιστήμιο και 

ειδικότερα εκείνες οι Σχολές που βγάζουν στην αγορά εργασίας εκπαιδευτικούς 

Θεατρικής Αγωγής (βλ. τμήματα Θεάτρου και Θεατρικών Σπουδών). Στις εν λόγω 

Σχολές απαιτείται μία αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών και 

αναπροσαρμογή του, ώστε να μπορέσει αυτό να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς που 

θα μπορέσουν να σταθούν σε μία σχολική τάξη. Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται σκόπιμη 

η αύξηση των παιδαγωγικών μαθημάτων και η δημιουργία στο πρόγραμμα των εν 

λόγω Τμημάτων της υποχρεωτικής κατεύθυνσης «Θέατρο και Εκπαίδευση». 

Μέσα από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ο φοιτητής θα οφείλει να 

παρακολουθήσει ένα ικανό αριθμό μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων, τα 

οποία θα τον βοηθήσουν αργότερα στη διδακτική του πράξη. Επίσης, ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται η Πρακτική του Άσκηση σε σχολικές μονάδες (Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Θα πρέπει αυτοί να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες 

διδασκαλίες, τις οποίες αργότερα θα κληθούν να πραγματοποιήσουν σε τάξεις 

διαφόρων επιπέδων. Απαιτείται, λοιπόν, η αύξηση των Επιπέδων Πρακτικής 
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Άσκησης σε αυτά τα Τμήματα, έτσι ώστε οι φοιτητές τους να αποκτήσουν 

μεγαλύτερες διδακτικές εμπειρίες. 

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η συνεργασία Πανεπιστημίου και Σχολικών 

Μονάδων για τη δημιουργία και πραγματοποίηση κάθε λογής εκδηλώσεων 

(επετειακές, αφιερώματα κ.α.). Από τη συγκεκριμένη συνεργασία θα ωφεληθούν 

και οι δύο πλευρές. Και το Πανεπιστήμιο, στο οποίο θα δοθεί η ευκαιρία να στηρίξει 

το εν λόγω πρόγραμμα με φοιτητές, που θα αποκτήσουν πολύτιμες διδακτικές 

εμπειρίες, αλλά και το σχολείο, το οποίο θα βρει «από το πουθενά» υποστηρικτές 

και βοηθούς στις κατά καιρούς πραγματοποιούμενες δράσεις του. 

Αρκετά σημαντική θεωρείται και η εμπλοκή του Πανεπιστημίου σε 

εθελοντικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σε ώρες εκτός 

σχολικού προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν 

δράσεις ποικίλου ενδιαφέροντος (βλ. περιβαλλοντική-οικολογική συνείδηση, 

ετερότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμική διαφοροποίηση). Οι μαθητές 

θα μπορούν να επισκέπτονται ειδικά διαμορφωμένους χώρους-εργαστήρια 

Θεατρικής Αγωγής στο χώρο του Πανεπιστημίου και να συμμετέχουν σε διάφορων 

ειδών θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες (οργανωμένες από τους φοιτητές των 

συγκεκριμένων Τμημάτων). 

Μία άλλη σημαντική δράση, η οποία μπορεί να τελεσφορήσει μέσω 

Πανεπιστημίου θεωρείται και η συμμετοχή ομάδων φοιτητών-τελειόφοιτων 

Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών σε προγράμματα δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται από διάφορους άλλους φορείς (βλ. κατασκηνώσεις, παιδικούς 

σταθμούς, δημοτικές επιχειρήσεις και περιφερειακές υπηρεσίες). Σε αυτά τα 

πλαίσια θα αμβλυνθούν οι σχέσεις Πανεπιστημίου και κοινωνίας και θα δοθούν 

περαιτέρω ευκαιρίες για πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων φοιτητών. 

Ο επόμενος φορέας υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων-σύμφωνα πάντα 

με το σχέδιο μας-περιλαμβάνει τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Σε 

αυτά είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πλήθος επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. 

Για παράδειγμα μπορούν να διοργανωθούν επιμορφωτικές σεμιναριακές δράσεις 

και ημερίδες με θέμα το «Θέατρο στην εκπαιδευτική διαδικασία».Τα δρώμενα αυτά 

και τις σχετικές εισηγήσεις θα κληθούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί της 
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αντίστοιχης ειδικότητας, λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμες γνώσεις και 

πληροφορίες γύρω από το εν λόγω ζήτημα. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να οργανωθούν από τα Π.Ε.Κ. εργαστηριακές 

ασκήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό για τη Θεατρική Αγωγή στο σχολείο. Από τις 

εν λόγω ασκήσεις θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ομάδες θεατρολόγων, 

αποκτώντας τις σχετικές εμπειρίες από την εμπλοκή τους σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Μέσα από τη βιωματική άσκηση των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να αντληθούν πολύτιμες γνώσεις, αναφορικά με τις 

διάφορες μεθόδους διδασκαλίας της Θεατρικής Αγωγής σε «καθεστώς τάξης». 

Ιδιαίτερα χρήσιμες και εποικοδομητικές θα μπορούσαν να φανούν κάποιες 

διεπιστημονικές συναντήσεις με το προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων. Θα ήταν 

χρήσιμο να οργανωθούν συζητήσεις για θέματα που άπτονται της διδασκαλίας των 

θεατρολόγων στις σχολικές τάξεις. Οι συγκεκριμένες συζητήσεις (υπό μορφή 

στρογγυλής τραπέζης) θα ήταν σωστό να οργανωθούν υπό την εποπτεία των Π.Ε.Κ. 

και να περιλαμβάνουν αντιπροσώπους από εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται 

ήδη σε κάποια σχολική μονάδα (π.χ. δάσκαλοι, άλλες ειδικότητες, Διευθυντές, 

υπεύθυνοι Ολοήμερου). Μέσα από αυτή την τριβή τους, οι συμμετέχοντες στη 

διαδικασία εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής θα μπορέσουν να αντιληφθούν τις 

δυσκολίες που μελλοντικά θα αντιμετωπίσουν στην τάξη τους και θα αντλήσουν 

στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το ρόλο τους σε αυτή. Οι 

έμπειροι εκπαιδευτικοί θα μεταλαμπαδεύσουν σε αυτούς τη φιλοσοφία τους και θα 

τους επιστήσουν την προσοχή σε κρίσιμα ζητήματα, που θα πρέπει οι ίδιοι να 

προσέξουν. Ο ρόλος τους θα είναι καθαρά παιδαγωγικός και συμβουλευτικός. 

Την αποκόμιση εμπειριών από τάξη θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της 

συγκεκριμένης ειδικότητας και η παρακολούθηση πρότυπων διδασκαλιών 

ορισμένων μαθημάτων της Θεατρικής Αγωγής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο 

εκπαιδευτικός που θα κληθεί στο μέλλον να προσφέρει το συγκεκριμένο διδακτικό 

αντικείμενο θα αντιληφθεί το ρόλο του μέσα στην τάξη, θα διαπιστώσει τις 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν, θα δει τις δυνατότητες και τα υλικά που του 

παρέχονται, θα συναντήσεις, πιθανώς,  νέες μεθοδολογίες, που θα αναγκαστεί να 

δοκιμάσει, θα ανακαλύψει τη σημασία της επικοινωνίας με τους μαθητές του και 
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πολλά άλλα στοιχεία, που θα του φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα μετέπειτα στην 

καθημερινή διδακτική του πράξη. 

Πολύτιμη συνεισφορά στην απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για τους εν 

λόγω εκπαιδευτικούς διαθέτει και η πρακτική εφαρμογή των ήδη κατακτημένων 

γνώσεων τους σε πειραματικά σχολεία στις Περιφέρειες τους. Ύστερα από την 

οργάνωση του συγκεκριμένου προγράμματος από τα Π.Ε.Κ. θα πρέπει οι ομάδες 

των εκπαιδευτικών να επισκεφθούν τις εν λόγω σχολικές μονάδες, όπου θα 

κληθούν να εφαρμόσουν, μέσα από βιωματικές μεθόδους, αυτά που έμαθαν όλο 

αυτόν τον καιρό, δηλαδή τις καινοτόμες δράσεις και το μεθοδολογικό ρεπερτόριο 

που τους παρουσιάστηκε. Θα βάλουν βέβαια σε αυτά και τη δική τους σφραγίδα. 

Θα διανθίσουν τις διδασκαλίες τους με στοιχεία της δικής τους προσωπικότητας, 

προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της τάξης τους.  

Σημαντική θεωρείται η εμπλοκή στο εν λόγω πρόγραμμα ενός έμπειρου 

εκπαιδευτικού, ο οποίος θα εποπτεύει την όλη διαδικασία και θα διασφαλίζει την 

ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα αναλαμβάνει χρέη 

καθοδηγητή καθ’όλη την πορεία της διδασκαλίας και μέντορα του επιμορφούμενου 

εκπαιδευτικού. 

Σπουδαίο ρόλο στο Δ.Ε.Σ.Σ.Θ.Α. διαδραματίζει και ο Σχολικός Σύμβουλος. 

Προτείνεται, λοιπόν, μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο η πλήρωση τέτοιας θέσης 

για τους εκπαιδευτικούς της Θεατρικής Αγωγής. Ο ρόλος του θα είναι καθαρά 

συμβουλευτικός, παιδαγωγικός, υποστηρικτικός και θα σχετίζεται με την προσφορά 

σχετικού υλικού και των απαραίτητων διευκρινιστικών οδηγιών προς τους 

εκπαιδευτικούς της εν λόγω ειδικότητας. Ο ίδιος θα μπορεί να επισκέπτεται τις 

σχολικές μονάδες της περιφέρειάς του, να συζητά με τους εκπαιδευτικούς για 

πιθανά προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν, για ενδεχόμενες προβληματικές 

συμπεριφορές στο χώρο των μαθημάτων, να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες 

θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους και για τον τρόπο αποτελεσματικότερης εφαρμογής 

τους μέσα στην τάξη. Ο Σχολικός Σύμβουλος θα αποτελέσει, επίσης, πηγή 

δανεισμού υλικών και εξοπλισμού. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να έχει 

διαμορφωθεί σε κάποιο χώρο του γραφείου του μία έκθεση αρχειακού υλικού 

(ταινίες από παραστάσεις, συνεντεύξεις ηθοποιών, ντοκιμαντέρ για το θέατρο) 

καθώς και μια βιβλιοθήκη χρήσιμων εγχειριδίων για τον παιδαγωγικό ρόλο του 
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θεάτρου και τη διδακτική του μεθοδολογία. Ακόμη θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η 

αγορά των απαραίτητων ηλεκτροφωτιστικών και ηχητικών εγκαταστάσεων, οι 

οποίες θα χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς (με δανεισμό) για την 

πραγματοποίηση των σχετικών εκδηλώσεων. 

Ο Σχολικός Σύμβουλος της Θεατρικής Αγωγής θα έχει υπό την εποπτεία του 

τους Μέντορες (εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα στο αντικείμενο), οι οποίοι 

με τη σειρά τους θα αναλαμβάνουν χρέη υποστήριξης των θεατρολόγων, που 

διδάσκουν στις διάφορες σχολικές μονάδες. 

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του προγράμματος θεωρείται 

απαραίτητη η πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων πάνω στις σύγχρονες 

μεθόδους της Θεατρικής Αγωγής. Τα εν λόγω σεμινάρια θα οργανώνονται στην 

αρχή κάθε σχολικής χρονιάς από τον υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο. Αυτός θα καλεί 

το εξειδικευμένο προσωπικό, που θα πραγματοποιεί τα βιωματικού τύπου 

εργαστήρια πάνω στο αντικείμενο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης 

ειδικότητας θα είναι υποχρεωμένοι, να παρακολουθήσουν τις συγκεκριμένες 

βιωματικές δραστηριότητες. 

Στο σχέδιο Δ.Ε.Σ.Σ.Θ.Α. κρίνεται μείζονος σημασίας η αξιοποίηση πόρων  από 

την ιδιωτική πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρείται σημαντική η αναζήτηση από 

το Σχολικό Σύμβουλοι ιδιωτών χορηγών. Αυτός θα ανατρέξει στην αγορά εργασίας, 

θα γνωριστεί με ιδιώτες, επιδιώκοντας τη λήψη χορηγιών, που θα ενισχύσουν 

οικονομικά την δραστηριότητα του. Ταυτόχρονα, ο ίδιος μπορεί να φέρνει σε 

επαφή τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας του με τους ιδιώτες για την 

εξασφάλιση υλικοτεχνικών υποδομών, ως αντάλλαγμα της διαφήμισης που τους 

παρέχεται από τη διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων με πολυάριθμο κοινό. 

Σημαντικό «κρίκο της αλυσίδας» του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η 

σχολική μονάδα, στην οποία εργάζεται ο εκπαιδευτικός. Μία σειρά επιμέρους 

δράσεων θεωρούνται καθοριστικές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

σχεδίου. Ειδικότερα, ως κρίσιμης σημασίας αναγνωρίζονται ορισμένα ζητήματα 

οργανωτικής φύσεως. Θεωρείται αναγκαίο το άνοιγμα μόνιμων οργανικών θέσεων 

εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής (μία σε κάθε σχολική μονάδα). Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της Θεατρικής Αγωγής πρέπει να παραμένει σταθερό στα σχολεία για να 

φέρει αποτελέσματα η εργασία του. Μεγάλη σημασία διαθέτει και η έγκαιρη 
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προσέλευση του εκπαιδευτικού στο σχολείο. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται καλύτερη 

οργάνωση του συστήματος και ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Στα ίδια πλαίσια, επιβάλλεται η προθυμία και η ανάληψη πρωτοβουλιών 

από τους θεατρολόγους για συνεργασία με ορισμένους φορείς. Ειδικότερα, 

επισημαίνεται η αναγκαιότητα για αμοιβαιότητα και συνεργασία μεταξύ του 

εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής και των συναδέλφων του της πρωινής ζώνης 

(δάσκαλοι). Από ανάλογο κλίμα και ατμόσφαιρα θα πρέπει να διαπνέονται οι 

προσπάθειες όλων των εκπαιδευτικών ειδικότητας. Με αυτό τον τρόπο η δουλειά 

όλων θα έχει αποτέλεσμα και ο σχολικός χώρος θα μετατραπεί σε ένα πεδίο 

γόνιμης και δημιουργικής απασχόλησης. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων 

μεγαλύτερων απαιτήσεων και προσδοκιών κρίνεται αναγκαία και η συνεργασία 

μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων. Η σύσταση αυτών των μεγάλων 

σχολικών οργανισμών θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για την 

πραγματοποίηση δράσεων ευρείας κλίμακας και αρτιότερου καλλιτεχνικού 

αποτελέσματος. Γεφύρωση του χάσματος των σχέσεων και ευκαιρία για 

συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί και μεταξύ του εκπαιδευτικού της Θεατρικής 

Αγωγής και των γονέων των μαθητών. Η συγκεκριμένη μορφή συνύπαρξης και 

συμπαράστασης θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην κινητοποίηση του συλλόγου γονέων 

και κηδεμόνων του σχολείου για την αγορά υλικών και περαιτέρω εξοπλισμού για 

τις προσχεδιασμένες θεατροπαιδαγωγικές δράσεις. Ο εκπαιδευτικός της Θεατρικής 

Αγωγής θα πρέπει να έχει το βλέμμα του στραμμένο και πέρα από τα στενά πλαίσια 

του σχολείου, στο οποίο αυτός εργάζεται. Θεωρείται εποικοδομητική η αναζήτηση 

συνεργασιών του σχολείου με συλλόγους και ειδικούς επαγγελματικούς θιάσους 

για την οργάνωση και παρουσίαση παραστάσεων σε αυτό. 

Η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να διακρίνεται για την αρτιότητα των 

εξοπλισμών της. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου του 

θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δημιουργία ειδικού χώρου-εργαστηρίου Θεατρικής 

Αγωγής με όλους τους απαραίτητους εξοπλισμούς. Και μέσα σε αυτούς τους 

εξοπλισμούς περιλαμβάνεται και η σύσταση ενός μεγάλου αρχειακού υλικού 

απαραίτητου για το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο (ταινίες, αποσπάσματα 

παραστάσεων, συνέντευξη ηθοποιών, εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ για το θέατρο και 



 376 

πλήθος βιβλίων που σχετίζονται με αυτό). Σε αρκετές περιπτώσεις-και όταν τα 

οικονομικά του σχολείου δεν το επιτρέπουν-θα ήταν σημαντικό για τον ίδιο να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για αναζήτηση πόρων από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Οι ενέργειες του εκπαιδευτικού, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Ο ίδιος θα 

πρέπει να φροντίσει για την οργάνωση σχολικού θιάσου, που θα απαρτίζεται από 

μαθητές, στους οποίους κάνει μάθημα. Χρέος του αποτελεί η αναζήτηση και η 

καλλιέργεια των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών. Η ανάδειξη των ‘μικρών 

ταλέντων’ αποτελεί μονόδρομο σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, θα ήταν 

σκόπιμο ο ίδιος να μεριμνήσει για την ανάπτυξη των επιμέρους μορφών  της 

Θεατρικής Αγωγής στο σχολείο, όπως το κουκλοθέατρο και το Θέατρο Σκιών 

(Καραγκιόζης). 

Σε τελική φάση-και αφού ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω δράσεις του 

σχεδίου-θα μπορούσε το κάθε σχολείο να λάβει μέρος (με παράσταση) σε διάφορα 

φεστιβάλ θεατρικής μαθητικής δημιουργίας ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

ανταλλαγής εκπαιδευτικών και παιδιών (βλ. Comenius), παρουσιάζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τμήματα της δουλειάς του. 
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21. Παραρτήματα Διατριβής 
 
 
 
 

� Το Δελτίο Παρατήρησης 

� Ερωτήσεις Συνέντευξης προς τους Εκπαιδευτικούς 

� Ερωτήσεις Συνέντευξης προς τους Μαθητές 

� Δείγματα Συμπληρωμένων Δελτίων Παρατήρησης 

� Δείγματα Συνεντεύξεων σε Εκπαιδευτικούς 

� Δείγματα Συνεντεύξεων σε Μαθητές 

� Συνοπτικοί Πίνακες συμπερασμάτων της Έρευνας 

� Φωτογραφίες από αίθουσες, στις οποίες 

πραγματοποιούνταν η Θεατρική Αγωγή 

� Ευρετήριο Διαγραμμάτων 

� Ευρετήριο Πινάκων 
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Δελτίο Παρατήρησης 
 

Ημερομηνία Παρατήρησης:………………….….                    Ώρα διδασκαλίας:…….….. 

Σχολείο:……………..…………….   Τάξεις:………………..………  Αριθμός Μαθητών:………. 

Εκπαιδευτικός:…………………………………………………………………………………………………. 

 

Α. Κτιριακή-Υλικοτεχνική Υποδομή 

Ο Χώρος 

Το μάθημα πραγματοποιείται σε: 

Αίθουσα Ολοημέρου:                       Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Σχολείου: 

Εργαστήριο Θ.Α (ειδική αίθουσα):               Τάξη πρωινού προγράμματος: 

Άνεση χώρου:  ναι – όχι 

Καθαρή Τάξη:……………………………..Φωτεινή Τάξη:……………………………………….. 

Ύπαρξη άλλων χώρων-εργαστηρίων:   

Ο Εξοπλισμός:  

Σύγχρονα Ο/Α Μέσα 

Ραδιοκασετόφωνο         DVD-player      Η/Υ        προτζέκτορας 

Cd-player        αρμόνιο-συνθεσάιζερ        βιντεοκασέτες      μηχανή σλάιντς    

video        τηλεόραση  Κάτι άλλο:……….. Τι;………………………………………… 

Βοηθητικοί Εξοπλισμοί 

ντουλάπια για φύλαξη         ράφια        μοκέτα        πάγκοι υλικού     σκηνή   

κουρτίνες       Κάτι άλλο: Τι;………………………………………………………………………..….. 

Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο: 

Άλλα Υλικά 

κορδέλες            πανιά-υφάσματα          χαρτιά-χαρτόνια  

άχρηστα-ανακυκλώσιμα υλικά     

Κάτι άλλο….Τι;………………………………………………..…………………………………………….. 

μέσα-υλικά διδασκαλίας:            του σχολείου:           του εκπαιδευτικού: 

Β. Ωράριο-Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Έναρξη:                                   Λήξη: 

Ώρα του προγράμματος: 

Ενοποίηση ωρών (ενιαίο δίωρο):  Ναι       Όχι 

Τηρείται το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα;  Ναι       Όχι 

Ύπαρξη Προαιρετικής Ζώνης Λειτουργίας του Ολοήμερου:………………………. 

Γ. Αναλυτικό Πρόγραμμα-Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικός που προσφέρει τη Θ.Α.:  απόφοιτος/η……………………………………. 

δύο κύκλοι:              (Α’-Β’-Γ’ τάξη)     (Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξη)    

προβλεπόμενες ώρες Θ.Α. την εβδομάδα:…………………….. 

μορφές δραματικής έκφρασης:   αυτοσχεδιασμός   παντομίμα    εργαστήριο γραφής 

αναλόγιο    χάπενινγκ    σκετς    θεατρική παράσταση      θέατρο σκιών (καραγκιόζης) 

μαριονέτες   κουκλοθέατρο   Δραματοποίηση   Θεατρικό Παιχνίδι 

κάτι άλλο:…… τι;…………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

άλλες σχετικές δραστηριότητες:  παρακολούθηση παραστάσεων      ανάγνωση έργων     

πρόβες για γιορτή      επίσκεψη σε θέατρο-γνωριμία με ηθοποιούς    συζητήσεις στην 

τάξη για το θέατρο            Κάτι άλλο:…….Τι;………………………………………………………… 
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Δ. Μεθοδολογία της  Διδασκαλίας 

στόχοι: κοινωνικοί - συναισθηματικοί - γνωστικοί - γνωριμία με το σώμα και τον 

εαυτό-γλωσσική ανάπτυξη-ψυχαγωγία-κινητικές δεξιότητες-εκτόνωση-καλλιέργεια 

ρυθμού Κάτι άλλο;……….. Τι;……………………………………………………………………………….…… 

γνωστοποίηση στόχων στα παιδιά: ναι- όχι 

βαθμός συμμετοχής-ενεργοποίησης μαθητών: πολύ μεγάλος-μεγάλος-μέτριος-

μικρός-καθόλου  

διαθεματικότητα (συνδυασμός με άλλα μαθήματα)     ποια;…………………………..……….. 

τρόπος συμμετοχής μαθητών: σε ομάδες-εταιρικά-ατομικά. Κάτι άλλο;….τι;….…….….. 

ομάδες εργασίας (εταιρική, ομαδική διδασκαλία)   αριθμός μελών:…………………...……. 

τρόπος συγκρότησης ομάδας:………………………………………………………………………….………… 

ατομικές δραστηριότητες…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

επικοινωνία: εκπαιδευτικού-μαθητών:                 μαθητών μεταξύ τους:     

χρήση πολλαπλών πηγών και υλικού:  ναι- όχι 

χρήση σχολικού εγχειριδίου Θ.Α. της πρωινής ζώνης: ναι-όχι 

χαλάρωση-προθέρμανση:   

δραστηριότητες: 

 

 

 

 

Διάρκεια των δραστηριοτήτων (περίπου) 

 

θέματα-πηγές άντλησης: 

 

επαρκεί ο χρόνος: ναι-όχι 

 

ρόλος εκπαιδευτικού: εμψυχωτής - συμπαίκτης - συντονιστής παιχνιδιού και 

συζήτησης - μαιευτήρας ιδεών - βοηθός-προμηθευτής υλικού – ψυχοπαιδαγωγός -

φορέας ερεθισμάτων - δημιουργός κατάλληλης ατμόσφαιρας. 

Κάτι άλλο;…Τι;……………………………………………………………………………………………………………. 

 

οι μαθητές ευχαριστιούνται με τις δραστηριότητες; ναι-όχι 

υπάρχουν μαθητές που δεν τους αρέσουν; ναι-όχι, πόσοι περίπου;…………………….…… 

πώς αντιμετωπίζονται αυτοί από την υπόλοιπη ομάδα;…………………………………..……….. 

προβλήματα πειθαρχίας παιδιών:……………………………………………………………………………… 

συγκρούσεις μελών ομάδας ή ομάδων μεταξύ τους:…………………………………………………. 

 

πώς αντιμετωπίστηκαν:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

άλλες δυσκολίες:………………………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

διαπίστωση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών:……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ε. Εμπλεκόμενοι Φορείς  

 

Συνεργασία Φορέων;   ναι-όχι 

 

με: 
Διευθυντή:  

Υπεύθυνο Ολοήμερου: 

άλλες ειδικότητες: 

δασκάλους πρωινής ζώνης: 

γονείς: 

 

Ο ρόλος των παραπάνω φορέων στο πρόγραμμα φαίνεται μέσα από τη διδασκαλία 

του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό;  ναι-όχι 

 

 

Περαιτέρω Στοιχεία Παρατήρησης 
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Ερωτήσεις Συνέντευξης σε Εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής 
 

Ερώτηση 1
η
:  

Εργάζεστε για πρώτη φορά σε Ολοήμερο Σχολείο (Ο.Σ.);  

 

Ερώτηση 2
η
:  

Σκέφτεστε να συμμετάσχετε και του χρόνου στο εν λόγω πρόγραμμα; Για ποιο 

λόγο; 

 
Ερώτηση 3

η
:  

Είστε απόφοιτος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή έχετε δεχτεί κάποια άλλη 

σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση για να πραγματοποιήσετε το εν λόγω 

αντικείμενο στο Ο.Σ.; 
 

Ερώτηση 4
η
:  

Θεωρείτε ότι, οι σπουδές σας και η επιμόρφωση που έχετε δεχτεί σας έχουν 

καταστήσει αποτελεσματικούς/ές για να προσφέρετε τη Θ.Α. στο Ο.Σ; 

 

Ερώτηση 5
η
:  

Αισθάνεστε ικανοποιημένοι/ες από το χώρο και τον εξοπλισμό που σας 

παρέχεται, για να εφαρμόσετε τις σχετικές δραστηριότητες;  

 

Ερώτηση 6
η
:  

Αν όχι, για ποιο λόγο δεν είστε ικανοποιημένος/η; Τι πιστεύετε ότι φταίει για 

την κατάσταση αυτή; 

 

Ερώτηση 7
η
:  

Κατά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων Θ.Α θέτετε κάποιους 

στόχους; Αν ναι, τι στόχους διατυπώνετε;  

 

Ερώτηση 8
η
:  

Αυτοί οι στόχοι είναι εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα σπουδών του 

μαθήματος; 

 

Ερώτηση 9
η
:  

Εφαρμόζετε τις τεχνικές και δραστηριότητες Θ.Α., που προτείνονται από το 

πρόγραμμα ή προτιμάτε δικές σας; Για ποιο λόγο; 

  

Ερώτηση 10
η
:  

Δείχνετε προτίμηση σε ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων; Γιατί; 

 

Ερώτηση 11
η
:  

 Οι δραστηριότητες που οργανώνονται από εσάς, συνδέονται με αντίστοιχες 

άλλων μαθημάτων της πρωινής ζώνης;  

 

Ερώτηση 12
η
:  

Συμβουλεύεστε το βιβλίο για τη Θ.Α, που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του 

σχετικού μαθήματος της πρωινής ζώνης;  
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Ερώτηση 13
η
:  

Συνήθως πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, οι οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε;  

 

Ερώτηση 14
η
:  

Θεωρείτε ότι ο χρόνος, που διατίθεται από το πρόγραμμα, επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των εκάστοτε επιλεγμένων από εσάς δραστηριοτήτων;  

 

Ερώτηση 15
η
:  

Είχατε ποτέ συνεχόμενο δίωρο δραστηριοτήτων; 

 

Ερώτηση 16
η
:  

Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από πού αντλείτε τα θέματά 

σας;  

 

Ερώτηση 17
η
:  

Τα επιλεγμένα από εσάς θέματα προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης; 

 

Ερώτηση 18
η
:  

Πόσο ενεργά συμμετέχετε στην όλη διαδικασία;  

 

Ερώτηση 19
η
:  

Τι ρόλο/ρόλους αναλαμβάνετε κατά την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων; 

 

Ερώτηση 20
η
:  

Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων και υλικών για τις διάφορες δραστηριότητες, 

που πραγματοποιείτε;  

 

Ερώτηση 21
η
:  

Χρησιμοποιείτε περισσότερο τον εξοπλισμό του σχολείου ή δικά σας 

αντικείμενα;  

 

Ερώτηση 22
η
:  

Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

δραστηριότητες της Θ.Α;  

 

Ερώτηση 23
η
:  

Συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά και σε ποιο βαθμό στις εν λόγω ασκήσεις;  

 

Ερώτηση 24
η
:  

Αν ναι, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

Ερώτηση 25
η
:  

Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων, αντιμετωπίζετε 

προβλήματα, τα οποία δυσκολεύουν το έργο σας;  

 

Ερώτηση 26
η
:  

Τι προτείνετε εσείς για να επιλυθούν αυτά; 
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Ερώτηση 27
η
:  

Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με τους παρακάτω φορείς: 

-το Διευθυντή του σχολείου; 

 

-τον υπεύθυνο για το Ο.Σ; 

 

-τις υπόλοιπες ειδικότητες; 

 

-τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης; 

 

-τους γονείς; 

 

Ερώτηση 28
η
:  

Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας αυτής; 

 

Ερώτηση 29
η
:  

Έχετε να προσθέσετε ή να προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ο.Σ; 

 

 

 

Σύνολο: 29 Ερωτήσεις 
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Ερωτήσεις Συνέντευξης σε Μαθητές (Focus Groups) 

 
Ερώτηση 1

η
:  

Σας αρέσει η Θ.Α.;  

 

Ερώτηση 2
η
:  

Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη Θ.Α. από τις άλλες δραστηριότητες του Ο.Σ.; 

 Για ποιο λόγο; 

 

Ερώτηση 3
η
:  

Σε ποιο χώρο κάνετε Θ.Α.;  

 

Ερώτηση 4
η
:  

Είναι άνετος ο χώρος αυτός;  

 

Ερώτηση 5
η
:  

Θα θέλατε να κάνετε σε άλλο χώρο το μάθημά σας (ξεχωριστή αίθουσα);  

 

Ερώτηση 6
η
:  

Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε Θ.Α. στο Ολοήμερο Σχολείο;  

 

Ερώτηση 7
η
:  

Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που ο/η κύριος/α σας δεν 

σας αφήνει να το πειράξετε;  

 

Ερώτηση 8
η
:  

Θέλετε, όταν παίζετε στη θεατρική αγωγή, να χρησιμοποιείτε λίγα ή πολλά 

αντικείμενα; Για ποιο λόγο; 

 

Ερώτηση 9
η
:  

Όταν κάνετε με τον/την κύριο/α σας Θ.Α. αυτός/αυτή σας ανακοινώνει το  λόγο, για 

τον  οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια; 

 

Ερώτηση 10
η
:  

Τα παιχνίδια που παίζετε στη Θ.Α. στο Ο.Σ. τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί 

με τον/την  κύριο/α σας;  

 

Ερώτηση 11
η
:  

Ο κύριος/α σας το πρωί συνεργάζεται καθόλου με τον/την  κύριο/α,  που σας κάνει 

Θ.Α. στο Ο.Σ.; 

 

Ερώτηση 12
η
:  

Νομίζετε ότι ο/η κύριος/α της Θ.Α. προτιμά να παίζει ορισμένα παιχνίδια μαζί σας;  

 

Ερώτηση 13
η
:  

Θεωρείτε ότι αυτός/ή σας κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε φορά; 
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Ερώτηση 14
η
:  

Όταν κάνετε Θ.Α. στο Ο.Σ., ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα παιχνίδια, που 

έχει ετοιμάσει ο/η κύριος/α σας;  

 

Ερώτηση 15
η
:  

Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η Θ.Α. στο Ο.Σ.; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

 

Ερώτηση 16
η
:  

Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με τον/την κύριο/α σας της Θ.Α. στο Ο.Σ.;  

 

Ερώτηση 17
η
:  

Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα;  

 

Ερώτηση 18
η
:  

Όταν κάνετε Θ.Α. στο Ο.Σ. ο/η κύριος/α σας παίζει καθόλου μαζί σας;  

 

Ερώτηση 19
η
:  

Σας αρέσει που ο/η κύριος/α σας παίζει μαζί σας;  

 

Ερώτηση 20
η
:  

Στα διάφορα παιχνίδια που κάνετε στη Θ.Α. στο Ο.Σ   χωρίζεστε σε ομάδες ή παίζετε 

μόνοι σας;  

 

Ερώτηση 21
η
:  

Σας αρέσει να συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας; Για ποιο λόγο;  

 

Ερώτηση 22
η
:  

Τσακώνεστε καθόλου στα διάφορα παιχνίδια της Θ.Α. με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές σας;  

 

Ερώτηση 23
η
:  

Στη Θ.Α. σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, που ετοιμάζει ο/η 

κύριος/α σας;  

 

Ερώτηση 24
η
:  

Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

  

Ερώτηση 25
η
:  

Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η Θ.Α.;  

 

Ερώτηση 26
η
:  

Όταν κάνετε Θ.Α. στο Ο.Σ. θεωρείτε ότι ο/η κύριος/α σας δυσκολεύεται να κάνει το 

μάθημά του/της; Για ποιο λόγο νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;  

 

Ερώτηση 27
η
:  

Σας αρέσει όπως γίνεται η Θ.Α. στο σχολείο σας;  
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Ερώτηση 28
η
:  

Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; Αν ναι, τι θα ήταν αυτό που πρέπει 

να αλλάξει; 

 

 

 

 

Σύνολο: 28 Ερωτήσεις 
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 
Αριθμός Συνέντευξης: 3 

 

Ρέθυμνο, 22  Δεκεμβρίου 2009 

 
-Εργάζεστε για πρώτη φορά σε ολοήμερο σχολείο;   

-Όχι, τώρα είναι ο όγδοος ο χρόνος.   

-Σκέφτεστε να συμμετάσχετε και του χρόνου στο εν λόγω πρόγραμμα; 

-Όχι γιατί ελπίζω του χρόνου να διοριστώ στη δευτεροβάθμια.  Αλλά ακόμα και 

αυτό να μη συνέβαινε, δεν νομίζω ότι αντέχω άλλο!   

-Και για ποιο λόγο δεν αντέχετε;   

- Για τις συνθήκες εργασίας.  Στο ολοήμερο σχολείο εργάζομαι σαν ωρομίσθια. Είναι 

πολλά τα χρόνια, για να αντέξει κάποιος το καθεστώς του ωρομισθίου. Λίγες ώρες, 

από δω και από κει, μοιρασμένη στα σχολεία, αναφέρομαι και στα χρήματα, 

προφανώς, τα οποία είναι ψίχουλα. Αυτό!! Και δεν τα παίρνεις! Οπότε, 

προχωρώντας τα χρόνια αν θέλεις να προχωρήσεις στη ζωή σου δεν μπορείς να 

βασιστείς σε αυτή τη δουλειά. Αλλά και στο παιδαγωγικό κομμάτι της δουλειάς 

μου, όταν μοιράζομαι σε τρία, τέσσερα, πέντε σχολεία, δεν έχω την τάξη μου, δεν 

έχω σταθερά παιδιά, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι, 

όταν μετά από τόσα χρόνια οι προσπάθειες σου δεν αμείβονται, δεν υπάρχει και 

όρεξη πλέον.   

-Είστε απόφοιτη τμήματος θεατρικών σπουδών ή έχετε δεχτεί κάποια άλλη 

σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση για να πραγματοποιήσετε τα εν λόγω 

μάθημα στο ολοήμερο σχολείο;   

-Έχω τελειώσει το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας.   

-Θεωρείτε ότι οι σπουδές σας και η επιμόρφωση που έχετε δεχτεί σας έχουν 

καταστήσει αποτελεσματική για να προσφέρετε τη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο 

σχολείο;   

-Θεωρώ ότι ένα πέντε τοις εκατό από αυτά που έμαθα στη σχολή μου-γιατί μην 

ξεχνάμε, ότι οι σπουδές μας δεν μας κατευθύνουν στο να πηγαίνουμε στο 
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ολοήμερο να κάνουμε τους «καραγκιόζηδες», θα το πω έτσι-με βοήθησε. Η σχολή 

μου, τα πρακτικά της μαθήματα ήταν αρκετά καλά, αλλά δεν μπορούν να σταθούν 

στην πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου. Άλλο ένα πέντε τοις εκατό το έμαθα 

από δικά μου σεμινάρια, που έχω κάνει και  έχω ψαχτεί σε ιδιωτικούς φορείς και το 

υπόλοιπο είναι η εμπειρία, η επαφή με τα παιδιά, η προσωπική όρεξη που έχει 

κάποιος να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει. Να ανοίξει βιβλία και από χρονιά 

σε χρονιά να γίνεται καλύτερος.  

-Αισθάνεστε ικανοποιημένη από το χώρο και τον εξοπλισμό που σας παρέχεται 

για να εφαρμόσετε τις σχετικές δραστηριότητες;   

-Καθόλου!  Καμιά χρόνια από τις τόσες που δουλεύω, αν εξαιρέσουμε ένα σχολείο 

στο Ρέθυμνο, όπου τυχαία στο χώρο του είχε κάτι σαν θέατρο. Οπότε υπήρχε ένας 

μεγάλος ανοιχτός χώρος για να κάνουμε θεατρικό παιχνίδι με τα παιδιά, με μοκέτα 

και κασετόφωνο! Πολυτέλεια!! 

-Και το κασετόφωνο πολυτέλεια;   

-Με cd ναι.  Όχι, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη. Στα περισσότερα σχολεία δεν 

υπάρχει καν μια μεγάλη αίθουσα, όπου θα μπορείς εσύ να τραβήξεις τα θρανία 

στην άκρη και θα υπάρχει χώρος στη μέση.  Και δεν ξέρω με ποια λογική πας εσύ 

στο σχολείο και σου λένε θα κάνεις θεατρική αγωγή. Και σε βάζουν σε μία τάξη  δύο 

επί δύο,  φουλ στα θρανία. Μα η θεατρική αγωγή δεν είναι μάθημα να κάνεις με 

τον πίνακα και την έδρα.  Οπότε όχι, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη!    

-Τι πιστεύετε ότι φταίει γι αυτή την κατάσταση;   

-Τώρα άμα το πιάσουμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.  Τι μου λες και εσύ; 

Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι θέμα υποδομής του σχολείου. Και το γεγονός ότι το 

θέατρο που δεν ήταν-κι ακόμα δεν είναι-σοβαρά μέσα σε ένα πρόγραμμα σπουδών. 

Γιατί αν ήταν θα υπήρχε πρόβλεψη για μία σχετικά καλή αίθουσα ας πούμε. Αυτό 

πιστεύω ότι φταίει.  Όχι ότι, αν μπει στο πρόγραμμα σπουδών, θα γίνει κάτι. Δεν 

είμαι τόσο αισιόδοξη!      

-Κατά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής θέτετε 

κάποιους στόχους;  Κι αν ναι τι στόχους διατυπώνετε;   

-Μάλιστα, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό το έκανα πολύ σχολαστικά τα πρώτα 

χρόνια της δουλειάς μου, που είχα προγράμματα, τα οποία έπρεπε να φέρω εις 

πέρας. Δηλαδή θέματα, τα οποία έπρεπε να αναπτυχθούν μέσα από το θεατρικό 

παιχνίδι και στη συνέχεια προχωρούσαμε σε πιο σύνθετες έννοιες του θεάτρου και 
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της θεατρικής αγωγής.  Τώρα, για να μη σου πω και ψέματα, έχουν μπει μέσα μου 

τόσο πολύ όλα αυτά τα πράγματα (ενν. οι άσχημες συνθήκες εργασίας) που πάω 

και κάνω παιχνιδάκια  πολύ απλά, και ο στόχος είναι να μη σκοτωθούν τα παιδιά 

μέσα στην τάξη. Να παραμείνουμε σε ένα ήσυχο και ειρηνικό κλίμα, να περάσουμε 

καλά και τίποτε άλλο.    

-Οι στόχοι που θέτατε στο παρελθόν ήταν εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα 

σπουδών του μαθήματος;   

-Δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών στο μάθημα!   

-Δεν το έχετε υπόψη σας;   

-Τι εννοείς; Αυτή τη βλακεία;  Το έχω συμβουλευτεί είναι η αλήθεια-την πρώτη 

φορά-αλλά δεν με ικανοποιούσε. Έκανα δικά μου  πράγματα.   

-Εφαρμόζετε τις τεχνικές και δραστηριότητες θεατρικής αγωγής που προτείνονται 

από το πρόγραμμα ή προτιμάτε δικές σας;  Για ποιο λόγο;   

-Και τα δύο. Χρησιμοποίησα το πρόγραμμα σπουδών. Στη συνέχεια προχώρησα, 

γιατί νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών θέλει ανανέωση.  Εγώ, ας πούμε, 

παρακολουθούσα άλλους συναδέλφους, συζητήσεις, σεμινάρια, που γίνονταν κατά 

καιρούς και ύστερα από δικές μου σκέψεις άλλαζα λίγο τα πράγματα, που έκανα 

στο μάθημα.  Και πάντα βέβαια αυτό είχε να κάνει με το υλικό, με το τμήμα, με τη 

στιγμιαία αφορμή που θα σου δώσουν τα παιδιά εκείνη την ώρα. Γιατί εσύ μπορείς 

να πας και να έχεις ένα πλάνο μαθήματος. Αλλά αν τα παιδιά εκείνη την ώρα 

θέλουν να παίξουν ένα παραμύθι; Εσύ δεν μπορείς να μην το κάνεις.    

-Δείχνετε προτίμηση σε ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων; Και αν 

ναι γιατί;  

- Φροντίζω να δείχνω προτίμηση σε αυτά που θέλουν τα παιδιά. Αυτό!!    

-Οι δραστηριότητες, που οργανώνονται από εσάς συνδέονται με αντίστοιχες 

άλλων μαθημάτων της πρωινής ζώνης;   

-Όχι! Δεν έχουμε καμία σχέση με την πρωινή ζώνη, ούτε με τους δασκάλους. Ούτε 

και υπάρχει η διάθεση επικοινωνίας και επαφής.  Έπειτα, κάποιοι-αν όχι οι 

περισσότεροι δάσκαλοι-έχουν «κολλήσει» σε αυτή τη στερεότυπη αντίληψη του 

θεάτρου ως γιορτής, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, απαγγελία ποιημάτων και τα 

λοιπά, με τα μικρόφωνα  μετωπικά στη σκηνή. Αυτό δεν είναι θέατρο και φυσικά 

δεν πρέπει να είναι αυτή η πρώτη εμπειρία των παιδιών με τη συγκεκριμένη μορφή 

τέχνης. Εμείς (ενν. οι απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών) δεν θεωρούμε ότι 
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η παράσταση είναι αυτοσκοπός στο σχολείο. Αν τύχει, έτυχε.  Αν δεν τύχει, τόσο το 

καλύτερο. Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται έτσι σε επαφή με το θέατρο, γιατί τους 

δημιουργούνται και πολλά ψυχολογικά προβλήματα!  Θα έχω ρόλο, δε θα έχω 

ρόλο, γιατί εγώ που είμαι όμορφη να μην κάνω την πριγκίπισσα; Και τα λοιπά και τα 

λοιπά. Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό πιστεύω εγώ.  Οι δάσκαλοι νομίζουν αυτό.  

Οπότε οι επαφές μας-αν έχουμε κάποιες-μένουν στο ότι θα κάνουμε ένα σκετσάκι 

για την 28η Οκτωβρίου, θα μας βοηθήσεις;  Όχι, δεν μπορώ, τους απαντώ.  Ο.Κ., 

εντάξει, μου λένε και φεύγουν. 

-Συμβουλεύεστε το βιβλίο για τη θεατρική αγωγή, που χρησιμοποιείται για τη 

διδασκαλία του σχετικού μαθήματος πρωινής ζώνης;   

-Το βιβλίο το έχω σπίτι μου, το έχω διαβάσει Είναι πολύ καλό, όμως δεν το 

συμβουλεύομαι. Το έχω διαγράψει, λόγω επαγγελματικής ευθιξίας. Όταν το 

Υπουργείο Παιδείας έβγαλε αυτό το βιβλίο, είπε ότι δίνεται η πρώτη ανάθεση του 

μαθήματος αυτού στους δασκάλους. Θα μπορούσε να μας διορίσει και μας κάπου,.  

Δεν το δέχομαι!  Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λοιπόν να το χρησιμοποιήσω.     

-Συνήθως πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, οι οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε;   

-Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι δεν ξεκινάμε αμέσως (ενν. το μάθημα), θέλουμε ένα 

δεκάλεπτο (ενν. για να αρχίσουμε). Το υπόλοιπο μισάωρο που μένει στις πρώτες 

ώρες του ολοήμερου δεν μας φτάνει.   

-Θεωρείτε ότι ο χρόνος, που διατίθεται από το πρόγραμμα, επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των εκάστοτε επιλεγμένων από εσάς δραστηριοτήτων;   

-Όχι, αλλά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων αυτό που σας λέω. Δηλαδή, αν 

υπήρχε ένας χώρος έτοιμος, κατάλληλος, αν μπαίναμε κατευθείαν μέσα, και δεν 

ήμασταν στο άγχος του στυλ «τώρα θα έρθει ο μπαμπάς μου να με πάρει», «τώρα 

θα φύγω», «εγώ θα φύγω μετά». Κάθε πέντε λεπτά διακόπτεται το μάθημα. Πείτε 

μου αυτό γίνεται σε ένα μάθημα του σχολείου το πρωί; Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι 

δεν είναι μόνο ο χρόνος το πρόβλημα.  Όχι δεν φτάνει!     

-Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από που αντλείτε τα θέματά 

σας;   

-Από ένα corpus θεμάτων που έχω φτιάξει  δικό μου και από την επικαιρότητα. 

Προφανώς, τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα, εννοείται ότι θα 

δραματοποιήσουμε ένα παραμυθάκι χριστουγεννιάτικο, ή θα αυτοσχεδιάσουμε 
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πάνω σε ιστορίες τέτοιες. Αλλά το ξαναλέω, πάνω από όλα, σε αυτό που τα παιδιά 

εκείνη την ημέρα για κάποιους λόγους μπορεί να θέλουν να κάνουν. Κάτι μπορεί να 

έχει συμβεί και να το συζητήσουμε στο σχολείο. Από εκεί μπορεί να πάρουμε 

αφορμή για κάποιο παιχνίδι ή κάποιο αυτοσχεδιασμό.     

-Τα επιλεγμένα από σας θέματα προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης;   

-Δεν νομίζω!  Δεν το έχω ψάξει ποτέ αυτό το διαθεματικό!   

-Πόσο ενεργά συμμετέχετε στην όλη διαδικασία;   

-Τις περισσότερες φορές παίζω μαζί με τα παιδιά. Δεν μπορώ να το αποβάλω αυτό, 

αλλά έχω καταλάβει ότι τους αρέσει. Δηλαδή αρκετά ενεργά, πολύ ενεργά.    

-Τι ρόλο ή ρόλους αναλαμβάνετε κατά την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων;   

-Αρχικά θα δείξω το πως. Θα κάνω πρώτη την άσκηση. Απλά δεν μου αρέσει να 

στέκομαι από έξω από το παιχνίδι. Δεν θέλω να αποστασιοποιούμαι από τα παιδιά. 

Θα μπω μέσα. Αν είναι άσκηση ομαδική θα συμμετάσχω κι εγώ. Αν είναι άσκηση με 

πολλές ομάδες θα πηγαίνω από ομάδα σε ομάδα κι θα έχω ένα βοηθητικό ρόλο 

συζητώντας πάντα (ενν. με τα παιδιά). Γενικά δεν απέχω, δεν είμαι στην άκρη, δεν 

κάθομαι στην έδρα.      

-Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων και υλικών για τις διάφορες δραστηριότητες που 

πραγματοποιείτε;  

-Πέρα από τα cd, πανιά, καπέλα, γενικά παλιά ρούχα, υφάσματα, τούλια, και ό,τι 

άλλο φανταστεί κανείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο θέατρο.  Κυρίως αυτό, 

πράγματα για να τα φοράμε και παλιά αντικείμενα. Κι επίσης μουσικά όργανα 

απλά, πολύ απλά, τα οποία αγοράζω εγώ  φυσικά. Εννοείται με δικά μου έξοδα και 

τα κουβαλάω πάντα μαζί μου. Δεν τα αφήνω σε κάποιο σχολείο. Το μοναδικό 

πράγμα που προμηθεύομαι από το σχολείο είναι το κασετόφωνο. Τίποτε άλλο. Ίσως 

και κάποια μπάλα.    

-Οπότε όπως μας λέτε χρησιμοποιείτε περισσότερο εξοπλισμό δικό σας κι όχι του 

σχολείου;  

-Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας (ενν. στο σχολείο). 

-Έχετε ρωτήσει το διευθυντή του σχολείου σας για τον εξοπλισμό αυτό;  Τι 

υπάρχει και τι δεν υπάρχει;   

-Όχι, δεν έχω ρωτήσει.  Από την πρώτη χρονιά ξεκίνησα να αγοράζω για να έχω ό,τι 

θέλω, όταν το θέλω, όπως το θέλω. Να έχω τα δικά μου πράγματα.    
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-Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

δραστηριότητες της θεατρικής αγωγής;   

-Σε γενικές γραμμές ναι, είναι ανέλπιστο το ενδιαφέρον των παιδιών. Και ειδικά τα 

πιο παλιά χρόνια που πήγαινα και σε επαρχία αυτό ήταν ένα πράγμα εντυπωσιακό. 

Νομίζω, ότι όσο πιο στερημένο είναι ένα παιδί, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον θα δείξει 

σε αυτό το μάθημα.  Αλλά πάντως ναι, γενικά, δείχνουν ενδιαφέρον. Είναι κάτι που 

τα απομακρύνει εντελώς  από αυτό που έχουν συνηθίσει ως μάθημα.  Κι εκεί έχω 

βέβαια κι εγώ ένα μικρό πρόβλημα. Τουλάχιστον το είχα τα πρώτα χρόνια. Πως να 

καταφέρω να μη χάσω τίποτα από το κλίμα του μαθήματος και συγχρόνως να μη 

γίνει (ενν. η τάξη) ένα μπάχαλο. Να κρατηθεί η τάξη και η ησυχία κ.τ.λ. Αυτό νομίζω 

με τα χρόνια το καταφέρνεις, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Με την εμπειρία το 

κερδίζεις.      

-Συμμετέχουν οι μαθητές ενεργά και σε ποιο βαθμό στις εν λόγω ασκήσεις;   

-Συμμετέχουν αρκετά ενεργά, πέρα από κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις μαθητών 

που συναντάς παντού!  Αυτό που είναι εντυπωσιακό για τους άλλους διδάσκοντες 

είναι ότι οι μαθητές συνήθως συμμετέχουν πολύ ενεργά και θέλουν να παίρνουν 

δουλειά παραπάνω από αυτή που τους δίνεις να κάνουν. Τα πιο ζωηρά παιδιά είναι 

καλύτερα στο θέατρο, πάντα!   

-Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και συμμετέχουν πολύ ενεργά οι 

μαθητές στη θεατρική αγωγή;   

-Αυτό που είπα και πριν. Είναι κάτι διαφορετικό, ξεφεύγουν από την έννοια 

μάθημα, πίνακας, παράδοση, βαθμός, διάβασμα και τα λοιπά. Παίζουν τα παιδιά. 

Δεν νομίζω ότι τα παιδιά σήμερα παίζουν αρκετά. Οπότε εκεί παίζουν, μαθαίνουν 

για το θέατρο απλά πραγματάκια και όλα αυτά τα κάνουν στο σχολείο τους, με τους 

συμμαθητές τους και δωρεάν!!  Τους λείπει, τους αρέσει, είναι κάτι καινούργιο!!    

-Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων αντιμετωπίζετε προβλήματα, 

τα οποία δυσκολεύουν το έργο σας;   

-Προβληματική θεωρώ ότι είναι η βάση του όλου πράγματος! Δηλαδή 

προβληματικός είναι και ο θεσμός του ωρομισθίου.  Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί 

να δουλέψει, να δώσει αυτό που έχει να δώσει, στο φουλ των δυνατοτήτων του. 

Αργά η γρήγορα θα κουραστεί, θα βαρεθεί και θα την πληρώσει πάνω από όλα 

αυτός και μετά τα παιδάκια, που δεν φταίνε σε τίποτα.  Αυτό λοιπόν βρίσκω ότι 

είναι και το βασικότερο πρόβλημα από το οποίο ξεκινούν και τα υπόλοιπα.  Το λέω 
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πρώτο, γιατί είναι για μένα το πιο σημαντικό.  Όνειρο μου θα ήταν να έχω ένα 

σχολείο, να υπάρχει μία ομάδα να την έχω αναλάβει. Να υπάρχει ένας χώρος, 

ζεστός, άδειος, με μοκέτα, με μουσική, με ό,τι υλικό θέλουμε να μπορούμε να το 

έχουμε, πληρωμένος από το σύλλογο ή το σχολείο. Θέλω να πηγαίνω εκεί κάθε 

μέρα, να με ξέρουν τα παιδιά, να ξέρω τα παιδιά, να ξέρω τις δυνατότητές τους Έτσι 

βγαίνει η δουλειά. Και όχι δουλειά για να δείξουμε κάτι.  Δεν είναι αυτό το θέμα. 

Δουλειά είναι να δημιουργήσεις ένα κλίμα αγάπης, συνεργασίας, ανοχής, όλα αυτά, 

που χρειάζεται το θέατρο.  Αυτό λοιπόν είναι το βασικό.  Τα άλλα είναι πρακτικά. 

Είναι αυτό που είπα και πιο πριν για τους χώρους που δεν υπάρχουν.  Για το ότι δεν 

φτάνει η ώρα. Ακόμα κι αν φτάνει η ώρα μπορεί να έρθει κάποιος κάθε πέντε λεπτά 

να πάρει το παιδί το. Σε κόβει εκεί, δεν μπορείς να συνεχίσεις, δεν είναι παράδοση 

μαθήματος το θέατρο. Είναι μία διαδικασία που μπαίνεις μέσα και δεν μπορείς να 

βγαίνεις και να ξαναμπαίνεις όποτε θέλεις. Τα παιδιά πολλές φορές, είναι μεγάλος 

ο αριθμός τους και είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν είναι μάθημα να τα βάλεις στο 

θρανίο και τελείωσε.  Δεν μπορείς να έχεις είκοσι πέντε πρωτάκια.  Να κάνεις τι 

εκεί; Άλλα προβλήματα, που συνάντησα, όταν είχα πρωτοξεκινήσει, είναι η σχέση 

με τους δασκάλους των δημοτικών σχολείων ή με τους υπεύθυνους των 

ολοήμερων. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό τώρα, γιατί χρειάζεται να το 

κάνουμε, και γιατί να το κάνεις εσύ.  Αφού εγώ μπορώ να το κάνω. Και μου τρως 

την ώρα μου και θέλεις να διαβάσω τα παιδιά. Πολλές φορές σε κρατάνε για να 

βοηθήσεις τα παιδιά στη γλώσσα.  «Μην πας να κάνεις μάθημα», σου λένε. «Γιατί 

δεν θα τελειώσουν και θα φωνάζουν οι γονείς».  Οι αντιδράσεις από γονείς κάποιες 

φορές: «Μα τώρα τι κάνετε εδώ τους ‘καραγκιόζηδες’;»  «Γιατί δεν το βοηθάς να 

λύσει μια άσκηση στα μαθηματικά που έχει». «Τι είναι αυτό το θέατρο»;  Εντάξει, 

αν αγαπάς τη δουλειά σου και βλέπεις ότι στα παιδιά αρέσει αυτό, το ξεχνάς. Σου 

σπάνε τα νεύρα καθημερινά, αλλά τα ξεχνάς.  Το πιο βασικό όμως από όλα νομίζω 

είναι το πρώτο που είπα.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που είπα στην αρχή. Ότι 

εγώ, μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά, πάω στο σχολείο και ειλικρινά δεν κάνω 

τίποτα.              

-Τι προτείνετε εσείς για να λυθούν αυτά τα προβλήματα;   

-Το βιβλίο που βγήκε για το δημοτικό παραδόξως είναι καλό.  Θα μπορούσε λοιπόν 

να μπει κανονικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο στις τρείς μεγάλες τάξεις.  Πέρα 

από αυτό, σε κάθε σχολείο, αν υπήρχε κάποιος θεατρολόγος, θα μπορούσε να 
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φτιάξει μια ομάδα που να λειτουργεί, ίσως στις ώρες του ολοήμερου, ίσως και σε 

άλλες ώρες.  Αυτός όμως ο άνθρωπος να είναι μόνιμος και να πληρώνεται. Για να 

μπορεί να κάνει καλά, ωραία και με όρεξη τη δουλειά του. Δεν ξέρω πόσο είναι 

εφικτό να αλλάξεις ιδέες, αντιλήψεις και νοοτροπίες χρόνων σε δασκάλους ειδικά 

παλιούς, σε διευθυντές και σε γονείς για την αξία, τη χρησιμότητα του θεάτρου. 

Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται και αν μπορεί να γίνει.       

-Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με τους παρακάτω φορείς που θα σας 

αναφέρουμε : με το διευθυντή του σχολείου; 

-Με τους διευθυντές του πρωινού του σχολείου δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι κακό. 

Και ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχω πέσει σε πολύ καλούς ανθρώπους. 

Είμαι πολύ ευχαριστημένη.    

 -Με τον υπεύθυνο του ολοήμερου σχολείου;   

-Με τον υπεύθυνο του ολοήμερου σχολείου-που εμάς αυτό μας αφορά άμεσα- έχω 

περάσει και από σχολεία που είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα.   

-Δηλαδή σαν τι μεγάλο πρόβλημα;   

 Φοβερή εμπλοκή στη δουλειά μου και πολύ κακή συμπεριφορά απέναντι μου από 

τον ίδιο. Βέβαια, αυτά ευτυχώς  ήταν οι εξαιρέσεις, έτσι;   

-Με τις υπόλοιπες ειδικότητες;   

-Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με όσους βρισκόμασταν, γιατί το πρόγραμμα είναι λίγο 

«φεύγει ο ένας έρχεται ο άλλος», αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε πάρα πολύ καλές 

σχέσεις. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Όλοι στην ίδια μοίρα είμαστε.     

-Με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης;   

-Ανύπαρκτες σχέσεις θα έλεγα. Σε κάποια μικρά σχολεία είναι η φωτεινή εξαίρεση. 

Πάω τις πρώτες ώρες και αυτοί δεν έχουν σχολάσει ακόμα. Όποτε τους  γνωρίζω, 

πίνουμε καφέ, μιλάμε πολύ θετικά, πολύ ευχάριστα. Αλλά ο κανόνας είναι ότι 

«αύριο θα σου πω εγώ ένα γεια», «ποια είσαι εσύ τώρα;» και τα λοιπά.  

-Με τους γονείς;   

-Αν κι εδώ είναι περίεργο, τα πρώτα χρόνια δυσκολευόμουνα. Ίσως γιατί ξεκίνησα 

να δουλεύω,  όταν ξεκίνησε και το ολοήμερο. Και αυτοί δυσκολεύονταν να το 

αποδεχτούν αυτό το πράγμα και να καταλάβουν τι κάνεις εσύ και γιατί δεν 

διαβάζεις το παιδί τους. Μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα! 

Ένας γονιός δεν έχει έρθει να με ρωτήσει τόσα χρόνια. Όχι ότι δεν είναι φιλικοί. 

Φιλικότατοι είναι οι περισσότεροι. Να με ρωτήσει, να μου πει «παίζει;»,  
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«συμμετέχει;»  «σου προκαλεί κανένα πρόβλημα;»  Όχι ,δεν το βλέπουν ως κάτι 

σημαντικό. 

-Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας αυτής;       

-Πάντα δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης;  Θέμα ανθρώπου είναι νομίζω. 

Έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια, έχω πέσει, σε πολλές περιπτώσεις. Όταν ο άλλος 

είναι καλοπροαίρετος, όλα γίνονται. Όταν δεν είναι, απλά δεν δίνεις σημασία  και 

συνεχίζεις να κάνεις τη δουλειά σου.     

-Έχετε να προσθέσετε ή να προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής στο πρόγραμμα του 

ολοήμερου σχολείου;   

-Είναι πολλά αυτά που είπα πριν. Να μπει μόνιμα το θέατρο στο σχολείο. Όχι μόνο 

στο ολοήμερο.  Το ολοήμερο-καλώς ή κακώς-οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται 

ως ‘πάρκινγκ παιδιών’. Και έτσι λειτουργεί. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε 

ούτε από την συνείδηση των γονιών, ούτε και από τη δική μας πολλές φορές, έτσι 

όπως είναι το ωράριο και η δουλεία αποσπασματική...Πρέπει το θέατρο να γίνει 

κάτι μόνιμο, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεκολλήσει το σχολείο από 

την αντίληψη ότι θέατρο είναι στις εθνικές γιορτές, με τα μικρόφωνα μπροστά να 

απαγγέλλουμε ποιήματα. Δεν είναι αυτό το θέατρο. Το θέατρο είναι ένας 

ολόκληρος κόσμος, που αν το παιδί έρθει από μικρό σε επαφή-και από νήπιο ίσως, 

γιατί όχι-νομίζω θα βγούμε όλοι πολύ καλύτεροι άνθρωποι.           

-Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!  Καλή συνέχεια! 

-Να είστε καλά!     
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Αριθμός Συνέντευξης: 6 

 

Ηράκλειο, 23  Δεκεμβρίου 2009 

 

− Εργάζεστε για πρώτη φορά σε ολοήμερο σχολείο; 

− Όχι, η φετινή χρονιά είναι η τέταρτη που εργάζομαι και σκέφτομαι να συμμετέχω και 

του χρόνου στη διαδικασία. 

− Για ποιο λόγο; 

− Επειδή μ’ ενδιαφέρει το αντικείμενο, θέλω να γίνω καλύτερη και να μπορέσω κάποια 

στιγμή να μαζέψω τα μόρια ούτως ώστε να μονιμοποιηθώ και να εργάζομαι εντατικά 

στο αντικείμενο της θεατρικής αγωγής. 

− Είστε απόφοιτη τμήματος θεατρικών σπουδών ή έχετε δεχτεί κάποια άλλη σχετική με 

το αντικείμενο επιμόρφωση για να πραγματοποιήσετε το εν λόγω μάθημα στο 

ολοήμερο σχολείο; 

− Είμαι απόφοιτη του τμήματος θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με 

τετραετής φοίτηση και έχω παρακολουθήσει διετές σεμινάριο με τον κύριο Κουρετζή 

πάνω στη θεατρική αγωγή και κάποια επιπλέον μικρά σεμινάρια, ημερίδες, διημερίδες 

που γίνονται στο χώρο αλλά δεν έχω κάποια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο.  

− Θεωρείτε ότι οι σπουδές σας και η επιμόρφωση που έχετε δεχτεί σας έχουν 

καταστήσει αποτελεσματική για να προσφέρετε τη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο 

σχολείο; 

− Η θεατρική αγωγή είναι ένα μάθημα με τρομερή δυναμική και ποτέ δε μπορείς να είσαι 

έτοιμος, σίγουρος ή να μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι. Πρέπει συνεχώς να ψάχνεσαι 

και να μαθαίνεις πράγματα. Απαιτεί φαντασία, εμπειρία, ικανότητα, δυνατότητα και 

μόρφωση. Δε μπορείς να πεις πάντα ότι είσαι έτοιμος. Δηλαδή, μπορεί να μπεις σε μία 

ομάδα που η δυναμική της να είναι τέτοια που να είναι εύκολο με τα υπάρχοντα 

προσόντα που έχεις να ανταπεξέλθεις. Μπορεί, όμως, να μπεις σε μία ομάδα και να 

νιώσεις ότι δεν ξέρεις τίποτα απολύτως. Οπότε συνεχώς ψάχνεσαι και τρέχεις να μάθεις 

κάτι επιπλέον. 

− Αισθάνεστε ικανοποιημένη απ’ το χώρο και τον εξοπλισμό που σας παρέχεται για να 

εφαρμόσετε τις σχετικές δραστηριότητες; 
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− Αυτό εξαρτάται απ’ το σχολείο, το οποίο κάθε φορά μας προσλαμβάνει. Για 

παράδειγμα, την πρώτη χρονιά που με προσλάβανε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο 

Βουτών, το σχολείο είχε απίστευτη υποδομή γενικότερα. Ειδικότερα, στο μάθημα της 

θεατρικής αγωγής είχε θυμάμαι, χαρακτηριστικά, στο υπόγειο μία αίθουσα περίπου 

δέκα (10) τετραγωνικών, η οποία ήταν γεμάτη με παιχνίδια, κούκλες, τρενάκια, λες και 

έμπαινες μέσα σε μαγαζί με παιχνίδια. Θυμάμαι όταν με ξεναγούσε ο διευθυντής, με 

κατεβάζει στο υπόγειο, μου ανοίγει την πόρτα, βλέπω αυτό το μικρό δωματιάκι γεμάτο 

με παιχνίδια και μου λέει «Εδώ θα κάνεις το μάθημα της θεατρικής αγωγής». 

Πραγματικά σοκαρίστηκα. Σκέφτηκα ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το 

πράγμα. Τελοσπάντων! Θέλω να πω ότι αυτό το σχολείο έχει ναι μεν φοβερή υποδομή, 

αλλά δεν διαθέτει για το συγκεκριμένο αντικείμενο της θεατρικής αγωγής την υποδομή 

που πρέπει. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την άγνοια του διευθυντή, των 

διδασκόντων. Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα σχολεία, όπως για παράδειγμα το δημοτικό 

σχολείο στις Αρχάνες, στο οποίο προσλήφθηκα για φέτος, στο οποίο όμως δεν έχω 

ξεκινήσει ακόμα να διδάσκω, αλλά με έχουν ξεναγήσει στους χώρους. Το σχολείο αυτό 

έχει ένα καταπληκτικό αμφιθέατρο, με σκηνή και αρκετό χώρο. Μπορώ να κάνω το 

μάθημα μου πολύ πιο άνετα και τα παιδιά να καταλάβουν τι σημαίνει θεατρική αγωγή. 

Και όχι απλά κάνουμε θεατρική αγωγή, ζωγραφίζουμε ή τραγουδάμε. Αλλά θεατρική 

αγωγή επί της ουσίας. 

− Κατά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής θέτετε 

κάποιους στόχους. Αν ναι, τι στόχοι είναι αυτοί; 

− Οι στόχοι μου είναι και μακροπρόθεσμοι αλλά και βραχυπρόθεσμοι. Επειδή εργάζομαι 

συνήθως τις τελευταίες ώρες, και επειδή κάνω σε πολλά σχολεία μάθημα, δεν έχω τη 

δυνατότητα να πω ότι ξεκινάω κάτι σήμερα και το τελειώνω αύριο. Δηλαδή μπορεί να 

κάνω σε ένα σχολείο μάθημα σήμερα και μετά να ξανακάνω την άλλη Τρίτη ή Τετάρτη ή 

Πέμπτη. Οπότε δύσκολα μπορείς να έχεις μία συνέχεια. Οπότε οι στόχοι μου είναι στο 

μάθημα πάνω. Δηλαδή ξεκινάει το μάθημα, βάζω το στόχο, τα παιδιά να κατανοήσουν 

τα ρήματα ή να καταλάβουν το αντικείμενο του ρατσισμού ή την κατάσταση του 

πολέμου, της ειρήνης, της καθολικότητας των θρησκευμάτων. Οι στόχοι μου είναι να 

καταλάβουν το συγκεκριμένο μάθημα μέσα σε 40 ή 45 λεπτά ή μισή ώρα. Είναι καθαρά 

μακροπρόθεσμοι οι στόχοι. Βραχυπρόθεσμα έχω άλλους στόχους. 

− Είχε τύχει ποτέ, ας πούμε να κάνετε ενιαίο δίωρο μαθήματος; 

− Όχι, ποτέ. 
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− Αυτοί οι στόχοι είναι εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος; 

− Το Υπουργείο Παιδείας μας έχει δώσει κάτι πολύ-πολύ γενικούς στόχους για το 

μάθημα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, πράγμα το οποίο έχω ζητήσει από τους 

συμβούλους και συγκεκριμένα στον κύριο Περικλειδάκη. Όχι ότι ο άνθρωπος 

προσωπικά σε μένα δεν έκανε τη χάρη. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μία γενική γραμμή και 

το είχα συζητήσει με τον Περικλειδάκη και του είχα πει θα βοηθήσει και εμάς και τους 

διευθυντές να ξέρουν τι κάνουμε. Γενικά να υπάρχει μία κοινή πορεία αλλά δεν 

υπάρχει κάτι τέτοιο. Γενικά το Υπουργείο Παιδείας, λίγο με φωνητική, λίγο τα παιδιά να 

έχουν βιωματικές ασκήσεις, λίγο διαθεματικά να έχουν την αντίληψη κάποιων 

πραγμάτων. Οπότε ναι, πιστεύω ότι  με τα μαθήματα που κάνω μπορώ και καταφέρνω 

κάποιους από αυτούς τους στόχους του Υπουργείου. 

− Εφαρμόζετε τις τεχνικές και τις δραστηριότητες της θεατρικής αγωγής, που 

προτείνονται απ’ το πρόγραμμα ή προτιμάτε δικές σας και για ποιο λόγο; 

− Όχι πάντα. Για να μπορείς να είσαι αποτελεσματικός σε μία ομάδα πρέπει να δεις το 

χώρο που σου δίνουν, τη δυναμική της ομάδας κ.τ.λ. Οπότε χρησιμοποιείς οτιδήποτε 

μπορείς, ούτως ώστε να μπορέσεις να δέσεις την ομάδα και να πετύχεις τους στόχους 

σου. Δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές. Tο βιβλίο, ας πούμε, του δασκάλου, το 

πρωινό, πάλι προτείνει, ξέρω εγώ, «ο μάγος και καλά της σκηνής», Αυτό το θεωρώ 

μεγάλο λάθος. Τραγικό να λες τον δάσκαλο «μάγο της σκηνής». Είσαι απλά ένας 

δάσκαλος – εκπαιδευτικός – εμψυχωτής που βοηθάς τα παιδιά να καταλάβουν κάτι. 

Δεν είσαι αυθεντία, δεν είσαι μάγος, ούτε είναι μαγικό αυτό που κάνουνε τα παιδιά και 

τους το δίνεις να το καταλάβουν από τη αρχή. Με το που μπαίνουμε στο μάθημα εξηγώ 

ότι εδώ πέρα δεν διαμορφώνουμε ηθοποιούς. Πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη από 

το σπίτι, τα παιδιά πάνε  ενθουσιασμένα και λένε «μαμά, μπαμπά κάνω θεατρική 

αγωγή στο σχολείο». Η αντιμετώπιση λοιπόν του μπαμπά ή της μαμάς, που δεν είναι 

πολύ open minded γονιός είναι « ωχ παιδί μου θα γίνεις ηθοποιός, μακριά, μακριά, 

μακριά».  Εξηγώ στα παιδιά ότι δεν διαμορφώνουμε ηθοποιούς εδώ περά, 

διαμορφώνουμε ήθος ή τελοσπάντων προσπαθούμε να καταλάβουμε κάποια 

πράγματα. Δεν θα γίνεται κάτι επαγγελματικά εδώ πέρα, δεν θα υπάρξει 

επαγγελματική εξέλιξη. Πρέπει να δώσεις στα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι ένα 

μάθημα όπως όλα τ’ άλλα, ότι δεν είναι κάτι περιθωριοποιημένο αυτό που κάνουνε. 

Όσον αφορά τις τεχνικές, εξαρτάται πάρα πολύ απ’ τα παιδιά. Εννοείται οι τεχνικές που 

σου προτείνουν είναι ομαδοσυνεργατικά, είναι τα παιδιά να γίνουνε ομάδα, να 
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κατανοήσουν και να αποκτήσουν συναισθηματική νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι, τους οποίους καταφέρνεις και τους βλέπεις στο τέλος της 

χρονιάς. 

− Ως προς αυτά που προτείνει το πρόγραμμα σπουδών; 

− Προτείνει τα παιδιά να καταλάβουν και να κάνουν δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμούς, 

θέατρο Νο, θέατρο Kabuki και γενικά απ’ την ιστορία θεάτρου, ακόμα και Τσέχωφ να 

κάνουν τα παιδιά. Είναι δύσκολο. Πέρυσι στο Μποδοσάκειο τα παιδιά είχανε φοβερή 

αντίληψη και μπορούσανε και κάνανε πράγματα. Σε όλα τα παιδιά, που αναλαμβάνω 

κάνω αυτοσχεδιασμό, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο γι’ αυτά. Αλλά για να κάνουν Νο 

και Kabuki ή Τσέχωφ θέλει μία ομάδα παιδιών που θα έχει αρκετή δυναμική. Μια 

ομάδα, λοιπόν, που δεν έχει δυναμική και δεν ξέρει, αν της δώσεις κάτι τέτοιο την 

τρομάζεις , είναι πολύ απότομο, το θεωρώ λάθος. Και πάλι εξαρτάται απ’ την ομάδα. 

Πέρυσι στο Μποδοσάκειο το έκανα. Θεωρώ ότι και φέτος, μία άλλη συνάδελφος, που 

το έχει αναλάβει – η Αργυρώ- θα μπορεί να το κάνει με ευκολία. Αλλά πάντοτε 

εξαρτάται από την ομάδα που έχεις. 

− Δείχνετε προτίμηση σε κάποιες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων; Γιατί; 

− Πάντα τα παιδιά, επειδή δεν είναι ενήλικες, πρέπει να έχουν κάποιο πρόγραμμα. Να 

τους έχεις βάλει μία στάνταρ σειρά. Έτσι και αλλιώς είναι τέτοιο το είδος του 

μαθήματος, που τα παιδιά δεν είναι μέσα σε όρια. Δεν επιδιώκω να είναι μέσα σε όρια 

διαφορετικά δεν θα ήτανε θεατρική αγωγή. Πρέπει να εκφράζονται, αλλά επειδή 

ακριβώς δεν είναι το μάθημα μέσα σε όρια, πρέπει εσύ να βάλεις κάποια σχετικά όρια, 

ούτως ώστε να καταλάβουν ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι καθαρό παιχνίδι 

εδώ πέρα. Οπότε ξεκινάει πάντοτε με ασκήσεις ενεργοποίησης το μάθημα και έπειτα τα 

παιδιά ξέρουν ότι θα πάρουν ένα θέμα από μένα, το οποίο φυσικά δεν είναι πάντοτε με 

τον ίδιο τρόπο. Γιατί πάντα πρέπει να κινείς το ενδιαφέρον των παιδιών και τη 

φαντασία τους και να τα κάνεις να βλέπουν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο κάθε φορά. Μπορεί 

να είναι ένα αντικείμενο, που τους δίνω, ένα φτερό, ένα χούλα χουπ, μία μπάλα. 

Δουλεύουμε με σύμβολα. Τους λέω το χούλα χουπ δεν θα το χρησιμοποιήσετε ως 

όργανο γυμναστικής διαφορετικά θα κατέβετε απ’ τη σκηνή. Μερικές φορές τα παιδιά 

πάνε κόντρα σ’ αυτά που τους λες και κάνουν το αντίθετο. Τους λέω «θα το 

χρησιμοποιήσετε σαν τι»; Λένε ήλιο, ρόδα, ένα εκατομμύριο πράγματα που κατεβάζει 

το μυαλό τους και που εγώ δεν τα είχα σκεφτεί στο σπίτι μου, που  σκεφτόμουνα την 

άσκηση. Οπότε τους βάζω μία μουσική, έτσι πάντα αλέγκρα και κάνουν πάνω στη 
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σκηνή κάποια πράγματα, εκφράζονται. Δηλαδή πάντα το πρώτο κομμάτι είναι 

ενεργοποίηση, το δεύτερο αυτοσχεδιασμός. Πάντα καθένας που αυτοσχεδιάζει δεν 

περνάει έτσι. Πάντοτε συζητείται!! Όχι αρνητικά!! Συζητείται απ’ τους υπόλοιπους. 

Συζητείται το τι θέλει αυτός να εκφράσει, τι ήθελε αυτός να δώσει και τι καταλάβανε οι 

από κάτω. Η αντιληπτική ικανότητα, δηλαδή, συζητείται και η έκφραση του λόγου των 

παιδιών. Στο τέλος, αν προλάβουμε – ελάχιστες φορές ομολογώ συμβαίνει- κάνουμε 

ασκήσεις χαλάρωσης. 

− Οι δραστηριότητες που οργανώνονται από εσάς,  συνδέονται με αντίστοιχες άλλων 

μαθημάτων της πρωινής ζώνης; Αν ναι, με ποια μαθήματα σχετίζονται αυτές; 

− Προσπαθώ με τη γλώσσα περισσότερο. Είναι πιο εύκολο για τα παιδιά με τη γλώσσα να 

γίνει κάτι διαθεματικό ή με το περιβάλλον. Είναι κάποια πιλοτικά προγράμματα που 

κάνουμε με μέσα μεταφοράς ή με κοινωνικές δομές, με ιστορία. Ας πούμε σε επετείους 

κάνουμε κάποια πράγματα. Ότι εσείς είστε οι τάδε, είστε τα τανκς ή εσείς είστε οι 

φοιτητές. Τι θέλετε; Μου λένε ας πούμε, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για παράδειγμα. 

Δηλαδή προσπαθώ να τους βάλω σε μία λογική και ιστορικά να δέσουμε κάποια 

πράγματα. Πιο πολύ δυσκολεύομαι με τα πρακτικά μαθήματα, γιατί θέλει ώρα. Και 

επειδή ώρα δεν έχω και επειδή είναι πιο δύσκολο να αντιληφθούν, πρώτα το τι θέλω να 

τους πω και το τι θέλω να κάνουνε αυτά, περνάει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν 

προλαβαίνω καθόλου. Οπότε χρησιμοποιώ περισσότερο αυτές τις διαθεματικές 

ενότητες. 

− Συμβουλεύεστε το βιβλίο της θεατρικής αγωγής, που χρησιμοποιείται για τη 

διδασκαλία του σχετικού μαθήματος της πρωινής ζώνης;  

− Στην αρχή, πριν ξεκινήσω με την ομάδα, το συμβουλεύομαι πάρα πολύ. Με το που 

ξεκινήσουμε την διαδικασία τρέχουμε τόσο πολύ με την ομάδα και μπαίνω τόσο πολύ 

στην ομάδα μέσα που η αλήθεια είναι πως το έχω λίγο στην άκρη το βιβλίο. Μόνο όταν 

δυσκολεύομαι, όταν κολλήσω το συμβουλεύομαι το βιβλίο. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι 

τόσο παράλογο αυτό. Επειδή ακριβώς δεν είναι το μάθημα αυτό ακριβώς, πάμε στη 

σελίδα 34, καθόμαστε σε κύκλο και λέμε τα ονόματα μας ή καθόμαστε σε κύκλο και 

εκφράζουμε τις ανησυχίες μας. Δεν το ακολουθώ και τόσο κατά γράμμα. Δε νιώθω και 

τύψει, που δεν το συμβουλεύομαι και τόσο πολύ. Απλά, σα μπούσουλα το 

χρησιμοποιώ και ανάλογα με την ομάδα και με μένα. Ανάλογα με το πως μπορώ ν’ 

αντιμετωπίσω την ομάδα. Αλλά και πάλι δε μπορώ να τ’ ακολουθήσω κατά γράμμα, 
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γιατί και τα παιδιά δεν έχουν το βιβλίο. Ίσως, αν τα παιδιά είχαν το βιβλίο, να υπήρχε 

άλλη αντιμετώπιση. Δύσκολα το συμβουλεύομαι. 

− Συνήθως πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, οι οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε; 

− Είναι συνήθως 35 λεπτά. Το μάθημα διαρκεί 40 λεπτά. Πέντε λεπτά μέχρι να μπουν τα 

παιδιά και να καθίσουν, άλλα 5 λεπτά οι ασκήσεις ενεργοποίησης και έπειτα 

ακολουθούν οι ασκήσεις έκφρασης, λόγου και 5 λεπτά στο τέλος – αν προλάβουμε- 

χαλάρωση. 

− Θεωρείτε ότι, ο χρόνος που διατίθεται απ’ το πρόγραμμα, επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των εκάστοτε επιλεγμένων από σας δραστηριοτήτων; 

− Σε καμία περίπτωση, όχι!! Το καλύτερο θα ήταν ένα δίωρο μάθημα με τα παιδιά μίας 

συγκεκριμένης τάξης. Δε γίνεται, γιατί θέλουν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν. Επειδή το 

μάθημα είναι τέτοιο πολλές φορές, αν δε συμμετέχουν, κολλάνε. Δηλαδή νιώθουν 

πάρα πολύ έντονα περιθωριοποιημένα, κλαίνε, να φωνάζουνε που «εμείς δεν κάναμε». 

Δηλαδή, θέλουν όλα να συμμετέχουν, να κάνουν κάτι. Προφανώς, δε μπορούμε να 

προλάβουμε. Και όταν είναι μικρή η τάξη (γύρω στα 10 παιδιά) όλα προλαβαίνουν. 

Κανονίζω, έτσι ώστε να προλάβουν. Απ’ την αρχή τους εξηγώ ότι έχουν 2 λεπτά, για να 

είμαστε ακριβοδίκαιοι. Όταν είναι πολλά παιδιά (20-25 άτομα), φυσικά και δεν 

προλαβαίνουμε με τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι καλύτερα θα ήταν ένα δίωρο μαθήματος, 

όπου θα μπορούσαν να πάρουν οι μαθητές περισσότερα πράγματα και να προλάβουν 

να συμμετάσχουν όλοι. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος των 30-35 λεπτών. 

− Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από πού αντλείτε τα θέματα σας; 

Τι θεματολογία έχετε ουσιαστικά; 

− Είτε θα ακολουθήσω το βιβλίο του δασκάλου, το πρωινό από όπου αντλώ θεματολογία, 

είτε ανεξάρτητα, αν προκύψει κάτι στο σχολείο, όπως προείπα. Για παράδειγμα ένα 

κρούσμα με κάποιο παιδάκι που έκλεψε. Επίσης ασχολούμαι με κάποια στάνταρ 

θέματα, όπως ρατσισμός,  κοινωνικές υπηρεσίες, πελατειακές σχέσεις, απ’ τη γλώσσα 

διαθεματικά. Προσπαθώ να μην είναι τελείως άσχετα. Ας πούμε σήμερα θα κάνουμε 

σύμβολα απ’ τη γλώσσα και ρήματα σε –ιζω και αύριο πελατειακές σχέσεις. Δηλαδή να 

μην είναι τελείως άσχετα. Να υπάρχει μία σχετική συνάφεια και συνοχή. Τώρα 

εξαρτάται και από το πως θα δέσω εγώ την ομάδα. Δηλαδή αν δω πως στην ομάδα 

αρέσει περισσότερο ο αυτοσχεδιασμός και οι πελατειακές σχέσεις θα ξεκινήσω μ’ αυτό 

και θα πάω σιγά – σιγά να κάνω και κάτι άλλο. 
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− Τα επιλεγμένα από σας θέματα προσφέρονται για την διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης; 

− Ναι, αυτός είναι και ο στόχος!! Αυτό σκέφτομαι!! Τι διαθεματική προσέγγιση μπορώ να 

έχω, τι  θέλω τα παιδιά να  αποκομίσουν και ακολουθώ ένα πρόγραμμα. Παιδιά είναι 

και μπορεί πολλές φορές να μην βγει αυτό το πράγμα ή μπορεί να βγει κάτι άλλο ή 

μπορεί να βγει κάποιο παιχνίδι των παιδιών. Δεν θα τα μαλώσω ή δεν θα τους πω « 

ααα παιδιά τώρα έπρεπε να μάθουμε τα –ιζω, τελείωσε ξανά πάμε απ’ την αρχή». 

Δηλαδή δεν το κάνεις έτσι. Βάζεις στόχο και  προσπαθείς γι’ αυτό. Μπορεί να πετύχει ή 

μπορεί και να μην πετύχει αυτό το πράγμα. Συνήθως πετυχαίνει. Τα παιδιά είναι 

έξυπνα, δεν είναι χαζά. Αλλά μπορεί να μην είναι καλό το κλίμα, μπορεί να έχουνε 

μαλώσει ή οτιδήποτε άλλο. Κάθεσαι και το συζητάς εκείνη την ώρα. Συνήθως όμως 

πετυχαίνει. Δηλαδή υπάρχει διαθεματική προσέγγιση. 

− Πόσο ενεργά συμμετέχετε στην όλη διαδικασία; 

− Στην αρχή προσπαθώ. Εγώ τα συντονίζω. Είμαι η συντονίστρια. Δεν θα κάτσω να τους 

πω «εγώ θα σας πω παιδιά ποιο είναι το σωστό ή θα σας τα δείξω εγώ όλα». Το «εγώ» 

δεν υπάρχει, το «εσείς» υπάρχει. Απλά εγώ είμαι ο συντονιστής τους. Θα τους δώσω τη 

δομή του μαθήματος. Θα τους δώσω τα θέματα και φυσικά θα τους βάλω και όρια. 

Όταν θα συζητήσουμε, θα ξεκινήσω εγώ το διάλογο. Εγώ είμαι αυτή που θα συντονίζω 

και θα ξεκινήσω το διάλογο. Αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα κάνει πάνω στη σκηνή 

πράγματα, σε καμία περίπτωση. Τα παιδιά ακολουθούν μια πορεία έκφρασης. 

− Τι ρόλο ή ρόλους αναλαμβάνετε κατά την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων; Είπατε 

προηγουμένως για συντονίστρια, κάτι άλλο; 

− Όχι, συντονίστρια αλλά εμψυχώτρια, επειδή είναι τόσο μικρός ο χρόνος που μας 

δίνεται. Αν τα παιδιά δεν καταλάβουν κάτι, προφανώς θα τους δείξω εγώ. Θέλω τα 

παιδιά να παίρνουν ρόλους και όχι εγώ. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα φανώ, «η κυρία 

ξέρω εγώ μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα», σε καμία περίπτωση. Δε νιώθω ότι 

εκτίθενται. Αν νιώσουν ότι εκτίθενται προφανώς και θα βγω εγώ για να νιώσουν ότι και 

εγώ δεν είμαι για να τους κρίνω. Αλλά σπάνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συνήθως τα 

παιδιά έχουν τον κύριο ρόλο και εγώ έχω το background. Καταλαβαίνουν όμως ότι εγώ 

τραβάω τα σχοινιά και ότι εγώ έχω τον έλεγχο των πραγμάτων. 

− Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων και υλικών για τις διάφορες δραστηριότητες, που 

πραγματοποιείτε;  
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− Συνήθως το σχολείο, που κάνω μάθημα, έχει αμφιθέατρο. Το αμφιθέατρο διαθέτει 

φυσικά σκηνή και καρέκλες, όπου τα παιδιά μπορούν να κάθονται. Επίσης έχει τη 

δυνατότητα φωτισμού, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Από κει και πέρα κάποιες 

ασκήσεις, ας πούμε, μπορούν να γίνονται με στυλό, μολύβι και χαρτί. Τα παιδιά πρέπει 

να γίνουν ομάδα και να βγάλουν κάποιο διάλογο ή να βρουν ένα θέμα, απ’ το γραφείο 

των δασκάλων, των διδασκόντων. Προσπαθώ να έχω αντικείμενα. Από τη γυμναστική 

παίρνω πολλές μπάλες, παίρνω χούλα χουπ, σχοινάκια, οτιδήποτε. Και όχι για να 

κάνουμε γυμναστική, αλλά χρησιμοποιώ μέσα (ακόμα και πανιά), για να μπορούν τα 

παιδιά να βρίσκουν τρόπους να εκφράζονται. Τα πανιά βέβαια τα χρησιμοποιώ 

ελάχιστα, γιατί είναι λίγο επικίνδυνα. Τα παιδιά θα τρέξουν, θα πέσουν, θα 

περδουκλωθούν στα πανιά. Δεν τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν θα κάνουν μία 

λίμνη,  τα παιδιά δεν τα νοιάζει και πολύ για το αν θα έχουν ένα γαλάζιο πανί ή δεν θα 

‘χουν τίποτα. Για μένα τα πανιά χρειάζονται αν η ομάδα δεν ξέρει τίποτα. Με αυτά θα  

τους κινήσω το ενδιαφέρον. Αν τα παιδιά μπορούν (ενν. να εκφραστούν) δεν θα τα 

χρησιμοποιήσω τα πανιά. Θα χρησιμοποιήσω άλλους τρόπους. Κυρίως τα ίδια τα 

παιδιά. Την έκφραση και την δυναμική τους, την κινησιολογία, τη φωνή και τη 

φαντασία τους ως άτομα.  

− Χρησιμοποιείτε πιο πολύ τον εξοπλισμό του σχολείου ή δικά σας αντικείμενα; 

− Όχι, τον εξοπλισμό του σχολείου χρησιμοποιώ. Έχω δηλαδή τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιώ τον εξοπλισμό του σχολείου. Δικά μου αντικείμενα, όχι. Η μουσική μόνο 

είναι δική μου. Η μουσική που βάζω στα παιδιά είναι αποκλειστικά δική μου. 

− Μουσική από τι; Κασετόφωνο, Cd, τι; 

− Cd-player. Υπάρχει στο ολοήμερο Cd-player. Το ζητώ απ’ τη διευθύντρια και αν αυτή 

καταλάβει ότι έχω σκοπό να κάνω κάτι στο μάθημα, μου το προσφέρει. Μία φορά 

νομίζω μία διευθύντρια δεν είχε προσφέρει τίποτα και φυσικά και το μάθημα ήταν κάτι 

αντίστοιχο των δυνατοτήτων μας. Αλλά πάντα έχω κάποιο Cd-player και πάντα έχω cd 

και τους βάζω μουσική!! Πάντα!! Είναι άμεσα συνδεδεμένη (ενν. η μουσική)  με το 

μάθημα και βοηθάει. Γιατί τα παιδιά ξέρουν ότι το μουσικό κομμάτι ξεκινάει από αυτό 

το σημείο και σταματάει, όταν σταματάει και η δραστηριότητα του μαθητή ή των 

μαθητών. Δηλαδή ξεκινάει το On και το Οff της δραστηριότητας. Βοηθάει αυτό απ’ το 

να λέω εγώ « ε ψιτ, στοπ στοπ». Ξέρεις είναι πολύ άσχημο για τον άλλο. Ενώ, όταν 

σταματάει η μουσική, καταλαβαίνει το παιδί, ότι εκεί σταματάει και η δραστηριότητα 

που πρέπει να κάνει. Είναι πιο απαλή, τελοσπάντων, η μετάβαση. 
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− Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες 

της θεατρικής αγωγής; 

− Τα παιδιά ,ναι, εκφράζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον!! Ειδικά όταν υπάρχει και το 

κατάλληλο περιβάλλον, η σκηνή, είναι πραγματικά ενθουσιασμένα. Δηλαδή δεν έχω 

κανένα παράπονο!! Εντάξει, τα κλασσικά συμβαίνουν. Οι μαθητές θα φωνάξουν και η 

ομάδα θα πρέπει να μπει σε όρια. Αυτό εξαρτάται από τη δυνατότητα του δασκάλου 

για να φέρει την ομάδα σε ένα σημείο. Τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το 

μάθημα. Μόνο θετικά έχω ν’ ακούσω. Ειδικά, παιδιά μεταναστών, ξένα παιδιά, που δεν 

έχουν καλή  έκφραση στο λόγο, εκφράζονται καλύτερα με τις κινήσεις τους και 

αποκτούν τη δυνατότητα και την ικανότητα να εκφράζονται. Πέρυσι είχα ένα παιδάκι 

στο Μποδοσάκειο, το οποίο δε μιλούσε καθόλου ελληνικά. Έμαθε στην πορεία τα 

ελληνικά. Του άρεσε πάρα πολύ να εκφράζεται και να θέλει να πει κάτι με τις κινήσεις 

του πάνω στη σκηνή. 

− Συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά και σε ποιο βαθμό στις ασκήσεις αυτές; 

− Αυτά αποτελούν το μάθημα, όχι εγώ. Δεν είμαι εκεί πέρα για να τους πω ότι «τώρα θα 

πούμε, ας πούμε, για το ρώσικο θέατρο ή για το ιταλικό». Θα γίνει, ίσως, και κάποιο 

θεωρητικό μάθημα, αλλά είναι τόσο λίγος ο χρόνος, τόσες λίγες οι ώρες που έχουμε – 

φέτος έχω 4 σχολεία, 12 ώρες- είναι λίγος ο χρόνος. Για να καταλάβουν τα παιδιά 

κάποια πράγματα καλύτερα πρέπει να τα καταλάβουν βιωματικά και όχι σε θεωρητικό 

επίπεδο. Τα παιδιά ακούν τόσα πράγματα τη μέρα, που εσύ και κάτι απλό να τους πεις 

θα το θυμούνται σήμερα. Αύριο θα το έχουν ξεχάσει. Οπότε βιωματικά προσπαθώ να 

δουλεύω και αυτά ενεργά συμμετέχουν στο μάθημα. 

−  Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμμετέχουν τόσο έντονα οι μαθητές στο μάθημα αυτό; 

− Τα παιδιά δεν έχουν μέσα και τρόπους για να εκφράζουν συναισθήματα, τη φαντασία 

τους, τη δυναμική που έχουν σαν προσωπικότητες ή για να μάθουν να διαμορφώνουν 

την προσωπικότητα τους. Στο σχολείο το πρωινό, η σχέση δάσκαλου – μαθητή είναι σε 

ένα θρανίο. Εξαρτάται από το δάσκαλο. Τα παιδιά δεν εκφράζονται, απλά μαθαίνουν 

κάποια πράγματα. Οπότε το να κάνουν βιωματικά κάποιες ασκήσεις το θεωρούν ότι 

είναι κάτι τελείως διαφορετικό και ενθουσιάζονται, τους αρέσει!! 

− Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων αντιμετωπίζετε προβλήματα, τα 

οποία δυσκολεύουν το έργο σας; Αν ναι, ποια είναι αυτά τα προβλήματα; 

− Το μόνο μου πρόβλημα είναι αυτό με το χρόνο. Πολλές φορές δεν προλαβαίνω το 

χρόνο και είναι πολύ άσχημο να ξεκινάς μία δραστηριότητα και να την αφήνεις στη 
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μέση. Ή να πεις στα παιδιά «παιδιά τώρα κτύπησε το κουδούνι, παιδιά λυπάμαι πρέπει 

να σταματήσουμε τη δραστηριότητα αυτή». Η δραστηριότητα αυτή χάνει τελείως την 

αξία της και δε μπορείς να τη ξανακάνεις, εφόσον γίνει κάτι τέτοιο. Αν τα παιδιά έχουν 

μαλώσει, ας πούμε, την προηγούμενη ώρα στο διάλειμμα, πρέπει να κάτσεις να 

συζητήσεις για ποιο λόγο συνέβη αυτό.  Και φυσικά θα κάτσω να συζητήσω τι 

συμβαίνει, τι τρέχει. Αν συμβεί κάτι δύσκολα μπορείς να τα βάλεις σε ομάδες να 

δουλέψουν. Δηλαδή πρέπει να τα συζητήσεις για να μπουν σε μία ομάδα. 

− Τι προτείνετε για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα; 

− Κάτι άμεσο, όχι!! Είναι θέματα καθαρά καθημερινότητας, που μπορούν να συμβούν 

στον καθένα. Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε και που μπορούν να λυθούν, 

αφορούν καθαρά τους συμβούλους. Αυτοί μπορούν να βάλουν κάποια στάνταρ ύλη. 

Φυσικά θα ξεφύγεις από την ύλη και φυσικά θα προσθέσεις ή θα αφαιρέσεις κάτι. Αλλά 

να υπάρχει μία κοινή πορεία των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο πράγμα, στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Φυσικά το σχολείο να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για 

να μπορούν τα παιδιά να παράγουν γνώση. Να υπάρχουν οι κατάλληλοι στόχοι για το 

συγκεκριμένο μάθημα. Δηλαδή σε ορισμένα σχολεία, αν πάω και δεν υπάρχει η 

κατάλληλη υποδομή, η κατάλληλη τάξη, μία σκηνή, λέω στο διευθυντή το πιο απλό: 

«Φανταστείτε, να πάρετε το γυμναστή και να του πείτε παίξε τώρα ποδόσφαιρο ή  

μπάσκετ, μάθε στα παιδιά μπάσκετ χωρίς μπάλα». «Μπορείς θεωρητικά να κάνεις αυτό 

το πράγμα στα παιδιά; Δε μπορείς». Έτσι, λοιπόν, του δίνω να καταλάβει, ότι και στο 

μάθημα αυτό πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες, κάποιες υποδομές για να 

υπάρχει ένα αποτέλεσμα στο τέλος. 

− Πώς κρίνετε τη συνεργασία σας με τους παρακάτω φορείς; Πρώτα με το διευθυντή 

του σχολείου. 

− Ευτυχώς τα δύο τελευταία χρόνια έχω άψογη σχέση με τους διευθυντές. Είναι πολύ 

μορφωμένοι, πολύ open-minded άνθρωποι. Καταλαβαίνουν την σημασία του 

μαθήματος και του δίνουν αξία. Μπορούν και είναι δοτικοί!! Και εγώ να είμαι δοτική 

αλλά και αυτοί. Στη σχέση με το διευθυντή, με το σύμβουλο, με τα παιδιά, με τους 

γονείς είναι αμφίδρομη η σχέση στο συγκεκριμένο μάθημα. Επειδή τα παιδιά πρέπει να 

εκφράζονται και να δίνουν πράγματα, όταν τους πεις. Για παράδειγμα, τα κολλάνε οι 

δάσκαλοι οι ίδιοι με το να τους λένε «μμμ, τώρα έχετε θεατρική αγωγή. Πηγαίνετε να 

παίξετε και μετά θα κάνουμε μάθημα». Τα παιδιά τα κολλάει αυτό το πράγμα. Δεν 

δίνουν αξία, δε δίνουν βάση. Φυσικά θα μου πεις, εσύ είσαι υπεύθυνη να δώσεις βάση 
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και προφανώς δίνω βάση!! Όσο μπορώ περισσότερό και καλύτερα!! Σου λέω, δόξα το 

Θεό τα δύο τελευταία χρόνια έχω άψογη σχέση με το διευθυντή. Δηλαδή αυτός με 

βοηθάει πάρα πολύ!! Όπως κι εγώ τον βοηθάω στο τέλος να γίνει κάτι καλό. 

− Με τον υπεύθυνο του ολοήμερου; 

− Επίσης έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση!! Ειδικά για πέρυσι μπορώ να κρίνω άνετα. Ήταν 

μία άψογη σχέση!! Ο υπεύθυνος του ολοήμερου ήταν ενθουσιασμένος με το μάθημα 

και καταλάβαινε κι από τα παιδιά ότι γίνεται δουλειά ή ότι τα παιδιά παίρνουν 

πράγματα. Και ο ίδιος με αντιμετώπιζε πάρα πολύ σοβαρά και με το συναίσθημα της 

ευθύνης. Δηλαδή, ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όχι πάντα, τα τελευταία δύο 

χρόνια. Στην αρχή, όχι!! Δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένη!! 

− Με τις υπόλοιπες ειδικότητες; 

− Επειδή είναι τέτοια η δομή του ολοήμερου που δεν συναντώνται οι ειδικότητες. 

Δηλαδή, συνήθως είμαι εγώ και ο δάσκαλος. Σπάνια να είμαι εγώ, ο δάσκαλος και ο 

γυμναστής ή εγώ, ο δάσκαλος και ο καθηγητής πληροφορικής. Δε μπορούν να 

ταιριάξουν οι ειδικότητες. Πέρυσι είχαμε ταιριάξει, κάναμε συνδιδασκαλία με την 

υπεύθυνη, που έκανε χορό. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί μπορούσε και αυτή να κάνει 

το μάθημα της, και εγώ!! Ήταν πολύ ωραία!! Είχαμε μία αρμονική σχέση!! Επίσης και 

με τη δασκάλα της μουσικής μπορεί να δημιουργηθεί μία αρμονική σχέση και να 

υπάρξει συνεργασία. 

− Με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης; 

− Είναι λίγο ανεξάρτητη η σχέση. Στην Ακαδημία που είμαι φέτος έχουμε πολύ καλή 

σχέση με τους ανθρώπους. Πέρυσι, στο τέλος της χρονιάς, είχαμε κάνει ένα θεατρικό 

μαζί, το «Τρελοβάπορο» του Ελύτη, το οποίο συνδύασα με ένα hip hop τραγούδι, το 

«Καλημέρα Ελλάδα». Λοιπόν, υποτίθεται ότι ήταν το Τρελοβάπορο, η Ελλάδα που 

ταξιδεύει, συναντά φουρτούνες, μπόρες και βροχές. Στη σκηνή έμπαινε η δευτέρα τάξη, 

που ήταν μέσα σε ένα πειρατικό καράβι και τραγουδούσε το «Καλημέρα Ελλάδα». 

Φυσικά είχα κόψει και είχα αλλάξει λίγο το κομμάτι, επειδή σε ορισμένους στίχους είχε 

άσχημες λέξεις. Επειδή τους άρεσε στο πρωινό η ιδέα μου ήτανε πάρα πολύ μέσα. 

Δηλαδή βοηθήσανε πάρα-πάρα πολύ οι δάσκαλοι. Αυτό δε συμβαίνει πάντα. Αν δε σε 

ξέρουν, δεν ξέρουν τι έργο προσφέρεις ή τι άνθρωπος είσαι τα πράγματα είναι 

δύσκολα. Γενικά δε νομίζω ότι είναι προσωπικό με τη θεατρική αγωγή. Πιστεύω ότι 

γενικότερα ισχύει αυτό. Φοβούνται οι εκπαιδευτικοί, δεν ξέρω. Γενικότερα η στάση 

τους είναι λίγο περιοριστική, αλλά γενικά είναι ανεξάρτητα. Επειδή πηγαίνω και αργά!! 
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Φέτος, που πηγαίνω στο σχολείο 12,20, έχω σχέση και με τους πρωινούς. Μέχρι και 

πέρυσι που πήγαινα από τις 2,00 και μετά, ήταν καθαρά το ολοήμερο. Δεν είχε καμία 

σχέση το μάθημα με το πρωινό ωράριο. 

− Με τους γονείς η συνεργασία; 

− Ποικίλλει η κατάσταση!! Είναι κάποιοι γονείς, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι και  τους 

αρέσει πάρα πολύ το μάθημα!! Ρωτάνε να μάθουν τα παιδιά. Πραγματικά μου κάνει 

εντύπωση, γιατί μέσα απ’ αυτό το μάθημα, οι ίδιοι μπορούν να μάθουν αν το παιδί 

τους είναι εντάξει. Κανένα παιδί δεν είναι τρελό ή συναισθηματικά ανάπηρο. Οι γονείς 

μέσα από το μάθημα αυτό πληροφορούνται για το πώς είναι το παιδί τους και για  την 

προσωπικότητά του. Πολλές φορές έχει τύχει να συναντήσω γονείς και να τους λέω 

«ξέρεις, το παιδί σας αντιμετωπίζει κατάθλιψη, έχει πρόβλημα, είναι στεναχωρημένο, 

γιατί;». Ενώ, μπορεί το πρωί το ίδιο παιδί να είναι άψογος μαθητής, φανταστικός, 

τελειομανής. Και όμως, μέσα στο μάθημα θα καταλάβω τι προβληματίζει το παιδί, τι 

δεν ξέρει, τι άγχη έχει, τι στεναχώριες, τι χαρές, οτιδήποτε!!! Δηλαδή μου αποκαλύπτει 

την προσωπικότητά του. Ελάχιστοι γονείς έρχονται και με ρωτάνε, αλλά γενικότερα δεν 

έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα μου ήταν μόνο την πρώτη χρονιά στις Βούτες, που οι 

γονείς απαξίωναν τόσο πολύ το μάθημα. Φυσικά αυτό φαινόταν και από τα ίδια τα 

παιδιά και δεν μπορούσα να κάνω μάθημα. Είχα μεγάλη δυσκολία με τις Βούτες. 

− Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη συνεργασία αυτή; 

− Προφανώς!! Όταν η σχέση είναι αμφίδρομη μεταξύ δύο ανθρώπων, προφανώς και 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πάντα!! Ακόμα και τέλεια να είναι η σχέση πάντα 

υπάρχει η βελτίωση. Με τους γονείς ειδικά, ναι, θα μπορούσε!! Σκοπός δεν είναι να πει 

ο γονιός: «αα τέλειο μάθημα , να το παρακολουθείς». Σκοπός είναι να είναι παθητικός, 

όπως είναι σε όλα τα μαθήματα. Βελτίωση της σχέσης με τους γονείς, όχι, δεν υπάρχει!! 

Με το διευθυντή προφανώς θα μπορεί να υπάρξει βελτίωση!! Πάντα θα υπάρχει 

βελτίωση!! Με τους συναδέλφους θα προτιμούσα να υπάρχει βελτίωση, γιατί θα ήταν 

πολύ καλό να μπορούμε να συζητάμε και να μου λέει κάποιος «ξέρεις, θα κάνω το 

μάθημα αυτό. Θα θελα, τα παιδιά να κάνουν μία διαθεματική μέσα στην τάξη το πρωί. 

Να κάνουμε το διάλογο». Να παίξουν, ας πούμε, το μάθημα. Στα μαθηματικά που 

κάνουν πρόσθεση –αφαίρεση οι μαθητές, να γίνει βιωματικά αυτή η ενότητα. Αλλά δεν 

κάθονται οι δάσκαλοι να το συζητήσουν. Το θεωρούν λίγο, όχι υποτιμητικό, λίγο 

περιττό να γίνει αυτό το πράγμα!! 
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− Έχετε να προσθέσετε ή να προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής στο πρόγραμμα του ολοήμερου 

σχολείου; 

− Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο σύμβουλος!! Θα μπορούσε ο σύμβουλος να μαζέψει 

όλους αυτούς που κάνουν θεατρική αγωγή!! Να υπάρχει μία κοινή πορεία, μία 

καθοδήγηση και παράλληλα, με τους δασκάλους ή τους διευθυντές των σχολείων, να 

συζητήσουν για να κάνουν κάποια κοινά πράγματα. Ακόμη να συμμετάσχουν και σε 

κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, υγείας κλπ, ή κυκλοφοριακής που κάνουν 

ανταλλαγές. Να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας. Μπορώ να συνεργαστώ και κανείς 

διευθυντής δεν θα μου πει «μη συνεργαστείς»!! απλά χρειάζεται περισσότερη 

οργάνωση!! Δηλαδή να μη χρειάζεται εγώ, ως Αλεξάνδρα, να πάω και να πιάσω το 

διευθυντή, να τρέξω, για να είναι πιο οργανωμένο απ’ το σύμβουλο αυτό το πράγμα. 

Να υπάρχει καλύτερη οργάνωση!! 

− Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν 

κάνετε!! 

− Ευχαριστώ πάρα πολύ!! 
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Αριθμός Συνέντευξης: 8 

 

Χανιά, 3 Ιανουαρίου 2010 

 

-Εργάζεστε για πρώτη φορά σε ολοήμερο σχολείο;  

-Όχι!! 

-Πόσο καιρό εργάζεστε σε αυτό;   

-Είναι η πέμπτη χρονιά.   

-Σκέφτεστε να συμμετάσχετε και του χρόνου στο εν λόγω πρόγραμμα;   

-Και φέτος ζορίστηκα πάρα πολύ για να πάρω την απόφαση (ενν. να συμμετάσχω)!   

-Για ποιο λόγο;   

-Γιατί οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Πιστεύω, όμως, ότι με κάποια αλλαγή 

στο σύστημα, θα ήθελα να εργαστώ ξανά σε αυτό τον τομέα.    

-Είστε απόφοιτη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή έχετε δεχτεί κάποια άλλη 

σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση, για να πραγματοποιήσετε το εν λόγω 

μάθημα στο ολοήμερο σχολείο;   

-Ναι, είμαι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών! 

-Θεωρείτε ότι, οι σπουδές σας και η επιμόρφωση που έχετε δεχτεί, σας έχουν 

καταστήσει αποτελεσματική για να προσφέρετε τη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο 

σχολείο;   

-Θεωρώ ότι, μέσω της Σχολής, έχουμε πάρει πάρα πολλές γνώσεις για την ιστορία 

του θεάτρου και τα φιλολογικά μαθήματα. Όχι, όμως, με την εκτέλεση αυτού (ενν. 

του θεάτρου) και την πρακτική του στα σχολεία.  Στο δικό μας  Πανεπιστήμιο δεν 

υπήρχε ούτε ένα μάθημα, το οποίο να είχε πρακτική σε Δημοτικό Σχολείο, σε 

Γυμνάσιο ή Λύκειο. Επομένως, δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να 

διδάξω αυτό το αντικείμενο. Παρόλα αυτά, προσπαθώ μέσα από βιβλία, προσπαθώ 

μέσα από δικές μου ιδέες και πρακτικές, να ενισχύσω το χώρο του θεάτρου στα 

σχολεία. 

-Αισθάνεστε ικανοποιημένη από το χώρο και τον εξοπλισμό, που σας παρέχεται, 

για να εφαρμόσετε τις σχετικές δραστηριότητες;   
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-Ο χώρος δεν διαφέρει από την τάξη που γίνονται τα μαθήματα της υπόλοιπης 

μέρας. Κάνουμε στις τάξεις των σχολείων, στις τάξεις του κάθε τμήματος. Δεν 

υπάρχει ειδικός χώρος, διαμορφωμένος, που να έχει αντικείμενα, να έχει καπέλα, 

να έχει τούλια, να έχει υφάσματα, να έχει φορεσιές. Ένας χώρος που να είναι πιο 

ανοιχτός.  Κάνουμε δυστυχώς μέσα στις τάξεις.   

-Άρα λοιπόν δεν είστε ικανοποιημένη; 

-Δεν είμαι ικανοποιημένη.  Βέβαια διαφέρει ανάλογα και με το σχολείο.  Κάποια 

σχολεία σου παρέχουν χαρτόνια. Σου παρέχουν ένα χρηματικό ποσό για να πας να 

ψωνίσεις για τη θεατρική δραστηριότητα. Κάποια άλλα όχι. Ούτε που το έχουν 

σκεφτεί.     

-Τι πιστεύετε ότι φταίει για την κατάσταση αυτή;   

-Δεν ξέρω!  Νομίζω το σύστημα. Νομίζω  οι διευθυντές. Επειδή  ποικίλλει η 

κατάσταση από σχολείο σε σχολείο, νομίζω ότι είναι στην διάθεση του διευθυντή. 

Αν θα δει σοβαρά το μάθημα σου ή αν θα το δει απλά σαν μία δραστηριότητα, η 

οποία θα απασχολήσει λίγο ακόμα τα παιδιά.   

-Κατά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής  θέτετε 

κάποιους στόχους;  Αν ναι, τι στόχους διατυπώνετε;   

-Δυστυχώς στα σχολεία δεν έχουν απαίτηση από εμάς να κάνουμε στο τέλος του 

χρόνου μία θεατρική παράσταση.  Συνήθως οι δάσκαλοι των τμημάτων 

διοργανώνουν τη γιορτούλα αυτή. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δουλεύω  όλο το 

χρόνο, με απώτερο στόχο ένα θεατρικό αποτέλεσμα.  Από τη στιγμή που αυτό δε 

γίνεται, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε την προσωπικότητα 

των παιδιών προς τα έξω. Ότι κρύβουν  μέσα τους, τις ανησυχίες τους, τις ιδέες 

τους, τα βιώματά τους, και να ενισχύσουμε την ομαδικότητα και τη 

συντροφικότητα. Νομίζω ότι όλοι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να μάθουμε τα 

παιδιά να δουλεύουν με το σώμα τους, να δουλεύουν με το μυαλό τους, με όλες 

τους τις ικανότητες. Στα περισσότερα σχολεία, δυστυχώς, δεν έχουμε κάποια 

εντολή-να το πω έτσι- για θεατρική πράξη στο τέλος του χρόνου.       

-Οι στόχοι που θέτετε είναι εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα σπουδών του 

μαθήματος;   

-Νομίζω ναι. Αν και τα βιβλία, που έχουν δοθεί από το Υπουργείο, έχουν θεωρία, 

έχουν και κάποιες πρακτικές-βιωματικές ασκήσεις! Νομίζω ναι!! Δουλεύουμε 

παράλληλα με τα βιβλία. Πάνω-κάτω είναι ίδιοι οι στόχοι.  
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-Εφαρμόζετε τις τεχνικές και δραστηριότητες θεατρικής αγωγής, που προτείνονται 

από το πρόγραμμα ή προτιμάτε δικές σας;  Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; 

-Νομίζω είναι ένας συνδυασμός.  Έχω βρει πολύ ενδιαφέρουσες κάποιες από τις 

προτάσεις του Υπουργείου. Έχω βρει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κάποιες 

προτάσεις ιδιωτών, εμψυχωτών και ανθρώπων, που μπορεί να μην έχουν 

σπουδάσει, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη πείρα. Είναι πρακτικοί  στο θέμα του 

θεάτρου. Προσπαθώ να κάνω ένα πολύ καλό συνδυασμό και να βρίσκω ποια είναι 

αυτά τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες, οι οποίες θα τραβήξουν το ενδιαφέρον 

των παιδιών.  Για να τα κρατάμε και λίγο σε εγρήγορση.      

-Δείχνετε προτίμηση σε ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων;  Γιατί;   

-Κοίτα, εγώ προσπαθώ όλες μου οι δραστηριότητες να μπορούν να βγάλουν κάτι. 

Μετά να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό που έκαναν τα 

παιδιά. Στα ίδια τα παιδιά αρέσουν πιο πολύ οι  μουσικοκινητικές δραστηριότητες. 

Είτε είναι μουσικές καρέκλες, είτε είναι παιχνίδια ρυθμού, με ντέφι, με τύμπανο και 

τα λοιπά. Εγώ προσπαθώ να έχουμε και κάποιους ρόλους, να έχουμε και κάποια 

παιχνίδια βιωματικά. Να ζωντανεύουμε περιοχές και επαγγέλματα, να 

ζωντανεύουμε τη λαϊκή αγορά, το νοσοκομείο, έτσι ώστε μετά από όλα αυτά, να 

βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και να μπορεί να γίνεται συζήτηση. Συνδυάζω και 

τα δύο λοιπόν.   

-Οι δραστηριότητες που οργανώνονται από εσάς,  συνδέονται με αντίστοιχες 

άλλων μαθημάτων της πρωινής ζώνης;  

-Δεν ξέρω αν γίνεται κάποια δουλειά με τη μουσική ή τα εικαστικά, που έχουν και 

χειροτεχνία.  Χειροτεχνία έχουμε κι εμείς στο θεατρικό παιχνίδι, γιατί πολλές φορές 

φτιάχνουμε καπέλα, μάσκες ή αντικείμενα, που είναι απαραίτητα για κάποιο ρόλο. 

Νομίζω, όμως, ότι στην πρωινή ζώνη δεν δίνεται μεγάλη βάση στο θέμα του 

θεάτρου. Νομίζω ότι δεν ξέρουν καν ότι στο ολοήμερο σχολείο κάποιοι δάσκαλοι 

κάνουν θεατρική αγωγή. Δεν δίνουν και πολλή σημασία. Παρόλα αυτά, θέλω να 

πιστεύω ότι η μουσική και τα εικαστικά διαμορφώνουν κάπως τον χαρακτήρα του 

παιδιού, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα το ίδιο να δεχτεί το θεατρικό παιχνίδι.   

-Συμβουλεύεστε το βιβλίο για τη θεατρική αγωγή, που χρησιμοποιείται για τη 

διδασκαλία του σχετικού μαθήματος της πρωινής ζώνης;  

-Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται αυτό το βιβλίο!  Ας πούμε ότι χρησιμοποιείται.  Ναι, 

το έχω συμβουλευτεί. Πιο πολύ για να δω κάποια παιχνίδια και κάποιες προτάσεις 
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που έχει, αλλά και για να πληροφορηθώ και για την ιστορία του θεάτρου.  Πώς πάει 

χρονολογικά και πώς πρέπει τα παιδιά να το προσεγγίσουν αυτό. Αν και δεν έχουμε 

την πολυτέλεια να μπούμε μέσα την τάξη και να αρχίσουμε να μιλάμε για αρχαίο 

θέατρο ή για ρωμαϊκό θέατρο.  Τα παιδιά αυτό δεν θα το εκτιμήσουν και δεν θα 

ακολουθήσουν τίποτε από αυτό. Όμως, μέσα από δραστηριότητες, θα μπορέσουν 

να μάθουν πέντε πράγματα για κάθε σταθμό του θεάτρου. Το συμβουλεύομαι το 

βιβλίο. Έχει κάποια καλά αποσπάσματα από έργα θεάτρου, που ίσως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο τέλος της χρονιάς. Δυστυχώς, όμως, δεν μου έχει ζητηθεί-

εκτός ελαχίστων περιπτώσεων- να κάνω ένα σκετσάκι στο τέλος της χρονιάς. 

Επομένως, είναι λίγο άχρηστο.        

-Πόσο συχνά το συμβουλεύεστε δηλαδή;    

-Να σου πω την αλήθεια, εκεί γύρω στα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα, που 

έχουμε στερέψει από ιδέες. Από το Γενάρη και μετά το κοιτάω,  έτσι για να πάρω 

κάποιες ιδέες.   

 -Συνήθως πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, οι οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε;     

-Η διάρκεια της σχολικής ώρας είναι τριάντα πέντε λεπτά.  Νομίζω ότι διαρκούν 

κανένα μισάωρο.  Χωρίς αυτό να είναι ούτε αντιπροσωπευτικό, αλλά ούτε και 

αρκετό. Θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό για κάποιες δραστηριότητες. Για κάποιες 

άλλες, όμως, είναι.  Γενικά πιστεύω ότι σε τέτοιους τομείς, που έχουν να κάνουν με 

την τέχνη, δεν πρέπει να είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Μία ώρα και δύο ώρες 

σίγουρα, από παιδιά που είναι γεμάτα ιδέες και φαντασία, μπορείς να βγάλεις 

πάρα πολλά πράγματα. Το τριανταπεντάλεπτο είναι ίσως λίγο φτωχό.    

-Είχατε ποτέ ενιαίο δίωρο στη διδασκαλία σας;   

-Όχι, όχι ποτέ! Δεν είχα ποτέ ούτε δύο τρίανταπεντάλεπτα συνεχόμενα στο ίδιο 

τμήμα.   Φεύγουμε από το ένα τμήμα και πάμε στο επόμενο. Δεν μπορείς να 

συνεχίσεις τίποτα.  Και ξαναπάς στα ίδια παιδιά μετά από μία βδομάδα. Ό,τι κι αν 

έχεις κάνει, «έχει εξατμιστεί».     

-Θεωρείτε ότι, ο χρόνος που διατίθεται από το πρόγραμμα, επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των εκάστοτε επιλεγμένων από εσάς δραστηριοτήτων;   

-Είναι βέβαια κι ανάλογα τη δραστηριότητα. Κάποιες φόρες επαρκεί,  κάποιες άλλες 

όχι. Οι δραστηριότητες που έχουν να βγάλουν πράγματα μέσα από τα παιδιά 

σίγουρα δεν μπορούν να περιοριστούν στο σαραντάλεπτο.  Κάποιες άλλες 
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δραστηριότητες-που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη χειροτεχνία-ναι ,αυτές 

μπορείς να τις περιορίσεις  στο σαραντάλεπτο.     

-Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από που αντλείτε τα θέματά 

σας;   

-Συνήθως έχουμε πάρα πολλές ιδέες από την καθημερινή ζωή. Σε αυτόν τον τομέα 

δημιουργούμε ρόλους, καταστάσεις, δημιουργούμε εμπειρίες. Είναι και τα βιώματα 

που έχουν τα ίδια τα παιδιά και τα εξωτερικεύουν. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά 

σκετσάκια και ιδέες για κουκλοθέατρο, μέσα από επετειακές γιορτές.  Είτε είναι του 

Πολυτεχνείου, είτε 28η, είτε Χριστούγεννα. Όλα αυτά μας δίνουν ιδέες και κίνητρο 

για να κάνουμε κάτι σχετικό.  Επίσης από τη μυθολογία και από παραμύθια που 

αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά. Τέτοια θέματα.  Γενικά προσπαθούμε να 

βρίσκουμε θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά.  Και κάθε φορά να είναι κάτι 

διαφορετικό, που θα τους κινήσει την περιέργεια, και θα θέλουν να ασχοληθούν.  

Γιατί, δυστυχώς, στο ολοήμερο σχολείο τα παιδιά είναι πάρα πολύ κουρασμένα, 

είναι ταλαιπωρημένα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το «χωράφι» ανοιχτό, για να 

μπεις να «καλλιεργήσεις» και να βγάλεις πέντε πράγματα από τα παιδιά. Είναι 

πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε να βρούμε θέματα ενδιαφέροντα, τα οποία θα 

τους κινήσουν την περιέργεια.   

-Τα επιλεγμένα από εσάς θέματα προσφέρονται για τη διαθεματική προσέγγιση 

της γνώσης;   

-Ναι, βέβαια! Συνδυάζουμε μουσική, συνδυάζουμε χορό, ρυθμό, βιώματα και 

εμπειρίες, ιστορία και ιστορικά γεγονότα φυσικά! Πάρα πολλές γνώσεις μαζί 

συνθέτουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.    

-Πόσο ενεργά συμμετέχετε  στην όλη διαδικασία;  

-Αυτή η ερώτηση είναι νομίζω παγίδα.  Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ένας 

θεατρολόγος-να σου πω τη δική μου αλήθεια- γιατί δεν είμαι και από τους 

καλύτερους, που θα συναντήσεις. Θεωρώ ότι εμείς απλά προτρέπουμε τα παιδιά να 

κάνουν κάποια πράγματα. Δεν πρέπει ούτε να επιβάλλεις τη γνώμη σου, ούτε να τα 

καθοδηγήσεις. Εσύ  θα δώσεις ένα ερέθισμα, κι αυτά μέσα από το ερέθισμα αυτό 

θα βγάλουν ένα δικό τους αποτέλεσμα. Νομίζω, ότι εμείς απλά είμαστε εκεί και 

τους δίνουμε μία πορεία, η οποία, όμως, δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Αυτά 

ακολουθούν τη δική τους αρχή, το δικό τους τέλος, τη δική τους συνέχεια. Νομίζω 

απλά πρέπει να είσαι εκεί και να δώσεις πέντε ιδέες. Τώρα  δεν ξέρω, αν αυτό είναι 
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το σωστό. Δεν θα ήθελα, όμως, με τίποτα να επιβάλω τη γνώμη μου πάνω σε ένα 

αποτέλεσμα που έχει να κάνει-ουσιαστικά και μόνο-με την υποκειμενική άποψη 

του κάθε παιδιού.      

-Τι ρόλο ή ρόλους αναλαμβάνετε κατά την εκτέλεση των σχετικών ασκήσεων;   

-Ο ρόλος μου είναι, απλώς, να τα προτρέψω να κάνουν κάτι. Να ασχοληθούν με ένα 

ρόλο, να ασχοληθούν με μία κούκλα, να φτιάξουμε ένα καπέλο, να μου πουν πέντε 

εμπειρίες  από τη ζωή τους ή πέντε πράγματα που τους αρέσουν. Δεν είμαι εκεί για 

να καθοδηγώ. Είμαι εκεί για να τους δώσω πέντε ιδέες.   

-Εμψυχωτής δηλαδή;  

-Ναι, εμψυχωτής!!!   

-Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων και υλικών για τις διάφορες δραστηριότητες, που 

πραγματοποιείτε;   

-Κοίταξε, όπως είπα πριν, στα σχολεία δεν έχουν καθόλου υλικά. Ακόμα και αν 

χρησιμοποιήσουμε κάποια χαρτόνια χωρίς να το πούμε στο διευθυντή ή στον 

υπεύθυνο του ολοήμερου σχολείου, την επόμενη ημέρα θα έχουμε παρατήρηση.  

Γιατί αυτά τα χαρτόνια ανήκουν στο τμήμα.  Και η δασκάλα του πρωινού τμήματος 

θα έχει φωνάξει, γιατί πήραμε δύο χαρτόνια. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει στη 

θεατρική αγωγή είναι ένας συνδυασμός υλικών, ρούχων, αντικειμένων μέχρι και 

οπτικοακουστικού υλικού. Για να μπουν τα παιδιά στο ρόλο, στο νόημα του 

θεατρικού παιχνιδιού και για να μπορέσουν να σου βγάλουν πράγματα.  Εγώ 

προσωπικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ τον υπολογιστή μου, για να τους δείξω πέντε 

πράγματα, και μέσα από αυτά να μου βγάλουν τα παιδιά αυτά που έχουν μέσα 

τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο.  Και φυσικά κάποια χαρτόνια, που 

χρειάζονται, κάποια υφάσματα, τα οποία τα έχω εγώ από το σπίτι. Δεν μου τα 

παρέχει κανείς.     

-Χρησιμοποιείτε πιο πολύ τον εξοπλισμό του σχολείου ή δικά σας αντικείμενα;   

-Σίγουρα δικά μου αντικείμενα και ανάλογα με το τι έχω ετοιμάσει, κουβαλάω 

αυτά, που χρειάζομαι κάθε φορά. 

-Σε ποιο βαθμό  και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;   

-Νομίζω συμβαίνει, γιατί δεν έχουν πάρει σοβαρά το ρόλο της θεατρικής αγωγής 

στα σχολεία. Ούτως ή άλλως το ολοήμερο είναι μία παρεξηγημένη έννοια. Πλέον, 

αποτελεί  φύλαξη των παιδιών και όχι κάτι εποικοδομητικό γι αυτά. Το μόνο που 

ενδιαφέρει και τους δασκάλους, και τους γονείς, που αφήνουν τα παιδιά τους στο 
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ολοήμερο, είναι παιδιά να έχουν διαβάσει τα μαθήματα της επόμενης μέρας και να 

μείνουν λίγο παραπάνω στο σχολείο, μέχρι οι ίδιοι να τελειώσουν τις δουλειές τους. 

Νομίζω κανείς δεν ενδιαφέρεται ούτε για το χορό, ούτε για το θέατρο, ούτε για τη 

ζωγραφική. Τις θεωρούν, απλά, δραστηριότητες για να περάσει η ώρα.    

-Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

δραστηριότητες θεατρικής αγωγής;   

-Αυτό τώρα δεν είναι απόλυτο.  Έχω συναντήσει παιδάκια, που τους αρέσει πάρα 

πολύ. Επίσης, έχω συναντήσει παιδιά, που είναι τελείως αδιάφορα και νομίζω ότι 

αυτό ξεκινάει από το σπίτι.  Όταν σ'ένα παιδάκι τέταρτης ή πέμπτης δημοτικού 

προσπαθείς να του δώσεις να καταλάβει τι είναι θέατρο, τότε το πρόβλημα ξεκινάει 

από την οικογένεια. Αν ο μαθητής δεν έχει δει καμία θεατρική παράσταση ή δεν 

έχει ασχοληθεί ποτέ με αυτό το αντικείμενο, τότε αυτό ξεκινάει από το σπίτι.  Δεν 

έχει να κάνει με το σχολείο.  Ίσα-ίσα πιστεύω ότι τα σχολεία κάνουν κάποιες 

ενέργειες στην πρωινή ζώνη, όσον αφορά στο θέατρο και στην παρακολούθηση 

παραστάσεων. Κάποια παιδιά, όμως, έχουν γαλουχηθεί έτσι από το σπίτι, ώστε να 

μπορούν να δεχτούν το θεατρικό παιχνίδι και τους αρέσει.  Είναι και κάποια 

ταλεντάκια. Αυτό είναι το πιο ωραίο!! Μακάρι να μπορούσε να γίνει έτσι μία ομάδα 

θεάτρου στο σχολείο, που θα έβγαζε μια πολύ ωραία παράσταση στο τέλος της 

χρονιάς. Γιατί πιστεύω, ότι σε κάθε σχολείο υπάρχουν τα ταλεντάκια.  Αυτά που 

τους αρέσει το θέατρο, που έχουν πάρα πολλές ιδέες (περισσότερες από τι έχουμε 

εμείς) και πάρα πολλή όρεξη να ασχοληθούν.  Είναι ανάλογα το παιδί.   

-Συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά και σε ποιο βαθμό στις εν λόγω ασκήσεις;  Για ποιο 

λόγο συμβαίνει αυτό;  

-Νομίζω ότι το ενενήντα τοις εκατό των παιδιών συμμετέχει ενεργά, ναι! Υπάρχει 

ένα δέκα τοις εκατό, που δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Αυτό το ποσοστό θα κάνει 

φασαρία, θα πετάξει πράγματα, θα θέλει να πάει τουαλέτα. Αλλά στα πιο πολλά 

παιδιά νομίζω ότι τους αρέσει.  Το θεωρούν κάτι διαφορετικό και κάτι χαλαρωτικό.  

Ξεκουράζονται, παίζουν, γελάνε. Όλα αυτά για το παιδί είναι πολύ σημαντικά.    

-Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων αντιμετωπίζετε προβλήματα, 

τα οποία δυσκολεύουν το έργο σας;   

-Κοίταξε τα προβλήματα είναι πολλά! Καταρχάς, η ίδια μας η διάθεση. Δουλεύουμε 

τα μεσημέρια, με πολύ χαμηλή αμοιβή. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ κουρασμένα. 

Είναι ταλαιπωρημένα, πεινούν, διψούν, μόλις έχουν φάει. Οι συνθήκες είναι πάρα 



 455 

πολύ δύσκολες. Είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να δεχθούν μια δραστηριότητα 

γεμάτη ενέργεια, γεμάτη χαρά, γεμάτη γέλιο. Πρέπει να βάλουν το μυαλό τους να 

δουλέψει και είναι σε μία ώρα, η οποία είναι νεκρή για αυτά. Αυτό είναι ένα 

μεγάλο πρόβλημα.  Δεύτερο πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση που έχουμε από 

διευθυντές, από δασκάλους ή και από το ίδιο το σύστημα. Δεν θα δουν το θεατρικό 

παιχνίδι σαν μία σοβαρή δραστηριότητα.  Πλέον γι αυτούς είναι μία χαλάρωση. 

Είναι μία δραστηριότητα για να περάσει ο καιρός, για να γλιτώσουν οι δάσκαλοι 

κάποιες ώρες και να μπουν οι ωρομίσθιοι να γεμίσουν το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει 

ο κατάλληλος εξοπλισμός, δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Δεν δίνουν ένα 

γυμναστήριο ή ένα ανοιχτό χώρο, ώστε να μπορείς να δουλέψεις. Να κάνεις κάποια 

θεατρικά παιχνίδια, που είναι γεμάτα κίνηση, ρυθμό, χορό. Γιατί το θέατρο τα έχει 

όλα αυτά. Έχει την κίνηση, την ακινησία,  έχει το χορό, έχει το ρυθμό. Όλα αυτά 

είναι πολύ σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα για 

όλους είναι, ότι δεν έχουμε στο τέλος ένα σκοπό.  Δεν έχουμε ένα στόχο για το 

τέλος της χρονιάς. Να ξέρω ότι με αυτά τα παιδάκια  θα δουλέψω τους τελευταίους 

δύο η τρείς μήνες, για να βγάλω ένα αποτέλεσμα.  Σε όσα σχολεία μου έχει ζητηθεί 

να κάνω μία θεατρική παράσταση, αυτό έχει γίνει τρείς βδομάδες πριν τη λήξη της 

σχολικής χρονιάς. Και χωρίς να αναλαμβάνουμε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα.  

Συνήθως είναι με τα πρωτάκια, με τα δευτεράκια, που σε αυτές τις ηλικίες κανείς 

θεατρικό παιχνίδι του στυλ «μουσικές καρέκλες».Δεν βγάζεις παραστασούλα, ούτε 

σκετσάκι. Ακόμη, δεν βγάζεις ένα ωραίο μήνυμα για το περιβάλλον, για την 

κοινωνία, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες. Δυστυχώς υπάρχει μία 

ανοργανωσιά. Νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις μορφές τέχνης που είναι στο σχολείο. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική, με το χορό,  και τη γυμναστική.  Όλα αυτά-

οτιδήποτε έχει να κάνει με τέχνη και με έκφραση του παιδιού-νομίζω ότι 

παραμελούνται από το σύστημα.          

-Τι προτείνετε εσείς για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα;   

-Εγώ προτείνω να μπει το θέατρο στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου.  Κι αν όχι 

αυτό-το οποίο μπορεί να ακουστεί για κάποιους λίγο εξεζητημένο-θα πρότεινα να 

υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση από όλους τους δασκάλους και από τους γονείς, 

ώστε να μπορούν τα παιδιά να δεχτούν τη θεατρική αγωγή. Να προβλεφθούν 

δραστηριότητες και ερεθίσματα, για να έχω το ελεύθερο να δουλέψω με κάποια 

παιδιά, ίσως και παραπάνω ώρες, από το κανονικό.  Να μπορούμε να πάρουμε 
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αυτά τα παιδιά και να τα πάμε μία εκδρομή, για να δούμε μία θεατρική παράσταση.  

Να κάνουν τα ίδια από μόνα τους μία θεατρική παράσταση στα μέσα της χρονιάς,  

για να αντιληφθούν, ότι αυτό που κάνουν τόσο καιρό έχει ένα αποτέλεσμα, ένα 

σκοπό.  Αυτή είναι η δική μου γνώμη.   

-Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με τους παρακάτω φορείς:  

Με το Διευθυντή του σχολείου;   

-Κοιτάξτε, εμείς με το να είμαστε στο ολοήμερο δεν βλέπουμε τους διευθυντές. 

Τους πιο πολλούς εγώ τους είδα, όταν πήγα να κάνω ανάληψη υπηρεσίας στην 

αρχή της χρονιάς.  Μετά δεν τους ξαναείδα. Κάποιοι είναι πολύ δεκτικοί στο θέμα 

του θεάτρου, αλλά δεν έχουν καμία ανάμειξη. Ούτε θα σε βοηθήσουν, ούτε θα  σε 

ρωτήσουν τι χρειάζεσαι. Αυτό δεν θα το πουν.  Απλώς λένε, «α τι ωραία μας 

στείλανε θεατρολόγο στο σχολείο». Μέχρι εκεί!  Εκφράζουν μία χαρά!!  Όμως δεν 

έχουν καμία συμμετοχή σε όλο αυτό, ούτε θα σε στηρίξουν. Δεν τους βλέπουμε 

καθόλου. Με τους διευθυντές  δεν έχουμε καμία σχέση. Έχουμε σχέσεις μόνο με τον 

υπεύθυνο του ολοήμερου.     

-Πώς είναι η συνεργασία σας με τον υπεύθυνο του ολοήμερου σχολείου;   

-Εντάξει!  Ανάλογα το σχολείο, ανάλογα τον άνθρωπο.  Μία φορά έχω γνωρίσει 

υπεύθυνο ολοήμερου, ο οποίος ήθελε να παρακολουθεί, για να παίρνει ιδέες για το 

δικό του μάθημα. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Και παρακολουθούσε ο 

άνθρωπος!! Κάναμε μαζί κάποια πράγματα. Ήταν πάρα πολύ καλός, άλλα είχε 

ασχοληθεί, όμως, και με το αντικείμενο. Οι υπόλοιποι απλά σου δίνουν το κλειδί και 

πας στην τάξη. Αυτή είναι μία συνεργασία κανονική, ουδέτερη, αδιάφορη. Δεν 

υπάρχει κανένα κοινό σημείο αναφοράς.   

-Πως είναι η συνεργασία σας με τις υπόλοιπες ειδικότητες;   

-Με όποιες ειδικότητες συναναστρέφομαι-εγώ προσωπικά, στην πορεία μου μέχρι 

τώρα- τα πάμε μια χαρά. Είναι νέα παιδιά κι αυτά. Έχουμε τα ίδια προβλήματα. 

Ποτέ δεν έτυχε να κάνουμε μάθημα μαζί, να συνεργαστούμε σε κάτι, αφού δε μας 

δίνουν ένα ερέθισμα. Είναι παιδιά με τους ίδιους προβληματισμούς. Όλοι έχουμε 

τα ίδια προβλήματα.  Και εμείς, και οι μουσικοί, και οι δάσκαλοι υπολογιστών, και 

οι δάσκαλοι του χορού!!!   

-Με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης;   

-Ούτε αυτούς τους βλέπουμε. Είμαστε μόνοι μας. Εμείς και ο δάσκαλος του 

ολοήμερου.     
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-Με τους γονείς;   

-Με τους γονείς ανάλογα. Κάποιοι άλλοι θα σου πουν "ααα τι ωραία, κάνετε 

θέατρο", κάποιοι άλλοι θα το περάσουν έτσι απλά. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι 

περισσότεροι ότι υπάρχει αυτή η ειδικότητα στο σχολείο. Δεν ξέρω τι λένε τα 

παιδιά. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο διδασκαλίας και στα 

θέματα που θα παρουσιάσουμε στους μαθητές. Να υπάρχει μία εναλλαγή. Τη μία 

να κάνουμε παντομίμα, την άλλη να κάνουμε κατασκευές. Να υπάρχει εναλλαγή 

ρόλων και βιωματικά παιχνίδια, για να καταλάβουν τα παιδιά, ότι αυτό είναι το 

θέατρο.  Ότι είναι μία σύγκλιση τεχνών, κινητικών δραστηριοτήτων και πνευματικής 

λειτουργίας. Οι γονείς, εντάξει!  Νομίζω ότι οι πιο πολλοί είναι αδιάφοροι. Τους 

αρέσει (ενν. η θεατρική αγωγή)!! Όσοι έχουν το μικρόβιο της τέχνης φαίνεται αυτό 

στο παιδί τους. Όσοι δεν το έχουν, πάλι φαίνεται, καταλαβαίνεις.        

-Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αυτής της συνεργασίας;   

-Δεν ξέρω!  Αν πάντως με ρώταγες με ποιον, από αυτούς τους φορείς θα ήθελα μια 

συνεργασία, θα σου απαντούσα με τους γονείς. Πιστεύω ότι από κει ξεκινάνε όλα. 

Σε επίπεδο συζήτησης και συμμετοχής.  Θεωρώ ότι τα πάντα ξεκινάνε από την 

οικογένεια. Τι να κάνεις σε ένα σχολείο γεμάτο τέχνες και χαμόγελα, αν στην 

οικογένεια επικρατεί ένας κακός χαμός.  Αν η οικογένεια δεν έχει πάει ποτέ το παιδί 

σε ένα θέατρο, αν δεν το έχει στείλει ποτέ σε χορό, θεωρώ ότι το σχολείο δεν 

μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω, ότι με αυτούς που πρέπει να 

συνεργαστούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, είναι με γονείς.  Πολύ συζήτηση για να 

βγούνε πολύτιμα συμπεράσματα για το κάθε παιδί. Γιατί το κάθε παιδί είναι 

μοναδικό. Έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα. Πρέπει, επομένως 

να προσεγγίσεις τον κάθε μαθητή διαφορετικά. Έτσι και κάθε γονιό, κάθε 

οικογένεια, για να δεις από που βγαίνει ο εκνευρισμός, το γέλιο, το άγχος, η χαρά. 

Όλα αυτά!!   

-Έχετε να προσθέσετε ή να προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής στο πρόγραμμα του 

ολοήμερου σχολείου;   

-Αυτό που έχω να πω είναι, ότι θα ήθελα-αν μπορούσαν τα σχολεία-να δίνουν 

αρμοδιότητες και στους θεατρολόγους. Γιατί όλοι μέσα μας έχουμε να βγάλουμε 

κάτι. Όλοι με τα παιδιά μπορούμε να βγάλουμε κάτι.  Αλίμονο, αν δεν μπορούν τα 

παιδιά να δημιουργήσουν!!  Να μας δώσουν να πραγματοποιήσουμε τις σχολικές 
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εορτές. Να υπάρχει ένας κοινός στόχος, του θεατρολόγου και των παιδιών. Επίσης, 

θα ήθελα να προτείνω εναλλακτικές μορφές τέχνης. Δηλαδή να είναι στο 

πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου το κουκλοθέατρο και ο Καραγκιόζης, που 

απουσιάζουν εντελώς από αυτό.  Να είναι ο χορός, να είναι όλα αυτά, έτσι ώστε να 

ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις των παιδιών και όλες τους οι ικανότητες. Γενικά 

πιστεύω αυτό, ότι, αν κι εμείς οι θεατρολόγοι είχαμε δυο-τρεις αρμοδιότητες 

παραπάνω και λίγο περισσότερη προσοχή, τότε όλα τα σχολεία θα ήταν 

διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετική και η ποιότητα των σχολικών εορτών, γιατί 

σίγουρα ένας θεατρολόγος ξέρει δύο πράγματα παραπάνω από ένα δάσκαλο και 

μπορεί  να καθοδηγήσει τους μαθητές. Χωρίς, βέβαια, να υποτιμώ τη σχέση των 

δασκάλων.  Αλλά οι δάσκαλοι θα διδάξουν το μάθημα.  Οι θεατρολόγοι, με το να 

μην έχουν αυτό το άγχος, βγάζουν άλλα πράγματα. Ε, ναι!! Νομίζω αυτό! 

Περισσότερες αρμοδιότητες!        

-Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!  Καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε!   

-Κι εγώ σας ευχαριστώ!   
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Αριθμός Συνέντευξης: 13 

 

Χανιά, 18  Ιανουαρίου 2010 

 

− Εργάζεστε για πρώτη φορά σε ολοήμερο σχολείο; 

− Όχι, είναι η ένατη χρονιά που εργάζομαι. 

− Σκέφτεστε να συμμετάσχετε και του χρόνου στο εν λόγω πρόγραμμα;        

− Ναι, θα συμμετέχω αν κληθώ από την πρωτοβάθμια, γιατί είναι η δουλειά 

μου αυτή, οι σπουδές μου. Μ’ ενδιαφέρει πολύ να δουλέψω με τα παιδιά 

στο σχολείο, να κάνω θέατρο και ευελπιστώ σε κάτι πιο μόνιμο αργότερα 

στα σχολεία. 

− Είστε απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή έχετε δεχτεί κάποια 

άλλη σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση για να πραγματοποιήσετε το 

εν λόγω μάθημα στο ολοήμερο σχολείο;   

− Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η φοίτηση να διευκρινίσω στη 

Θεσσαλονίκη είναι πενταετής, ενώ στην Αθήνα είναι τετραετής. Ανήκει στο 

Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, ενώ στην Αθήνα το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

ανήκει στη Φιλοσοφική και η ιδιαιτερότητα του σ’ αυτό, να το 

διευκρινίσουμε γιατί πολύς κόσμος δεν το ξέρει, είναι ότι βγάζει σκηνοθέτες, 

σκηνογράφους, πέρα από θεωρητικούς θεατρολόγους, ηθοποιούς. Έτσι 

περνάμε από όλη την γκάμα των θεμάτων του θεάτρου για να διδάξουμε. 

Έχουμε πείρα δηλαδή πάνω  στο αντικείμενο για να διδάξουμε στα σχολεία. 

− Θεωρείτε ότι, οι σπουδές σας και η επιμόρφωση που έχετε δεχτεί, σας 

έχουν καταστήσει αποτελεσματική για να προσφέρετε τη θεατρική αγωγή 

στο ολοήμερο σχολείο;   

− Πιστεύω πως ναι, γιατί δε στηρίζομαι μόνο στις γνώσεις που πήρα από το 

Πανεπιστήμιο. Έχω κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το θέατρο στο 

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης για δύο χρόνια και  στο Μουσείο Σχολικής Ζωής, 

που άνοιξε εδώ στα Χανιά στην περιοχή Νεροκούρου. Σε αυτό το Μουσείο 

κάνω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το θεατρικό παιχνίδι επί 

τριετία. Πέρα από αυτό, έχω κάνει διαρκή επιμορφωτικά σεμινάρια για το 

θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι με το Λάκη Κουρετζή, τις κούκλες και 
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συμμετέχω σε θεατρικές ομάδες. 

− Αισθάνεστε ικανοποιημένη από το χώρο και τον εξοπλισμό που σας 

παρέχεται, για να εφαρμόσετε τις σχετικές δραστηριότητες;  

− Όχι, και είναι προφανές!! Στα ελληνικά σχολεία δεν υπάρχει χώρος για να 

γίνεται το συγκεκριμένο μάθημα. Κάνουμε στις τάξεις. Ο περισσότερος 

χρόνος τρώγεται στο να μεταφέρουμε στην άκρη τα θρανία, να κάνουμε με 

τα παιδιά αυτά που θέλουμε και μετά να τα ξαναμαζέψουμε στη θέση τους 

με όλο το κόστος της βαβούρας της ενόχλησης και του χρόνου, που μπορεί 

να υπάρχει απ’ αυτό. Επίσης δεν μας δίνονται κονδύλια για να αγοράσουμε 

εξοπλισμό, ειδικά πανιά, ειδικές κούκλες, μοκέτες ειδικές, κασετόφωνα και 

όλα όσα χρειάζονται γι’ αυτό το μάθημα. Ακόμη, οι δάσκαλοι μας βλέπουν 

και λίγο σαν «σωτήρια λέμβο», ώστε να τους κάνουμε τις παραστάσεις στο 

σχολείο στο τέλος της χρονιάς. Ενώ ο σκοπός του μαθήματος δεν είναι 

αυτός. Ο σκοπός  του μαθήματος είναι τα παιδιά να απελευθερωθούν, να 

γνωριστούν μεταξύ τους, να απελευθερώσουν συναισθήματα, να κάνουνε 

διάφορα, πράγμα που ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι το έχουν 

συνειδητοποιήσει. Μόνο λίγοι δάσκαλοι και λίγοι γονείς που ασχολούνται!! 

− Τι πιστεύετε ότι φταίει για την κατάσταση αυτή; 

− Πιστεύω ότι άργησε το μάθημα να μπει στα σχολεία. Μέχρι τώρα η 

κατάσταση στα σχολεία ήταν να φτιάξουμε την παράσταση στο τέλος της 

χρονιάς. Αυτό βέβαια άρχισε να σπάει τα τελευταία χρόνια με το που 

μπήκανε θεατρολόγοι στα σχολεία και οι δάσκαλοι άρχισαν να βλέπουν 

διαφορά και στη συμπεριφορά των παιδιών μέσα στο μάθημα. Μάλιστα 

δώσαμε πολλές διαφορετικές νότες και φάνηκε αυτό και στο Μουσικό 

Σχολείο του Ρεθύμνου, που δούλεψα πέρυσι και που τα παιδιά, παρόλο που 

δεν είχαν επαφή με το θέατρο, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη 

θεατρική αγωγή γνώρισαν θεωρητικά το θέατρο και έκαναν δρώμενα, που 

εξέπληξαν πραγματικά τους ίδιους τους καθηγητές. 

− Κατά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής 

θέτετε κάποιους στόχους;  Αν ναι, τι στόχους διατυπώνετε; 

− Φυσικά και υπάρχουν στόχοι. Κάθε μάθημα έχει στόχο κάθε φορά να 

δημιουργήσει στα παιδιά ένα συναίσθημα. Να υπάρχει ένας τελικός σκοπός 

του μαθήματος. Μπορεί, ας πούμε, η πρώτη φορά να είναι η γνωριμία 
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μεταξύ μας, ο τελικός σκοπός και ο στόχος να είναι αυτός. Άλλη φορά, πέρα 

απ’ αυτό, είναι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην  τάξη και να 

προσπαθούμε μέσα απ’ το θεατρικό παιχνίδι να το λύσουμε και να δείξουμε 

ότι δεν ήταν τα πράγματα έτσι και να συμφιλιώσουμε καταστάσεις. Πάντα 

υπάρχει ένας σκοπός και ένας στόχος. 

− Οι στόχοι αυτοί είναι εναρμονισμένοι με το πρόγραμμα σπουδών του 

μαθήματος;   

− Βέβαια και είναι εναρμονισμένοι. Υπάρχει ελευθερία στο μάθημα. Ο 

Θεατρολόγος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε κάθε μάθημα. Αυτό είναι και η 

ομορφιά του. Δεν υπάρχει καθορισμένη ύλη, όπως υπάρχει ας πούμε στη 

θεατρολογία στα μουσικά γυμνάσια, που πρέπει να διδάξεις το 

συγκεκριμένο μάθημα. Και πάλι εκεί μπορείς να το πας στα δικά σου μέτρα 

και σταθμά το μάθημα.  

− Εφαρμόζετε τις τεχνικές και δραστηριότητες της θεατρικής αγωγής, που 

προτείνονται από το πρόγραμμα ή προτιμάτε άλλες δικές σας;  Για ποιο 

λόγο;   

− Εξαρτάται. Πολλές φορές μπορεί με αφορμή αυτές να φτιάξω κάτι δικό μου. 

Πολλές φορές, όμως, βλέπω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή, η συγκεκριμένη 

ομάδα δεν θέλει να κάνει κάτι που μας δίνει το πρόγραμμα, οπότε το 

αναπροσαρμόζω σε κάτι διαφορετικό. Πάντα, όμως με βάση το πρόγραμμα!! 

Ναι!! 

− Δείχνετε προτίμηση σε ορισμένες δραστηριότητες έναντι κάποιων άλλων; 

Γιατί;   

− Δείχνω προτίμηση στις δραστηριότητες που βλέπω ότι τα παιδιά τις θέλουν 

και τις ζητάνε επανειλημμένα και όχι σε κάποιες που είναι στείρες και δεν 

τους αρέσουν και τις απωθούν τα ίδια πολύ γρήγορα. 

− Οι δραστηριότητες, που οργανώνονται από εσάς, συνδέονται με 

αντίστοιχες άλλων μαθημάτων της πρωινής ζώνης;  

− Σχετίζονται πάντα σχεδόν με όλα τα μαθήματα. Με την Ιστορία, με τα 

Μαθηματικά, με τη Γεωγραφία, τη Λαογραφία, τη Ζωγραφική, τη Γλώσσα. 

Μπορώ να πω ότι σχετίζονται με όλη τη γκάμα των μαθημάτων. Δηλαδή, 

μπορεί να είναι ένα παιχνίδι λέξεων, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι 

μαθηματικών μέσα στο θεατρικό παιχνίδι, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι 
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γραμματικής, ένα παιχνίδι ιστορίας. Όλα συνδυάζονται με τα μαθήματα της 

πρωινής ζώνης. 

− Όταν συνδυάζονται με τα μαθήματα της πρωινής ζώνης υπάρχει και 

συνεργασία της πρωινής ζώνης με εσάς; 

− Συνήθως όχι. Υπάρχει αυτοτέλεια στο μάθημα, όταν μπαίνω μέσα στην τάξη. 

Απλά ενδιαφέρομαι για την κατάσταση των παιδιών. Αν παρουσιαστεί 

κάποιο πρόβλημα συζητάμε προηγουμένως με τη δασκάλα για το τι πρέπει 

να προσέξω σε κάποιο παιδί και να το δούμε. Συνήθως οι δάσκαλοι 

τελειώνουν το μάθημα τους και φεύγουν. Ως εκεί!! Το ολοήμερο θεωρούν 

ότι είναι ένα ξεχωριστό σχολείο και δεν τους αγγίζει. Οπότε ο καθένας κάνει 

τη δουλεία του. Από κει και πέρα υπάρχει αυτός μόνο και η ομάδα του. 

− Συμβουλεύεστε το βιβλίο για τη θεατρική αγωγή, που χρησιμοποιείται για 

τη διδασκαλία του σχετικού μαθήματος της πρωινής ζώνης;   

− Θα μπορούσα να πω ότι το συμβουλεύομαι, ναι!! Παρ’ όλα αυτά όμως η 

βιβλιοθήκη μου και η γκάμα των βιβλίων που έχω υπερνικά το βιβλίο το 

συγκεκριμένο. Οπότε μάλλον το χρησιμοποιώ ως έναυσμα, και όχι ως 

διδακτικό αντικείμενο. 

− Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; 

− Το βιβλίο χρησιμοποιείται μόνο ως αφορμή για να μου δώσει μία καινούρια 

ιδέα ως προς το μάθημα. Να μάθουν τα παιδιά κάποια πράγματα με βάση το 

πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, με βάση αυτό το βιβλίο. 

− Συνήθως πόση ώρα διαρκούν οι δραστηριότητες, οι οποίες επιλέγετε να 

πραγματοποιήσετε;  

− Εξαρτάται. Μπορεί να είναι μία δραστηριότητα δίλεπτη ή  μπορεί να είναι 

και δεκάλεπτη. Μπορεί να πάρει και όλο το μάθημα, να διαρκέσει όλη την 

ώρα και πολλές φορές να έχει συνέχεια και στα επόμενα μαθήματα. 

Εξαρτάται απ’ την ψυχοσύνθεση της ομάδας και το πόσο περπατάει η κάθε 

δραστηριότητα κάθε φορά. 

− Θεωρείτε, ότι ο χρόνος που διατίθεται από το πρόγραμμα, επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των εκάστοτε επιλεγμένων από εσάς δραστηριοτήτων;   

− Σίγουρα όχι, γιατί δεν είναι ένα μάθημα στείρο που θα μπεις μέσα στην τάξη 

και θα φύγεις. Έχει να κάνει με τα παιδιά! Θα έρθουν κοντά σου και το ότι σε 

στέλνουν σε έξι διαφορετικά σχολεία-που αυτό σημαίνει ένα δίωρο σε κάθε 
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σχολείο-είναι τραγικό!! Δεν επαρκεί ο χρόνος σε καμία περίπτωση. Άσε που 

δε μπορείς να θυμάσαι τόσα παιδιά, όταν πηγαίνεις σε τόσα διαφορετικά 

σχολεία 

− Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων από που αντλείτε τα 

θέματά σας;   

− Η θεματολογία έχει να κάνει με δραστηριότητες που έχω επιλέξει εγώ από 

μεγάλη γκάμα βιβλίων σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι, από τις σπουδές μου 

και από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στα σχολεία. Βλέπω τι αρέσει στα 

παιδιά και τι δεν αρέσει. 

− Τα επιλεγμένα από εσάς θέματα προσφέρονται για τη διαθεματική 

προσέγγιση της γνώσης;  Συνδυάζετε δηλαδή αντικείμενα για να 

πραγματοποιήσετε ασκήσεις; 

− Σαφώς και τα συνδυάζω και αρέσει αυτό στα παιδιά πάρα πολύ!!  Έχω 

κάποιες γνώσεις από την πρωινή ζώνη. Αυτές οι δραστηριότητες τους 

αρέσουν και τις θεωρούν ευκολότερες ως προς την πρόσβαση. 

− Πόσο ενεργά συμμετέχετε  εσείς η ίδια στην όλη διαδικασία;   

− Είμαι πάντα μέσα σ’ αυτό!! Δεν είμαι καθηγήτρια ή δασκάλα που θα κάτσω 

στην έδρα. Πηγαίνω με τις φόρμες μου, με τα σπορτέξ μου και παίζω 

ουσιαστικά μαζί με τα παιδιά. Είμαι μέσα σ’ αυτό!! 

− Τι ρόλο ή ρόλους αναλαμβάνετε κατά την εκτέλεση των σχετικών 

ασκήσεων;   

− Συνήθως ρόλους επιμορφωτή ή συνεργάτη ή καθοδηγητή. Αλλά πολλές 

φορές μπαίνω και εγώ η ίδια μέσα στην ομάδα και είμαι μαζί με αυτά τα 

παιδιά συμπαίχτρια, είτε στη μία ομάδα είτε στην άλλη. Έτσι τα παιδιά 

αποκτούν μία οικειότητα και δεν αισθάνονται ντροπή να σηκωθούν να 

κάνουν πράγματα, πράγμα που θα συνέβαινε σε άλλη περίπτωση.  

− Εμψυχώτρια είστε; 

− Είμαι πάντα εμψυχώτρια, διότι στο θεατρικό παιχνίδι υπάρχει πάντα ένας 

εμψυχωτής που πρέπει να κινεί τα νήματα εκεί που θέλει, άσχετα από το τι 

θα σου δώσουν τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ένας στόχος και ένας σκοπός 

πάντοτε. 

− Χρησιμοποιείτε ποικιλία μέσων και υλικών για τις διάφορες 

δραστηριότητες που πραγματοποιείτε;     
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− Συνήθως κουβαλάω ένα βαλιτσάκι που έχει μέσα πανιά διάφορα, έχει 

μαριονέτες και κούκλες κουκλοθεάτρου. Αυτά συνήθως κουβαλάω μαζί μου. 

Δουλεύουμε, όμως, κυρίως χωρίς αντικείμενα. Δηλαδή, θα βοηθήσει πολύ 

μία μοκέτα που θα υπάρχει σε ένα σχολείο ή κάποιο σχοινάκι που θα μας 

δώσουν από τη γυμναστική ή κάποια αντικείμενα που ήδη υπάρχουν στο 

σχολείο, διότι τα οικονομικά των σχολείων δεν μας επιτρέπουν να ζητάμε 

έξτρα αντικείμενα. 

− Χρησιμοποιείτε πιο πολύ τον εξοπλισμό του σχολείου ή δικά σας 

αντικείμενα; 

− Κυρίως δικά μου αντικείμενα. Το σχολείο θα μου προσφέρει το 

ραδιοκασετόφωνο μόνο. Κουβαλάω δικά μου CD, δικές μου κούκλες, πανιά, 

δικά μου χαρτόνια, δικές μου μάσκες, που θα κόψουν τα παιδιά-αν έχουν 

κάποια ψαλίδια- ή κάποια άλλα αντικείμενα, δακτυλομπογιές ή οτιδήποτε 

άλλο. 

− Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε πιο πολύ δικά 

σας αντικείμενα παρά του σχολείου; 

− Γιατί υπάρχει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, που θέλω να κάνω κάθε 

φορά. Όταν το σχολείο δεν έχει αυτά τα αντικείμενα που θέλω, για να μην 

βρεθώ χωρίς αντικείμενα, τα έχω πάντα μαζί μου. 

− Θεωρείτε ότι οι μαθητές σας εκφράζουν ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για τις 

δραστηριότητες θεατρικής αγωγής;   

− Ναι, και το έχω δει τόσα χρόνια που δουλεύω στα σχολεία!! Είναι ένα 

μάθημα ξεχωριστό, όταν γίνεται, όμως, απ’ τους σωστούς ανθρώπους. Διότι 

έχω δει να μας αντικαθιστούν φιλόλογοι και δάσκαλοι, οι οποίοι μας λένε, 

πραγματικά, ότι «εμείς δεν ξέρουμε να το κάνουμε το μάθημα. Υπάρχει στην 

πρωινή ζώνη. Θα έπρεπε να γίνεται από εσάς. Εμείς το παραλείπουμε ή 

βάζουμε τα παιδιά να ζωγραφίζουν. Δεν ξέρουμε να κάνουμε αυτό το 

μάθημα». Όταν γίνεται, λοιπόν, το μάθημα από τους σωστούς ανθρώπους-

από Θεατρολόγους και όχι από ανθρώπους που βάζουν τα παιδιά να 

ζωγραφίζουν την ώρα εκείνη-που πραγματικά έχουν εμπειρία, πιστεύω ότι 

είναι και αποτελεσματικό. 

− Συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά και σε ποιο βαθμό σε αυτές τις ασκήσεις;  

− Μπορώ να πω ότι συμμετέχει όλη η τάξη. Αν είναι κάποιο παιδί που δεν 
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θέλει αρχικά να συμμετέχει, δεν το πιέζω. Όμως αργότερα, επειδή βλέπει ότι 

όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι συμμαθητές του 

και δεν έχει να χάσει ή να φοβηθεί τίποτα, μπαίνει και αυτό εθελοντικά –

πλέον- μετά μέσα στην ομάδα και δραστηριοποιείται. 

− Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και είναι μεγάλη η συμμετοχή 

των μαθητών;   

− Διότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, όπως και στα χρόνια, που ήμασταν εμείς 

μαθητές. Η γνώση είναι στείρα!! Μαθαίναμε ένα μάθημα, μας εξέταζε  ο 

καθηγητής, βγαίναμε διάλειμμα, βαριόμασταν και λίγο. Όταν κάτι είναι 

διαφορετικό και έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά, αυτά το αρπάζουν και το 

αντιλαμβάνονται αμέσως!! Δεν το αφήνουν ανεκμετάλλευτο! Αρκεί κάθε 

φορά να πηγαίνεις με φρέσκιες και ανανεωμένες ιδέες, για να μη 

βαριούνται τα παιδία κάθε φορά που σε βλέπουν!! Είναι πολύ σημαντικό 

αυτό!! 

− Κατά την εφαρμογή των σχετικών δραστηριοτήτων  αντιμετωπίζετε 

προβλήματα, τα οποία δυσκολεύουν το έργο σας;   

− Προβλήματα αντιμετωπίζω στο ότι μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μία τάξη με 

πολύ ζωηρά παιδιά και ο πρώτος καιρός μέχρι να τα μάθεις, να σε μάθουν, 

να δουν τη δουλειά σου, είναι μία κατάσταση δύσκολη!! Επίσης τα παιδιά 

σήμερα είναι πολύ καλομαθημένα απ’ τα σπίτια τους! Κακομαθημένα θα 

μπορούσα να πω!! Δεν υπακούν σε βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, 

πράγμα το οποίο στα χρόνια τα δικά μας ήταν αδιανόητο. Να μη σέβονται το 

δάσκαλο; Εκεί λοιπόν υπάρχει μία δυσκολία, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, 

όταν υπάρχει ενδιαφέρον στο μάθημα, τα παιδιά ανταποκρίνονται. 

− Τι προτείνετε εσείς για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα;   

− Προτείνω να υπάρχουν περισσότερες ώρες θεάτρου στο σχολείο. Να μην 

είναι ένα δίωρο την εβδομάδα. Να τρέχουμε σαν τους ταχυδρόμους σε 6 

σχολεία, να μη γνωρίζουμε τα παιδιά και τα παιδιά να μη μας θυμούνται. Αν 

και τα παιδιά απ’ ότι παρατηρώ μας περιμένουν πώς και πώς κάθε φορά 

στην πόρτα να πάμε. Θα πρέπει να εδραιωθεί σαν μάθημα στην πρωινή 

ζώνη και στο ολοήμερο σχολείο, έτσι ώστε να είναι μία συνέχεια και όχι να 

θεωρούν οι γονείς ότι είναι το θέατρο ένα παιχνιδάκι, στο οποίο απλά τα 

παιδιά θα διασκεδάσουν για μία διδακτική ώρα. Πρέπει να καταλάβουν ότι 
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έχει στόχο και σκοπό το μάθημα αυτό. Ότι είναι μάθημα!! Δεν είναι ώρα 

παιχνιδιού και απασχόλησης μόνο!! 

− Πως κρίνετε τη συνεργασία σας με  τον Διευθυντή του σχολείου σας;   

− Οι περισσότεροι διευθυντές μας δέχονται καλοπροαίρετα, διότι τους 

ενδιαφέρει να καλύψουν τις ώρες του ολοήμερου. Από εκεί και πέρα δεν 

έρχονται σε επαφή με εμάς. Τους ενδιαφέρει να καλύπτονται οι ώρες και 

μόνο. Αν ζητήσουμε κάτι και μπορεί το σχολείο να μας το καλύψει, είναι 

διαθέσιμοι οι διευθυντές. Αν όχι, μας το ξεκόβουν απ’ την αρχή. Από κει και 

πέρα ο διευθυντής δεν κάθεται στο ολοήμερο. Το μόνο που βλέπουμε είναι 

τον υπεύθυνο του ολοήμερου ή άλλους συναδέλφους των άλλων 

ειδικοτήτων. 

− Η συνεργασία σας με τον υπεύθυνο του Ολοήμερου; 

− Εξαρτάται πάντα απ’ το τι άνθρωπος είναι. Μέχρι τώρα δεν έχω συναντήσει 

κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάνεις τη δουλειά σου και είσαι τυπικός στην 

ώρα σου, και ο άλλος σου φέρεται καλά. Αν δεν τα τηρείς αυτά και πας μόνο 

για να βάζεις στα παιδιά μόνο ένα CD να παίζει ή να ζωγραφίσουν-όπως 

καταλαβαίνετε-αυτό ακούγεται!! Ο δάσκαλος καταλαβαίνει και χωρίς να 

εισέρχεται σε λεπτομέρειες, αν κάνεις τι δουλειά σου ή όχι!! Γιατί είναι 

άνθρωπος μορφωμένος, με παιδεία. 

− Η συνεργασία σας με τις υπόλοιπες ειδικότητες του Ολοημέρου; 

− Η μόνη μας επαφή είναι στο διάλειμμα, το πενιχρό διάλειμμα. Τα πρώτα 

χρόνια συνεργάστηκα με άλλες ειδικότητες-όπως ήταν ο μουσικός και ο 

καθηγητής των εικαστικών-για να κάνουμε μία πολύ ωραία θεατρική 

παράσταση. Και με τη δασκάλα του ολοήμερου, που ήταν και πολύ κεφάτη!! 

Έκτοτε όμως, οι περισσότεροι κλείνονται στο δικό τους μάθημα και δεν 

ανακατεύονται πολύ με τέτοιες δραστηριότητες. 

− Η συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης; 

− Δεν τους βλέπω της πρωινής ζώνης. Εμείς πιάνουμε δουλειά γύρω στις 

12.30. Είναι η ώρα που σχολάνε πάνω – κάτω οι δάσκαλοι της πρώτης τάξης. 

Πέρα από ένα χαιρετισμό και τα καθημερινά δεν ανταλλάσουμε και πολλά 

πράγματα-εκτός αν θέλουν κάτι από εμάς. 

− Με τους γονείς; 

− Με τους γονείς-πέρα απ’ αυτούς που είναι λίγο υποψιασμένοι-δεν έχουμε 
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επαφή, εκτός αν εμείς εκτιμούμε ότι κάποιο παιδί έχει κάποιο σοβαρό 

πρόβλημα και θέλουμε οι ίδιοι να τους μιλήσουμε. Υπάρχουν και οι άλλοι, 

βέβαια, γονείς που έρχονται και μας λένε ότι «τα παιδιά μας έχουν 

ξετρελαθεί μαζί σας, είναι κάτι πρωτόγνωρο γι’ αυτά» και φεύγουν 

ενθουσιασμένοι. Άλλη επαφή δεν έχουμε. 

− Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας αυτής; 

− Βεβαίως και υπάρχουν!! Αρκεί να είναι περισσότερες οι ώρες του 

μαθήματος και να μην μας βλέπουν απλά ως ανθρώπους, που θα 

καλύψουμε το κενό του ολοήμερου και θα τους κάνουμε και μία παράσταση 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα μπορούσε να υπάρχει μία ευρύτερη 

σχέση μεταξύ του δασκάλου του ολοήμερου και των ειδικοτήτων 

γενικότερα!!  

− Έχετε να προσθέσετε ή να προτείνετε κάτι για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων θεατρικής αγωγής στο 

πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου;  

− Αν υπήρχαν περισσότερες ώρες θα γινόταν περισσότερα και καλύτερα 

πράγματα. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό ωράριο των λίγων ωρών, ό,τι 

γίνεται, γίνεται γρήγορα και με άγχος. Δε γίνεται με ηρεμία και με διάρκεια 

χρόνου. Δεν έχει μία σταθερότητα. Επίσης, το ολοήμερο σχολείο να έχει 

σταθερές ώρες που να φεύγουν τα παιδιά. Διότι, όταν ο γονιός έρχεται και 

παίρνει το παιδί του στα μέσα του μαθήματος, ακυρώνει και τον άνθρωπο, 

που δουλεύει εκείνη την ώρα, αλλά και το ίδιο το παιδί, που κλαίει και 

δυσανασχετεί και θέλει να μείνει. Άρα, δε μπορεί να παρακολουθήσει 

ουσιαστικά το μάθημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν περισσότερες ώρες, 

σε σταθερή βάση για το θέατρο από ανθρώπους – θεατρολόγους μέσα στην 

τάξη. 

− Σας ευχαριστώ  πολύ για τη συνεργασία σας! Καλή τύχη σε ό,τι και αν 

κάνετε!! 

− Ευχαριστώ πολύ!! Επίσης, καλή τύχη!! 
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 
Αριθμός Συνέντευξης: 1 

 

15 Μαρτίου 2010 

 

Ρέθυμνο, 9
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Τάξεις: Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ 

Αριθμός Μαθητών : 8 
 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Μ’ αρέσει. 

− Γιατί σ’ αρέσει; 

− Παίζουμε, συζητάμε. 

− Μ’ αρέσει η θεατρική αγωγή γιατί παίζουμε, μαθαίνουμε πολλά παιχνίδια, 

μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, δημιουργούμε. 

− Επειδή ζωγραφίζουμε και δε γράφουμε. 

− Ζωγραφίζουμε, περνάμε ωραία. 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες 

δραστηριότητες του Ολοήμερου Σχολείου; Για ποιο λόγο;  

− Τη βρίσκω, γιατί η κυρία μας αφήνει μερικές φορές να γράφουμε, όταν 

έχουμε πολλά μαθήματα!! Γιατί ζωγραφίζουμε. 

− Ναι, γιατί μαθαίνουμε νέα πράγματα, νέα παιχνίδια. 

− Γιατί παίζουμε πολλά παιχνίδια. Είναι διαφορετική από τα άλλα μαθήματα. 

− Γιατί είναι διαφορετική; Τι διαφορετικό έχει από τα άλλα; 

− Παίζουμε, ενώ στα άλλα μαθήματα γράφουμε. 

− Κάνουμε διάλειμμα απ’ το πρωινό που γράφουμε. 

− Κάνουμε παιχνίδια, που όταν γράφουμε δε μπορούμε να παίξουμε. 

− Μαθαίνουμε καινούρια παιχνίδια. Μας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια να τα 

παίζουμε. Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια!! Σε αυτά παίζουν όλοι!! Κάνουμε 

κάτι, που δε μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Μέσα στην τάξη του ολοήμερου και πολλές φορές και έξω. 
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− Είναι άνετος ο χώρος αυτός; 

− Είναι μεγάλος και είναι πολύ άνετος. Όταν παίζουμε τα παιχνίδια μας 

διευκολύνει ο χώρος, επειδή είναι μεγάλος. Ενώ αν ήταν μικρός δεν θα 

μπορούσαμε να παίξουμε πολύ άνετα. 

− Αυτός εδώ ο συγκεκριμένος χώρος είναι μικρός και δεν μας βολεύει και 

πολύ για να παίξουμε. 

− Θα θέλατε να κάνετε σε άλλο χώρο το μάθημα σας; 

− Όχι. 

− Εδώ δηλαδή θα ήθελες εσύ να το κάνετε; 

− Ναι, αλλά αν ήμουν σε κάποιο άλλο χώρο-εδώ στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων για παράδειγμα που έχει πολύ χώρο-θα κάναμε και άλλα 

πράγματα, πιο καλά. 

− Ναι, γιατί εδώ φαίνεται πιο μικρός ο χώρος!! Είναι πάρα πολύ μικρός!! Γιατί 

έχει αυτά τα θρανία σε σχήμα «Π» και έχει έναν μικρό χώρο για να 

παίζουμε. 

− Εγώ θα ήθελα να κάνουμε τα παιχνίδια στην πολλαπλών χρήσεων, γιατί έχει 

και σκηνή και μπορούμε να ανεβαίνουμε και να κάνουμε κάποιες θεατρικές 

παραστάσεις. 

− Η πολλαπλών χρήσεων έχει μεγάλο χώρο, αλλά έχει και πολλά θρανία. Δε 

μπορούμε να παίξουμε. 

− Εγώ θα ήθελα να πάμε στην πολλαπλών, γιατί στην πολλαπλών τα θρανία 

μπορούμε να τα διπλώσουμε και να τα βάλουμε στην άκρη. Εκεί πέρα 

μπορούμε να παίξουμε πιο πολλά παιχνίδια και να τρέξουμε. 

− Εκεί μπορούμε να παίξουμε άνετα, να τρέξουμε!! Να παίξουμε πιο μεγάλα 

παιχνίδια και πιο ωραία. 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε το μάθημα της 

θεατρικής αγωγής; 

− Καμιά φορά δε χρησιμοποιούμε τίποτα, γιατί παίζουμε παντομίμα ή κάτι 

που δε χρησιμοποιούμε αντικείμενα. 

− Καμιά φορά κρύβουμε κάποιες γόμες. Βγαίνει ένας έξω και πρέπει να βρει 

αυτή τη γόμα ή ένα μολύβι. 
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− Τα χρώματα χρησιμοποιούμε, γιατί καμιά φορά πάμε όλοι σε μία γωνία και 

μας λέει η κυρία «πηγαίνετε σε αυτό το χρώμα» και όποιος πάει τελευταίος 

σε αυτό το χρώμα χάνει. 

− Κάποιες μέρες παίζουμε μπάλα, βόλεϊ όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά 

κάνουμε έναν κύκλο και παίζουμε βόλεϊ με μπάλα. 

− Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε είναι όταν ζωγραφίζουμε, 

μαρκαδόρους, μία κόλλα χαρτί. 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που η κυρία δεν 

σας αφήνει να το χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Καμιά φορά-όταν παίζουμε παντομίμα και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 

κάτι-αυτή δεν μας αφήνει. 

− Ποια αντικείμενα δεν σας αφήνει να πειράξετε; 

− Μερικές φορές δεν μας αφήνει να παίρνουμε τις καρέκλες. 

− Δεν μας αφήνει να παίρνουμε τα κινητά και να πούμε ποια μας αρέσουν. 

− Δε μας αφήνει να πειράζουμε τα πράγματα, που έχει φτιάξει όλη η τάξη. 

− Θέλετε όταν να παίζετε, να χρησιμοποιείτε πολλά αντικείμενα ή λίγα; Για 

ποιο λόγο; 

− Εγώ θέλω να χρησιμοποιώ πολλά, γιατί το παιχνίδι γίνεται πιο 

διασκεδαστικό. 

− Λίγα πράγματα, γιατί τα πολλά θα μας δυσκολέψουν. 

− Σε κάποια παιχνίδια-ας πούμε στα παιχνίδια με τα χρώματα-θέλω να 

χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα. Αλλά στη μπάλα ας πούμε, δεν θα 

μπορούμε να πάρουμε και τον κάδο να τον παίζουμε. 

− Εγώ θα ήθελα να παίζουμε με όσα πράγματα χρειάζονται στο παιχνίδι. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας, αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια;  

− Ναι, μας το λέει και παίζουμε αυτό το παιχνίδι, που μας λέει η κυρία. 

− Ας πούμε, καμιά φορά μας λέει θα παίξουμε παντομίμα. 

− Μας λέει το λόγο και εμείς συμφωνούμε με την κυρία και παίζουμε ομαδικά 

αυτό το παιχνίδι, χωρίς παράπονα. 

− Για ποιο λόγο νομίζετε ότι σας το λέει η κυρία σας αυτό; 
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− Για να μας εξηγήσει το παιχνίδι!! Καμιά φορά μας ρωτάει τι παιχνίδι 

θέλουμε να παίξουμε. Μας λέει «ποιοι θέλουν να παίξουν παντομίμα»; 

Εμείς σηκώνουμε χέρι. Μας ξαναλέει «ποιοι θέλουν να παίξουν βόλεϊ ή άλλα 

παιχνίδια»; Τότε εμείς κάνουμε τον κύκλο!! Όσοι έχουν σηκώσει τα πιο 

πολλά χέρια, παίζουμε αυτό το παιχνίδι. 

− Καμιά φορά μας το λέει για να καταλάβουμε το παιχνίδι. Ας πούμε, μας λέει 

τις οδηγίες του παιχνιδιού. 

− Τα παιχνίδια που παίζετε στη θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο τα κάνετε και 

σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον/την  κύριο/α σας; 

− Τα έχουμε παίξει με το δάσκαλο μας και με το δάσκαλο της Γυμναστικής. 

Βάζει μουσική στο κινητό του και εμείς, όταν τελειώσει η μουσική πρέπει να 

κάτσουμε στα θρανία. Όποιος κάτσει τελευταίος βγαίνει έξω. 

− Εγώ το έχω παίξει με τους φίλους μου και με το δάσκαλο. 

− Μπορούμε να παίξουμε με το δάσκαλο στεριά ή θάλασσα σε μια γραμμή, 

παντομίμα, κρεμάλα. 

− Ακριβώς τα ίδια που παίζετε στη θεατρική αγωγή, τα παίζετε με τον κύριο; 

−  Εμείς έχουμε κυρία αλλά δεν τα παίζουμε. Τα παιχνίδια με τη μουσική, όταν 

βρέχει έξω τα παίζουμε. 

− Ο κύριος ή η κυρία που έχετε στο μάθημα το πρωί, συνεργάζεται καθόλου 

με την κυρία της θεατρικής αγωγής;  

− Η δικιά μου κυρία δεν συνεργάζεται, γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε με την 

κυρία που κάνουμε όλα αυτά τα σχετικά παιχνίδια. 

− Εμείς δεν έχουμε κυρία για τη θεατρική αγωγή. Κάνουμε κάθε Παρασκευή 

και ή θα ζωγραφίσουμε την ώρα της θεατρικής αγωγής ή θα παίζουμε καμία 

παντομίμα. 

− Εμείς δεν έχουμε κύριο της θεατρικής, γιατί κάνουμε με τον κύριο μας και 

μας λέει  

«ποιο παιδί θέλει να παίξουμε παντομίμα» και σηκώνουμε χέρια. Και λέει ποιο 

παιδί «θέλει να παίξει κυνηγητό» και όποια χέρια είναι πιο πολλά αυτό το 

παιχνίδι παίζουμε. 

− Άρα, ουσιαστικά δε συνεργάζονται η κυρία της θεατρικής αγωγής με τον 

κύριο ή την κυρία του πρωινού, έτσι; 
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− Όχι, γιατί είναι σε διαφορετικές ώρες και δε μπορούν. 

− Νομίζετε ότι η κυρία, που σας κάνει θεατρική αγωγή, προτιμά να παίζει 

ορισμένα παιχνίδια μαζί σας; Για ποιο λόγο; 

− Για να παίζουμε όμορφα, ομαδικά. Δεν παίζει παιχνίδια, που χρειάζονται 

δύο άτομα. Παίζει ομαδικά παιχνίδια. 

− Εμείς με την κυρία μας, όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, παίζουμε λίγο 

θεατρικά. Ας πούμε παίζουμε κρεμάλα. 

− Η κυρία της θεατρικής αγωγής προτιμά να παίζετε συγκεκριμένα 

παιχνίδια; 

− Όχι, γιατί σηκώνουμε όλοι χέρια και αποφασίζουμε όλοι μαζί!! Εάν η κυρία 

θέλει κάτι άλλο μπορεί να μας το πει. 

− Όχι, πολλές φορές σηκώνουμε χέρι και βλέπουμε εμείς τα παιδιά, ποιο 

παιχνίδι θα παίξουμε. Μόνο άμα κάνουμε φασαρία μας λέει η κυρία το 

παιχνίδι, που θα παίξουμε!! Άλλες φορές παίζουμε ομαδικώς. 

− Θεωρείτε ότι η κυρία σας κάνει τα ίδια πράγματα κάθε φορά ή 

διαφορετικά; 

− Σε κάθε μάθημα που κάνουμε, μας κάνει διαφορετικά πράγματα!! Ωραίο 

πράγμα τα παιχνίδια. 

− Καμιά φορά μας κάνει διαφορετικά, καμιά φορά μας κάνει τα ίδια. 

− Δεν παίζουμε όλες τις φορές τα ίδια παιχνίδια. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα 

παιχνίδια, που έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

− Άμα είμαστε ήσυχοι και μας πει η κυρία-όταν μπούμε απ’ το διάλειμμα «θα 

παίξουμε αυτό»- προλαβαίνουμε. Αλλά, εάν είμαστε άτακτοι δεν 

προλαβαίνουμε. 

− Άμα είμαστε ήσυχοι-να μη μιλάμε όταν μιλάει ο άλλος, να σηκώνουμε τα 

χέρια-έχουμε περισσότερο χρόνο και προλαβαίνουμε να παίξουμε και άλλα 

παιχνίδια. 

− Η κυρία κάθε φορά, όταν κάνουμε πάρα πολύ φασαρία και δεν την ακούμε, 

διαλέγει αυτή το παιχνίδι. Εάν πάλι δεν την ακούμε, δεν παίζουμε καθόλου 

και καθόμαστε και γράφουμε. 
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− Όταν μετά το διάλειμμα είμαστε άτακτοι η κυρία μας λέει ότι δεν θα 

κάνουμε παιχνίδια. Όποιοι έχουν μαθήματα τα κάνουν. Όποιοι δεν έχουν, 

τους λέει να κάτσουν στα θρανία τους. 

− Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο 

Σχολείο; 

− Θα θέλαμε, γιατί μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα και μας αρέσει. 

− Ναι, θα ήθελα να κρατάει, ας πούμε, δύο ώρες. Μαθαίνουμε πιο πολλά 

πράγματα. 

− Εγώ θα το ήθελα, αλλά για τα άλλα παιδιά δεν ξέρω. 

− Για ποιο λόγο θέλετε να κρατάει περισσότερο; 

− Για να μη γράφουμε και γιατί με αυτά τα παιχνίδια, που μας μαθαίνει η 

κυρία, διασκεδάζουμε πολύ και γελάμε. 

− Αν κάτσουμε πιο πολύ ώρα μέσα μπορούμε να παίξουμε πιο πολλά 

παιχνίδια αλλά και μετά να γράφουμε. 

− Θέλω να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε πάρα 

πολλά παιχνίδια, κάνουμε αστεία και γελάμε. 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας; 

− Όταν παίζουμε ντετέκτιβ. 

− Αστυνομικό, δηλαδή, θέμα. 

− Παντομίμα. 

− Το κυνήγι του θησαυρού, όταν κρύβουμε τη γόμα. 

− Θάλασσα ή στεριά. 

− Μαγικό κουτί. 

− Παίζουμε με μπάλα. 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

− Εμένα μου αρέσουνε πάρα πολύ και τα παίζω. 

− Εμένα μου αρέσουνε και είναι πάρα πού ωραία θέματα. Όταν τα θυμάμαι, 

τα παίζω με τις φίλες μου. 

− Εμένα μερικές φορές δε μ’ αρέσουν, αλλά όταν μ’ αρέσουν τα κάνω και στην 

οικογένεια μου και γελάμε. 

− Εμένα μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια που παίζουμε και είναι και αρκετά, 

αλλά καμιά φορά μας μαθαίνει η κυρία και άλλα παιχνίδια και μ’ αρέσουν.  
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− Εγώ θέλω να έχουμε περισσότερη ώρα για περισσότερα παιχνίδια, γιατί 

μαθαίνω νέα πράγματα. Στο σπίτι μερικές φορές τα παίζω. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, η κυρία σας παίζει καθόλου μαζί σας;   

− Παίζει πολύ και μας κάνει να γελάμε. 

− Μερικές φορές παίζει. Μερικές φορές κάθεται στην έδρα και μας 

παρακολουθεί αν είμαστε ήσυχοι και αν παίζουμε καλά το κάθε παιχνίδι. 

− Στην παντομίμα και στο μαγικό κουτί παίζει μαζί μας καμιά φορά. 

− Καμιά φορά δεν παίζει μαζί μας!! Μια φορά μας είχε πει να κάνουμε μία 

διαφήμιση. Αυτή κάθισε στην έδρα και εμείς πήγαμε και της είπαμε τη 

διαφήμιση. Μετά παίξαμε και άλλο παιχνίδι. 

− Σε γενικές γραμμές παίζει!! Ορισμένες φορές δεν παίζει. 

− Σας αρέσει που η κυρία σας παίζει μαζί σας;  

− Εμένα μου αρέσει, γιατί το παιχνίδι με την κυρία είναι πιο διασκεδαστικό!! 

Γιατί αυτή μας το μαθαίνει και εμείς μπορεί να μην το ξέρουμε. 

− Εμένα μ’ αρέσει, γιατί αν δεν κάνουμε καλά το παιχνίδι, μας το εξηγεί, μας 

το δείχνει. 

− Εμένα μου αρέσει, γιατί το παιχνίδι είναι πιο διασκεδαστικό!! Είναι πολύ 

ωραίο!! 

− Εμένα μ’ αρέσει, γιατί είμαστε πιο πολλά άτομα και παίζουμε πιο καλά. Άμα 

κάνουμε κανένα λάθος αυτή μας βλέπει και μας διορθώνει. 

− Στα διάφορα παιχνίδια που κάνετε στη θεατρική αγωγή, χωρίζεστε σε 

ομάδες ή παίζετε μόνοι σας; 

− Κάποιες φορές μας χωρίζει, κάποιες φορές δεν μας χωρίζει. 

− Σε όλα τα μαθήματα που είμαι εγώ, μας χωρίζει. 

− Όταν παίζουμε ένα παιχνίδι που θέλει ομάδες, αυτή μας χωρίζει. 

− Όταν παίζουμε ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να χωριστούμε σε δύο 

ομάδες-όπως όταν διαφημίζαμε κάποια πράγματα- αυτή μας χωρίζει. 

− Στο ντεντέκτιβ και την παντομίμα καμιά φορά δε χωριζόμαστε. Απλά βγαίνει 

ένας έξω.  

− Σας αρέσει να συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας στη θεατρική αγωγή; 

Για ποιο λόγο; 
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− Εμένα μ’ αρέσει, γιατί είναι πολλοί φίλοι-και εκτός από έξω που παίξουμε 

στα διαλείμματα-μπορούμε να παίζουμε και σε άλλα παιχνίδια. 

− Εμένα μου αρέσει, επειδή συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, τους 

φίλους μου και περνάω ωραία. 

− Καμιά φορά αν έρθει κανένα παιδί και δεν το ξέρουμε καλά, 

συνεργαζόμαστε, γινόμαστε πιο φίλοι. 

− Εμένα μου αρέσει να παίζω παιχνίδια στη θεατρική αγωγή, επειδή είμαι με 

τους φίλους μου και συνεργάζομαι. Καμιά φορά δεν είμαι με τους φίλους 

μου, αλλά και πάλι συνεργάζομαι, γιατί είναι πιο ωραίο. 

− Τσακώνεστε καθόλου στα διάφορα παιχνίδια της θεατρικής αγωγής με 

τους υπόλοιπους συμμαθητές σας; 

− Όχι, γιατί αποφασίζει η κυρία και δεν την κατηγορούμε. 

− Καμιά φορά μαλώνουμε. Ας πούμε, παίζουμε αυτό με τη διαφήμιση, λέει ο 

ένας «θα κάνουμε αυτό», λέει ο άλλος «όχι, αυτό». 

− Όταν δε συμφωνούμε σε ένα παιχνίδι, μαλώνουμε. 

− Τσακώνεστε συχνά, δηλαδή, στη θεατρική αγωγή; 

− Όχι. 

− Ναι, συχνά. Αν παίζουμε αυτό το παιχνίδι με τη διαφήμιση, τσακωνόμαστε 

συχνά. 

− Αν παίζουμε παντομίμα και θέλουμε κάποιον άλλο να μας βοηθήσει, τότε 

τσακωνόμαστε συχνά. 

− Όχι, πάρα πολύ λίγες φορές τσακωνόμαστε. Όταν δεν είναι η κυρία μπροστά 

μόνο. Τις άλλες φορές που είναι η κυρία μπροστά, δεν τσακωνόμαστε. 

− Για ποιο λόγο δεν τσακώνεστε μπροστά στην κυρία; 

− Μερικές φορές τσακωνόμαστε με τα παιδιά, γιατί έχουμε διαφορετικές 

απόψεις. Δε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλει ο ένας και ό,τι θέλει ο άλλος. 

Πρέπει να συνεργαζόμαστε. 

− Εγώ όταν έρθει η κυρία δεν τσακώνομαι. Άμα τσακωνόμαστε, όταν είναι η 

κυρία μπροστά θα μας βάλει τιμωρία. Όταν είναι η κυρία μπροστά, πρέπει 

να κάνουμε ησυχία. Να την ακούμε και να κάνουμε ό,τι αυτή μας λέει. 

− Ακόμα και όταν αυτή δεν μας βλέπει δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Πρέπει 

να υπάρχει ησυχία στην τάξη και να ακούμε ό,τι μας λέει η κυρία. 
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− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα 

παιχνίδια, που ετοιμάζει η κυρία σας; 

− Επειδή τα παιχνίδια είναι πολύ ωραία. Κάνουμε ό,τι παιχνίδι μας αρέσει. 

− Ναι, γιατί καμιά φορά κάνουμε παιχνίδια που δεν τα ξέρουμε και τα 

μαθαίνουμε πιο καλά. 

− Εμένα μου αρέσει, γιατί στη θεατρική αγωγή-όταν παίζουμε με τα παιδιά-

μαθαίνουμε κάποια νέα παιχνίδια. Όπως το «ντεντέκτιβ», που εγώ δεν το 

ήξερα και το έμαθα. Έχω μάθει και άλλα παιχνίδια που πριν δεν τα ήξερα . 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια;  

− Όχι, δεν μας δυσκολεύουν επειδή η κυρία τα κάνει πιο εύκολα. 

− Εμένα όχι συνέχεια. Καμιά φορά με δυσκολεύουν, καμιά φορά όχι. 

− Εμένα πολλές φορές με δυσκολεύουν. Αλλά τις πιο πολλές φορές  τα 

παιχνίδια είναι εύκολα. 

− Πότε σας δυσκολεύουν τα παιχνίδια αυτά; 

− Μας δυσκολεύουν, όταν δε συμμετέχει η κυρία μαζί μας. 

− Για ποιο λόγο; 

− Μας δυσκολεύουν όταν δεν τα ξέρουμε και επειδή η κυρία μπορεί να μην 

μας τα έχει εξηγήσει πολύ καλά. 

− Εγώ είχα δυσκολευτεί μια φορά, όταν διαφημίζαμε αυτά τα πράγματα. Δεν 

το κατάλαβα πολύ καλά και ρώτησα την κυρία. 

− Άρα, δυσκολεύεστε ουσιαστικά, άμα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέει η 

κυρία; 

− Τα παιδιά πολλές φορές δεν συνεργαζόμαστε. Γιατί ορισμένα παιδιά δεν 

θέλουν να συνεργαστούν και κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Ας πούμε, 

γράφουν. Όταν η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες και άλλα παιδιά γράφουν ή 

ζωγραφίζουν, δεν μπορούμε να  σκεφτούμε.  

− Άρα γι’ αυτό σας δυσκολεύει, επειδή δε συμμετέχουν στο μάθημα όλα τα 

παιδιά; 

− Μας δυσκολεύει,  επειδή εμείς κάνουμε φασαρία καμιά φορά,  δεν βοηθάμε 

ο ένας τον άλλο και δεν είμαστε και τόσο πολύ ήσυχοι. 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Υπάρχουν μερικοί αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους αρέσει το μάθημα. 
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− Σε όλες τις γνωστές μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε παιχνίδια 

και κάνουμε αστεία πράγματα.  

− Σε μερικούς που ξέρω από εδώ πέρα αρέσει το μάθημα και σε μερικούς 

άλλους δεν αρέσει. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή θεωρείτε ότι η κυρία σας δυσκολεύεται να 

κάνει το μάθημα της; Για ποιο λόγο; 

− Δυσκολεύεται η κυρία μας, όταν τα παιδιά είναι άτακτα και δεν την αφήνουν 

να κάνει τη δουλειά της, όπως πρέπει. 

− Πολλές φορές δυσκολεύεται, γιατί τα παιδιά έρχονται μετά το διάλειμμα και 

έχουν ευχαριστηθεί το παιχνίδι. 

− Δυσκολεύεται η κυρία μας, γιατί εμείς πάμε όλοι μαζί  και αυτή δε μπορεί να 

προλάβει να μας βοηθήσει όλους. 

− Δυσκολεύεται, γιατί εμείς τσακωνόμαστε όταν θέλουμε να παίξουμε ένα 

συγκεκριμένο παιχνίδι. Δε μπορεί, πονάει το κεφάλι της. 

− Δυσκολεύεται, γιατί καμιά φορά δεν ησυχάζουμε και αναγκάζεται να 

φωνάζει. 

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας; 

− Εμένα μου αρέσει, γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα και η κυρία μας κάνει 

να περνάμε καλά. 

− Εμένα καμιά φορά δεν μ’ αρέσει, γιατί ο χώρος είναι πολύ μικρός. 

− Εμένα μ’ αρέσει, επειδή ο χώρος είναι μικρός. Μπορούμε να παίξουμε κάτι 

και δε μπορούμε να χτυπήσουμε. Ας πούμε κυνηγητό δεν μπορούμε να 

παίξουμε, επειδή είναι μικρός ο χώρος. 

− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι στα μαθήματα της θεατρικής αγωγής στο 

Ολοήμερο Σχολείο; 

− Εγώ θα ήθελα να αλλάξει-ας πούμε-η μικρή αίθουσα. Να πάμε κάπου 

αλλού. 

− Εγώ θα ήθελα να συμπεριφέρονται πιο ωραία αυτοί που γκρινιάζουν στο 

μάθημα. 

− Να μην μπαίνουν στην τάξη οι γονείς την ώρα του μαθήματος. 

− Ν’ αλλάξουν τα παιχνίδια και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. 
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− Εγώ θα ήθελα να παίζουμε ό,τι αποφασίζει από κοινού η ομάδα. Δηλαδή, 

θέλει αυτή  κυνηγητό, να παίζουμε κυνηγητό. 

− Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!! Σας εύχομαι καλή πρόοδο στα μαθήματά 

σας!! 
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Αριθμός Συνέντευξης: 4 

 

18 Μαρτίου 2010 

 

Χανιά,  Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου, Τάξεις: Α’, Β’ 

Αριθμός Μαθητών : 16 
 

-Σας αρέσει η θεατρική αγωγή;  

-(Όλα τα παιδιά μαζί) Ναιαιαιαιαια!!!!!!!! 

-Για ποιο λόγο;       

-Η θεατρική αγωγή είναι καλύτερη από το να γράφουμε όλη την ημέρα!! 

-Γιατί; 

-Γιατί παίζουμε!! 

-Μαθαίνουμε πολλά πράγματα!! 

-Και μαθαίνουμε να μην ντρεπόμαστε μπροστά σε πολύ κόσμο!! 

-Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη Θ.Α. από τις άλλες δραστηριότητες του 

ολοήμερου σχολείου;  Για ποιο λόγο; 

  -Γιατί παίζουμε διάφορα ομαδικά παιχνίδια!! 

-Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και να μην τσακωνόμαστε!! 

-Παίζουμε αστεία παιχνίδια και η κυρία μας κάνει γκριμάτσες και γελάμε!! 

-Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

-Στην τάξη της δευτέρας. 

-Είναι άνετος αυτός ο χώρος; 

-Όχι πολύ, γιατί έχουμε κάνει ομάδες!! Δεν είναι εύκολο να προχωράει κανείς μέσα 

από ομάδες!! 

-Για ποιο λόγο; 

-Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο!! 

-Μας εμποδίζουν τα θρανία!! 

-Δεν είναι άνετος ο χώρος!! 

-Θα θέλατε να κάνετε σε άλλο χώρο το μάθημα της θεατρικής αγωγής στο 

ολοήμερο σχολείο; 

-Ναι!!!! 

-Που; 

-Έξω στην αυλή!! 
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-Έχει άνετο χώρο και δεν μας εμποδίζει τίποτα εκεί!! 

-Θα θέλατε να έχετε μία ξεχωριστή αίθουσα να κάνετε θεατρική αγωγή; 

-Ναι, για να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που χρειαζόμαστε!! 

-Να έχουμε μία τάξη όλη δική μας που θα κάνουμε θεατρική αγωγή. Να μην 

υπάρχουν θρανία, καρέκλες, τίποτα!! Μόνο μία καρέκλα!! 

-Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε όταν κάνετε Θ.Α. στο Ολοήμερο Σχολείο; 

-Καρέκλες!! 

-Κασετόφωνο!! 

-Cd!! 

-Θρανία!! 

-Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο, που η κυρία σας δεν σας αφήνει να 

πειράξετε; 

-Όχι!! 

-Η κυρία μας δεν μας αφήνει να παίζουμε με μπάλες στη θεατρική αγωγή. 

-Όταν παίζετε στη θεατρική αγωγή, θέλετε να χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα 

αντικείμενα; Για ποιο λόγο; 

-Πολλά πράγματα, για να γίνεται πιο ωραίο το παιχνίδι!! 

-Γιατί, όταν παίζεις με πολλά πράγματα, σου φαίνεται πιο ζωντανό το παιχνίδι!! 

-Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας στο ολοήμερο, αυτή σας 

ανακοινώνει τον λόγο, για τον οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια; 

-Ναι!! Γιατί κάνουμε πολλές φορές φασαρία!! 

-Ναι!! Γιατί μπορεί κάποιος να μην ξέρει το παιχνίδι, που παίζουμε!! 

-Τα παιχνίδια, που παίζετε στη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο, τα κάνετε καθόλου 

και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον/την κύριο/κυρία σας; 

-Όχι!! Τα κάνουμε μόνο στο ολοήμερο!! 

-Ο/Η κύριος/α που έχετε το πρωί συνεργάζεται καθόλου με την κυρία, που σας 

κάνει θεατρική αγωγή στο ολοήμερο σχολείο; 

-Όχι, επειδή οι κύριοι μας έρχονται το πρωί και η κυρία της θεατρικής αγωγής κάνει 

μάθημα το απόγευμα!! 

-Νομίζετε ότι η κυρία που σας κάνει θεατρική αγωγή στο ολοήμερο, προτιμάει να 

παίζει ορισμένα παιχνίδια μαζί σας; Δηλαδή σας κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή 

διαφορετικά κάθε φορά; 

-Διαφορετικά!! 
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-Μερικές φορές μας κάνει τα ίδια, και μερικές φορές διαφορετικά!! 

-Σπάνια κάνουμε τα ίδια πράγματα!! 

-Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα παιχνίδια, 

που έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

-Όχι, γιατί κάνουν φασαρία μερικά παιδιά!! 

-Και γιατί συνήθως κάποια παιδιά ανεβαίνουν στα θρανία, δεν ακούν την κυρία και 

ενοχλούν αυτούς που παίζουν!! 

-Τα πρωτάκια ανεβαίνουν πιο πολύ!! 

-Θα θέλατε να κρατάει  περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο ολοήμερο; 

-Ναι, για να έχουμε χρόνο να παίζουμε και πιο πολλά παιχνίδια στη θεατρική 

αγωγή!!  

-Ναι, θα ήθελα να κρατάει περισσότερο το μάθημα, γιατί όταν ερχόμαστε στο 

σχολείο γράφουμε και κουραζόμαστε πολύ!! Στη θεατρική αγωγή δεν 

κουραζόμαστε καθόλου!! 

-Η θεατρική αγωγή θα ήθελα να κρατάει πιο πολύ ώρα, γιατί όταν χτυπάει το 

κουδούνι, μπαίνουμε μέσα και γράφουμε. Και αυτό είναι -βαρετό!! 

Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που κάνετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο Σχολείο; 

-Το θέατρο!! 

-Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

-Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, που παίζουμε στη θεατρική αγωγή!! 

-Όχι δεν θέλουμε άλλα θέματα, γιατί αυτά τα παιχνίδια μας βοηθούν να 

συνεργαζόμαστε!! 

-Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο ολοήμερο η κυρία σας παίζει μαζί σας;  

-Ναι, παίζει μαζί μας πολύ!! 

-Παίζουμε μαζί, μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι!! 

-Σας αρέσει που η κυρία σας παίζει μαζί σας στα διάφορα παιχνίδια; 

-Ναι!! 

-Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία τα παιχνίδια, που παίζουμε με την κυρία μας!! 

-Και αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ ωραία!! 

-Στα διάφορα παιχνίδια, που παίζετε στη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο, 

χωρίζεστε σε ομάδες ή παίζετε μόνοι σας; 

-Καμιά φορά μας χωρίζει σε ομάδες και καμιά φορά παίζουμε μόνοι μας!! 
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-Παίζουμε ομαδικά!! Όλη η τάξη μαζί!! 

-Όχι πάντα!! 

-Πώς χωρίζεστε σε ομάδες;  Μπαίνετε εσείς σε όποια ομάδα θέλετε; 

-Όχι!! Η κυρία μας βάζει, όπου νομίζει αυτή ότι πρέπει να μπούμε!!  

-Σας αρέσει να συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας; Για ποιο λόγο; 

-Ναι, γιατί περνάμε πιο καλά!! 

-Και πιο ωραία!! 

-Ναι, γιατί είναι πιο ωραία και πιο διασκεδαστικά!! 

-Ναι, γιατί, όταν συνεργάζεσαι, παίζεις πιο ωραία και πιο εύκολα!! 

-Και νιώθεις πιο καλά!! 

-Στα διάφορα παιχνίδια, που ετοιμάζετε στη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο 

σχολείο, τσακώνεστε καθόλου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας; 

-Ναι!! Γιατί τα πρωτάκια ανεβαίνουν πάνω στα θρανία!! 

-Και μερικές φορές μας πειράζουν και μας λερώνουν την τάξη μας!! 

-Και εμείς χοροπηδάμε πάνω στα θρανία!! 

-Μερικές φορές τα πρωτάκια σβήνουν αυτά που γράφει η κυρία μας στον πίνακα!! 

-Τσακώνεστε συχνά με τους συμμαθητές σας στη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο; 

-Ναι, πολύ συχνά!! 

-Σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, που ετοιμάζει η κυρία σας 

στη θεατρική αγωγή; Για ποιο λόγο; 

-Ναι, γιατί περνάμε ωραία!! 

-Μας αρέσουν τα παιχνίδια αυτά, γιατί συνεργαζόμαστε και περνάμε πολύ ωραία!! 

-Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

-Όχι!! Η κυρία μας βάζει εύκολα παιχνίδια!! 

-Πιο ωραία!! 

-Μερικές φορές τα παιχνίδια μας φαίνονται δύσκολα, όταν δεν τα ξέρουμε!! 

-Όταν συνεργαζόμαστε, κάνουμε πολλά πράγματα και τα παιχνίδια μας φαίνονται 

εύκολα!! 

-Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 

-Όχι!! 

-Δεν ξέρουμε κανένα!! 

-Εγώ νομίζω ότι δεν αρέσει στον Παναγιώτη η θεατρική αγωγή, γιατί, όταν κάνουμε 

παιχνίδια, συνέχεια μας πειράζει!! 
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-Για ποιο λόγο νομίζετε, ότι σε αυτά τα παιδιά δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 

-Γιατί κάνουν φασαρία στο μάθημα!! 

-Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο ολοήμερο, θεωρείτε ότι η κυρία σας 

δυσκολεύεται να κάνει το μάθημά της; Για ποιο λόγο; 

-Δυσκολεύεται, επειδή μερικά παιδιά κάνουν φασαρία!! 

-Μερικές φορές δυσκολεύεται, επειδή κάποια παιδιά κάνουν πολύ φασαρία και την 

ενοχλούν!! 

-Μερικά παιδιά κάνουν φασαρία, γιατί χτυπάνε καρέκλες!! 

-Και ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια!! 

-Και χτυπάνε ορισμένα παιδιά τα θρανία!! 

-Ορισμένα παιδιά παίζουν, χωρίς να τους αφήνει η κυρία!! 

-Παίζουν ξύλο μέσα στην τάξη!! 

-Παίρνουν μαρκαδόρους και ζωγραφίζουν στον πίνακα!! 

-Σας αρέσει, όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας; Θα θέλατε να 

αλλάξει κάτι στο μάθημα αυτό; 

-Εμένα, μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, που κάνουμε!! 

-Θέλω να βάλουμε και άλλα παιχνίδια με μπάλες!! 

-Εγώ θέλω να αλλάξει (ενν. ο τρόπος μαθήματος) και να βγαίνουμε πιο πολύ έξω!! 

Να κάνουμε μάθημα έξω!! 

-Να μπορούμε να παίζουμε «μήλα»!! 

-Να παίζουμε πιο πολύ!! 

-Να παίζουμε πιο πολλά παιχνίδια, που θα διαρκούν πιο λίγη ώρα!! 

-Σας ευχαριστώ πολύ!! Καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στα μαθήματά σας!! 

-Ευχαριστούμε!! 

Αριθμός Συνέντευξης: 8 

 

22 Μαρτίου 2010 

 

Ρέθυμνο, 16
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Τάξεις: Γ’, Δ’, Ε’  

Αριθμός Μαθητών : 7 

 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Ναι, γιατί κάνουμε διάφορα παιχνίδια. Μερικές φορές η κυρία μας φέρνει 

απ’ το σπίτι της παραμύθια και διαβάζουμε. 
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− Ναι, επειδή παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Κάνουμε παντομίμα και 

μαθαίνουμε πολλά πράγματα. 

− Κάνουμε γυμναστική και περνάμε ωραία. Παίζουμε παντομίμα και περνάμε 

καλά. 

− Εμένα μ’ αρέσει, επειδή παίζουμε διάφορα πράγματα και η κυρία μας 

φέρνει παραμύθια και διαβάζουμε. 

− Επειδή εμείς τα αγόρια ανταγωνιζόμαστε τα κορίτσια. 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες 

δραστηριότητες του ολοήμερου;  

− Ναι, γιατί στο ολοήμερο μπορούμε-αντί να κάνουμε όλη την ώρα θέατρο-και 

να παίζουμε διάφορα παιχνίδια. 

− Για να κάνουμε διάφορες παραστάσεις. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. 

− Γιατί στη θεατρική αγωγή κάνουμε περισσότερα πράγματα από τις άλλες 

δραστηριότητες. 

− Μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί όπως οι ηθοποιοί δουλεύουν, έτσι 

μαθαίνουμε κι εμείς και παίζουμε. 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Στην τάξη που κάνουμε και το πρωί. 

− Αυτός ο χώρος είναι άνετος; 

− Ο χώρος είναι αρκετά μέτρα και μας χωράει. 

− Επειδή είμαστε λιγότερα άτομα απ’ αυτά που χωράει η τάξη, μπορούμε να 

παίξουμε άνετα. 

− Υπάρχει κάτι που σας εμποδίζει; Που σας δυσκολεύει να παίξετε τα 

παιχνίδια σας; 

− Εμένα μ’ εμποδίζουνε τα θρανία και οι καρέκλες. 

− Εμένα πολλές φορές με εμποδίζουν η έδρα και αυτό που βάζουμε το 

σφουγγάρι. Έχω χτυπήσει εκεί πολλές φορές. 

− Θα θέλατε να κάνετε το μάθημα της θεατρικής αγωγής σε άλλο χώρο;  

− Ναι, επειδή θα ήθελα να υπάρχει ένας χώρος με κουρτίνες. Να τις 

κλείνουμε. Να υπάρχει κάτι σαν εξέδρα. Και να μην έχει πολλές καρέκλες και 

θρανία. 

− Θα ήθελα να έχουμε ξεχωριστό χώρο, γιατί τα θρανία είναι από εδώ και από 
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εκεί και μας εμποδίζουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε. 

− Εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε ξεχωριστό χώρο, γιατί όλοι οι χώροι είναι ίδιοι, 

με καρέκλες, με θρανία. 

− Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε χώρο. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα 

αμφιθέατρο. 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο; 

− Το σφουγγάρι, κόλλες. 

− Καρέκλες. 

− Τον πίνακα για να γράφουμε. 

− Στυλό, μολύβια, γόμες. 

− Κιμωλίες. 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που η κυρία σας 

δεν σας αφήνει να το πειράξετε; 

− Ναι, δεν μας αφήνει να πειράζουμε αυτό το μαρκαδόρο που γράφουμε στον 

πίνακα, επειδή η κυρία του πρωινού το έχει ζητήσει από την κυρία της 

θεατρικής αγωγής. 

− Ναι, αυτό το μαρκαδόρο που γράφουμε στον πίνακα, επειδή άμα βαφτούμε, 

δε φεύγει ο μαρκαδόρος. 

− Ναι, αυτό το μαρκαδόρο που γράφουμε στον πίνακα, επειδή τελειώνουμε το 

μελάνι. 

− Όταν παίζετε στη θεατρική αγωγή, θέλετε να χρησιμοποιείτε λίγα ή πολλά 

αντικείμενα και για ποιο λόγο; 

− Μερικές φορές λίγα και μερικές φορές πολλά, γιατί πρέπει.  

− Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα για να φτιάχνουμε 

κατασκευές. 

− Να χρησιμοποιούμε λίγα πράγματα, επειδή μετά δεν προλαβαίνουμε να τα 

μαζέψουμε. 

− Λίγα πράγματα, επειδή μερικές φορές βιαζόμαστε να πάμε στο κυλικείο να 

ψωνίσουμε και δεν προλαβαίνουμε να τα μαζέψουμε. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας, αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια; 
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− Κάποιες φορές!! Γιατί μερικές φορές τα παιχνίδια είναι πιο εύκολα και 

πιστεύει ότι τα ξέρουμε. 

− Όταν παίζουμε ένα παιχνίδι, η κυρία το πρώτο πράγμα που μας ρωτά είναι 

«ξέρετε αυτό το παιχνίδι»; 

− Μερικές φορές μας αφήνει μόνοι μας να διαλέξουμε τι παιχνίδι θα 

παίξουμε. 

− Εγώ νομίζω ότι δεν μας το λέει κάποιες φορές, γιατί μπορεί άμα μας το πει 

την προηγούμενη μέρα να το σκεφτούμε στο σπίτι. Ενώ έτσι το σκεφτόμαστε 

στο σχολείο. 

− Τα παιχνίδια που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή στο 

ολοήμερο τα κάνετε καθόλου και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον κύριο 

ή την κυρία σας; 

− Μερικές φορές, όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο. 

− Αν είναι να μας λέει το βιβλίο να το κάνουμε, τότε το παίζουμε. Αλλιώς δεν 

τα παίζουμε. 

− Δεν τα παίζουμε καθόλου συχνά, γιατί τα βιβλία μας δεν γράφουν πολλές 

φορές τέτοια πράγματα. 

− Πολλές φορές η κυρία δεν μας αφήνει να τα παίζουμε ακόμα και αν το 

γράφει το βιβλίο, γιατί μπορεί να μην έχουμε χρόνο. 

− Ο κύριος ή η κυρία που έχετε το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με την κυρία 

της θεατρικής αγωγής;  

− Εγώ δεν τους έχω δει ποτέ. 

− Όχι, καθόλου. 

− Η κυρία της θεατρικής αγωγής προτιμάει να παίζει ορισμένα παιχνίδια 

μαζί σας;  

− Έχω παρατηρήσει ότι παίζουμε την παντομίμα και άλλες φορές. Δηλαδή, δεν 

παίζουμε άλλα παιχνίδια τώρα τελευταία. 

− Εσείς νομίζετε ότι κάνει τα ίδια πράγματα συνέχεια ή διαφορετικά κάθε 

φορά;  

− Διαφορετικά κάθε φορά. Μπορεί την προηγούμενη μέρα να έχουμε παίξει 

παντομίμα, την άλλη μέρα να μας διαβάσει ένα παραμύθι και να παίξουμε 

άλλο παιχνίδι. 
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− Τα ίδια κάνουμε, αλλά δεν επαναλαμβάνονται συνέχεια. 

− Την παντομίμα την ξεκινάμε τη μία μέρα και τη συνεχίζουμε την άλλη. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα 

παιχνίδια που  έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

− Όχι πολλές φορές. Εξαρτάται από το αν έρθουμε γρήγορα στην αίθουσα. 

− Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Δεν μας φτάνει ο χρόνος, όταν 

χρειάζεται η κυρία να κτυπήσει πολλές φορές το κουδούνι και τα παιδιά 

συνεχίζουν και παίζουν έξω. 

− Δεν μας φτάνει ο χρόνος, όταν μας κάνει η κυρία παρατηρήσεις ή όταν 

αργούμε να μπούμε στην τάξη. 

− Θα θέλατε η θεατρική αγωγή να κρατάει περισσότερη ώρα στο ολοήμερο 

σχολείο; Για ποιο λόγο; 

− Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Ας πούμε όταν παίζουμε ένα παιχνίδι 

και περνάμε καλά, τότε θέλουμε περισσότερο χρόνο. 

− Όταν μας αρέσει ένα παιχνίδι, θέλουμε να διαρκεί περισσότερη ώρα. Όταν η 

κυρία μας λέει ένα παιχνίδι που δε μ’ αρέσει, τότε θέλω λιγότερο χρόνο. 

− Μερικές φορές μας αρέσουν τα παιχνίδια και μερικές άλλες όχι. 

− Πολλές φορές παίζουμε ωραία παιχνίδια και θα θέλαμε να κρατάει 

περισσότερο η ώρα. Άλλες φορές θα θέλαμε να μην κρατάει πολλή ώρα το 

μάθημα, επειδή δεν κάνουμε πολύ ωραία παιχνίδια και αυτά μας είναι ήδη 

γνωστά. 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική 

αγωγή; 

− Με το θέατρο. 

− Με παραστάσεις. 

− Με επαγγέλματα. 

− Παντομίμες. 

− «Μουσικές καρέκλες». 

− Με καραγκιόζη. 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε κάποια άλλα; 

− Μερικές φορές προτιμούμε άλλα. 

− Τώρα τελευταία δεν παίζουμε πολύ «μουσικές καρέκλες» και θα ήθελα να 
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παίξουμε. 

− Να παίξουμε τυφλόμυγα. 

− Θέατρο σκιών. 

− Κουκλοθέατρο. 

− Να παίζουμε κάποια παιχνίδια, που χρειάζονται γράψιμο. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο ολοήμερο, η κυρία σας παίζει καθόλου 

μαζί σας;  

− Κάποιες φορές παίζει και κάποιες άλλες όχι. Παίζει μαζί μας, όταν παίζουμε 

παντομίμα και μας βοηθάει. 

− Κάποιες φορές ναι, παίζει μαζί μας. Ας πούμε, αν δεν παίζουμε σωστά μας 

βοηθάει και αν παίζουμε σωστά δεν μας βοηθάει. 

− Όταν παίζουμε, η κυρία μας παρακολουθεί και αν δει ότι υπάρχει πρόβλημα 

στο παιχνίδι έρχεται και μας βοηθάει. 

− Όταν είναι δύσκολο το παιχνίδι και δεν το έχουμε ξαναπαίξει μας βοηθάει 

και η κυρία.  Είναι αρκετά δύσκολα παιχνίδια. 

− Παίζει μόνο για να μας βοηθήσει.  

− Κάποιες φορές παίζει, όταν μας δείχνει ένα καινούριο παιχνίδι, για να μας 

δείξει πως παίζεται αυτό. 

− Σας αρέσει που η κύρια σας της θεατρικής αγωγής παίζει μαζί σας;  

− Μας αρέσει, γιατί μας βοηθάει να μάθουμε περισσότερα πράγματα και γιατί 

περνάμε ωραία. 

− Γιατί κάποιες φορές που δεν έχουμε καταλάβει το παιχνίδι αυτή μας 

βοηθάει και το καταλαβαίνουμε. 

− Επειδή πολλές φορές παίζουμε μαζί πολύ ώρα και αυτό είναι ευχάριστο. 

− Στα παιχνίδια που παίζετε στη θεατρική αγωγή, χωρίζεστε σε ομάδες ή 

παίζετε συνήθως μόνοι σας; 

− Η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες, αγόρια – κορίτσια. Μετά παίζουμε μόνοι 

μας, γιατί έχουμε μάθει τα παιχνίδια. 

− Είναι πολύ ωραίο να παίζεις μόνος, χωρίς να έχεις βοήθεια. 

− Άμα δεν μας χώριζε η κυρία, μπορεί να τσακωνόμαστε. 

− Αν δεν μας χώριζε η κυρία σε ομάδες, θα μαλώναμε. 

− Σας αρέσει να συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας;  
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− Πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να πάρουμε και άλλες ιδέες. 

− Αν είμαστε ενωμένοι είναι καλύτερα. Επειδή μπορούμε να σκεφτούμε πιο 

πολλά πράγματα. 

− Μερικές φορές βρίσκουν οι συμμαθητές μας ιδέες και τις περισσότερες 

φορές αυτές είναι σωστές. 

− Μερικά παιχνίδια που παίζουμε είναι παιχνίδια σκέψης και δε μπορούμε να 

τα κάνουμε ο καθένας μόνος του.  Είναι καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί. 

− Επεξεργαζόμαστε, δηλαδή, στο μυαλό μας ιδέες και των άλλων και δικές 

μας. 

− Τσακώνεστε καθόλου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας στα διάφορα 

παιχνίδια που κάνετε στη θεατρική αγωγή; 

− Μερικές φορές τσακωνόμαστε, μερικές άλλες όχι. Τσακωνόμαστε, όταν 

διαφωνούμε. 

− Πολλές φορές τσακωνόμαστε, όταν μας λένε «γιατί δεν έκανες αυτό που σου 

είπα» και άλλα τέτοια. 

− Μαλώνουμε στο ποιος θα κάνει το παιχνίδι. 

− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια 

που ετοιμάζει η κυρία σας; 

− Ναι, γιατί κάνω και τα δικά μου πράγματα. 

− Διασκεδάζω με τους φίλους μου και λέω και τη γνώμη μου. 

− Ναι, γιατί είναι πιο διασκεδαστικά να παίζεις. Να κάθεσαι και να κοιτάζεις  

τους άλλους είναι βαρετό. 

− Εμένα προσωπικά μου αρέσει να είμαι σε ομάδα, να μη δουλεύω μόνη μου, 

επειδή είναι πολύ ωραία να συνεργάζεσαι και να παίζεις με τους φίλους 

σου. 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

− Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι!! Κάποιες φορές δεν ξέρουμε το 

παιχνίδι και αυτό μας δυσκολεύει. Έτσι ρωτάμε την κυρία. 

− Όχι και πολύ συχνά. Ξέρουμε και πολλά παιχνίδια και έτσι μας διευκολύνει 

να μην χάνουμε χρόνο και να παίζουμε περισσότερο. 

− Θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 
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−  Υπάρχει κάποιος που ζωγραφίζει εκείνη την ώρα ή κάνει άλλα πράγματα. 

− Υπάρχει κάποιος μαθητής, που έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Η κυρία νευριάζει 

πάρα πολύ με αυτόν, αλλά του μιλάει με ευγενικό τρόπο, γιατί αγαπάει τα 

παιδιά. Γι’ αυτό επέλεξε αυτό το επάγγελμα. 

− Ναι, σε λίγα παιδιά δεν αρέσει, γιατί αυτά νομίζουν ότι είναι βαρετό 

μάθημα. 

− Ναι, γιατί θέλουν να παίζουν μόνο αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν το 

παιχνίδι. 

− Ναι, γιατί πιστεύουν ότι το μάθημα της θεατρικής αγωγής είναι βαρετό, όσο 

κανένα άλλο μάθημα. 

− Υπάρχουν αρκετά παιδιά στην τάξη που νομίζουν ότι είναι το πιο βαρετό 

μάθημα του ολοήμερου. 

− Πολλές φορές χαλάνε το παιχνίδι και ύστερα οι άλλοι είναι παραπονεμένοι. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, θεωρείτε ότι η κυρία σας δυσκολεύεται να 

κάνει το μάθημα της; Για ποιο λόγο; 

− Μερικές φορές δυσκολεύεται, όταν κάνουμε φασαρία. 

− Φυσικά και δυσκολεύεται. 

− Αντιθέτως, η κυρία δεν δυσκολεύεται καθόλου, επειδή μας κάνει για 

δεύτερη χρονιά και μας ξέρει καλύτερα. 

− Δυσκολεύεται πολλές φορές να μας πει πώς να παίξουμε ένα παιχνίδι, γιατί 

εμείς φωνάζουμε ή μιλάμε. 

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας; 

− Εμένα μου αρέσει αυτό το μάθημα και δεν θέλω να αλλάξει κάτι. 

− Εγώ θα ήθελα να αλλάξει κάτι!! Παίζουμε όλο τα ίδια παιχνίδια και 

βαριόμαστε. 

− Εγώ θα ήθελα να αλλάξει ο χρόνος. Να κρατάει περισσότερο χρόνο το 

μάθημα. 

− Θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα παιχνίδια. 

− Θα ήθελα να φέρονται καλύτερα τα παιδιά. 

− Θα ήθελα μία μέρα να πάμε με την κυρία να παίξουμε στο προαύλιο. Αυτό 

θα ήταν πιο ενδιαφέρον. 
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− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; Αν ναι, τι θα ήταν αυτό που 

πρέπει να αλλάξει; 

− Να έρχονταν και άλλοι δάσκαλοι, να μιλούσαμε, να παίζαμε έξω. Έτσι θα 

ήταν πιο ευχάριστο το μάθημα. 

− Μερικά παιδιά να αλλάξουν τρόπο συμπεριφοράς. Καμιά φορά τα παιδιά 

προσβάλλουν κάποια άλλα ή κάνουν φασαρία. 

− Πολύ σημαντική για μένα είναι η κρεμάλα, για να μάθουμε να παίζουμε 

σωστά. 

− Θα ήθελα μία μέρα να πάμε σε ένα θέατρο. 

− Να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι παράσταση, για να δει η κυρία πόσο καλά 

έχουμε εξασκηθεί. 

− Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μαθαίναμε ποιήματα για τις γιορτές. 

− Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!! Σας εύχομαι καλή πρόοδο 

στα μαθήματά σας!! 
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Αριθμός Συνέντευξης: 14 

 

26 Απριλίου 2010 

 

Χανιά, 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Τάξη: Δ’,  

 

Αριθμός Μαθητών : 10 

 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Ναι, γιατί κάνουμε διάφορα παιχνίδια, ασχολίες και μαθαίνουμε και πράγματα, 

που δεν ξέρουμε!! 

− Το ίδιο!! 

− Ναι, γιατί η κυρία βρίσκει ωραία παιχνίδια και διασκεδάζουμε με αυτήν!! 

− Το ίδιο!! 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες δραστηριότητες 

στο ολοήμερο σχολείο; Αν ναι, για ποιο λόγο;  

− Περίπου!! Εμένα πιο πολύ μου αρέσει η Γυμναστική, γιατί ο κύριος μας αφήνει 

να παίζουμε διάφορα παιχνίδια, που θέλουμε!! 

− Η θεατρική αγωγή μου αρέσει μέτρια, γιατί εκεί παίζουμε παιχνίδια, αλλά στη 

Γυμναστική αθλούμαστε κιόλας!! 

− Εμένα μου αρέσουν και τα δύο το ίδιο!! 

− Εμένα μου αρέσει λίγο η θεατρική αγωγή. Πιο πολύ μου αρέσουν τα Αγγλικά και 

η Γυμναστική!! 

− Εμένα μου αρέσει πιο πολύ η θεατρική αγωγή, γιατί εκεί παίζουμε και κάνουμε 

διάφορες ασχολίες!! 

− Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ η θεατρική αγωγή και η Γυμναστική, γιατί εκεί 

δεν βαριόμαστε ποτέ!! 

− Εμένα μου αρέσει πιο πολύ η θεατρική αγωγή, γιατί πάντα βρίσκουμε ένα 

συγκεκριμένο παιχνίδι, που αρέσει σε όλους! 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Στο Α2. Στην αίθουσα, που κάνει μάθημα και το πρωί η πρώτη τάξη!! 

− Είναι άνετος ο χώρος αυτός; 

− Ναι είναι άνετος ο χώρος!! Δεν μας δυσκολεύει, γιατί παίζουμε με τα θρανία, 

στεκόμαστε σε μία θέση!! 
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− Κι αν χρειαστούμε χώρο, μετακινούμε τα θρανία!! 

− Δεν μας βολεύει και πολύ ο χώρος αυτός, γιατί υπάρχουν τα θρανία.  Αν 

κάνουμε κανένα θέατρο, δεν μπορούμε να κινηθούμε άνετα σε αυτόν!! 

− Θα θέλατε να κάνετε το μάθημα της θεατρικής αγωγής σε άλλο χώρο; Αν ναι, 

σε ποιο χώρο; 

− Ναι, θα ήθελα να υπάρχει ένας χώρος ευρύχωρος, που δεν θα έχει πολλά 

πράγματα μέσα για να μη μας εμποδίζουν αυτά!! 

− Επειδή εκεί που κάνουμε τώρα θεατρική αγωγή είναι επικίνδυνα, γιατί έχει 

πολλά θρανία και γωνίες!! Μπορούμε να πέσουμε και να ανοίξουμε κανένα 

κεφάλι!! 

− Εμείς πέρυσι είχαμε βγει έξω στην αυλή και κάναμε μάθημα!! Είναι καλύτερα 

εκεί, γιατί δεν χτυπάμε!! 

− Ναι, θα θέλαμε να αλλάξουμε αίθουσα στη θεατρική αγωγή. Να πάμε σε μια 

άλλη, που δεν θα έχει πολλά θρανία, για να μην χάνουμε χρόνο, όταν τα 

μετακινούμε!! 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο; 

− Τίποτα!! Δεν χρησιμοποιούμε πράγματα!! 

− Χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και την κίνηση μας!! 

− Επιτραπέζια!! 

− Χαρτιά, καρτέλες, που γράφουμε τους πόντους, που κερδίζουμε!! 

− Και η κυρία μας φέρνει μερικά απλά πράγματα, όπως κουτιά. 

− Κατασκευές μπορούμε να κάνουμε!! 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που η κυρία σας δεν 

σας αφήνει να το πειράξετε; 

− Θα θέλαμε να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι με μπάλα!! Να παίξουμε «ψείρες». 

− Παίζουμε πολύ σπάνια, κάτι με μπάλα!! 

− Θέλετε όταν να παίζετε, να χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα αντικείμενα και για 

ποιο λόγο; 

− Θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε λίγα αντικείμενα, για να έχουμε περισσότερη 

κίνηση στα χέρια, παρά με τα υλικά!! 
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− Να έχουμε περισσότερη κίνηση με το σώμα μας!! Να δουλεύει το μυαλό μας!! 

Και να διασκεδάζουμε!! 

− Αν θέλουμε να βγάλουμε κάτι καλό, να το κάνουμε από τη φαντασία μας και όχι 

να κρατάμε κάτι!! 

− Αν έχουμε πολλά πράγματα, θα αργήσουμε να τα μαζέψουμε και τότε χάνουμε 

χρόνο!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας, αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια;  

− Όχι!! 

− Όχι, μας λέει απλώς τι θα παίξουμε!! 

− Για ποιο λόγο νομίζετε ότι το κάνει αυτό; 

− Για να καταλάβουμε εμείς μόνοι μας ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού και 

πώς αυτό παίζεται!! 

− Για να μην χάσουμε και πολύ χρόνο!! 

− Για να καταλάβουμε μόνοι μας το παιχνίδι!! 

− Για να μην χάσουμε και πολύ χρόνο, γιατί μπορεί το παιχνίδι, που θα κάνουμε, 

να είναι μεγάλο!! 

− Τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο, τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον κύριο ή την κυρία 

σας; 

− Όχι δεν τα παίζουμε με την κυρία το πρωί!! 

− Όχι δεν τα παίζουμε, γιατί έχουμε άλλες ασχολίες με το δάσκαλο το πρωί! Να 

διαβάσουμε!! 

− Ο κύριος ή η κυρία που έχετε το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με την κυρία της 

θεατρικής αγωγής στο Ολοήμερο;  

− Όχι, γιατί κάποιοι κύριοι φεύγουν πάρα πολύ νωρίς. Με την κυρία της θεατρικής 

αγωγής έχουμε μάθημα την τελευταία ώρα του ολοήμερου. 

− Το ίδιο!! 

− Νομίζετε ότι η κυρία της θεατρικής αγωγής προτιμάει να παίζει ορισμένα 

παιχνίδια μαζί σας;  

− Όχι!! 

− Εγώ λέω όχι, γιατί αυτή ξέρει πάρα πολλά παιχνίδια και παίζουμε σε κάθε 



 495 

μάθημα κάτι διαφορετικό!! 

− Θεωρείτε ότι κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε φορά;  

− Η κυρία μας κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Διαφορετικά!! 

− Ποτέ ως τώρα δεν έχουμε παίξει το ίδιο παιχνίδι!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα παιχνίδια 

που  έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

− Ναι, τις περισσότερες φορές μας φτάνει ο χρόνος!! 

− Τις λιγότερες φορές δεν μας φτάνει!! 

− Τις περισσότερες φορές μας φτάνει ο χρόνος!! 

− Πότε δηλαδή δεν σας φτάνει ο χρόνος; 

− Όταν είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και μπορεί κάποια παιδιά να είναι άτακτα!! 

− Όταν καμιά φορά η κυρία μας αργεί να έρθει!! 

− Όταν είναι μεγάλης διάρκειας τα παιχνίδια και αργούν να τελειώσουν!! 

− Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο 

Σχολείο; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

− Ναι, θα ήθελα η θεατρική αγωγή στο ολοήμερο να κρατάει πιο πολύ ώρα, γιατί 

περνάμε ωραία!! 

− Εγώ θα ήθελα να έχουμε θεατρική αγωγή κάθε μέρα, γιατί παίζουμε διάφορα 

παιχνίδια, που δεν ξέρουμε και τα μαθαίνουμε!! 

− Ναι, θα ήθελα η θεατρική αγωγή στο ολοήμερο να κρατάει πιο πολύ ώρα, γιατί 

περνάμε ωραία και διασκεδάζουμε με την κυρία!! 

− Κι εγώ θα ήθελα το ίδιο, γιατί η κυρία κάθε φορά μας βάζει ωραία παιχνίδια!! 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή 

στο Ολοήμερο; 

− Παιχνίδια συνεργασίας!! 

− Επαγγέλματα!! 

− Θέατρο παίζουμε. Την τελευταία φορά μας είχε πει ένα παιχνίδι, όπου κάποιος 

είχε ένα πρόβλημα και ερχόταν ο διπλανός του και του έλεγε αυτός τρόπους για 

να το ξεπεράσει!! 

− Ή μας δίνει η κυρία προϊόντα για να τα διαφημίσουμε!! 

− Παντομίμα!! 



 496 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

− Ναι, μας αρέσουν, γιατί είναι διασκεδαστικά!! 

− Μας αρέσουν τα θέματα αυτά, επειδή μαθαίνουμε και καινούργια παιχνίδια!! 

− Μας αρέσουν, επειδή περνάμε την ώρα μας!! 

− Μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και πολλά παιχνίδια, τα οποία μπορούμε να 

παίξουμε και με τους φίλους μας!! 

− Περνάει ωραία ο χρόνος μας!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, η κυρία σας παίζει καθόλου μαζί 

σας;  

− Όχι, η κυρία μας δεν παίζει!! Απλά, όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος, αυτή μας 

εξηγεί πως πρέπει να γίνεται σωστά!! 

− Καμιά φορά παίζει, καμιά φορά δεν παίζει!! 

− Καμιά φορά παίζει μαζί μας!! Τις περισσότερες φορές όμως δεν παίζει μαζί 

μας!! 

− Καμιά φορά παίζει η κυρία στο θέατρο!! Κάνει κανένα ρόλο, αν είμαστε λίγα 

παιδιά!! 

− Σας αρέσει, που η κυρία σας παίζει μαζί σας; 

− Ναι, γιατί και αυτή είναι σαν παιδί!! Και αυτή πρέπει να παίζει!! 

− Ναι, γιατί διασκεδάζουμε λίγο περισσότερο, όταν παίζει η κυρία μαζί μας!! 

− Διασκεδάζει κι αυτή, αφήνεται ελεύθερη και περνάει καλά μαζί μας!! 

− Καταλαβαίνουμε καλύτερα το παιχνίδι, όταν το κάνει η ίδια η κυρία πρώτα!! 

− Στα παιχνίδια που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή, χωρίζεστε σε 

ομάδες ή παίζετε συνήθως μόνοι σας; 

− Παίζουμε συνήθως μόνοι μας, χωρίς ομάδες, όλοι μαζί!! 

− Συνήθως γινόμαστε ομάδες, αλλά παίζουμε και μόνοι μας!! 

− Συνήθως μόνοι μας!! Παίζουμε και με ομάδες!! 

− Η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες!! 

− Καμιά φορά παίζουμε μόνοι μας και καμιά φορά η κυρία μας χωρίζει σε 

ομάδες!! 

− Σας αρέσει στη θεατρική αγωγή στο ολοήμερο σχολείο να συνεργάζεστε με 

τους συμμαθητές σας; Για ποιο λόγο; 
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− Ναι μας αρέσει να συνεργαζόμαστε, γιατί αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 

μόνοι μας, θα μας βοηθήσει ο διπλανός μας!! 

− Ναι, γιατί ερχόμαστε πιο κοντά στους άλλους!! 

− Ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο να δίνει και ο άλλος ιδέες και εσύ!! 

− Ναι, επειδή είναι ωραίο να συνεργάζονται τα παιδιά!! 

− Ναι, γιατί έτσι συνεργαζόμαστε και μπορούμε να το κάνουμε και στο μέλλον 

αυτό!! 

− Τσακώνεστε καθόλου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας στα διάφορα 

παιχνίδια που κάνετε στη θεατρική αγωγή; 

−  Λίγο τσακωνόμαστε!! 

− Δεν τσακωνόμαστε πολύ συχνά!! Απλώς, όταν η κυρία βάζει παιχνίδια, που δεν 

αρέσουν σε κάποιον, γίνεται τότε ένας ψιλοτσακωμός!! 

− Μαλώνουμε λίγο, γιατί πολλές φορές είμαστε παιδιά από διαφορετικά τμήματα 

στην τάξη!! 

− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, 

που ετοιμάζει η κυρία σας; 

− Ναι, γιατί διασκεδάζουμε μαζί με την κυρία, που μας λέει πράγματα να 

κάνουμε!! 

− Ναι μας αρέσει να παίρνουμε μέρος σε αυτά, γιατί μπορούμε να παίζουμε πιο 

πολύ και πιο καλά!! 

− Καμιά φορά ναι!! Αν είναι ωραίο παιχνίδι, αν μας αρέσει έτσι όπως το ακούμε!! 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

− Ναι, γιατί μερικές φορές η κυρία μας μπερδεύει!! Παίζουμε ένα παιχνίδι και 

αυτή μας μπερδεύει με τους αριθμούς!! 

− Μας δυσκολεύουν λίγο, γιατί κάποια παιχνίδια δεν είναι και τόσο εύκολα για να 

τα καταλάβεις!! 

− Μας δυσκολεύει λίγο, όταν δεν είμαστε στο κλίμα του παιχνιδιού!! 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 

−  Είναι λίγοι αυτοί, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή. Δεν ξέρω όμως 

γιατί δεν τους αρέσει το μάθημα!! 

− Είναι λίγοι αυτοί, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή. Αυτοί μπορεί να 

βαριούνται ή να είναι κουρασμένοι. 
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− Σε ορισμένους δεν αρέσει, επειδή αυτοί βαριούνται να παίξουν!! 

− Μπορεί αυτοί να έχουν παίξει πιο πριν ένα κουραστικό παιχνίδι και να έχουν 

κουραστεί από αυτό!! 

− Είναι λίγοι αυτοί, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο, θεωρείτε ότι η κυρία σας 

δυσκολεύεται να κάνει το μάθημα της; Για ποιο λόγο; 

− Ναι, γιατί αυτή θα πρέπει να βρει παιχνίδια!! 

− Η κυρία μας δυσκολεύεται μερικές φορές, γιατί ορισμένα παιδιά φωνάζουν 

μέσα στην τάξη και είναι δύσκολο αυτή να θυμάται όλα τα παιχνίδια, που έχει 

σκεφτεί!! 

− Η κυρία μας δυσκολεύεται να κάνει το μάθημά της, διότι ορισμένα παιδιά 

γκρινιάζουν για τα παιχνίδια, δεν τα θέλουν  και κάνουν φασαρία!! 

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας;  

− Έτσι, όπως είναι το μάθημα, είναι μια χαρά!! 

− Όχι δεν θα ήθελα να αλλάξει κάτι!! 

− Ναι θα θέλαμε να παίζουμε και παιχνίδια, που έχουν μπάλα!! 

− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; 

− Όχι!! 

− Όχι, γιατί τα παιχνίδια είναι διασκεδαστικά!! 

− Να έχουμε περισσότερες μέρες της εβδομάδας θεατρική αγωγή!! 

− Να μπούνε κανόνες και όροι στα παιχνίδια!! 

− Να παίζουμε και ορισμένα παιχνίδια με μπάλα!! Και να κάνουμε έξω το μάθημα 

μας στην αυλή, που έχει χώρο!! 

− Να παίζουμε παιχνίδια, που θα αρέσουν σε όλους!! 

− Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!! Καλή πρόοδο στα μαθήματά 

σας!! 
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Αριθμός Συνέντευξης: 16 

 

27 Απριλίου 2010 

 

Χανιά, 5
ο

 Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Τάξεις: Γ’, Δ’, Ε’,  

Αριθμός Μαθητών : 13 

 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί παίζουμε πολλά παιχνίδια και μαθαίνουμε πολλά 

πράγματα σε αυτή!! 

− Μου αρέσει πολύ η θεατρική αγωγή, γιατί κάνουμε πράγματα διασκεδαστικά!! 

− Η θεατρική αγωγή είναι πολύ ωραία!! Μαθαίνουμε πολλά παιχνίδια και 

διασκεδάζουμε!! 

− Η θεατρική αγωγή μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε αυτήν κάνουμε πράγματα, 

που μας κάνουν να γελάμε!! 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες δραστηριότητες 

στο Ολοήμερο Σχολείο; Για ποιο λόγο;  

− Ναι, γιατί αυτή έχει πολλά ωραία παιχνίδια!! 

− Ναι, γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα και διασκεδάζουμε!! 

− Τα έχουμε ξανακάνει αυτά τα πράγματα και μας αρέσουν!! 

− Η θεατρική αγωγή μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί παίζουμε πολύ αστεία παιχνίδια 

και γελάμε πολύ!! 

− Εγώ προτιμώ τη θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε ομαδικά παιχνίδια και έτσι 

μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε!! 

− Εμένα μου αρέσουν κι άλλες δραστηριότητες, όπως η Γυμναστική, η 

Ζωγραφική!! 

− Η θεατρική αγωγή μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μαθαίνουμε πράγματα για τον 

κόσμο, τα ζώα!! 

− Η θεατρική αγωγή μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μαθαίνουμε πράγματα και 

διασκεδάζουμε!! 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Στην τάξη μας!! Στην αίθουσα του ολοήμερου!! 

 

− Είναι άνετος ο χώρος αυτός; 
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− Ναι!! 

− Εμένα δεν με βολεύει πολύ, γιατί καθόμαστε σε καρέκλες και δεν γίνεται να 

σηκωθούμε εύκολα!! 

− Ούτε εμένα με βολεύει ο χώρος!! Είναι μικρός, έχει πολλά θρανία και δεν 

μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα σε αυτόν!! 

− Εμένα μου αρέσει λίγο ο χώρος, αλλά θα μπορούσε να γίνει και καλύτερος!! 

−   Εμένα δεν μου αρέσει ο χώρος, γιατί έχει πολλά θρανία και δεν μπορούμε να 

περάσουμε εκεί που θέλουμε!! 

− Εμένα με βολεύει ο χώρος, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε θέση στα θρανία, να 

κάνουμε διάφορα πράγματα!! 

− Δεν μου αρέσει ο χώρος, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε άνετα!! 

− Έχει πολλά θρανία απλωμένα παντού, και έτσι δεν μπορούμε να κινηθούμε 

εύκολα!! 

− Θα θέλατε να κάνετε το μάθημα της θεατρικής αγωγής σε άλλο χώρο;  

− Ναι, γιατί θα ήταν πιο ωραία να πηγαίναμε σε μεγάλο χώρο, για να μπορούμε 

να κάνουμε αυτό, που θέλουμε!! 

− Ναι, γιατί άμα είναι στενός ο χώρος, δεν μπορούμε να κινηθούμε!! Άμα είναι 

μεγάλος, τότε μπορούμε!! 

− Αν έχουμε μεγάλο χώρο, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε πιο άνετα!! 

− Ναι, γιατί θα ήταν πιο μεγάλο το ολοήμερο και θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε 

πολλά πράγματα!! 

− Εμένα δεν με πειράζει να είμαστε και σε αυτήν την τάξη!! Και αυτή με βολεύει 

και οι άλλες τάξεις το ίδιο!! Αλλά θα ήταν καλύτερο να είμαστε σε μεγάλη 

αίθουσα!! 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο; 

− Χρησιμοποιούμε κάλτσες και μάτια!! 

− Χρησιμοποιούμε πλαστελίνη. Ζωγραφίζουμε πράγματα!! 

− Χρησιμοποιούμε και διάφορα υλικά, όπως σκοινιά!! 

− Παπούτσια!! 

− Καρτέλες!! 
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− Χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα, αλλά το καλύτερο από όλα είναι η φαντασία 

μας!! 

− Η κυρία μας δίνει κάτι κάρτες, όπου πάνω τους γράφουν κάτι!! Και αυτό που 

γράφουν, το κάνουμε εμείς!! 

− Χρησιμοποιούμε χαρτόνι, χαρτάκια!! 

− Χρησιμοποιούμε μαρκαδόρους και ξυλομπογιές, ζωγραφίζουμε σε χαρτόνια!! 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που η κυρία σας δεν 

σας αφήνει να το πειράξετε; 

− Όχι!! 

− Όχι, γιατί άμα είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, θα τη στεναχωρούσαμε!! 

− Όχι, γιατί αν το χαλάσουμε, αυτή θα μας μαλώνει!! 

− Ναι, γιατί και αυτά τα πράγματα που έχουμε, είναι αρκετά!! 

− Όχι!! 

− Ναι, δεν μας αφήνει να πειράξουμε ένα κουτί, που έχει μέσα δικά της υλικά!! 

− Θέλετε όταν να παίζετε, να χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα αντικείμενα και για 

ποιο λόγο; 

− Θέλουμε να χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα, γιατί μπορούμε να κάνουμε πιο 

πολλά πράγματα με αυτά!! 

− Θέλουμε να χρησιμοποιούμε λίγα πράγματα, γιατί έτσι δεν ξοδεύουμε πολλά 

χρήματα!! 

− Θέλουμε να χρησιμοποιούμε λίγα πράγματα, γιατί τα πολλά πράγματα θέλουν 

και πολλά άτομα. Μπορεί εμείς να χωριστούμε σε ομάδες και να μην φτάνουν 

τα άτομα!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας, αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια; 

− Όχι!! 

− Όχι, επειδή αυτή λέει, ότι είναι πιο ωραίο να παίζουμε πρώτα και μετά να 

ανακαλύπτουμε τι παίξαμε!! 

− Όχι, αλλά εγώ θα ήθελα καλύτερα να μας το έλεγε, για να το καταλάβουμε και 

να ξεκινήσουμε!! 

− Όχι, η κυρία δεν μας λέει τίποτα, γιατί θέλει να μας κάνει έκπληξη!! 
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− Τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο, τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον κύριο ή την κυρία 

σας; 

− Όχι, γιατί η κυρία της θεατρικής αγωγής μας κάνει παιχνίδια!! 

− Όχι, γιατί το πρωί διαβάζουμε, ενώ με την κυρία της θεατρικής αγωγής παίζουμε 

παιχνίδια!! 

− Όχι, γιατί είναι καλύτερο πρώτα να διαβάζουμε και με την κυρία της θεατρικής 

αγωγής να διασκεδάζουμε!! 

− Ο κύριος ή η κυρία που έχετε το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με την κυρία της 

θεατρικής αγωγής στο Ολοήμερο; 

− Όχι, γιατί  η κυρία της θεατρικής αγωγής έρχεται, όταν σχολάσουμε!! 

− Όχι, γιατί  αυτοί οι δύο δεν γνωρίζονται!! 

− Όχι, γιατί  αυτοί οι δύο δεν προλαβαίνουν να συναντηθούν!! 

− Γιατί η καθεμία κάνει άλλα θέματα!! 

− Η κυρία της θεατρικής αγωγής προτιμάει να παίζει ορισμένα παιχνίδια μαζί 

σας;  

− Μας κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! Γιατί, αν μας έκανε τα ίδια, δεν 

θα είχε πλάκα και θα βαριόμασταν!! 

− Εσείς θεωρείτε ότι αυτή κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε 

φορά;  

− Κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Διαφορετικά!! 

− Διαφορετικά κάνει, γιατί δεν πρέπει να παίζουμε συνέχεια τα ίδια παιχνίδια!! 

Πρέπει να διασκεδάζουμε με πολλά παιχνίδια!! 

− Μας κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, 

γιατί αλλιώς θα βαριόμουνα!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, ο χρόνος σας φτάνει για να 

παίξετε τα παιχνίδια, που  έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

− Ναι μας φτάνει!! 

− Μερικές φορές μας φτάνει!! Δεν μας φτάνει ο χρόνος, όταν μερικά παιδιά 

αργούν να έρθουν από το διάλειμμα.  Η κυρία δεν ξεκινάει το μάθημα, μέχρι 

αυτά να έρθουν!! 
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− Ο χρόνος δεν μας φτάνει συνήθως, γιατί κάποιοι αργούν να έρθουν στο 

ολοήμερο!! 

− Δεν μας φτάνει ο χρόνος μερικές φορές, γιατί κάποια παιχνίδια μας αρέσουν και 

τα παίζουμε περισσότερη ώρα!! 

− Δεν μας φτάνει ο χρόνος πάντα, γιατί μερικά παιδιά μπορεί να κάνουν φασαρία, 

η κυρία να τα μαλώνει και να περνάει έτσι η ώρα!! 

−  Δεν φτάνει πολύ ο χρόνος, γιατί είναι πολλά παιδιά!! 

− Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά παιχνίδια, γιατί μερικά από αυτά 

κρατούν πολλή ώρα!! 

− Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο 

Σχολείο; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

− Ναι, γιατί τα παιχνίδια, που παίζουμε έχουν πολλή πλάκα!! 

− Ναι, γιατί είναι διασκεδαστικό μάθημα και θα ήθελα να είχε και ακόμα 

περισσότερα παιχνίδια!! 

− Ναι, γιατί περνάμε ωραία!! 

− Ναι, γιατί διασκεδάζουμε πολύ!! 

− Ναι, γιατί είναι ωραία να παίζουμε πολλά παιχνίδια!! 

− Ναι, γιατί περνάει ο χρόνος μας ωραία!! 

− Ναι, γιατί διασκεδάζουμε με τα παιχνίδια!! 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή 

στο Ολοήμερο; 

− Το θέατρο. 

− Τα παιχνίδια. 

− Πολλά και διαφορετικά παιχνίδια. 

− Παντομίμα. 

− Ζωγραφική. 

− Κάνουμε κατασκευές. 

− Φτιάχνουμε πράγματα με διάφορα υλικά. 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

− Μου αρέσουν τα θέματα αυτά, γιατί τα παιχνίδια, που παίζουμε, δεν τα ξέρω!! 

− Εγώ προτιμώ τα θέματα, που μας βάζει η κυρία, γιατί αυτά είναι πολλά, ωραία 

και δεν βαριόμαστε!! 
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− Εγώ προτιμώ τα θέματα, που μας βάζει η κυρία, γιατί αυτά είναι ωραία και 

διασκεδαστικά!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, η κυρία σας παίζει καθόλου μαζί 

σας;  

− Δεν παίζει η κυρία μας μαζί μας, επειδή θέλει να δει πως τα κάνουμε εμείς τα 

παιχνίδια!! 

− Δεν παίζει η κυρία μας μαζί μας, γιατί θέλει να μας βλέπει να γελάμε!! 

− Μερικές φορές αυτή ζωγραφίζει μαζί μας!! 

− Θα θέλατε η κυρία σας να παίζει πιο πολύ μαζί σας; 

−  Ναι, γιατί αυτό θα είχε πιο πολύ πλάκα!! 

− Ναι, γιατί θα διασκεδάζει κι αυτή μαζί μας!! 

− Ναι, γιατί θα περνάει καλά μαζί μας!! 

− Ναι, γιατί θα περνάμε και οι δυο καλά!! 

− Στα παιχνίδια που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή, χωρίζεστε σε 

ομάδες ή παίζετε μόνοι σας; 

− Παίζουμε μόνοι μας!! 

− Μερικές φορές μας χωρίζει και η κυρία σε ομάδες, γιατί δεν φτάνουν τα 

παιδιά!! 

− Μας χωρίζει η κυρία σε ομάδες μερικές φορές, γιατί πιστεύει ότι το ομαδικό 

παιχνίδι είναι πιο ωραίο!! 

− Μας χωρίζει η κυρία σε ομάδες, γιατί μερικά παιχνίδια το θέλουν αυτό!! 

− Μας χωρίζει σε ομάδες, γιατί μερικά πράγματα δεν φτάνουν!! 

− Σας αρέσει να συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας στη θεατρική αγωγή; Για 

ποιο λόγο; 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί το ομαδικό 

παιχνίδι είναι πιο ευχάριστο!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί έτσι είμαστε όλοι 

μαζί μια παρέα και μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί έτσι θα είναι πιο 

ωραία και πιο διασκεδαστικά!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί έτσι φτιάχνω πιο 

ωραία πράγματα και περνάμε όλοι πολύ καλά!! 
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− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί διασκεδάζουμε 

πολύ ωραία!! 

− Τσακώνεστε καθόλου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας στα διάφορα 

παιχνίδια που κάνετε στη θεατρική αγωγή;  

− Όχι ποτέ!! 

− Ποτέ!! 

− Όχι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε!! 

− Όχι δεν τσακωνόμαστε, γιατί είμαστε μια παρέα!! 

− Μερικές φορές τσακωνόμαστε πάνω στο παιχνίδι, όταν κάποιοι παίρνουν τη 

σειρά κάποιου άλλου!! 

− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, 

που ετοιμάζει η κυρία σας; 

− Ναι, γιατί είναι όλα πολύ ωραία παιχνίδια και γελάμε με αυτά!! 

− Ναι, γιατί είναι καινούργια παιχνίδια για εμάς και δεν τα ξέρουμε!! 

− Ναι, γιατί είναι ωραία παιχνίδια και μας διασκεδάζουν!! 

− Ναι, γιατί γελάμε!! 

− Ναι γιατί περνάμε καλά με αυτά!! 

− Ναι, γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι διασκεδαστικά, ωραία και διδακτικά!! 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

− Ναι λιγάκι μας δυσκολεύουν, όταν πρέπει να κάνουμε κάτι αστείο!! 

− Μερικές φορές μας δυσκολεύουν, όταν πρέπει να κάνουμε παντομίμα!! Είναι 

πολύ δύσκολο αυτό για τους άλλους, που παρακολουθούν!! 

− Μερικές φορές μας δυσκολεύουν, όταν πρέπει να κάνουμε τους υπόλοιπους να 

γελάσουν!! 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή;  

− Ναι υπάρχουν συμμαθητές μας, που βαριούνται!! Τα αγόρια προτιμούν να 

παίζουν ποδόσφαιρο!! 

− Μερικά παιδιά δεν έρχονται στη θεατρική αγωγή, γιατί θέλουν να παίζουν άλλα 

παιχνίδια έξω!! 

− Ναι, γιατί είναι κουρασμένα και δεν θέλουν!! 

− Όχι δεν υπάρχουν παιδιά, που δεν τους αρέσει η θεατρική αγωγή!! Εγώ πιστεύω 

ότι τους αρέσει το μάθημα αυτό!! 
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− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο, θεωρείτε ότι η κυρία σας 

δυσκολεύεται να κάνει το μάθημα της; Για ποιο λόγο; 

− Μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύεται η κυρία μας, γιατί ορισμένοι κάνουν 

φασαρία και δεν μπορεί να φωνάζει συνέχεια σε αυτούς!! 

− Όχι δεν δυσκολεύεται η κυρία μας, γιατί είναι πάντα χαρούμενη!! 

− Ναι αυτή δυσκολεύεται, γιατί μερικά παιδιά κάνουν θόρυβο κι άμα φωνάζει 

μπορεί να πονέσει ο λαιμός της!! 

− Μερικές φορές δυσκολεύεται, όταν κάνουν πάρα πολλά παιδιά φασαρία!! Γιατί 

πρέπει αυτή να τους φωνάζει!! 

− Ναι, γιατί συνήθως κάποια παιδιά φωνάζουν μέσα στην τάξη!! 

− Ναι γιατί όταν μιλάνε τα παιδιά και δεν ακούν στο μάθημα, αυτή φωνάζει και ο 

λαιμός της πονάει!! 

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας;  

− Ναι!!! 

− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; 

− Όχι, γιατί καλύτερα να παίζουμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί δεν τα βαριόμαστε και 

είναι ωραία!! 

− Όχι, να μην αλλάξει κάτι!! 

− Όχι γιατί παίζουμε διασκεδαστικά παιχνίδια!! Είναι βαρετό να παίζουμε έξω!! 

− Όχι, γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα!! 

− Όχι, γιατί ό,τι μας λέει η κυρία, πιστεύω ότι είναι καλό για εμάς!! 

− Όχι, γιατί  άμα τελειώσει το μάθημα της θεατρικής αγωγής, στο διάλειμμα 

μπορούμε να παίξουμε ό,τι άλλο θέλουμε!! 

− Ναι, θα ήθελα να άλλαζε αυτή η τάξη και να γινόταν πιο μεγάλη, για να 

μπορούμε να κάνουμε το μάθημά μας ελεύθερα!! 

− Να υπήρχε μία αίθουσα, που θα είχε μόνο την έδρα της κυρίας!! Έτσι θα είχαμε 

πάρα πολύ χώρο!! 

− Να υπήρχε ένας μεγαλύτερος χώρος, χωρίς θρανία και καρέκλες και σχολικά 

πράγματα, αλλά μόνο για εμάς που κάνουμε θεατρική αγωγή!! 

− Να ήταν πιο μεγάλη η αίθουσα, γιατί είναι πολύ μικρή και δεν μπορούμε να 

παίξουμε!! 

− Να είχε η τάξη πιο πολύ χώρο, για να βολευόμαστε καλύτερα!! 
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− Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!! Καλή πρόοδο στα μαθήματά 

σας!! 
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Αριθμός Συνέντευξης: 21 

 

18 Μαΐου 2010 

 

Ηράκλειο,2
ο

  Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Τάξεις: Γ’, Δ’, Ε’, 

Αριθμός Μαθητών : 15 

 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Ναι, γιατί αυτή είναι ωραία!! Παίζουμε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε 

καινούργια πράγματα!! 

− Ναι, γιατί μαθαίνουμε πολλά καινούργια πράγματα!! 

− Ναι, γιατί παίζουμε με διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Διασκεδάζουμε, γελάμε, μαθαίνουμε για τα θέατρο!! 

− Μαθαίνουμε ηθοποιία!! 

− Ναι μου αρέσει, γιατί κάνουμε διάφορα θεατρικά!! 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες δραστηριότητες 

στο Ολοήμερο Σχολείο; Για ποιο λόγο;  

− Ναι, τη βρίσκω πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες 

δραστηριότητες του ολοημέρου, γιατί μου αρέσει και μαθαίνουμε σε αυτή 

πολλά πράγματα!! 

− Ναι, γιατί κάνουμε σε αυτή πολλά παιχνίδια και δραστηριότητες και περνάμε 

ωραία!! 

− Ναι, γιατί παίζουμε!! 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Στην έκτη τάξη. Στην τάξη που γίνεται μάθημα και το πρωί!! 

− Είναι άνετος αυτός ο χώρος; 

− Ναι, είναι άνετος!! 

− Ναι, είναι άνετος αυτός ο χώρος, γιατί έχει μία σκηνή, στην οποία καθόμαστε, 

συζητάμε και λέμε τι θα κάνουμε!! Μπορούμε να παίξουμε άνετα σε αυτόν. 

− Είναι ευρύχωρος!! 

− Είναι ωραία να κάνουμε μάθημα σε αυτόν τον χώρο!! 

− Θα θέλατε να κάνετε το μάθημα της θεατρικής αγωγής σε άλλο χώρο;  

− Όχι!! 
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− Όχι, δεν θα ήθελα να πάμε σε άλλον χώρο. 

− Προτιμώ να κάνουμε θεατρική αγωγή στο χώρο, που κάνουμε κάθε φορά!! 

− Εκεί έχει πιο πολύ χώρο για να παίξουμε. Στις άλλες τάξεις έχει πολύ λίγο χώρο!! 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο; 

− Σεντόνια. 

− Βιβλία. 

− Υφάσματα. 

− Καρέκλες. 

− Καπέλα. 

− Μπάλες. 

− Χαρτιά. 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που η κυρία σας δεν 

σας αφήνει να το πειράξετε; 

− Όχι!! 

− Θέλετε όταν παίζετε στη θεατρική αγωγή, να χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα 

αντικείμενα; Για ποιο λόγο; 

− Θέλω να χρησιμοποιώ πολλά πράγματα, γιατί έτσι θα είναι πιο ωραίο το 

παιχνίδι!! 

− Θέλω να χρησιμοποιώ πολλά πράγματα, διότι αυτό που θα κάνουμε θα είναι 

πιο ωραίο και πιο διασκεδαστικό!! 

− Θέλω να χρησιμοποιώ πολλά πράγματα, γιατί έτσι θα είναι πιο ωραίο και πιο 

διασκεδαστικό για τους άλλους, αυτό που θα κάνουμε!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας, αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε αυτά τα παιχνίδια;  

− Όχι, δεν μας λέει το λόγο, για να είμαστε μυστήριοι!! 

− Για ποιο λόγο νομίζετε ότι το κάνει αυτό; 

− Για να περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα παίξουμε!! 

− Για να είναι πιο φανταστικό το μάθημα!! 

− Για να περάσουμε πιο καλά τη ώρα του μαθήματος!! 

− Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Μας αφήνει να φανταζόμαστε το λόγο!! 
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− Τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο, τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον κύριο ή την κυρία 

σας; 

− Όχι!! 

− Όχι συνήθως!! Τα κάνουμε μερικές φορές!! 

− Ο κύριος ή η κυρία που έχετε το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με την κυρία της 

θεατρικής αγωγής στο Ολοήμερο;  

− Όχι, αυτοί δεν συνεργάζονται. Η κυρία μας δεν ξέρει καν την κυρία της 

θεατρικής αγωγής!! 

− Έχουν διαφορετικές δουλειές!! 

− Η κυρία μας δεν κάθεται στο ολοήμερο!! 

− Οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν ξέρουν την κυρία της θεατρικής αγωγής, γιατί 

αυτή έρχεται πιο αργά. Οι περισσότεροι δάσκαλοι έχουν φύγει τότε!!  

− Νομίζετε ότι η κυρία της θεατρικής αγωγής προτιμάει να παίζει ορισμένα 

παιχνίδια μαζί σας;  

− Όχι!! 

− Κάθε φορά η κυρία της θεατρικής αγωγής μας κάνει και άλλα παιχνίδια!! 

− Θεωρείτε ότι αυτή κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε φορά;  

− Αυτή κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Κάθε φορά η κυρία μας μαθαίνει κάποιο καινούργιο παιχνίδι. Αυτό μας 

διασκεδάζει και μας αρέσει πολύ!! 

− Η κυρία μας κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, ο χρόνος σας φτάνει για να 

παίξετε τα παιχνίδια, που  έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

− Ναι, μας φτάνει ο χρόνος!! 

− Όχι, κάποιες φορές, αν κάνουμε μεγάλα παιχνίδια στο μάθημα, δεν 

προλαβαίνουμε!! 

− Κάποιες φορές, αν έχουμε μαθήματα πολλά, ορισμένα παιδιά διαβάζουν και δεν 

προλαβαίνουν να παίξουν!! 

− Ναι, μας φτάνει πάντα ο χρόνος!! 

− Όταν παίζουμε μεγάλα παιχνίδια, ο χρόνος δεν μας φτάνει!! 
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− Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο 

Σχολείο; Για ποιο λόγο; 

− Ναι, θα ήθελα να κρατάει πιο πολύ ώρα η θεατρική αγωγή στο ολοήμερο, γιατί 

παίζουμε ωραία!! 

− Ναι, γιατί μας αρέσει πολύ το μάθημα αυτό!! 

− Ναι, γιατί αρέσει πολύ σε όλα τα παιδιά η θεατρική αγωγή. Όταν μερικές φορές 

παίζουμε παιχνίδια, αυτά θέλουν περισσότερο χρόνο για να τα τελειώσουμε!! 

− Ναι, γιατί στο μάθημα αυτό κάνουμε πολύ ωραία πράγματα!! 

− Ναι, επειδή στη θεατρική αγωγή κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και παίζουμε!! 

− Ναι, γιατί μας διασκεδάζει και μας χαροποιεί το γεγονός, που έχουμε πολλά 

διαφορετικά παιχνίδια!! 

− Ναι, επειδή κάνουμε πολύ ωραίες δραστηριότητες και παίζουμε διάφορα 

παιχνίδια!! 

− Πολλές φορές μας αρέσει που συζητάμε στο μάθημα!! 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή 

στο Ολοήμερο; 

− Την τελευταία φορά είχαμε παίξει το παραμύθι ο «άρρωστος γίγαντας». 

− Κάνουμε τα αγάλματα!! 

− Ένα παιχνίδι, ας πούμε, είναι το «άστρα 2010, κάτι που μας άρεσε»!! 

− Μια φορά είχαμε παίξει ένα παιχνίδι τρόμου!! 

− Παντομίμα. 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

− Μας αρέσουν τα θέματα της κυρίας, γιατί είναι πολλά και διαφορετικά!! 

− Μου αρέσουν τα θέματα της κυρίας, γιατί διασκεδάζουμε πολύ σε αυτά, 

παίζουμε και κάνουμε διάφορες δραστηριότητες!! 

− Μου αρέσουν τα θέματα της κυρίας, γιατί κάνουμε ωραία πράγματα, παίζουμε 

και κάνουμε πολλές δραστηριότητες!! 

− Προτιμώ τα θέματα της κυρίας, γιατί όλα τα παιχνίδια, που αυτή μας βρίσκει, 

είναι γεμάτα γέλιο, χαρά και ευτυχία!! 

− Μου αρέσουν οι ιστορίες, που έχουν τα θέματα της κυρίας!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, η κυρία σας παίζει καθόλου μαζί 

σας;  
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− Ναι, αυτή παίζει μαζί μας, συνεργάζεται, μας βοηθάει σε κάτι αν χρειαστούμε!! 

− Παίζει πολύ μαζί μας η κυρία και είναι κοντά μας, αν την χρειαστούμε σε κάτι!! 

− Συνήθως η κυρία βλέπει ή μας βοηθάει!! 

− Σας αρέσει που η κυρία σας ώρες-ώρες παίζει μαζί σας;  

− Ναι, γιατί μπορούμε έτσι να καταλάβουμε πιο καλά το παιχνίδι!! 

− Ναι, γιατί αυτή μας κάνει και αστεία!! 

− Ναι, γιατί έτσι το παιχνίδι έχει πιο πολύ πλάκα!! 

− Ναι, γιατί η κυρία μας διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο!!  

− Στα παιχνίδια που κάνετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή, χωρίζεστε σε 

ομάδες ή παίζετε μόνοι σας; 

− Κάποιες φορές η κυρία μας χωρίζει σε ομάδες, και κάποιες άλλες παίζουμε 

μόνοι μας!! 

− Μόνοι μας γινόμαστε ομάδες!! 

− Σας αρέσει στη θεατρική αγωγή να συνεργάζεστε με τους συμμαθητές σας; Για 

ποιο λόγο; 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τα παιδιά, που είναι μαζί μου, γιατί έτσι είναι 

πιο όμορφο το παιχνίδι και πιο δημιουργικό!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους φίλους μου για να γίνει πιο 

διασκεδαστικό το παιχνίδι!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους φίλους μου, γιατί-αν κάνουμε καμιά 

κατασκευή όλοι μαζί-αυτή θα γίνει πιο καλή!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με την ομάδα, γιατί αν κάποιος θέλει κάτι, τότε 

τον βοηθάει ο άλλος!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους φίλους μου, γιατί αυτοί με βοηθούν να 

κάνω πράγματα, που δεν μπορώ μόνος μου!! 

− Ναι, γιατί πολλές φορές κάνουμε ωραία πράγματα και συζητάμε!! 

− Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί άμα δεν ξέρω κάτι, 

αυτοί μου το λένε και με βοηθάνε!! 

− Τσακώνεστε καθόλου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας στα διάφορα 

παιχνίδια της θεατρικής αγωγής;  

− Μερικές φορές τσακωνόμαστε, και μερικές άλλες όχι!! Τσακωνόμαστε, όταν 

κάποιος μας πειράζει.  
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− Άμα έχουμε διαφορετικά θέματα και ιδέες, τότε είναι φυσικό να τσακωθούμε!! 

− Μερικές φορές τσακωνόμαστε, όταν πειράξει ο ένας τον άλλο. 

− Συνέχεια τσακωνόμαστε!! Όταν παίζουν οι άλλοι και τους κοροϊδεύουμε!! 

− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, 

που ετοιμάζει η κυρία σας; 

− Ναι, μας αρέσει πολύ αυτό, γιατί η κυρία το έχει καλοσκεφτεί και το έχει 

ετοιμάσει!! 

− Ναι, γιατί ορισμένα παιχνίδια είναι ωραίο να τα παίζει κάποιος πολλές φορές!! 

− Ναι, γιατί αυτά είναι πιο δημιουργικά και διασκεδαστικά!! 

− Ναι, γιατί τα παιχνίδια, που μας βάζει η κυρία είναι πολύ δημιουργικά και 

διασκεδαστικά για να τα παίξουν όλοι!! 

− Ναι, γιατί κάποια παιχνίδια είναι συναρπαστικά και έχουν πολύ γέλιο!! 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

− Όχι, δεν με δυσκολεύουν τα παιχνίδια αυτά, γιατί θέλουμε πολύ να τα μάθουμε 

και η κυρία δεν μας πιέζει. Είναι και εύκολα!! Γι’αυτό μας αρέσουν!! 

− Αν δυσκολευτούμε κάπου, ρωτάμε την κυρία και αυτή μας απαντάει!! 

− Δεν μας δυσκολεύουν τα παιχνίδια, γιατί αυτά είναι εύκολα και κατανοητά!! 

− Αν δυσκολευτεί κανένα παιδί καμιά φορά, τότε το βοηθάνε οι άλλοι!! 

− Όχι, δεν με δυσκολεύουν τα παιχνίδια αυτά, γιατί είναι εύκολα!! 

− Όχι, δεν με δυσκολεύουν τα παιχνίδια της κυρίας, γιατί είναι πολύ εύκολα και 

διασκεδαστικά!! 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 

Μερικοί κάνουν απλώς φασαρία και δεν μπορούν να κάνουν θεατρική αγωγή!! 

− Πιστεύω ότι υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν, δεν θέλουν να 

ακούσουν την κυρία, κάνουν βλακείες!! 

− Δεν υπάρχουν συμμαθητές μας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή, 

γιατί αυτό το μάθημα αρέσει σε όλα τα παιδιά!! 

− Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι λίγοι, που κάνουν βλακείες!! 

− Δεν τους αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί κάνουν φασαρία και δεν μπορούν να 

ακούσουν την κυρία για το τι θα παίξουμε κάθε φορά!! 

− Δεν τους αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί μάλλον αυτοί βαριούνται το μάθημα 

και δεν τους αρέσουν τα θέματα, που διαλέγει η κυρία μας!! 
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− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο, θεωρείτε ότι η κυρία σας 

δυσκολεύεται να κάνει το μάθημα της; Για ποιο λόγο; 

− Ναι, γιατί κάποια παιδιά κάνουν φασαρία και δεν την αφήνουν καθόλου!! Είναι 

σαν να μην υπάρχει μέσα στην τάξη!! 

− Ναι η κυρία μας δυσκολεύεται, γιατί κάποια παιδιά δεν την αφήνουν να μας πει 

αυτά που θέλει!! 

− Η κυρία μας δυσκολεύεται, γιατί πάρα πολλά παιδιά κάνουν φασαρία και 

ενοχλούν τον άλλο.  

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας;  

− Θα ήθελα να κάναμε πιο πολλές μέρες θεατρική αγωγή, γιατί εγώ πάω 

φροντιστήριο Αγγλικά και δεν μπορώ να παρακολουθώ τη Δευτέρα το μάθημα!!  

− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι, όταν κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Όχι!! 

− Όχι, γιατί αυτά τα παιχνίδια που βρίσκει η κυρία μας είναι ωραία!! 

− Όχι, γιατί στη θεατρική αγωγή περνάμε πολύ όμορφα και είναι ένα πολύ 

διασκεδαστικό μάθημα!! 

− Όχι, γιατί στη θεατρική αγωγή περνάμε ωραία!! 

− Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!! Καλή πρόοδο στα μαθήματά 

σας!! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Αριθμός Συνέντευξης: 26 

 

25 Μαΐου 2010 

 

Ηράκλειο, 2
ο

 Δημοτικό Σχολείο Βουτών, Τάξη: Δ’, 

Αριθμός Μαθητών : 13 

 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 
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− Ναι, μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε, γελάμε και μαθαίνουμε 

πολλά πράγματα. 

− Ναι, μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε όμορφα παιχνίδια. 

− Στη θεατρική αγωγή μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, καινούρια παιχνίδια. 

− Είναι σαν να παίζουμε τη δική μας θεατρική παράσταση. 

− Γελάμε, παίζουμε ωραία παιχνίδια, περνάμε καλά. 

− Η θεατρική αγωγή μ’ αρέσει, γιατί παίζουμε διάφορα παιχνίδια, που δεν τα 

ξέρουμε. 

− Παίζουμε διάφορα παιχνίδια σε αυτή και κάνουμε αστεία. 

− Η θεατρική αγωγή μ’ αρέσει, γιατί μαθαίνουμε διάφορα πράγματα για το 

θέατρο. Κάνουμε τα αστεία μας και πολλά άλλα πράγματα. 

− Διασκεδάζουμε στη θεατρική αγωγή και παίζουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια. 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες 

δραστηριότητες στο Ολοήμερο Σχολείο; Για ποιο λόγο;  

− Ναι, γιατί μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. 

− Εμένα μ’ αρέσει πιο πολύ η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε πολλά παιχνίδια 

άγνωστα σε μας. 

− Εμένα μ’ αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί ξεκουραζόμαστε. 

− Και εμένα μ’ αρέσει περισσότερο η θεατρική αγωγή, γιατί μαθαίνουμε 

καινούρια παιχνίδια. 

− Εμένα μ’ αρέσει η θεατρική αγωγή, επειδή δε διαβάζουμε, αλλά 

ξεκουραζόμαστε. 

− Εμένα μ’ αρέσει, επειδή κάποιες φορές παίζουμε και κάποιες άλλες 

ξεκουραζόμαστε. 

− Και εμένα μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί χαλαρώνουμε. 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Κάτω στο υπόγειο. 

− Είναι άνετος αυτός ο χώρος; 

− Ο χώρος είναι άνετος, τα θρανία είναι στην άκρη και έχουμε μεγάλο χώρο 

για να παίξουμε. 

− Παίζουμε σε ελεύθερο χώρο, χωρίς να κουτουλάμε στα θρανία. 

− Είναι μικρή η τάξη και μπορούμε να ακούσουμε όλα τα παιδιά. 
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− Κάνουμε κάτω στο υπόγειο, είναι μικρός ο χώρος. Μπορούμε να φωνάξουμε 

και να παίξουμε. 

− Θα θέλατε να κάνετε το μάθημα της θεατρικής αγωγής σε άλλο χώρο;  

− Όχι, γιατί εκεί είναι άνετα και χωρίς θρανία. 

− Εμένα μου αρέσει εκεί, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος. 

− Εγώ θα προτιμούσα να κάναμε το μάθημα σε μεγαλύτερο χώρο. 

− Καλά είναι εδώ, αλλά μεγαλύτερος είναι ο χώρος στην αίθουσα 

εκδηλώσεων. 

− Εδώ είναι καλύτερα από τις άλλες τάξεις, γιατί μπορούμε να κινηθούμε πιο 

εύκολα. 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο; 

− Καρέκλες. 

− Εφημερίδες. 

− Αλυσιδάκια. 

− Μουσική. 

− Κασκόλ. 

− Χαρτόνια. 

− Μαντήλια. 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που η κυρία σας 

δεν σας αφήνει να το πειράξετε; 

− Εμείς θέλουμε βάλουμε ρούχα για το θέατρο και αυτή δεν μας αφήνει. 

− Δεν μας αφήνει να μουτζουρώσουμε με τους μαρκαδόρους, ούτε να πάμε 

κάτω από την έδρα. 

− Δεν μας αφήνει να παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

− Η κυρία δεν μας αφήνει να παίζουμε με τα μαξιλάρια και τις μπάλες. 

− Θέλετε όταν παίζετε στη θεατρική αγωγή, να χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα 

αντικείμενα; Για ποιο λόγο; 

− Εγώ θέλω να χρησιμοποιώ πολλά αντικείμενα, γιατί έτσι το παιχνίδι είναι 

πιο ωραίο. 

− Και εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ πολλά αντικείμενα, γιατί, όταν είναι μόνο 

ένα το παιχνίδι, που παίζουμε, δεν είναι τόσο διασκεδαστικό. 
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− Εγώ θέλω να έχουμε πολλά πράγματα στη θεατρική αγωγή, γιατί έτσι το 

παιχνίδι γίνεται πιο ωραίο. 

− Με ένα πράγμα το παιχνίδι είναι βαρετό. 

− Με πολλά πράγματα έχουμε πιο πολλές επιλογές στο παιχνίδι. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με την κυρία σας, αυτή σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα συγκεκριμένα παιχνίδια; 

− Όχι, δεν μας τον λέει. 

− Μας τον λέει μερικές φορές. 

− Μερικές φορές δεν μας το λέει αυτό, για να μας το κρατήσει έκπληξη. 

− Μας το λέει σπανίως, γιατί κάποια παιχνίδια είναι μόνο για ξεκούραση, δεν 

έχουν κάποιο λόγο. 

− Μερικές φορές μας το λέει, γιατί μπορεί να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. 

− Τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο, τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον κύριο ή την 

κυρία σας; 

− Όχι, δεν τα κάνουμε. Το πρωί δεν έχουμε θεατρική αγωγή. 

− Εμείς κάποια τα κάνουμε. 

− Εμείς δεν τα κάνουμε, γιατί προηγείται η ύλη της Τετάρτης Τάξης. 

− Εμάς η τάξη δεν μας χωράει γιατί έχει θρανία. 

− Συνήθως κάνουμε μικρά θεατράκια, σχετικά με το μάθημα της Γλώσσας. 

− Όχι. 

− Σπάνια τα κάνουμε, αλλά πάντα σε σχέση με το μάθημα. 

− Καμιά φορά παίζουμε κάτι, αλλά ποτέ τα ίδια. 

− Ο κύριος ή η κυρία σας το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με την κυρία της 

θεατρικής αγωγής στο Ολοήμερο;  

− Όχι, αυτοί έχουν άλλες ώρες μάθημα. 

− Όχι!! Αυτά τα δύο μαθήματα δεν έχουν σχέση. 

− Η κυρία της θεατρικής αγωγής έρχεται αργά. 

− Όχι!! Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. 

− Νομίζετε ότι η κυρία της θεατρικής αγωγής προτιμάει να παίζει ορισμένα 

παιχνίδια μαζί σας;  

− Τα ίδια παιχνίδια δεν μας τα έχει βάλει ποτέ η κυρία. 
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− Εμάς δεν μας τα βάζει πάντα. Πρέπει να μάθουμε και καινούρια παιχνίδια. 

− Εσείς θεωρείτε ότι αυτή κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε 

φορά;  

− Δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα. Αν παίζουμε συνέχεια τα ίδια, θα 

βαρεθούμε. 

− Μερικές φορές παίζουμε τα ίδια παιχνίδια. 

− Εμάς μας βάζει συνέχεια διαφορετικά παιχνίδια η κυρία, για να μην 

βαρεθούμε. 

− Εμάς βάζει τα ίδια, αν μας αρέσει κάποιο παιχνίδι. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, ο χρόνος σας φτάνει για να 

παίξετε τα παιχνίδια, που  έχει ετοιμάσει η κυρία σας; 

− Μας φτάνει πάντα ο χρόνος. 

− Ο χρόνος φτάνει. Δεν σταματάμε για να πούμε κάτι. Το κάνουμε μόνο αν 

θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι για τους κανόνες του παιχνιδιού. 

− Καμιά φορά, όταν χτυπάει το κουδούνι, είμαστε στη μέση του παιχνιδιού και 

δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε. Άλλες φορές φτάνει ο χρόνος και άλλες 

δεν μας φτάνει. 

− Δεν φτάνει όταν τα παιχνίδια μας αρέσουν πολύ και παίζουμε όλη την ώρα. 

− Όταν παίζουμε μεγάλα παιχνίδια, δεν μας φτάνει ο χρόνος. 

− Μερικές φορές χάνουμε χρόνο για να διαλέξουμε τίποτα και κάνουμε 

μάθημα την πρώτη από τις δύο ώρες της θεατρικής αγωγής. 

− Αν κάποιο παιδί δεν προσέχει, η κυρία του λέει να κάτσει ήσυχα!! Έτσι 

χάνεται χρόνος. 

− Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο 

Σχολείο; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

− Θα το ήθελα αυτό, γιατί έτσι θα ξεκουραζόμασταν πιο πολύ και θα παίζαμε 

και άλλα παιχνίδια. 

− Εγώ θα ήθελα να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή, γιατί 

διασκεδάζουμε περισσότερο απ’ ότι στο σπίτι. 

− Και εγώ θα ήθελα να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή. Είναι 

ξεκούραστο μάθημα. 
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− Και βέβαια θέλω να κρατάει πιο πολλή ώρα η θεατρική αγωγή, γιατί 

παίζουμε παιχνίδια σε αυτή και η κυρία δεν μας φωνάζει. 

− Εγώ θα ήθελα να κρατάει πιο πολλή ώρα η θεατρική αγωγή, για να 

ολοκληρώνουμε τα παιχνίδια που δεν προλαβαίνουμε. 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με την κυρία σας στη θεατρική 

αγωγή στο Ολοήμερο; 

− Μερικές φορές είναι για κάποιες ιστορίες. 

− Για πάρτι, εκδηλώσεις. 

− Τη Μουσική. 

− Επικοινωνία, δηλαδή να ξέρουμε πως πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον 

άλλο. 

− Να ξέρουμε τα λόγια, αν πρέπει να παίξουμε κάποιο θέατρο. 

− Με τον Πολιτισμό. 

− Τηλεόραση. 

− Χαλάρωση. 

− Παντομίμα. 

− Διάβασμα. 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

− Μου αρέσουν αυτά, είναι ωραία!! 

− Θα μας βοηθήσουν αυτά,  όταν μεγαλώσουμε. 

− Μου αρέσουν αυτά τα θέματα, αλλά θα ήθελα και άλλα. Όπως να γράφουμε 

μία ιστορία. 

− Μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Κάθε φορά είναι διαφορετικά και με 

εντυπωσιάζουν. 

− Εγώ θα ήθελα να παίζουμε κάτι, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα παιδιά. 

− Εγώ θα ήθελα παιχνίδια σχετικά με τον αθλητισμό. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, η κυρία σας παίζει καθόλου 

μαζί σας;  

− Μερικές φορές αυτή παίζει μαζί μας, όταν μπορεί. 

− Εγώ νομίζω ότι αυτή παίζει, όταν κάνουμε ένα παιχνίδι για πρώτη φορά. Το 

κάνει αυτό για να το καταλάβουμε καλύτερα. 
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− Μερικές φορές η κυρία παίζει μαζί μας. Μερικές φορές όμως δεν παίζει, 

γιατί θέλει να μας εξηγήσει ένα παιχνίδι. 

− Παίζει καμιά φορά. 

− Σας αρέσει, που η κυρία σας παίζει μαζί σας; 

− Ναι, μας αρέσει, γιατί έτσι διασκεδάζουμε πιο πολύ. Αυτή μας εξηγεί 

καλύτερα το παιχνίδι. 

− Είναι πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι με την κυρία, γιατί μας μαθαίνει και 

άλλα πράγματα για αυτό. 

− Δε μου αρέσει αυτό,  επειδή η κυρία φωνάζει και είναι στη μέση. 

− Μου αρέσει αυτό, γιατί μας εξηγεί καλύτερα τους κανόνες. 

− Στα διάφορα παιχνίδια, που κάνετε στη θεατρική αγωγή, χωρίζεστε σε 

ομάδες ή παίζετε μόνοι σας; 

− Συνήθως παίζουμε μόνοι μας. Σπανίως χωριζόμαστε σε ομάδες. 

− Συνήθως η κυρία πρώτα μας εξηγεί το παιχνίδι και μετά παίζουμε μόνοι μας. 

− Πολύ λίγες φορές χωριζόμαστε σε ομάδες. 

− Εγώ απ’ ότι θυμάμαι παίζουμε συνέχεια μόνοι μας. Αν χωριστούμε σε 

ομάδες, τσακωνόμαστε. 

− Σας αρέσει στη θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο να συνεργάζεστε 

με τους συμμαθητές σας; Για ποιο λόγο; 

− Ναι, μου αρέσει αυτό, γιατί στα άλλα μαθήματα δε μπορούμε να 

συνεργαστούμε. 

− Ναι, γιατί-αν κάποιος από την ομάδα μας δεν έχει καταλάβει κάτι-μπορούμε 

να του το εξηγήσουμε. 

− Εμένα μου αρέσει να συνεργαζόμαστε, γιατί, αν κάποιος έχει ένα ελάττωμα, 

μπορεί να τον συμπληρώσει ο άλλος. Και έτσι θα γίνει μια πολύ καλή ομάδα. 

− Εγώ θέλω να είμαστε σε ομάδες, γιατί έτσι παίζουμε και διασκεδάζουμε 

περισσότερο. 

− Εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε. Αν είμαστε πολλοί θα κάνουμε και πιο 

πολλά πράγματα. 

− Τσακώνεστε καθόλου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας στα διάφορα 

παιχνίδια, που κάνετε στη θεατρική αγωγή;  
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− Καμιά φορά ναι, όταν κάνουμε ένα παιχνίδι που πρέπει να τσακωθούμε. Στα 

ψέματα δηλαδή. 

− Μερικές φορές, όταν έχουμε επιλογές να διαλέξουμε ένα παιχνίδι, 

μαλώνουμε!! Καθένας έχει άλλη επιλογή. 

− Τσακωνόμαστε καμιά φορά, όταν τελειώσει ένα παιχνίδι. Τσακωνόμαστε για 

το ποιος είναι ο νικητής. 

− Τσακωνόμαστε, όταν διαφωνούμε με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

− Καμιά φορά τσακωνόμαστε για το ποιος θα είναι αρχηγός του παιχνιδιού. 

− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα 

παιχνίδια, που ετοιμάζει η κυρία σας; 

− Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί παίζουμε πιο πολύ και μαθαίνουμε καινούρια 

παιχνίδια. 

− Εμένα μ’ αρέσει αυτό, γιατί αν καθόμαστε άπραγοι σε μία γωνία είναι σαν 

να είμαστε σπίτι μας και να μην έχουμε τι να κάνουμε. 

− Εμένα μ’ αρέσει, γιατί ξεκουραζόμαστε από τα μαθήματα.  

− Εμένα μ’ αρέσει αυτό, γιατί παίζουμε και γελάμε. 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

− Καμιά φορά με δυσκολεύουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί μπορεί να πρέπει να 

κάνω κάτι, που δε μπορώ. 

− Καμιά φορά και εμένα με δυσκολεύει ένα παιχνίδι, όταν δεν έχω καταλάβει 

κάτι. 

− Εμένα με δυσκολεύει ένα παιχνίδι, γιατί κάποιες φορές μπορεί να μην το 

καταλαβαίνω και κάποιες άλλες μπορεί αυτό να είναι δύσκολο. 

− Εμένα με δυσκολεύει ένα παιχνίδι, γιατί κάποιες φορές είναι θέμα τύχης το 

ποιος θα κερδίσει σε αυτό. 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή; 

Όχι!! 

− Αρέσει σε όλους το μάθημα, γιατί είναι ευχάριστο. 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο, θεωρείτε ότι η κυρία 

σας δυσκολεύεται να κάνει το μάθημα της; Για ποιο λόγο; 

− Καμιά φορά η κυρία δυσκολεύεται, γιατί τα παιδιά δε συνεργάζονται. Αυτά 

φωνάζουν και η κυρία δε μπορεί. 
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− Μερικές φορές αυτή δυσκολεύεται, γιατί κάποια παιδιά κάνουν φασαρία. 

− Άλλες φορές δυσκολεύεται, γιατί κάποια παιδιά αργούν να μπουν μέσα από 

το διάλειμμα. 

− Η κυρία δυσκολεύεται γιατί κάνουν φασαρία οι άλλοι. 

− Τις πιο πολλές φορές η κυρία δυσκολεύεται. 

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας;  

− Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι σαν να μας προετοιμάζουν για ένα 

θέατρο. 

− Και εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ το μάθημα. Είναι διασκεδαστικό. 

− Μου αρέσει το μάθημα, γιατί παίζουμε διάφορα παιχνίδια και μαθαίνουμε. 

− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; 

− Εγώ θα ήθελα να παίζουμε πιο πολλά παιχνίδια στη θεατρική αγωγή. 

− Να έχουμε περισσότερη ώρα. 

− Να μην χτυπάει το κουδούνι τόσο νωρίς. 

− Να κάνουμε γρήγορα, για να προλαβαίνουμε να παίζουμε διάφορα 

παιχνίδια. 

− Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!! Καλή πρόοδο στα μαθήματά 

σας! 
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Αριθμός Συνέντευξης: 28 

 

4 Ιουνίου 2010 

 

Ηράκλειο, 19
ο

 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Τάξεις: Β’, Γ’, Ε’,  

Αριθμός Μαθητών : 10 

 

− Σας αρέσει η θεατρική αγωγή; 

− Ναι, μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί είναι ωραία!! Κάνουμε σε αυτή 

διάφορα παιχνίδια.  

− Ναι, μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί κάνουμε πολλά διασκεδαστικά 

παιχνίδια, που έχουν πλάκα!! 

− Ναι, γιατί σε αυτήν παίζουμε παιχνίδια, που μου αρέσουν!! 

− Μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε παιχνίδια και μου αρέσουν!! 

− Μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε ωραία παιχνίδια!! 

− Μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί παίζουμε παιχνίδια διασκεδαστικά και 

ωραία!! 

− Βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσα τη θεατρική αγωγή από τις άλλες δραστηριότητες 

στο Ολοήμερο Σχολείο; Για ποιο λόγο;  

− Ναι, γιατί εκεί γελάμε!! Στα υπόλοιπα μαθήματα δεν γελάμε τόσο, όσο γελάμε 

στη θεατρική αγωγή!! 

− Ναι, γιατί αυτή μας μαθαίνει πράγματα!! Μας μαθαίνει να παίζουμε δίκαια και 

να γελάμε με τα αστεία, που κάνουμε!! 

− Μου αρέσει και η θεατρική αγωγή και η Γυμναστική, γιατί και στις δύο 

δραστηριότητες παίζουμε παιχνίδια!! 

− Η θεατρική αγωγή είναι πιο ενδιαφέρουσα, γιατί μαθαίνουμε πράγματα σε 

αυτήν. Πώς να παίζουμε, γελάμε και κάνουμε διασκεδαστικές δραστηριότητες!! 

− Σε ποιο χώρο κάνετε θεατρική αγωγή; 

− Στο νηπιαγωγείο. 

− Είναι άνετος αυτός ο χώρος; 

− Ναι, είναι άνετος ο χώρος αυτός, επειδή είναι μεγάλος!! Έχει πολλά παιδιά 

εκεί!! 

 

− Θα θέλατε να κάνετε σε άλλο χώρο το μάθημα σας;  
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− Όχι!! 

− Όχι, πιστεύω ότι εκεί είναι κατάλληλος ο χώρος!! 

− Τι υλικά/αντικείμενα χρησιμοποιείτε, όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο; 

− Διάφορα παιχνίδια. 

− Το κασετόφωνο. 

− Μουσικά όργανα. 

− Κονσερβοκούτια. 

− Καρέκλες. 

− Μπαλάκια.  

− Χαρτί. 

− Μαρκαδόρους, χρώματα. 

− Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο αντικείμενο, που ο κύριος σας 

δεν σας αφήνει να το πειράξετε; 

− Επειδή κάνουμε στο χώρο του νηπιαγωγείου, μερικές φορές μας λέει ο κύριος 

να μην ακουμπάμε τα πράγματα των παιδιών!! 

− Δεν μας αφήνει να πειράξουμε κάποια βιβλία!! 

− Θέλετε όταν παίζετε στη θεατρική αγωγή, να χρησιμοποιείτε πολλά ή λίγα 

αντικείμενα; Για ποιο λόγο; 

− Θέλουμε να χρησιμοποιούμε αρκετά αντικείμενα, γιατί τα πολλά δεν θα τα 

χρειαστούμε όλα!! 

− Θέλουμε να χρησιμοποιούμε αρκετά αντικείμενα, γιατί τόσα μπορεί να 

χρειάζεται το παιχνίδι!! 

− Θέλω να χρησιμοποιώ πολλά αντικείμενα στη θεατρική αγωγή, γιατί έτσι 

παίρνουμε όσα χρειαστούμε!! 

− Θέλω να χρησιμοποιώ λίγα αντικείμενα στη θεατρική αγωγή, για να έχουμε 

μόνο αυτά που χρειαζόμαστε!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή με τον κύριο σας, αυτός σας ανακοινώνει το 

λόγο, για τον οποίο παίζετε τα διάφορα παιχνίδια;  

− Ναι, ο κύριος μας το λέει αυτό, για να ξέρουμε για ποιο λόγο παίζουμε το κάθε 

παιχνίδι!! 

− Ναι, ο κύριος μας το λέει αυτό, για να δει αν μας αρέσει!! 
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− Μας το λέει ο κύριος, για να ξέρουμε τις οδηγίες του παιχνιδιού!! 

− Για να παίζουμε δίκαια!! 

− Τα παιχνίδια, που παίζετε με τον κύριο σας στη θεατρική αγωγή στο 

Ολοήμερο, τα κάνετε και σε άλλα μαθήματα το πρωί με τον κύριο ή την κυρία 

σας; 

− Όχι!! 

− Το πρωί κάνουμε μαθήματα!! 

− Όχι, δε τα παίζουμε, γιατί το πρωί κάνουμε διάφορα μαθήματα του σχολείου!! 

− Κι εγώ ήθελα να πω το ίδιο!! 

− Όχι, δεν τα παίζουμε, γιατί το πρωί κάνουμε μαθήματα!! 

− Ο κύριος ή η κυρία που έχετε το πρωί, συνεργάζεται καθόλου με τον κύριο της 

θεατρικής αγωγής στο Ολοήμερο;  

− Όχι!! 

− Όχι, αυτοί δεν συνεργάζονται, γιατί έχουν διαφορετικές ειδικότητες!! 

− Όχι, αυτοί δεν συνεργάζονται. Ο ένας είναι δάσκαλος, που κάνει στα παιδιά 

μαθήματα, και ο άλλος είναι δάσκαλος, που κάνει στα παιδιά παιχνίδια!! 

− Αυτοί δεν συνεργάζονται, γιατί η κυρία μας δεν ξέρει τα παιχνίδια της θεατρικής 

αγωγής!! 

− Νομίζετε ότι ο κύριος της θεατρικής αγωγής προτιμάει να παίζει ορισμένα 

παιχνίδια μαζί σας;  

− Αν παίζουμε κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο παιχνίδι, τότε θα το βαρεθούμε!! 

− Εσείς νομίζετε ότι αυτός σας κάνει όλο τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά κάθε 

φορά;  

− Ο κύριος μας κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά!! 

− Ο κύριος μας κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά, για να μην παίζουμε όλο 

τα ίδια και να βαριόμαστε!! 

− Κάνει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά, γιατί, άμα παίζουμε όλο τα ίδια, θα 

βαρεθούμε!! Και μετά δεν θα θέλουμε να κάνουμε παιχνίδια μαζί με τον κύριο!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή, ο χρόνος σας φτάνει για να παίξετε τα 

παιχνίδια, που  έχει ετοιμάσει ο κύριος σας; 

− Ναι, μας φτάνει ο χρόνος, γιατί κάνουμε γρήγορα!! 
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− Θα θέλατε να κρατάει περισσότερη ώρα η θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο 

Σχολείο; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

− Ναι, γιατί παίζουμε σε αυτή πολύ ωραία παιχνίδια!! 

− Όχι, μας φτάνει και αυτή η ώρα που κάνουμε!! 

− Ναι, γιατί διασκεδάζουμε!! 

− Ναι, γιατί κάνουμε πλάκα και παίζουμε!! 

− Ναι, γιατί παίζουμε πολύ ωραία παιχνίδια!! 

− Τι θέμα έχουν τα παιχνίδια, που παίζετε με τον κύριο σας στη θεατρική αγωγή 

στο Ολοήμερο; 

− Για το θέατρο!! 

− Με τη μουσική, το θέατρο!! 

− Σας αρέσουν αυτά τα θέματα ή προτιμάτε άλλα; 

− Μας αρέσουν τα θέματα αυτά!! 

− Μας αρέσουν τα θέματα αυτά, γιατί είναι διασκεδαστικά!! 

− Μου αρέσουν αυτά!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο, ο κύριος σας παίζει καθόλου 

μαζί σας;  

− Ναι, αυτός παίζει μαζί μας, μέχρι να καταλάβουμε το παιχνίδι!! 

− Σας αρέσει που ο κύριός σας παίζει μαζί σας; 

− Ναι, μου αρέσει αυτό γιατί ο κύριος μας κάνει να διασκεδάζουμε!! 

− Ναι, μου αρέσει, γιατί αυτό δείχνει πως ο κύριος ενδιαφέρεται για μας!! 

− Ναι, μου αρέσει, γιατί γελάμε!! 

− Στα διάφορα παιχνίδια που κάνετε με τον κύριο σας στη θεατρική αγωγή, 

χωρίζεστε σε ομάδες ή παίζετε μόνοι σας; 

− Συνήθως ο κύριος δεν μας χωρίζει σε ομάδες!! Μια-δυο φορές, όμως, μας έχει 

χωρίσει!! 

− Ο ίδιος μας χωρίζει σε ομάδες!! 

− Σας αρέσει στη θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο να συνεργάζεστε με 

τους συμμαθητές σας; Για ποιο λόγο; 

− Ναι, μου αρέσει αυτό, γιατί αν παίζω μόνη μου, δεν θα διασκεδάζω με τα άλλα 

παιδιά!! 
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− Ναι, μου αρέσει να συνεργάζομαι με τα άλλα παιδιά, γιατί έτσι παίζουμε και 

γελάμε μαζί!! 

− Ναι, μου αρέσει αυτό, γιατί συνεργαζόμαστε και γινόμαστε φίλοι πιο πολύ!! 

− Αν παίζουμε μόνοι μας, τότε δεν έχει πλάκα αυτό!! 

− Ναι, μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, γιατί ερχόμαστε πιο 

κοντά!! 

− Τσακώνεστε καθόλου στα διάφορα παιχνίδια της θεατρικής αγωγής με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές σας;  

− Όχι, ποτέ δεν τσακωνόμαστε!! 

− Τσακωνόμαστε μερικές φορές, όταν θεωρούμε ότι οι άλλοι κέρδισαν άδικα!! 

− Τσακωνόμαστε μερικές φορές, όταν κάποιος κάνει φασαρία ή κλέβει σε ένα 

παιχνίδι!! 

− Αυτό γίνεται συχνά; 

− Όχι!! 

− Καμιά φορά!! 

− Στη θεατρική αγωγή σας αρέσει να παίρνετε μέρος στα διάφορα παιχνίδια, 

που ετοιμάζει ο κύριος σας; 

− Ναι, γιατί αυτά είναι διασκεδαστικά και μου αρέσουν!! 

− Ναι, γιατί είναι ωραία παιχνίδια και έχουν πλάκα. Κάνουμε αστεία, παίζουμε, 

διασκεδάζουμε!! 

− Σας δυσκολεύουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια; 

− Όχι, δεν με δυσκολεύουν τα παιχνίδια αυτά, γιατί είναι εύκολα!! 

− Ναι, με δυσκολεύουν τα παιχνίδια, που έχουν μπαλάκι!! 

− Όχι, δεν με δυσκολεύουν τα παιχνίδια αυτά, γιατί συνήθως είναι εύκολα. Δεν 

μας βάζει ο κύριος να κάνουμε κάτι παράξενο ή δύσκολο!! 

− Όχι, γιατί ο κύριος μας τα εξηγεί καλά!! 

− Όχι, γιατί ο κύριος δεν μας βάζει δύσκολα παιχνίδια!! 

− Όχι, δεν με δυσκολεύουν αυτά, γιατί ο κύριος μας τα εξηγεί!! 

− Υπάρχουν συμμαθητές σας, στους οποίους δεν αρέσει η θεατρική αγωγή;  

− Ναι, υπάρχουν κάποιοι, που δεν τους αρέσει η θεατρική αγωγή, επειδή 

βαριούνται!! 
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− Λίγοι είναι αυτοί!! Πολλές φορές βαριούνται, δεν παίζουν, δεν τους αρέσουν τα 

παιχνίδια!! 

− Ναι!! Αυτοί κάνουν φασαρία και ο κύριος τους κάνει πολλές παρατηρήσεις!! 

− Όταν κάνετε θεατρική αγωγή στο Ολοήμερο Σχολείο, θεωρείτε ότι ο κύριος 

σας δυσκολεύεται να κάνει το μάθημα του; Για ποιο λόγο; 

− Μερικές φορές συμβαίνει αυτό, όταν κάποια παιδιά κάνουν φασαρία και οι 

υπόλοιποι θέλουν να ακούσουν. 

− Ναι, γιατί κάποιοι από τους συμμαθητές μας κάνουν πολλή φασαρία και αυτός 

τους φωνάζει!! 

− Ναι, γιατί δύο παιδιά κάνουν όλο φασαρία και χάνουμε τον χρόνο μας!! 

− Ναι, γιατί κάποια παιδιά κάνουν φασαρία και τον δυσκολεύουν!! 

− Δεν δυσκολεύεται ο κύριος να κάνει μάθημα!! Κάποιες φορές όμως εμείς 

φωνάζουμε και δεν τον αφήνουμε να κάνει μάθημα!! 

− Σας αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή στο σχολείο σας;  

− Ναι, μου αρέσει έτσι όπως γίνεται το μάθημα!! Δεν μας αρέσει να παίζουμε 

δύσκολα ή επικίνδυνα παιχνίδια!! 

− Μου αρέσει όπως γίνεται η θεατρική αγωγή, γιατί δεν παίζουμε σε αυτήν 

δύσκολα παιχνίδια!!  

− Μου αρέσει η θεατρική αγωγή, γιατί ο κύριος μας βάζει πολύ ωραία παιχνίδια!! 

− Θα θέλατε να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάθημα; 

− Όχι!! 

− Όχι, δεν θέλω να αλλάξει κάτι στο μάθημα αυτό. Πιστεύω ότι είναι 

διασκεδαστικό, χαρούμενο και ωραίο!! 

− Όχι, δεν θέλω να αλλάξει κάτι στο μάθημα, γιατί κάνουμε ωραία παιχνίδια!! 

− Όχι!! 

− Όχι, γιατί ήδη αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει!! 

− Όχι, το μάθημα είναι πολύ ενδιαφέρον και ωραίο!! 

− Όχι!! 

− Όχι!! 

− Μας αρέσει, έτσι όπως γίνεται το μάθημα στη θεατρική αγωγή!! 

− Μόνο να είναι πιο ήσυχα τα παιδιά!! Να μην κάνουν φασαρία!! 

− Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας!! Καλή πρόοδο στα μαθήματά 

σας!! 
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Συνοπτικοί Πίνακες συμπερασμάτων της Έρευνας 
 

Πίνακας 11: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Η Διαμόρφωση της 

Αίθουσας Διδασκαλίας/Ο Χώρος” 

 

Ι. Η Διαμόρφωση της Αίθουσας Διδασκαλίας/Ο Χώρος 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

Συχνότερα τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται σε αίθουσες της 

πρωινής ζώνης 

Απογοήτευση για την κακή 

ποιότητα των χώρων στο 

Ολοήμερο Σχολείο. Το 

μάθημα πραγματοποιείται 

κυρίως στις τάξεις του 

πρωινού ωραρίου. Δεν 

υπάρχουν ειδικές αίθουσες. 

Τα παιδιά, άλλοτε εμφανίζονται 

ικανοποιημένα από τους 

χώρους που 

πραγματοποιούνται οι δράσεις 

της Θ.Α. (ειδικές αίθουσες), και 

άλλοτε εκφράζουν παράπονα 

για την κακή ποιότητα των 

τάξεων (μικρές αίθουσες, 

γεμάτες θρανία και καρέκλες) 

 Απώλεια χρόνου κατά τη 

μεταφορά των θρανίων στην 

άκρη της αίθουσας. 

 

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 

περιφέρονται από τάξη σε τάξη για να 

βρουν χώρο να κάνουν το μάθημά 

τους 

 Τα παιδιά που συμμετέχουν  

στη Θ.Α. σε βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις, δεν θέλουν να 

αφήσουν αυτούς τους χώρους. 

Όταν οι συνθήκες του 

μαθήματος δεν είναι και οι πιο 

κατάλληλες, οι μαθητές 

επιθυμούν να πραγματοποιούν 

τα δρώμενα τους σε άλλους 

χώρους 

 Το Ολοήμερο αποτελεί 

κυρίως φύλαξη μαθητών, δεν 

υπάρχει κατάλληλος 

σχεδιασμός, έλλειψη 

σοβαρότητας από τους 

υπεύθυνους 

 

Ελλείψεις χώρων, αίθουσες ασφυκτικά 

μικρές, γεμάτες με θρανία και 

καρέκλες 

 Οι ίδιοι επιθυμούν άνετες 

αίθουσες χωρίς θρανία και 

καρέκλες, με κουρτίνες για 

σκίαση 

 Δεν υπάρχουν κονδύλια για 

χρηματοδότηση του 

προγράμματος 

 

Απώλεια διδακτικού χρόνου κατά τη 

μετακίνηση των τραπεζοκαθισμάτων 

 Μάλιστα αυτοί προτείνουν μία 

ξεχωριστή τάξη για τη Θ.Α. 

χωρίς θρανία, έτσι ώστε να μην 

χάνεται πολύτιμος χρόνος κατά 

τη μετακίνησή αυτών στην 

άκρη της αίθουσας 

   

Σχολικές μονάδες φιλοξενούν δράσεις 

Θ.Α σε αίθουσα του Ολοήμερου 

  

   

Σε σχολικές μονάδες με οργανωμένους 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων η 

κατάσταση είναι βελτιωμένη  

(2 σχολεία με ειδική αίθουσα Θ.Α., 

όμορφη ατμόσφαιρα και πλούσιο 

εξοπλισμό) 
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Σε δύο σχολικές μονάδες η αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων φιλοξενεί 

δράσεις Θ.Α. (τάξεις με σκηνή 

θεάτρου, εξοπλισμούς και 

πτυσσόμενα καθίσματα) 

  

   

Μαθήματα πραγματοποιούνται στο 

χώρο του νηπιαγωγείου ή ακόμα και 

στον αύλειο χώρο των σχολείων 

 (όταν οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέπουν) 

  

   

Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης και 

μουσικοκινητικής αγωγής δεν 

εντοπίζονται 

  

   

Καθόλου άνετοι χώροι, ασφυκτικά 

μικρές αίθουσες, σκοτεινές και 

βρόμικες 

  

   

Στα μεγάλα σχολεία συναντάμε 

αρτιότερες εγκαταστάσεις, με άνεση 

χώρων και καθαρές-φωτεινές 

αίθουσες 
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Πίνακας 12: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Ο Εξοπλισμός της 

Αίθουσας” 

 

ΙΙ. Ο Εξοπλισμός της Αίθουσας 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

   

Ελλείψεις ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή και τους 

εξοπλισμούς των τάξεων. 

Ελάχιστα σχολεία διαθέτουν 

αξιόλογες εγκαταστάσεις 

Ελλείψεις σε παροχές προς 

τους εκπαιδευτικούς της Θ.Α. 

Δεν δίνονται κονδύλια για την 

αγορά εξοπλισμού στο 

Ολοήμερο. Λανθασμένη 

νοοτροπία των συναδέλφων 

των θεατρολόγων για το 

μάθημά τους. 

Παίζουμε παιχνίδια που δεν 

χρειάζονται αντικείμενα 

   

Συναντάμε στις αίθουσες 

τηλεόραση, cd και DVD player, 

ραδιοκασετόφωνο. Σπανιότερα 

εντοπίζουμε μέσα σε αυτές 

αρμόνιο, Η/Υ και προτζέκτορα 

προβολών 

Χρησιμοποίηση πολύ απλών 

αντικειμένων από τους 

εκπαιδευτικούς 

(με δικά τους έξοδα) 

Χρησιμοποιούμε είδη 

ζωγραφικής και χαρτόνια 

(ζωγραφίζουν στη Θ.Α.;) 

   

Μετά την ολοκλήρωση του 

πρωινού προγράμματος τα 

παραπάνω μέσα κλειδώνονται 

στο γραφείο ή σε άλλους 

χώρους για να μη φθαρούν ή 

κλαπούν 

Δεν έχουν καθόλου υλικά. 

Αγοράζουν υλικό και 

δημιουργούν τις δικές τους 

μικροσυλλογές. 

Δανειζόμαστε υλικά από τη 

Γυμναστική  

(μπάλες, στεφάνια κ.α.) 

   

Φθαρμένες ή κατεστραμμένες 

ηλεκτρικές συσκευές 

Οικονομική αδυναμία των 

περισσότερων σχολικών 

μονάδων να καλύψουν τα 

έξοδα για την αγορά υλικού 

Χρήση της επίπλωσης της τάξης 

(καρέκλες και θρανία) 

   

Οι εκπαιδευτικοί δεν 

χρησιμοποιούν συχνά αυτά τα 

μέσα. Προτιμούν απλές 

δράσεις, που δεν χρειάζονται 

ιδιαίτερους εξοπλισμούς 

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν 

κλειδωμένα τα Ο/Α μέσα των 

σχολείων 

Σπανιότερα το μάθημα 

πραγματοποιείται με υλικά που 

κοστίζουν 

 (συνήθως με προσωπικό υλικό 

των εκπαιδευτικών) 

   

Βοηθητικοί χώροι στις τάξεις 

(ράφια ή ντουλάπια φύλαξης 

υλικού) 

 Μερικές φορές τα παιδιά 

φέρνουν το δικό τους υλικό στη 

Θ.Α. (βιβλία-παραμύθια) 

   

Πίνακας  

(κιμωλίας ή μαρκαδόρου).  

έδρα και καρέκλες 

 (πολλές φορές αυτές ήταν 

πτυσσόμενες) 

 Οι εκπαιδευτικοί της Θ.Α. 

απαγορεύουν στα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν επικίνδυνα  

υλικά (γυάλινα είδη, όπλα, 

ψαλίδια κ.α.) 

   

Κουρτίνες για σκίαση χώρων 

(φθαρμένες ή μη) 

 Προστριβές θεατρολόγων με 

τους συναδέλφους τους της 

πρωινής ζώνης, γιατί αυτοί 

χρησιμοποίησαν υλικά από την 

τάξη τους 

   

Ελάχιστα σχολεία διαθέτουν 

σκηνή θεάτρου ή κάποιο 

 Δείχνουν προτίμηση στη χρήση 

ποικιλίας αντικειμένων 
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εργαστήριο Θ.Α.  (με αυτόν τον τρόπο το 

παιχνίδι είναι πιο 

διασκεδαστικό και ζωντανό) 

   

Σπάνια εντοπίσαμε κάποια 

μοκέτα στο πάτωμα 

 Άλλα παιδιά θέλουν να κάνουν 

χρήση λίγων αντικειμένων στη 

Θ.Α. για να μην δυσκολεύονται 

στις δράσεις της 

   

Η μεταλλική βιβλιοθήκη 

υπάρχει σε αρκετές αίθουσες 

(σπάνια αυτή χρησιμοποιείται 

από τον εκπαιδευτικό της Θ.Α. 

ή τα παιδιά του Ολοήμερου 

(διακοσμητικό στοιχείο τάξης) 

 Κάποιοι επιθυμούν μόνο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό 

   

Εντοπισμός άλλων υλικών 

 (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές για 

τη συντήρηση και το ζέσταμα 

του φαγητού των παιδιών) 

 Τα παιδιά βιώνουν καθημερινά 

τις ελλείψεις σε υλικά και 

εξοπλισμούς 

   

Σπάνια οι θεατρολόγοι 

χρησιμοποιούν διάφορα 

μικροαντικείμενα 

 (π.χ. πανιά, υφάσματα, 

καπέλα, μαξιλάρια, χαρτόνια, 

ανακυκλώσιμα υλικά) 
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Πίνακας 13: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Ωράριο Λειτουργίας και       

                  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου” 

 

Ωράριο Λειτουργίας και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

Σε ορισμένα σχολεία, η Θεατρική 

Αγωγή πραγματοποιείται κατά το 

πρώτο δίωρο του προγράμματος 

(12:35-14:οο) 

Ορισμένα σχολεία διαθέτουν 

λιγότερες ώρες διδασκαλίας του εν 

λόγω αντικειμένου, σε σχέση με 

κάποια άλλα 

Δεν φτάνει η ώρα, μέχρι να 

μαζευτούμε στην τάξη περνάει η 

ώρα 

   

Σε άλλες σχολικές μονάδες αυτό 

συμβαίνει μετά το φαγητό  

(14:50-16:00 ή 16:15) 

Λίγος ο χρόνος των 30-35 λεπτών Οι γονείς έρχονται να πάρουν τα 

παιδιά, και αυτά δεν 

προλαβαίνουν να παίξουν 

   

Στις μεγάλες σχολικές μονάδες η 

Θεατρική Αγωγή γίνεται και τις 4 

ώρες του προγράμματος 

Αδυναμία ολοκλήρωσης των 

δράσεων, όταν οι εκπαιδευτικοί 

τοποθετούνται σε μεγάλο αριθμό 

σχολικών μονάδων. 

Πολύ λίγο το ένα μισάωρο για να 

παίξουμε 

Κάνουμε Θεατρική Αγωγή μία ώρα 

την εβδομάδα 

   

Διαφορετικές στρατηγικές η κάθε 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις 

ώρες διδασκαλίας του εν λόγω 

αντικειμένου: 

Ν.Χανίων: 2 ώρες την εβδομάδα σε 

καθένα από τα 6 επιλεγμένα 

σχολεία 

Ν.Ρεθύμνου: μία εκπαιδευτικός, η 

οποία επιλέγει σε ποια σχολεία 

αυτή θα συμπληρώσει το 

διδακτικό της ωράριο. 

Ν.Ηρακλείου: πιο πολλοί 

εκπαιδευτικοί που μοιράζονται σε 

λιγότερα σχολεία (κυρίως της 

πόλης) 

Άγχος για το ασφυκτικό ωράριο 

(λίγες ώρες μαθήματος) 

 

Ποτέ δεν είχαμε ενιαίο δίωρο 

μαθήματος 

 

Αδικαιολόγητη εισβολή γονέων, 

πριν την ολοκλήρωση του 

προγράμματος για να πάρουν τα 

παιδιά τους 

 

Μη σταθερός χρόνος της 

αποχώρησης των μαθητών από το 

σχολείο 

Να μην μπαίνουν οι γονείς την ώρα 

του μαθήματος στην τάξη 

 

Θα προτείνω να κάνουμε 

συνεχόμενες ώρες Θεατρική Αγωγή 

στο Ολοήμερο 

   

Η σχολική μονάδα επιλέγει σε ποια 

τμήματα θα συμπληρώσει ο 

εκπαιδευτικός το ωράριο του 

  

   

Μη ενοποίηση ωρών (όχι 

συνεχόμενο δίωρο μαθήματος) 

  

   

Υποχρεωτικό Πρόγραμμα (μόνο 

στις 4 από τις 17 σχολικές μονάδες 

εφαρμόζεται η υποχρεωτική 

παρακολούθηση του 

Προγράμματος).  

Στα υπόλοιπα σχολεία οι γονείς 

διακόπτουν το μάθημα και 

παίρνουν τα παιδιά τους πριν από 

την ολοκλήρωση του 

προγράμματος 

  

   

Προαιρετική Ζώνη Λειτουργίας 

Ολοημέρου: (δεν εφαρμόζεται σε 

κανένα σχολείο) 
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Πίνακας 14: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Αναλυτικό Πρόγραμμα 

και Πρόγραμμα Διδασκαλίας” 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα-Πρόγραμμα Διδασκαλίας 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

   

Οι εκπαιδευτικοί είναι 

απόφοιτοι Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών 

 (εξαίρεση μια από αυτούς, η 

οποία ήταν διπλωματούχος 

Σχολής Δραματικής Τέχνης) 

Συνήθως προϋπηρεσία 2-4 έτη, 

λιγότερα άτομα διαθέτουν 

περισσότερα έτη προϋπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί Θ.Α. 

εφαρμόζουν μία ποικιλία 

δραστηριοτήτων και τεχνικών 

   

Στα μισά σχολεία δεν τηρείται 

το καθιερωμένο από το Α.Π. 

δίωρο δραστηριοτήτων  

(μία μόνο ώρα ανά τμήμα) 

Κάποιοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν και του χρόνου 

στο πρόγραμμα  

(άτομα στα οποία αρέσει η 

εμπειρία της διδασκαλίας) 

Συμφωνούν με τις επιλογές των 

εκπαιδευτικών και επικροτούν 

την ευρύτητα στη “γκάμα” των 

δρωμένων 

   

Ώρες δαπανώνται στην 

προετοιμασία των μαθημάτων 

ης επόμενης μέρας  

(εποπτεία στην ολοκλήρωση 

των κατ’ οίκον εργασιών) 

Άλλοι νιώθουν απογοητευμένοι 

με την όλη κατάσταση και 

δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν 

νέα συμμετοχή στο ολοήμερο 

πρόγραμμα 

 

   

Μη σταθερή σύσταση των 

μαθητών ενός τμήματος 

(συμμετοχή στις δράσεις της 

Θ.Α. των παιδιών, που έχουν 

ολοκληρώσεις τις εργασίες 

τους) 

5 απόφοιτοι Τμήματος 

Θεάτρου 

7 απόφοιτοι Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών και 

1 με πτυχίο Ανώτερης Σχολής 

Δράματος 

 

   

Δεν τηρείται η οργάνωση του 

προγράμματος σε δύο κύκλους 

(εξαίρεση αποτελεί μία σχολική 

μονάδα) 

Η φοίτηση στα εν λόγω 

Τμήματα αποτελεί τη βάση για 

να στηριχτούν οι ίδιοι σε 

προσωπικές αναζητήσεις 

 

   

Καταμερισμός Τμημάτων 

Ολοήμερου με βάση την ηλικία 

και τον αριθμό των παιδιών 

Ορισμένοι εκφράζουν σιγουριά, 

που απορρέει από τις σπουδές 

τους 

 

   

Συνήθως οι μικρές τάξεις (Α’-Β’) 

μαζί και οι μεγάλες μόνες τους 

(Γ’-ΣΤ’) 

Οι μισοί θεατρολόγοι θεωρούν 

ότι οι σπουδές τους δεν τους 

προσέφεραν τα εφόδια για να 

αντιμετωπίσουν της δυσκολίες 

μιας τάξης 

 

   

Προτίμηση στις δραστηριότητες 

Θ.Π. από τους εκπαιδευτικούς 

Συνδυασμός των 

προτεινόμενων από το 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων με 

άλλες δικές τους 

(προσαρμοσμένες στο επίπεδο 

της τάξης) 

 

   

   

Επίσης συχνά οι ίδιοι 

διαθέτουν στο ρεπερτόριό τους 

Το ενδιαφέρον και η 

ενεργοποίηση των μαθητών 
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ασκήσεις παντομίμας και 

αυτοσχεδιασμών 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή των δράσεων από 

τους εκπαιδευτικούς 

   

Οι ελλείψεις σε υποδομές 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή των δρωμένων της Θ.Α. 

Αδυναμίες προγράμματος 

Σπουδών της Θ.Α. 

 

   

Εμπλουτισμός του 

προγράμματος και με άλλες 

δράσεις (Θέατρο, ανάγνωση 

παραμυθιών, κατασκευές 

φιγούρων-ηρώων, πρόβες για 

σχολική εορτή, ασκήσεις λόγου 

ή χαλάρωσης) 
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Πίνακας 15: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Στοχοθεσία, βαθμός 

ενεργοποίησης και τρόπος εργασίας των μαθητών, διαθεματικότητα, επικοινωνία στην τάξη και 

χρήση διάφορων πηγών και υλικού” 

 

Ι. Στοχοθεσία, Βαθμός Ενεργοποίησης και Τρόπος Εργασίας των μαθητών, 

διαθεματικότητα, επικοινωνία στην τάξη και χρήση διάφορων πηγών και υλικού 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

   

Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν προτίμηση σε 

δραστηριότητες με συγκεκριμένη 

στοχοθεσία 

Ο κάθε εκπαιδευτικός δίνει 

προτεραιότητα και σε άλλη 

ομάδα στόχων σε σχέση με 

τους υπόλοιπους συναδέλφους 

του 

Σύγχυση παιδιών  

(θεωρούν τους κανόνες των 

παιχνιδιών ως ανακοίνωση του 

λόγου μίας δραστηριότητας). 

Άλλοτε αυτά ενημερώνονται για 

τη στοχοθεσία μίας δράσης κι 

άλλοτε συμβαίνει το αντίθετο 

   

Έμφαση στην ψυχαγωγία και εκτόνωση 

των παιδιών. Κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη, καλλιέργεια 

κινητικών δεξιοτήτων και ρυθμού στους 

μαθητές 

Αναφορά στη γενικολογία των 

στόχων και πρόταση για 

μεγαλύτερη ευελιξία στο 

πρόγραμμα 

 (ελευθερία στο μάθημα) 

Σύγκριση της Θ.Α. με τα υπόλοιπα 

μαθήματα. Ενδιαφέρον για το εν 

λόγω αντικείμενο 

 (καλό κλίμα στην τάξη) 

   

Σημαντικό παράγοντα για τη 

γνωστοποίηση ή όχι των παραπάνω 

στόχων στα παιδιά αποτελεί ο διδακτικός 

χρόνος. Συνήθως οι θεατρολόγοι δεν 

ενημερώνουν τα παιδιά για τους στόχους 

μίας δραστηριότητας 

Συμφωνούν για υψηλό βαθμό 

ενεργοποίησης των μαθητών 

στη Θ.Α., (ωστόσο τα παιδιά 

δεν μπορούν να αποδώσουν, 

λόγω της κούρασης) 

Θ.Α.= διασκέδαση, γέλιο, παιχνίδι 

   

Έντονο ενδιαφέρον μαθητών για τις 

δράσεις της Θ.Α. και άμεση κινητοποίησή 

τους 

Εντοπισμός μαθητών που δεν 

τους αρέσει η Θ.Α. 

Δικαιολογούν όμως τη στάση 

τους, καθώς αυτό οφείλεται 

στη νοοτροπία των γονέων για 

το συγκεκριμένο αντικείμενο 

Σε ορισμένα παιδιά δεν αρέσει η 

Θ.Α., επειδή αυτά είναι 

κουρασμένα ή επειδή κάνουν 

φασαρία 

   

Οι επιλεγμένες από τους εκπαιδευτικούς 

δραστηριότητες δεν καλλιεργούν τη 

διαθεματικότητα.  

Απλές ασκήσεις και παιχνίδια. 

 Εξαίρεση αποτελεί ο συνδυασμός Θ.Α. 

και Εικαστικών (κατασκευή φιγούρας) 

Τα παιδιά συμμετέχουν στις 

πραγματοποιούμενες δράσεις 

(αυτό οφείλεται κατά τους 

θεατρολόγους στη φύση του 

μαθήματος) 

Η Θ.Α. αρέσει σε όλους τους 

μαθητές (κοινή πεποίθηση όλων). 

Θεωρούν τις συγκεκριμένες 

δράσεις αρκετά διασκεδαστικές, 

ξεκούραστες, που καλλιεργούν τη 

συνεργασία 

   

 Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

με τη διαθεματικότητα στο 

Ολοήμερο, ωστόσο δεν την 

εφαρμόζουν λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών που 

επικρατούν σε αυτό. Κάποιοι 

δηλώνουν άγνοια για το ίδιο 

θέμα 

Πρώτα πρέπει να έχουν διαβάσει 

τα μαθήματά τους για να πάρουν 

μέρος στη Θ.Α. 

Ομάδες των 2,4,5 μελών. Ο διαχωρισμός 

τους πραγματοποιείται από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς 

  

 

 

 

 

 

Ναι στη διαθεματικότητα  

(π.χ. Θ.Α. και Μαθηματικά) 

 

Τα μεγάλα παιδιά δεν 

δυσκολεύονται από τα δρώμενα 

της Θ.Α.  



 537 

(Η σωστή εξήγηση των κανόνων 

του παιχνιδιού από τους 

εκπαιδευτικούς θεωρείται 

σημαντικός παράγοντας γι’ αυτά) 

Πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικών-μαθητών και των 

τελευταίων μεταξύ τους 

  

 Δεν γίνεται χρήση πολλαπλών 

διδακτικών πηγών και υλικού. 

Οι θεατρολόγοι χρησιμοποιούν 

συνήθως πολύ απλά  

αντικείμενα  

(πολιτική λιτότητας υλικών) 

Η κούραση αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για τη συμμετοχή των 

παιδιών στα δρώμενα της Θ.Α. 

Η απειρία των εκπαιδευτικών της Θ.Α. 

επηρεάζει και την ατμόσφαιρα μέσα 

στην τάξη 

  

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

μελετήσει το σχολικό εγχειρίδιο 

της Θ.Α., αλλά δεν φαίνονται 

ενθουσιασμένοι για τη 

χρησιμότητά του στην τάξη  

(το χαρακτηρίζουν ως 

θεωρητικό) 

Η  φύση και το είδος μίας 

δραστηριότητας συντελεί στο 

βαθμό δυσκολίας της 

Χρήση  από τους διδάσκοντες της 

υποτυπώδους υλικοτεχνικής υποδομής 

του σχολείου 

 

 

 

 

 

 Προτίμηση σε προσωπικές 

πηγές πληροφόρησης και άλλα 

εγχειρίδια  

(κυρίως το σχολικό βιβλίο της 

Θ.Α. χρησιμοποιείται ως 

αφορμή για νέες ιδέες κατά τη 

φάση του προγραμματισμού 

των δράσεων στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς) 

Το ίδιο συμβαίνει και με την 

ηλικία των μαθητών 

Το εγχειρίδιο για τη Θ.Α. του πρωινού 

ωραρίου δεν χρησιμοποιείται από τους 

θεατρολόγους, παρά μόνο ως πηγή 

ιδεών και ερεθισμάτων 

  

  Δύσκολα τα παιχνίδια που 

απαιτούν τη συνεργασία των 

παιδιών 

   

  Η Θ.Α. εφαρμόζεται πολύ σπάνια 

στην πρωινή ζώνη 

 (στόχος η κάλυψης της διδακτέας 

ύλης) 

   

  Οι ελλείψεις σε χώρους και 

υποδομές αποθαρρύνουν τους 

εκπαιδευτικούς από την εκτέλεση 

τέτοιων δράσεων 

   

  Τέτοια δρώμενα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε ώρες μη 

βασικών μαθημάτων  

(Ευέλικτη Ζώνη, Τεχνικών). Μη 
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σύνδεση της Θ.Α. με τα μαθήματα 

της πρωινής Ζώνης 

   

  Ορισμένες φορές επιλέγονται από 

τους εκπαιδευτικούς ομαδικές 

δράσεις και άλλοτε εφαρμόζονται 

από τους ίδιους ατομικές 

δραστηριότητες 

   

  Διαχωρισμός ομάδων από τους 

εκπαιδευτικούς (αποφυγή 

συγκρούσεων) ή με βάση το φύλο 

των παιδιών. Τις περισσότερες 

φορές οι μαθητές εργάζονται 

ατομικά 

   

  Επιδίωξη της συνεργασίας από 

τους μαθητές  

(αλληλοβοήθεια, ευκολία στις 

ασκήσεις, κατάθεση 

περισσότερων ιδεών, δημιουργία 

νέων φίλων) 

  Οι μαθητές αφήνουν 

υπονοούμενα για τη μονομέρεια 

των άλλων μαθημάτων 
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Πίνακας 16: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Δραστηριότητες-

Θεματολογία-Επάρκεια Χρόνου-Ρόλος του Εκπαιδευτικού” 

 

ΙΙ. Δραστηριότητες-Θεματολογία-Επάρκεια Χρόνου-Ρόλος του Εκπαιδευτικού 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

   

Προτίμηση σε δράσεις, που 

διαθέτουν μικρό κόστος και δεν 

απαιτούν σπουδαία υλικό-

τεχνική υποδομή 

Ασκήσεις Θ.Π. και 

αυτοσχεδιασμών, ασκήσεις 

χαλάρωσης 

Παντομίμα, Θ.Π., 

αυτοσχεδιασμός 

 Δράσεις ανάλογα με τις 

προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών 

 

Ασκήσεις Θ.Π., 

αυτοσχεδιασμού, παντομίμα 

(ψυχαγωγία και χαλάρωση 

παιδιών), 

 αφήγηση παραμυθιών και 

ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή. 

Σύνδεση με Εικαστικά 

(κατασκευές) 

 Άντληση θεμάτων: ιστορίες και 

παραμύθια, τηλεόραση, 

διαφήμιση, Τέχνες, ζώα, 

επαγγέλματα, παιχνίδια της 

αυλής 

 Η χρονική διάρκεια ενός 

δρώμενου διαφέρει από ομάδα 

σε ομάδα. Εξαρτάται από το 

ηλικιακό επίπεδο των μαθητών 

 

Εντοπισμός περιπτώσεων, κατά 

τις οποίες τα μαθήματα της 

Θ.Α.  πραγματοποιούνταν μετά 

την ολοκλήρωση των κατ’ οίκον 

εργασιών ή δε γινόταν καθόλου 

 Κατασκευή φιγούρας, ασκήσεις 

προθέρμανσης και χαλάρωσης 

 Άντληση θεμάτων από τη 

βιβλιογραφία, την 

καθημερινότητα των παιδιών, 

τα παραμύθια και τις ιστορίες, 

τα επαγγέλματα και τα ταξίδια, 

την Τέχνη, την επικαιρότητα, 

την τηλεόραση (και γενικότερα 

τα Μ.Μ.Ε.) 

 

Θεματολογία: καθημερινή ζωή 

παιδιών, παιχνίδι, παραμύθια, 

επαγγέλματα, αθλητισμός, 

Εικαστικά 

 Στα περισσότερα παιδιά 

αρέσουν αυτά τα θέματα. 

Θέλουν όμως κι άλλα (Θέατρο 

Σκιών, Κουκλοθέατρο, Χορό, 

δημιουργία ιστορίας) 

  

 

Στο παιχνίδι με τα παιδιά 

συντονίζουν, παρατηρούν και 

καθοδηγούν, παρέχουν 

ερεθίσματα στους μαθητές, 

εμψυχώνουν, αφηγούνται, 

βοηθούν, σκηνοθετούν, 

ψυχαγωγούν  

(κάνουν τον animateur) 
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Τις περισσότερες φορές ο 

χρόνος επαρκεί για την 

ολοκλήρωση μίας 

δραστηριότητας. Στις 

κατασκευές μικροαντικειμένων 

δεν είναι αρκετός 

 Οι εκπαιδευτικοί δεν 

συμμετέχουν ενεργά στις 

δράσεις, επεξηγούν τους 

κανόνες των παιχνιδιών και 

μετά απλά παρατηρούν 

   

Ανάληψη μίας σειράς ρόλων 

από τους εκπαιδευτικούς της 

Θ.Α. (συντονιστής, δημιουργός 

κατάλληλης ατμόσφαιρας, 

ψυχοπαιδαγωγός, εμψυχωτής, 

φορέας ερεθισμάτων στα 

παιδιά, βοηθός, μαιευτήρας 

ιδεών, προμηθευτής υλικού, 

αφηγητής, συμπαίκτης, 

σκηνοθέτης 

 Σπάνια συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες 

 (όταν ο αριθμός των παιδιών 

σε ένα τμήμα είναι πολύ 

μικρός) 

   

  Οι μαθητές χαίρονται με τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στη Θ.Α. 

   

  Πλήρης αντίληψη από τα 

παιδιά για το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών προς αυτά 
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Πίνακας 17: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Ευχαρίστηση μαθητών 

με τις δράσεις, προβλήματα πειθαρχίας και συγκρούσεις μέσα στην τάξη, προβληματική 

συμπεριφορά παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος’’ 

 

ΙΙΙ. Ευχαρίστηση μαθητών με τις δράσεις, προβλήματα πειθαρχίας και συγκρούσεις 

μέσα στην τάξη, προβληματική συμπεριφορά παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

Ευχαρίστηση των περισσότερων 

μαθητών με τις δραστηριότητες. 

Αυτοί συμμετέχουν σε όλες τις 

δράσεις. Μερικά παιδιά δεν 

λαμβάνουν μέρος σε αυτές λόγω 

κούρασης ή απειρίας των 

εκπαιδευτικών, που δεν 

διαχειρίζονται σωστά την 

κατάσταση. 

Πρόβλημα η κούραση των 

παιδιών από το καθημερινό 

πρόγραμμα 

Τσακωμός μέσα στην τάξη (κατά το 

χωρισμό των ομάδων). Κακή χημεία 

μεταξύ παιδιών, πειράγματα, 

καταστρατήγηση κανόνων παιχνιδιού, 

ορισμός αρχηγών, διαφορετικές 

απόψεις των συμμετεχόντων, άρνηση 

παιδιών να λάβουν μέρος στις σχετικές 

δράσεις. 

   

Κάποιοι μαθητές προτιμούν να 

κάνουν τις εργασίες τους. Αδιαφορία 

γι’ αυτούς από την υπόλοιπη τάξη 

Προβληματικές συμπεριφορές 

μαθητών/δυσκολία διαχείρισης 

τέτοιων καταστάσεων 

Προβλήματα που δυσκολεύον τους 

εκπαιδευτικούς (απροσεξία και 

φασαρία μαθητών, συγκρούσεις, 

αρνητισμός παιδιών για συμμετοχή 

και έλλειψη διάθεσης για συνεργασία, 

απειθαρχία στην τάξη, αργοπορημένη 

είσοδος μαθητών μετά το διάλειμμα) 

   

Συνήθως τα παιδιά πειθαρχούν στις 

υποδείξεις των εκπαιδευτικών 

Πληθωρικά τμήματα  

   

Στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης των 

μαθητών προέκυψαν διαφωνίες 

μεταξύ τους, που κατέληξαν σε 

συγκρούσεις και ξυλοδαρμούς. Η 

κατάσταση εκτονώθηκε με την 

“πυροσβεστική” παρέμβαση των 

διδασκόντων 

Ανάθεση έργου στους 

θεατρολόγους για την 

προετοιμασία των παιδιών στα 

μαθήματα της επόμενης 

ημέρας 

 

   

Άλλες δυσκολίες: τραυματισμοί 

παιδιών, φασαρία στην τάξη, 

μάθημα σε πληθωρικά τμήματα, 

περιορισμένος χώρος δράσης 

μαθητών, ζωηροί συμμετέχοντες, 

κόπωση των ομάδων και 

καταστρατήγηση των κανόνων του 

παιχνιδιού 

Προτάσεις για αλλαγή της 

φιλοσοφίας του 

προγράμματος: 

χρηματοδότηση, βελτίωση 

χώρων και υποδομών, 

επιμόρφωση ειδικοτήτων 

 

   

Καμία ιδιαίτερη περίπτωση 

προβληματικής συμπεριφοράς 

μαθητών 

 (απλά μεμονωμένα περιστατικά) 

  

   

Υπερκινητικά παιδιά ή απομονωμένα 

από την υπόλοιπη τάξη 
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Πίνακας 18: Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Οι εμπλεκόμενοι 

φορείς και ο ρόλος τους στο πρόγραμμα” 

 

Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς και ο Ρόλος τους στο Πρόγραμμα 
Η παρατήρηση έδειξε: Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν: Οι μαθητές δήλωσαν: 

Οι εκπαιδευτικοί δεν αναπτύσσουν 

σχεδόν ποτέ συνεργασίες με άλλους 

φορείς του εν λόγω προγράμματος 

Επαφή με τους Διευθυντές μόνο 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς  

(κατά την ανάληψη υπηρεσίας ή 

τη συλλογή υπογραφών) 

Δεν υφίσταται οποιαδήποτε 

μορφή συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών πρωινής ζώνης και 

θεατρολόγων στο Ολοήμερο  

 

 

 

   

Αυτοί προσέρχονται στο σχολείο, 

πραγματοποιούν το μάθημά τους 

και αποχωρούν από αυτό 

Ανταγωνιστικές σχέσεις με τους 

δασκάλους 

Αυτοί εργάζονται σε    εντελώς  

διαφορετικά ωράρια 

 

   

Σε μία, μονάχα, περίπτωση μία 

εκπαιδευτικός της Θ.Α. αλληλεπιδρά 

με την Υπεύθυνη του Ολοήμερου 

(είτε για να την φωνάξει να 

επιβάλλει την ησυχία, είτε για να 

φέρει μία ντροπαλή μαθήτρια στην 

τάξη της) 

Κάποιοι δεν γνωρίζουν καθόλου 

τους Διευθυντές των σχολείων, 

στα οποία αυτοί υπηρετούν 

Σε μια, μοναχά, περίπτωση 

διαπιστώθηκε η συνεργασία 

εκπαιδευτικού της Θ.Α. με ένα 

φιλότιμο δάσκαλο του πρωινού 

προγράμματος  (στα Εικαστικά) 

 

   

Δεν φαίνεται ο ρόλος των 

εμπλεκόμενων φορέων στο 

πρόγραμμα 

Μερικοί αναφέρονται με 

κολακευτικά λόγια για τους 

Διευθυντές τους 

Δεν διστάζουν να προβούν σε 

διαχωρισμούς  

α) βασικών-δευτερευόντων 

αντικειμένων και 

 β) εκπαιδευτικών (δάσκαλοι για 

τα μαθήματα και αντίστοιχοι για 

τα παιχνίδια) 

   

Καμία επικοινωνία των 

θεατρολόγων με τους δασκάλους 

της πρωινής ζώνης και τις υπόλοιπες 

ειδικότητες 

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών 

της Θ.Α με τον Υπεύθυνο του 

Ολοήμερου και ο βαθμός 

επικοινωνίας τους εξαρτάται 

σημαντικά από το χαρακτήρα 

του κάθε ατόμου  

(αλλού συναντάμε άσχημες 

καταστάσεις και αλλού πάλι 

εντοπίζουμε άριστο κλίμα) 

 

   

Τυπικές σχέσεις με τους Διευθυντές 

 (ανάληψη υπηρεσίας) 

Απουσία συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικού Θ.Α. και άλλων 

ειδικοτήτων, λόγω του 

διαφορετικού ωραρίου τους 

(σπάνια αυτοί συναντώνται ή 

συνυπάρχουν στο διάλειμμα, 

ανταλλάσσοντας απόψεις και 

συζητώντας τα κοινά τους 

προβλήματα 

 

 

 

 

 

Αδιαφορία των γονέων γι’ αυτούς 

και διακριτική υποκίνηση των 

 

 

 

Ένταση και μεγάλος 

ανταγωνισμός των 

θεατρολόγων με τους 
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διδασκόντων για να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους στις κατ’ οίκον εργασίες 

τους 

εκπαιδευτικούς της πρωινής 

ζώνης (μιλούν για ρατσιστική 

συμπεριφορά των τελευταίων 

απέναντι τους). 

 

 

 

 Συνήθως αυτοί οι δύο φορείς 

δεν συναντιούνται καθόλου 

(ανυπαρξία ή ανεξαρτησία 

σχέσεων για ορισμένους) 

   

 Συνήθως οι εκπαιδευτικοί της εν 

λόγω ειδικότητας προσεγγίζουν 

τους δασκάλους για να 

αντλήσουν πληροφορίες για το 

οικογενειακό περιβάλλον 

κάποιου παιδιού 

 

   

 Κακή ποιότητα σχέσεων των 

εκπαιδευτικών αυτών με τους 

γονείς των παιδιών. Οι 

τελευταίοι δεν δείχνουν 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

και αντιμετωπίζουν υποτιμητικά 

τους θεατρολόγους. Οι γονείς 

δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου 

για το περιεχόμενο του εν λόγω 

αντικειμένου 

 

   

 Ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας 

στο Ολοήμερο 

 (ισότιμη αντιμετώπιση των 

ειδικοτήτων από όλους τους 

εκπαιδευτικούς , δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών και 

ανάληψη πρωτοβουλιών από 

τους υπόλοιπους φορείς 
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Φωτογραφίες από αίθουσες της Θεατρικής Αγωγής 
 
 
 
 

 
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου 
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2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου 
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2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 
 
 

 



 562 

 
 

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 
 



 563 

 
 
 

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 
 

 

 



 564 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

  Σελίδα 

Σχήμα 1. Βασικές Συνιστώσες εφαρμογής της Θ.Α. στο πρόγραμμα του Ο.Σ. 63 

Σχήμα 2. 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά  την εφαρμογή  διαφόρων 

θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο Ο.Σ. 

 

105 

Σχήμα 3. 
Παιδαγωγική Αξία της Θ.Α. στο Ο.Σ. 115 

 

Σχήμα 4. Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος 175 

Σχήμα 5. Η Ερμηνευτική Διαδικασία 187 

Σχήμα 6. Η Πρότασή μας (Δ.Ε.Σ.Σ.Θ.Α.) 377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 565 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

  Σελίδα 

Πίνακας 1. Έρευνες για τη Θ.Α. (Συνοπτικά Αποτελέσματα) 133 

Πίνακας 2.  Έρευνες για το Ο.Σ. (Συνοπτικά Αποτελέσματα) 153 

Πίνακας 3. Αριθμός Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων της 

Κρήτης και Τμήματα, στα οποία προσφέρονται οι δραστηριότητες 

της Θ.Α. 

189 

Πίνακας 4. Αριθμός εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσέφεραν το διδακτικό 

αντικείμενο της Θ.Α. στα Προαιρετικά Ο.Σ. της Κρήτης κατά το 

σχολικό έτος 2009-2010 (και συμμετείχαν στην έρευνα) 

191 

Πίνακας 5. Αριθμός μαθητών, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στη Θ.Α. στα 

Προαιρετικά Ο.Σ. της Κρήτης κατά το σχολικό έτος 2009-2010 

(και συμμετείχαν στην έρευνα) 

191 

Πίνακας 6. Οι Συνεντεύξεις προς τους εκπαιδευτικούς και η χρονική τους 

διάρκεια 

195 

Πίνακας 7. Οι ώρες παρατήρησης  στις διάφορες σχολικές μονάδες ανά νομό 196 

Πίνακας 8. Οι Συνεντεύξεις προς τους μαθητές και η χρονική τους διάρκεια 199 

Πίνακας 9. Χώρος Πραγματοποίησης Μαθημάτων 204 

Πίνακας 10. Συνεργασία Φορέων και ο Ρόλος τους στην πραγματοποίηση του 

προγράμματος 

340 

Πίνακας 11. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης 

 “Η Διαμόρφωση της Αίθουσας Διδασκαλίας/Ο Χώρος” 

564 

Πίνακας 12. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης  

“Ο Εξοπλισμός της Αίθουσας” 

566 

Πίνακας 13. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης  

“Ωράριο Λειτουργίας και  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου 

Σχολείου” 

568 

Πίνακας 14. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης 

 “Αναλυτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Διδασκαλίας” 

569 

Πίνακας 15. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης  

“Στοχοθεσία, βαθμός ενεργοποίησης και τρόπος εργασίας των 

μαθητών, διαθεματικότητα, επικοινωνία στην τάξη και χρήση 

διάφορων πηγών και υλικού” 

571 

Πίνακας 16. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης 

“Δραστηριότητες-Θεματολογία-Επάρκεια Χρόνου-Ρόλος του 

Εκπαιδευτικού” 

574 

Πίνακας 17. Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης 

“Ευχαρίστηση μαθητών με τις δράσεις, προβλήματα πειθαρχίας 

και συγκρούσεις μέσα στην τάξη, προβληματική συμπεριφορά 

παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος’’ 

576 

Πίνακας 18 Σύνοψη συμπερασμάτων για την κατηγορία ανάλυσης “Οι 

εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους στο πρόγραμμα” 

 

577 

 

 
 
 
 
 
 


	Διαφάνεια 1

