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Tν Γίθηπν απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Πψο λ΄ αγαπήζσ ην βηβιίν», πνπ
πινπνηείηαη απφ ην 2009 ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο κε ηε ζπκκεηνρή
πεξίπνπ 200 ηκεκάησλ/ζρνιηθφ έηνο. Αθνξκή γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γηθηχνπ απνηέιεζε ε
ζεαηξνπαηδαγσγηθή δξάζε1 ηνπ ΚΘΒΔ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 γηα ηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο
ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Έλαο δεηλφζαπξνο ζην κπαιθφλη κνπ». Η
δξάζε βαζίδεηαη ζην νκψλπκν ινγνηερληθφ βηβιίν2 ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα ηεο
Θεζζαινλίθεο άθε εξέθα (2008) θαη ζηε ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ (εξέθαο, 2010). Χο εθ ηνχηνπ,
ζεσξήζεθε ηδαληθή ε ζπγθπξία γηα ηελ ίδξπζε ελφο Γηθηχνπ εθπαίδεπζεο ζηε θηιαλαγλσζία κέζσ
ηερληθψλ ζεαηξηθήο δηαζθεπήο θαη δξακαηνπνίεζεο αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ κπζνπιαζίαο θαη
γλψζεσλ.
Σν βηβιίν ηνπ εξέθα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα βηβιία γλψζεσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη νδεγεί ηνπο
κηθξνχο αλαγλψζηεο ζε κηα μελάγεζε ηεο Θεζζαινλίθεο «αθ΄ πςεινχ». Με ηε ζπληξνθηά ελφο
δεηλφζαπξνπ θαη ηνπ κηθξνχ ηνπ θίινπ, ηνπ Γηαλλάθε, ηα παηδηά πεξηπιαλψληαη ζηε Θεζζαινλίθε
ηνπ ζήκεξα, πξαγκαηνπνηψληαο επηά ζηάζεηο ζε παιηά θαη λεφηεξα κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
αλαθαιχπηνπλ ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα αιιά θαη ηελ πνιπθπιεηηθή δηάζηαζε ηεο πφιεο.
Η απφθαζε έληαμεο ζην Γίθηπν καζεηψλ Δ΄ θαη η΄ ηάμεο βαζίζηεθε αθελφο ζηηο ειηθίεο, ζηηο
νπνίεο απεπζχλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κ.Θ.Β.Δ., εμαηηίαο ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ελφηεηεο ηεο Βπδαληηλήο θαη Νεφηεξεο Ιζηνξίαο θαη αθεηέξνπ, ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο πξνεθεβείαο λα απνδνκνχλ ηελ πινθή κηαο ηζηνξίαο, μεθιεηδψλνληαο
ηα κπζηηθά ηεο ζπγγξαθήο ηεο (Καξαθίηζηνο, 2011∙ Οηθνλνκίδνπ, 2000). Η αλαγλψξηζε θαη
θαηαλφεζε ησλ πξσηεπφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ζηνηρείσλ ηεο αθήγεζεο, απνηεινχλ βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή θαη ηε δξακαηνπνίεζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ
(Γξφζδνο, 2011).
Σν Γίθηπν πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ζε ηξεηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
(ΤΠΑΙΘ, 2013α) ζεκαηηθέο: α) Φηιαλαγλσζία: πξνψζεζε ηεο αλάγλσζεο, κειέηε έξγσλ ελφο
ινγνηέρλε θαη δεκηνπξγηθή γξαθή, β) Θεαηξηθφ εξγαζηήξη: αλάπηπμε παξαζηαηηθψλ δεμηνηήησλ
ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγία παξάζηαζεο θαη γ) Σνπηθή ηζηνξία: κειέηε ηνπ ηφπνπ κνπ. Οη δξάζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάζζνληαη θπξίσο ζηηο δπν πξψηεο ζεκαηηθέο θαη ε πινπνίεζε απηψλ
πξνβιεπφηαλ λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο Γιψζζαο, ηεο Φηιαλαγλσζίαο θαη ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο.
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Η δξάζε είλαη δηάξθεηαο δχν δηδαθηηθψλ σξψλ θαη πεξηιακβάλεη εκίσξε ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη
ζεαηξνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηεο παξάζηαζεο.
2
Σν βηβιίν βξαβεχηεθε ην 2009 κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Παηδηθνχ Βηβιίνπ Γλψζεσλ.

Σκοπός, Ειζδοτές, Περιοριζμοί και Αποηελέζμαηα ηοσ Δικηύοσ
ΠΙΘΑΝΔ ΠΑΡΔΜΒΟΛΔ
Η επάξθεηα θαη
εηνηκφηεηα ησλ
επηκνξθσηψλ
θαη ε
κεηαδνηηθή θαη
παξσζεηηθή
ηνπο ηθαλφηεηα

Η πιεξφηεηα
ηνπ
ππνζηεξηθηηθνχ
πιηθνχ (cd)

Η εθπαηδεπηηθή
εηνηκφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

Η καζεζηαθή
εηνηκφηεηα ησλ
καζεηψλ

Η ζηάζε
εθπαηδεπηηθψλ
θαη καζεηψλ
απέλαληη ζηε
ινγνηερλία θαη
ην ζέαηξν

Πεξηνξηζκέλε
Έιιεηςε
πιηθνηερληθή
ρξφλνπ θαη
ππνδνκή θαη
πφξσλ
απνπζία κέζσλ
(ζεαηξηθφο ρψξνο,
κεραλέο πξνβνιψλ,
ειεθηξνληθφο
ππνιγηζηήο)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΔΙΓΟΥΔ
-519 καζεηέο Δ’ θαη Σ΄ηάμεο
Γεκνηηθνχ
-42 εθπαηδεπηηθνί Δ’ θαη
Σ΄ηάμεο δεκνηηθνχ
-Η Τπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ
Θεκάησλ Γηεχζπλζεο ΠΔ
Αλ. Θεζζαινλίθεο
-Ο Πξντζηάκελνο Eπηζηεκνληθήο
θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο
ΠΔ & ΓΔ Κ. Μαθεδνλίαο
-Ο ζπγγξαθέαο άθεο εξέθαο
-Η ζεαηξνπαηδαγσγηθή δξάζε
ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βφξεηαο
Διιάδαο
-Σν βηβιίν «Έλαο δεηλφζαπξνο
ζην κπαιθφλη κνπ» θαη ε
ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ
-Cd κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
-Δπηκνξθσηηθέο θαη
αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο
γηα εθπαηδεπηηθνχο

ΚΟΠΟ
Η θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο
ζε καζεηέο Δ’ θαη Σ’ ηάμεο κέζα
απφ ηε δηδαθηηθή ηεο ινγνηερλίαο,
ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ηεο
δξακαηνπνίεζεο

Οι μαθηηέρ:
-Γλσξίδνπλ έλαλ δηαθεθξηκέλν
ζπγγξαθέα.
-Πξνζεγγίδνπλ θαη
επεμεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά
έλα βηβιίν γλψζεσλ θαη ηε
ζεαηξηθή ηνπ δηαζθεπή.
-Δληνπίδνπλ νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο κεηαμχ
αθεγεκαηηθνχ θαη ζεαηξηθνχ
θεηκέλνπ.
-Καηαλννχλ ηα ζηάδηα
ζεαηξηθήο δηαζθεπήο ελφο
ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη
δξακαηνπνίεζήο ηνπ.
-πλεξγάδνληαη γηα ηε
ζπγγξαθή ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ.
-Γξαζηεξηνπνηνχληαη
δεκηνπξγηθά κε αθνξκή ηελ
παξαθνινχζεζε
ζεαηξνπαηδαγσγηθήο δξάζεο.
-πλεξγάδνληαη γηα ηε
δξακαηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ.
-πκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία
θαη παξνπζίαζε κηαο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο.
-Κνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα
ηνπ έξγνπ ηνπο.
-Αλαγλσξίδνπλ ην βηβιίν σο
πεγή δεκηνπξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
-Απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζην βηβιίν.
-Δπηηπγράλνπλ γλσζηηθνχο,
ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο ζηφρνπο.
-Αλαπηχζζνπλ νξηδφληηεο
ηθαλφηεηεο.
Οι εκπαιδεςηικοί:
-Αλαγλσξίδνπλ θαη πηνζεηνχλ
λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο.
-Απνθηνχλ λέεο γλψζεηο θαη
εκπεηξίεο.
- Αληινχλ πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε
απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο
εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ.

Η ηξίηε ζεκαηηθή, αλ θαη αλαθχεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνηέιεζε
πξνηεηλφκελε επέθηαζή ηνπ σο ζχλνιν δνκεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο,
ήηαλ πξναηξεηηθή θαη δε ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηθηχνπ3.
Η ζπκκεηνρή ηνπ Πξντζηακέλνπ Eπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο σο ζπλεξγάηε
ηνπ Γηθηχνπ, δηαζθάιηζε αθελφο ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επίβιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ
πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ, ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ππνρξεσηηθή ζπλεξγαζία ησλ Τπεπζχλσλ ρνιηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ θαη
γλσζηηθνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ (ΤΠΑΙΘ, 2013β). Δπηπξνζζέησο, ε ζπλεξγαζία
κε ην Κξαηηθφ Θέαηξν Βφξεηαο Διιάδαο εκπίπηεη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο
ζπλεξγαζίεο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (ΤΠΑΙΘ,
2012).
Χο ζθνπφο ηνπ Γηθηχνπ νξίζηεθε ε θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο καζεηέο
κέζσ ηεο εηζαγσγήο ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ινγνηερλίαο, δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη
δξακαηνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, επηδηψρηεθε ε θαηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ ηεο κεηαηξνπήο ελφο
αθεγεκαηηθνχ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθφ θαη ηεο κεηαθνξάο απηνχ «επί ζθελήο», κέζα
απφ ηελ πξνζέγγηζε δπν έξγσλ ελφο δηαθεθξηκέλνπ ζπγγξαθέα θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο
θάζε ηάμεο ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θξαηηθνχ πνιηηηζηηθνχ θνξέα, κε βησκαηηθέο θαη
ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο. Παξάιιεια, αλακελφηαλ ε επίηεπμε ζρεηηθψλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαη ςπρνθηλεηηθψλ ζηφρσλ θαη ε αλάπηπμε πνηθίισλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.
O παξψλ απνινγηζκφο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπκπιήξσζαλ
κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2013-2014 νη 40 από ηοςρ 42 ζςμμεηέσονηερ ζηο Γίκηςο
εκπαιδεςηικοί από 27 ημήμαηα Δ’ και Σ’ ηάξηρ 17 Γημοηικών σολείων:
1ν Γ.. Ππιαίαο - Δ1
23ν Γ.. Θεζ/λίθεο - Δ1
2ν Γ.. Θέξκεο - Δ1, Δ2
2ν Γ.. Φηιχξνπ - Δ2, Σ
40ν Γ.. Θεζ/λίθεο - Δ
4ν Γ.. Θέξκεο - Δ3, Σ1, Σ2
4ν Γ.. Ππιαίαο - Δ, Σ
51ν Γ.. Θεζ/λίθεο - Δ, Σ
66ν Γ.. Θεζ/λίθεο - Δ1
6ν Γ.. Καιακαξηάο - Δ1
7ν Γ.. Καιακαξηάο - Σ1, Σ2, Σ3
88ν Γ.. Θεζ/λίθεο - Δ1
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Η ζεκαηηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο απνηειεί θχξηα ζεκαηηθή ηνπ Γηεηνχο Πεξηθεξεηαθνχ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο ζηε
Φηιαλαγλσζία κε ζέκα «Γλσξίδσ ηελ πφιε κνπ κέζα απφ ηε ινγνηερλία».

92ν Γ.. Θεζ/λίθεο - Δ1, Δ2
Γ.. Αγγεινρσξίνπ - Δ
Γ.. Αγίαο Σξηάδαο - Δ
Γ.. Μεζεκεξίνπ - Σ1, Σ2
Γηαπνιηηηζκηθφ Γ.. Ν. Δπηβαηψλ - Δ1
1) Οη δξάζεηο πινπνηήζεθαλ θπξίσο δηαζεκαηηθά (87,5%), κε δηάρπζε ζηηο ψξεο ηεο
θηιαλαγλσζίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο κνπζηθήο.
2) Βαζκφο, ζηνλ νπνίν πέηπραλ νη ζηόσοι ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Καζφινπ: 0%
Λίγν: 0%
Πνιχ: 52,9 %
Πάξα πνιχ: 47,1 %
3) Βαζκφο, ζηνλ νπνίν εθδήισζαλ ενδιαθέπον οι μαθηηέρ γηα ην πξφγξακκα:
Καζφινπ: 0%
Λίγν: 0%
Πνιχ: 52,9 %
Πάξα πνιχ: 47,1 %
4) Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εκπαιδεςηικού ςλικού, πνπ
παξέιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην νπνίν πεξηιάκβαλε πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ
θηιαλαγλσζίαο, δηαζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ βηβιίνπ ηνπ άθε εξέθα «Έλαο δεηλφζαπξνο
ζην κπαιθφλη κνπ», δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ηνπηθήο ηζηνξίαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «H ηζηνξία ηεο πφιεο καο ςεθηαθά»:
Απνηηικέρ:
Κακία
Θεηικέρ:
 Δχρξεζην θαη θαηαηνπηζηηθφ.
 Μεγάιν κέγεζνο δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ
νξγάλσζε δξάζεσλ.
 Οδεγφο κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ θαη
απνηειεζκάησλ.
 εκαληηθή βνήζεηα κε πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο γηα ηα
αξρηθά.
 Άληιεζε ηδεψλ θαη γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο.
 Έλαπζκα γηα παξαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε.
 Οξγάλσζε ηδεψλ - Οξηνζέηεζε ζηε δηαηχπσζε θαη εθηέιεζε ησλ ηδεψλ.






Πινχζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα άκεζε ρξήζε ζηελ ηάμε.
Γπλαηφηεηα επαθήο κε εξγαζίεο άιισλ ζρνιείσλ κε ζέκα ηε Θεζζαινλίθε.
Υξήζηκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία.
Πνιχηηκε βνήζεηα ζηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηδεψλ γα παξαγσγή ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ
θαη δξακαηνπνίεζεο απηνχ.
 Βνεζεηηθφ γηα ζεαηξηθή δηαζθεπή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
 Βάζε γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο.
 Οδήγεζε ηα παηδηά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γηα ην βηβιίν.
5) Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επιμοπθωηικών ζςνανηήζεων, πνπ
ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο ήηαλ δηάξθεηαο 18 δηδαθηηθψλ σξψλ θαη αθνξνχζαλ
ζε δξάζεηο θηιαλαγλσζίαο, ζπγγξαθήο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, δξακαηνπνίεζεο θαη ζθελνζεζίαο:
Απνηηικέρ:
Κακία
Θεηικέρ:
 Απαξαίηεηεο, επνηθνδνκεηηθέο θαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο.
 Έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζε απαηηεηηθά ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
 Ιδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο θαη θαηαηνπηζηηθέο, έζεζαλ ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
έδσζαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδνχο κέζα απφ έλαλ πινπξαιηζκφ
πιεξνθνξηψλ, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζηελ ηάμε.
 Οπζηαζηηθή ζπλδξνκή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
 Παξνρή βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ζπγγξαθή θαη δξακαηνπνίεζε ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ.
 Αθχπληζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαληαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.
 Απνηέιεζαλ ηελ έκπλεπζε γηα φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο.
 Η γλσξηκία κε ην ζπγγξαθέα άθε εξέθα νδήγεζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο
πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ - ζπγγξαθήο, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πνιιψλ απνξηψλ
ησλ καζεηψλ, ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ επεμεξγαζία ηνπ βηβιίνπ.
 Δπαθή κε εηδηθνχο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ.
 Δπηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ αιιά θαη αλεζπρηψλ κε ζπλαδέιθνπο, πνπ
έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο.
 Αλαηξνθνδφηεζε.
6) Οθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη εκπαιδεςηικοί απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο:






Γλψζεηο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο.
Βειηίσζε δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
Δπαθή κε ην Θέαηξν.
Απφθηεζε γλψζεσλ ζθελνζεζίαο θαη κνπζηθήο επέλδπζεο.







Δκπινπηηζκφο γλψζεσλ γηα ηε Θεζζαινλίθε.
Νένη δξφκνη πξνζέγγηζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.
Γέζηκν κε ηνπο καζεηέο.
Πεηξακαηηζκφο καδί κε ηνπο καζεηέο.
Λεηηνπξγία ηεο ηάμεο ζε έλα πην ειεχζεξν καζεζηαθφ πιαίζην, απαιιαγκέλν απφ απζηεξέο
αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεσηηθήο κειέηεο.
 Σφικε γηα παξνπζίαζε εθηφο ηάμεο ηεο παξαγφκελεο εξγαζίαο.
7) Οθέιε πνπ απνθφκηζαλ νη μαθηηέρ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο :
















Καιιηέξγεηα αηζζεηηθήο έθθξαζεο.
Αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη θαληαζίαο.
Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.
Ιθαλφηεηα κεηαηξνπήο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθφ.
Ιθαλφηεηα ζπγγξαθήο λένπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ.
Η ηθαλνπνίεζε θαη ε ραξά ηεο ζθελνζεζίαο, ηεο ζθελνγξαθίαο, ηεο κνπζηθήο επέλδπζεο
θαη ηεο ελδπκαηνινγηθήο θαηαζθεπήο απφ ηνπο ίδηνπο.
Σερλνγλσζία πιηθψλ.
Δμνηθείσζε ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε Η/Τ.
Δκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ.
Πνιχ πην εχθνιε θαηαλφεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο.
Γηεχξπλζε γλψζεσλ γηα ηε Θεζζαινλίθε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία.
Μεηαηξνπή ηεο ηζηνξηθήο εηθφλαο ζε ζεαηξηθφ έξγν.
Γλσξηκία κε έλα ζεκαληηθφ ζχγρξνλν ζπγγξαθέα ηνπ ηφπνπ ηνπο.
Θεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εμσζρνιηθή αλάγλσζε – Αγάπε γηα ην βηβιίν.
Αλάδπζε ηαιέλησλ.

8) Γςζκολίερ πνπ αληηκεηψπηζαλ
πξνγξάκκαηνο:

νη εθπαηδεπηηθνί

ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο

ηνπ

 Κακία δπζθνιία (67,5 %).
 Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (15 %).
 Έιιεηςε δηδαθηηθψλ σξψλ γηα ζπλδηδαζθαιία δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεαηξηθήο
αγσγήο (2,5 %).
 Με πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (2,5%).
 Γπζθνιία ζπκκεηνρήο καζεηψλ κε γισζζηθά πξνβιήκαηα (2,5%).
 Απνπζία θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ ρψξνπ γηα ηε δξακαηνπνίεζε (2,5%).
 Δθαξκνγή ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ θαη ζηε
ζθελνζεζία (5%).
 Αλεχξεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη θεηκέλσλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θέξκεο (2,5%).
Οη παξαρζείζεο ζεαηξηθέο δξάζεηο παποςζιάζηηκαν ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ
«ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 2014»
ζην «Βαζηιηθφ Θέαηξν» θαη ζε ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ.

Χο Τπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ δηαπίζησζα θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
απαηηεηηθνχ θαηά γεληθή νκνινγία Γηθηχνπ, εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ηα παξαθάησ:
 Σνλ ελζνπζηαζκφ, κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, πξνζπεξλψληαο ηηο
εθάζηνηε δπζθνιίεο θαη νηθνδνκψληαο ζηέξεεο βάζεηο γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ην έλα
ζηάδην ηνπ Γηθηχνπ ζην επφκελν.
 Σελ χπαξμε πνιιψλ ζπλεξγαζηψλ, ηφζν κεηαμχ δαζθάισλ φζν θαη κεηαμχ δαζθάισλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ, ηεο απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ θαη ηεο ζπλδεκηνπξγίαο ελφο ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ θαη κηαο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο.
 Σν 50% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα
θηιαλαγλσζίαο θαη ζεάηξνπ. Η αξρηθή ηνπο δεισζείζα αλαζθάιεηα κεηαηξάπεθε κέζα απφ
ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο, ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ
αλειιηπή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηελ επίηεπμε ησλ
αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηελ ηάμε, ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε
απηνπεπνίζεζε.
 Η πξνζέγγηζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κέζα απφ ηε ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν αλαδείρζεθε σο
παξάπιεπξν φθεινο, παξφιν πνπ δε ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηθηχνπ.
Σν πξφγξακκα νδήγεζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζηελ ελαζρφιεζε κε κλεκεία ηνπ
παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ εξέθα θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ
θαηάιιεινπ κλεκείνπ-ρψξνπ, γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ4, κε
απνηέιεζκα ηελ, θαηά γεληθή νκνινγία, ηδηαίηεξα επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε
κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο.
 Γελ παξνπζηάζηεθαλ φια ηα ζεαηξηθά παξάγσγα ζην «Βαζηιηθφ Θέαηξν» είηε ιφγσ
δπζθνιίαο κεηαθίλεζεο, είηε ιφγσ αθαηάιιειεο εκεξνκελίαο, είηε ιφγσ ηνπ «θφβνπ» ηεο
έθζεζεο ζε κηα κεγάιε θεληξηθή ζεαηξηθή ζθελή. Χζηφζν, φιεο νη παξαζηάζεηο
παξνπζηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ «ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 2014».
πγραίξσ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο, ηελ ππνδεηγκαηηθή ζπλέπεηά
ηνπο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαρζέλησλ δξακαηνπνηεκέλσλ
ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ. Σνπο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία, γηα φζα απνθφκηζα απφ ηηο
ζπλαληήζεηο καο θαη γηα φζα δηδάρηεθα απφ ηηο επθάληαζηεο εξγαζίεο ηνπο. Δπίζεο, επραξηζηψ:


Σν Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Μηραήι Καινγξαία, γηα ηελ ίδξπζε
θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηχνπ.
 Σνλ Πξντζηάκελν Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο ΠΔ & ΓΔ Κ. Μαθεδνλίαο, Νηθφιαν Αθξηηίδε, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηχνπ.
 Σν ζπγγξαθέα άθε εξέθα, γηα ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ Γηθηχνπ.
 Σν Κξαηηθφ Θέαηξν Β. Διιάδαο θαη ηνλ Καιιηηερληθφ ηνπ Γηεπζπληή, Γηάλλε Βνχξν, γηα
ηελ παξνρή δσξεάλ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα ηκήκαηα, θαζψο

4

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ε εκπινθή ζηνηρείσλ ηνπηθήο ηζηνξίαο.







θαη γηα ηε δσξεάλ παξνρή ηνπ Βαζηιηθνχ Θεάηξνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ.
Σν Ιλζηηηνχην Φεθηαθήο Μάζεζεο «ΝΟΤ» γηα ηελ παξνρή ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα
ηκήκαηα δσξεάλ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο
ηερλνινγίαο (βι. http://software.i-nous.org/display/).
Σν ζθελνζέηε ζεάηξνπ, Σάζν Ράηδν, γηα ηελ κεηάδνζε πνιχηηκσλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ
κέζσ ησλ δσξεάλ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, πνπ παξείρε.
Σν ρνιηθφ χκβνπιν ΠΔ Ν. Πέιιαο, ηαχξν Γξφζδν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ - ζπγγξαθέα,
Παλαγηψηε Γνχηα, γηα ηελ παξνρή πνιχηηκνπ βνεζεηηθνχ πιηθνχ.
Σνπο εθπαηδεπηηθνχο Μαξία Γθίθα θαη ηέθαλν Πνχιην θαη ην δηνηθεηηθφ ππάιιειν ηεο
Γηεχζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Νηθφιαν Υαηδάθε, γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,
πνπ πξνζέθεξαλ.
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Tν Γίθηπν απνηειεί πξνέθηαζε α) ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Πώο λ΄ αγαπήζσ ην βηβιίν»,
πνπ πινπνηείηαη από ην 2010 ζε Νεπηαγσγεία ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο κε ηε ζπκκεηνρή
πεξίπνπ 30 ηκεκάησλ/ζρνιηθό έηνο θαη β) ηνπ Σνπηθνύ Γηθηύνπ Δθπαίδεπζεο γηα ηε Φηιαλαγλσζία
θαη ην Θέαηξν «Έλα βηβιίν επί ζθελήο», ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηκήκαηα Δ’ θαη Σ’ ηάμεο
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ. Τινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ
ζε δπν πξνβιεπόκελεο από ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Σκήκαηνο ΔΠΔΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ (2013α) ζεκαηηθέο:



Φηιαλαγλσζία: πξνώζεζε ηεο αλάγλσζεο, κειέηε έξγσλ ελόο ινγνηέρλε θαη δεκηνπξγηθή
γξαθή θαη
Θεαηξηθό εξγαζηήξη: αλάπηπμε παξαζηαηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ θαη δεκηνπξγία
παξάζηαζεο.

Η ζπκκεηνρή ηνπ Πξντζηακέλνπ Eπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη ησλ
ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο σο ζπλεξγάηεο ηνπ
Γηθηύνπ, δηαζθάιηζε αθελόο, ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή επίβιεςε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ
πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ, ηελ
πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία ππνρξεσηηθή ζπλεξγαζία ησλ Τπεπζύλσλ κε ηνπο
ρνιηθνύο πκβνύινπο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ κεζνδνινγηθνύ θαη γλσζηηθνύ πιαηζίνπ αλάπηπμεο
ησλ πξνγξακκάησλ (ΤΠΑΙΘ, 2013β). Δπηπξνζζέησο, ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξία Θεάηξνπ
«Μηθξόο Βνξξάο» εκπίπηεη ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπλεξγαζίεο κε
πνιηηηζηηθνύο θνξείο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ (ΤΠΑΙΘ, 2012).
Ωο ζθνπόο ηνπ Γηθηύνπ νξίζηεθε ε θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο κηαο ηζηνξίαο ζηε
ζεαηξηθή ζθελή κέζσ πνηθίισλ ηερληθώλ. Δηδηθόηεξα, επηδηώρηεθε: α) ε επνηθνδνκεηηθή θαη
δεκηνπξγηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζα από θηιαλαγλσζηηθέο δξάζεηο θαη κεηά από ηελ
παξαθνινύζεζε ζεαηξνπαηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, γηα ηε δεκηνπξγία
δηθώλ ηνπο ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ θαη δξώκελσλ, β) ε εμνηθείσζή ηνπο κε πνηθίιεο ηερληθέο
δξακαηνπνίεζεο θαη γ) ε ρξήζε απηώλ γηα ηε δξακαηνπνίεζε κηαο ηζηνξίαο. Οη καζεηέο θιήζεθαλ
ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο θαη κέζα από βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο,
λα πξνεηνηκάζνπλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, βαζηδόκελνη είηε ζε θάπνην βηβιίν (παξακύζη, κύζν,
ινγνηερληθό, πνίεζε θ.ά.) είηε ζε θάπνηα ηζηνξία πνπ νη ίδηνη επηλόεζαλ θαη θαηέγξαςαλ.
Παξάιιεια, αλακελόηαλ ε επίηεπμε ζρεηηθώλ γλσζηηθώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ςπρνθηλεηηθώλ
ζηόρσλ θαη ε αλάπηπμε πνηθίισλ νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ.

Σκοπός, Ειζδοτές, Περιοριζμοί και Αποηελέζμαηα ηοσ Δικηύοσ
ΠΙΘΑΝΔ ΠΑΡΔΜΒΟΛΔ
Η επάξθεηα θαη
εηνηκόηεηα ησλ
επηκνξθσηώλ
θαη ε
κεηαδνηηθή θαη
παξσζεηηθή
ηνπο ηθαλόηεηα

Η πιεξόηεηα
ηνπ
ππνζηεξηθηηθνύ
πιηθνύ (cd)

Η εθπαηδεπηηθή
εηνηκόηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθώλ

Η καζεζηαθή
εηνηκόηεηα ησλ
καζεηώλ

Η ζηάζε
εθπαηδεπηηθώλ
θαη καζεηώλ
απέλαληη ζηε
ινγνηερλία θαη
ην ζέαηξν

Πεξηνξηζκέλε Έιιεηςε
πιηθνηερληθή
ρξόλνπ θαη
ππνδνκή θαη
πόξσλ
απνπζία κέζσλ
(π.ρ. ζεαηξηθόο
ρώξνο, κεραλέο
πξνβνιώλ)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΔΙΓΟΥΔ
-538 καζεηέο Νεπηαγσγείσλ
-45 Νεπηαγσγνί
-Η Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ
Θεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο ΠΔ
Αλ. Θεζζαινλίθεο
-Ο Πξντζηάκελνο Eπηζηεκνληθήο
θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο
ΠΔ & ΓΔ Κ. Μαθεδνλίαο
-Οη ρνιηθέο ύκβνπινη
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Αλ.
Θεζζαινλίθεο
-Βηβιία: ινγνηερληθά,
παξακύζηα, κύζνη, πνίεζε
-Η ζεαηξνπαηδαγσγηθή δξάζε
ηεο Δηαηξείαο Θεάηξνπ «Μηθξόο
Βνξξάο»
-Cd κε εθπαηδεπηηθό πιηθό
-Δπηκνξθσηηθέο θαη
αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο
γηα εθπαηδεπηηθνύο

ΚΟΠΟ
Η θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαθνξάο
κηαο
ηζηνξίαο
(ινγνηερλία, πνίεζε, κύζνο,
παξακύζη θ.ά.) ζηε ζεαηξηθή
ζθελή.

Οι μαθηηές:
-Πξνζεγγίδνπλ θαη
επεμεξγάδνληαη δηαζεκαηηθά θαη
δεκηνπξγηθά έλα βηβιίν ή κηα
ηζηνξία.
- Πξνζεγγίδνπλ θαη
επεμεξγάδνληαη δηαζεκαηηθά θαη
δεκηνπξγηθά βηβιία κε ζεαηξηθά
θείκελα.
-Δληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη
δηαθνξέο κεηαμύ
αθεγεκαηηθνύ θαη ζεαηξηθνύ
θεηκέλνπ.
-Γλσξίδνπλ πνηθίιεο ηερληθέο –
παηρλίδηα γηα ηε ζεαηξηθή δηαζθεπή
θαη δξακαηνπνίεζε κηαο ηζηνξίαο.
-πλεξγάδνληαη γηα ηε
δεκηνπξγία δηθνύ ηνπο ζεαηξηθνύ
θεηκέλνπ/δξώκελνπ.
-πλεξγάδνληαη γηα ηε κεηαθνξά
«επί ζθελήο» κηαο ηζηνξίαο.
-Γξαζηεξηνπνηνύληαη
δεκηνπξγηθά κε αθνξκή ηελ
παξαθνινύζεζε
ζεαηξνπαηδαγσγηθήο δξάζεο ή
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο.
-πλεξγάδνληαη γηα ηε κεηαθνξά
«επί ζθελήο» κηαο ηζηνξίαο ή ηνπ
ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ, πνπ
δεκηνύξγεζαλ.
-Κνηλνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα
ηνπ έξγνπ ηνπο.
-Αλαγλσξίδνπλ ην βηβιίν σο
πεγή δεκηνπξγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ.
-Απνθηνύλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζην βηβιίν.
-Δπηηπγράλνπλ γλσζηηθνύο,
ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη
θνηλσληθνύο ζηόρνπο.
-Αλαπηύζζνπλ νξηδόληηεο
ηθαλόηεηεο.
Οι εκπαιδεσηικοί:
-Αλαγλσξίδνπλ θαη πηνζεηνύλ
λέεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο.
-Απνθηνύλ λέεο γλώζεηο θαη
εκπεηξίεο.
- Αληινύλ πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε από
ηα απνηειέζκαηά ηεο εθαξκνγήο
ησλ κεζόδσλ.
.

Σν 1/3 ησλ ηκεκάησλ δήισζε εμαξρήο σο θύξην βηβιίν γηα επεμεξγαζία θαη δξακαηνπνίεζε ην
βηβιίν ηνπ Αληνπάλ ληε αηλη – Δμππεξύ «Ο κηθξόο πξίγθηπαο», ην άιιν 1/3 ζρεδίαζε λα
αζρνιεζεί πεξηζζόηεξν κε κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ θαη παξακύζηα θαη ην ηειεπηαίν 1/3 κε άιια
ινγνηερληθά βηβιία θαη πνίεζε.
O παξώλ απνινγηζκόο πξνέθπςε από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπκπιήξσζαλ
κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-2014 νη 45 ζσμμεηέτoσζες ζην Γίθηπν λεπηαγσγνί από 29
ημήμαηα 18 Νηπιαγωγείων:
1ν Ν/γείν Ν. Μεραληώλαο
1ν Ν/γείν Ν. Ρπζίνπ
1ν Ν/γείν Παλνξάκαηνο
1ν Ν/γείν Πεξαίαο
1ν Ν/γείν Σξηιόθνπ
12ν Ν/γείν Καιακαξηάο
2ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Νεπηαγσγείν ΑΠΘ
27ν Ν/γείν Θεζζαινλίθεο
29ν Ν/γείν Θεζζαινλίθεο
3ν Ν/γείν Δπαλνκήο
3ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Νεπηαγσγείν ΑΠΘ
4ν Ν/γείν Πεξαίαο
4ν Ν/γείν Ππιαίαο
5ν Ν/γείν Παλνξάκαηνο
6ν Ν/γείν Πεξαίαο
7ν Ν/γείν Πεξαίαο
76ν Ν/γείν Θεζζαινλίθεο
99ν Ν/γείν Θεζζαινλίθεο
1) Βαζκόο, ζηνλ νπνίν πέηπραλ νη ζηότοι ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Καζόινπ: 0%
Λίγν: 0%
Πνιύ: 52,38 %
Πάξα πνιύ: 47,62%
2) Βαζκόο, ζηνλ νπνίν εθδήισζαλ ενδιαθέρον οι μαθηηές γηα ην πξόγξακκα:
Καζόινπ: 0%
Λίγν: 0%
Πνιύ: 28,57 %
Πάξα πνιύ: 71,43 %

3) Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εκπαιδεσηικού σλικού, πνπ
επηκειήζεθα θαη ην νπνίν πεξηιάκβαλε πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θηιαλαγλσζίαο,
δηαζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο βηβιίσλ κε αθνξκή ην βηβιίν «Ο κηθξόο πξίγθηπαο», δεκηνπξγηθήο
γξαθήο θαη δξακαηνπνίεζεο παξακπζηώλ:
Αρνηηικές:
Κακία
Θεηικές:





εκαληηθή θαηεπζπληήξηα αξρή.
εκαληηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
πλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Απνθόκηζε λέσλ ηδεώλ γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία
ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ.
Πνιύηηκε βνήζεηα γηα ηε δηακόξθσζε ελόο ζεηηθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ.
Παξνρή ηδεώλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο κεηαθνξά ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ επί ζθελήο.
Παξνρή θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ θαη πεγώλ.





4) Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ επιμορθωηικών ζσνανηήζεων, πνπ
ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο ήηαλ δηάξθεηαο 15 δηδαθηηθώλ σξώλ θαη αθνξνύζαλ ζε
ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο θαη ζθελνζεζίαο παξακπζηώλ θαη ινγνηερληθώλ βηβιίσλ:
Αρνηηικές:
Κακία
Θεηικές:








Δκπινπηηζκόο ηδεώλ θαη ηερληθώλ.
Παξνρή βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ γηα δξαζηεξηόηεηεο.
Δκςπρσηηθέο - βησκαηηθέο θαη θαηά ζπλέπεηα πνιύ βνεζεηηθέο.
Τπνζηεξηθηηθέο – αλαηξνθνδνηηθέο.
Νέα γλώζε ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο αθήγεζεο ησλ παξακπζηώλ.
Πξόζσπν κε πξόζσπν επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απόςεσλ.
Ιδηαίηεξα ρξήζηκεο, κε θαηάιιειεο ζπκβνπιέο, θαηλνηνκίεο θαη ρξήζηκνπο ηξόπνπο
έθθξαζεο θαη δξακαηνπνίεζεο.
 Υξεζηκόηεηα ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθώλ θαη
δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο
ησλ παηδηώλ.
 Υξεζηκόηεηα ζην ζεαηξηθό παηρλίδη κε ηα παηδηά, π.ρ. ε νπηηθνπνίεζε παξακπζηνύ κε
παγσκέλεο εηθόλεο.

 Γηεύξπλζε γλώζεσλ γηα ην ζεαηξηθό παηρλίδη θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγηώλ κε
γλώκνλα ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ θαη νδεγό ηε ραξά ηνπο.
5) Οθέιε πνπ απνθόκηζαλ οι εκπαιδεσηικοί από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο :
 Αλαθάιπςε λέσλ ηξόπσλ πξνζέγγηζεο θαη ζεαηξηθήο επεμεξγαζίαο αγαπεκέλσλ θεηκέλσλ.
 Πνιύ επράξηζηε εκπεηξία κέζα από λένπο δξόκνπο κάζεζεο.
 Αλαθάιπςε ησλ απίζηεπησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηώλ, παξαηήξεζε ηνπ ελζνπζηαζκνύ
ηνπο.
 Δμνηθείσζε κε δξαζηεξηόηεηεο θηιαλαγλσζίαο - Αγάπε γηα ην βηβιίν.
 Γπλαηόηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο αγάπεο ησλ λεπίσλ γηα ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθώλ
θεηκέλσλ.
 Γπλαηόηεηα αλάπηπμεο νκαδνζπλεξγαηηθώλ κνληέισλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ.
 Απόθηεζε απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
 Αλαθάιπςε ησλ δηδαθηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο ή «ηη
κπνξεί λα πεηύρεη θάπνηνο, όηαλ ηνπ παξέρνληαη νη ζπλζήθεο θαη ηα κέζα».
6) Οθέιε πνπ απνθόκηζαλ νη μαθηηές από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο :
 Γηαζθέδαζε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε κε παξάιιειε απνθόκηζε γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ.
 Αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο, νκαδηθήο εξγαζίαο, δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, θξηηηθήο ζθέςεο
θαη θαληαζίαο.
 Καιιηέξγεηα ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ.
 Βειηίσζε πξνζσπηθήο έθθξαζεο.
 Απόθηεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο.
 Δλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο/ απηνγλσζίαο.
 πλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε παξάιιεια κε ηε γλσζηηθή.
 Καιιηέξγεηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο.
 Δμνηθείσζε κε ηερληθέο αθήγεζεο.
 Δμνηθείσζε κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξώσλ – παξαιιειηζκόο κε δηθέο
ηνπο ζπκπεξηθνξέο, θαηαλόεζε θαη εμνκάιπλζε ζπγθξνύζεσλ ζηελ νκάδα.
 Άζθεζε ζηελ εμαγσγή θεληξηθώλ ηδεώλ θαη δηδαγκάησλ.
 Πνιύ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνιηθά.
 Γλσξηκία κε ηελ αλαπαξάζηαζε θαηαζηάζεσλ, θαηλνκέλσλ θαη ελλνηώλ κε πνηθίια κέζα.
 Δκπινθή ζε ηξεηο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο: ηε δεκηνπξγία κέζα από έλα εξέζηζκα, ηελ
παξνπζίαζε, ηελ αληαπόθξηζε.
 Καιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο – Αγάπε γηα ην βηβιίν.
 «Δίδαλ κε ηελ θαξδηά, γηαηί ηα κάηηα δελ βιέπνπλ ηελ νπζία»
7) Γσζκολίες πνπ αληηκεηώπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
 Κακία δπζθνιία (50%).
 Υξνληθή πίεζε θαη ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο (45%).

 Σα παηδηά δπζθνιεύηεθαλ αξθεηά ζην λα αλαιύνπλ, λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, λα
παξαηεξνύλ θαη λα θαηαλννύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξώσλ. Δμνηθεηώζεθαλ όζν
πξνρσξνύζε ην πξόγξακκα (3%).
 Η έιιεηςε ηνπ αληίζηνηρνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (2%). - Η ζσγκεκριμένη θέζη δεν
αιηιολογείηαι, καθώς παραδόθηκε ζε όλα ηα ζτολεία σποζηηρικηικό σλικό
ηλεκηρονικής μορθής.
Ωο Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ δηαπίζησζα, θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γηθηύνπ, εθηόο από ηα πξναλαθεξζέληα, ηα παξαθάησ:
 Σελ πξνηίκεζε ησλ λεπηαγσγώλ ζηελ επεμεξγαζία ελόο έσο ηξηώλ βηβιίσλ / ηζηνξηώλ κέζα
από θηιαλαγλσζηηθέο δξάζεηο θαη ζεαηξηθέο ηερληθέο.
 Σελ εζηίαζε πεξηζζόηεξν ζηελ επίηεπμε ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζηόρσλ, θαζώο
θαη ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ νξηδόληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ έλαληη ησλ γλσζηηθώλ
απνηειεζκάησλ.
 Όια ηα ζεαηξηθά δξώκελα, πνπ πξνέθπςαλ σο παξαγόκελν απνηέιεζκα ηνπ Γηθηύνπ,
παξνπζηάζηεθαλ ζηηο εθδειώζεηο «ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 2014». Αμηνζεκείσηε
είλαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε αξθεηέο παξνπζηάζεηο, κε power – point θαη
εηθόλεο, πνπ δεκηνύξγεζαλ ή επέιεμαλ ηα ίδηα ηα παηδηά. Δπηπξόζζεηα, ζηελ πιεηνςεθία
ησλ παξαζηάζεσλ, απνθεύρζεθε ε πηζηή απόδνζε ησλ θεηκέλσλ ησλ επηιερζέλησλ βηβιίσλ,
θαζώο επηθξάηεζαλ νη δηάινγνη σο απνηέιεζκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη απηνζρεδηαζκώλ.
 Οη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο, πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηύνπ ήηαλ ιηγόηεξεο
από ηηο αξρηθά πξνβιεπόκελεο, αθελόο, δηόηη ε έλαξμε ηνπ Γηθηύνπ θαζπζηέξεζε θαηά έλα
κήλα θαη αθεηέξνπ, δηόηη πινπνηήζεθαλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα γηα ηα πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα εθηόο Γηθηύνπ, πνπ θάιππηαλ ζεκαηηθά ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη ηα νπνία είραλ
ηε δπλαηόηεηα λα ηα παξαθνινπζήζνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζην Γίθηπν λεπηαγσγνί.
πγραίξσ όιεο ηηο λεπηαγσγνύο γηα ηελ άξηζηε πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη ηηο επραξηζηώ από
θαξδηάο γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη απνιαπζηηθή ζπλεξγαζία ζε απηό ην ηαμίδη ραξάο θαη
δεκηνπξγίαο. Δπίζεο, απεπζύλσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο:
 ην Γηεπζπληή ηεο Γηεύζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Μηραήι Καινγξαία, γηα ηελ ίδξπζε
θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηύνπ.
 ηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεύζπλζεο ΠΔ & ΓΔ Κ. Μαθεδνλίαο, Νηθόιαν Αθξηηίδε θαη ζηηο ρνιηθέο πκβνύινπο
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηεο Γηεύζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο, Κηθή Βέιθνπ θαη Δπζηαζία
Σζηξίδνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηθηύνπ.
 ην ρνιηθό ύκβνπιν ΠΔ Ν. Πέιιαο, ηαύξν Γξόζδν, ζηνλ εθπαηδεπηηθό - ζπγγξαθέα
Παλαγηώηε Γνύηα θαη ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ 6νπ Νεπηαγσγείνπ Πεξαίαο, Διέλε Βαιηή, γηα
ηελ παξνρή πνιύηηκνπ βνεζεηηθνύ πιηθνύ.
 ην Κνπθινζέαηξν Λακίαο, ζηηο Θεαηξηθέο Οκάδεο «ΠΟΛΙΣΔΙΑ ΘΔΑΣΡΟΤ» θαη «Μηθξόο
Βνξξάο», ζηε Μαξία Κνληίνπ, εθπαηδεπηηθό ζεαηξηθήο αγσγήο θαη ζηνλ Σάζν Ράηδν,
ζθελνζέηε, γηα ηελ πινπνίεζε δσξεάλ επηκνξθσηηθώλ εξγαζηεξίσλ.

 ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Μαξία Γθίθα θαη ηέθαλν Πνύιην θαη ζην δηνηθεηηθό ππάιιειν ηεο
Γηεύζπλζεο ΠΔ Αλ. Θεζζαινλίθεο Νηθόιαν Υαηδάθε, γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,
πνπ πξνζέθεξαλ.

Βιβλιογραθικές αναθορές
ΤΠΑΙΘ. (2012). Καθοριζμός ηων οργάνων, ηων κριηηρίων και ηης διαδικαζίας επιλογής και
ηοποθέηηζης ηων Υπεσθύνων, Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης, Αγωγής Υγείας Πολιηιζηικών
Θεμάηων και Στολικών Δραζηηριοηήηων καθώς και ηων καθηκόνηων και αρμοδιοηήηων ηοσς.
(92998/Γ7/10-8-2012). Αλαθηήζεθε από: www.minedu.gov.gr/publications/ docs2012/sxolikvn
_dr_120810.doc
ΤΠΑΙΘ. (2013α). Στεδιαζμός και σλοποίηζη προγραμμάηων ζτολικών δραζηηριοηήηων.
(163790/Γ7/31-10-2013). Αλαθηήζεθε από: http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/ politism_
nomo-entypa.html.
ΤΠΑΙΘ. (2013β). Διεσκρινίζεις ως προς ηην Εγκύκλιο Ανακοινοποίηζης ζηο Ορθό Αρ.Πρωη.
126889/Γ7/13-09-2013: Προγράμμαηα
Στολικών Δραζηηριοηήηων (Περιβαλλονηικής
Εκπαίδεσζης, Αγωγής Υγείας, Πολιηιζηικών Θεμάηων). (165947/Γ7/4-11-2013). Αλαθηήζεθε
από: http://dipe-a.thess.sch.gr/ kainotomes/politism_nomo-entypa.html

ΔΜΗΝΑΡΗΑ – ΖΜΔΡΗΓΔ ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΦΗΛΑΝΑΓΝΩΗΑ
«ΔΝΑ ΒΗΒΛΗΟ ΔΠΗ ΚΖΝΖ»

92ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
12/11/2013

19ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
14/12/2013

Πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε ζύλδεζε ηεο
ινγνηερλίαο κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία - Δηζήγεζε
3

5

Υαξίθιεηα Σεξδεηάλνπ, Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ
Θεκάησλ
Cd Γηθηύνπ

31
Έλαο δεηλόζαπξνο ζην κπαιθόλη κνπ - Δηζήγεζε

άθεο εξέθαο, Δθπαηδεπηηθόο - πγγξαθέαο

Σα θαηλνύξηα ξνύρα ηνπ βαζηιηά - Θεαηξηθή
παξάζηαζε

Θεαηξηθή Οκάδα "Πνιηηεία Θεάηξνπ"

Με αθνξκή έλα παξακύζη… ηα παηδία παίδεη ξόινπο

Μαξία Μπαιηαηδή, Ζζνπνηόο - θελνζέηεο

17

28ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
6/2/2014,
27/3/2014

7

28

Από ην ινγνηερληθό θείκελν ζην ζεαηξηθό Δξγαζηήξην

Σάζνο Ράηδνο , θελνζέηεο

28ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
13/2/2013

3

27

Γεκηνπξγηθή γξαθή: πγγξαθή ινγνηερληθνύ
θεηκέλνπ - Δηζήγεζε/Δξγαζηήξην

άθεο εξέθαο, Δθπαηδεπηηθόο - πγγξαθέαο
Υαξίθιεηα Σεξδεηάλνπ, Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ
Θεκάησλ

ΔΜΗΝΑΡΗΑ – ΖΜΔΡΗΓΔ ΣΟΠΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΦΗΛΑΝΑΓΝΩΗΑ
«ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΔΠΗ ΚΖΝΖ»

21ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
30/11/2013

79ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
24/1/2014

105ν Γεκ. ρ.
Θεζζαινλίθεο
4/2/2014

5

5

5

Σα θαηλνύξηα ξνύρα ηνπ βαζηιηά - Θεαηξηθή
παξάζηαζε

Θεαηξηθή Οκάδα "Πνιηηεία Θεάηξνπ"

Με αθνξκή έλα παξακύζη… ηα παηδία παίδεη ξόινπο

Μαξία Μπαιηαηδή, Ζζνπνηόο - θελνζέηεο

Γξακαηνπνίεζε ηεο ζηηγκήο θαη ηνπ ιεπηνύ –
Δξγαζηήξην

Υαξίθιεηα Σεξδεηάλνπ, Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ
Θεκάησλ

18

Cd Γηθηύνπ

29

38

Από ην ινγνηερληθό θείκελν ζην ζεαηξηθό: Ζ Γόλα
Σεξεδόλα θαη ην κπζηηθό ηεο γακήιηαο ηνύξηαο Δξγαζηήξην

Μαξία Κνληίνπ, Δθπαηδεπηηθόο Θεαηξηθήο Αγσγήο

Ο κηθξόο πξίγθηπαο - Θεαηξηθή παξάζηαζε

Θεαηξηθή νκάδα «ΜΗΚΡΟ ΒΟΡΡΑ»

Από ην βηβιίν ζηε ζθελή - Δηζήγεζε/Δξγαζηήξην

Σάζνο Ράηδνο, θελνζέηεο

Ο κηθξόο πξίγθηπαο ζην Νεπηαγσγείν - Δηζήγεζε

Διέλε Βαιηή, Δθπαηδεπηηθόο

