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Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια προσπάθεια προβολής αλλά και 

μοιράσματος της εμπειρίας του συγγραφέα αλλά και του συνακόλουθου 

προβληματισμού του από τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στο 11ο 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, ένα σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Η εισήγηση εστιάζει στο 

εκπονηθέν πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο είχε ως θέμα τον τίτλο της παρούσας 

εισήγησης, προτάθηκε σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκε από την 

υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ 
Αθήνας, όπου υπάγεται και το ως άνω Δημοτικό Σχολείο –και ακολούθως υλοποιήθηκε, 

σύμφωνα πάντα με το προταθέν χρονοδιάγραμμα. Η εισήγηση δίνει στοιχεία για τη 

σύνθεση της ομάδας των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα 

περιγράφει το πρόγραμμα τόσο σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο 

τελικής υλοποίησης. Τέλος, επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγησή του και κάποιο 

συμπεράσματα για τη γενικότερη κατάσταση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και 

αισθητικής αγωγής σήμερα, εξ αφορμής της ειδικής αυτής περίπτωσης πολιτιστικού 

προγράμματος.       

 
Λέξεις-κλειδιά: παραμύθι, θέατρο, παιχνίδι, αφηγηματικότητα, δρώμενο 

 

1. Εισαγωγή. 

Η υπό παρουσίαση εισήγηση αποτελεί μια προσπάθεια προβολής αλλά και 

μοιράσματος της εμπειρίας του συγγραφέα αλλά και του συνακόλουθου 

προβληματισμού του από τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στο 

11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, ένα σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Η εισήγηση εστιάζει στο 

εκπονηθέν πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο είχε ως θέμα τον τίτλο της παρούσας 

εισήγησης, προτάθηκε σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης 

του Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκε από 

την υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δ’ Αθήνας κυρία Σταυρούλα Πετροπούλου –και ακολούθως υλοποιήθηκε, σύμφωνα 

πάντα με το προταθέν χρονοδιάγραμμα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μόνο στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής και μόνο στο τμήμα Δ1 του Σχολείου, 

κατά τη μία διδακτική ώρα που προβλέπεται από το κανονικό, πρωινό ωρολόγιο 

πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα. Το εν λόγω τμήμα αποτελείτο από 21 

μαθητές, 11 αγόρια και 10 κορίτσια. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν 

κάθε Πέμπτη ώρα 12.35 και διαρκούσαν έως τις 13.15.   

2. Σχεδιασμός του προγράμματος. 

Το θέμα του πολιτιστικού προγράμματος μπορεί να αναλυθεί στα εξής υποθέματα-

διαστάσεις: 

 Γνωριμία με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά των αδελφών 

Γκριμ με την ευκαιρία του εορτασμού της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την 

πρώτη δημοσίευση στη γερμανική γλώσσα της συλλογής των παραμυθιών τους το 
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έτος 1812. Η συγκεκριμένη επέτειος εορτάστηκε με αναρίθμητες εκδηλώσεις 

ποικίλου χαρακτήρα παγκοσμίως. Στη χώρα μας πέραν των άλλων εκδηλώσεων που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εκκρεμεί επιστημονικό συνέδριο που έχει 

προγραμματιστεί να διεξαχθεί κατά τον μήνα Νοέμβριο στην Αθήνα, διανθισμένο με 

πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων καλλιτεχνικού χαρακτήρα. 

 Λογοτεχνικό εργαστήριο – δημιουργία ιστοριών με εφαρμογή 

επιλεγμένων παιχνιδιών από αυτά που προτείνει ο Τζάννι Ροντάρι στη Γραμματική 

της Φαντασίας του (2003), αλλά και ο Ευάγγελος Αυδίκος στο Μια φορά κι έναν 

καιρό… αλλά… μπορεί να γίνει και τώρα: Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης 

παραμυθάδων (1999). Πρόκειται για εξαιρετικά ευφάνταστες δραστηριότητες που 

είναι και ιδιαιτέρως διαδεδομένες χωρίς ωστόσο να αναφέρεται πάντοτε η πηγή, με 

αποτέλεσμα πολλοί να τις εφαρμόζουν χωρίς να γνωρίζουν τα εν λόγω συγγραφικά 

πονήματα και τους συγγραφείς τους. 

 Θεατρικό εργαστήριο: Θεατρικό παιχνίδι και δραματοποιήσεις με 

βάση τις δημιουργηθείσες από τους  μαθητές ιστορίες, που είναι και το κατ’ εξοχήν 

αντικείμενο του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής, προετοιμασία θεατρικού 

δρώμενου/παράστασης των μαθητών, σε συνεργασία πάντοτε με τον εκπαιδευτικό 

του μαθήματος και υπεύθυνο για το πολιτιστικό πρόγραμμα, και παρουσίασή του σε 

κοινό υπό όρους που τελικά εξασφαλίστηκαν και στους οποίους θα επανέλθουμε στη 

συνέχεια. 

Με την ευκαιρία της επαφής με τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, κρίθηκε 

από τον εκπαιδευτικό πως οι μαθητές θα έρχονταν σε επαφή με την παγκόσμια 

πολιτιστική παράδοση και ότι θα απολάμβαναν τα πλούσια παιδαγωγικά οφέλη μιάς 

τέτοιας επαφής, που είναι πολλαπλά σύμφωνα και με τις διάφορες επικρατούσες 

θεωρίες για το περιεχόμενο και τη φύση των παραμυθιών –μυθολογική, 

συμβολιστική, ψυχαναλυτική και την ανθρωπολογική, που είναι και η επικρατέστερη, 

σύμφωνα τουλάχιστον με τον Δημήτριο Σ. Λουκάτο, σε συνδυασμό όμως με τις 

προηγούμενες «και με τον υπολογισμό επίσης της θαυμαστής ανθρώπινης 

φαντασίας» (1992: 142). Ωστόσο, η αισθητική απόλαυση των παραμυθιών κρίθηκε 

ως ένας επιπλέον αν και όχι λιγότερο σημαντικός στόχος, όπως και η όξυνση του 

πνεύματος των μαθητών και της δημιουργικής τους ικανότητας. 

2. Υλοποίηση του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε να διαρκέσει και τελικά διήρκεσε συνολικά περί τους 

πέντε μήνες, ξεκίνησε δηλαδή κατά το μήνα Ιανουάριο και οδήγησε στην παρουσίαση 

θεατρικού δρώμενου-παράστασης κατά τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους στις 

αρχές του Ιουνίου. Τον πρώτο μήνα έγινε από τους μαθητές έρευνα σε συνεργασία με 

τους γονείς τους σχετικά με τους αδελφούς Γκριμ –κυρίως κατ’ οίκον και μέσω 

διαδικτύου, χωρίς όμως να έχει δοθεί τέτοια οδηγία- και αναζητήθηκαν τα αγαπημένα 

τους παραμύθια, εκείνα που τους άρεσαν και που κέντριζαν το ενδιαφέρον και τη 

φαντασία τους. Δυστυχώς, ένα πρώτο αλλά όχι βιαστικό συμπέρασμα ήταν ότι –πέρα 

από μια σύγχυση σχετικά με το τι είναι παραμύθι ή έστω ποιά λογοτεχνικά και 

κινηματογραφικά έργα ή τηλεοπτικά προγράμματα έχουν τη δομή ή λοιπά στοιχεία 

παραμυθιού- τα παιδιά δεν γνώριζαν τους αδελφούς Γκριμ καθώς και σημαντικές 

λεπτομέρειες για το έργο τους, όσο κι αν γνώριζαν πολλά από τα παραμύθια τους, και 

όχι μόνο τα πλέον διάσημα. Ωστόσο, το κενό καλύφθηκε σε έναν αρκετά 

ικανοποιητικό βαθμό κι εν τέλει επελέγησαν από την ομάδα πέντε από τα παραμύθια 

της εν λόγω συλλογής προκειμένου να συνεχιστεί η όλη διαδικασία.  

Συγκεκριμένα, επελέγησαν τα εξής παραμύθια: 
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 Γιορίντε και Γιορίνγκελ: Το εν λόγω παραμύθι είχε γίνει γνωστό και 

αγαπητό στα παιδιά κατά την προ του προγράμματος εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επίσης παρουσιάστηκε σε μορφή animation κατά την 

τελευταία φάση του προγράμματος στους μαθητές, σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό Τ.Π.Ε. του Σχολείου. 

 Η Κοκκινοσκουφίτσα: Το συγκεκριμένο παραμύθι, τόσο γνωστό και 

αγαπητό γενικώς στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο που δεν χρειάζεται 

συστάσεις, ήταν αναμενόμενο να αναφερθεί από τα παιδιά ως ένα από τα 

αγαπημένα τους. 

 Χάνσελ και Γκρέτελ: Το συγκεκριμένο παραμύθι προέκυψε από τα ίδια τα 

παιδιά καθώς σε μεγάλο ποσοστό αναδείχτηκε ως το πλέον αγαπημένο 

τους. 

 Η Τριανταφυλλένια: Το συγκεκριμένο παραμύθι υπ’ αυτό τον τίτλο δεν 

είναι άλλο από την Ωραία κοιμωμένη του δάσους, ένα παραμύθι ιδιαίτερα 

αγαπητό κυρίως στα κορίτσια.  

 Ο παπουτσωμένος γάτος: Το συγκεκριμένο παραμύθι προέκυψε από τα 

ίδια τα παιδιά και κυρίως τα αγόρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ είχε 

συμπεριληφθεί στην πρώτη δημοσίευση της συλλογής των παραμυθιών 

των Γκριμ το έτος 1812, στη συνέχεια αφαιρέθηκε από τις μεταγενέστερες 

εκδόσεις. 

Τα παραμύθια αυτά ήταν ήδη γνωστά στα παιδιά και δεν χρειάστηκε ο 

εκπαιδευτικός να τους τα αφηγηθεί ή να τα διαβάσει μεγαλόφωνα στην τάξη. 

Ωστόσο, επειδή ενίοτε χρειάστηκαν διευκρινίσεις επί της «αυθεντικής» εκδοχής των 

Γκριμ, λόγω των διαφορετικών εκδοχών που κυκλοφορούν και φτάνουν στα αυτιά 

των παιδιών –μέσω όχι μόνο των γονέων τους και άλλων συγγενών και φυσικά των 

εκπαιδευτικών τους, αλλά και των διαφόρων μορφών τέχνης των οποίων γίνονται 

κοινωνοί- κρίθηκε σκόπιμο να γίνει χρήση μόνο μιάς συγκεκριμένης τρίτομης 

έκδοσης των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ που κυκλοφορεί στην ελληνική 

γλώσσα από τις Εκδόσεις Άγρα και που όταν εκδόθηκε συνοδεύτηκε από την 

κυκλοφορία CD ήχου με αφηγήσεις συνοδεία μουσικής (2006). Μοναδική εξαίρεση 

αποτέλεσε το παραμύθι Ο παπουτσωμένος γάτος που εξ αιτίας της αφαίρεσής του από 

τις μετά το 1812 δημοσιεύσεις της συλλογής των Γκριμ απουσίαζε και από την 

έκδοση που είχαμε στη διάθεσή μας, κι επομένως αξιοποιήθηκε η κατά μερικούς 

αιώνες προγενέστερη εκδοχή του Γάλλου Σαρλ Περρώ, για την οποία όπως ήταν 

φυσικό διαπιστώσαμε ότι δεν είχε εν τέλει μεγάλη διαφοροποίηση από την εκδοχή 

των αδελφών Γκριμ (Perrault: 72-80).        

Κατά το δεύτερο μήνα λοιπόν τα πέντε προαναφερθέντα παραμύθια 

διασκευάστηκαν από την ομάδα σύμφωνα με τα παιχνίδια που περιγράφει ο Ροντάρι 

στην Γραμματική της Φαντασίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές που 

αναφέρονται από τον Ροντάρι στα αντίστοιχα κεφάλαια ως: Παραμυθοσαλάτα, Η 

Κοκκινοσκουφίτσα σε ελικόπτερο, Παραμύθια με υποχρεωτικούς όρους ανάγνωσης, 

Λαθεύοντας την ιστορία, Παραμύθια από την ανάποδη και Τι συμβαίνει μετά. Οι 

μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες και στη συνέχεια έγραφε η κάθε ομάδα από ένα 

παραμύθι σε μία διδακτική ώρα. Αυτονόητο είναι ότι η κάθε ομάδα έπρεπε να 

λειτουργήσει ομαδοσυνεργατικά και να κάνει καταμερισμό των εργασιών που 

απαιτούνταν, αλλά παρά τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αυτή, σε 

γενικές γραμμές το μόνο μεγάλο πρόβλημα ήταν η έλλειψη επαρκούς χρόνου, καθώς 

η μία διδακτική ώρα δεν επαρκούσε για τη συγγραφή του παραμυθιού πάντα παρά 

την αστήρευτη έμπνευση των παιδιών και το ενδιαφέρον τους να την καταγράψουν.  
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Δυστυχώς, η λύση που προκρίθηκε από τον εκπαιδευτικό για το πρόβλημα 

αυτό, δηλαδή η συμπλήρωση του παραμυθιού στο σπίτι από κάποιον που οριζόταν 

από την ομάδα ως υπεύθυνος γι’αυτό, δεν απέφερε πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

ούτε ήταν εξ αρχής το ζητούμενο. Η δε λύση της συνεργασίας με κάποιον άλλο 

εκπαιδευτικό ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνος θα έπρεπε να είχε 

σχεδιαστεί από την αρχή. Εν τούτοις, κάτι τέτοιο ήταν δύσκολο. Αφ’ ενός, ο 

εκπαιδευτικός κλήθηκε από το Υπουργείο να αναλάβει καθήκοντα κατά τη δεύτερη 

φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών του κλάδου του στα Δημοτικά Σχολεία, μαζί με 

πολλούς άλλους συναδέλφους του και ως αναπληρωτής μειωμένου μάλιστα ωραρίου, 

με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Σχολείο περί τα τέλη Νοέμβρη, 

άρα λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για τα 

πολιτιστικά προγράμματα, που ευτυχώς έπειτα από αίτημά του προς το Υπουργείο 

πήρε μια μικρή παράταση. Αφ’ ετέρου, εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει 

εμπειρικά τουλάχιστον τη γενικότερη δυσπιστία των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά 

τα προγράμματα.  

Επομένως, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για τις απαραίτητες συνεννοήσεις και 

συζητήσεις, αν συνυπολογίσουμε μάλιστα το γεγονός ότι ο υπεύθυνος για το 

πρόγραμμα εκπαιδευτικός δεν είχε ξαναϋπηρετήσει στο ίδιο σχολείο στο παρελθόν, 

με αποτέλεσμα να χρειαστεί πολύτιμος χρόνος αφ’ ότου παρουσιάστηκε και γι’ αυτήν 

ακόμη την πρώτη προσωπική του γνωριμία με τους συναδέλφους. Ένα άλλο 

πρόβλημα ήταν η συχνή απουσία μαθητών λόγω ασθενειών, γεγονός που σίγουρα 

καθιστούσε δύσκολη την εφαρμογή του προγράμματος λόγω του ιδιαίτερου 

χαρακτήρα του. Ωστόσο, το εν λόγω πρόβλημα αντιμετωπιζόταν με την ούτως ή 

άλλως μη σταθερή σύνθεση των ομάδων και την οδηγία προς τις ομάδες αυτές να 

ολοκληρώσουν τη δημιουργία της ιστορίας εντός της μιάς διδακτικής ώρας χωρίς 

περιττές περιγραφές. Άλλωστε, τέτοια στοιχεία «γραπτής» λογοτεχνίας κατά κανόνα 

απουσιάζουν τουλάχιστον από τα παραμύθια των ανώνυμων δημιουργών της λαϊκής 

παράδοσης, όσο και αν οι Γκριμ συγκεκριμένα καθώς και άλλοι συλλέκτες 

παρενέβησαν στη γραπτή απόδοση των παραμυθιών τους προσθέτοντας παρόμοια 

στοιχεία.   

Κατά τον επόμενο μήνα, αφιερώθηκε από τον διδάσκοντα η πρώτη διδακτική 

ώρα στην με απλά λόγια παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη της θεωρίας περί του τι 

είναι τα λαϊκά παραμύθια, ποιά είναι τα είδη τους και σε ποιό κοινό απευθύνονται, 

πώς σώθηκαν και γιατί, ποιά είναι η σημασία τους και ποιά η διαφορά τους από τα 

λόγια/λογοτεχνικά παραμύθια και από τους μύθους, αλλά και άλλα ζητήματα 

παρεμφερή και συναφή. Εν συνεχεία, αφού ελέγθηκε και διαπιστώθηκε ότι οι 

μαθητές είχαν πράγματι κατανοήσει τα όσα θεωρητικά ζητήματα είχαν διδαχθεί, 

προχωρήσαμε ακροθιγώς στις λειτουργίες του Προπ (1991) και με τη βοήθεια του 

πονήματος του Αυδίκου Μια φορά κι έναν καιρό… αλλά… μπορεί να γίνει και τώρα: 

Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων η ομάδα κλήθηκε να 

δημιουργήσει τις δικές της ιστορίες χρησιμοποιώντας την τυπική δομή ενός μαγικού 

παραμυθιού αλλά και τους ήρωες των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ.  

Συγκεκριμένα, στο πόνημα του Αυδίκου η δομή των παραμυθιών σύμφωνα με 

τον Προπ απλοποιείται και περιγράφονται μόνον οι εξής δέκα λειτουργίες, ως οι 

βασικές και πλέον απαραίτητες: 

 Απαγόρευση-παράβαση 

 Δολιοφθορά 

 Αναχώρηση του ήρωα 

 Δωρητής-βοηθός 

 Μαγικό μέσο 
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 Μεταφορά 

 Ανταγωνιστής 

 Επιστροφή 

 Ψεύτικος ήρωας 

 Γάμος. 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος, 

καθώς οι μικροί μαθητές έδειξαν πλήρη κατανόηση της δομής του παραμυθιού, που 

ήταν και το πρωταρχικό και κύριο ζητούμενο. Με άλλα λόγια, τα παραμύθια που 

δημιούργησαν ακολουθούσαν πιστά την τυπική δομή ενός μαγικού παραμυθιού, όσο 

και αν στις περισσότερες περιπτώσεις μαρτυρούσαν και μια δυσκολία των μαθητών 

να τιθασεύσουν την καλπάζουσα φαντασία τους σε αυτά τα «καλούπια», με 

αποτέλεσμα να μιλάμε μάλλον για αδιάφορες ιστορίες. Είναι όμως βέβαιο ότι τα 

αποτελέσματα θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα αν υπήρχε περισσότερος χρόνος 

καθώς οι παρατηρήσεις περί έλλειψης χρόνου ισχύουν κι εδώ, αν και πάλι ο βασικός 

στόχος της από μέρους των παιδιών κατανόησης της δομής του παραμυθιού είχε 

επιτευχθεί.  

Κατά τους εναπομείναντες μήνες, επελέγη από τον εκπαιδευτικό από όλες τις 

ιστορίες που παρήχθησαν όχι εκείνη η ιστορία που απλώς και μόνο του άρεσε 

περισσότερο, αλλά εκείνη που ομολογουμένως, σύμφωνα πάντα με τη δική του 

κρίση, ακολουθούσε πιο πιστά την τυπική δομή ενός λαϊκού παραμυθιού όπως 

περιγράφηκε προηγουμένως, αποτυπώνοντας παράλληλα τη δουλειά που έγινε κατά 

την εκπόνηση του προγράμματος με τη δημιουργική δύναμη των μαθητών και την 

παρέμβασή τους στα προαναφερθέντα παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Η ιστορία 

αυτή έτυχε θεατρικής διασκευής, με βάση τις αρχές και τις τεχνικές του θεατρικού 

παιχνιδιού και τις δραματοποίησης, και πιο συγκεκριμένα της τεχνικής των ταμπλώ 

βιβάν ή όπως αλλιώς αναφέρεται η εν λόγω τεχνική στην υπάρχουσα σχετική 

βιβλιογραφία (Γκόβας: 81). 

Η τεχνική αυτή επελέγη από τον εκπαιδευτικό αρχικά ως παιχνίδι και 

αποδείχτηκε εξαιρετικά αγαπητή στα παιδιά. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, ενώ 

έρχεται από προηγούμενους αιώνες της μακραίωνης ιστορίας του ευρωπαϊκού 

θεάτρου, εν τούτοις φαντάζει σήμερα ιδιαιτέρως νεωτερική λόγω της επικράτησης 

της τάσης για σωματικότητα στο σύγχρονο θέατρο και της σχετικής άνθησης του 

σύγχρονου χορού και του χοροθεάτρου: η δραματική οικονομία στο σύγχρονο θέατρο 

επιβάλλει τον περιορισμό του λόγου στα απολύτως απαραίτητα, αλλά αυτό δεν 

μειώνει τη σημασία του παρά αντίθετα την ενισχύει. Με άλλα λόγια, η ακατάσχετη 

φλυαρία και οι ατέρμονοι διάλογοι και μονόλογοι που ακόμη και σήμερα ακούμε ως 

επί το πλείστον στο σχολικό θέατρο -διά σταθερών μικροφώνων μάλιστα, γεγονός 

που εμποδίζει ή και εξουδετερώνει την κίνηση- δεν υπηρετούν ούτε το θέατρο ούτε 

το λόγο και ως εκ τούτου αποφασίστηκε από τον εκπαιδευτικό να αποφευχθούν, με 

βασικό κριτήριο τη δραματική οικονομία αλλά και τη γενική αρχή «ουκ εν τω πολλώ 

το ευ».   

Το θεατρικό δρώμενο που προέκυψε παρουσιάστηκε λοιπόν για πρώτη φορά 

στις 6 Ιουνίου 2012 σε απογευματινή ημερίδα με θέμα: «Παραμύθι και Εκπαίδευση: 

Θεωρία και εφαρμογές» που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σχολείου και 

καλεσμένους κατά πρώτο και κύριο λόγο τους γονείς όλων των μαθητών. Κατά τη 

διάρκεια της ημερίδας, που προλόγισε η Διευθύντρια του Σχολείου κυρία Ματίνα 

Γκουβούση, οι μαθητές του Β1 Τμήματος διάβασαν δικά τους παραμύθια και οι 

μαθητές του Δ1 Τμήματος αφηγήθηκαν με το λόγο και με ταμπλώ βιβάν το παραμύθι 

που έφτιαξαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Τον λόγο έλαβαν, πέραν των 

εμπλεκομένων εκπαιδευτικών του Σχολείου, οι θεατρολόγοι-εκπαιδευτικοί κλάδου 
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ΠΕ 32 Παναγιώτα Κωνσταντινάκου και Ηλέκτρα Μήτσουρα, που η μεν πρώτη 

παρουσίασε πολιτιστικό πρόγραμμα που η ίδια είχε υλοποιήσει στο παρελθόν σε 

άλλο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και η δεύτερη αφηγήθηκε στο κοινό της ημερίδας 

την ελληνική λαϊκή εκδοχή της Ραπουνζέλ, δηλαδή το παραμύθι Η Ανθούσα, η 

ξανθούσα, η χρυσομαλλούσα (Μέγας: 137-142).  

Το θεατρικό δρώμενο, όπως και η αφήγηση από τη συνάδελφο θεατρολόγο, 

με την οποία έκλεισε η όλη εκδήλωση, έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους γονείς 

παρά τις λίγες ομολογουμένως πρόβες που είχαν γίνει, λόγω του περιορισμένου 

χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Ο εκπαιδευτικός αποφάσισε να κάνει τις 

λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις στην ιστορία, επιλέγοντας να διορθώσει μόνο τα 

ονόματα των δυο ηρώων, και κράτησε τον τίτλο που είχαν δώσει τα ίδια τα παιδιά 

που είχαν φτιάξει την ιστορία και που –για τους δικούς τους άγνωστους λόγους- είχαν 

αποφασίσει να μην γράψουν τα δικά τους ονόματα ως δημιουργοί, σα να ήταν δηλαδή 

κι εκείνοι απλοί κι ανώνυμοι δημιουργοί της λαϊκής παραμυθιακής παράδοσης. 

Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία Γιορίντε και Γιορίνγκελ σε ελικόπτερο, που 

προέκυψε όπως μαρτυρεί και ο τίτλος της από την «επιβίβαση» του παραμυθιού των 

αδελφών Γκριμ Γιορίντε και Γιορίνγκελ σε ελικόπτερο, σύμφωνα και με το ανάλογο 

παιχνίδι που προτείνει ο Τζάννι Ροντάρι και που έχει ήδη αναφερθεί. Η παρουσίαση 

της ιστορίας των παιδιών που προέκυψε βασίστηκε τόσο στα ταμπλώ βιβάν που 

έφτιαξαν με τη διακριτική συμβολή του εκπαιδευτικού όσο και στη μεγαλόφωνη 

ανάγνωση του κειμένου της από την ομάδα των «αφηγητών», ενώ παράλληλα υπήρχε 

μουσική επένδυση.  

Το δρώμενο παρουσιάστηκε για άλλη μια και τελευταία φορά στην γιορτή 

λήξης του σχολικού έτους, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 

στον αύλειο χώρο του Σχολείου, και αφού είχαν γίνει λίγες ακόμη πρόβες και είχε 

αξιοποιηθεί και η εμπειρία της πρώτης παρουσίασης. Όπως είναι γνωστό και έχει 

υποστηριχθεί και από τον υποφαινόμενο σε παλαιότερη εισήγησή του σε 

επιστημονικό συνέδριο, με τον προκλητικό ίσως τίτλο: Σχολικό θέατρο. Πράγμα 

«καλό και άγιο» ή «πληγή», εμπευσμένο από μια εξαιρετικά εύστοχη φράση του 

μεγάλου Βασίλη Ρώτα, οι συνθήκες που επικρατούν συνήθως σε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις είναι μάλλον προβληματικές. Ως εκ τούτου, το δρώμενο δεν έτυχε της 

ίδιας ενθουσιώδους υποδοχής. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο μια ένδειξη για την 

αξιολόγηση του προγράμματος, και το μεγάλο θέμα που θα πρέπει να μας 

απασχολήσει όλους μας, και ιδίως όσους παράγουμε ή έστω υποστηρίζουμε 

καλλιτεχνικό έργο στο σχολείο είναι με ποιά κριτήρια μπορεί να αξιολογηθεί ένα 

τέτοιο έργο και από ποιούς, μιάς και η εφαρμογή της αξιολόγησης είναι προ των 

πυλών και του δημόσιου πλέον σχολείου και το Υπουργείο είναι ιδιαίτερα φειδωλό 

στην ενημέρωση για τις προθέσεις του –αν υποτεθεί ότι θα μας αξιολογούν και οι 

γονείς τότε είναι επιτακτική ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, η διοργάνωση ημερίδων και 

λοιπών εκδηλώσεων για την επιμόρφωσή τους, ή, για να μη θεωρηθεί ότι τους 

βλέπουμε αφ’ υψηλού, για την εν γένει επικοινωνία μαζί τους, αν κι έχει και το 

κράτος την ευθύνη για την ενίσχυση θεσμών όπως Σχολές Γονέων καθώς και οι ίδιοι 

οι γονείς καλούνται για την αυτομόρφωσή τους και για μια πιο υπεύθυνη και καθόλου 

βέβαια ανταγνωστική στάση απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικά, αλλά 

κυρίως απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χρειάζεται να τους δουν ως 

συνοδοιπόρους και συνεργάτες. 

3. Αξιολόγηση του προγράμματος. 

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κατά την οποία το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει 

και μια ικανή χρονική απόσταση ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ευθυκρισία, 
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μπορούμε να αποφανθούμε με μια σχετική βεβαιότητα για την συνολική και γενική 

αξιολόγηση του προγράμματος από την πλευρά του ίδιου του εκπαιδευτικού, αλλά 

και των μαθητών, που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Το σημαντικό δεν είναι τόσο τι 

έμαθαν οι μαθητές ως πληροφορία για τους αδελφούς Γκριμ, όσο τι θα απομείνει από 

αυτή την ξεχωριστή εμπειρία όταν θα είναι πια μεγάλοι και ίσως να έχουν ξεχάσει πια 

τους δασκάλους τους, ή ακόμη και τους ίδιους τους Γκριμ. Είναι πάντως άξιο 

παρατήρησης το μεγάλο ενδιαφέρον, η ζέση –ας μας επιτραπεί η έκφραση- που 

έδειξαν τα παιδιά γι’ αυτό το πρόγραμμα, έστω και ως μια ευκαιρία για διασκέδαση 

σε ένα απαιτητικό νοησιαρχικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτού του είδους τα 

προγράμματα, η αξιολόγηση μόνο δευτερευόντως μπορεί να γίνει με μέσα όπως τεστ, 

τα οποία μπορεί και να εξαφανίσουν ή απλώς να μειώσουν αυτό το ενδιαφέρον και να 

έχουν το αντίθετο από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Ακόμη και αυτή η θεατρική 

παράσταση, μόνο τότε θα μπορούσε να αποτελέσει ενδεδειγμένο μέσον αξιολόγησης, 

όταν τα κριτήρια είναι παιδαγωγικά και όχι δήθεν καλλιτεχνικά, όταν εν τέλει το 

κριτήριο είναι αν τα παιδιά ομολογούν ότι διασκέδασαν, ότι πέρασαν καλά, ασφαλώς 

όμως με τρόπο που να μην προδίδει την υψηλή τέχνη στο όνομα μιάς εύπεπτης 

προσαρμογής της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε ένα χαμηλό επίπεδο αισθητικής 

τηλεοπτικού τύπου. 

4. Συμπεράσματα. 

Κλείνοντας, αφού ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξη που μας προσέφεραν 

για την υλοποίηση του προγράμματος που μόλις παρουσιάστηκε την υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας 

κυρία Σταυρούλα Πετροπούλου και βέβαια την Διευθύντρια του Σχολείου κυρία 

Γκουβούση, θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε μια τάση που όλοι βιώνουμε και 

παρατηρούμε: σε ελάχιστα χρόνια τίποτα δεν θα δείχνει, μάλλον, το ίδιο στο δημόσιο 

σχολείο και ειδικότερα η καλλιτεχνική εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά οφέλη της, 

ιδίως μέσω τέτοιων προγραμμάτων, θα είναι προνόμιο των ολίγων λόγω της γνωστής 

σε όλους μας έλλειψης επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, της καταφανούς 

οικονομικής ένδειας της συντριπτικής πλειονότητας των γονέων, της αδιαφορίας των 

περισσοτέρων από τους χορηγούς για την καλλιέργεια της αισθητικής και της τέχνης 

και μιάς γενικότερης νεοσυντηρητικής νοοτροπίας που προωθείται στην κοινωνία και 

που σταδιακά επικρατεί ότι το σχολείο οφείλει να προετοιμάζει το παιδί αποκλειστικά 

και μόνο για την αγορά εργασίας, ιδίως αν αυτό προέρχεται από τα χαμηλά στην 

κοινωνική και οικονομική ιεραρχία στρώματα, από τις οικογένειες στις οποίες και 

από τις οποίες η ενασχόληση με την καλλιτεχνική δημιουργία προβάλλεται μάλλον 

ως μια «πολυτέλεια» δήθεν άχρηστη ή και επιζήμια, παρά ως μια αναγκαιότητα για 

όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και αδιακρίτως.  

Αυτό μπορεί να φαντάζει ως μια γενικότερη κατάσταση και μια αόριστη ίσως 

παρατήρηση που ουδεμία σχέση έχει με το εν λόγω πρόγραμμα, ωστόσο η αλήθεια 

είναι ότι ακόμη και οι γονείς των συγκεκριμένων μαθητών, κάτοικοι της μάλλον 

μεσοαστικής περιοχής της Τερψιθέας Γλυφάδας που είχαν εγκαίρως ενημερωθεί για 

το πρόγραμμα και είχαν δείξει με τον τρόπο τους μια διάθεση συνεργασίας, δεν 

έδειξαν στον ίδιο βαθμό και ποσοστό την προθυμία τους να καλύψουν ένα πολύ 

μικρό –αλλά στις μέρες μας επί της ουσίας μεγάλο- ποσό προκειμένου να 

συμπληρωθεί το πρόγραμμα με την προβλεφθείσα στο σχεδιασμό παρακολούθηση, 

στο χώρο του Σχολείου, μιάς παράστασης αφήγησης παραμυθιών των αδελφών Γκριμ 

από ομάδα επαγγελματιών του χώρου. Η δε λύση του να μην παρακολουθήσουν όλα 

τα παιδιά την παράσταση, παρά μόνο εκείνα που οι γονείς τους θα πλήρωναν το 

προαπαιτούμενο ποσό, αυτονόητα απορρίφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της 
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υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, με την οποία συζητήθηκε μεταξύ άλλων και αυτό 

το θέμα, σε συνάντηση που είχαμε. Τέλος, η αναζήτηση χορηγού –αν βέβαια υποτεθεί 

ότι υπήρχε περίπτωση κάποιος χορηγός να ενδιαφερθεί για κάτι παρόμοιο- επίσης 

αποκλείστηκε για πολλούς λόγους που θα μας οδηγούσαν εκτός του θέματος της 

παρούσας εισήγησης, μα και γιατί εν τέλει κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη η 

παρακολούθηση της παράστασης, εφόσον άλλωστε πραγματοποιήθηκε η 

απογευματινή ημερίδα για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως και της οποίας οι 

εκτός Σχολείου ομιλήτριες δεν προέβαλαν καμία οικονομική απαίτηση δείχνοντας 

έτσι στον υποφαινόμενο την συναδελφική τους αλληλεγγύη.   

Ελπίζοντας στην αποτροπή αυτών των εφιαλτικών –ας μας επιτραπεί η 

έκφραση- διαφαινόμενων εξελίξεων, ειδικά όσον αφορά στην μέσω πολιτιστικών 

προγραμμάτων αισθητική αγωγή και καλλιτεχνική εκπαίδευση των μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου, θεωρούμε πως σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, και άρα η 

ελληνική κοινωνία και πολιτεία, θα πρέπει να πάρει σαφή θέση και με υπευθυνότητα 

και σύνεση να αναλάβει δράση. Ευχής έργον θα ήταν η παρούσα εισήγηση να 

αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 
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