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ΒΑΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης 
 
«Προτεραιότητες και καινοτομίες για ένα δημιουργικό σχολείο» 
 
 
   Εισαγωγή 
 
   Η άποψη του Kress(1999), ότι το σχολείο πρέπει να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση της διαρκούς προσαρμογής σ΄ένα ασταθή κόσμο, μας βρίσκει 
απολύτως σύμφωνους, με την προϋπόθεση, ότι θα ενισχυθεί ο 
παιδαγωγικός και κοινωνικός ρόλος του σχολείου, καθώς και η διασύνδεσή 
του με την τοπική κοινωνία.  
   Προτεραιότητα για μας είναι ένα σχολείο με όραμα για μια καλύτερη και 
συμμετοχική εκπαίδευση. Ένα σχολείο που δεν αποκλείει  κανένα μαθητή 
και καμιά μαθήτρια από τις δράσεις του, που δε φοβάται να αντιμετωπίσει 
τη διαφορετικότητα, και που ενισχύει πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών, την παραγωγή γνώσης μέσα από την 
ανακάλυψη και τη δημιουργική έκθεση και έκφραση όλων των απόψεων-
ιδεών, που υποστηρίζουν το σχεδιασμό καινοτομικών προτάσεων στο χώρο 
της τάξης, του σχολείου, της γειτονιάς. 
   Θα αναφερθούμε στη χρήση των νέων τεχνολογιών και των πολυμέσων, 
που συμβάλουν στη σύγχρονη πληροφόρηση και που μέσα από 
αποτελεσματικές μαθησιακές, διδακτικές διαδικασίες, εξασφαλίζουν 
υψηλότερου επιπέδου γνώσεις μέσα από την ενεργή εμπλοκή των 
μαθητών. 
    Στο σχολείο αναλαμβάνουμε δράσεις με στοχοθετικό πλαίσιο, που 
δίνουν διέξοδο στην πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα των μαθητών 
και αυτές τις δράσεις θα παρουσιάσουμε στην εισήγησή μας. 
   Προϋπόθεση βέβαια για όλα αυτά είναι η οικοδόμηση ενός πλαισίου 
συνεργατικής μάθησης, όπου οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών του σχολείου, των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και της 
τοπικής κοινωνίας είναι καθημερινή πρακτική και δεν αποβλέπουν στον 
εντυπωσιασμό και στο εφήμερο. Και βέβαια η διαρκής και σταθερή 
υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου, διασφαλίζει την ποιότητα και 
την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. 
   Στην εισήγησή μας θα παρουσιάσουμε ενδεικτικές προτάσεις που 
υπογραμμίζουν τη σημασία και την αξία της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής 
και Εκπαίδευσης σ΄ένα σύγχρονο σχολείο. 
 
   Ήρθαμε σήμερα εδώ , για να μιλήσουμε για τον εαυτό μας…Τα 
σχολεία έχουν τη δική τους «ιστορία», το δικό τους ευρύ φάσμα 
χαρακτήρων και ένα δικό τους σενάριο, που ξεδιπλώνεται μέσα στο χρόνο 
σε απρόβλεπτες ή προβλέψιμες κατευθύνσεις , ανάλογα με τη φιλοσοφία, 
τους στόχους, τον προγραμματισμό, τις διαδικασίες, τις υποδομές, τις 
επιλογές, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. 
   Με την παραδοχή ότι η δουλειά των σχολείων μπορεί να εκτιμηθεί με 
βάση την ποιότητα των εμπειριών που προσφέρουν στους μαθητές τους, 
την ικανότητά τους να παρέχουν υποστήριξη, ευκαιρίες και δυνατότητα 
ολόπλευρης ανάπτυξής τους, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε 
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κάποιες δράσεις, που κατά τη γνώμη μας είναι δηλωτικές αφ εαυτές, του 
τρόπου λειτουργίας μας. 
   Φιλοσοφία μας, ένα σχολείο αποτελεσματικό, ανοιχτό στις προκλήσεις  
ένα σχολείο δημιουργικό, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία, 
την ανακάλυψη και τον στοχασμό, ένα σχολείο μέρος αναπόσπαστο της 
κοινωνίας, ένα σχολείο κύτταρο πολιτισμού στη τοπική κοινωνία. 
   Στόχος μας, το πέρασμα από την διδασκαλία στη μάθηση , από την 
τεχνική εργασία στη διερεύνηση, από την παθητική μάθηση στην 
καθοδηγούμενη πρακτική και τη διάδραση με άλλους, από τον ατομικισμό 
στη συμμετοχή και την συνυπευθυνότητα. 
   Για την πραγμάτωση των στόχων κινηθήκαμε σε τρεις άξονες που 
θεωρήσαμε απαραίτητους: την ένταξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 
την ανάπτυξη και οργάνωση της βιβλιοθήκης και την ένταξη του 
σχολείου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σε προγράμματα που 
στήριζαν τις επιλογές μας. 
   Έτσι, μετά από αρκετή προσπάθεια μπορώ να πω, και με τη στήριξη όλων 
των μερών της σχολικής κοινότητας , στήσαμε το εργαστήριο 
Πληροφορικής που τελικά καταφέραμε να αριθμεί σήμερα 14 συνολικά 
υπολογιστές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Η Πληροφορική εντάχθηκε στο πρόγραμμα του σχολείου  ως γνωστικό 
αντικείμενο, αλλά και ως γνωστικό εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς 
.  
   Η διδασκαλία έγινε πιο ελκυστική, φέρνοντας στη σχολική τάξη πλήθος 
πληροφοριών σχετικών με ό,τι πιο σύγχρονο συμβαίνει στον κόσμο σε 
πραγματικό χρόνο. 
   Η απόκτηση ενός βιντεοπροβολέα επίσης, άλλαξε σημαντικά τη ποιότητα 
της δουλειάς μας. 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  Εξαιτίας και λόγω του εξοπλισμού , το σχολείο άνοιξε τις πόρτες του 
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με πέντε συνολικά προγράμματα 
στους υπολογιστές. 
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   Σημαντική θεωρώ την επιμόρφωση που έγινε στους γονείς από το 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπ/σης και Κατάρτισης Ενηλίκων στη παιδαγωγική 
αξιοποίηση και προστασία στο Διαδύκτιο , με συνεργασία  του Δήμου 
Παλλήνης και της Ένωσης Γονέων. 
   Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Εργαστήριο χρησιμοποιείται συνεχώς 
και παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εκπόνηση όλων των προγραμμάτων. 
 
   Αναπτύξαμε και εκσυγχρονίσαμε τη Βιβλιοθήκη, με την υλική 
υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων ,της Σχολικής Επιτροπής και χορηγών. Η 
Βιβλιοθήκη οργανώθηκε στα πρότυπα των κλασικών δανειστικών  
βιβλιοθηκών, μηχανογραφήθηκε ηλεκτρονικά, και εντάχθηκε στο ημερήσιο 
πρόγραμμα του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   Παρουσία συγγραφέων και γνωριμία με το έργο τους, θεατρικά δρώμενα, 
συμμετοχή στη Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης, στις Βιβλιοδρομίες και τις 
Βιβλιοφιλίες , είναι ενταγμένα στη δράση της.  
 
   Αναλάβαμε την εκπόνηση  προγραμμάτων στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τέτοιων, που να διασφαλίζουν την ενεργό 
συμμετοχή και συλλογική δράση των μαθητών στο πλαίσιο της 
επικοινωνιακής προσέγγισης, καθώς και τη συνεργασία με όσο το δυνατόν 
περισσότερων τοπικών φορέων και εξωτερικών συνεργατών. 
 
   Ενδεικτικά θα αναφερθώ στα προγράμματα: 
Βιώσιμες πόλεις-Νερό 
Κυκλοφοριακή Αγωγή-Ακολουθώ τον ΚΟΚ…ακολουθώ τη ζωή 
Ολυμπιακοί αγώνες και Μουσική  
Λαϊκή Παράδοση 
Η Ελλάδα μας  
Εαρινά και  Πασχαλινά Έθιμα 
 
 
Βιώσιμες πόλεις-Νερό 
(Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του 
πανεπιστημίου Αιγαίου) 
 
Βιώσιμες πόλεις 
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• Εξέλιξη οικιστική της περιοχής 
• Μετακινήσεις 
• Ταξιδεύοντας στο χρόνο 
• Ιστορία των δρόμων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νερό 
Ευαισθητοποίηση των αυριανών πολιτών στη σωστή χρήση-διαχείριση του 
νερού. 
Κατανόηση του κύκλου του νερού 
Καταγραφή των χρήσεων 
Μελέτη τρόπων διαχείρισης 
Συνειδητοποίηση της αξίας του 
Μελέτη και προτάσεις αξιοποίησης του ρέματος της περιοχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Οι μαθητές με έρευνα πεδίου και τη βοήθεια επιστημονικών συνεργατών, 
αναζήτησαν και βρήκαν τις πηγές και τη διαδρομή των ρεμάτων της 
περιοχής, πρότειναν λύσεις στη Δημοτική Αρχή, άλλαξαν στάσεις και 
συμπεριφορές απέναντι στο πρόβλημα του νερού. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με έκδοση εντύπου, αφίσας, cd με μουσική που συνέθεσαν 
τα ίδια τα παιδιά με την καθοδήγηση του Μουσικού, θεατρικού έργου και 
μουσικοχορευτικού προγράμματος,  που παρακολούθησαν όλοι οι φορείς 
και κάτοικοι της περιοχής. Συγχρόνως έγινε έκθεση του υλικού όλης της 
δράσης. 
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1. Κυκλοφοριακή Αγωγή-Ακολουθώ τον ΚΟΚ…ακολουθώ τη ζωή 
(Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας) 
 
 
 
 
   Ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα ,κατασκευή χώρου κυκλοφοριακής 
αγωγής στο σχολείο, εντοπισμό και προτάσεις για τα επικίνδυνα σημεία της 
περιοχής, συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις εκτός σχολείου. 
 
2. Ολυμπιακοί αγώνες και Μουσική 
(Συνεργασία δυο σχολείων 3ου και 5ου  Δ.Σ. Παλλήνης). 
(Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) 
 
   Άνοιγμα του ολυμπιακού καλοκαιριού 1η Ιουνίου 2004 με κοινή 
εκδήλωση 19 σχολείων των Δήμων της Μαραθώνιας διαδρομής στο Στάδιο 
του Μαραθώνα. Με την πεποίθηση ότι το μεγάλο γεγονός δεν είναι μόνο 
αθλητισμός, μελετήσαμε αρχαίους ύμνους, κατασκευάσαμε όργανα κατά τα 
πρότυπα της αρχαιότητας, ζωγραφίσαμε σε χαρτί και στους τοίχους 
παραστάσεις αθλημάτων από αγγεία, ανεβάσαμε αρχαία τραγωδία, ζήσαμε 
το όνειρο της εποχής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Λαϊκή Παράδοση  
(Από τη Β΄τάξη) 
• Σκεύη και εργαλεία 
• Υφαντική και ένδυση 
• Κεραμική 
• Θρύλοι και παραδόσεις 
• Ήθη και έθιμα 
• Μουσική και χορός 
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   Εργάστηκαν τα παιδιά της Β΄ τάξης όλη τη χρονιά στα παραπάνω θέματα 

και ολοκλήρωσαν με έκθεση υλικού, αναπαράσταση γάμου,  χορό και 
μουσική. 
 
4. Η Ελλάδα μας 
(Διαθεματικό πρόγραμμα της Ε΄τάξης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ξεκίνησε το πρόγραμμα με επιστολή σε όλες τις νομαρχίες της χώρας, με 
την παράκληση να στείλουν εκείνο το υλικό, που οι ίδιες θα ήθελαν να 
προβάλλουν για τον τόπο τους.Το πλούσιο υλικό που συγκεντρώθηκε, 
μελετήθηκε, ταξινομήθηκε και παρουσιάστηκε στους κατοίκους της 
περιοχής, συνοδευμένο με εδέσματα τοπικά φτιαγμένα από τους γονείς, 
σύμφωνα με τις συνταγές του τόπου τους. Η όλη εργασία γράφτηκε σε cd 
και δόθηκε σε παιδιά και φορείς. Η εκδήλωση έκλεισε με χορούς από όλη 
την Ελλάδα.  
 
5. Εαρινά και Πασχαλινά Έθιμα 
(Από τους μαθητές της Δ΄τάξης) 
• Χαρταετοί  
• Χελιδονίσματα 
• Λαζαρικά 
• Μεγάλη Παρασκευή-Ανάσταση 
• Κούνιες 
• Αϊ-Γιώργης 
• Πρωτομαγιά 
 
 
 
 
 
 
 

- Μαρία 018.jpg
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   Επιλέξαμε να αναφερθούμε μόνο σε αυτά, παρ’όλο που έγιναν 
εξαιρετικές εργασίες και για  τα Χριστουγεννιάτικα και Αποκριάτικα έθιμα. Η 
όλη παρουσίαση έγινε στο προαύλιο ενός παρεκκλησιού,  του Αϊ Νικόλα της 
Κάντζας, κοντά στη φύση και ενθουσίασε το σύνολο των 
παραβρισκόμενων. 
 
   Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, καθώς και για πληθώρα 
άλλων ,εργάστηκαν άλλοτε ατομικά μα κυρίως συλλογικά ,όλοι οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου. Βέβαια ,ορισμένοι κάθε φορά είχαν το 
συντονισμό και την ευθύνη, το ταλέντο,  το μεράκι και τη φαντασία. Και μη 
φανταστείτε πως αυτό συμβαίνει έτσι , ήρεμα και απλά. Υπάρχουν  
εντάσεις και κόπος πολύς. Όχι λίγες φορές, φτάνουν στο σημείο να 
αμφιβάλλουν για το σωστό της επιλογής τους. 
   Το αποτέλεσμα όμως για το σύνολο των μαθητών μας είναι ανεκτίμητο. 
Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που ακολουθείται, η έρευνα πεδίου, η 
συνεργασία με τοπικούς φορείς(γονείς, σύλλογοι, Δήμος, επιστημονικοί 
συνεργάτες που αναζητούνται πρώτα και κύρια στο τοπικό περιβάλλον),ο 
εντοπισμός και κάποτε η επίλυση προβλημάτων και η πίστη ότι 
συμβάλλουμε στη δημιουργία ενεργών πολιτών, μας δίνει δύναμη για να 
συνεχίσουμε. 
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ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ., Παιδαγωγός-Εμψυχωτής θεάτρου 
 
«Η δραματοποίηση και η ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής 
σκέψης» 
 
  Αν η καλλιέργεια της σκέψης είναι προϋπόθεση για να συμβεί η μάθηση, 
τότε κάθε διδακτική προσέγγιση πετυχαίνει το σκοπό της, εφόσον η 
εφαρμογή της βασίζεται σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη 
δημιουργική, κριτική και κριτικο-στοχαστική σκέψη.  
  Προς αυτήν την κατεύθυνση, η δραματοποίηση δίνει ευκαιρίες στα παιδιά 
να παράγουν ιδέες, να επινοούν σύνθετες κοινωνικές καταστάσεις και, στη 
συνέχεια, να τις μορφοποιούν σε θεατρικό κείμενο και σκηνική πράξη, αν 
και η δημιουργία των τελευταίων μπορεί να βασίζεται και στην επεξεργασία 
μη θεατρικού κειμένου (Γραμματάς, 2003:461). Το πέρασμα από τη 
γέννηση της ιδέας στη δημιουργία του έργου αποτελεί βασική διαδικασία 
στην παραγωγή κάθε έργου τέχνης. Αντίστοιχα, και στη δραματοποίηση, 
μέσω της συλλογικής φαντασίας, συλλαμβάνονται οι ιδέες των παιδιών, 
που αποτελούν το πρόπλασμα για τη δημιουργία του έργου τους. Κατά την 
όλη διαδικασία, καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη, αλλά πραγματώνεται, 
επίσης, και η καλλιέργεια γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 
καθώς τα παιδιά προσδιορίζουν, υποθέτουν, αυτοσχεδιάζουν και 
αξιολογούν τις δραματικές καταστάσεις. Εμπλέκονται στο διάλογο, 
ελέγχουν τις πληροφορίες και αναζητούν λογικούς συλλογισμούς για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, οικοδομώντας, έτσι, τα φανταστικά 
περιβάλλοντα μέσα από τον κριτικό στοχασμό.   
  Η έμφαση δίνεται στη διαδικασία ανάπτυξης του δραματικού 
περιβάλλοντος. Οι τεχνικές θεάτρου και δράματος και οι σκηνικές 
πρακτικές τούς επιτρέπουν να φανταστούν και να συνθέσουν μια δική τους 
ιστορία, να αναλάβουν τη συγγραφή της με τη μορφή θεατρικού διαλόγου 
και να επιχειρήσουν τη σκηνική της αναπαράσταση. Ως καλλιτέχνες, 
έρχονται σε επαφή με την αυτοσχεδιαστική αντίληψη του δημιουργού. 
Δοκιμάζουν τρόπους και κατά τη μεθοδική εμπλοκή τους στη διαδικασία 
παράγουν το καλλιτεχνικό προϊόν της παράστασης.  
  Βέβαια, η κριτική σκέψη δεν παράγεται χωρίς την πρόσκληση σε ένα 
πρόβλημα, αφού θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις τα ακόλουθα 
στάδια: α) η θέση του προβλήματος μέσα από τις ερωτήσεις, τα διλήμματα, 
τις προβληματικές καταστάσεις (κριτικά ερεθίσματα-critical challenges), β) 
η παροχή των σχετικών πληροφοριών και η ενθάρρυνση του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος των παιδιών (οι διανοητικές πηγές - intellectual resources), 
γ) η αναζήτηση της λύσης του προβλήματος (η γεμάτη νόημα κριτική 
ανταπόκριση - critically thoughtful responses) (Bailin, 1998:147).   
  Προκειμένου να καταδειχτούν τα παραπάνω, θα αναφερθώ στους 
τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές του θεάτρου αναπτύσσουν τη 
δημιουργική και κριτική σκέψη. Γι’ αυτό το λόγο, θα επιλέξω ορισμένες 
τεχνικές, που τις θεωρώ βασικές για τη δημιουργία δράσης και στοχασμού 
και, επομένως, είναι ανάγκη να τις γνωρίζει ο εκπαιδευτικός που θέλει να 
διεξαγάγει ένα μάθημα στο πλαίσιο των αρχών της διερευνητικής, 
εποικοδομητικής και συνεργατικής μάθησης και διδασκαλίας.  
  Πρέπει να επισημάνω ότι τα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν 
βασίζονται σε δραστηριότητες που έλαβαν χώρα σε σχετική έρευνα 


