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Κλειδιά και Αντικλείδια 

 
 
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµα-

τικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης, 

όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς 

βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους 

κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξε-

τάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος 

και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελ-

ληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι 

αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα 

παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιο-

λογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται 

η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώ-

νουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια 

σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο 

σηµερινό σχολείο;  

 

Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν 

τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθη-

µερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συ-

νάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προ-

σωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες. 

Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκι-

νήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί 

συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειρα-

θούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εερργγααλλεείίαα που θα επι-

τρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν 

τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους 

πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχο-

λική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρό-

βλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο 

λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα. 

Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέ-

τρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να 

αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.  

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εερργγααλλεείίαα  ααννάάγγννωωσσηηςς  της 

σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που 

έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης 

απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παι-

διά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης 

(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε 

άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώ-

τηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την 
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κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτι-

κούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακο-

λουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα 

σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα δια-

τυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆η-

λαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική ππρράάξξηη, περνούν 

µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη 

θθεεωωρρίίαα, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κκλλεειιδδιιάά 

για τη δική σας διδακτική πρακτική.  

 

Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί 

καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την 

πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας 

και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κεί-

µενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από 

τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα 

φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπο-

ρείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα 

τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που 

κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε 

δικές σας λύσεις.  

 

Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της 

καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι 

χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών 
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο 

βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θρά-

κης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχο-

λεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και 

τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε 

σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κα-

νείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέπο-

ντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε 

ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την 

κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της 

γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του 

πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά 

βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα. 

 

Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το 

Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα 

ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον 

καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστη-

µονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε 

στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτι-

κής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα 

όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε 

ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκ-

παιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που 



                  . ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 7

θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να 

αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους. 

 

Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν 

στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην 

έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν αν-

θεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους 

ευχαριστώ όλους και όλες θερµά. 

 

Aλεξάνδρα Aνδρούσου 
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος 

Νοέµβριος 2002 
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία: 
 
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία 
 

• ∆ιδάσκοντας ιστορία 
Αβδελά Ε. 

• Κίνητρο στην εκπαίδευση 
Ανδρούσου Α. 

• Ανάγνωση και ετερότητα 
Αποστολίδου Β. 

• Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος) 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β. 

• Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη 
Ζωγραφάκη Μ. 

• Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος 
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ. 

• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης 
Κουτσούρη Α. 

• Για τη µέθοδο project 
Μάγος Κ. 

• Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά 
Σακονίδης Χ. 

• ∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 
Σφυρόερα Μ. 

• ∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική 
Σφυρόερα Μ. 

• Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη 
Σφυρόερα Μ. 

• Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας 
Σφυρόερα Μ. 
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• Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση 
Τσελφές Β. 

• Μουσική στο σχολείο 
Τσιρίδης Π. 

• ∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών 
Χοντολίδου Ε. 

• ∆ιδασκαλία σε οµάδες 
Χοντολίδου Ε. 

• Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα 
Χοντολίδου Ε. 
 

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 
 

• Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο 
Ασκούνη Ν. 

• Οικογένεια και σχολείο 
∆ραγώνα Θ. 

• Στερεότυπα και προκαταλήψεις 
∆ραγώνα Θ. 

• Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο 
Κούρτη Ε. 

• Πολιτισµός και σχολείο 
Πλεξουσάκη Ε. 

• Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης 
Τσιτσελίκης Κ. 

• Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου 
Φραγκουδάκη Α. 

 Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός 
Φραγκουδάκη Α. 

• Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία 
Φραγκουδάκη Α. 
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες 
 

• Ετερογένεια και σχολείο 
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν. 

• «Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών 
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ. 

• Ταυτότητα και εκπαίδευση 
∆ραγώνα Θ. 

• Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια 
Μανουσοπούλου Α. 

• Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα 
Μπαλτσιώτης Λ. 

• Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο 
Χοντολίδου Ε. 
 
 

• ∆ηµιουργώντας γέφυρες 
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α. 

 
 

 

 

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»: 
 

www.kleidiakaiantikleidia.net 
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∆ηµιουργικές δραστηριότητες  
και διαδικασίες µάθησης 
 
 

Σκηνή 1η: Β’ τάξη, διθέσιο σχολείο στη Ροδόπη 
 
 
∆ασκάλα: Ξέρουµε ότι ο Θωµάς έφυγε µακριά από τους 

φίλους του, παιδιά, πήγε σε µια µεγάλη πόλη. Εµείς ποια 

πόλη γνωρίζουµε που είναι κοντά στο χωριό µας εδώ;  

Παιδιά: Κοµοτηνή, Κοµοτηνή (οι µεγάλοι πετάγονται). 

∆ασκάλα: Πόσα παιδιά έχουν πάει στην Κοµοτηνή; 

Παιδιά: Ναι, κυρία (σηκώνονται δύο χέρια). Παζάρι! 

Ντοµάτα, πατάτα, σαλάτα, µµµ, πώς το λένε κυρία;… 

∆ασκάλα: Αφού δεν έχετε πάει οι πιο πολλοί σε µια µε-

γάλη πόλη, θέλετε να φτιάξουµε µια δικιά µας;  

Παιδιά: Ναιαιαι! 

∆ασκάλα: Θα είναι µεγάλη και θα έχει όλα τα µαγαζιά 

που έχουµε δει από εικόνες στο παζάρι (βιβλίο). (Βγάζει 

κουτιά από γάλα, µικρά και µεγάλα.) Αυτά θα είναι τα 

σπίτια, τα µαγαζιά… 

Παιδιά: Ναιαιαι!  

∆ασκάλα: Κοιτάξτε και αυτές τις φωτογραφίες… Είναι 

από µια µεγάλη πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι ένα 

µεγάλο σπίτι που πηγαίνουµε όταν πονάει η κοιλιά µας 

και έχει γιατρούς. Το νοσοκοµείο. 
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Παιδιά: Κυρία, εγώ βάψω νοσοκοµείο… Κυρία, τι λένε 

αυτό; Αυτό εγώ, κυρία, βάψει… 

∆ασκάλα: Αυτό είναι το ταχυδροµείο. Από εκεί στέλ-

νουµε ή παίρνουµε γράµµατα που µας έστειλαν οι φίλοι 

µας… 

Παιδιά: Ταχυδροµείο µεγάλα γράµµατα γράψει; (Έχουν 

πάρει κουτιά στα χέρια και βάφουν, γράφουν…) 
 

Καθώς γυρνούσα στο σπίτι ένιωθα κουρασµένη αλλά 

χαρούµενη. Η µακέτα είχε ξεκινήσει και προχωρούσε 

πολύ πιο γρήγορα από όσο αρχικά πίστευα. Τα παιδιά 

µάθαιναν τα κτίρια και τη χρησιµότητά τους πολύ γρή-

γορα. Είχαν κινητοποιηθεί, και µαζί τους κι εγώ. Το πιο 

σπουδαίο, τα παιδιά είχαν ζητήσει να φτιάξουµε στην 

πόλη µας και λούνα παρκ.  

 

Σκηνή 2η: Γ’ τάξη, ορεινό χωριό της Θράκης  

 

∆ασκάλα: Παιδιά, σήµερα θα διαβάσουµε µια ιστορία, 

ένα παραµύθι. 

Παιδιά: Ναιαιαι! 

∆ασκάλα: Θέλω να κάνετε ησυχία και να ακούσετε το 

παραµύθι µε προσοχή. Μετά θα σας ρωτήσω να µου 

πείτε την ιστορία… 

Παιδιά: Όοοχι, κυρίααα… 

∆ασκάλα: Ησυχία. Μια φορά κι έναν καιρό… 
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Παιδιά: Μµµ,… (κοιτάζουν έξω από το παράθυρο). 

∆ασκάλα: ...µέσα στο δάσος ζούσε… (αγριοκοιτάζει και 

συνεχίζει τη διήγηση). 

Παιδιά: Ψψψ… 

∆ασκάλα: Για πείτε µου, λοιπόν, για ποιο πράγµα µιλάει 

η ιστορία; Κοιτάξτε την εικόνα.  

Παιδιά: …νεράιδα… 

∆ασκάλα: Μιλάει για τις νεράιδες. Πού µας λέει ότι ζουν; 

Παιδιά: Μµµµ… δάσος (ένα παιδί). 

∆ασκάλα: Οι νεράιδες ζουν στο δάσος. Κάντε ησυχία 

τώρα να ακούσετε (συνεχίζει περιληπτικά την ιστορία). 

Παιδιά: Ναιαιαι… (χτυπάει το κουδούνι). 
 

Ένιωθα άσχηµα. ∆εν κατάφερα µε το παραµύθι να κάνω 

τα παιδιά να δείξουν ενδιαφέρον. ∆ε µε προσέχουν και, 

παρόλο που προσπάθησα να αφηγηθώ µε τον πιο γλα-

φυρό τρόπο την ιστορία, µε διέκοπταν συνεχώς, έκαναν 

φασαρία. Πώς θα µάθουν να µιλούν όταν δεν ακούνε; 

Πώς θα µπορούσαν να καταλάβουν την ιστορία και, το 

πιο σηµαντικό, να την πουν µε δικά τους λόγια; 

 

Σκηνή 3η: Γ’ τάξη, ορεινό χωριό της Ροδόπης 

 

∆ασκάλα: Παιδιά, θυµάστε που είχαµε παίξει την προη-

γούµενη φορά µια ιστορία; 
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Παιδιά: Ναιαιαι! Εγώ έκανα ήλιο κυρία, εγώ σύννεφο, 

άµα βρέχει µεγάλα δέντρα, λουλούδια… 

∆ασκάλα: Ωραία, βλέπω σας άρεσε και το θυµάστε. Σή-

µερα θα παίξουµε µια ιστορία του παππού Γιάννη.  

Παιδιά: Παραµύθια… νεράιδες, τι καλά, κυρίααα! 

∆ασκάλα: Να παίξουµε την ιστορία µε τον ξυλοκόπο; Τι 

έκανε αυτός; 

Παιδιά: Νεράιδα φωνή πήρε… ∆έντρο κόψει και… νε-

ράιδα λέει γιατί κόψεις εσύ σπίτι µου; 

∆ασκάλα: Μπράβο! Πού πήγε ο ξυλοκόπος και συνά-

ντησε τη νεράιδα; 

Παιδιά: Στο δάσοοοςςς! 

∆άσκαλος: Πρώτα να φτιάξουµε το δάσος, ένας ένας θα 

διαλέγει το χρώµα του (τους δίνει από ένα κοµµάτι χρω-

µατιστό πανί, σαν κασκόλ). 

Παιδιά: Κυρία, εγώ αλεπού κάνω… Να παίξω εγώ τη νε-

ράιδα, κυρία! 
 

Είχαµε γελάσει και είχαµε λυπηθεί, σκεφτόµουν µετά το 

µάθηµα, µε την ιστορία του ξυλοκόπου. Τα παιδιά 

έφτιαχναν προτάσεις αβίαστα και έστηναν διαλόγους 

µεταξύ τους. Το παραµύθι µεγάλωσε και εµπλουτίστηκε, 

αφού συµµετείχαν δέντρα, λουλούδια, ζώα, σύννεφα 

στην πλοκή του έργου. Σκεφτόµουν τα χαρούµενα πρό-

σωπα που µπορούσαν πια να συµµετέχουν έστω και µε 

λίγες προτάσεις.  
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Τρεις σκηνές για ένα πρόβληµα 

 

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά στις παραπάνω σκη-

νές και ποια διαφοροποίηση υπάρχει ανάµεσά τους;  

 

Παρατηρώντας τις σκηνές, θα αναγνωρίζαµε ότι: 
 

• Λαµβάνουν χώρα σε τάξεις όπου οι µαθητές δεν 

έχουν µητρική γλώσσα την ελληνική.  

• Κοινός στόχος είναι η κινητοποίηση των µαθητών µε 

σκοπό την κατανόηση του περιεχοµένου και την πα-

ραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

• Αυτό που είναι διαφορετικό σε αυτές τις σκηνές είναι 

το αποτέλεσµα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πολλές φορές 

η προετοιµασία του δασκάλου, σε συνάρτηση µε το 

εποπτικό υλικό, δεν οδηγεί στα επιθυµητά αποτελέ-

σµατα. Συχνά υπάρχει απόσταση µεταξύ σχεδιασµού 

και αποτελέσµατος. 

 

Στην πρώτη σκηνή τα παιδιά καλούνται να δηµιουργή-

σουν µια δική τους πόλη. Καθώς αποκτούν σηµαντικό 

κίνητρο µέσα από τη δηµιουργία, απελευθερώνεται η 

έκφρασή τους και προσπαθούν έντονα να γνωρίσουν και 

να κατανοήσουν το καινούριο. 
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Στη δεύτερη σκηνή η εκπαιδευτικός δεν κατορθώνει να 

«µαγέψει» τους µαθητές µε την ανάγνωση της ιστορίας, 

αφού αυτοί αντιλαµβάνονται ότι θα επιφορτιστούν µε το 

«βαρύ χρέος» να µιλήσουν για αυτό που άκουσαν στην 

«άλλη» γλώσσα. Όσο παραστατική κι αν είναι η ανά-

γνωση, η διαδικασία της αφήγησης είναι τόσο επίπονη 

για αυτούς, που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να την 

αποφύγουν.  

 

Στην τελευταία σκηνή τα παιδιά διασκευάζουν την ήδη 

γνωστή ιστορία, χρησιµοποιώντας πληθώρα εκφραστι-

κών µέσων, όπως: το σώµα, την έκφραση του προσώ-

που, την κινητοποίηση των αισθήσεων µέσα από το θε-

ατρικό παιχνίδι. Ο τρόπος που επικοινωνούν τους παρέ-

χει ασφάλεια, η οποία, µε τη σειρά της, απελευθερώνει 

τη λεκτική έκφραση.  

 

Αυτό που επίσης διαφοροποιείται στις τρεις σκηνές είναι 

ο ρόλος της δασκάλας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 

πρώτη και τρίτη σκηνή στην ουσία είναι οι µαθητές που 

δρουν και η δασκάλα αυτή που προτείνει και συντονίζει. 

Η δράση αυτή αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την 

κινητοποίηση, δηµιουργία και έκφραση όχι µόνο των 

µαθητών µιας τάξης αλλά και κάθε ανθρώπινης δραστη-

ριότητας. Αντίθετα, στη δεύτερη σκηνή η δασκάλα προ-
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σπαθεί βέβαια να κινητοποιήσει τους µαθητές, αλλά πα-

ραµένει κυρίαρχη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 

χωρίς να αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια δηµιουργίας και 

έκφρασης στα παιδιά. 

 

 

««∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα»»  κκααιι  δδηηµµιιοουυρργγιικκόόττηητταα  
  

Όπως τόνιζε ένας σηµαντικός θεωρητικός της εκπαίδευ-

σης, ο Ίβαν Ίλλιτς: «Η δηµιουργική διδασκαλία βασίζε-

ται στην αµοιβαία σχέση µεταξύ δασκάλου και παιδιού 

όπου και οι δύο κατέχουν µερικά από τα κλειδιά που 

οδηγούν σε συλλογικές µνήµες. Στη δηµιουργία συνθη-

κών που επιτρέπουν στο µαθητή να αναπτύξει πρότυπες 

αντιδράσεις, έτσι ώστε να προαχθεί η µάθηση. Στηρίζε-

ται στην αυστηρή πρόθεση να χρησιµοποιηθούν δη-

µιουργικά οι µνήµες αυτές. ∆εν µπορεί να βασίζεται 

στην άσκηση µέσα στην τάξη, αλλά στην έκπληξη που 

θα δηµιουργήσει το αναπάντεχο ερώτηµα ώστε να ανοί-

ξει νέους ορίζοντες στους ερευνητές (το δάσκαλο και το 

παιδί)»1. 

 

                                                 
1 Ίλλιτς Ι., Κοινωνία χωρίς σχολεία, µτφρ. Β. Αντωνόπουλος & 
∆. Ποταµιάνος, Νεφέλη, Αθήνα, 1976, σ. 32 
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Η µάθηση λοιπόν προάγεται µέσα σε ένα περιβάλλον 

δηµιουργικότητας. Αν σκεφτούµε τι είναι δηµιουργικό-

τητα, θα µπορούσαµε να την ορίσουµε ως την ενεργο-

ποίηση του ανθρώπου µε στόχο να πραγµατώσει τις δυ-

νατότητες που υπάρχουν µέσα του. Με απλά λόγια, είναι 

η προσπάθεια να καλυτερέψει τη ζωή του. Η δηµιουρ-

γική συµπεριφορά εκφράζεται µε την επινοητικότητα, τη 

σύνθεση και το σχεδιασµό. Απαιτεί φαντασία, πρωτο-

βουλία και δύναµη σκέψης. Θα µπορούσαµε επίσης να 

ορίσουµε τη δηµιουργικότητα ως «αποκλίνουσα σκέψη-

δράση», γιατί η απόκλιση είναι πρωτοτυπία.  

 

Τι συµβαίνει όµως στα σχολεία; Θα πρέπει να παρατη-

ρήσουµε ότι, ενώ οι θεωρίες που διέπουν την εκπαί-

δευση υποστηρίζουν την άποψη ότι ο µαθητής πρέπει να 

συµµετέχει ενεργά και να εµπλέκεται στη διαδικασία µά-

θησης, η πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αποδεικνύει πως τελικά κυριαρχούν η επανάληψη και η 

συνήθεια αντί της επινόησης ιδεών και της καλλιέργειας 

της δηµιουργικότητας. Γνωρίζουµε καλά ότι στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας η «αποκλίνουσα» σκέψη 

αναστέλλεται συνήθως, ενώ προβάλλονται η οµοιοµορ-

φία και η µετριότητα ως αγαθά όχι µόνο στη µαθητική 

κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Έτσι, στην 
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πράξη προάγεται η παθητική µάθηση, παρόλο που θεω-

ρητικά προβάλλεται η ενεργητική.  

 

Αυτή η έλλειψη ενθάρρυνσης, εµπιστοσύνης και δη-

µιουργικού κλίµατος στο χώρο της εκπαίδευσης δη-

µιουργεί συνθήκες που αδυνατούν να κινητοποιήσουν 

τους µαθητές, που τους τοποθετούν στο µόνιµο ρόλο 

του παθητικού δέκτη. Αντίθετα, αν η έκπληξη, το ανα-

πάντεχο και η αληθινή δηµιουργία ενθαρρυνθούν µε τη 

χρήση των κατάλληλων παιδαγωγικών µεθόδων, τα 

αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά.  

 

 

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  κκαατταασσκκεευυώώνν    

σσττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγιικκόόττηηττααςς  
 

Μία από τις πλέον σηµαντικές παιδαγωγικές µεθόδους οι 

οποίες απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα των µαθη-

τών είναι οι κατασκευές. Κατασκευάζοντας ένα αντικεί-

µενο, π.χ. µια πόλη, στο πλαίσιο µιας διδακτικής ενότη-

τας, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν 

πραγµατικά και να διαµορφώνουν το αντικείµενο. Ανα-

ρωτιούνται: «Πώς θα φτιάξω το δρόµο-άσφαλτο; Πόσο 

ψηλό είναι το νοσοκοµείο, πιο µεγάλο από το σπίτι 

µου;». Μέσα από τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 
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προσπαθούν να διαµορφώσουν αντίληψη για τα κτίρια, 

τα πάρκα («Να το φτιάξω µεγάλο για να χωράει όλα τα 

παιδιά των διαµερισµάτων, να βάλω µπροστά στο νοσο-

κοµείο παγκάκια για να κάθονται οι άρρωστοι, να βάλω 

λουλούδια για να µην είναι λυπηµένοι όσοι πονάνε;»), 

τις υπηρεσίες («Το ταχυδροµείο να είναι στον κεντρικό 

δρόµο για να µπορούν όλοι να στέλνουν γράµµατα»), τα 

καταστήµατα («Να βάλω φούρνο σε κάθε γειτονιά, γιατί 

στην πόλη το αγοράζουν το ψωµί»). Μέσα σε µια τέτοια 

διαδικασία λοιπόν γεννιούνται πραγµατικά ερωτήµατα 

για τα παιδιά, τα οποία καλούνται να διατυπώσουν υπο-

θέσεις και να ψάξουν για λύσεις. Είναι φανερό πως πρό-

κειται για µια διαδικασία ενεργητικής µάθησης η οποία 

αποτελεί την αρχή του «µαθαίνω να µαθαίνω», που εί-

ναι και η πιο ουσιαστική κατάκτηση για κάθε µαθητή. 

 

Μπορούν επίσης να αντιληφθούν τα παιδιά, µε όσο το 

δυνατόν πιο άµεσο τρόπο, τη δοµή της πόλης, τη χρήση 

των αντικειµένων («Θα βάλω πολλά παράθυρα για να 

µπαίνει φως στο σπίτι, θα φτιάξω δύο µπαλκόνια για να 

βάζουν λουλούδια, αφού στην πόλη δεν έχουν κήπο»). 

Μαθαίνουν επίσης για τη χρήση των κτιρίων και των 

χώρων αναψυχής («Το ταχυδροµείο είναι το µέρος που 

στέλνω και παίρνω γράµµατα και δέµατα, το λούνα παρκ 

είναι το µέρος που έχει κούνιες και παίζουν τα παιδιά»). 



                  . ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

 21

Αγγίζουν τα υλικά και µαθαίνουν τη χρησιµότητά τους 

(«Πέτρα-σκληρό, δε θα το χρησιµοποιήσω για παγκάκι», 

«Ξύλο-δέντρο», «Χαρτί-σπίτι-µαλακό, κόβεται»).  

 

Με όλα τα παραπάνω ο χώρος του σχολείου παύει να 

είναι αποµονωµένος και στεγανός, δίνεται η δυνατότητα 

να συνδεθεί µε την καθηµερινότητα των παιδιών και 

έτσι αποκτά νόηµα για αυτά. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι 

ότι µπορούν να συνδεθούν οι διαφορετικοί πολιτισµικοί 

χώροι, οι πρότερες γνώσεις και εµπειρίες των παιδιών µε 

τις καινούριες του σχολείου, όχι ανταγωνιστικά αλλά σε 

ουσιαστική επαφή και αλληλεπίδραση. Έτσι, οι διαδικα-

σίες αυτές θα αποτελέσουν τη γέφυρα µε την οποία θα 

έρθουν σε επαφή οι δύο χώροι, το σχολείο και το σπίτι, 

που παύουν να είναι τόσο µακρινοί. Με αυτό τον τρόπο 

το σχολείο γίνεται πιο οικείο για τα παιδιά και ενισχύεται 

το κίνητρο για να µετέχουν πιο ενεργά στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία. 

 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή τα παιδιά αναπτύσσουν 

ταυτοχρόνως τις γλωσσικές τους ικανότητες, µαθαίνο-

ντας λέξεις για διάφορα αντικείµενα αλλά και φράσεις, 

π.χ. «Ο δρόµος είναι στενός και το ασθενοφόρο δε θα 

µπορεί να ταξιδεύει». Μέσα από το παιχνίδι, π.χ. «Είµαι 

µαµά και πάω µε το µωρό µου στο πάρκο, είµαι µεγάλος 
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και πάω στο ξενοδοχείο να κοιµηθώ», αναπαριστούν 

δραστηριότητες του κόσµου των ενηλίκων. Έτσι, ανα-

παριστώντας τους ενήλικες και γνωρίζοντας καλά ότι οι 

µεγάλοι χρησιµοποιούν διαφορετικό γλωσσικό κώδικα, 

υιοθετούν σχεδόν αβίαστα τον κώδικα αυτό, αφού δεν 

είναι πλέον «µικρά παιδιά».  

 

Μ’ αυτό τον τρόπο αποκτούν οικειότητα µε αντικείµενα 

και έννοιες «ξένες και µακρινές» κι αυτό τα βοηθά να 

αντιµετωπίζουν θετικά το «άλλο», το «ξένο», το τόσο 

πολιτισµικά διαφορετικό. Έτσι, σταδιακά τους δίνεται η 

δυνατότητα να ανακαλύψουν πως η ίδια η πολιτισµική 

διαφορετικότητα µπορεί να αποτελεί θετικό στοιχείο των 

ανθρώπινων κοινωνιών. Μέσα από τη διαδικασία της 

ενεργητικής µάθησης δίνεται η δυνατότητα να αµφισβη-

τηθούν στερεότυπα και αρνητικές στάσεις απέναντι στο 

διαφορετικό, π.χ. «Εκεί ζουν οι πλούσιοι, εµείς οι φτω-

χοί δεν µπορούµε να ζήσουµε εκεί», «Είναι πάντα καλύ-

τερη η πόλη, είναι πιο ωραίες οι πολυκατοικίες, εµείς 

είµαστε διαφορετικοί, δεν µπορούµε να ζήσουµε εκεί». 

Αποµυθοποιούνται, έτσι, οι συνθήκες ζωής που τους 

είναι ξένες, µπορεί να εδραιωθεί µια θετική αντίληψη για 

το «εµείς» και να προσεγγιστεί µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η έννοια του «άλλου».  
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Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα 

στους µαθητές να δράσουν συλλογικά και να µάθουν να 

µοιράζουν ρόλους. Να γίνουν υπεύθυνοι, να µάθουν να 

συνεργάζονται και να συντονίζουν οι ίδιοι τις εργασίες 

τους. Έχουν απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο, επιβρα-

βεύονται µεταξύ τους: «Πώς βάφεις έτσι τη θάλασσα, 

πρόσεχε θα τη χαλάσεις!», «Βοήθησέ µε να φτιάξω τα 

λουλούδια στο πάρκο», «Τι ωραία που έβαψες τη 

ρόδα!». Η επικοινωνία γίνεται καλύτερη, ο λόγος µπορεί 

να παράγεται δυναµικά µέσα από το παιχνίδι όχι µόνο 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και πολύ αργό-

τερα, η απαίτηση για σωστή ορθογραφία στις επιγραφές 

µπορεί να γίνει συλλογική δραστηριότητα.  

 

Τα λάθη είναι αποδεκτά, αφού γίνονται από όλους και 

συνήθως διορθώνονται συλλογικά. Οι ερωτήσεις έχουν 

ως αποδέκτη το δάσκαλο όταν κανείς άλλος δεν κατέχει 

τη γνώση. Το πιο σηµαντικό είναι πως µέσα από τέτοιες 

δραστηριότητες δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να µάθουν 

να συνεργάζονται και όχι να ανταγωνίζονται, φαινόµενο 

δυστυχώς πολύ συχνό στο χώρο του σχολείου. Από το 

σπίτι µµοουυ θα καταλήξουµε στην πόλη µµααςς. Είναι αλήθεια 

πως όταν µια τέτοια δραστηριότητα ολοκληρωθεί έχει 

συµβάλει ουσιαστικά και στη δηµιουργία θετικότερης 

σχέσης µεταξύ των παιδιών στο χώρο του σχολείου.  
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Επιπλέον, µέσα από τις κατασκευές και τις δηµιουργικές 

δραστηριότητες δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να εξερευ-

νήσουν και να δηµιουργήσουν, να διαφωνήσουν, να 

συζητήσουν, να προτείνουν, να πειραµατιστούν, να κά-

νουν λάθη, να δοκιµάσουν καινούριες ιδέες που τους 

προκύπτουν στην πορεία. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας 

προσπάθειας είναι συχνά πέρα από κάθε προσδοκία. Η 

πρωτοβουλία, η φαντασία, η εφευρετικότητα των παι-

διών µπορεί να δηµιουργήσει καταπληκτικά αποτελέ-

σµατα, που συχνά ξεπερνούν και τους πιο υψηλούς στό-

χους του δασκάλου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τού 

δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει και ο ίδιος νέες 

δεξιότητες των µαθητών που δεν είχε φανταστεί καθό-

λου. Μπορεί να δει συχνά να τον ξεπερνούν τα παιδιά 

και να δίνουν λύση στα προβλήµατα της κατασκευής 

που ο ίδιος δεν είχε βρει. Έτσι, µπορεί να αντιληφθεί 

τελικά πως παράγεται µια συλλογική δυναµική στο χώρο 

όπου κι ο ίδιος εργάζεται η οποία έχει τη δυνατότητα να 

τον ανατρέψει, να τον απογειώσει και να τον ικανοποιή-

σει. Θα δοθεί λοιπόν και στον ίδιο η ευκαιρία να αντιµε-

τωπίσει, µε τη σειρά του, την ανασφάλεια, τις φοβίες και 

τα στερεότυπα που έχει ως προϊόν µιας προηγούµενης 

εκπαίδευσης η οποία αναστέλλει και δεν απελευθερώνει 

τις δηµιουργικές δυνάµεις του ανθρώπου.  
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ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  θθεεααττρριικκοούύ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ    

σσττηη  µµααθθηησσιιαακκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα 
 

Ξέρουµε καλά ότι πολλές φορές δεν αρκεί η γλαφυρή 

αφήγηση µιας ιστορίας για να κάνει τους ακροατές συµ-

µετέχοντες. Πρέπει να προϋπάρχει η αντίστοιχη επαφή 

του ατόµου, ως ακροατή και θεατή αντίστοιχα, µε το 

δηµιουργικό υλικό. Όσον αφορά στο µαθητικό δυναµικό 

των περισσότερων σχολείων της µειονοτικής εκπαίδευ-

σης, υπάρχει έλλειψη τέτοιου είδους εµπειρίας. Είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη η επαφή γονέων και παιδιών µε τον 

κινηµατογράφο, το θέατρο, τους συναυλιακούς χώρους, 

τις αίθουσες «τέχνης», µια και αυτές από τη µια συγκε-

ντρώνονται στα µεγάλα αστικά κέντρα και από την άλλη 

αντιπροσωπεύουν στα µάτια τους ένα κοµµάτι µιας 

κουλτούρας µακρινής, ξένης και κάποτε απειλητικής.  

 

Μια άλλη, επίσης σηµαντική, συνιστώσα είναι το γεγο-

νός ότι οι µαθητές, αν και φοιτούν στην ίδια τάξη, έχουν 

διαφορετικό γλωσσικό επίπεδο στην ελληνική και συνή-

θως αδυνατούν οι περισσότεροι να κατανοήσουν ένα 

µεγάλο κείµενο µε όλες τις λεπτοµέρειες. Όµως αυτές οι 

λεπτοµέρειες, οι αποχρώσεις είναι που κάνουν θελκτικό 

ένα παραµύθι, µια ιστορία. Οι µαθητές αισθάνονται µέσα 
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από την αφήγηση του δασκάλου τους ότι κάτι ωραίο ή 

αστείο συµβαίνει, αλλά συνήθως δεν µπορούν να κατα-

νοήσουν τι ακριβώς είναι αυτό. Έτσι, η ιστορία δεν απο-

κτά νόηµα για αυτούς και αδιαφορούν ή δυσανασχε-

τούν. Κι όταν έρθει η ώρα να µιλήσουν για αυτό που 

άκουσαν, είναι τις περισσότερες φορές αδύνατον. Απα-

ντούν συνήθως αποσπασµατικά, ακόµη κι αυτοί που κα-

τανόησαν το νόηµα της ιστορίας. ∆ε φτιάχνουν δηλαδή 

προτάσεις ολοκληρωµένες, αλλά απαντούν µονολεκτικά. 

Με αυτό τον τρόπο αποθαρρύνεται ο δάσκαλος και κά-

ποιες φορές εκνευρίζεται, αφού δεν µπορεί να κατανοή-

σει γιατί ο κόπος του και τα, εξαιρετικά πολλές φορές, 

κείµενα και οι εικόνες που χρησιµοποιεί δεν µπορούν να 

αποδώσουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. ∆ε βοηθούν 

δηλαδή αποτελεσµατικά στην παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου από τους µαθητές µέσα στην τάξη.  

  

Υπάρχει, άραγε, άλλος τρόπος; Πώς αλλιώς θα µπο-

ρούσε µια ιστορία να αποκτήσει νόηµα για τα παιδιά; 

Υπάρχουν παιδαγωγικές µέθοδοι οι οποίες θα µπορού-

σαν να είναι πιο αποτελεσµατικές; Μήπως θα µπορούσε 

να είναι αποτελεσµατικότερη η εκπαίδευση αν χρησιµο-

ποιούσαµε πιο παιγνιώδεις µεθόδους, ή ο χρόνος που θα 

αφιερωθεί σε παιγνιώδεις δραστηριότητες είναι χαµένος 

χρόνος; 
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«Αντίθετα µε την κρατούσα άποψη, το παιχνίδι δεν είναι 

χαµένος χρόνος αλλά αποτελεί ένα θαυµάσιο µέσο για 

µάθηση και ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Τα 

παιδιά είναι πιο εύκολο να πειστούν να δουλέψουν 

σκληρά όταν µια δραστηριότητα είναι ευχάριστη και 

τους αφήνει την αίσθηση της επιτυχίας. Το παιχνίδι 

µπορεί και να αναπτύσσει µε τον καλύτερο τρόπο τις 

γλωσσικές, τις σωµατικές και τις κοινωνικές ικανότητες 

των παιδιών».2 

 

Είναι σηµαντικό βέβαια να ειπωθεί ότι δεν µπορούµε να 

απαιτούµε από τα παιδιά να εκτελέσουν θεατρικό παι-

χνίδι µε λόγο σύνθετο και ολοκληρωµένες οµαδικές δη-

µιουργίες, αν δεν έχουµε δουλέψει ανάλογες δραστη-

ριότητες σε πιο απλή µορφή από πριν. Η συνεργατική 

και δηµιουργική δράση µέσα στην τάξη κατακτώνται στη 

διάρκεια του χρόνου όχι µόνο από τα παιδιά αλλά και 

από το δάσκαλο. Πολλές φορές άλλοι είναι οι στόχοι, οι 

επιθυµίες, οι µέθοδοι και τα εποπτικά υλικά στην αρχή 

τέτοιων εγχειρηµάτων και άλλοι καταλήγουν να είναι 

στην πορεία. Συνήθως καταλήγουν υψηλότεροι οι στό-

χοι, ευρύτερες οι ανάγκες και οι επιθυµίες, πιο προωθη-

µένες οι µέθοδοι και τα υλικά.  

                                                 
2 Όξλυ Κ., Παιχνίδια στην αυλή ή στην τάξη, ∆ιδακτική Πράξη 
και Θεωρία, µτφρ. Ι. Κουτσόγιωργα, Πατάκης, Αθήνα, 1997, σ. 5 
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Ο σκοπός του αυτοσχέδιου θεάτρου στο σχολείο, της 

δραµατοποίησης δηλαδή, είναι να µπορέσει να διευρύνει 

τον εσωτερικό κόσµο του παιδιού, τις δυνατότητές του, 

να εκπληρώσει τις επιθυµίες του· να αντιµετωπίσει τα 

άγχη του, να βρουν διέξοδο τα όνειρα και οι φαντασιώ-

σεις του προς µια δηµιουργική κατεύθυνση. Μέσα από 

το θεατρικό παιχνίδι το παιδί αποκτά τη δυνατότητα να 

ανακαλύπτει, να επινοεί και να σχεδιάζει.  

 

Το παιδί δραστηριοποιείται, δηµιουργεί λέξεις, προτά-

σεις, ευαισθητοποιείται απέναντι στους ήχους, τις εικό-

νες («Είµαι αγόρι, λέω µάγος, είµαι κορίτσι, λέω µά-

γισσα, αν το πω λανθασµένα θα µπερδευτούν αυτοί που 

µε ακούν»). Έτσι, η γλώσσα, βασικό εργαλείο στην επι-

κοινωνία, παίρνει τη µορφή της δηµιουργίας. Παύει να 

είναι «υποχρέωση» η παραγωγή προφορικού λόγου, 

αλλά γίνεται ανάγκη. Το παιδί αρχίζει να κατανοεί τη 

συµβολική διάσταση της γλώσσας. Αποκτά κίνητρο για 

να αξιοποιήσει αλλά και να διευρύνει τις γλωσσικές του 

ικανότητες («Είµαι το σύννεφο ψηλά στον ουρανό που 

κλαίει λυπηµένο γιατί το λουλουδάκι δε βρίσκει νερό να 

πιει»).3  

 

                                                 
3 Συννεφοϊστορίες, ∆’ τάξη, σ. 10  
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Το παιδί µπορεί να εκφράζεται και να δρα µέσα από την 

παραγωγή πρωτότυπων λέξεων, ιδεών, συνειρµών και 

εκφράσεων («Είµαι ο κροκόδειλος που πετά και πάω να 

επισκεφτώ τη φίλη µου την κοκκινοκουζίνα» [τεχνική 

Τζιάννι Ροντάρι]). Αντιλαµβάνεται σταδιακά τη σηµασία 

και την ποικίλη χρήση των λέξεων καθώς και την ανα-

γκαιότητα των ολοκληρωµένων προτάσεων.  

 

Οι γνώσεις µέσα από τις διαδικασίες της δραµατοποίησης 

έχουν τη δυνατότητα να γίνουν βίωµα στο παιδί. ∆ε µα-

θαίνει, π.χ., να απαριθµεί παθητικά φυτά και ζώα του 

δάσους, γίνεται το ίδιο µέρος του δασικού συνόλου, πα-

ριστάνοντας κάθε φορά ένα ζώο ή κάποιο φυτό. Έτσι, 

ανακαλύπτει µέσα από το παιχνίδι τις ανάγκες, τη συ-

µπεριφορά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρόλου που 

παίζει («Είµαι ο πλάτανος, είµαι ψηλός και φουντωτός, 

ζω κοντά στο ποτάµι»).4 

 

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αποκτά το παιδί µέσα στο 

χρόνο «φιλική» σχέση µε τη γλώσσα, κατορθώνει να 

εκφραστεί, να γίνεται κατανοητό, ο λόγος του να προ-

καλεί συναισθήµατα στους άλλους που τα αναγνωρίζει 

και το ικανοποιούν. «Είµαι η νεράιδα µε τις σαράντα 

                                                 
4 Γλωσσικό υλικό, Β’ τάξη, Α’ τεύχος, σ. 25 
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πλεξούδες και τα γιορντ…ια, και τα γιορντάνια. Γιατί κό-

βεις δέντρο… γιατί έκοψες το δέντρο µου;»5 Συνειδητο-

ποιεί πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η γλώσσα στην 

επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την προσπάθεια για 

κατάκτηση της γνώσης, τόσο για το άτοµο όσο και για 

την οµάδα. Mαθαίνει να οργανώνει την κίνηση του σώ-

µατος και τις εκφράσεις του, να επιλέγει αυτά τα λεκτικά 

στοιχεία που θα προαγάγουν τη ροή της ιστορίας. Κατα-

νοεί πως για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι απα-

ραίτητος ο σωστά οργανωµένος, δοµηµένος λόγος και 

κινητοποιείται προς την κατάκτησή του.  
 

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασµό 

αναπτύσσονται η ετυµολογία, η µνήµη, η παρατηρητικό-

τητα. Το παιδί µαθαίνει να βρίσκει λύσεις, να αντιµετω-

πίζει δυσκολίες («Είµαι η γη και γυρίζει γύρω µου η σε-

λήνη. Είµαστε παρέα και κάνουµε βόλτα γύρω από τον 

ήλιο, ουφ ζαλίστηκα αλλά δεν µπορώ να σταµατήσω, θα 

κρυώσει η πλάτη µου, δεν τη ζεσταίνει ο ήλιος…»6). Μ’ 

αυτό τον τρόπο περνά από την ανακάλυψη και παρα-

γωγή λεκτικών σχηµάτων στην επεξεργασία, αξιολόγηση 

και επιλογή αυτών που κρίνει ότι προάγουν τη συλλο-

γική πράξη. 

                                                 
5 Γαρδένια και τριαντάφυλλο, Γ’ τάξη, βιβλίο 2Α, σ. 6 
 
6 Εδώ, εκεί και αλλού, Ε’ και Στ’ τάξη, σ. 10-11, 14-15 
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Με αφετηρία την ιστορία που πλάθει του δίνεται επίσης 

η ευκαιρία να κατανοήσει την αλληλεπίδραση των ατό-

µων µέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαί-

σιο της οµάδας («∆εν πρέπει να µιλάω όταν µιλάει άλλο 

παιδί, δεν µπορώ να φωνάζω, γιατί θα χαλάσει η ιστο-

ρία», «∆ε θα σκουντήσω το φίλο µου ενώ κάνει τον 

λύκο, γιατί είµαι το πρόβατο και θα µε φάει, αν πάω κο-

ντά και µε δει», «Τι ωραία που κάνει τη νεράιδα η Αϊσέ 

και ο Χαλήτ µοιάζει µε τον παππού µου, έτσι όπως περ-

πατάει»). Παίζοντας µαζί µε τους άλλους, µαθητές, δα-

σκάλους, τους πλησιάζει, µαθαίνει να συνεργάζεται, να 

αποδέχεται όρια και περιορισµούς στο πλαίσιο της οµά-

δας. Έτσι, αρχίζει να κατανοεί και να σέβεται το ζωτικό 

χώρο του «άλλου», σηµαντική προϋπόθεση για να µπο-

ρέσουν να αναπτυχθούν οι εκφραστικές δυνατότητες 

του συνόλου.  

 

Γίνεται κατανοητό ότι µέσα από τον αυτοσχεδιασµό τα 

παιδιά µαθαίνουν να εκτίθενται προσωπικά και να κατα-

λαβαίνουν περισσότερο τον άλλο. Έπειτα από τέτοιου 

είδους δραστηριότητες λειτουργούν λιγότερο ανταγωνι-

στικά µεταξύ τους και περισσότερο συνεργατικά. Μαθαί-

νουν να δίνουν τα πράγµατά τους πιο εύκολα και µε 

ευχαρίστηση το ένα στο άλλο.  
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Μέσα από τη δραµατοποίηση το παιδί καταλαβαίνει τις 

δυνατότητές του και εντυπωσιάζεται από τον ίδιο του 

τον εαυτό. Σταδιακά µπορεί να ξεπεράσει τους δισταγ-

µούς, τις αναστολές, τις αδυναµίες και τα όρια και να 

πειστεί ότι είναι άξιο να δράσει και να δηµιουργήσει. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, 

δυσλεξία, ιδιαιτερότητες στην άρθρωση ή σωµατικές, τα 

οποία συνήθως γνωρίζουν τη διαφορετικότητά τους και 

αισθάνονται µειονεξία στο πλαίσιο της τάξης, µέσα από 

το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασµό εµψυχώνο-

νται και σταδιακά ξεπερνούν τις αναστολές και τις φο-

βίες τους. Ακόµη πιο σηµαντικό είναι πως η ίδια τους η 

ιδιαιτερότητα γίνεται πολλές φορές το «όχηµα» για την 

«επιτυχία». Γίνονται στην πορεία αποδεκτοί από τα υπό-

λοιπα µέλη της οµάδας ―τα παιδιά―, που είναι γνωστό 

πως είναι οι πιο σκληροί και άµεσοι επικριτές («Κοίτα 

πώς µοιάζει µε παππού ο Χουσεΐν, έτσι που σέρνει το 

πόδι του, µε τα γυαλιά και τη µαντίλα η Ζεϊνέπ µοιάζει 

µε τη γιαγιά µου, τι ωραία που παίζουν»).  

 

Το πιο σηµαντικό τελικά είναι πως για τα παιδιά η δρα-

µατοποίηση είναι το παιχνίδι τους και έτσι, ενώ διευρύ-

νουν τις γλωσσικές, εκφραστικές τους δυνατότητες και 

κοπιάζουν, δεν το αντιλαµβάνονται ως µάθηµα, σαν αγ-

γαρεία, κάτι ξένο προς αυτά στο οποίο δεν µπορούν να 
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παρέµβουν και να το διαµορφώσουν. Απεναντίας, γίνε-

ται δικό τους, δηµιουργία τους, έχει ολότελα διαµορφω-

θεί από τα ίδια. Σηµαντικό είναι επίσης να τονίσουµε 

πως για τη δραµατοποίηση µέσα στο σχολείο δεν απαι-

τούνται ούτε ακριβά υλικά ούτε συγκεκριµένος χώρος. Η 

αυλή, η τάξη, η σκάλα είναι αρκετά για να λάβει χώρα 

µια τέτοια δραστηριότητα. ∆ε χρειάζεται σκηνικό και τα 

κοστούµια γίνονται µε χαρτί ή χρωµατιστό πανί πολύ 

εύκολα. Αυτό που χρειάζεται είναι η διαθεσιµότητα του 

δασκάλου και το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα για να 

µπορέσουν να ξεδιπλωθούν οι δηµιουργικές ικανότητες 

των µαθητών. Όταν ο δάσκαλος καταφέρει να είναι 

ανοιχτός στις προκλήσεις, µπορεί µέσα από τις δηµιουρ-

γικές δραστηριότητες να «απογειώσει» τα παιδιά µε ελά-

χιστα µέσα.  

 

 

ΠΠοοιιαα  ηη  σσχχέέσσηη  ααννάάµµεεσσαα  σσττοο  γγρρααππττόό  λλόόγγοο    

κκααιι  ττιιςς  δδηηµµιιοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς;;  
 

Τι συµβαίνει όµως µε το γραπτό λόγο; Όλες οι παρα-

πάνω δραστηριότητες αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη 

της ικανότητας για προφορική έκφραση. Θα µπορέσει το 

παιδί τελικά να οδηγηθεί και στη γραπτή έκφραση; Εύ-

κολα γίνεται αντιληπτό ότι το παιδί που έχει αναπτύξει 
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αβίαστα τις γλωσσικές του δεξιότητες µέσα από δη-

µιουργικές δραστηριότητες αποκτά και τη δυνατότητα να 

εκφράζεται µε την πλέον επεξεργασµένη, ως προς τη 

συντακτική και λεξιλογική της διάρθρωση, γλώσσα, το 

γραπτό λόγο. Εφόσον κατανοεί το περιεχόµενο και έχει 

απελευθερωθεί µε ποικίλους τρόπους όσον αφορά στην 

έκφραση, ικανοποιείται και ζητά το ίδιο να προχωρήσει 

στην καταγραφή των διαλόγων και των ιστοριών που 

έπλασε. 

 

Κατά την καταγραφή αυτή, επειδή επιθυµεί να γίνει κα-

τανοητή και ενδιαφέρουσα η ιστορία του, θα αναγκαστεί 

να αναγνωρίσει τη χρησιµότητα των βασικών κανόνων 

της γλώσσας. Θα καταλάβει, π.χ., ότι για να φαίνεται 

ποιος µιλάει, θα χρησιµοποιήσει ονοµαστική πτώση (κα-

τακτώντας έτσι στην πράξη την πτώση του υποκειµέ-

νου), για να δείξει σε ποιον ανήκει κάτι, θα χρησιµο-

ποιήσει γενική κ.ο.κ. Αντίστοιχα, θα αναγκαστεί να χρη-

σιµοποιήσει τη στίξη για να µην υπάρξει παρανόηση 

στην ιστορία. Με αυτό τον τρόπο, η στίξη θα πάψει να 

αποτελείται από κάποια «σηµαδάκια» που µας παιδεύουν 

και τα τοποθετούµε ανάµεσα στις λέξεις χωρίς να κατα-

λαβαίνουµε τη λειτουργία τους, θα αποκτήσει λειτουργι-

κότητα και νόηµα. Γενικά, όταν το κίνητρο είναι ισχυρό, 

αυτός που καταγράφει µια ιστορία µπορεί να κατανοήσει 
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την αξία και τη λειτουργικότητα των περισσότερων βα-

σικών στοιχείων της γλώσσας. Και όταν κατανοούµε την 

αξία και τη λειτουργικότητα κάποιων πραγµάτων, η δια-

δικασία της µάθησης αποκτά νόηµα και γίνεται πιο γρή-

γορα και πιο ουσιαστικά. 

 

 

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  δδαασσκκάάλλοουυ  
 

Με όλα τα παραπάνω έγινε, νοµίζουµε, σαφές ότι η 

γνώση µπορεί να κατακτηθεί από τα παιδιά, αρκεί να 

αποκτήσει ένα νόηµα για αυτά, για τη δική τους ζωή. 

Πρέπει όµως κάθε φορά να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος 

ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες 

και συνθήκες. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες πολιτισµι-

κές αναφορές των παιδιών στα σχολεία της Θράκης, 

καθώς και τις ιδιαιτερότητες των σχολείων (χωριό-πόλη, 

βουνό-κάµπος), ο δάσκαλος καλείται κάθε φορά να αυ-

τοσχεδιάσει, να προσαρµόσει, να επιλέξει και να στοχο-

θετήσει µε βάση τις ανάγκες της τάξης του.  

 

Για να προχωρήσει όµως σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέ-

πει καταρχήν να κατανοήσει το πλαίσιο και την πολυ-

πλοκότητά του και έπειτα να επιλέξει τα «εργαλεία» της 

παρέµβασής του. Έτσι, και ο ίδιος εντάσσεται στην κοινή 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

 36

διαδικασία ενεργητικής µάθησης, ανακαλύπτοντας τα 

δικά του κίνητρα, θέτοντας ερωτήµατα, αναγνωρίζοντας 

τα κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επινοεί, συνθέτει, 

αναπροσαρµόζει, επαναστοχοθετεί στο πλαίσιο µιας δια-

δικασίας που του προσφέρει ικανοποίηση. Αισθάνεται µε 

τη σειρά του µέρος µιας συλλογικότητας, εµψυχώνεται 

καθώς αντιλαµβάνεται ότι και ο ίδιος συνέβαλε στη δη-

µιουργία της. Συµµετέχοντας στη συλλογική δραστηριό-

τητα της τάξης, µαθαίνει και ο ίδιος, γίνεται πιο ευρηµα-

τικός, ευέλικτος και, εντέλει, αισθάνεται βαθιά ικανο-

ποιηµένος.  

 

«Εσύ δεν είσαι κυρία, είσαι παιδί»: αναστοχασµός έπειτα 

από µια πενταετία 

 

Μπαίνω στην τάξη και βλέπω παιδικά πρόσωπα παγω-

µένα απ’ το κρύο. Είναι Οκτώβρης και ίσα που µπόρεσα 

να γνωριστώ µε τα παιδιά. Βοηθούσαν τους γονείς στις 

αγροτικές δουλειές. Οι µεγάλοι τόσο καιρό κάνουν το 

µεταφραστή στους µικρούς (όσο µπορούν).  

 

∆ιθέσιο ορεινό σχολείο Ροδόπης. Ό,τι έχω στο µυαλό 

µου γύρω από την έννοια σχολείο έχει καταρριφθεί. 

Εποπτικά µέσα, κτιριακή υποδοµή, προαύλιος χώρος, 

νερό, ανύπαρκτα. 
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Αποδέχοµαι την πραγµατικότητα: είµαι µεγάλη και είναι 

παιδιά. Ανήκω στην πλειονότητα και τα παιδιά στη µειο-

νότητα. Είµαι η πόλη και είναι ο οικισµός. Μιλάµε δια-

φορετική γλώσσα. Είµαι η δασκάλα και είναι οι µαθητές 

µου. 8.15 µε 1.30 θα βλεπόµαστε καθηµερινά για χρό-

νια. Εγώ, τα παιδιά, το βουνό.  

 

Τα παιδιά περπατούν χιλιόµετρα για να έρθουν σχολείο. 

Κάθε πρωί περιµένουν ανυπόµονα καινούρια πράγµατα. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι λίγα απ’ όσα γνωρίζω θεωρητικά 

µπορούν να λειτουργήσουν. Κανείς δε µε προετοίµασε 

για τη συνδιδασκαλία 6 τάξεων. Παιδιά 12. Νήπια 3. 

 

Θυµάµαι ένα ροµαντικό βιβλίο που έγραψε ένας ιταλός 

δάσκαλος που δίδασκε πριν χρόνια στη νότια Ιταλία. 

Περιέγραφε δραστηριότητες παιδιών µέσα από τη δρα-

µατοποίηση, τη βιωµατική µάθηση. Πιάνοµαι από κει και 

ψάχνω να βρω ό,τι είναι σχετικό σε βιβλιογραφία. Αργό-

τερα θα παρακολουθήσω σεµινάριο θεατρικού παιχνι-

διού. Μέχρι να κατασταλάξω, πειραµατίζοµαι. Χρησιµο-

ποιώ την παντοµίµα για να επικοινωνήσω µε τα παιδιά. 

∆ε µε καταλαβαίνουν και είναι ο µόνος τρόπος για να 

γίνουµε κατανοητοί, να µη βαρεθούµε, να εκφραστούµε 

όλοι.  
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Σιγά σιγά την προσαρµόζω στο µάθηµα, βάζοντας στό-

χους συγκεκριµένους µε πολύ λίγες απαιτήσεις. Για πα-

ράδειγµα, τα παιδιά κάνουν τα ζώα και µαθαίνουν τα 

ονόµατά τους. Βλέπω ότι λειτουργεί. Παίρνω κουράγιο. 

Όσο περνάει ο καιρός, τόσο καλυτερεύω και τα παιδιά 

ανταποκρίνονται µε χαρά. 

 

Παίρνω το καινούριο, πιλοτικό τότε, υλικό, «τσιµπάω 

ιδέες» από τις επιµορφώσεις, δένουνε, συνεχίζω να πει-

ραµατίζοµαι. Ανακαλύπτω τα «τραγουδοπαιχνίδια» και 

συνειδητοποιώ πως τα παιδιά µαθαίνουν και κατανοούν 

πολύ γρήγορα ό,τι έχει σχέση µε µουσική και κίνηση. 

Πείθοµαι ότι µας βοηθάει και πειραµατίζοµαι. Παλεύω να 

φτιάξω γραπτά κείµενα µε τα παιδιά, µε εικόνες και λέ-

ξεις-κλειδιά. ∆υσκολευόµαστε πολύ. Απογοητεύοµαι.  

 

Τελείως τυχαία ανακαλύπτω ότι τους αρέσει να παίζουν 

ρόλους από το θέατρο σκιών. Με µία άσχετη αφορµή, σε 

ένα διάλειµµα, φτιάχνουν αυτοσχέδιους διαλόγους γύρω 

από την καθηµερινότητα. Ο λόγος ρέει αυθόρµητα, δεν 

έχουν ξαναµιλήσει έτσι µέσα στην τάξη. Από κει και 

έπειτα τα πάντα αξιοποιούνται προς αυτή την κατεύ-

θυνση. Τραγούδι, χορός, θεατρικό παιχνίδι, όλα προσα-

νατολίζονται γύρω από συγκεκριµένους µαθησιακούς 

στόχους. Τα αγόρια είναι αρνητικά, το θεωρούν «θη-
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λυκή» δραστηριότητα. Τα κορίτσια ντρέπονται να εκ-

φραστούν. Αγόρια και κορίτσια, µικρά και µεγάλα παιδιά 

δε συνεργάζονται µεταξύ τους. Επικρατεί πανικός για 

καιρό σε κάθε προσπάθεια. Τους αφήνω να εκτονωθούν 

για λίγο κάθε φορά και επιστρέφω στην τυπική διδασκα-

λία, την οποία αναγνωρίζουν και κάθονται ήσυχοι. Στα-

διακά, αυξάνεται ο χρόνος παιχνιδιού και δραµατοποίη-

σης και επανέρχονται εύκολα στην ηρεµία. ∆εν πιέζω να 

συµµετέχουν όλοι, επιτρέπω σε κάποιους να είναι θεα-

τές. Αξιοποιώ τα νήπια που δεχόµαστε στο σχολείο.  

 

Σιγά σιγά αρχίζουν να προτείνουν µόνοι τους το θεα-

τρικό παιχνίδι, και έτσι σταδιακά τα περισσότερα κείµενα 

τα οποία παράγονται από τα παιδιά δραµατοποιούνται. 

Πολύ αργότερα θα συµβεί και το αντίθετο, να εκφρά-

σουν δηλαδή την ανάγκη να γράψουν την ιστορία που 

έπαιξαν. 

 

Αποτυγχάνουν οι απόπειρές µου να βάλω χαλί και να 

βγάζουµε τα παπούτσια µας για να έχουµε ελευθερία κι-

νήσεων. Οι τάξεις είναι πολύ µικρές και οι σόµπες καίνε 

στη µέση. Παίζουµε όπου και όπως µας βολεύει, ακόµη 

και στα διαλείµµατα. Θυµάµαι ένα πρωί να χορεύουµε το 

χορό της αρκούδας όλοι µαζί. Κάποιοι γονείς έξω σκά-

βουν για να φέρουν νερό, µας κοιτάνε µε ανοιχτό το 
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στόµα, ιδιαίτερα εµένα. Μια άλλη φορά ένας ηλικιωµέ-

νος µπαίνει µέσα ―κανείς δεν τον έχει ακούσει― την 

ώρα που παίζουµε µε κρουστά και πνευστά µουσικά όρ-

γανα. Κριτικάρει συγκλονισµένος: «Αυτό δεν είναι σχο-

λειό, απαράδεκτη κατάσταση, εµάς µας έδερναν όταν 

φωνάζαµε, αυτή τα αφήνει και χοροπηδάνε…». Ευτυχώς 

οι γονείς στο πέρασµα του χρόνου αποδέχονται µε ικα-

νοποίηση αυτό τον τρόπο δουλειάς. Μου λένε χαρούµε-

νοι πως τα παιδιά συνεχώς µιλούν για το σχολείο, πρώτα 

ξυπνούν και τρέχουν να ντυθούν ― «Τι τα κάνεις, εµάς 

µας χτυπούσαν και το µισούσαµε το σχολειό».  

 

Αν και δύσκολα συνεργάζονται, τα παιδιά αρχίζουν να 

διορθώνουν το γραπτό του διπλανού τους. Κάνω οµάδες 

για τις πιο πρακτικές δουλειές του σχολείου, παλεύω την 

κυρίαρχη αντίληψη που θέλει µόνο τα κορίτσια να κα-

θαρίζουν τις τάξεις, κάνουµε όλοι µαζί, µικροί και µεγά-

λοι, δουλειές, φτιάχνουµε συλλογικά παραµύθια στον 

πίνακα. Συνεχίζουν και µαλώνουν, αποσυντονιζόµαστε. 

Όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο λίγο. Με πολύ αργό 

ρυθµό ωστόσο. 

 

Παράλληλα δουλεύω µε ζωγραφιές ―σχεδόν καθηµε-

ρινά― των παιδιών, πλαστελίνες, πολύ αργότερα τέµπε-

ρες. Μου φέρνουν λουλούδια, όµορφες πέτρες και 
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φρούτα για δώρα. Τους φέρνω περίεργα µακαρόνια που 

δεν έχουν ξαναδεί και δεν πιστεύουν ότι τρώγονται. 

Όλα τα χρησιµοποιούµε σε κατασκευές.  

 

Την άνοιξη γίνεται η πρώτη πραγµατικά εντυπωσιακή 

κατασκευή, η θάλασσα. Έχω µαζέψει κοχύλια από την 

παραλία, βότσαλα, φύκια ξερά και άµµο. Συγκλονίζο-

νται. Στην πρώτη γιορτή του σχολείου, µε κίνητρο να 

ευχαριστήσουν τους γονείς τους, φτιάχνουν καταπλη-

κτικές κατασκευές για τις µαµάδες, κουτιά ραψίµατος. 

Έκτοτε οι δηµιουργίες είναι, οι πιο πολλές, συλλογικές 

και µειώνονται οι ατοµικές. Κατοχυρώνεται η γιορτή του 

σχολείου µε κατασκευές-δώρα για όλους τους γονείς, 

µαγειρεύουν αγόρια και κορίτσια από κοινού κουλουρά-

κια, καίγονται στο ψήσιµο, αλλά όλοι, και οι γονείς, ευ-

χαριστιούνται. 

 

Παράλληλα, παρακολουθούν θέατρο για πρώτη φορά, 

τη «Φρουτοπία». Γίνονται προβολές βίντεο µε κλασικά 

παραµύθια, καρτούν και υλικό για τη µελέτη της γεω-

γραφίας (National Geographic, Μικρόκοσµος κ.ά.). Τα 

παιδιά δουλεύουν ένα project τοπικής ιστορίας συλ-

λογικά µε µεγάλη επιτυχία, παίρνουν συλλογικές συνε-

ντεύξεις στο πλαίσιο διδακτικών επισκέψεων κ.ά.  

 



. ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

 42

∆εν είµαστε πια ξένοι µεταξύ µας. Το «εγώ» στην πορεία 

του χρόνου γίνεται «εµείς». Τα παιδιά συνειδητοποιούν 

µε έκπληξη: «Εσύ δεν είσαι κυρία, είσαι παιδί». Συντονί-

ζουµε µε το συνάδελφο από κοινού δραστηριότητες, 

δουλεύουµε παράλληλα τις δύο γλώσσες σε κάθε διδα-

κτικό αντικείµενο. 

 

Τα τελευταία χρόνια τα παιδιά οργανώνουν όλες τις 

δουλειές, αυτά κανονίζουν πώς και πού θα γίνουν. Ενώ 

η κούραση ήταν µεγάλη τα πρώτα δύο χρόνια, ο χρόνος 

µάς πίεζε φοβερά, τώρα ο χρόνος φτάνει και περισσεύει, 

σχεδόν ποτέ δε µαλώνουµε ―αυτό συνέβαινε πολύ συ-

χνά στις αρχές―, τα γραπτά κείµενα των παιδιών έχουν 

φτάσει τις δύο σελίδες ―απίστευτο―, µιλούν τόσο καλά 

που βοηθούν στις συναλλαγές τους γονείς τους.  

 

Εντέλει όλοι, γονείς, παιδιά, δάσκαλοι, είµαστε ευχαρι-

στηµένοι, ικανοποιηµένοι. 
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