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1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί το Δεφτερο Ραραδοτζο του Ζργου *«Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» ςτο 
πλαίςιο του Υποζργου 1 «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» των Ρράξεων «Θ 
όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» των αξόνων προτεραιότθτασ 1,2 & 3 του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΡΕΔΒΜ)+, με τίτλο «Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων».  

Αντικείμενο του ζργου είναι θ ποιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των Ρράξεων ςτθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα με βάςθ τθν επιςτθμονικι μζκοδο και τθ διενζργεια ζρευνασ πεδίου. 

Το ζργο Εξωτερικι Αξιολόγθςθ των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» αποτελεί ζνα μζςο 
για τθ ςυνολικι αποτίμθςθ και τον εντοπιςμό κετικϊν παρεμβάςεων και δράςεων που ςυνθγοροφν ςτθν 
αποτελεςματικότθτα και τθν προςτικζμενθ αξία τθσ αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και ηθτθμάτων για 
τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ αυτισ.  

Σκοπόσ τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ του 
Ρρογράμματοσ, με απϊτερο ςτόχο τθν εξαγωγι χριςιμων και αξιοποιιςιμων ςυμπεραςμάτων για τθν 
ουςιαςτικότερθ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ τόςο ςε επίπεδο ex-post αξιολόγθςθσ, όςο και χριςθσ ςτοιχείων 
ςε επόμενουσ κφκλουσ και προκθρφξεισ του Ρρογράμματοσ.  

Επομζνωσ θ παροφςα μελζτθ φιλοδοξεί να παράςχει ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων (ΕΛΣ, 
ΥΡΑΛΚΡΑ., ΕΥΔ ΕΡ ΕΚΔΛΒΛΜ, κλπ.), τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ, ςτοιχεία και εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ τθσ εν λόγω Ρράξθσ, προκειμζνου να αναδείξει τα ιςχυρά και 
αδφναμα ςθμεία τθσ, τθν υλοποίθςθ των κετικϊν δράςεων και τα αποτελζςματα ι και τισ επιπτϊςεισ τθσ. 
Επιπλζον, ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να προςφζρει τθ δυνατότθτα ϊςτε να εντοπιςτοφν τα ςθμεία εκείνα που 
ενδεχομζνωσ χρειάηονται βελτίωςθ ι εμφανίηουν προςτικζμενθ αξία, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ 
τεχνογνωςία που κα επιτρζψει τθν αποτελεςματικι μεταφορά τθσ ςε αντίςτοιχεσ μελλοντικζσ παρεμβάςεισ. 
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2. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΖΓΟΥ  

2.1 Το Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 

2.1.1 Στρατθγικοί & Γενικοί Στόχοι Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

Το Ε.Ρ. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2007-13 είναι ζνα από τα τρία Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα που 
ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά τθ διάρκεια τθσ τζταρτθσ 
προγραμματικισ περιόδου. Το Ρρόγραμμα εκφράηει τθν πολιτικι του αρμόδιου Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ 
και Κρθςκευμάτων για τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ, διακζτει πόρουσ φψουσ 
περίπου 1.694 εκατ. € δθμόςιασ δαπάνθσ και καλείται να ακολουκιςει και να χτίςει πάνω ςτισ παρεμβάςεισ που 
υλοποιικθκαν από τα αντίςτοιχα Ε.Ρ. τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ προγραμματικισ περιόδου.   

Οι διαπιςτϊςεισ από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ του τομζα αναφοράσ του 
Ε.Ρ., οι επιτυχίεσ, οι αςτοχίεσ και τα διδάγματα από τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν και προγραμμάτων ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ και τθσ αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά τισ προθγοφμενεσ 
προγραμματικζσ περιόδουσ και οι απόψεισ και προτάςεισ που εκφράςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 
ςχεδιαςμοφ για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-13 ανζδειξαν τζςςερισ βαςικοφσ Στρατθγικοφσ Στόχουσ, ςτουσ 
οποίουσ εςτιάηεται θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι του ΕΡ, οι οποίοι είναι οι εξισ: 

 

ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1  Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ  
ενςωμάτωςθσ  

ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2  Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά 
εργαςίασ. 

ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3  Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4  Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και 
τθσ καινοτομίασ. 

 

Σε επιχειρθςιακό επίπεδο, οι τζςςερισ αυτοί Στρατθγικοί Στόχοι εξειδικεφονται περαιτζρω ςε τζςςερισ Γενικοφσ 
Στόχουσ, οι οποίοι είναι οι εξισ:  

– Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

– Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 

– Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και μείωςθ του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. 

– Ρροαγωγι τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτισ μεταπτυχιακζσ 
ςπουδζσ,  ςτθν ζρευνα και καινοτομία. 

 

Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 

Λόγω τθσ ανάγκθσ για διακριτι προγραμματικι αναφορά ςτισ 5 Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ (3 
Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ Σφγκλιςθσ – Αττικι, Κεντρικι Μακεδονία, Δυτικι Μακεδονία και 2 Ρεριφζρειεσ 
Σταδιακισ Ειςόδου – Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), οι τζςςερισ Στρατθγικοί Στόχοι του Ε.Ρ. που 
προαναφζρκθκαν αντιςτοιχοφν ςε δϊδεκα κεματικοφσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ (ΑΡ), με τρόπο ϊςτε ςε κάκε 
Στρατθγικό Στόχο να αντιςτοιχοφν τρεισ ΑΡ, ζνασ για κάκε κατθγορία Ρεριφερειϊν, με ίδιο ι παρόμοιο 
περιεχόμενο. Οι 12 αυτοί κεματικοί ΑΡ μαηί με τουσ 3 ΑΡ που αφοροφν ςτθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ 
αποτελοφν τον επιχειρθςιακό κορμό του Ε.Ρ.

1
. 

 

                                                 
1
 EΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 
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Γενικοί 
Στόχοι 

Κεματικοί Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ 

Τίτλοσ 

1 ΑΡ1-ΑΡ2-ΑΡ3 – Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ 

2 ΑΡ4-ΑΡ5-ΑΡ6 – Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 

3 ΑΡ7-ΑΡ8-ΑΡ9 – Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, διευκόλυνςθ τθσ 
πρόςβαςθσ και μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

4 ΑΡ10-ΑΡ11-ΑΡ12 – Ρροαγωγι τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ με ενίςχυςθ του 
ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν 
ζρευνα και καινοτομία 

 

Ειδικοί Στόχοι 

Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ Ειδικοί Στόχοι 

1,2,3 Αναβάκμιςθ τθσ 
ποιότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ και 
προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ  
ενςωμάτωςθσ (ανά 
κατθγορία 
Ρεριφερειϊν) 

 

– Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ  του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του 
μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ.  

– Αποτίμθςθ τθσ προόδου ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ εφαρμογισ 
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ - αξιολόγθςθσ των 
ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

– Επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν  εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

– Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα  και  καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ 
διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ ) και τισ 
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ).  

– Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και 
ςτθ χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

4,5,6 Αναβάκμιςθ των 
ςυςτθμάτων αρχικισ 
επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και 
επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και 
ςφνδεςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ με τθν 
αγορά εργαςίασ (ανά 
κατθγορία 
Ρεριφερειϊν) 

– Επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ενίςχυςθ του περιεχομζνου τθσ. 

– Αναβάκμιςθ τθσ τεχνικοεπαγγελματικισ  εκπαίδευςθσ με ςτόχο 
τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ 
τθσ. 

– Αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με 
τθν αγορά εργαςίασ. 

7,8,9 Ενίςχυςθ τθσ δια 
βίου εκπαίδευςθσ 
ενθλίκων (ανά 
κατθγορία 
Ρεριφερειϊν) 

– Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου 
εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτιν - αφξθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων. 

– Ανάπτυξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 
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Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ Ειδικοί Στόχοι 

10,11,12 Ενίςχυςθ του 
ανκρϊπινου 
κεφαλαίου για τθν 
προαγωγι τθσ 
ζρευνασ και τθσ 
καινοτομίασ (ανά 
κατθγορία 
Ρεριφερειϊν) 

– Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων 
βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τθσ προςζλκυςθσ 
ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το εξωτερικό.    

– Αναβάκμιςθ του επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ϊςτε να 
ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι και τθ διάχυςθ νζα γνϊςθσ με 
ζμφαςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τισ ΤΡΕ. 

13,14,15 Τεχνικι Υποςτιριξθ 
Εφαρμογισ (ανά 
κατθγορία 
Ρεριφερειϊν) 

– Θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαχείριςθσ.  

– Δθμοςιότθτα και πλθροφόρθςθ.  

Ειδικότερα, οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και οι Ειδικοί Στόχοι αποτελοφν τθ βάςθ για τθν περαιτζρω εξειδίκευςθ 
του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ του ΕΡ ςε Γενικζσ Κατθγορίεσ Ραρεμβάςεων και Δράςεισ (Κατθγορίεσ 
Ρράξθσ). 

 

Οι Ρράξεισ «Θ όπερα Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τον 1ο Στρατθγικό 
Στόχο «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» και 
εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ ςτρατθγικι τθσ χϊρασ για τθν εκπαίδευςθ και τθ δια βίου μάκθςθ, θ οποία αποδίδει 
ςτον πολιτιςμό κακοριςτικι ςθμαςία.  

Εξειδικεφοντασ δε περαιτζρω τουσ δεςμοφσ ςυνάφειασ του περιεχομζνου των Ρράξεων με τθν επιχειρθςιακι 
ςτοχοκζτθςθ του ΕΡΕΚΔΛΒΜ, οι Ρράξεισ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3, με Ειδικό Στόχο  τθν 
«Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ – ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ 
του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ».  

Στο πλαίςιο του ειδικοφ αυτοφ ςτόχου, οι Ρράξεισ δίνουν ζμφαςθ ςε δράςεισ και παρεμβάςεισ που 
ενςωματϊνουν πολιτιςτικά ςτοιχεία, όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ, όχι 
μόνο εξοικειϊνοντασ τα παιδιά με τισ τζχνεσ (ειδικά με μθ διαδεδομζνεσ μορφζσ τζχνθσ όπωσ είναι θ όπερα),  
αλλά και χρθςιμοποιϊντασ τισ τζχνεσ ωσ διδακτικό εργαλείο. 

 

2.2 Το «Νζο Σχολείο» 

Το «Νζο Σχολείο» αποτελεί τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ για τθ μεταρρφκμιςθ ςτθν παιδεία και ςτοχεφει ςτθν 
αναμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν και των νζων οικονομικϊν 
και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν. Το «Νζο Σχολείο» υλοποιείται μζςα από ζνα πλζγμα επιλεγμζνων δράςεων, όπου 
υπθρετοφνται ςυνολικά οι εκπαιδευτικοί ςτρατθγικοί ςτόχοι, κοινοί ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ:  

– προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ, 

– βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, 

– προαγωγι τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά, 

– ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, δθμιουργικότθτασ και επιχειρθματικοφ πνεφματοσ. 

Το εγχείρθμα που ονομάηεται «Νζο Σχολείο» ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και προκλιςεισ 
του 21ου αιϊνα, κζτει τον μακθτι ςτο επίκεντρο των αλλαγϊν με  ςκοπό τθ ςυνολικι βελτίωςθ του επιπζδου 
ςπουδϊν των μακθτϊν, κακϊσ και τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. Αποτελεί ζνα ςχολείο ανοιχτό 
ςτθν κοινωνία, ςτισ ιδζεσ, ςτθ γνϊςθ και ςτο μζλλον, για μακθτζσ που είναι θ επζνδυςθ του μζλλοντοσ,  
ψθφιακό, καινοτόμο, πράςινο, ολοιμερο. Ρρωταγωνιςτισ είναι ο μακθτισ χωρίσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, 
μορφωτικζσ, κρθςκευτικζσ ι πολιτιςμικζσ διακρίςεισ και ανιςότθτεσ με τθ ςυμμετοχι του μαχόμενου 
εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ. 

Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι ςτο πλαίςιο του «Νζου Σχολείου» υποςτθρίηονται με: 
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– Διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ από τθν θλικία 
των 4 ετϊν 

– Διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

– Μείωςθ του ποςοςτοφ μακθτϊν που τελειϊνουν τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ με χαμθλζσ επιδόςεισ 
ςτθν ανάγνωςθ, τα μακθματικά και τισ κετικζσ επιςτιμεσ. 

– Μείωςθ του ποςοςτοφ τθσ ςχολικισ διαρροισ από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

– Ριςτοποίθςθ των γνϊςεων ξζνθσ γλϊςςασ και χριςθσ Θ/Υ   

– Δραςτικι αφξθςθ του ποςοςτοφ των εκπαιδευτικϊν που χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία για τθ 
διδαςκαλία. 

Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, το «Νζο Σχολείο» ωσ ευρφτερθ ςτρατθγικι τθσ χϊρασ για τθν εκπαίδευςθ και τθ δια 
βίου μάκθςθ αποδίδει ςτον πολιτιςμό κακοριςτικι ςθμαςία, τόςο: 

– κατά τθ διαμόρφωςθ και τον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και δια 
βίου μάκθςθσ και του ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ όςο και 

– ωσ εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν αλλά και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Θ διαμόρφωςθ του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν (ΡΣ) προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ του «Νζου Σχολείου», αποτελεί αφετθρία για κάκε αλλαγι ςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα. Το ΡΣ αποτελεί ζνα ςυνολικό πλαίςιο εκπαιδευτικϊν ςτόχων, πρακτικϊν και εμπειριϊν που 
αποςκοποφν ςτθν καλλιζργεια χαρακτθριςτικϊν και ικανοτιτων τα οποία δίνουν ςτουσ νζουσ τθ δυνατότθτα να 
ανταποκρικοφν ςτισ πολλαπλζσ απαιτιςεισ και ρόλουσ τθσ ενιλικθσ ηωισ, να ανταπεξζλκουν ςτισ προκλιςεισ του 
21ου αιϊνα, να ςυνεχίςουν να μακαίνουν δια βίου και να ςυμμετζχουν πλιρωσ ωσ ενεργοί πολίτεσ τθσ 
ελλθνικισ, ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ κοινωνίασ. Το νζο ΡΣ είναι ανοικτό και ευζλικτο, δίνοντασ δυνατότθτεσ 
τοπικϊν εφαρμογϊν και βακμοφσ ελευκερίασ ςτον εκπαιδευτικό, ςτοχοκεντρικό, ενιαίο, ςυνεκτικό, ςυνοπτικό, 
διακεματικό, βιωματικό και παιδαγωγικά διαφοροποιθμζνο καλλιεργϊντασ ςυνεργατικοφσ, 
αυτοκατευκυνόμενουσ και άλλουσ τρόπουσ μάκθςθσ.  

Ζνασ από τουσ κεντρικοφσ πυλϊνεσ των βαςικϊν αρχϊν του «Νζου Σχολείου», ςτουσ οποίουσ βαςίηεται θ 
διαδικαςία μετάβαςθσ προσ τθν εφαρμογι νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, είναι θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ 
ςτθν εκπαίδευςθ. 

Θ ενςωμάτωςθ του κεςμοφ του πολιτιςμοφ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, υλοποιείται τόςο μζςω τθσ εξοικείωςθσ 
των παιδιϊν με τισ τζχνεσ όςο και μζςω τθσ χριςθσ των τεχνϊν ωσ διδακτικό εργαλείο. Τα κφρια εργαλεία είναι  

(α) θ ανάπτυξθ τθσ κεατρικισ παιδείασ και αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, 

(β) θ διδαςκαλία τθσ μουςικισ για τθν ανάπτυξθ των μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν αλλά και για τθν 
καλφτερθ γνϊςθ τθσ μουςικισ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ και  

(γ) θ ανάδειξθ τθσ δυναμικισ των εικαςτικϊν και τθσ αιςκθτικισ αγωγισ για τθν καλλιζργεια τθσ 
προςωπικότθτασ των μακθτϊν αλλά και για τθ γνωςτικι διαδικαςία. 

Το μακθςιακό πεδίο "Ρολιτιςμόσ - Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ" ςτθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, περιλαμβάνει τρεισ 
διακριτζσ περιοχζσ πικανϊν παρεμβάςεων κατά τον ςχεδιαςμό των νζων ΡΣ: 

– 1.1. Ρροτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ςχετικά με τα μακθςιακά αντικείμενα Τζχνθσ (πόςεσ προβλεπόμενεσ 
ϊρεσ ςτο εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, ποια ακριβϊσ μακθςιακά αντικείμενα Τζχνθσ και με ποιο 
περιεχόμενο, ποια διδακτικι μεκοδολογία και ποιο πλαίςιο δραςτθριοτιτων). Οι παρεμβάςεισ αυτζσ 
είναι απαραίτθτο να εξειδικεφονται χωριςτά για τθ βακμίδα τθσ  Α' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ και για τθ 
βακμίδα τθσ Β' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

– 1.2. Ραρεμβάςεισ και διατφπωςθ προτάςεων για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που ενκαρρφνουν τθ 
διάχυςθ των εννοιϊν του Ρολιτιςμοφ μζςα ςτα προβλεπόμενα γνωςτικά αντικείμενα του ΡΣ. Ρζραν 
δθλαδι των αντικειμζνων που αναφζρονται ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, κα πρζπει να προβλεφκοφν 
προτάςεισ για ςυλλογικζσ, ςυνκετικζσ δραςτθριότθτεσ (projects) που αναφζρονται ςτθ διάχυςθ 
κεμάτων πολιτιςμοφ μζςα ςτα προβλεπόμενα γνωςτικά  αντικείμενα. Το περιεχόμενο και ο χαρακτιρασ 
των προτάςεων διάχυςθσ πολιτιςμοφ, βαςίηονται ςτθν επιλογι κεμελιακϊν εννοιϊν  - δεικτϊν 
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πολιτιςμοφ και ςτον ςχεδιαςμό αντίςτοιχων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων οι οποίεσ να αναδεικνφουν 
τισ ζννοιεσ αυτζσ ςτο πλαίςιο του κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

– 1.3. Κεςμικι κατοχφρωςθ των ςθμερινϊν προαιρετικϊν Ρρογραμμάτων Ρολιτιςμοφ ςτθν Α' βάκμια και 
τθν Β' βάκμια Εκπαίδευςθ, ςε ηϊνθ Ελεφκερων Δραςτθριοτιτων (ελεφκερα projects) μζςα ςτο Ωρολόγιο 
Ρρόγραμμα ι άλλου είδουσ πρόβλεψι τουσ εκτόσ ςχολικοφ χρόνου. 

Οι πζντε κεμελιϊδεισ ζννοιεσ που προτάςςονται ωσ δείκτεσ Ρολιτιςμοφ γφρω από τισ οποίεσ μποροφν να 
ςχεδιαςτοφν οι δραςτθριότθτεσ είναι: 

– θ επικοινωνία  

– θ ςχζςθ με το παρελκόν  

– θ  καλλιτεχνικι ζκφραςθ  

– θ κοινωνικι ςυνείδθςθ και 

– θ ςχζςθ με τον «άλλον» 

 

Οι Ρράξεισ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο των παρεμβάςεων του 
«Νζου Σχολείου» και αφοροφν τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων 
ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για 
παιδιά, ςε ςχολεία τθσ επικράτειασ και ςυγκεκριμζνα ςε ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία του ενιαίου 
αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ΕΑΕΡ). 

 

2.3 Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

Θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι (ΕΛΣ) ιδρφκθκε το 1940 και από τθν πρϊτθ ςτιγμι, παράλλθλα με τθν όπερα, 
καλλιεργικθκαν εξίςου θ οπερζτα και ο χορόσ. Αρχικά ο λυρικόσ κίαςοσ λειτοφργθςε ωσ τμιμα του Εκνικοφ 
Κεάτρου και ζδινε παραςτάςεισ ςτθ ςκθνι του νεοκλαςικοφ κεάτρου του Τςίλλερ, επί τθσ οδοφ Αγίου 
Κωνςταντίνου. 

Το 1944 ο οργανιςμόσ ανακθρφχτθκε αυτόνομο Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, λαμβάνοντασ και επίςθμα 
τθν επωνυμία «Εκνικι Λυρικι Σκθνι» και από το 1946 ο κίαςοσ οπερζτασ τθσ ΕΛΣ ζγινε ξεχωριςτό τμιμα. Το 
1974 θ ευκφνθ του κεάτρου περιιλκε ςτθ δικαιοδοςία του υπουργείου Ρολιτιςμοφ. Σταδιακά θ ΕΛΣ ανζπτυξε 
τον τομζα των ςυμπαραγωγϊν με λυρικά κζατρα άλλων χωρϊν, και ζτςι ςιμερα ςυνεργάηεται με οριςμζνα από 
τα πιο ςθμαντικά. Ανταποκρινόμενθ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ, ςιμερα θ ΕΛΣ προετοιμάηει μελλοντικοφσ κεατζσ 
μζςα από τθν Ραιδικι Σκθνι και προςφζρει δθμιουργικό βιμα ςε ςφγχρονουσ ςυνκζτεσ μζςα από παραγγελίεσ 
νζων ζργων. 

Μζχρι ςιμερα θ Ε.Λ.Σ.  ζχει κάνει ςθμαντικά βιματα και ζχει ενςωματϊςει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τθ χριςθ 
των νζων τεχνολογιϊν μζςα από δφο ζργα τα οποία και χρθματοδοτικθκαν από το Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ 
Ρλθροφορίασ». Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο πλαίςιο τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ 
περιόδου 2000-2006, υλοποίθςε ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 711.562,32 € που αποτζλεςαν το πρϊτο 
βιμα για τθν απόκτθςθ επαρκοφσ τεχνολογικισ υποδομισ, τθ διεξαγωγι των ενεργειϊν ψθφιοποίθςθσ του 
αρχειακοφ υλικοφ ϊςτε να δθμιουργθκοφν 11 ολοκλθρωμζνεσ ψθφιακζσ ςυλλογζσ αρχειακοφ υλικοφ, κακϊσ και 
τθν προετοιμαςία για τθν προγραμματικι περίοδο που διανφεται.  
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Ειδικότερα, τα Ζργα που υλοποίθςε θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι, ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» 
2000-2006 ζχουν ωσ εξισ: 

 

Α/Α Τίτλοσ Ζργου Ρροχπολογιςμόσ 

1 Δθμιουργία κεματικισ Μονάδασ τεκμθρίωςθσ για τθ ςυντιρθςθ και 
αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν ςυλλογϊν τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ςε 
ψθφιακι μορφι 

424.717,76 € 

2 Δθμιουργία αλλθλεπιδραςτικισ κεματικισ ζκκεςθσ «οι Ζλλθνεσ 
ςυνκζτεσ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι». 

123.455,00 € 

3 Ρροςαρμογι των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Εκνικισ Λυρικισ 
Σκθνισ ςτο ευρϊ 

92.633,56 € 

4 Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθ μελζτθ, ωρίμανςθ πράξεων 
που κα χρθματοδοτθκοφν κατά τθ Δ’ Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-
2013, από το Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ και το Ε.Ρ. «Διοικθτικι 
Μεταρρφκμιςθ» 

70.756,00 € 

Σφνολο 711.662,32€ 

 

Αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2014, θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι, κεφαλαιοποιϊντασ τθν τεχνογνωςία τθσ ωσ 
Δικαιοφχοσ, ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ ενϊ 
προςπακεί να φζρει τον πολιτιςμό και τθν τζχνθ τθσ όπερασ πιο κοντά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
Συγκεκριμζνα, θ Εκνικι Λυρικι, ζχει εντάξει και υλοποιεί τρία (3) ζργα, δφο (2) ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ζνα (1) ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ». Ραρακάτω 
παρουςιάηεται ο κατάλογοσ των ζργων που υλοποιοφνται με ςυνοπτικι περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν τουσ:  

 

ΕΡ ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ  

Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υποδομϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ δράςθσ νζων Δθμιουργϊν e-Audition, Ρ/Υ 202.300 € 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ ανάπτυξθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ μζςω τθσ οποίασ οι καλλιτζχνεσ-
δθμιουργοί κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επικοινωνιςουν με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι τθν καλλιτεχνικι τουσ 
εργαςία και δθμιουργία, με φόρτωςθ και αντίςτοιχων αρχείων εικόνασ, ιχου και video προκειμζνου αυτι να 
αξιολογθκεί και αξιοποιθκεί ςτισ καλλιτεχνικζσ παραγωγζσ του φορζα. Ραράλλθλα το ίδιο ςφςτθμα κα δίνει 
τθ δυνατότθτα προςωποποιθμζνθσ εγγραφισ χριςτθ (profiling) και κα υποςτθρίηει υπθρεςίεσ, όπωσ: 
πλθροφόρθςθσ των καλλιτεχνϊν και λοιπϊν ενδιαφερόμενων για τισ παραγωγζσ, τισ διαγωνιςτικζσ 
διαδικαςίεσ και αποτελζςματα και τα λοιπά κζματα λειτουργίασ του φορζα υποβολισ/αποδοχισ διλωςθσ 
ςυμμετοχισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ/ακροάςεισ για τθν καλλιτεχνικι παραγωγι του φορζα δικτφωςθσ των 
καλλιτεχνϊν και δθμιουργίασ δθμιουργικϊν ομάδων (e-communities) 

ΕΡ ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ 

Αξιοποίθςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν για τθν παροχι νζων καινοτόμων ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν από τον χϊρο τθσ Ππερασ, Ρ/Υ 2.418.190 € 

Το «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουςείο Ππερασ» κα ςυμβάλλει ςτθ ςυνολικι προςπάκεια αναβάκμιςθσ αυτοφ 
του τόςο ςθμαντικοφ πολιτιςτικοφ κεςμοφ για τθ χϊρα μασ. Μζςα από το πλοφςιο αρχειακό και εκκεματικό 
υλικό τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ κα αναπαραςτακεί διαδραςτικά και διαδικτυακά με τθ μορφι εικονικοφ 
μουςείου ο πολιτιςτικά ςυναρπαςτικόσ κόςμοσ τθσ Ππερασ με απϊτερο ςκοπό να αναδειχκεί τόςο ωσ 
κυρίαρχο ςτοιχείο των δραςτθριοτιτων τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, όςο και ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
καλλιτεχνικισ ηωισ τθσ χϊρασ. 
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ΕΡΔΒΜΘ 

Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία, Ρ/Υ 2.344.650,00 € 

Οι Ρράξεισ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν 
ςτοιχείων ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ υλοποίθςθσ περιοδείασ ςε ζνα Σχολικό Ζτοσ με διαδραςτικζσ μουςικό-
κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε ςχολεία τθσ επικράτειασ και ςυγκεκριμζνα ςτα ολοιμερα 
Δθμοτικά Σχολεία του ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ Στο πλαίςιο των Ρράξεων θ 
Εκνικι Λυρικι Σκθνι κα υλοποιιςει εκτόσ των παραςτάςεων και πλικοσ εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων 
προκειμζνου να εμφυςιςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων τθ μεκοδολογία για το πϊσ 
ανεβαίνει μια ποιοτικι μουςικό-κεατρικι παιδικι παράςταςθ, ενϊ επιπλζον κα παραχκεί αντίςτοιχο 
εκπαιδευτικό πακζτο με υποςτθρικτικό μουςικό-κεατρικό υλικό ϊςτε να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ 
επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ να κάνουν τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων 

ΕΡ ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ 

Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι είχε υποβάλει πρόταςθ για το ζργο «Digi-Λυρικι» ςτο 
Ε.Ρ. Ψθφιακι Σφγκλιςθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 760.250,00 €, το οποίο δεν εγκρίκθκε λόγω μθ 
πλθρότθτασ τθσ πρόταςθσ. Εν τοφτοισ, θ ςυνεχισ δραςτθριότθτα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, να 
ενςωματϊςει τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, δείχνει τθν προςπάκεια του φορζα να κάνει 
πιο προςιτι τθν τζχνθ ςτουσ πολλοφσ. 

 

2.4 Η Ρράξθ «Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία – ΑΡ. 1, 2 και 3» 

 
Στο πλαίςιο τθσ με Κωδικό 106 Ρρόςκλθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ» (ΕΔΒΜ) θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι (ΕΛΣ) ζχει αναλάβει ωσ Δικαιοφχοσ τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων με 

τίτλο «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 αντίςτοιχα του 

ΕΡΕΔΒΜ, οι οποίεσ ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

από Εκνικοφσ πόρουσ. 

Οι Ρράξεισ ιταν και είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τον 1ο Στρατθγικό Στόχο «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» και εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ ςτρατθγικι τθσ 

χϊρασ για τθν εκπαίδευςθ και τθ δια βίου μάκθςθ, θ οποία αποδίδει ςτον πολιτιςμό κακοριςτικι ςθμαςία, τόςο: 

– κατά τθ διαμόρφωςθ και τον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και δια 

βίου μάκθςθσ και του ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, όςο και 

– ωσ εργαλείο για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων ιταν θ προετοιμαςία και θ υλοποίθςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-

κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε Δθμοτικά Σχολεία ανά τθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςε ολοιμερα 

Δθμοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ (ΕΑΕΡ), όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ 

ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ και ςτισ τροποποιιςεισ αυτισ. Εκτόσ των παραςτάςεων, προβλεπόταν και θ 

υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων προκειμζνου να επιμορφωκοφν-διδαχκοφν οι εκπαιδευτικοί των 

ςχετικϊν ειδικοτιτων, τθ μεκοδολογία για το πϊσ ανεβαίνει μια ποιοτικι μουςικό-κεατρικι παιδικι παράςταςθ. 

Σε ςυνάρτθςθ με αυτά, προβλεπόταν να παραχκεί εκπαιδευτικό πακζτο με υποςτθρικτικό μουςικό-κεατρικό 

υλικό το οποίο κα βοθκά τουσ εκπαιδευτικοφσ να ανεβάηουν οι ίδιοι μουςικό- κεατρικζσ παραςτάςεισ κατά τισ 

επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ. 

Αναλυτικά ςτοιχεία του περιεχομζνου του ζργου αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και 

ςτο πρϊτο Ραραδοτζο του Ζργου. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ «Θ ΟΡΕΑ ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» - 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

3.1 Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Αξιολόγθςθσ 

Στο πλαίςιο τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά 
Σχολεία – ΑΡ. 1, 2 και 3», χρθςιμοποιικθκαν τόςο ποςοτικζσ όςο και ποιοτικζσ μζκοδοι.  

Για τθν ποςοτικι ςυλλογι ςτοιχείων υπάρχουν αρκετζσ τεχνικζσ. Ρλθροφορίεσ μποροφν να ςυλλεχκοφν μζςω 
ερωτθματολογίων, μζςω παρατιρθςθσ ι ακόμα μζςω δευτερογενϊν πθγϊν. Ραρόλα αυτά, δόκθκε ζμφαςθ ςτα 
ερωτθματολόγια κακϊσ τα κυριότερα χαρακτθριςτικά των ποςοτικϊν τεχνικϊν ςυλλογισ ςτοιχείων μποροφν να 
αναλυκοφν μζςα από αυτά.  

Στθν εξωτερικι αξιολόγθςθ θ ποιοτικι προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκε ςυμπλθρωματικά προσ τθν ποςοτικι, κατά 
τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ποιοτικϊν προςεγγίςεων είναι ότι παρζχουν τθ 
δυνατότθτα εμβάκυνςθσ και εκλζπτυνςθσ ποικίλων διαςτάςεων.  

Τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται με τθν ποιοτικι προςζγγιςθ, ςκιαγραφοφν όχι μόνο ςτάςεισ, απόψεισ, αλλά 
επιπλζον αναςφρουν ςτθν επιφάνεια τισ, διεργαςίεσ ςχθματιςμοφ τουσ, μεταξφ τουσ αλλθλεξαρτιςεισ, πτυχζσ 
και πλζγματα πρακτικϊν και ςχζςεων που δεν είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν ι να κατανοθκοφν διαφορετικά. 
Εξίςου ςθμαντικά χαρακτθριςτικά των ποιοτικϊν προςεγγίςεων είναι θ ευκαμψία τθσ ςυλλογισ υλικοφ, θ 
διαπροςωπικι ςχζςθ που αναπτφςςεται μεταξφ των μερϊν και θ μορφι των ςτοιχείων τα οποία κα προκφψουν 
και τα οποία καλφπτουν όλθ τθν κλίμακα τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ. 

Τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθ διεξαγωγι τθσ αξιολόγθςθσ ιταν: 

 Ζρευνα γραφείου-Βιβλιογραφικι ζρευνα   

 Συνεντεφξεισ 

- Στελζχθ Υπουργείων και Διαχειριςτικϊν Αρχϊν  

- Διευκυντζσ ςχολείων 

- Εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί-δάςκαλοι 

- Στελζχθ τθσ ΕΛΣ 

- Καλλιτεχνικοί ςυντελεςτζσ 

 Ζρευνα πεδίου 

- Εκπαιδευόμενοι μακθτζσ 

- Εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί-δάςκαλοι 

- Διευκυντζσ ςχολείων 

- Σφλλογοι γονζων 

- Γονείσ 

 Επί τόπου παρατιρθςθ 

Αναλυτικά μεκοδολογικά ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ παρουςιάςτθκαν ςτο Ραραδοτζο 1 «Αποτφπωςθ του 
πλαιςίου εφαρμογισ του προγράμματοσ». 
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3.2 Οργάνωςθ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ 

Δομι και ςτοιχεία τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 

Θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ περιζχει: 

– Ρεριγραφι του περιβάλλοντοσ εντόσ του οποίου υλοποιικθκε το ζργο. 

– Αποτφπωςθ των ςθμαντικότερων ςτοιχείων που ζχουν ςυλλεχτεί με τθ χριςθ των 
προαναφερόμενων εργαλείων, μεγάλο μζροσ τθσ οποίασ καταλαμβάνουν οι αποδελτιϊςεισ

2
 των 

ερευνϊν με ερωτθματολόγια και με ςυνεντεφξεισ.  

– Αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων τθσ θμερίδασ θ οποία αποτζλεςε ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 
δθμοςιότθτασ του ζργου. 

– Τα ςτοιχεία αποτφπωςθσ του ζργου ανά άξονα προτεραιότθτασ. 

– Τθν τελικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ.      

Κατά τισ παρουςιάςεισ των ανωτζρω ςτοιχείων, από τα ερωτθματολόγια και τισ ςυνεντεφξεισ,  διατυπϊνονται 
αναπόφευκτα οι αξιολογικζσ κρίςεισ των ατόμων των ομάδων που υπόκεινται ςτθν ζρευνα και περιοριςμζνα 
ςχόλια του αξιολογθτι. Εκτενι ςχόλια του ερευνθτι διατυπϊνονται ςτθν τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. 

Θ τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ ςτθρίηεται  ςτουσ εξισ τρεισ άξονεσ: 

– Αξιολόγθςθ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ. 

– Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ. 

– Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ και αρχικι εκτίμθςθ των επιπτϊςεων. 

Οι τρεισ άξονεσ τθσ αξιολόγθςθσ κα αναλυκοφν ςε επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ αξιολόγθςθ 
κα καταλιξει, με βάςθ τα ευριματα των επιμζρουσ εργαςιϊν που κα γίνουν ςτο πλαίςιο των ςυνιςτωςϊν τθσ, ςε 
ςυμπεράςματα και προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ.  

 Αξιολόγθςθ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ 

– Αξιολόγθςθ ςτοχοκεςίασ και ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ. 

– Αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ του Ρρογράμματοσ. 

 Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 

– Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ και του μθχανιςμοφ εφαρμογισ του. 

– Αξιολόγθςθ τθσ Δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ. 

 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ και αρχικι εκτίμθςθ των επιπτϊςεων 

– Ανταπόκριςθ Ρρογράμματοσ ςτισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων. 

– Αναμενόμενα αποτελζςματα του Ρρογράμματοσ. 

– Εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ. 

– Κοινωνικι προςτικζμενθ αξία των δράςεων. 

– Ενςωμάτωςθ ςε εκνικζσ πολιτικζσ. 
 

3.3 Επί τόπου παρατιρθςθ 

Θ επί τόπου παρουςίαςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 28 και 29 Μαρτίου 2013 ςε δθμοτικό ςχολείο τθσ Αττικισ. Το 
πρόγραμμα παρακολοφκθςαν δφο ςτελζχθ του αναδόχου τόςο κατά τθν πρϊτθ μζρα ςτο Δθμοτικό Σχολείο όπου 
πραγματοποιικθκε επιτόπου παρατιρθςθ των παράλλθλων δραςτθριοτιτων και των δφο τμθμάτων, όςο και τθ 
δεφτερθ μζρα ςτο πολιτιςτικό κζντρο που παραχωρικθκε από το Διμο για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
παράςταςθσ. Εκτόσ από τθν περιγραφι των δρϊμενων, που παρουςιάηονται ςτθν ζκκεςθ του Ραραρτιματοσ 4 
τθσ μελζτθσ, τα ςτελζχθ είχαν τθν ευκαιρία να ηιςουν το κλίμα που δθμιουργικθκε ςτο ςχολείο και ςτο 

                                                 
2
 Οι πλιρεισ αποδελτιϊςεισ των ερωτθματολογίων παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ παροφςασ ζκκεςθσ.   



Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ Ρράξθσ: «Θ Ππερα Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TEC A.E.    14 | Σ ε λ ί δ α  

 

πνευματικό κζντρο και να ςυηθτιςουν, με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, τισ καλλιτεχνικζσ εκπαιδεφτριεσ 
τουσ μουςικοφσ, μονωδοφσ και άλλουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ. Θ επί τόπου παρατιρθςθ ζδωςε τθν 
ευκαιρία ςτα ςτελζχθ να διαμορφϊςουν προςωπικι  άποψθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.     

 

3.4 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 

Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων ιταν θ προετοιμαςία και θ υλοποίθςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-
κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε Δθμοτικά Σχολεία ανά τθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςε ολοιμερα 
Δθμοτικά Σχολεία του ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ ςχετικι 
Υπουργικι Απόφαςθ και ςτισ τροποποιιςεισ αυτισ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο των εν λόγω Ρράξεων εντάχκθκε και θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων ϊςτε να 
μεταφερκεί κατάλλθλθ τεχνογνωςία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων για να είναι ςε κζςθ τα 
επόμενα Σχολικά Ζτθ να προετοιμάςουν και να υλοποιιςουν οι ίδιοι τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-
κεατρικϊν παραςτάςεων.  

Άμεςα ωφελοφμενοι και αποδζκτεσ των Ρράξεων, ιταν: 

– 21.000 μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο 
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα 

– 350 εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα κατά τθν προετοιμαςία 
και τθ διενζργεια των παραςτάςεων 

– 70 Δθμοτικά Σχολεία που μετά από επιλογι ιταν αποδζκτεσ του προγράμματοσ 

Οι Ρράξεισ υλοποιικθκαν ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτο τεχνικό δελτίο του ζργου 
και περιλαμβάνει τρεισ (3) κάκετεσ ενότθτεσ δράςεων και τζςςερισ (4) οριηόντιεσ υποςτθρικτικζσ, οι οποίεσ είχαν 
κατανεμθκεί ςε δφο (2) Υποζργα.  

Οι κάκετεσ ενότθτεσ δράςεων αφοροφςαν ςτθ: 

1. Διοργάνωςθ περιοδείασ για ζνα Σχολικό Ζτοσ με διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά 
για παιδιά, ςε ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία τθσ επικράτειασ με ενιαίο αναμορφωμζνο πρόγραμμα, όπωσ 
αυτό ιςχφει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του «Νζου Σχολείου». 

2. Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ διαδραςτικϊν μουςικό κεατρικϊν 
παραςτάςεων παράλλθλα με τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. 

3. Δθμιουργία διαδικτυακοφ κόμβου ςτο www.nationalopera.gr και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

Οι οριηόντιεσ ενότθτεσ δράςεων αφοροφςαν ςτθν: 

1. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ των Ρράξεων. 

2. Ρροβολι και Δθμοςιότθτα. 

3. Εξωτερικι αξιολόγθςθ των Ρράξεων. 

4. Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων. 

Οι ανωτζρω Δράςεισ είχαν κατανεμθκεί ςε δφο (2) υποζργα με τίτλουσ: 

– Υποζργο 1: «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ»  

– Υποζργο 2: «Ραροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ»  

 

3.4.1 Υλοποίθςθ των δράςεων των Ρράξεων 

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 1: Διοργάνωςθ Ρεριοδείασ 

Θ Δράςθ περιελάμβανε τισ ενζργειεσ προετοιμαςίασ κακϊσ και υλοποίθςθσ τθσ περιοδείασ κατά τα Σχολικά Ζτθ 
2011-2012 και 2012-2013 με περίπου εβδομιντα (70) διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ για παιδιά 
6-12 ετϊν ςε ςχολεία τθσ επικράτειασ και ςυγκεκριμζνα ςε επιλεγμζνα ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία με ενιαίο 
αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ςτο ςφνολο των 3 Ρράξεων).  
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Θ δράςθ πράγματι υλοποιικθκε ςε εβδομιντα ολοιμερα ςχολεία, με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, τα οποία αναφζρονται ςε επόμενο κεφάλαιο.   

Κατά τθν προετοιμαςία περιοδείασ υλοποιικθκαν: 

– Θ επιλογι ζργου (θ όπερα του G. Rossini «Ο Κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ») ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ. 

– Θ διαςκευι του ζργου ςε διαδραςτικό ζργο για παιδιά. 

– Θ διενζργεια ακροάςεων και θ επιλογι καλλιτεχνϊν κακϊσ και των ςυντελεςτϊν παραγωγισ.  

– Θ επιλογι κατάλλθλων Σχολικϊν Μονάδων μετά από αποςτολι ερωτθματολογίων, ςυλλογι αιτθμάτων 
και διενζργεια επιτόπιων ελζγχων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ. 

– Θ προμικεια υλικϊν καταςκευϊν, τεχνικισ κάλυψθσ και λοιπϊν υλικϊν αναγκαίων για τθν 
προετοιμαςία και διενζργεια παραςτάςεων. 

Για τθ διενζργεια περιοδείασ ανά τθν Ελλάδα, θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςυγκρότθςε τθν περιοδεφουςα ομάδα θ 
οποία αποτελείτο ςυνολικά από 70 άτομα, διαφόρων ειδικοτιτων όπωσ μονωδοί, μαζςτροι, μουςικοί, χορευτζσ, 
οδθγόσ ςκθνισ, πιανίςτεσ, εκπαιδευτζσ, φροντιςτζσ, ενδφτριεσ, εσ, καλλιτεχνικόσ επιμελθτισ, φωτιςτζσ, 
μακιγιζρ, κομμωτζσ κλπ. Κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ περιοδείασ υλοποιικθκαν οι προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ 
μετακίνθςθσ και διαμονισ κακϊσ και υπθρεςίεσ μεταφοράσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (ςκθνικϊν, 
κοςτουμιϊν, λοιποφ εξοπλιςμοφ κλπ.) με φορτθγό που παραχωρικθκε από τθ Λυρικι Σκθνι για τισ ανάγκεσ του 
Ζργου. 

Σε κάκε ςχολείο θ διαδραςτικι παράςταςθ διιρκεςε 2 θμζρεσ, εκ των οποίων θ πρϊτθ αφιερϊκθκε ςτο ςτιςιμο 
τθσ παράςταςθσ και ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για αυτό που πρόκειται να 
παρουςιάςουν και να παρακολουκιςουν, ενϊ θ δεφτερθ ςτθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. Οι μακθτζσ 
ςυμμετείχαν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, τόςο ςτο ςτιςιμο των ςκθνικϊν όςο και ςτθν υλοποίθςι 
τθσ, με ειδικοφσ ρόλουσ.  

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 2: Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι υλοποίθςε εκτόσ των παραςτάςεων και ανάλογο αρικμό 
εκπαιδεφςεων προκειμζνου να εμφυςιςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων όχι μόνο τθν αγάπθ 
και τον ενκουςιαςμό αλλά και τθ μεκοδολογία για το πϊσ να ανζβει μια ποιοτικι μουςικό-κεατρικι παιδικι 
παράςταςθ με τθν ουςιαςτικι βοικεια των μακθτϊν τουσ. 

Ρροκειμζνου τα εκπαιδευτικά εργαςτιρια να ζχουν ουςιαςτικά αποτελζςματα και οφζλθ πραγματοποιικθκε ςε 
κάκε ςχολείο επί τόπου εκπαίδευςθ κατά τθν προετοιμαςία και κατά τθ διενζργεια μιασ παράςταςθσ (on the job 
training για 2 θμζρεσ). Θ εκπαίδευςθ υλοποιικθκε παράλλθλα με το ανζβαςμα (1θ θμζρα) και τθ διενζργεια των 
παραςτάςεων (2θ θμζρα) ανά ςχολείο, όπου οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων του ίδιου 
του ςχολείου όςο και αυτοί των ςχολείων τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ ςυμμετείχαν κατά το ςτιςιμο και τθ 
διενζργεια τθσ παράςταςθσ. 

Τθν εκπαίδευςθ υλοποίθςαν εκπαιδευτζσ-μζλθ τθσ περιοδεφουςασ ομάδασ (όπωσ αναφζρκθκε ςτθν 
προθγοφμενθ δράςθ με εξειδίκευςθ ςε ειδικότθτεσ όπωσ ιςτορικοί μουςικολόγοι, τραγουδιςτζσ όπερασ, 
χορευτζσ, ηωγράφοι, τεχνικοί ςκθνισ, θκοποιοί, μουςικοί οι οποίοι παρείχαν τισ υπθρεςίεσ on the job training. 

Σε εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθ διενζργεια κάκε παράςταςθσ είχε αποςταλεί ανά δθμοτικό ςχολείο ςχετικό 
υποςτθρικτικό υλικό (προετοιμαςίασ παράςταςθσ) ςτουσ εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, το οποίο περιείχε 
πλθροφορίεσ για τθν παράςταςθ, οδθγίεσ των ειδικϊν καταςκευϊν που επρόκειτο να χρθςιμοποιθκοφν ςτα 
ςκθνικά και κοςτοφμια τθσ παράςταςθσ, περιγραφι των δράςεων που κα λάβουν χϊρα για τθ διενζργεια τθσ 
παράςταςθσ κακϊσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εμπλοκι τθσ ομάδασ μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδραςτικι διαδικαςία (όπωσ παρτιτοφρα για προετοιμαςία τραγουδιοφ, οδθγίεσ για τθν 
καταςκευι κάποιων ςτοιχείων ςκθνικϊν κ.α.). Στόχοσ αυτϊν ιταν θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία με τθ ςχολικι 
κοινότθτα, οφτωσ ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν ενεργι εμπλοκι ςτο ςτιςιμο τθσ παράςταςθσ και αντίςτοιχα οι 
εκπαιδευτικοί να μπορζςουν να αφομοιϊςουν και να είναι ςε κζςθ να μεταφζρουν τθν εμπειρία τουσ. 

Το εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό διανεμικθκε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων του 
ςχολείου (δθλ. τουλάχιςτον ςε 5 εκπαιδευτικοφσ ανά παράςταςθ, και περίπου ςε 350 εκπαιδευτικοφσ ςτο 
ςφνολο των 70 παραςτάςεων μζςω των 3 Ρράξεων) και περιελάμβανε βιβλίο με κόμικσ (αναπαράςταςθ μιασ 



Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ Ρράξθσ: «Θ Ππερα Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TEC A.E.    16 | Σ ε λ ί δ α  

 

παιδικισ όπερασ που μπορεί να ανεβεί ςτο μζλλον) με ςχετικό cd, φιγοφρεσ κουκλοκζατρου-όπερασ, εγχειρίδιο 
για το ανζβαςμα μιασ ποιοτικισ παράςταςθσ κ.α..  

Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία και ςτθ διενζργεια των παραςτάςεων είχαν επομζνωσ ςτθ 
διάκεςι τουσ τα βαςικά εργαλεία και τισ μεκοδολογίεσ ϊςτε μαηί με τισ υπθρεςίεσ on the job training, να 
μποροφν να υλοποιοφν ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-κεατρικϊν 
παραςτάςεων. 

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 3: Δθμιουργία δικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: 

Στο πλαίςιο του ζργου ζχει δθμιουργθκεί διαδικτυακόσ κόμβοσ τθσ Ρράξθσ (http://www.nationalopera.gr/gr/ 
opera-sta-sholeia/), με αναρτθμζνο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο τθσ Εκνικισ 
Λυρικισ Σκθνισ ο οποίοσ λειτουργεί: 

– ωσ τόποσ εκπαίδευςθσ παρζχοντασ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ςε ψθφιακι μορφι το εκπονθκζν 
εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό (εκπαιδευτικό πακζτο), λοιπό υλικό που ζχει παραχκεί ςτο 
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και τα βαςικά εργαλεία και μεκοδολογίεσ που απαιτοφνται, ϊςτε οι 
εκπαιδευτικοί να ζχουν τθ βάςθ για τθ δθμιουργία μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων 

– ωσ ειδικι βάςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν (οδθγιϊν, αρχειακοφ υλικοφ, άρκρων, δραςτθριοτιτων 
κλπ), προκειμζνου τόςο οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτο Ρρόγραμμα όςο και εκπαιδευτικοί από 
όλθ τθν Ελλάδα να μποροφν να ενθμερωκοφν και να αναηθτοφν ςυμβουλζσ και λφςεισ για το ανζβαςμα 
μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων και τθ διδαςκαλία μακθμάτων καλλιτεχνικισ φφςεωσ, ενϊ οι μακθτζσ 
μποροφν μζςω τθσ χριςθσ του ψθφιακοφ υλικοφ να διευρφνουν τα ενδιαφζροντα και τισ γνϊςεισ τουσ 

– ωσ τόποσ ενθμζρωςθσ για τθν πορεία εξζλιξθσ τθσ Ρράξθσ 

Ο διαδικτυακόσ τόποσ εκτόσ των ανωτζρω περιλαμβάνει φωτογραφίεσ και βιντεοςκοπιςεισ από τθν υλοποίθςθ 
του προγράμματοσ από όλα τα ςχολεία που αυτό διεξιχκθ. Τα περιεχόμενα του κόμβου είναι: 

 
   Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ 
        Ρερίλθψθ του ζργου 
        Καλλιτεχνικοί ςυντελεςτζσ 
        Συντελεςτζσ παραγωγισ 
    Τα ςχολεία 
        Ανατολικι Μακεδονία 
        Αττικι 
        Βόρειο Αιγαίο 
        Δυτικι Ελλάδα 
        Δυτικι Μακεδονία 
        Ιπειροσ 
        Κεςςαλία 
        Λόνια Νθςιά 
        Κεντρικι Μακεδονία 
        Κριτθ 
        Νότιο Αιγαίο 
        Ρελοπόννθςοσ 
        Στερεά Ελλάδα 
    Νζα 

Τι είναι θ Ππερα 
        Μικρι ιςτορία τθσ όπερασ 
        Γλωςςάρι 
        Επαγγζλματα τθσ όπερασ 
    Ανεβάςτε μια Ππερα 
        Βιματα 
        Μουςικό ζργο για παιδιά 
        Ρρωτότυπο ζργο 
        Διαςκευι γνωςτοφ ζργου 
        Ραραμφκια με τραγοφδια 
    Οδθγίεσ ςυντελεςτϊν 
        Οδθγίεσ του ςκθνοκζτθ 
        Οδθγίεσ των ςκθνογράφων 
        Οδθγίεσ τθσ ςχεδιάςτριασ φωτιςμϊν 
        Οδθγίεσ των καλλιτεχνικϊν εκπαιδευτριϊν 
    Εκπαιδευτικό πακζτο 
    ωτιςτε μασ 
 

Στον διαδικτυακό τόπο φιλοξενοφνται επίςθσ αφίςεσ, leaflet, flyer poster, postcard, εκπαιδευτικόσ οδθγόσ, 
κουκλοκζατρο, οδθγίεσ του ςκθνοκζτθ κλπ. 

Ο κόμβοσ αποτελεί μια μόνιμθ δομι και ζχει όλεσ τισ προχποκζςεισ για να αναδειχκεί ςε μία ανοικτι και 
δυναμικι διαδικτυακι κοινότθτα καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και αναηιτθςθσ, διαλόγου και πολιτιςτικισ 
ενθμζρωςθσ, όπου όλοι ζχουν πρόςβαςθ και δικαίωμα ςυμμετοχισ. Ωφελοφμενοι είναι μακθτζσ, εκπαιδευτικοί 
και γονείσ όχι μόνο τθσ ςχολικισ περιόδου υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθ αλλά και των μελλοντικϊν. 

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 4: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ρράξθσ 

Θ δράςθ περιελάμβανε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ ϊςτε να πραγματοποιθκεί ο επιχειρθςιακόσ 
ςυντονιςμόσ και θ οργάνωςθ τθσ ςυνολικισ Ρράξθσ, κακϊσ και ο εφοδιαςμόσ με τισ αναγκαίεσ προμικειεσ, 
μζςω των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικαςιϊν (Διαγωνιςμϊν), για τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ. 

http://www.nationalopera.gr/gr/%20opera-sta-sholeia/
http://www.nationalopera.gr/gr/%20opera-sta-sholeia/
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Για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ, ςυςτάκθκε Ομάδα Ζργου, για τθν οργάνωςθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και 
ζλεγχο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και των επιμζρουσ φάςεϊν τθσ. Θ υλοποίθςθ ιταν ομαλι και τα επί 
μζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ αναφζρονται ςτο κεφάλαιο τθσ αξιολόγθςθσ.   

Σφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ομάδασ Ζργου υλοποιικθκαν: 

– Κατάρτιςθ «Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου» τθσ Ρράξθσ, ο οποίοσ μεταξφ άλλων περιλαμβάνει τα εξισ: κακοριςμό πλαιςίου 
υλοποίθςθσ ζργου, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, κεςμικζσ απαιτιςεισ ζργου, πλαίςιο 
δθμοςιότθτασ ζργου 

– Σφνταξθ των Αποφάςεων Υλοποίθςθσ με ίδια μζςα για το Υποζργο τθσ Αυτεπιςταςίασ 

– Σφνταξθ των Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και τροποποιιςεισ αυτϊν 

– Ραρακολοφκθςθ προόδου και εφαρμογισ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου που περιλαμβάνουν: 
τιρθςθ / ενθμζρωςθ Φακζλου Ρράξθσ, παρακολοφκθςθ & Ζλεγχο Ρροόδου Ρράξθσ, επικαιροποίθςθ 
χρονοδιαγράμματοσ και καταγραφι τυχόν αποκλίςεων. 

– Διαχείριςθ τυχόν προβλθμάτων και αλλαγϊν. 

– Διοργάνωςθ των θμερίδων 

– Σφνταξθ και υποβολι εκκζςεων και αναφορϊν όπου απαιτείται και όπωσ αναφζρονται ςτο Σφμφωνο 
Αποδοχισ Πρων τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ. 

– Σφςταςθ και Συγκρότθςθ των απαραίτθτων Επιτροπϊν (αξιολόγθςθσ, ενςτάςεων, παραλαβισ κλπ) 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ Διατάξεισ για όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ Διαγωνιςμοφσ κ.α. 

Τθν Ομάδα Ζργου, υποςτιριξαν ειδικοί ςυνεργάτεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, οι οποίοι ςυνεπικουροφςαν τθν 
Ομάδα Ζργου τον Υπεφκυνο Ζργου και Υποζργων.  

Θ ομάδα ζργου ζχει ουςιαςτικά ολοκλθρϊςει το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των πράξεων (εκτόσ από το 
παρόν ζργο το οποίο οφτωσ ι άλλωσ ζπεται χρονικά) με τθν εκπόνθςθ και κατάκεςθ ςτθν αρχι διαχείριςθσ των 
απαραίτθτων εγγράφων, δελτίων, οδθγϊν και λοιπϊν παραςτατικϊν.  

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 5: Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ 

Θ δράςθ περιελάμβανε το ςφνολο των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ που είναι απαραίτθτεσ τόςο για 
τθν προβολι του αντικειμζνου των Ρράξεων, τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων αλλά και για τθν προβολι των 
Ρράξεων ωσ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ιταν ομαλι και τα επί μζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ αναφζρονται ςτο κεφάλαιο τθσ 
αξιολόγθςθσ.   

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 6: Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ 

Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ κατατίκεται το παρόν παραδοτζο. 

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 7: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ νια τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ 

Θ Δράςθ αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν εξειδικευμζνου και ζμπειρου Συμβοφλου ο οποίοσ 
υποςτθρίηει τθν Ομάδα Ζργου και τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ με τθν παροχι 
επιςτθμονικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε ηθτιματα οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ κακ όλθ τθν 
περίοδο τθσ υλοποίθςισ τθσ μζχρι το τελικό κλείςιμο. Θ Δράςθ υλοποιείται ομαλά χωρίσ προβλιματα. 

 

3.4.2 Υλοποίθςθ Ραραςτάςεων 

Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων  (ςφμφωνα με τισ με αρ. πρωτ. 13225/26-7-2011, 13226/26-7-2011 και 
13227/26-7-2011 αποφάςεισ ζνταξθσ των εν λόγω Ρράξεων ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2 & 3 αντίςτοιχα του 
Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ δια Βίου Μάκθςθ») είναι θ προετοιμαςία και θ υλοποίθςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ 
μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε Δθμοτικά Σχολεία ανά τθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτα 
ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία του ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, όπωσ αυτά ορίηονται 
ςτθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ και ςτισ τροποποιιςεισ αυτισ. 

Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ πραγματοποιικθκε το ςφνολο των εβδομιντα προβλεπομζνων παραςτάςεων ωσ 
εξισ:  
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Α/Α ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΜΕ/ΝΙΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ 

1. 2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Νζασ Σμφρνθσ 15, 16 / 5 / 2012 

2. 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Κερατςινίου  17, 18 / 5 / 2012 

3. 50
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν 22, 23 / 5 / 2012 

4. 15
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Ρειραιά 24, 25 / 5 / 2012 

5. 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Βριλθςςίων 29, 30 / 5 / 2012 

6. 11
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Ρειραιά 31 / 5  & 1/6/2012 

7. 2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Αιγάλεω 5, 6 / 6 / 2012 

8. 22
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Ρειραιά 7, 8 / 6 / 2012 

9. 9
ο
 Δθμ. Σχ. Λλίου 2, 3 / 10 / 2012 

10. 5
ο
 Δθμ. Σχ. Μεταμόρφωςθσ 4, 5 / 10 / 2012 

11. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Θλιοφπολθσ 9, 10 / 10 / 2012 

12. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Αγίων Αναργφρων 11, 12 / 10 / 2012 

13. 22
ο
 Δθμ. Σχ. Ρεριςτερίου 16, 17 / 10 / 2012 

14. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Γλυκϊν Νερϊν 18, 19 / 10 / 2012 

15. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Βοφλασ 22, 23 / 10 / 2012 

16. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Ηεφυρίου 24, 25 / 10 / 2012 

17. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Ραπάγου 29, 30 / 10 / 2012 

18. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Λαυρίου 31/10&1/11/2012 

19. 5
ο
 Δθμ. Σχ. Καρδίτςασ 5, 6 / 11 / 2012 

20. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Τρικάλων (διαδραςτικό) 8, 9 / 11 / 2012 

21. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Καρπενθςίου 12, 13 / 11 / 2012 

22. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Λτζασ 14, 15 / 11 / 2012 

23. Δθμ. Σχ. Κάτω Καςτριτςίου 19, 20 / 11 / 2012 

24. 6
ο
 Δθμ. Σχ. Ρφργου Θλείασ 22, 23 / 11 / 2012 

25. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Μεςςινθσ 26, 27 / 11 / 2012 

26. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Λουτρακίου (διαδραςτικό) 29, 30 / 11 / 2012 

27. Δθμ. Σχ. Λεωνιδίου 3, 4 / 12 / 2012 

28. 4
ο
 Δθμ. Σχ. Ναυπλίου 6, 7 / 12 / 2012 

29. Δθμ. Σχ. Κεραμειϊν 10, 11 / 12 / 2012 

30. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Ρατρϊν (Στροφμπειο) 13, 14 / 12 / 2012 

31. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Ηαχάρωσ 17, 18 / 12 / 2012 

32. Δθμ. Σχ. Ανδραβίδασ 19, 20 / 12 / 2012 

33. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Ν. αιδεςτοφ 8, 9 / 01 / 2013 
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Α/Α ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΜΕ/ΝΙΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ 

34. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Ρεραίασ 10, 11 / 01 / 2013 

35. 20
ο
 Δθμ. Σχ. Σερρϊν 14, 15 / 01 / 2013 

36. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Ρολυκάςτρου 17, 18 / 01 / 2013 

37. 13
ο
 Δθμ. Σχ. Δράμασ 21, 22 / 01 / 2013 

38. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Ορεςτιάδασ 24, 25 / 01 / 2013 

39. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Κομοτθνισ 28, 29 / 01 / 2013 

40. 4
ο
 Δθμ. Σχ. Ξάνκθσ 31/01&1/2/2013 

41. 13
ο
 Δθμ. Σχ. Σερρϊν 04, 05 / 02 / 2013 

42. Δθμ. Σχ. οδολίβουσ (ΟΦΕΑΣ) 07, 08 / 02 / 2013 

43. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Νζασ Μθχανιϊνασ 11, 12 / 02 / 2013 

44. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Νζασ Μθχανιϊνασ 14, 15 / 02 / 2013 

45. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Βζροιασ 18, 19 / 02 / 2013 

46. 6
ο
 Δθμ. Σχ. Ζδεςςασ 21, 22 / 02 / 2013 

47. 9
ο
 Δθμ. Σχ. Νάουςασ 25, 26 / 02 / 2013 

48. 7
ο
 Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ 28/02&1/3/2013 

49. 13
ο
 Δθμ. Σχ. Λάριςασ 04, 05 / 03 / 2013 

50. 21
ο
 Δθμ. Σχ. Λάριςασ 07, 08 / 03 / 2013 

51. 22ο Δθμ. Σχ. Λάριςασ 11, 12 / 03 / 2013 

52. 1ο Δθμ. Σχ. Σκιάκου 14, 15 / 03 / 2013 

53. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Μαρακϊνα 19, 20 / 03 / 2013 

54. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Ελευςίνασ 26, 27/ 03 / 2013 

55. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Νζασ Ρεράμου 28, 29 / 03 / 2013 

56. 10
ο
 Δθμ. Σχ. Χανίων 01, 02 / 04 / 2013 

57. 7
ο
 Δθμ. Σχ. εκφμνου 04, 05 / 04 / 2013 

58. 4
ο
 Δθμ. Σχ. Λεράπετρασ 08, 09 / 04 / 2013 

59. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Βουτϊν 11, 12 / 04 / 2013 

60. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Θγουμενίτςασ 15, 16 / 04 / 2013 

61. 6
ο
 Δθμ. Σχ. Κζρκυρασ (διαδραςτικό), 18, 19 / 04 / 2013 

62. 27
ο
  Δθμ. Σχ. Λωαννίνων 22, 23 / 04 / 2013 

63. 6
ο
 Δθμ. Σχ. Ρρζβεηασ 25, 26 / 04 / 2013 

64. 5
ο
 Δθμ. Σχ. Καςτοριάσ 13, 14 / 05 / 2013 

65. Δθμ. Σχ. Βελβεντοφ 16, 17 / 05 / 2013 

66. 1
ο
 Δθμ. Σχ. Ρτολεμαϊδασ 20, 21 / 05 / 2013 

67. 2
ο
 Δθμ. Σχ. Λιτοχϊρου 23, 24 / 05 / 2013 
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Α/Α ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΜΕ/ΝΙΕΣ ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ 

68. 3
ο
 Δθμ. Σχ. Μυτιλινθσ 27, 28 / 05 / 2013 

69. Δθμ. Σχ. Αγίου Μθνά - Κυμιανϊν 29, 30 / 05 / 2013 

70. Δθμ. Σχ. Λακκίου Λζρου 03, 04 / 06 / 2013 

 

Ανά άξονα προτεραιότθτασ ο αρικμόσ των ςχολείων παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

ΑΡ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΛΩΝ 31 ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ -ΚΑΚΘ 

 ΘΡΕΛΟΣ 

 ΚΕΣΣΑΛΛΑ 

 ΛΟΝΛΑ ΝΘΣΛΑ 

 ΔΥΤΛΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 

 ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ 

 ΚΘΤΘ 

ΑΡ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΛΩΝ 36 ΑΤΤΛΚΘ 

 ΔΥΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

 ΚΕΝΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

ΑΡ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΛΩΝ 3 ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟY 

 

Στα ανωτζρω ςχολεία και ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι υλοποίθςε εκτόσ των παραςτάςεων και 
τον ανάλογο αρικμό των εκπαιδεφςεων, που ζχουν αναφερκεί, προκειμζνου να εμφυςιςει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων και τθ μεκοδολογία για το πϊσ να ανζβει μια ποιοτικι μουςικό-
κεατρικι παιδικι παράςταςθ με τθν ουςιαςτικι βοικεια των μακθτϊν τουσ.  

 

 



3.5 Η Ζρευνα με μία ματιά 
 
Ερωτθματολόγια

3
 

Ζγινε Αποςτολι 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ Ερωτθματολόγια Μακθτϊν Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια Συλλόγου 
Γονζων και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια Γονζων 

ΑΡ 1 1550 155 31 31 310 

ΑΡ 2 1800 180 36 36 360 

ΑΡ 3 150 15 3 3 30 

ΣΥΝΟΛΟ 3.500 350 70 70 700 

Συμπλθρϊκθκαν 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ Ερωτθματολόγια Μακθτϊν Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια Συλλόγου 
Γονζων και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια Γονζων 

ΑΡ 1 1028 84 23 14 131 

ΑΡ 2 862 93 21 15 119 

ΑΡ 3 130 3 3 2 6 

ΣΥΝΟΛΟ 2.020 180 47 31 256 

Ροςοςτό Συνόλων 58% 51% 67% 44% 37% 

Ροςοςτό Συμπλθρωμζνων ανά ΑΡ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ Ερωτθματολόγια Μακθτϊν Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια Συλλόγου 
Γονζων και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια Γονζων 

ΑΡ 1 66% 54% 74% 45% 42% 

ΑΡ 2 48% 52% 58% 42% 33% 

ΑΡ 3 87% 20% 100% 67% 20% 

 

 

 

                                                 
3
 Δεν υπολογίζονται τα κενά ή άκυρα ερωτηματολόγια 

Στελζχθ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 

 

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων 25 

Αξιολόγθςθ Θμερίδασ 

 

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων 123 
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Συνεντεφξεισ 

  Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν Ρλικοσ Διευκυντϊν Ροςοςτό 

ΑΡ 1 19 31 61% 

ΑΡ 2 17 36 47% 

ΑΡ 3 3 3 100% 

Σφνολο 39 70 56% 

  Συνεντεφξεισ Δαςκάλων Ρλικοσ Δαςκάλων Ροςοςτό 

ΑΡ 1 31 155 20% 

ΑΡ 2 34 180 19% 

ΑΡ 3 7 15 47% 

Σφνολο 72 350 21% 

 

 

 

 

 

Στελζχθ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 

 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  20 

Καλλιτεχνικοί Συντελεςτζσ 

 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  22 

Στελζχθ Υπουργείων & ΕΥΔ Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ  

 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ 4 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΕΥΤΟΡ 2 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων ΥΡΡΟ 2 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΥΡΕΡΚ 2 

 



3.6 Δείγμα πρωτογενοφσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ με ερωτθματολόγια 

Θ αξιόπιςτθ και τεκμθριωμζνθ επιλογι του δείγματοσ αποτελεί τθ βάςθ για μια ζγκυρθ αξιολόγθςθ. Αναλυτικά θ 
μεκοδολογία επιλογισ του δείγματοσ περιγράφεται τόςο ςτθν πρόταςθ του αναδόχου όςο και ςτο πρϊτο 
παραδοτζο. 

3.6.1 Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων και δεδομζνων ζγινε αποςτολι ερωτθματολογίων και ςτα 
εβδομιντα ςχολεία ωσ ακολοφκωσ: 

 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Εκπαιδευτικϊν 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια 
Γονζων 

ΑΡ 1 1550 155 31 31 310 

ΑΡ 2 1800 180 36 36 360 

ΑΡ 3 150 15 3 3 30 

ΣΥΝΟΛΟ 3.500 350 70 70 700 

 

 

 

Τα ερωτθματολόγια που απεςτάλθςαν αρικμοφςαν τον πλθκυςμό των ςχολείων ςτα οποία υλοποιικθκε το 
πρόγραμμα, των Διευκυντϊν και των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν (70 ανά κατθγορία). 
Αρικμοφςαν επίςθσ τον αναμενόμενο μζςο όρο των εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων που ανά ςχολείο αςχολικθκε 
ενεργά με το πρόγραμμα, δθλαδι πζντε ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν ανά ςχολείο. Ωσ προσ τουσ μακθτζσ, 
απεςτάλθ αρικμόσ ερωτθματολογίων, ίςοσ με το ιμιςυ των μακθτϊν που παρακολοφκθςε το διαδραςτικό 
περιεχόμενο του προγράμματοσ (εικοςιπζντε ερωτθματολόγια ι περίπου ζνα τμιμα,) και ίςοσ αρικμόσ 
ερωτθματολογίων προσ τουσ μακθτζσ που παρακολοφκθςαν μόνο τθν παράςταςθ, για τθ λιψθ 
ςτρωματοποιθμζνου δείγματοσ. Συνολικά εςτάλθςαν πενιντα ερωτθματολόγια μακθτϊν ανά ςχολείο. Τζλοσ, 
απεςτάλθςαν δζκα ερωτθματολόγια ςε κάκε ςχολείο για τουσ γονείσ των μακθτϊν. Τα ερωτθματολόγια 
ςυνόδευε κείμενο οδθγιϊν προσ τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων (για τθ διαςφάλιςθ κυρίωσ τθσ αμερολθψίασ τθσ 
ζρευνασ) κακϊσ και κείμενο με τθν απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ που επζτρεπε τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ 
ςτα ςχολεία. Τα υποδείγματα των ερωτθματολογίων και των αναφερκζντων κειμζνων ζχουν παρατεκεί ςτο 
Ραράρτθμα του πρϊτου παραδοτζου του ζργου.  

Από τα ανωτζρω ερωτθματολόγια ςυμπλθρωμζνα και ζγκυρα επεςτράφθςαν (δεν υπολογίηονται τα λευκά 
ερωτθματολόγια) : 

Α.Ρ.1 

•1550 ερωτθματολόγια μακθτϊν 

•155 ερωτθματολόγια 
εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων 

•31 ερωτθματολόγια διευκυντϊν 

•31 ερωτθματολόγια προζδρων 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 

•310 ερωτθματολόγια γονζων 

 

•ΣΥΝΟΛΟ 2077 

 

Α.Ρ.2 

•1800 ερωτθματολόγια μακθτϊν 

•180 ερωτθματολόγια 
εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων 

•36 ερωτθματολόγια διευκυντϊν 

•36 ερωτθματολόγια προζδρων 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 

•360 ερωτθματολόγια γονζων 

 

•ΣΥΝΟΛΟ 2412 

Α.Ρ.3 

•150 ερωτθματολόγια μακθτϊν 

•15 ερωτθματολόγια 
εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων 

•3 ερωτθματολόγια διευκυντϊν 

•3 ερωτθματολόγια προζδρων 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 

•30 ερωτθματολόγια γονζων 

 

•ΣΥΝΟΛΟ 201 
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Συμπλθρϊκθκαν 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Εκπαιδευτικϊν 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια 
Γονζων 

ΑΡ 1 1028 84 23 14 131 

ΑΡ 2 862 93 21 15 119 

ΑΡ 3 130 3 3 2 6 

ΣΥΝΟΛΟ 2.020 180 47 31 256 

Ροςοςτό Συνόλων 58% 51% 67% 44% 37% 

 

 

 

 

Ροςοςτό Συμπλθρωμζνων Ερωτθματολογίων ανά Άξονα Ρροτεραιότθτασ 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Εκπαιδευτικϊν 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια 
Γονζων 

Α.Ρ. 1 66% 54% 74% 45% 42% 

Α.Ρ. 2 48% 52% 58% 42% 33% 

Α.Ρ. 3 87% 20% 100% 67% 20% 

Μζςθ τιμι 67% 42% 78% 51% 32% 

 

 

3.6.2 Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

Για τθν ολοκλθρωμζνθ ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων απεςτάλθ πρότυπο ερωτθματολόγιο ςτθν ΕΛΣ το 
οποίο διακινικθκε από ςτελζχθ τθσ. Συμπλθρϊκθκαν είκοςι πζντε (25) ερωτθματολόγια. 

Α.Ρ. 1 

 

•1028 ερωτθματολόγια μακθτϊν 

•84 ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν 

•23 ερωτθματολόγια διευκυντϊν-
δαςκάλων 

•14 ερωτθματολόγια προζδρων 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 

•131 ερωτθματολόγια γονζων 

 

•ΣΥΝΟΛΟ 1280 

Α.Ρ. 2 

•862 ερωτθματολόγια μακθτϊν 

•93 ερωτθματολόγια 
εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων 

•21 ερωτθματολόγια διευκυντϊν 

•15 ερωτθματολόγια προζδρων 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 

•119 ερωτθματολόγια γονζων 

 

•ΣΥΝΟΛΟ 1110 

Α.Ρ. 3 

•130 ερωτθματολόγια μακθτϊν 

•3 ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν-
δαςκάλων 

•3 ερωτθματολόγια διευκυντϊν 

•2 ερωτθματολόγια προζδρων 
ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 

•6 ερωτθματολόγια γονζων 

 

•ΣΥΝΟΛΟ 144 
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Για τθν αξιολόγθςθ τθσ δεφτερθσ θμερίδασ  που διεξιχκθ ςτο  Κζατρο Ολφμπια, τθν 11 Λουνίου 2013, 
παραδόκθκαν προσ ςυμπλιρωςθ τετρακόςια (400) ερωτθματολόγια από τα οποία επεςτράφθςαν 
ςυμπλθρωμζνα από τουσ ςυνζδρουσ εκατόν είκοςι τρία (123) ερωτθματολόγια.  

 

Το υπόδειγμα των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ τθσ θμερίδασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα 2  τθσ μελζτθσ.  

 

3.7 Δείγμα πρωτογενοφσ ποιοτικισ ζρευνασ 
με ςυνεντεφξεισ 

Κατά τθν πρωτογενι ποιοτικι ζρευνα διεξιχκθ ζρευνα πεδίου με ςυνεντεφξεισ όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ.  

 

3.7.1 Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ρραγματοποιικθκαν ςυνολικά τριάντα εννζα (39) ςυνεντεφξεισ με διευκυντζσ ςχολείων και εβδομιντα δφο (72) 
ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ωσ εξισ:  

 

 
  

Στελζχθ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 

 

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων  25 

Αξιολόγθςθ Θμερίδασ 

 

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων  123 

ΑΡ 1  

•Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν δζκα 
εννζα (19) 

•Συνεντεφξεισ Εκπαιδευτικϊν 
τριάντα μία (31) 

ΑΡ 2 

•Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν δζκα 
επτά (17) 

•Συνεντεφξεισ Εκπαιδευτικϊν 
τριάντα τζςςερισ (34) 

ΑΡ 3 

•Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν τρεισ 
(3) 

•Συνεντεφξεισ Εκπαιδευτικϊν 
επτά (7) 



Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ Ρράξθσ: «Θ Ππερα Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TEC A.E.    26 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

  Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν 
Σφνολο 

 Διευκυντϊν 
Ροςοςτό 

ΑΡ 1 19 31 61% 

ΑΡ 2 17 36 47% 

ΑΡ 3 3 3 100% 

Σφνολο 39 70 56% 

 

  
Συνεντεφξεισ 

Εκπαιδευτικϊν 
Σφνολο Εκπαιδευτικϊν Ροςοςτό 

ΑΡ 1 31 155 20% 

ΑΡ 2 34 180 19% 

ΑΡ 3 7 15 47% 

Σφνολο 72 350 21% 

 

 

3.7.2 Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

Ρραγματοποιικθκαν δεκαζξι (16) ςυνεντεφξεισ ςτελεχϊν τθσ ΕΛΣ και είκοςι δφο (22) ςυνεντεφξεισ καλλιτεχνικϊν 
ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ.  

 

 

 

3.7.3 Υπουργεία Ρολιτιςμοφ και Ραιδείασ 

Ρραγματοποιικθκαν τζλοσ ςυνεντεφξεισ ςτελεχϊν του Υπουργείων Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ κακϊσ και 
ςτελεχϊν των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αυτϊν ωσ εξισ: 

 

Τα υποδείγματα των οδθγϊν των θμιδομθμζνων ςυνεντεφξεων παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 3  τθσ μελζτθσ.  
  

Στελζχθ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 

 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων 16 

Καλλιτεχνικοί Συντελεςτζσ 

 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων 22 

Στελζχθ Υπουργείων & ΕΥΔ Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ  

 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ 4 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΕΥΤΟΡ 2 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων ΥΡΡΟ 2 

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΥΡΕΡΚ 2 

 



3.8 Ραρουςίαςθ Ερωτθματολογίων 

3.8.1  Ερωτθματολόγια Μακθτϊν 

 

 

Ερωτθματολόγια Μακθτϊν με μια ματιά 
 

 
Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 
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Ραρακολοφκθςθ κεαμάτων εκτόσ ςχολείου για το ζτοσ που διανφουμε 

 

Ροςοςτά πόςο  αρζςουν ςτουσ μακθτζσ τα: 

 

 

Ροιο μουςικό όργανο μακαίνεισ; 
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Η ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ με τα παιδιά τθσ τάξθσ που 
δοφλεψαν για τθν παράςταςθ 

 

 



Το δείγμα τθσ ζρευνασ ςε μακθτζσ για το Ρρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα 
δθμοτικά ςχολεία» ανζρχεται ςε 2020 ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια. Το ποςοςτό των μακθτϊν που 
απάντθςαν κατά φφλο είναι, 51,3% κορίτςια και 48,4% αγόρια. Θ παράςταςθ όπωσ φαίνεται από τθν 
αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων άρεςε «πάρα πολφ» ςτουσ μακθτζσ, ενϊ κατά φφλο άρεςε κατά 4,2% 
περιςςότερο ςτα κορίτςια από ότι ςτα αγόρια (98,6% ζναντι 94,4).  

Οι μακθτζσ που παρακολοφκθςαν το διαδραςτικό εργαςτιρι ζδωςαν υψθλι βακμολογία ςε ποςοςτό 97,0%, 
ενϊ αυτοί που δεν το παρακολοφκθςαν ζδωςαν υψθλι βακμολογία ςε ποςοςτό 95,8%. 

Το ίδιο αποτυπϊνεται και ςτουσ χαρακτθριςμοφσ τθσ παράςταςθσ με κφριεσ επιλογζσ τα: «φανταςτικι», 
«ωραία», «ευχάριςτθ». Το αποτζλεςμα υπερκάλυψε τισ προςδοκίεσ που είχαν οι μακθτζσ ωσ προσ τθν 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ, αν και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ διλωςε πωσ ιταν θ πρϊτθ φορά που 
παρακολοφκθςε παράςταςθ όπερασ.  

Τα παιδιά εντυπωςιάςτθκαν περίπου εξίςου από, τα κουςτοφμια, τθν υπόκεςθ, τα μουςικά όργανα, τουσ 
χορευτζσ, τθ μουςικι, τα ςκθνικά, τουσ μονωδοφσ, τουσ μουςικοφσ, τθ χορωδία, όλα τα ςτοιχεία τθσ 
παράςταςθσ, τον μαζςτρο, τα φϊτα, κακϊσ οι επιλογζσ αυτζσ ζχουν ποςοςτά πάνω από 25%.  

Δεν υπιρξε κάτι που δεν άρεςε ςτουσ μακθτζσ, (ποςοςτό 90,4%, εκφράςτθκε κετικά δθλϊνοντασ ότι του άρεςε 
θ παράςταςθ, τθ κεϊρθςε μοναδικι εμπειρία κλπ).  

Τρία ςτα τζςςερα παιδιά κα παρακολουκοφςαν ξανά τθν ίδια παράςταςθ, ποςοςτό που ςταδιακά μειϊνεται, 
όςο πιο απομακρυςμζνθ χρονικά ιταν θ παράςταςθ από τθν ζρευνα. Τα χαμθλότερα ποςοςτά επικυμίασ να 
παρακολουκιςουν πάλι τθν παράςταςθ καταγράφονται ςτθν Αττικι.  

Το ίδιο ποςοςτό παιδιϊν (περίπου 75%) κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν μια παρόμοια παράςταςθ. Θ 
επίδραςθ του προγράμματοσ φαίνεται κακαρά και ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ για το «ποιό είδοσ παράςταςθσ κα 
προτιμοφςαν να παρακολουκιςουν, εφόςον διοργανωνόταν από το ςχολείο παρόμοια δραςτθριότθτα». Εδϊ θ 
παράςταςθ όπερασ με 23,8% φαίνεται να ςυναγωνίηεται πλζον τα υπόλοιπα και πιο οικεία είδθ κεαμάτων 
(μουςικι ςυναυλία 29%, κεατρικι παράςταςθ 25,7%, παράςταςθ χοροφ 14,9%). Επίςθσ, πολφ υψθλό ποςοςτό 
παιδιϊν (80%) διλωςε πωσ κα επικυμοφςε -μάλλον κα επικυμοφςε, μια διοργάνωςθ όπερασ οργανωμζνθ με 
ςυμμακθτζσ  και δαςκάλουσ ςτο ςχολείο. 

Σχεδόν όλα τα παιδιά ςυηιτθςαν με τουσ δαςκάλουσ τουσ τθν εμπειρία που βίωςαν με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, 
ενϊ περίπου εννζα ςτα δζκα παιδιά κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι 
Σκθνι.  

Από τουσ μακθτζσ που απάντθςαν ςτα ερωτθματολόγια το 64,1% διλωςε πωσ ςυμμετείχε ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιριο, ενϊ το 35,9% πωσ δεν ςυμμετείχε.  

Από τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο διαδραςτικό εργαςτιριο: 

– οι περιςςότεροι ςυμμετείχαν ςτθ χορωδία και ςτθν προετοιμαςία ι καταςκευι ςκθνικϊν αντικειμζνων,  

– από τα επαγγζλματα τθσ όπερασ, μεγαλφτερθ εντφπωςθ ζκανε το επάγγελμα του μονωδοφ.  

– ςε εξαιρετικά μεγάλο ποςοςτό 96% φαίνεται ότι πραγματικά ενκουςίαςε τουσ μακθτζσ θ ςυμμετοχι τουσ 
ςτθν παράςταςθ (θ ερϊτθςθ είναι διατυπωμζνθ ζτςι ϊςτε να μποροφν να απαντοφν ελεφκερα και χωρίσ το 
προςωπικό ςτοιχείο –πόςο άρεςε ςτουσ ςυμμακθτζσ ςου…).  

– οι μακθτζσ κεωροφν ότι ςυμμετείχαν ςτον ίδιο βακμό τόςο τα αγόρια όςο και τα κορίτςια 

– θ ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ προσ τα παιδιά ιταν εξαιρετικι  

 

Θ πλιρθσ αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα 1  τθσ μελζτθσ 



3.8.2 Ερωτθματολόγια Εκπαιδευτικϊν-Δαςκάλων 

 

Ερωτθματολόγια Εκπαιδευτικϊν με μια 
ματιά 
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Το δείγμα τθσ ζρευνασ ανιλκε ςτουσ 180 δαςκάλουσ, εκ των οποίων το 70,4% ιταν γυναίκεσ και το 29,6% 
άνδρεσ. Κατά τθν ζρευνα οι δάςκαλοι κλικθκαν να μεταφζρουν εκτόσ από τθ δικι τουσ άποψθ και τθν άποψθ, 
ςτάςεισ, ςυμπεριφορζσ κλπ των μακθτϊν τουσ. Θ βακμολογία που κα ζδιναν οι δάςκαλοι ςτθν παράςταςθ είναι 
άριςτα, ενϊ, ωσ προσ τθν επιλογι του  ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» οι απαντιςεισ ιταν μόνο κετικζσ, θ 
διαςκευι του κεωρείται καταλλθλότερθ για τθν ζκτθ και πζμπτθ τάξθ και κεωροφν ότι επζτρεπε τθ 
διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ. 

Ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των προςδοκιϊν τουσ οι οκτϊ δάςκαλοι ςτουσ δζκα απάντθςαν πωσ κεϊρθςαν τθν 
παράςταςθ «καλφτερθ από ότι περίμεναν». 

Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου και τθσ παράςταςθσ καλφφκθκαν πλιρωσ, όπωσ πλιρθσ 
ιταν και θ ικανοποίθςθ των δαςκάλων από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ.  

Οι ίδιοι οι δάςκαλοι γνϊριςαν καλφτερα τον μθχανιςμό τθσ όπερασ, απζκτθςαν επιπλζον τεχνογνωςία για το 
«ανζβαςμα» των μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων τθν οποία και κα μποροφςαν να μεταφζρουν. Θ ςυνεργαςία 
των δαςκάλων με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ και τθσ οργάνωςθσ τθσ 
παράςταςθσ κακϊσ και κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ιταν πολφ καλι, θ ςυμπεριφορά δε 
των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, χαρακτθρίηεται πολφ κετικά (ςυνεργάςιμοι- 
φιλικοί).  

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ πακζτου με ςτόχο τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ είναι πολφ κετικι ενϊ, 
για τθν απόκτθςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων από τουσ ίδιουσ τουσ δαςκάλουσ είναι κετικι. Θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν χρθςιμοποίθςε το υλικό ςτθν τάξθ.  

Οι δάςκαλοι πλοθγικθκαν (ποςοςτό 70%) ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ και αναηιτθςαν 
πλθροφορίεσ. Οι επτά ςτουσ δζκα κεωρεί ότι υπάρχει πλθρότθτα των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ «κάποιοσ» τισ 
προςεγγίηει εφκολα.  

Θ ςυμπεριφορά των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ απζναντι ςτουσ μακθτζσ ιταν άψογθ.  

Θ μεγάλθ πλειοψθφία των δαςκάλων (83,1%) κεωρεί πωσ θ γνωριμία των μακθτϊν με τα μουςικά όργανα 
ωφζλθςε «ςε πολφ μεγάλο βακμό», όπωσ και θ γνωριμία τουσ με τα επαγγζλματα του κεάτρου  (Ρολφ- Αρκετά: 
98,4%,). Επίςθσ (κατά τουσ δαςκάλουσ) ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ ιταν εξαιρετικά υψθλόσ (99,5%) ενϊ ωσ προσ τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ 
απόλυτα ικανοποιθμζνο διλωςε το 88,3%. Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν από το περιεχόμενο του ζργου 
«Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» ιταν επίςθσ πολφ υψθλόσ (οκτϊ ςτουσ δζκα).  

Από τα επαγγζλματα τθσ όπερασ τουσ μακθτζσ εντυπωςίαςαν περιςςότερο αυτά του μονωδοφ με 83,3%, του 
μαζςτρου με 59,4%, του μουςικοφ με 45% και του χορευτι με 38,9%.  

Θ αντίδραςθ των μακθτϊν κατά τθν εξαγγελία του προγράμματοσ ιταν αναμενόμενα ςυγκρατθμζνθ (ςίγουρα 
κετικά 61%) με απορίεσ, για το είδοσ (όπερα) και το περιεχόμενο του προγράμματοσ που «μεταφράςτθκαν» ςε 
πλικοσ ερωτιςεων.  

Οι μακθτζσ μετά τθν παράςταςθ ηιτθςαν να γίνουν ςυηθτιςεισ ςτισ τάξεισ ςε υψθλό ποςοςτό (περίπου οκτϊ 
ςτουσ δζκα). Κζματα τθσ ςυηιτθςθσ ιταν, θ επίδοςι τουσ ςτθν παράςταςθ, ο ςχολιαςμόσ τθσ παράςταςθσ, θ 
πλοκι του ζργου ςε ςθμεία που δεν μπόρεςαν να κατανοιςουν κακϊσ και άλλεσ πολφ γνωςτζσ παραςτάςεισ 
όπερασ. Άλλα κζματα ιταν, θ ερμθνεία των θκοποιϊν-μονωδϊν (απίςτευτθ), οι μουςικοί και θ μουςικι αλλά 
και τα ςκθνικά. Οι μακθτζσ αναγνϊριςαν τθ δυςκολία τθσ πραγματοποίθςθσ τζτοιου είδουσ παραςτάςεων, 
αναρωτικθκαν για τισ ςπουδζσ των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ και ςυηιτθςαν το ενδεχόμενο να 
ακολουκιςουν παρόμοιεσ ςπουδζσ.  

Μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ, περίπου ζξθ ςτουσ δζκα δαςκάλουσ χρθςιμοποίθςαν το υλικό ςτθν τάξθ, ενϊ 
οκτϊ ςτουσ δζκα πραγματοποίθςαν κάποια ςχετικι δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ με αφορμι τθν παράςταςθ. Οι 
δραςτθριότθτεσ που ακολοφκθςαν ςτθν τάξθ μετά τθν παράςταςθ ιταν ποικίλεσ και δθμιουργικζσ και 
αφοροφςαν, τθν οργάνωςθ τθσ χορωδίασ, τθ δθμιουργία των ςκθνικϊν του ςχολείου για τισ εκνικζσ επετείουσ, 
τθν προβολι άλλων παραςτάςεων όπερασ, τον ςχολιαςμό άλλων παρόμοιων ζργων μζςω τθσ ανάγνωςθσ τθσ 
πλοκισ τουσ, ηωγραφιζσ, εκκζςεισ κλπ. 

Τα ςχόλια των μακθτϊν για τθν παράςταςθ ιταν γεμάτα ςυναιςκιματα όπωσ, υπζροχθ, καταπλθκτικι, 
ονειρεμζνθ, τζλεια, πρωτόγνωρθ. Ραρόμοιοσ ενκουςιαςμόσ υπιρξε, για τα μουςικά όργανα, για τουσ μονωδοφσ 
(καταπλθκτικοί με ανεπανάλθπτεσ ερμθνείεσ) κακϊσ και για τθ μουςικι του ζργου. Οι μακθτζσ ςχολίαηαν τον 
κάκε θκοποιό, μουςικό, χορευτι, ξεχωριςτά, με αναφορζσ ςτισ ςπουδαίεσ ερμθνείεσ τουσ, ςτο πόςο 
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διαςκζδαςαν, ςτα ςυναιςκιματα που βίωςαν (ότι βρίςκονται ςε άλλο κόςμο) και ςτθν αίςκθςθ ικανοποίθςθσ 
από το αποτζλεςμα για το οποίο και οι ίδιοι προςπάκθςαν.  

Οι μακθτζσ αναφζρκθκαν ςτθ μοναδικότθτα τθσ εμπειρίασ που είχαν και τθν επικυμία τουσ για επανάλθψθ 
παρόμοιων δράςεων ςτο ςχολείο τουσ, ενϊ αρκετά παιδιά ζδειξαν να αλλάηουν γνϊμθ για τθν όπερα, αφοφ 
προθγουμζνωσ είτε είχαν ςτρεβλι άποψθ γι’ αυτιν, είτε δεν γνϊριηαν κακόλου το είδοσ. Εντυπωςιάςτθκαν με 
τθν οργάνωςθ και τισ απαιτιςεισ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, ειδικά μετά τθ διαδραςτικι 
ςυμμετοχι τουσ και το «ανζβαςμα» του ζργου. Αρκετοί μακθτζσ μετά τθ γνωριμία τουσ με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ 
παράςταςθσ εκδιλωςαν ενδιαφζρον για ςπουδζσ επάνω ςτα επαγγζλματα που γνϊριςαν μζςω τθσ παράςταςθσ 
δθλϊνοντασ πωσ κα ικελαν να αποτελζςουν «κομμάτι» μιασ παρόμοιασ ςυλλογικισ προςπάκειασ. 

Οι δάςκαλοι, κα πρότειναν ςε ποςοςτό 99,5%, τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων προγραμμάτων ςτα ςχολεία κατά τα 
επόμενα χρόνια και κα παρακολουκοφςαν οι ίδιοι, ςτο ίδιο ποςοςτό, μια παράςταςθ τθσ ΕΛΣ.   

Θ υποςτιριξθ που χρειάςτθκαν οι δάςκαλοι κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ ιταν, να διατεκοφν ςε αυτοφσ 
περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ, να χρθςιμοποιιςουν αφενόσ μεν τον διαδικτυακό κόμβο του προγράμματοσ για 
να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ αφετζρου δε το διαδίκτυο για τθν ενθμζρωςθ και προβολι βίντεο από άλλεσ 
παραςτάςεισ όπερασ ι μουςικζσ ςκθνζσ κλπ. Θ ςυμμετοχι των ειδικοτιτων του μουςικοφ και του κεατρολόγου 
του ςχολείου ιταν ςθμαντικι ςτθ μετάδοςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων. Αρκετά υποςτθρικτικό αποδείχτθκε 
επίςθσ το εκπαιδευτικό υλικό που παρείχε θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι. 

Θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν διλωςε πωσ μζςω του προγράμματοσ αποκόμιςε, εξοικείωςθ με τθν όπερα 
ι/και αλλαγι τθσ γενικισ άποψισ του γι αυτιν. 

Για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ οι δάςκαλοι κα πρότειναν τθ ςυμμετοχι όλου του ςχολείου ςε αυτό. 
Κεωροφν ότι το Ρρόγραμμα αποτελεί ζνα αξιοκαφμαςτο εκπαιδευτικό εργαλείο για τουσ εκπαιδευτικοφσ και 
ςυνάμα μεγάλο όφελοσ για τουσ μακθτζσ, ϊςτε να είναι περιοριςμζνο. Επομζνωσ οι δάςκαλοι πρότειναν, τθ 
διεφρυνςθ του διαδραςτικοφ μζρουσ του προγράμματοσ τόςο χρονικά όςο και με τθ ςυμμετοχι περιςςότερων 
μακθτϊν –τάξεων, αλλά και περιςςότερο χρόνο επαφισ των μακθτϊν με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ. 
Τζλοσ οι εκπαιδευτικοί ηιτθςαν να προςεχκοφν περιςςότερο οι χϊροι φιλοξενίασ τζτοιων δράςεων. 

Οι δάςκαλοι κεωροφν ότι το δυνατότερο ςθμείο του Ρρογράμματοσ ιταν το διαδραςτικό του κομμάτι και θ 
δυνατότθτα των μακθτϊν να ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία ενδυμάτων και τμιματοσ των ςκθνικϊν τθσ 
παράςταςθσ. Επίςθσ, δυνατό ςθμείο είναι θ άρτια οργάνωςθ και ο επαγγελματιςμόσ των ςυντελεςτϊν του 
προγράμματοσ, κακϊσ και το ποιοτικό ςτοιχείο που διακρίνει τισ δράςεισ τθσ ΕΛΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.3 Ερωτθματολόγια Εκπαιδευτικϊν-Διευκυντϊν 

 

Ερωτθματολόγια Διευκυντϊν με μια ματιά 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Εκπαιδευτικοί που παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ 
ςε ςχζςθ με το φφλο 

 

Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο διαδραςτικό εργαςτιριο ςε ςχζςθ με το 
φφλο 

 

Αρικμόσ μακθτϊν που παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ ςε ςχζςθ με το 
φφλο 
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Ροςοςτά απόψεων ςε ςχζςθ με τθ ςυνεργαςία με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ 
παράςταςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ροςοςτά επιλογϊν ςε ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά των ςυντελεςτϊν ςτουσ 
μακθτζσ 

 
Ροςοςτά επιλογϊν ςε ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά των ςυντελεςτϊν ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ 
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Το δείγμα τθσ ζρευνασ ανιλκε ςε 47 διευκυντζσ εκ των οποίων το 59,6% ιταν άνδρεσ και το 40,4% γυναίκεσ. Οι 
διευκυντζσ όπωσ και οι δάςκαλοι μετζφεραν απόψεισ και ςυμπεριφορζσ και των μακθτϊν τουσ. Θ βακμολογία 
που κα επζλεγαν για τθν παράςταςθ του προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ είναι «άριςτα» κακϊσ βακμό εννζα επζλεξε το 
25,5% και δζκα το 74,5%. Ραρομοίωσ θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου ιταν ςωςτι χωρίσ να υπάρχουν 
αρνθτικζσ απόψεισ. Θ διαςκευι του ζργου ιταν καλφτερα προςαρμοςμζνθ για τθν πζμπτθ (93,6%) και ζκτθ τάξθ 
(89,4%). Ο αρικμόσ των δαςκάλων που ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ κυμαίνεται από 
ςχολείο ςε ςχολείο με υψθλότερα ποςοςτά ςτισ επιλογζσ τρεισ, επτά, πζντε και ζξι. Ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι 
είχαν οι  κεατρολόγοι και οι μουςικοί των ςχολείων. Τθν παράςταςθ παρακολοφκθςαν περιςςότερεσ γυναίκεσ 
απ ότι άνδρεσ εκπαιδευτικοί. 

Με βάςθ το φφλο των μακθτϊν, ο αρικμόσ των κοριτςιϊν που παρακολοφκθςε τθν παράςταςθ και ςυμμετείχε 
ςτο διαδραςτικό εργαςτιριο ιταν ελαφρϊσ μεγαλφτεροσ των αγοριϊν. 

Θ διαςκευι του ζργου επζτρεπε τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ 
παράςταςθσ (Σίγουρα- Μάλλον Ναι 97,9%,). Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτθκζντων απάντθςε ότι θ 
παράςταςθ ιταν καλφτερθ από ότι περίμεναν, ενϊ το 6,4% κεϊρθςε πωσ θ παράςταςθ ιταν περίπου όπωσ τθν 
περίμεναν. 

Από τθν υλοποίθςθ του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςτο ςχολείο τουσ, τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ και 
τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του προγράμματοσ θ ικανοποίθςθ των διευκυντϊν ιταν πλιρθσ. 

Τρείσ ςτουσ τζςςερεισ περίπου διευκυντζσ κεωροφν ότι θ επικοινωνία με τθν ΕΛΣ για τθν προετοιμαςία τθσ 
υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ ιταν «πολφ καλι – καλι», ενϊ ωσ προσ τθ ςυνεργαςία ςτο ςτάδιο οργάνωςθσ 
τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου το «πολφ καλι – καλι» ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 80,8%. 

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν ςε πολφ μεγάλο βακμό ςυνεργάςιμοι και φιλικοί (97,9% και 93,5% 
αντίςτοιχα). 

Το εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό που παρζλαβαν τα ςχολεία κρίκθκε άριςτο, και βοικθςε, τόςο τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν απόκτθςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων όςο και ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν για τθν 
παράςταςθ. Οι δάςκαλοι χρθςιμοποίθςαν το εκπαιδευτικό υλικό του Ρρογράμματοσ ςτθν τάξθ. 

Οι διευκυντζσ γενικά πλοθγικθκαν ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ, κεωροφν ότι ζχει πλθρότθτα 
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ μπόρεςαν να προςεγγίςουν εφκολα και αποτελεςματικά. 

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ απζναντι ςτουσ μακθτζσ ιταν απόλυτα ςυνεργάςιμοι, μεταδοτικοί, αλλά και 
φιλικοί όπωσ απόλυτα ςυνεργάςιμοι και φιλικοί ιταν και με τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Οι μακθτζσ ωφελικθκαν ςε «πολφ μεγάλο» βακμό από τθ γνωριμία τουσ με τα μουςικά όργανα και ομοίωσ από 
τθ γνωριμία τουσ με τα επαγγζλματα του κεάτρου. Απόλυτα κετικι άποψθ είχαν όλοι οι ερωτθκζντεσ για τθν 
ικανοποίθςθ των μακθτϊν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ. 

Οι μακθτζσ ζμειναν απόλυτα ικανοποιθμζνοι από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ. Το 
87,2% των ερωτθκζντων διευκυντϊν διλωςε πωσ οι μακθτζσ ζμειναν πολφ ικανοποιθμζνοι από το περιεχόμενο 
του ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ».  

Το 78% περίπου των διευκυντϊν κεωρεί ότι υπιρξαν διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ μεταξφ των 
μακθτϊν που ςυμμετείχαν διαδραςτικά και όςων απλά παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ. Οι διαφορζσ 
εντοπίςτθκαν ςτθν κατανόθςθ τθσ παράςταςθσ με τθ γνϊςθ των χαρακτιρων, κουςτουμιϊν και ςκθνικϊν, αλλά 
και ςτο ςυνολικό βίωμά τθσ ωσ εμπειρία. Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο διαδραςτικό εργαςτιριο ιταν πιο 
ενκουςιαςμζνοι για τθν υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ και πιο ικανοποιθμζνοι από τθν πραγματοποίθςι τθσ. 

Το ςφνολο των διευκυντϊν απάντθςε πωσ οι εκπαιδευτικοί ζμειναν «απόλυτα ικανοποιθμζνοι - αρκετά 
ικανοποιθμζνοι» από τθ διαςκευι του ζργου (83% και 17% αντίςτοιχα), όπωσ και από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ.  

Γενικά τα ςχολεία δεν χρειάςτθκαν υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τουσ για το πρόγραμμα. 
Ππου χρειάςτθκε αφοροφςε, είτε ςτον υλικοτεχνικό εξοπλιςμό τθσ αίκουςασ, είτε ςτθν παροχι διευκρινιςεων 
από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι για το Ρρόγραμμα. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα χρειάςτθκε τροποποιιςεισ μικρισ κλίμακασ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ του 
προγράμματοσ που πραγματοποιικθκαν με τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και τθσ ΕΛΣ. 
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Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Διευκυντϊν (97,9%) «ςίγουρα» κα ικελε να ςυνεχιςτοφν παρόμοια 
προγράμματα, ενϊ το 93,5% «ςίγουρα» κα ικελε να παρακολουκιςει μία παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ. Για τθ βελτίωςθ 
του προγράμματοσ κεωροφν πωσ κα πρζπει: α. να αυξθκεί ο αρικμόσ των παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςτο 
Ρρόγραμμα ακόμθ και με τθ ςυμμετοχι παιδιϊν μικρότερων θλικιϊν και β. να γίνει προςπάκεια να αυξθκεί θ 
ςυνολικι διάρκεια τόςο του Ρρογράμματοσ όςο και των διαδραςτικϊν δραςτθριοτιτων του. 

Ωσ προσ το «τι αποκόμιςε το ςχολείο από το Ρρόγραμμα» οι διευκυντζσ κεωροφν ότι ιταν: θ επαφι και 
γνωριμία των μακθτϊν με ζνα νζο είδοσ κεάτρου και μουςικισ όπωσ θ όπερα, θ γνωριμία των μακθτϊν με τα 
επαγγζλματα και θ γνωριμία των μακθτϊν με τα μουςικά όργανα. Κεωροφν πωσ θ παράςταςθ αποτζλεςε ζνα 
ςθμαντικό πολιτιςτικό γεγονόσ για το ςχολείο που ζδωςε το ζναυςμα για τθ διοργάνωςθ παρόμοιων 
παραςτάςεων.  

Το Ρρόγραμμα ςφμφωνα και με τισ απαντιςεισ των διευκυντϊν κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα νζο διδακτικό 
εργαλείο για τουσ μουςικοφσ και κεατρολόγουσ των ςχολείων, ενϊ παράλλθλα κα μποροφςε να ςυνδεκεί και με 
άλλα μακιματα. Οι μακθτζσ κα μποροφςαν να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ και τισ δεξιότθτζσ τουσ, 
λόγω τθσ ποικιλίασ δράςεων και ικανοτιτων που απαιτοφνται κακϊσ και να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθ 
μουςικι και τα μουςικά όργανα. 

Οι διευκυντζσ κεωροφν πιο ςθμαντικά ι καινοτομικά ςτοιχεία του Ρρογράμματοσ τθ διαδραςτικότθτα με τουσ 
μακθτζσ, θ οποία ενκουςίαςε αλλά και βοικθςε τουσ μακθτζσ μζςω τθσ βιωματικισ εμπειρίασ να κατανοιςουν 
τθ ςπουδαιότθτα τθσ ομαδικότθτασ, του επαγγελματιςμοφ και τθν ομορφιά τθσ όπερασ. Θ διαςκευι του ζργου 
ειδικά για τισ θλικιακζσ ομάδεσ των μακθτϊν, βοικθςε ςτθν κατανόθςθ του ζργου ενϊ παράλλθλα κεωροφν 
ςπουδαία κίνθςθ τθν παρουςία τθσ ΕΛΣ ςτον οικείο χϊρο των μακθτϊν. Λςχυρότερο ςθμείο για τθν πλειοψθφία 
των ερωτθκζντων ιταν θ διαδραςτικότθτα των μακθτϊν με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ αλλά και με τθν 
ίδια τθν παράςταςθ, ςτθν προςπάκειά τουσ να φτιάξουν αντικείμενα και ςκθνικά. Θ βιωματικι εμπειρία που 
είχαν τα παιδιά μζςω των προβϊν, τθσ προετοιμαςίασ τθσ χορωδίασ, τθσ δθμιουργίασ των ςκθνικϊν αλλά και 
του ίδιου του επαγγελματιςμοφ των ςυντελεςτϊν πλθμμφρθςε με ενκουςιαςμό και ςυγκίνθςθ τα ίδια τα παιδιά, 
κατανοϊντασ όμωσ παράλλθλα και τισ δυςκολίεσ και τισ ευκφνεσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ τζτοιασ 
παράςταςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.4 Ερωτθματολόγια Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων  

 

Ερωτθματολόγια Συλλόγων Γονζων με μια ματιά 
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Το δείγμα τθσ ζρευνασ ςε ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων για το Ρρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ «Θ 
όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία» ανζρχεται ςτα 31 ερωτθματολόγια. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των 
προζδρων των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο είναι γυναίκεσ ποςοςτό 
54,8% και το υπόλοιπο 45,2%  άνδρεσ. Το ςφνολο των ερωτθκζντων ζκρινε, τθν επιλογι του ζργου κατάλλθλθ 
για τα παιδιά και ότι υπιρξε διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ κατά τθν προετοιμαςία και τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτθν παράςταςθ, γεγονόσ που ειςζπραξαν κετικά οι μακθτζσ των ςχολείων. 

Θ προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ αποτζλεςε κζμα ςυηιτθςθσ ςτο ςπίτι, όπωσ και το διαδραςτικό εργαςτιρι. 
Αντικείμενο των ςυηθτιςεων ιταν  θ διαφορετικότθτα ςτον τρόπο θκοποιίασ, τα ςκθνικά, τα μουςικά όργανα 
αλλά και οι «φωνζσ» των θκοποιϊν. Ωσ προσ το διαδραςτικό εργαςτιρι ςυηιτθςαν τθ γνωριμία των παιδιϊν με 
τα μουςικά όργανα και τθν παραγωγι ιχων με τα χζρια και το ςτόμα.  

Το 83,3% απάντθςε ότι ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων κλικθκε να παρακολουκιςει τθν παράςταςθ ενϊ το 
υπόλοιπο 16,7% ότι δεν κλικθκε. Το 77,8%, κεωρεί ότι θ παράςταςθ αποδείχκθκε καλφτερθ από ότι περίμενε, 
ενϊ το 22,2% των ερωτθκζντων διλωςε ότι ιταν περίπου όπωσ ανζμεναν ενϊ ςτα παιδιά (κατά τθν άποψθ των 
προζδρων των ςυλλόγων) τα αντίςτοιχα ποςοςτά προςδοκίασ ιταν 93,1% και 6,9%.  

Κατά τουσ εκπροςϊπουσ των ςυλλόγων ο βακμόσ ωφζλειασ για τουσ μακθτζσ που είχε θ γνωριμία με τα μουςικά 
όργανα και  με τα επαγγζλματα του κεάτρου ιταν εξαιρετικά υψθλόσ. Οι μακθτζσ ιταν πολφ ικανοποιθμζνοι 
από τθ ςυμμετοχι τουσ τόςο ςτθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ όςο και ςτθν πραγματοποίθςι τθσ. Ζμειναν  
πλιρωσ ικανοποιθμζνοι από το περιεχόμενο του ζργου (100%) ενϊ οι εννζα ςτουσ δζκα μακθτζσ ςυηιτθςε για 
τθν παράςταςθ ςτο ςπίτι του. 

Τα κζματα που ςυηιτθςαν τα παιδιά επικεντρϊκθκαν ςτθ διαφορετικότθτα των τραγουδιϊν, ςτθν ερμθνεία των 
θκοποιϊν και ςτον ςυγχρονιςμό των μουςικϊν οργάνων. Οι μακθτζσ ζδειξαν μεγάλο  ενδιαφζρον ςχετικά με τα 
επαγγζλματα που ςχετίηονται με το κζατρο και τθν όπερα, τόνιςαν το γεγονόσ τθσ γνωριμίασ τουσ με τουσ 
μονωδοφσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ. Οι μακθτζσ αναφζρκθκαν 
ςτθν παράςταςθ με πλικοσ κετικϊν επικζτων, εντυπωςιακι, καταπλθκτικι, πρωτότυπθ, τζλεια, διαςκεδαςτικι. 
Οι ίδιοι οι γονείσ τόνιςαν τθ ςπουδαιότθτα και χρθςιμότθτα τθσ παράςταςθσ για τα παιδιά αλλά και τθ 
μοναδικότθτα του γεγονότοσ για τθν πόλθ. 

Οι ςφλλογοι υποςτιριξαν το Ρρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ με ποικίλουσ τρόπουσ όπωσ: μζςω τθσ 
ενθμζρωςθσ των γονζων για το Ρρόγραμμα, με τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν, παρζχοντασ φιλοξενία, 
δθμιουργϊντασ αφίςεσ προϊκθςθσ, με αναμνθςτικά ςτουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ, με τθ μεταφορά ι 
ςυνοδεία των μακθτϊν ςτο κζατρο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παράςταςθσ.  

Οι ςφλλογοι κα πρότειναν τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων προγραμμάτων ςτο ςχολείο τουσ. Ωσ δυνατότερο ςθμείο του 
προγράμματοσ κεωροφν τθ διαδραςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία του προγράμματοσ. Θ παράςταςθ για τουσ 
εννζα ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό τοπικό γεγονόσ κακϊσ παρευρζκθςαν εκπρόςωποι 
των τοπικϊν αρχϊν και τοπικά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, τα οποία κάλυψαν το γεγονόσ με ρεπορτάη και 
ςυνεντεφξεισ τονίηοντασ τθν εμβζλεια του γεγονότοσ. Οι λζξεισ που κα χαρακτιριηαν το πρόγραμμα είναι: 
αξιόλογο, ενδιαφζρον, χριςιμο και ςθμαντικό. Τζλοσ το 77,8% κα ικελε ςίγουρα να παρακολουκιςει μια 
παράςταςθ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, ενϊ το 22,2% μάλλον κα παρακολουκοφςε. 

 

 

 



3.8.5 Ερωτθματολόγια Γονζων και Κθδεμόνων 

 

Ερωτθματολόγια Γονζων με μια ματιά 
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Το δείγμα τθσ ζρευνασ ςε γονείσ για το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ανζρχεται ςτα 256 
ερωτθματολόγια με ποςοςτά κατά φφλο, γυναίκεσ 77,0%, άνδρεσ 23,0%. Οι περιςςότεροι γονείσ είχαν παιδιά 
που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα (οκτϊ ςτουσ δζκα). Ο εργαςίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν οι μακθτζσ ιταν,  ςτθ 
χορωδία (48,4%) και ςτθν προετοιμαςία ι καταςκευι ςκθνικϊν αντικειμζνων (23,4%). Οι γονείσ διλωςαν ότι 
πριν από τθν παράςταςθ τα παιδιά τουσ είχαν παρακολουκιςει: κεατρικι παράςταςθ ςε ποςοςτό 92,5%, 
μουςικι ςυναυλία 82,4%, παράςταςθ χοροφ 74,9% και εκκζςεισ 76,5%. Θ όπερα, καταλαμβάνει τθν τελευταία 
κζςθ με ποςοςτό 19,6%. Ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα του ςυγκεκριμζνου ζργου  «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» για 
τα παιδιά, το 67,6% των γονζων απάντθςαν ότι ιταν «Σίγουρα Σωςτι», «Μάλλον Σωςτι» το 29,3%, ενϊ 
αρνθτικά απάντθςε το 3,1% των γονζων. Σχετικά με τθ διαδραςτικότθτα κατά το διιμερο του προγράμματοσ, οι 
γονείσ ςε πολφ υψθλό ποςοςτό αναγνωρίηουν το γεγονόσ ότι αναπτφχκθκε και κεωροφν ότι θ αντίδραςθ των 
παιδιϊν ςε αυτιν ιταν πολφ κετικι. Θ προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ, απετζλεςε αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςε 
πάνω από οκτϊ ςτα δζκα ςπίτια. Θ ςυηιτθςθ κινικθκε γφρω από τα ςκθνικά, τισ ερμθνείεσ, τουσ χορευτζσ, τα 
ιδιόμορφα  κοςτοφμια τθσ εποχισ, τθν πλοκι και κεματολογία του ζργου, αλλά και τθν ιδιαίτερθ μουςικι ωσ 
κάτι νζο, για τα παιδιά. Στο ίδιο ποςοςτό περίπου (80%) και το διαδραςτικό εργαςτιριο αποτζλεςε αντικείμενο 
ςυηιτθςθσ ςτο ςπίτι. Θ ςυηιτθςθ κινικθκε γφρω από τθν ερμθνεία των θκοποιϊν και τθ φωνι τουσ, ςτα 
ςκθνικά ςτα οποία ςυμμετείχαν, ςτθ γνωριμία τουσ με τουσ θκοποιοφσ και ςτα μουςικά όργανα. 

Οι γονείσ ζχουν τθν άποψθ ότι τα παιδιά κεϊρθςαν τθν παράςταςθ καλφτερθ από ότι περίμεναν (77,3%).  

Ροςοςτό 98,4% κεωρεί κετικι τθ γνωριμία των παιδιϊν με τα μουςικά όργανα και 97,2% τθ γνωριμία τουσ με τα 
ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα. 

Θ αντίδραςθ των παιδιϊν ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ιταν ςτθ 
μεγάλθ πλειοψθφία τουσ πολφ κετικι με ποςοςτά 97% και 97,8% αντίςτοιχα. 

Τα παιδιά ανταποκρίκθκαν κετικά ςτο περιεχόμενο τθσ παράςταςθσ με ποςοςτό 97,6%, ενϊ τα οκτϊ ςτα δζκα 
παιδιά προκάλεςαν ςυηιτθςθ ςτο ςπίτι. 

Θ ςυηιτθςθ κινικθκε γφρω από, τθν ερμθνεία των μονωδϊν και τθ φωνι τουσ, το ςυγκεκριμζνο είδοσ τζχνθσ, τθ 
διαδικαςία τθσ διαδραςτικότθτασ και τθ ςυμμετοχι τουσ. Συηιτθςαν ακόμθ, τθ γνωριμία τουσ με τουσ 
θκοποιοφσ και τα μουςικά όργανα τθσ όπερασ.  

Σε ςυνζχεια του προγράμματοσ οι μακθτζσ ηιτθςαν να παρακολουκιςουν κάτι παρόμοιο και, ςε ποςοςτό 78,9% 
κεατρικι παράςταςθ και 71,8%  όπερα ενϊ ακολουκοφν με 70,8% θ μουςικι ςυναυλία και θ παράςταςθ χοροφ 
με 51,6%. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των γονζων απάντθςε κετικά «ςίγουρα- μάλλον ναι» ςτθ ςυνζχιςθ 
ανάλογων προγραμμάτων ςτο ςχολείο. Οι γονείσ μετά το πζρασ του προγράμματοσ κα επικυμοφςαν να 
παρακολουκιςουν ςτο μζλλον μια παράςταςθ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνι («ςίγουρα- μάλλον ναι» 95,3%). 

Οι κφριοι χαρακτθριςμοί του προγράμματοσ με μία λζξθ ιταν Αξιόλογο και Ενδιαφζρον.  
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3.8.6 Διαδραςτικότθτα 

Θ ςυςχζτιςθ, κατά τθν επεξεργαςία, των ερωτθματολογίων των μακθτϊν που παρακολοφκθςαν το διαδραςτικό 
εργαςτιρι, με αυτά όςων δεν το παρακολοφκθςαν, δείχνει μια μικρι αλλά κακαρι διαφοροποίθςθ ςτισ απαντιςεισ 
τουσ.  

Συγκεκριμζνα ωσ προσ τθ βακμολογία τθσ παράςταςθσ, επιπλζον (+) ποςοςτό 1,2%, ζδωςε υψθλι βακμολογία. Σχετικά 
με τα επίκετα που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ για να χαρακτθρίςουν τθν παράςταςθ, αποτυπϊνεται κετικότερθ άποψθ 
+5,4. 

 

Βακμολογία παράςταςθσ ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιρι 

 Χαμθλι 
Βακμολογία 

Μζτρια 
Βακμολογία 

Υψθλι 
Βακμολ
ογία 

Διαδραςτικότθτα    

Ναι Αρικμθτικά 13 24 1183 

Ροςοςτιαία 1,1% 2,0% 97,0% 

Πχι Αρικμθτικά 7 22 657 

Ροςοςτιαία 1,0% 3,2% 95,8% 

 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιρι 
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Διαδραςτικότθτα        

Ναι Αρικμθτικά 681 293 232 13 8 5 2 

Ροςοςτιαία 55,2% 23,7% 18,8% 1,1% ,6% ,4% ,2% 

Πχι Αρικμθτικά 342 163 147 5 19 10 1 

Ροςοςτιαία 49,8% 23,7% 21,4% ,7% 2,8% 1,5% ,1% 

 

Σχετικά με τθν ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν των μακθτϊν ζνα επιπλζον 3,3% βρικε τθν παράςταςθ καλφτερθ από ότι 
τθν περίμενε ενϊ το ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδεί τθν παράςταςθ είναι ςχετικά αυξθμζνο +7,3% 

  

Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ ανά ςυμμετοχι ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιρι 

 Καλφτερθ Χειρότερθ Ππωσ τθν 
περίμενεσ/φανταςτεί 

Διαδραςτικότθτα    

Ναι Αρικμθτικά 937 61 235 

Ροςοςτιαία 76,0% 4,9% 19,1% 

Πχι Αρικμθτικά 499 51 136 

Ροςοςτιαία 72,7% 7,4% 19,8% 

 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ  

ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι 

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Διαδραςτικότθτα    

Ναι Αρικμθτικά 946 75 205 

Ροςοςτιαία 77,2% 6,1% 16,7% 

Πχι Αρικμθτικά 480 86 121 

Ροςοςτιαία 69,9% 12,5% 17,6% 

 

Ραρομοίωσ ςχετικά αυξθμζνο παρουςιάηεται το ενδιαφζρον των μακθτϊν να παρακολουκιςουν μια «παρόμοια 
παράςταςθ» όπωσ και θ προτίμθςθ να παρακολουκιςουν μια μελλοντικι παράςταςθ όπερασ, ζναντι άλλων πολφ 
πιο οικείων ειδϊν παραςτάςεων. 
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Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια 
παράςταςθ  

Ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι  

 Μάλλον 
Ναι 

Μάλλον 
Πχι 

Δεν 
ξζρω 

Φφλο    

Αγόρι Αρικμθτικά 944 76 209 

Ροςοςτιαία 76,8% 6,2% 17,0% 

Κορίτςι Αρικμθτικά 499 80 105 

Ροςοςτιαία 73,0% 11,7% 15,4% 

 

 

 

 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ ανά ςυμμετοχι ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιρι 
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Διαδραςτικότθτα      

Ναι Αρικμθτ
ικά 

311 208 315 345 54 

Ροςοςτι
αία 

25,2% 16,9% 25,5% 28,0% 4,4% 

Πχι Αρικμθτ
ικά 

175 80 147 215 69 

Ροςοςτι
αία 

25,5% 11,7% 21,4% 31,3% 10,1% 

Θ επικυμία πραγματοποίθςθσ μιασ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ είναι 
αρκετά διαφοροποιθμζνθ, όπωσ και θ παρακολοφκθςθ μιασ κεατρικισ παράςταςθσ εκτόσ ςχολείου. 

 

Επικυμία πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ ανά ςυμμετοχι ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιρι 

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Διαδραςτικότθτα    

Ναι Αρικμθτικά 1002 81 135 

Ροςοςτιαία 82,3% 6,7% 11,1% 

Πχι Αρικμθτικά 525 72 85 

Ροςοςτιαία 77,0% 10,6% 12,5% 

 

Ραρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ εκτόσ ςχολείου  

ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι 

 Ναι Πχι 

Διαδραςτικότθτα   

Ναι Αρικμθτικά 844 352 

Ροςοςτιαία 70,6% 29,4% 

Πχι Αρικμθτικά 434 224 

Ροςοςτιαία 66,0% 34,0% 

Θ παρακολοφκθςθ όπερασ εκτόσ ςχολείου και το κατά πόςο αρζςει το κζατρο ςτουσ μακθτζσ δίνουν επίςθσ 
διαφοροποιθμζνα αποτελζςματα ανάλογα με τθ ςυμμετοχι ι όχι ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι. 

Ραρακολοφκθςθ όπερασ εκτόσ ςχολείου ανά ςυμμετοχι ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιρι 

 Ναι Πχι 

Διαδραςτικότθτα   

Ναι Αρικμθτικά 328 823 

Ροςοςτιαία 28,5% 71,5% 

Πχι Αρικμθτικά 150 465 

Ροςοςτιαία 24,4% 75,6% 

 

Ρόςο τουσ αρζςει το κζατρο ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιρι 

 Ρολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου 

Διαδραςτικότθτα     

Ναι Αρικμθτικά 725 356 115 18 

Ροςοςτιαία 59,7% 29,3% 9,5% 1,5% 

Πχι Αρικμθτικά 376 210 65 29 

Ροςοςτιαία 55,3% 30,9% 9,6% 4,3% 
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Ραρομοίωσ θ μουςικι και θ όπερα δίνουν διαφοροποιθμζνα ποςοςτά ανάλογα με τθ ςυμμετοχι ι όχι ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιρι. 

 

Ρόςο τουσ αρζςει θ μουςικι ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιρι 

 Ρολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου 

Διαδραςτικότθτα     

Ναι Αρικμθτικά 856 263 81 14 

Ροςοςτιαία 70,5% 21,7% 6,7% 1,2% 

Πχι Αρικμθτικά 448 160 47 23 

Ροςοςτιαία 66,1% 23,6% 6,9% 3,4% 

 

 

Ρόςο τουσ αρζςει θ όπερα ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιρι 

 Ρολφ Αρκετά Λίγο Κακόλου 

Διαδραςτικότθτα     

Ναι Αρικμθτικά 531 406 212 65 

Ροςοςτιαία 43,7% 33,4% 17,5% 5,4% 

Πχι Αρικμθτικά 276 195 135 68 

Ροςοςτιαία 40,9% 28,9% 20,0% 10,1% 

Θ διαφορά ςτα ποςοςτά των μακθτϊν που ηιτθςαν ςυηιτθςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ, για τθν παράςταςθ 
παρουςιάηει μικρι διαφοροποίθςθ ενϊ θ επικυμία των μακθτϊν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν 
Εκνικι Λυρικι Σκθνι δείχνει ςχετικά μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ. 

 

Συηιτθςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ  ανά 
ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι  

 Ναι Πχι 

Διαδραςτικότθτα   

Ναι Αρικμθτικά 1176 48 

Ροςοςτιαία 96,1% 3,9% 

Πχι Αρικμθτικά 631 55 

Ροςοςτιαία 92,0% 8,0% 

 

 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι 
Λυρικι Σκθνι ανά ςυμμετοχι ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι 

 Ναι Πχι 

Διαδραςτικότθτα   

Ναι Αρικμθτικά 1107 125 

Ροςοςτιαία 89,9% 10,1% 

Πχι Αρικμθτικά 577 114 

Ροςοςτιαία 83,5% 16,5% 

 

  



3.8.7 Ραρατθριςεισ ανάλογα με θμερομθνία τθσ παράςταςθσ & τθν αςτικότθτα 
Θ θμερομθνία παράςταςθσ 

Θ βακμολογία τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ ανά θμερομθνία παράςταςθσ και ςε ςχζςθ με τθν απόςταςι 
τθσ από τθν θμερομθνία τθσ ζρευνασ, δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ενϊ ο χαρακτθριςμόσ τθσ 
παράςταςθσ φαίνεται να επθρεάηεται ςθμαντικά όςο μεςολαβεί περιςςότεροσ χρόνοσ από το γεγονόσ.  

Βακμολογία παράςταςθσ ανά θμερομθνία 
παράςταςθσ 

 Υψθλι Βακμολογία 

Θμερομθνία 

Ραράςταςθσ 

 

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 63 

Ροςοςτιαία 95,5% 

4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 494 

Ροςοςτιαία 95,0% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 814 

Ροςοςτιαία 97,5% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 517 

Ροςοςτιαία 96,8% 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ ανά θμερομθνία 
παράςταςθσ 

 Φανταςτικι  Ωραία 

Θμερομθνία 

 Ραράςταςθσ  

  

  2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 25 25 

Ροςοςτιαία 37,9% 37,9% 

 4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 230 140 

Ροςοςτιαία 43,6% 26,6% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 462 200 

Ροςοςτιαία 55,1% 23,8% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 329 111 

Ροςοςτιαία 61,2% 20,6% 

Με τθ μεςολάβθςθ περιςςότερου χρόνου φαίνεται να μειϊνονται, ςε μεγάλο βακμό θ επικυμία των μακθτϊν να 
ξαναδοφν τθν παράςταςθ και ςε κάπωσ μικρότερο θ ανάμνθςθ τθσ προςδοκίασ που είχαν για τθν παράςταςθ και 
τθν εκπλιρωςι τθσ από το ίδιο το γεγονόσ. 

 

Ροςοςτά κάλυψθσ προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ 
ανά θμερομθνία παράςταςθσ 

 Καλφτερθ 

Θμερομθνία 

Ραράςταςθσ 

 

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 44 

Ροςοςτιαία 66,7% 

4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 368 

Ροςοςτιαία 70,2% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 634 

Ροςοςτιαία 75,4% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 422 

 

 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν 
παράςταςθ ανά θμερομθνία παράςταςθσ 

 Μάλλον Ναι 

Θμερομθνία 

Ραράςταςθσ 

 

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 37 

Ροςοςτιαία 56,9% 

4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 364 

Ροςοςτιαία 69,5% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 628 

Ροςοςτιαία 75,4% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 428 

Ροςοςτιαία 79,6% 
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Σταδιακά επίςθσ εξαςκενοφν τόςο το ενδιαφζρον των μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια παράςταςθ όςο 
και θ προτίμθςθ τθσ όπερασ ωσ μελλοντικι παράςταςθ που κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν.  

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια 
παράςταςθ ανά θμερομθνία παράςταςθσ 

 Μάλλον Ναι 

Θμερομθνία Ραράςταςθσ  

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 40 

Ροςοςτιαία 64,5% 

4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 370 

Ροςοςτιαία 70,5% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 640 

Ροςοςτιαία 76,6% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 433 

Ροςοςτιαία 80,5% 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ ανά θμερομθνία 
παράςταςθσ 

 Ππερα 

Θμερομθνία Ραράςταςθσ  

2
ο
 Τρίμθνο 

2012 
Αρικμθτικά 6 

Ροςοςτιαία 9,4% 

4
ο
 Τρίμθνο 

2012 
Αρικμθτικά 98 

Ροςοςτιαία 18,7% 

1
ο
 Τρίμθνο 

2013 
Αρικμθτικά 179 

Ροςοςτιαία 21,3% 

2
ο
 Τρίμθνο 

2013 
Αρικμθτικά 186 

Ροςοςτιαία 34,6% 

Ραρομοίωσ μειϊνονται θ επικυμία παρακολοφκθςθσ όπερασ εκτόσ ςχολείου και το πόςο ςε γενικζσ γραμμζσ 
αρζςει ςτουσ μακθτζσ θ όπερα.  

 

Ραρακολοφκθςθ όπερασ εκτόσ ςχολείου ανά θμερομθνία 
παράςταςθσ 

 Μάλλον Ναι 

Θμερομθνία Ραράςταςθσ  

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 8 

Ροςοςτιαία 14,8% 

4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 113 

Ροςοςτιαία 23,1% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 214 

Ροςοςτιαία 27,6% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 156 

Ροςοςτιαία 31,9% 

 

 

Ρόςο τουσ αρζςει θ όπερα ανά θμερομθνία παράςταςθσ 

 

 Ρολφ Αρκετά 

Θμερομθνία Ραράςταςθσ   

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 13 21 

Ροςοςτιαία 21,0% 33,9% 

4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 180 171 

Ροςοςτιαία 35,1% 33,3% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 363 261 

Ροςοςτιαία 43,7% 31,4% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 269 164 

Ροςοςτιαία 51,0% 31,1% 

Μειωμζνθ με τθν απόςταςθ από το γεγονόσ φαίνεται να είναι και θ επικυμία των μακθτϊν να παρακολουκιςουν 
μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

 ανά θμερομθνία παράςταςθσ 

 Ναι Πχι 

Θμερομθνία Ραράςταςθσ   

2
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 43 20 

Ροςοςτιαία 68,3% 31,7% 
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4
ο
 Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 435 85 

Ροςοςτιαία 83,7% 16,3% 

1
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 738 93 

Ροςοςτιαία 88,8% 11,2% 

2
ο
 Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 490 48 

Ροςοςτιαία 91,1% 8,9% 

 

Θ αξιολόγθςθ από τουσ δαςκάλουσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τθν Εκνικι Λυρικι ςκθνι κατά  τθν προετοιμαςία 
τθσ παράςταςθσ παρουςιάηει ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ του 2ου Τριμινου 2012 και των υπολοίπων τριμινων.  

 

 Ρολφ κακι Κακι Μζτρια Καλι Ρολφ καλι 

Θμερομθνία Ραράςταςθσ      

2ο Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 3 1 0 0 4 

Ροςοςτιαία 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 50,0% 

4ο Τρίμθνο 2012 Αρικμθτικά 2 0 0 11 30 

Ροςοςτιαία 4,7% 0,0% 0,0% 25,6% 69,8% 

1ο Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 4 2 4 22 46 

Ροςοςτιαία 5,1% 2,6% 5,1% 28,2% 59,0% 

2ο Τρίμθνο 2013 Αρικμθτικά 3 0 5 10 30 

Ροςοςτιαία 6,3% 0,0% 10,4% 20,8% 62,5% 
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Θ αςτικότθτα 

Ανάλογα με τισ περιοχζσ που βρίςκονται τα ςχολεία διακρίνονται τρεισ κατθγορίεσ περιοχϊν, τα μθτροπολιτικά 
κζντρα, οι πόλεισ τθσ επαρχίασ (πρωτεφουςεσ νομϊν και μεγάλεσ πόλεισ) και οι μθ αςτικζσ περιοχζσ. 

 

Μακθτζσ 

Ππωσ φαίνεται θ αςτικότθτα δεν ζπαιξε ρόλο ςτθ βακμολογία τθσ παράςταςθσ ενϊ υπιρξε διαφοροποίθςθ ωσ 
προσ τον χαρακτθριςμό τθσ παράςταςθσ. 

 

Βακμολογία παράςταςθσ ανά αςτικότθτα 

 Υψθλι 
Βακμολογία 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα  
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 378 

Ροςοςτιαία 96,4% 

Αςτικά Αρικμθτικά 1012 

Ροςοςτιαία 96,6% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 498 

Ροςοςτιαία 96,7% 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ ανά αςτικότθτα 

 Φανταςτικι Ωραία 

Αςτικότθτα   

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 194 104 

Ροςοςτιαία 49,4% 26,5% 

Αςτικά Αρικμθτικά 527 273 

Ροςοςτιαία 49,9% 25,9% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 325 99 

Ροςοςτιαία 62,4% 19,0% 

Ενϊ οι προςδοκίεσ των μακθτϊν από τθν παράςταςθ εκπλθρϊκθκαν ςτον ίδιο βακμό τα παιδιά ςτθν επαρχία 
που παρακολοφκθςαν παράςταςθσ όπερασ για 1θ φορά είναι περιςςότερα. 

 

Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ ανά 
αςτικότθτα 

 Καλφτερθ 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-
Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 291 

Ροςοςτιαία 74,2% 

Αςτικά Αρικμθτικά 769 

Ροςοςτιαία 72,8% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 408 

Ροςοςτιαία 78,6% 

Ραρακολοφκθςθ παράςταςθσ όπερασ για 1
θ
 φορά 

ανά αςτικότθτα 

 Ναι 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-
Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 299 

Ροςοςτιαία 77,1% 

Αςτικά Αρικμθτικά 887 

Ροςοςτιαία 84,6% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 453 

Ροςοςτιαία 87,3% 

 

 
 

Δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ, ςτθ προςζγγιςθ κατά φφλο, του ερωτιματοσ ςε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ 
περιςςότερο, το ενδιαφζρον όμωσ των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ αυξάνεται ςυνεχϊσ όςο μειϊνεται 
ο βακμόσ αςτικότθτασ τθσ περιοχισ που διαμζνουν. 
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Σε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ περιςςότερο ανά αςτικότθτα 

 Ρεριςςότερο 
ςτα αγόρια 

Ρεριςςότερο ςτα 
κορίτςια 

Το ίδιο Δεν άρεςε 

Αςτικότθτα     

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-
Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 15 77 286 5 

Ροςοςτιαία 3,9% 20,1% 74,7% 1,3% 

Αςτικά Αρικμθτικά 49 206 773 13 

Ροςοςτιαία 4,7% 19,8% 74,3% 1,2% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 19 103 383 5 

Ροςοςτιαία 3,7% 20,2% 75,1% 1,0% 

     

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ ανά αςτικότθτα 

 Μάλλον Ναι 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-Κεσ/κθ) Αρικμθτικά 252 

Ροςοςτιαία 64,5% 

Αςτικά Αρικμθτικά 773 

Ροςοςτιαία 73,6% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 432 

Ροςοςτιαία 83,2% 

 

 

Το ενδιαφζρον των μακθτϊν να παρακολουκιςουν μια παρόμοια παράςταςθ όπωσ και θ προτίμθςθ ςτθν όπερα 
αυξάνεται με τθ μείωςθ τθσ αςτικότθτασ τθσ περιοχισ διαμονισ. 

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν 
παρόμοια παράςταςθ ανά αςτικότθτα 

 Μάλλον 
Ναι 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 269 

Ροςοςτιαία 69,3% 

Αςτικά Αρικμθτικά 808 

Ροςοςτιαία 76,9% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 406 

Ροςοςτιαία 77,8% 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ ανά 
αςτικότθτα 

 Ππερα 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-
Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 68 

Ροςοςτιαία 17,3% 

Αςτικά Αρικμθτικά 247 

Ροςοςτιαία 23,5% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 154 

Ροςοςτιαία 29,6% 



Θ επικυμία παρακολοφκθςθσ όπερασ εκτόσ ςχολείου δεν επθρεάηεται από τθν αςτικότθτα, ενϊ θ επικυμία 
πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ είναι μεγαλφτερθ 
ςτα ςχολεία τθσ επαρχίασ. 

Επικυμία πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ 
παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ  

και τουσ δαςκάλουσ τουσ ανά αςτικότθτα 

 Μάλλον 
Ναι 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 286 

Ροςοςτιαία 73,7% 

Αςτικά Αρικμθτικά 846 

Ροςοςτιαία 81,0% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 426 

Ροςοςτιαία 83,2% 

 

 

Ραρακολοφκθςθ όπερασ εκτόσ ςχολείου ανά 
αςτικότθτα 

 Μάλλον 
Ναι 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 95 

Ροςοςτιαία 26,0% 

Αςτικά Αρικμθτικά 270 

Ροςοςτιαία 27,8% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 126 

Ροςοςτιαία 26,8% 

Τα παιδιά ςυηιτθςαν με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ το ίδιο ςε όλα τα ςχολεία, αλλά θ όπερα άρεςε 
περιςςότερο ςτα παιδιά ςτθν επαρχία.  

 

Ρόςο τουσ αρζςει θ όπερα ανά αςτικότθτα 

 Ρολφ Αρκετά 

Αςτικότθτα   

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 135 127 

Ροςοςτιαία 35,1% 33,0% 

Αςτικά Αρικμθτικά 430 345 

Ροςοςτιαία 41,4% 33,2% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 260 145 

Ροςοςτιαία 51,2% 28,5% 

 

Συηιτθςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν 
παράςταςθ ανά αςτικότθτα 

 Ναι Πχι 

Αςτικότθτα   

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 365 23 

Ροςοςτιαία 94,1% 5,9% 

Αςτικά Αρικμθτικά 990 51 

Ροςοςτιαία 95,1% 4,9% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 478 31 

Ροςοςτιαία 93,9% 6,1% 

Θ επικυμία των μακθτϊν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι και ο βακμόσ 
αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ αυξάνονται με τθ μείωςθ τθσ αςτικότθτασ 
ςε ζνα εφροσ δζκα περίπου ποςοςτιαίων μονάδων. 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ανά αςτικότθτα 

 Ναι 

Αςτικότθτα  

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-Κεσ/κθ) Αρικμθτικά 314 

Ροςοςτιαία 80,9% 

Αςτικά Αρικμθτικά 927 

Ροςοςτιαία 88,2% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 465 

Ροςοςτιαία 90,6% 
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Βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ ανά αςτικότθτα 

 Ρολφ Αρκετά 

Αςτικότθτα   

Μθτροπολιτικά Κζντρα (Ακινα-Κεσ/κθ) Αρικμθτικά 152 98 

Ροςοςτιαία 58,7% 37,8% 

Αςτικά Αρικμθτικά 454 247 

Ροςοςτιαία 62,1% 33,8% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 255 104 

Ροςοςτιαία 69,1% 28,2% 

 

Δάςκαλοι 

Στθν αξιολόγθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των δαςκάλων με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, από τουσ ίδιουσ τουσ δαςκάλουσ, 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ ανά αςτικότθτα, παρουςιάηεται διαφοροποίθςθ μεταξφ των 
μθτροπολιτικϊν κζντρων και τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ. Δεν παρουςιάηεται ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςτον βακμό 
ωφζλειασ των μακθτϊν από τθ γνωριμία τουσ με τα επαγγζλματα του κεάτρου ανά αςτικότθτα. 

Αξιολόγθςθ ςυνεργαςίασ με τθν Εκνικι Λυρικι 
ςκθνι κατά τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ 

ανά αςτικότθτα 

Αςτικότθτα Ρολφ 
κακι 

Καλι Ρολφ 
καλι 

Μθτροπολιτικά 
Κζντρα (Ακινα-
Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 6 7 26 

Ροςοςτιαία 14,3% 16,7% 61,9 

Αςτικά Αρικμθτικά 2 24 53 

Ροςοςτιαία 2,3% 27,9% 61,6% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 4 12 31 

Ροςοςτιαία 8,2% 24,5% 63,3% 

 

Βακμόσ ωφζλειασ για τουσ μακθτζσ από τθ 
γνωριμία με τα επαγγζλματα του κεάτρου ανά 

αςτικότθτα 

Αςτικότθτα Ρολφ Αρκετά 

Μθτροπολιτικά Κζντρα 
(Ακινα-Κεσ/κθ) 

Αρικμθτικά 30 12 

Ροςοςτιαία 69,8% 27,9% 

Αςτικά Αρικμθτικά 63 22 

Ροςοςτιαία 73,3% 25,6% 

Λοιπά Μθ Αςτικά Αρικμθτικά 40 9 

Ροςοςτιαία 81,6% 18,4% 

Θ πραγματοποίθςθ άλλων δραςτθριοτιτων ςτα ςχολεία, με αφορμι τθν παράςταςθ, αυξάνεται με τθ μείωςθ τθσ 
αςτικότθτασ. 

Ρραγματοποίθςθ άλλων δραςτθριοτιτων με αφορμι τθν παράςταςθ ανά αςτικότθτα 

Αςτικότθτα  

Ναι  

 

Πχι  

Μητροπολιτικά Κέντρα (Αθήνα-Θεσ/κη) Αριθμητικά 27 14 

Ποςοςτιαία 65,9% 34,1% 

Αςτικά Αριθμητικά 63 16 

Ποςοςτιαία 79,7% 20,3% 

Λοιπά Μη Αςτικά Αριθμητικά 42 5 

Ποςοςτιαία 89,4% 10,6% 
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3.8.8 Ερωτθματολόγια Συντελεςτϊν ΕΛΣ 

H γενικι εντφπωςθ των ςτελεχϊν τθσ ΕΛΣ από τθν πορεία του προγράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα 
δθμοτικά ςχολεία» είναι απολφτωσ κετικι και χαρακτθρίηεται ωσ επιτυχθμζνο, καινοτόμο και χριςιμο. Θ 
οργάνωςθ τθσ περιοδείασ κεωρείται επιτυχθμζνθ ςε ποςοςτό 96%. Το εκπαιδευτικό ζργο που προςζφερε το 
πρόγραμμα ςτουσ μακθτζσ είχε πολφ υψθλι βακμολογία 92% από τθ μεγάλθ πλειοψθφία των ερωτϊμενων, ενϊ 
θ αντίςτοιχθ προσ τουσ δαςκάλουσ ιταν 83%. Οι  εκπαιδευόμενοι μακθτζσ ζδειξαν ενκουςιαςμό, διάκεςθ 
ςυμμετοχισ, προκυμία και ςυνζπεια ενϊ αντιςτοίχωσ οι δάςκαλοι διάκεςθ ςυνεργαςίασ, ενκουςιαςμό και χαρά. 

Θ «τοπικζσ κοινωνίεσ» υποδζχτθκαν τθν ΕΛΣ φιλόξενα και με χαρά.   

Ωσ ιςχυρό ςθμείο του προγράμματοσ κεωρείται θ διαδραςτικότθτα των μακθτϊν με όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ ενϊ 
αδφναμο ςθμείο θ αδυναμία ςυμμετοχισ του ςυνόλου των μακθτϊν των ςχολείων.  

Για το ζνα τρίτο των ερωτϊμενων κατά τθ περιοδεία προζκυψαν προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν 
ειδικότθτα/εργαςία τουσ, με ςθμαντικότερα τουσ χϊρουσ τθσ παράςταςθσ και τθ ςυνεργαςία -επικοινωνία και 
τον μθ ςαφι καταμεριςμό των εργαςιϊν. Το 100% των ερωτϊμενων κα πρότεινε τθ ςυνζχιςθ του 
Ρρογράμματοσ. 

Θ εμπειρία που αποκτικθκε από τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ προτείνεται να αξιοποιθκεί ςτο μζλλον, από τθν ΕΛΣ, 
με τθ ςυνζχιςθ - κακιζρωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και το άνοιγμα του κεάτρου τθσ ΕΛΣ ςτα ςχολεία.  

Το πρόγραμμα κα μποροφςε, ενδεχόμενα, να βελτιωκεί με τθν καλφτερθ αυτοψία και επιλογι χϊρων, τθν 
επιμικυνςθ του χρόνου επαφισ των ςυντελεςτϊν με τουσ μακθτζσ και με τθ ςυμμετοχι περιςςότερων τάξεων 
του ςχολείου ςτο εκπαιδευτικό εργαςτιριο. 
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3.9 Ραρουςίαςθ Συνεντεφξεων 

3.9.1 Στελζχθ ΕΛΣ 

Για τθ ςυλλογι των ποιοτικϊν κυρίωσ ςτοιχείων του ζργου πραγματοποιικθκαν ςυνεντεφξεισ, με τον υπεφκυνο 
και μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, τουσ υπεφκυνουσ των πράξεων και των υποζργων και με άλλα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ που 
εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό και εφαρμογι του προγράμματοσ. Από τθν αποδελτίωςθ των ςυνεντεφξεων 
προκφπτουν τα ακόλουκα: 

Για τον ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και το πζραςμα από τθν ιδζα ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ κα μποροφςε 
κάποιοσ να διακρίνει τρεισ ςθμαντικοφσ άξονεσ: κακοριςμόσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, ζργο διαςκευι, 
επιλογι ςυνεργατϊν.  

Θ ιδζα «αγκαλιάςτθκε» από τθ διεφκυνςθ τθσ ΕΛΣ και για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ενεργοποιικθκε το 
ςφνολο ςχεδόν των ςτελεχϊν τθσ κακϊσ και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ. Πλοι 
εργάςτθκαν ςυντονιςμζνα ςτουσ ρυκμοφσ που επζβαλε το πρόγραμμα, γεγονόσ που 
κεωρείται βάςθ τθσ μεγάλθσ επιτυχίασ. Υπιρξε ανάγκθ προςαρμογισ όλων ςτισ 
ανάγκεσ του ζργου από το λογιςτιριο μζχρι τθ Δ/νςθ προςωπικοφ. Ενεπλάκθςαν 
όλοι τθρικθκαν τα χρονοδιαγράμματα τόςο ςτισ παραςτάςεισ όςο και ςτα ηθτιματα 
διαχείριςθσ. 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» επελζγθ ωσ το καταλλθλότερο, 
επειδι κεωρείται ζνα από τα πιο γνωςτά ζργα, είναι εφκολα αφομοιϊςιμο ενϊ 

παράλλθλα περιζχει αντιπροςωπευτικι μουςικι λυρικοφ κεάτρου. Μετά από ςυηιτθςθ αποφαςίςτθκε να γίνει 
διαςκευι του ζργου προςαρμοςμζνθ ςτθν θλικιακι κατθγορία που απευκφνεται το πρόγραμμα. Θ διαςκευι 
κεωρικθκε απόλυτα επιτυχισ. Θ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ κατά το διιμερο τθσ υλοποίθςθσ ςε κάκε 
ςχολείο, θ προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο εργαςτιρι κατά τθν πρϊτθ θμζρα του διθμζρου αυτοφ κακϊσ και θ 
ςυνολικότερθ προετοιμαςία τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ το δίμθνο που προθγικθκε, ζβαλε ςτζρεεσ 
βάςεισ ςε μια ςφαιρικι εκπαιδευτικι προςζγγιςθ.     

Κατά τθν οργάνωςθ υπιρξαν δυςκολίεσ που ξεπεράςτθκαν όπωσ για παράδειγμα, το περιεχόμενο των δεμάτων 
με το υλικό προετοιμαςίασ των ςχολίων το οποίο ςχεδιάςτθκε δφο και τρεισ φορζσ πριν επιλεχκεί το οριςτικό 
«κουτί». Το υλικό προετοιμάςτθκε ςε ςυνεργαςία με τισ καλλιτεχνικζσ εκπαιδεφτριεσ που επικοινωνοφςαν με 
εκπαιδευτικοφσ. Ζγινε κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ ςκθνικϊν και περνϊντασ ςτθν καταςκευι, ζγιναν οι προςαρμογζσ 
ϊςτε να είναι ελαφρά, ςυναρμολογοφμενα, ανκεκτικά για τισ μεταφορζσ, εκτόσ βεβαίωσ από το να είναι 
λειτουργικά και προςανατολιςμζνα ςτο ζργο. Κατά τισ επικοινωνίεσ με τα ςχολεία το τθλεφωνικό κζντρο ςυχνά 
«μπλόκαρε». Υπιρξε φόρτοσ εργαςίασ ακόμθ και ςτισ παραγγελίεσ των υλικϊν. Ωςτόςο τθρικθκαν άψογα οι 
διαδικαςίεσ και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ, παρότι υλοποιικθκε για πρϊτθ φορά από τθν ΕΛΣ παρόμοιο 
πρόγραμμα. Υπιρξαν προβλιματα αλλά βριςκόντουςαν λφςεισ. Μετά τθν αντιμετϊπιςθ των πρϊτων δυςκολιϊν 
οι υπόλοιπεσ επιλφκθκαν ευκολότερα. Το καλά δομθμζνο τεχνικό δελτίο βοικθςε ςτθν υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ. Υπιρξε αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ τθσ ΕΥΔ του ΥΡΕΡΚ κακϊσ και από τθν πολιτεία ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων. 

Θ ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ του ΥΡΕΡΚ ιταν άψογι τόςο ςτα διοικθτικά 
κζματα όςο και ςτα οργανωτικά με αποτζλεςμα το ζντονο ενδιαφζρον από 
τα ςχολεία για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα.  

Κατά τθν υλοποίθςθ το πρόγραμμα «απογειϊκθκε». «Ζδεςε» θ 
παράςταςθ. Για τουσ ςυντελεςτζσ το πρόγραμμα είχε φανταςτικό ρυκμό. 
Τα είκοςι πζντε περίπου ςτακερά άτομα που ιταν και ςτα εβδομιντα 
ςχολεία είχαν πολφ καλι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Οι μακθτζσ 
προετοιμάςτθκαν ςωςτά τθν πρϊτθ μζρα εκπαίδευςθσ και θ εκπαίδευςθ 
τουσ ιταν ουςιαςτικι και ολοκλθρωμζνθ.  

Το πρόγραμμα είχε τεράςτια επιτυχία αλλά μεγαλφτερθ απιχθςθ είχε ςτθν 
επαρχία. Εντυπωςίαηε ο πολυμελισ κίαςοσ και το όνομα τθσ ΕΛΣ. Θ 
προςζλευςθ ςτθν πόλθ ιταν γεγονόσ αυτό κακ αυτό. Απαςχολοφςε τον 
τοπικό τφπο. Για οριςμζνουσ από τουσ ανκρϊπουσ ςτθν επαρχία το 
πρόγραμμα ιταν λειτοφργθμα. Τα παιδιά ςυμπεριφερόντουςαν ςτουσ 
ςυντελεςτζσ ςαν να είναι «αςτζρεσ» του κινθματογράφου. Κεωρείται, από 
τα ςτελζχθ, πολφ ςθμαντικό γεγονόσ το να πάει θ Λυρικι ςτθν περιφζρεια. 

Στθ μεγάλθ πλειοψθφία υπιρξε ενδιαφζρον από τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

Μζςα από τθ ςκθνογραφία τα 
παιδιά γνϊριςαν τθν τζχνθ, τα 
αντικείμενα, τα ενδφματα, τα 
όργανα και τα ηωγράφιςαν. 
Μζςα από τθ ηωγραφικι 
αναγνϊριςαν τισ ιςτορικζσ 
εποχζσ και μελζτθςαν τθν 
ιςτορία του τόπου τουσ. 
Ρροςζγγιςαν τθν ιςτορία τθσ 
τζχνθσ, αναγνϊριςαν ςτοιχεία 
ςουρεαλιςμοφ και ςχεδίαςαν 
το φόντο τθσ παράςταςθσ. 
Είδαν πωσ ςτινονται τα ζργα 

και τθν πορεία ανά τουσ 
αιϊνεσ, προςζγγιςαν τθν 
comedia dell arte. Μζςα από 
όλα αυτά ξεπεράςτθκαν οι 
προςδοκίεσ τουσ. 

 

Ενκουςιϊδθσ υποδοχι 
του ζργου. Ο φορζασ 
ζδειξε τθ δυναμικι 
του. 
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περιςςότερο από αυτοφσ των ειδικοτιτων. Υπιρξαν περιπτϊςεισ που θ προετοιμαςία των μακθτϊν δεν ιταν 
επαρκισ γεγονόσ που δυςκόλεψε το ζργο των καλλιτεχνικϊν εκπαιδευτϊν αλλά και των ςυντελεςτϊν.  

Υπιρξαν προβλιματα κατά τθν υλοποίθςθ ιδιαίτερα με τισ αίκουςεσ τθσ παράςταςθσ όπου ενϊ τυπικά τθροφςαν 
τισ προχποκζςεισ (υγιεινι, αςφάλεια, διαςτάςεισ, κλπ) ςτθν πράξθ δεν ςυνζβαινε το ίδιο. Σε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ οι φρεςκοβαμμζνεσ αίκουςεσ δθμιοφργθςαν πρόβλθμα λόγω των οςμϊν ςτουσ μονωδοφσ. 

Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο, του ζργου ιταν περίπλοκο και γινόταν δυςκολότερο από το μεγάλο 
αρικμό των εμπλεκόμενων ατόμων (μόνο οι ςυντελεςτζσ ιταν εβδομιντα). Δεν υπιρξε διοικθτικό πρόβλθμα. 
Υπιρξε πρόβλθμα με κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ των ςυντελεςτϊν (επί ζνα με δφο μινεσ) λόγω των 
διαδικαςιϊν του ΕΣΡΑ και όχι από υπαιτιότθτα ςτελεχϊν τθσ ΕΛΣ. Θ κατανομι των πόρων βοικθςε αν και 
υπιρξαν ανάγκεσ που δεν κατζςτθ δυνατό να καλυφκοφν 

Υπιρξαν πολλζσ οπτικζσ ωσ προσ το ποιο ιταν το ιςχυρό και ποιο το ςθμείο του προγράμματοσ κατά τθν 
περιοδεία. Λςχυρά ςθμεία κεωρικθκαν: το διαδραςτικό τμιμα –θ πρϊτθ μζρα, ο ενκουςιαςμόσ/αποδοχι του 
προγράμματοσ από τα παιδιά, το υλικό προσ τα ςχολεία, θ πολφ μεγάλθ διαφιμιςθ τθσ ίδιασ τθσ ΕΛΣ, το ότι 
αναπτφςςεται ζνα νζο κοινό για τθν όπερα, το ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα, θ επικοινωνία με τα παιδιά, θ 
παράςταςθ, ο τρόποσ που τραγουδοφν οι μονωδοί, ο ςυνδυαςμόσ των τεχνϊν και των επαγγελμάτων για το 
ανζβαςμα μιασ παράςταςθσ 

Αδφναμα ςθμεία κεωρικθκαν: οριςμζνοι χϊροι παραςτάςεων, θ κλίμακα ςχεδιαςμοφ που είναι μικρότερθ από 
τισ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ, οι μικροί χρόνοι προετοιμαςίασ, το ότι δεν γίνεται παράςταςθ και ςτθν πόλθ για 
τουσ ενιλικεσ, θ ελλιπισ ενθμζρωςθ των δαςκάλων για το τι πρόκειται να 
ςυμβεί, θ επικοινωνία με τα ςχολεία και το οργανωτικό κομμάτι πριν τθν 
υλοποίθςθ. 

Ιδθ το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των πράξεων ζχει ολοκλθρωκεί 
ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

Ακολοφκωσ ςταχυολογοφνται οριςμζνα ςχόλια – παρατθριςεισ – προτάςεισ: 

– Κα μποροφςε να γίνει αναδιαμόρφωςθ ςτο πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ 
θμζρασ που επιςκεπτόμαςτε κάκε ςχολείο, ϊςτε να αξιοποιείται 
καλφτερα ο χρόνοσ παραμονισ των μελϊν τθσ περιοδεφουςασ 
ομάδασ ςτο ςχολείο. 

– Μποροφν να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιθκοφν περιςςότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που να 
απευκφνονται και ςε μακθτζσ γυμναςίου/λυκείου και ενδεχομζνωσ να αξιοποιθκοφν ςτοιχεία του για 
ενςωμάτωςθ ςτθν διδακτικι φλθ των ςχολείων. 

– Εξαιρετικό από τα ςθμαντικότερα ζργα ςτθν Ελλάδα. Εξαιρετικι θ προςαρμογι του ζργου. 

– Τα παιδιά πιραν ςε βάκοσ πλθροφόρθςθ για ότι τα απαςχολοφςε ςχετικά με τα επαγγζλματα π.χ. ζτθ 
ςπουδϊν, εξάςκθςθ. Ομοίωσ και για τα όργανα και από τουσ μονωδοφσ. Ενκουςιϊδθσ υποδοχι. 

– Ζδωςε τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να καταλάβουν το είδοσ. Ακρογωνιαίοσ λίκοσ θ διαδραςτικότθτα. 
Απόλυτθ θ επιτυχία του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ζμακαν πολλά και οι δάςκαλοι από τθν εμπειρία αυτι. 

– Τεράςτιο εκπαιδευτικό ζργο. 

– Συγκινθτικι θ ανταπόκριςθ του κόςμου -μθ μασ ξεχάςετε, να ξανάρκετε. 

– Εμείσ, που δεν ακολουκοφςαμε τθν περιοδεία, ςτισ θμερίδεσ καταλάβαμε ότι αναγνωρίςτθκε θ δουλειά 
μασ, το πρόγραμμα είχε μεγάλθ απιχθςθ. 

– Ειςπράξαμε τα καλφτερα ςχόλια από όλουσ για  το πρόγραμμα, είναι κάτι ιδιαίτερο και πρζπει να 
ςυνεχιςτεί. 

– Καινοτομία υψθλοφ επιπζδου. Συνικωσ οι όπερεσ δεν μετακινοφνται.   
Το πρόγραμμα ενκουςίαςε και ςυνεπιρε και τουσ ςυντελεςτζσ. 

– Να ςυνεχιςτεί το πολφ αξιόλογο πρόγραμμα. 

– Ρρωτοποριακό ζργο που εξζπλθξε και τουσ ίδιουσ και τουσ μακθτζσ.  

– Τζτοιεσ δράςεισ πρζπει να ενταχκοφν ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

– Να μζνει κάτι πιο δυναμικό για τθν επανάλθψθ και εξζλιξθ των 
δράςεων ςτο ςχολείο, περιςςότερθ επαφι.   

Κδιεσ ενκουςιϊδεισ 
αντιδράςεισ και ςε 
υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ. 
Ρεικαρχθμζνα τα παιδιά και 
εντυπωςιαςμζνα. Να μθν 
αποφεφγονται οι πλοφςιεσ 
περιοχζσ. Μεγάλθ θ ανάγκθ 
τθσ επαρχίασ.  
 

Κατανυκτικι ατμόςφαιρα, 
θςυχία ςυμμετοχι. 
Μακθτζσ, ενκουςιϊδθσ 
ςυμμετοχι. Μεγάλοσ ο 
αγϊνασ των δαςκάλων τθσ 
μουςικισ που ουςιαςτικά 
ιταν μόνοι τουσ. 
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– Να δίδεται ιςότιμοσ χρόνοσ ςτα επαγγζλματα. 

– Να ςυνεχιςτεί οπωςδιποτε. Κα ζχει ακόμθ μεγαλφτερθ επιτυχία. 

– Θ ςυνζχεια κζλει οργάνωςθ ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ παράγοντεσ και τον διμο. Ακόμθ και τα 
τοπικά ωδεία κα πρζπει να ενταχκοφν και αξιοποιιςουν τθν προςπάκεια και τθ δίψα των παιδιϊν. Και 
οι ενιλικεσ κζλουν εκπαίδευςθ που μπορεί να γίνει από τθ λυρικι. Το βράδυ να γίνεται παράςταςθ για 
μεγάλουσ. Θ ΕΛΣ δίδαξε επαγγελματιςμό και ομαδικι εργαςία. Θ παράςταςθ ξεκινάει από το ςτιςιμο 
τθσ ςκθνισ. Υπάρχει κζμα με τον πολιτιςμό ςτθν επαρχία. 

– Ιταν εντυπωςιακό ότι δίναμε αυτόγραφα 1-2 ϊρεσ. Να γίνει επαναςχεδιαςμόσ με βάςθ τθν εμπειρία 
που αποκτικθκε. Μεγάλθ απιχθςθ και δικαίωσ, θ επαρχία διψάει, να τρζξει ςε περιςςότερα ςχολεία.   

– Νοιϊςαμε όπωσ ο ουβάσ 

– Μεγάλο δϊρο για τα παιδιά υποβακμιςμζνων και απομακρυςμζνων περιοχϊν. 

– Μαγικι εμπειρία και για τα παιδιά και για εμάσ τουσ ίδιουσ. Εφτακόςια παιδιά και δεν ακουγόταν κιχ.  

– Να γίνεται το βράδυ παράςταςθ για μεγάλουσ με άλλο ζργο. 

– Να δουλευτεί λίγο ο τρόποσ παρουςίαςθσ των μουςικϊν και των μονωδϊν.  

– Να προετοιμαςτεί ζνα Follow up για τουσ δαςκάλουσ (μετά τθν παράςταςθ). 
 

3.9.2 Καλλιτεχνικοί Συντελεςτζσ 

Οι καλλιτεχνικοί ςυντελεςτζσ μαηί με τα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ πραγματοποίθςαν τθν περιοδεία ςτα ςχολεία που 
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα.  

Τα ακόλουκα αποτελοφν τθν αποδελτίωςθ είκοςι δφο ςυνεντεφξεων.  

Θ γενικι εντφπωςθ των ςυντελεςτϊν από τθν πορεία του προγράμματοσ είναι απόλυτα κετικι. Ωσ προσ τθν 
οργάνωςθ τθσ περιοδείασ οι απόψεισ γενικά είναι κετικζσ. Επιςθμάνκθκαν μικρά προβλιματα όπωσ το ότι 
κάποιεσ αποςτάςεισ ιταν μακρινζσ. Δεν υπιρξαν προβλιματα υποςτιριξθσ του προγράμματοσ. Το εκπαιδευτικό 
ζργο ιταν πολφ κετικό. Δόκθκαν ςυςςωρευμζνεσ γνϊςεισ ςτα παιδιά ενϊ παράλλθλα και οι ίδιοι οι ςυντελεςτζσ 
προςαρμοηόντουςαν και εξζλιςςαν τουσ εαυτοφσ τουσ. Το εκπαιδευτικό ζργο ιταν επιτυχζσ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Υπιρξαν λίγεσ περιπτϊςεισ αδιάφορων δαςκάλων αλλά πολφ ςυχνότερα ιταν ςυνεργάςιμοι. Ο 
αγχωμζνοσ διευκυντισ τισ περιςςότερεσ φορζσ ιταν ο αρτιότερα οργανωμζνοσ. 

Σχετικά με τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου κεωροφν ότι ιταν πολφτιμο, επρόκειτο για μια πολφ 
καλά προςαρμοςμζνθ διαςκευι του ζργου και πολφ καλι ςκθνοκεςία. Τα παιδιά ενκουςιάςτθκαν. Σε μια εποχι 
κρίςθσ προςφζρκθκε κάτι υπερβατικό. Οι μακθτζσ ικελαν να γίνουν μουςικοί, χορευτζσ, κλπ.  – επαγγελματίεσ 
τθσ όπερασ. Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων μακθτϊν παρατίκενται οριςμζνα 
ςχόλια: 

– Ρεικαρχθμζνα, εντυπωςιαςμζνα. 

– Εντυπωςιάςτθκαν από τα όργανα. Ιταν πρωτόγνωρο να παίηουν με τα όργανα. Ενκουςιϊδθ. 

– Κάτι καινοφριο. Στθν αρχι με απορία μετά με μεγάλο ενκουςιαςμό για τα διαφορετικά και νζα 
πράγματα που ζβλεπαν. 

– Καταπλθκτικι ανταπόκριςθ, τουσ υποδεχόντουςαν ςαν ςπουδαίουσ, τουσ υποδεχόντουςαν με κλαςςικι 
μουςικι. Είχαν request ςτο Facebook για να γίνουν φίλοι.  

– Τρομερι ανταπόκριςθ.  

– Θ δίψα των παιδιϊν ζβγαλε πολλά άλλα πράγματα και από τουσ ίδιουσ τουσ ςυντελεςτζσ. 

– Ενκουςιαςμζνα, ζτοιμα να ξεκινιςουν μακιματα βιολιοφ ι φλάουτου. 

– Ο βιωματικόσ τρόποσ ζβγαλε ςυναιςκιματα και από μικροφσ και από μεγάλουσ. Φοβερι δίψα. 

– Ενκουςιαςμόσ δεν υπιρξε διαφορά κζντρου- επαρχίασ. Κερμά και ηεςτά λόγω τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

– Μεγάλθ θ αγκαλιά μακθτϊν και δαςκάλων. 

– Το ευχαριςτικθκαν.  

– Κερμι υποδοχι, με προςιλωςθ. Είχαν απορίεσ για τα επαγγζλματα. 
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– Ρολφ αυκόρμθτα και εκπλθκτικά ενκουςιαςμζνα. Τουσ άρεςε πάρα πολφ θ μουςικι. 

– Τα παιδιά ζπαιρναν αυτοφςιο αυτό που τουσ ζδιναν οι ςυντελεςτζσ με τρόπο μαγικό.  

– Μικρότερο ενδιαφζρον ςε πλοφςιεσ περιοχζσ, περιςςότερο ςε απομακρυςμζνεσ. 

Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων δαςκάλων παρατίκενται οριςμζνα ςχόλια: 

– Να ςυνεχιςτεί. Το βράδυ να δίνεται παράςταςθ για τουσ ενιλικεσ  

– Μεγάλοσ αγϊνασ των δαςκάλων τθσ μουςικισ. Κινθτιριοσ μοχλόσ το πρόγραμμα. Μεγάλθ βοικεια για 
τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ. Οι δάςκαλοι μουςικισ ουςιαςτικά ιταν 
μόνοι τουσ. 

– Εντυπωςιάςτθκαν. 

– Ενκουςιϊδεισ. 

– Οι δάςκαλοι ςυγκινθμζνοι «τι ωραίο που ιταν αυτό!». 

– Ρολλοί δάςκαλοι ζκλαιγαν για αυτό που ζγινε και αυτά που πιραν τα παιδιά. Ο Διευκυντισ … ζκλαιγε με 
λυγμοφσ για αυτό που τουσ προςζφεραν. 

– Ραρακολουκοφςαν με προςοχι και προςιλωςθ. Υπιρξε χρόνοσ να εξθγιςουν πράγματα. 

– Ζδωςαν τον καλφτερό τουσ εαυτό κάποιοι δάςκαλοι. Τα προετοίμαςαν με τον καλφτερο τρόπο.  

– Οι δάςκαλοι μφθςαν τα παιδιά και τα ζφεραν όςο πιο κοντά μποροφν ςτθν τζχνθ. Θ μουςικι εκπαίδευςθ 
ςτθ χϊρα είναι αδιαβάκμθτθ. 

Οι τοπικζσ κοινωνίεσ υποδζχκθκαν κερμά τθν λυρικι. Εντυπωςίαςε ο πολυμελισ κίαςοσ και θ ΕΛΣ. Οι ςφλλογοι 
των γονζων ιταν φιλόξενοι και δοτικοί. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ ηθτικθκαν παραςτάςεισ και για μεγάλουσ. 

Λςχυρά ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου: 

– Θ εκπαίδευςθ τθσ πρϊτθσ μζρασ - θ δεφτερθ είναι το κεραςάκι ςτθν τοφρτα. 

– Θ διαδραςτικότθτα (θ επαφι με παιδιά).  

– Θ πρϊτθ μζρα και θ παράςταςθ (όλο το πακζτο). 

– Θ προςζγγιςθ των παιδιϊν με τον χϊρο τθσ όπερασ. 

– Θ διαδραςτικι επαφι με μουςικοφσ και όργανα. 

– Το εκπαιδευτικό κομμάτι που υλοποίθςαν βιωματικά. Ο νζοσ τρόποσ εκπαίδευςθσ που ζχει απλωκεί 
μζςω του παιχνιδιοφ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 

– Ο ενκουςιαςμόσ των παιδιϊν μετά τθν παράςταςθ. 

– Ρϊσ μεταμορφϊνονταν οι κανονικοί άνκρωποι ςε καλλιτζχνεσ. 

Αδφνατα ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου: 

– Τουσ βλζπει μόνο ζνα ςτα δεκαπζντε ςχολεία.  

– Απουςίαηαν πολλζσ μζρεσ από το ςπίτι. 

– Οι ελλείψεισ ςε υποδομζσ και χϊρουσ. 

– Συμμετοχι περιςςότερων παιδιϊν και μεγαλφτεροι χϊροι 

– Οι χϊροι ιταν πολφ μικροί  

Εντυπωςιακότερο ἠ/και ςθμαντικότερο ςτοιχείο του προγράμματοσ κεωροφνται: θ όλθ περιοδεία, θ ςυνεργαςία 
μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ, θ υποδοχι από τθν τοπικι κοινωνία. Ο τρόποσ που τραγουδοφςαν οι μονωδοί. Ο 
ςυνδυαςμόσ των τεχνϊν και των επαγγελμάτων για μια παράςταςθ. 

Σχετικά με τα «προβλιματα που ενδεχόμενα προζκυψαν/ςθμεία βελτίωςθσ και προτάςεισ» οι ςυντελεςτζσ 
αναφζρκθκαν κυρίωσ ςτουσ χϊρουσ.  

Δεν αναφζρκθκαν ιδιαίτερα προβλιματα ςχετικά με τθν ειδικότθτα των ερωτϊμενων.  

Κεωροφν ότι το Ρρόγραμμα πζτυχε απόλυτα τουσ ςτόχουσ του.  
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Τα ςτοιχεία του Ρρογράμματοσ που εντυπωςίαςαν τουσ ςυντελεςτζσ ιταν, θ ςυγκίνθςθ από μικροφσ και 
μεγάλουσ, θ ςυμμετοχι των παιδιϊν, θ δεκτικότθτα και ανταπόκριςθ των παιδιϊν ςτθν επαρχία (1-2 ϊρεσ ζδιναν 
αυτόγραφα). Ωσ ποιο ςθμαντικό ςτοιχείο του Ρρογράμματοσ κεωρείται θ διαδραςτικότθτα.  

Οριςμζνα από τα ελεφκερα ςχόλια ιταν: 

– Να πάει ςε περιςςότερα ςχολεία.  

– Να υπάρξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τουσ μεγάλουσ. Το πρωί οι μικροί, το βράδυ οι μεγάλοι.  

– Ζγιναν πράγματα που δεν περίμεναν. Θ προετοιμαςία ςε όλα τα ςχολεία τζλεια.  

– Δόκθκαν πολλζσ γνϊςεισ ςτα παιδιά. Να ςυνεχιςτεί οπωςδιποτε.  

– Να γίνει επιλογι των ςχολείων με κριτιρια τθν επόμενθ χρονιά. 

– Επιτυχθμζνθ θ περιοδεία. 2-3 προβλθματάκια που ξεπεράςτθκαν. 

– Επαναςχεδιαςμόσ με βάςθ τθν εμπειρία που αποκτικθκε. 

– Θ καλφτερθ δουλειά που ζχει δει κανείσ. 

– Είναι ζτοιμοι να εξελίξουν τα καλφτερα ςτοιχεία του προγράμματοσ 
ςε ςυνεργαςία με μουςικοφσ και μονωδοφσ. 

– Ρεριςςότεροσ χρόνοσ, περιςςότερα τμιματα.  

– Να γίνει ςεμινάριο προετοιμαςίασ ςτουσ ςυντελεςτζσ και για το ζργο και τθ μουςικι.  

– Να δουλευτεί λίγο ο τρόποσ προςζγγιςθσ των μονωδϊν και των μουςικϊν. Να εξελίξουν τον τρόπο 
παρουςίαςισ τουσ για ουςιαςτικότερθ επαφι με παιδιά. Το ίδιο και οι τεχνικοί.  

 
 

3.9.3 Στελζχθ ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ και ΕΥΤΟΡ  

Θ εμπλοκι των ςτελεχϊν τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Τομζα Ρολιτιςμοφ (ΕΥΤΟΡ), αφοροφςε ςτθ ροι τθσ 
χρθματοδότθςισ του ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ του. Κατά τισ διαδικαςίεσ αυτζσ δεν 
δθμιουργικθκε οποιοδιποτε πρόβλθμα, υπιρξε ομαλι ροι των διαδικαςιϊν και τιρθςθ των 
χρονοδιαγραμμάτων.   

Τα ςτελζχθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ & Δια Βίου 
Μάκθςθ» (ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ) είχαν τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ του ζργου από το ςφςτθμα διαχείριςθσ. Σφμφωνα 
με το ςφςτθμα υπιρξε ομαλι ροι των διαδικαςιϊν, τιρθςθ των προκεςμιϊν και θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου ιταν ςφμφωνθ με τα χρονοδιαγράμματα. Οι υποχρεϊςεισ του δικαιοφχου ωσ προσ τθ 
δθμοςιότθτα του Ρρογράμματοσ τθρικθκαν κατά γράμμα, με τθν πραγματοποίθςθ των θμερίδων, τθ δθμιουργία 
και λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ, το ζντυπο υλικό, το διαφθμιςτικό υλικό (μπλουηάκια, καπελάκια) κλπ. 

Θ εικόνα των ςτελεχϊν τθσ ΕΥΔ ωσ προσ το εκπαιδευτικό ζργο που προςζφερε το πρόγραμμα ςτουσ μακθτζσ και 
δαςκάλουσ είναι κετικι. Το ζργο περιζχει καινοτόμα ςτοιχεία, το δε διαδραςτικό περιεχόμενο του ζργου, το 
οποίο εντυπωςίαςε τουσ μακθτζσ, κεωρείται ςθμαντικό -ιςχυρό ςθμείο του προγράμματοσ. Δεν ζχει εντοπιςτεί 
κάποιο αδφναμο ςθμείο ςτο ζργο. Το ζργο είχε κερμι υποδοχι από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και ευρεία 
δθμοςιότθτα ςτα social media. Οι προτάςεισ των ςτελεχϊν περιλαμβάνουν τθν εξζταςθ ςεναρίων 
αυτοχρθματοδότθςθσ του ζργου κακϊσ και τθ διερεφνθςθ υλοποίθςισ του και ςε ιδιωτικά ςχολεία.  

 

3.9.4 Στελζχθ ΥΡΕΡΘ και ΥΡΡΟ 

Τα ςτελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, το οποίο ζχει τθν ευκφνθ και τον ζλεγχο όλων των 
δραςτθριοτιτων που ζχουν ςχζςθ με τα ςχολεία, ενεπλάκθςαν ςτο πρόγραμμα τόςο ωσ προσ τα διοικθτικά 
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ όςο και με τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ ςτισ περιφζρειεσ πρωτοβάκμιασ, ςχολεία 
των οποίων ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα.   

Κατά τισ επικοινωνίεσ με τα ςχολεία διαπιςτϊκθκε ότι υπιρξε μεγάλο ενδιαφζρον ςυμμετοχισ των ςχολείων ςτο 
πρόγραμμα, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από το πλικοσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ. Ωςτόςο διαπιςτϊκθκε ότι 
πολλά ςχολεία κεωροφν το είδοσ (όπερα) «δφςκολο» και οι περιοχζσ που αδιαφόρθςαν για το πρόγραμμα ιταν 
αρκετζσ.  

Το ζργο είχε κερμι υποδοχι 
από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και 
ευρεία δθμοςιότθτα ςτα 
social media. 
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Τα ςχολεία που ςυμμετείχαν είχαν επαρκι πλθροφόρθςθ και οργανϊκθκαν ςωςτά. Είχαν κάνει γενικϊσ ςωςτι 
προετοιμαςία. Κατά το διιμερο υλοποίθςθσ το ωρολόγιο πρόγραμμα των ςχολείων άλλαξε. 

Τα ςχολεία δεν χρειάςτθκαν περαιτζρω υποςτιριξθ εκτόσ των οδθγιϊν που είχαν δοκεί και ιταν ςαφείσ και 
αφοροφςαν πρακτικά και τυπικά ηθτιματα. 

Οι εντυπϊςεισ μετά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ιταν κετικότατεσ. Υπιρξε ενκουςιαςμόσ. Ιταν το γεγονόσ 
τθσ πόλθσ ςε κάκε πόλθ. Δόκθκε μεγάλθ δθμοςιότθτα από τα τοπικά ΜΜΕ. Δεν υπιρξαν αρνθτικά ςχόλια.  

Το εκπαιδευτικό ζργο που παριχκθ ιταν απόλυτα εναρμονιςμζνο με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΑΕΡ 
που ςτοχεφουν και ηθτοφν τθν ενεργθτικι και βιωματικι ςχζςθ των μακθτϊν. Ρρόςκεςε ςτθν ενεργό μάκθςθ. Τα 
παιδιά ιταν «κακθλωμζνα».  Υπιρξε κετικι ςυμμετοχι και των εκπαιδευτικϊν. 

Σχετικά με προβλιματα που ενδεχόμενα προζκυψαν και τισ λφςεισ που δόκθκαν, αυτά αφοροφν ςε ςχολεία που 
δε διζκεταν τισ ςωςτζσ προδιαγραφζσ ςτισ αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων. Τα προβλιματα αντιμετωπίςτθκαν ςε 

ςυνεργαςία με τον Διμο. 

Δεν υπάρχουν ςθμεία βελτίωςθσ κα προτάςεισ. Θ ςυνεργαςία με τθν ΕΛΣ ςε 
ςχζςθ με τισ αναγκαίεσ διοικθτικζσ πράξεισ και εγκρίςεισ ιταν πολφ καλι.  

Δυνατό ςθμείο του Ρρογράμματοσ κεωρείται θ ενεργι ςυμμετοχι των 
μακθτϊν, θ προςζγγιςθ-μάκθςθ πολλϊν αντικειμζνων και θ ηωντανι ορχιςτρα.  

Αδφναμο ςθμείο του Ρρογράμματοσ κεωροφνται οι περιοριςμζνοι χϊροι που 
δεν επζτρεψαν τθν παρουςία γονζων. 

Ο χρονοπρογραμματιςμόσ τθρικθκε ςτο ακζραιο. 

Σε ότι αφορά ςτα ςτελζχθ του ΥΡΕΡΚ δεν υπιρξε πρόβλθμα κατά τθ διαχείριςθ 
του ζργου. Οι οδθγίεσ δόκθκαν ςτα ςχολεία μζςω των περιφερειακϊν 
διευκυντϊν.  

Τα ςτελζχθ του υπουργείου παιδείασ κα πρότειναν όχι απλϊσ τθ ςυνζχιςθ του Ρρογράμματοσ αλλά και τθ 
κεςμοκζτθςι και επζκταςι του ςε περιςςότερα ςχολεία.  

Θ εμπλοκι των ςτελεχϊν του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ αφοροφςε μόνο οικονομικά ηθτιματα 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ όπωσ ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν και θ αποςτολι τουσ ςτθ Δ/νςθ 
Οικονομικϊν Υποκζςεων του Υπουργείου. Κατά τισ διαδικαςίεσ αυτζσ δεν δθμιουργικθκε οποιοδιποτε 
πρόβλθμα και δεν ςθμειϊκθκε κάποια δυςλειτουργία. Αντικζτωσ υπιρξε ςυνζπεια και ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ 
και τα χρονοδιαγράμματα.       

 

3.9.5 Εκπαιδευτικοί -δάςκαλοι 

Θ γενικι εντφπωςθ των δαςκάλων για το πρόγραμμα είναι απόλυτα κετικι. Οριςμζνα από τα ςχόλια ιταν: 
τυχερά τα παιδιά που ιρκαν ςε επαφι με αυτό το είδοσ του κεάτρου, μία πρωτόγνωρθ εμπειρία των παιδιϊν 
που μπορεί να μθ ξαναηιςουν, υπιρξε ςυνζχεια και αρμονία, πολφ καλά οργανωμζνθ θ ομάδα τθσ ΕΛΣ, 
ςθμαντικό ςυμβάν για δαςκάλουσ και παιδιά, εντυπωςίαςε τθν πόλθ, ενκουςίαςε τα παιδιά το ότι τα δικά τουσ 
αντικείμενα ιταν μζροσ τθσ παράςταςθσ (πανό, φανάρι κλπ υλικά), εκπλθκτικά αυτά που ςυνζβθςαν, δεν ιταν 
μόνο οι δφο μζρεσ  διιρκθςε όλθ τθν υπόλοιπθ χρονιά. 

Θ οργάνωςθ του προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου κρίκθκε άψογθ.  

Δεν υπιρξε ανάγκθ πρόςκετθσ υποςτιριξθσ του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Σχετικά με το «δζςιμο» του προγράμματοσ με το ολοιμερο ςχολείο με ΕΑΕΡ, τα ςχόλια ιταν: δζνει απόλυτα 
λόγω των ειδικοτιτων, ζγινε καλφτερθ και θ οργάνωςθ των μακθμάτων, δζνει με το ΕΑΕΡ δεν ταιριάηει απλϊσ 
αλλά είναι απαραίτθτο, είναι ο νζοσ τρόποσ διδαςκαλίασ, ιδανικό δζνει όλεσ τισ ειδικότθτεσ ςτο κοινό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου:  

– Αναπάντεχα ωραίο, δεν το είχαν ξαναηιςει τα παιδιά.  

– Εντυπωςιακό, γεμάτο ςυναιςκιματα, ποιοτικό μουςικό κζατρο, πρωτόγνωρθ θ επαφι με μουςικοφσ 
όργανα και μονωδοφσ.  

– Κα επιλζξουν (ς.ς. οι μακθτζσ) ςυνειδθτά να ξαναδοφν όπερα ςτο μζλλον.  

Το εκπαιδευτικό ζργο 
που παριχκθ ιταν 
απόλυτα εναρμονιςμζνο 
με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του ΕΑΕΡ 
που ςτοχεφουν και 
ηθτοφν τθν ενεργθτικι 
και βιωματικι ςχζςθ των 
μακθτϊν. Ρρόςκεςε 
ςτθν ενεργό μάκθςθ. 
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– Ζμακαν πολλά για μουςικι, τραγοφδι, επαγγζλματα, ιςτορικά ςτοιχεία …  

– Ρολφ ςωςτι επιλογι ζργου και διαςκευι.  

– Το ςυηθτοφςαν για πολφ καιρό μετά.  

– Καταπλθκτικζσ οι καλλιτεχνικζσ εκπαιδεφτριεσ.  

– Απόλυτα άρτιο και πολφ προςεγμζνο, ςφνκετο και εντυπωςιακό αλλά και απλό για τα παιδιά. 
Ανεβάςαμε τον μαγικό αυλό, ζντονθ ςυηιτθςθ ςε όλθ τθν πόλθ.  

– Είδοσ τζχνθσ που δζνει πολλζσ ειδικότθτεσ.  

– Θ ςφνκεςθ του προγράμματοσ από όλα τα ςυνεργεία αυτά που δεν φαίνονται, τα πίςω από τθν 
παράςταςθ, ιταν εντυπωςιακό.  

– Τα παιδιά ςτθν αρχι (ς.ς. ςτθν εξαγγελία) γελοφςαν μετά κανζνα δεν γελοφςε.  

– Εντυπωςιακό το φάςμα των χρωμάτων και των ιχων.  

– Άλλαξε θ ματιά των παιδιϊν προσ το ςχολείο. Εντυπωςιακζσ οι αίκουςεσ χωρίσ κρανία.  

– Ραρά τθ δυςκολία του είδουσ θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ιταν ευχάριςτθ λόγω τθσ διαδραςτικότθτασ. 
Άνοιξε το ςχολείο, ιταν το εργαλείο για το ανοιχτό ςχολείο.  

– Ζμακαν και τα παιδιά και οι δάςκαλοι.  

– Ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ 

Ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τα ςχόλια ιταν κετικά ενϊ υπιρξε ενκουςιαςμόσ κατά τθ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία προετοιμαςίασ.   

Ωσ προσ  χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων, υπιρξε επίςθσ ενκουςιαςμόσ με τουσ μονωδοφσ, 
τουσ μουςικοφσ και όργανα, μαζςτρο όπωσ και τθ δεφτερθ μζρα με τον φωτιςμό και τα υπόλοιπα. Άλλα ςχόλια 
ιταν: Τα οφζλθ ιταν πολλά και για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Άγγιξε τθν ψυχι και τθν καρδιά των παιδιϊν. Ζκαναν 
δικι τουσ παράςταςθ ςτο δθμοτικό κζατρο Χίου, μελζτθςε και θ δαςκάλα. Ραρακολουκοφςαν τον μαζςτρο με 
ανοιχτό το ςτόμα. Τεράςτια ςυμμετοχι. Οι εκπαιδευτικοί πιραν ιδζεσ και αίςκθςθ από μια καλά οργανωμζνθ 
παράςταςθ. Επαγγελματιςμόσ των ςυντελεςτϊν, τα παιδιά κυμοφνται τα πάντα με λεπτομζρειεσ. Ιταν μια 
μαγεία. Αντί για Σιςζ και ουβά ζγιναν ίνδαλμα οι μονωδοί. Φάνθκε το πωσ μποροφν να δθμιουργθκοφν νζα 
πρότυπα για τα παιδιά. Μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτα παιδιά ποφ ζηθςαν το διαδραςτικό και τα υπόλοιπα. 
Ζντονθ εμπειρία για τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Λςχυρά ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου ιταν: 

– Το διαδραςτικό.  

– Θ γνωριμία με ςυντελεςτζσ με κορφφωςθ τθν παράςταςθ.  

– Θ ομαδικότθτα και θ ςυνεργαςία των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ. 

– Θ οργάνωςθ, θ ςυνεργαςία, θ επαφι με το τεχνικό μζροσ.  

– Θ όλθ παρουςίαςθ και ο ςεβαςμόσ ςτον κεατι.  

– Ο ςχεδιαςμόσ, θ ιδζα, οι πολλζσ ειδικότθτεσ.  

Αδφναμα ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου 

– Δεν υπιρξαν αδφναμα ςθμεία. 

– Ιταν κάτι μεμονωμζνο και ςφντομο. 

– Ο χϊροσ. 

– Χρειάηεται άλλθ μια μζρα με κεατρικό παιχνίδι.  

– Ρεριςςότερθ εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ.   

– Να ςυμμετείχαν όλα τα παιδιά του ςχολείου. 

Ωσ προσ τα προβλιματα που ενδεχόμενα προζκυψαν: 

– Δεν υπιρξαν προβλιματα. 

– Στθν αρχικι επικοινωνία οι δάςκαλοι δεν κατάλαβαν ότι πρζπει να κάνουν ςυγκεκριμζνα πράγματα.  
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– Μικρι θ ςκθνι του ςχολείου.  

– Γκρίνια των παιδιϊν που δεν ζδωςαν οι γονείσ τουσ άδεια να φωτογραφθκοφν. 

Ελεφκερα ςχόλια, ςθμεία βελτίωςθσ κα προτάςεισ: 

– Υπιρξε ενκουςιαςμόσ και ςτουσ γονείσ.  

– Ρεριςςότερεσ μζρεσ, περιςςότεροι μακθτζσ, περιςςότεροι εκπαιδευτικοί.  

– Να μιλοφςαν περιςςότερο κάποιοι ςυντελεςτζσ π.χ. για τον φωτιςμό.  

– Να ςυμμετζχουν τα παιδιά από τθ Γ’ τάξθ και πάνω.  

– Να ςυνεχιςτεί. 

– Να ςυμμετείχαν περιςςότερα ςχολεία.  

– Να ξαναγίνει. Να κακιερωκεί ωσ εργαλείο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

– Να επεκτακεί και ςε άλλεσ μορφζσ τζχνθσ. 

 

3.9.6 Εκπαιδευτικοί -διευκυντζσ 

Θ γενικι εντφπωςθ και των διευκυντϊν για το πρόγραμμα ιταν πολφ κετικι. Κεωροφν ότι υπιρξε μεγάλο όφελοσ 
για τουσ μακθτζσ. Οριςμζνοι κεωροφν το πρόγραμμα «ότι καλφτερο ζχει γίνει ςτο ςχολείο τα τελευταία χρόνια». 
Θ οργάνωςθ του προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου κεωρείται τζλεια –άριςτθ. 

Στα κζματα υποςτιριξθσ του προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςε οριςμζνα ςχολεία χρειάςτθκε να 
ηθτθκεί χϊροσ για τθν παράςταςθ από τον διμο ι να πραγματοποιθκεί ςε χϊρο άλλου ςχολείου. Ωσ προσ τθ 
φιλοξενία ςε οριςμζνεσ περιοχζσ ενεργοποιικθκαν και οι γονείσ με δικι τουσ πρωτοβουλία. 

Ωσ προσ τθ ςχζςθ του προγράμματοσ με το ολοιμερο ςχολείο με ΕΑΕΡ και τον 
πολιτιςμό γενικά, οριςμζνα ςχόλια ιταν:    

– Δζνει πάρα πολφ λόγω των ειδικοτιτων.  

– Επιμορφϊνονται όλοι οι δάςκαλοι. 

– Να γίνεται ςυςτθματικά και ςε οργανωμζνθ βάςθ, υπάρχει χρόνοσ (Σ.Σ. 
ςε  ςχζςθ με τθν φλθ και το ωρολόγιο πρόγραμμα)  

– Τα παιδιά διδάςκονται χωρίσ να καταλαβαίνουν ότι διδάςκονται.  

– Ρρότυπο προγράμματοσ, υπόδειγμα για ότι μελλοντικό.  

– Δεν κα ξαναπεράςει  τζτοιο πρόγραμμα. 

Ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, οριςμζνα ςχόλια ιταν:    

– Ρρωτόγνωρο για τα παιδιά. Φανταςτικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

– Άρτιο και για μακθτζσ και για εκπαιδευτικοφσ.  

– Οι εκπαιδευτικοί πιραν πoλλζσ ιδζεσ.  

– Απομυκοποίθςθ του ότι είναι κάτι ξζνο, θ όπερα μπορεί να γίνει οικεία.  

Σχετικά με τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, οι διευκυντζσ κεωροφν ότι ιταν επαρκζςτατο όπωσ και οι 
οδθγίεσ και κα βοικθςε τθν οργάνωςθ των δικϊν τουσ παραςτάςεων. Οριςμζνοι ςθμειϊνουν ότι υπιρξε πίεςθ 
χρόνου για να το μελετιςουν και να φτιάξουν τα δικά τουσ υλικά. 

Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων μακθτϊν και δαςκάλων, οριςμζνα ςχόλια ιταν:    

– Στθν αρχι υπιρξε καχυποψία και ενδοιαςμοί, μετά ζνα μινα τα παιδιά οργανϊνουν ακόμθ παιχνίδια 
ςτθν αυλι για τθν όπερα. 

– Ενεργθτικοί οι μακθτζσ, πρόςεχαν, ιταν προςθλωμζνοι. 

– Ενκουςιϊδθσ ςυμμετοχι από παιδιά και δαςκάλουσ.  

– Ιταν ζνα μάκθμα διαφορετικό από τα άλλα, κετικότατο και για τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

– Για ζνα μινα το ςχολείο άκουγε όπερα από τα μεγάφωνα ςτα διαλλείματα.  

Τα παιδιά διδάςκονται 
χωρίσ να καταλαβαίνουν 
ότι διδάςκονται. 
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– Ακόμθ και τα γενικϊσ αδιάφορα παιδιά ζγιναν οι καλφτεροι ςυμμετζχοντεσ.  

– Υπζροχθ ατμόςφαιρα ςτο ςχολείο. Ρεριρρζουςα ατμόςφαιρα ομορφιάσ και ευτυχίασ ςτο ςχολείο. 
Τραγουδοφςαν για πολφ καιρό όπερα.  

– Πλοι βρζκθκαν αλλοφ, ςε ζναν άλλο κόςμο.  

Λςχυρά ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου ςφμφωνα με τθν άποψθ των διευκυντϊν των 
ςχολείων, ιταν: 

– Το διαδραςτικό και θ άμεςθ επαφι.  

– Θ παράςταςθ και θ γνωριμία με τθν όπερα. 

– Τα είδθ τθσ μουςικισ ζκφραςθσ. 

– Το ότι το πρόγραμμα ιταν μελετθμζνο ςε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ. 

– Θ ςφνδεςθ βιωματικοφ με κεωρθτικό.  

– Τα πρόςωπα των παιδιϊν τθσ χορωδίασ ςτο τραγοφδι τουσ.  

– Πλα είχαν τθ δικι τουσ δφναμθ και το διαδραςτικό και θ παράςταςθ. 

– Ο επαγγελματιςμόσ των ςυντελεςτϊν. Το πλιρεσ επιτελείο τθσ ΕΛΣ. 

– Θ ζνωςθ (μίγμα) των τεχνϊν.  

– Θ επαφι με τα όργανα. Θ επαφι με ςυντελεςτζσ τόςων ειδικοτιτων.  

– Το ότι διαςκζδαηαν και οι ίδιοι οι ςυντελεςτζσ. 

Αδφναμα ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου, ιταν: 

– Δεν υπιρξαν αδφναμα ςθμεία. 

– Μςωσ το υλικό ζπρεπε να δοκεί νωρίτερα ςτα ςχολεία 

– Το ότι είναι κάτι αποςπαςματικό.  

– Ο χϊροσ. Ιταν μικρι θ αίκουςα. 

– Να εμπλακοφν περιςςότερεσ τάξεισ. 

Ωσ προσ τα προβλιματα που ενδεχόμενα προζκυψαν: 

– Δεν υπιρξαν προβλιματα.  

– Τα παιδιά με τουσ γονείσ τουσ που δε ζδωςαν άδεια φωτογράφιςισ τουσ. 

Ειδικά προβλιματα αλλά και ικανοποίθςθ επειδι αυτά ξεπεράςτθκαν ιταν: θ καταιγίδα τθ νφχτα πριν τθν 
παράςταςθ ςτο Λεωνίδιο (τθν οποία παρακολοφκθςαν τελικά 600 μακθτζσ και 100 εκπαιδευτικοί), ςτθ Δράμα 
όπου φιλοξζνθςαν 200 επιπλζον παιδιά κλπ. 

Οριςμζνα από τα ελεφκερα ςχόλια, ςθμεία βελτίωςθσ κα προτάςεισ, ιταν: 

– Να ξανάρκει. Να γίνει ςε όλα τα ςχολεία.  

– Υπιρχε διαφορά ανάμεςα ςτα παιδιά άλλων ςχολείων που δεν ιταν ςτθν προετοιμαςία.  

– Το διαδραςτικό να επεκτεινόταν κατά μία μζρα.  

– Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν παράςταςθ.  

– Συνζχιςαν με δικι τουσ παράςταςθ του μαγικοφ αυλοφ με μάςκεσ κουςτοφμια μονωδοφσ και χορωδία. 
Είχε πολφ τρζξιμο αλλά ευχαρίςτωσ κα το ξανακάναμε.  

– Πλο το ςυνεργείο άψογο.  

– Τα παιδιά που ιταν ςτθν προετοιμαςία το ηοφςαν.  

– Μετά από αυτό δθμιουργικθκε χορωδία ςτο ςχολείο.  

– Να το παρακολουκοφςαν περιςςότεροι. Να υπάρξει ςυνζχεια και να πάει και ςτο γυμνάςιο.  

– Τραγουδοφςαν όπερα και οι γονείσ ςτο προαφλιο.  
 



3.10 Ημερίδα 

Θ θμερίδα με μια ματιά 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10.1 Αποδελτίωςθ Ερωτθματολογίων Ημερίδασ 

Θ πρϊτθ θμερίδα διοργανϊκθκε από τθν ΕΛΣ ςτο κζατρο Ολφμπια το Σάββατο 1θ Δεκεμβρίου 2012. Στθν 
θμερίδα παρουςιάςτθκαν ο εκπαιδευτικόσ χαρακτιρασ τθσ όπερασ, το κζμα τθσ διάδραςθσ των παιδιϊν ςτισ 
παραςτατικζσ τζχνεσ, κακϊσ και θ ζωσ τότε πρόοδοσ και επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του προγράμματοσ. 

Θ δεφτερθ θμερίδα  που διοργάνωςε θ ΕΛΣ, διεξιχκθ επίςθσ ςτο  Κζατρο Ολφμπια, ςτισ 11 Λουνίου 2013.  Τθν 
θμερίδα παρακολοφκθςαν δφο ςτελζχθ του αναδόχου του ζργου. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ θμερίδασ παραδόκθκαν 
ςτουσ διοργανωτζσ προσ ςυμπλιρωςθ τετρακόςια (400) ερωτθματολόγια από τα οποία επεςτράφθςαν 
ςυμπλθρωμζνα από τουσ ςυνζδρουσ τα εκατό είκοςι τρία (123). Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ατόμων που 
παρακολοφκθςε τθν θμερίδα δεν ξεπερνοφςε τα τετρακόςια άτομα και ςε κάκε περίπτωςθ το δείγμα είναι 
επαρκζσ. Υπόδειγμα των ερωτθματολογίων παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα 2 ενϊ το πρόγραμμά τθσ ςτο 
Ραράρτθμα 5. 

Οι ςυμμετζχοντεσ που ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια ιταν κατά φφλο 77% γυναίκεσ και το υπόλοιπο 23% 
άνδρεσ. Το 43% του ςυνόλου είχαν ςυμμετάςχει και ςτθν πρϊτθ θμερίδα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ 
ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία”.  

Στθν καταλλθλότθτα του χϊρου διεξαγωγισ τθσ θμερίδασ ιδιαίτερα υψθλι βακμολογία ( από 8-10, ςε κλίμακα 0-
10) ζδωςε το 96% των ςυμμετεχόντων ενϊ ςτθν οργάνωςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ (οπτικοακουςτικά μζςα, 
χριςθ Θ/Υ, κλπ) το αντίςτοιχο ποςοςτό ιταν 94%. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ ιταν 
επίςθσ ιδιαιτζρωσ υψθλι 98%.  

Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ θμερίδασ κρίκθκε ιδιαίτερα ικανοποιθτικόσ από το 88% τουσ δείγματοσ. Θ δομι και 
θ κεματικι οργάνωςθ τθσ θμερίδασ ιταν «πολφ καλι» ςε ποςοςτό 82% και «καλι» ςε 16%. Θ διάρκεια τθσ 
θμερίδασ ιταν ιδιαίτερα επαρκισ για τθ ςυνολικι παρουςίαςθ του προγράμματοσ και των μζχρι ςτιγμισ 
αποτελεςμάτων του ςε ποςοςτό 91% ενϊ θ παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ για το πρόγραμμα κρίνεται χριςιμθ και 
αποτελεςματικι για τθ ςυνζχεια του προγράμματοσ με ποςοςτό 94%. 

Θ ποιότθτα τθσ παρουςίαςθσ τθσ θμερίδασ ζχει επίςθσ ιδιαίτερα υψθλι βακμολογία από το 97% των 
ςυμμετεχόντων.   

Οι περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ (40%) παρακολοφκθςαν τθν θμερίδα  για ενθμερωτικοφσ, 
εκπαιδευτικοφσ και επιμορφωτικοφσ λόγουσ, 20% για επαγγελματικοφσ ενϊ το 13% ιταν γονείσ παιδιϊν που 
ςυμμετείχαν ςτθ χορωδία.  

Οι αρχικζσ προςδοκίεσ όςον αφορά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν θμερίδα ικανοποιικθκαν βακμό «πολφ» από το 63% 
και «αρκετά» από το 35%. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ θμερίδασ ιταν 95%.  Τθ ςυνζχιςθ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία” κα τθν πρότεινε το 99% των 
ςυμμετεχόντων.  

Τα ςχόλια ωσ προσ τθν εντφπωςθ που αποκόμιςαν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν θμερίδα κατά ςειρά ιταν: 

– Άριςτθ-Άψογθ-Εξαιρετικι.  

– Ρολφ καλι, ενδιαφζρουςα.  

– Κετικι, καλι. 

– Ενδιαφζρον, πρωτοποριακό, καινοτόμο πρόγραμμα.  

– Σθμαντικό πρόγραμμα να ςυνεχιςτεί.  

– Θ διαδραςτικότθτα ςτθν επαφι των παιδιϊν με το λυρικό κζατρο.  

– Το μεράκι των ςυντελεςτϊν.  

– Σωςτι ςοβαρι δουλειά με αγάπθ ςτα παιδιά.  

– Ενίςχυςθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ τζχνθσ ςτα ςχολεία.  

Κατά τθ ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα το 93% δεν αντιμετϊπιςε προβλιματα., ενϊ για το υπόλοιπο 7% ωσ 
προβλιματα αναφζρκθκαν, οι υποδομζσ και ο φωτιςμόσ (από δφο άτομα για να κρατοφν ςθμειϊςεισ), θ ϊρα 
διεξαγωγισ (δφο εκπαιδευτικϊν που είχαν εργαςία και ςτο ςχολείο), ο κλιματιςμόσ (ζνα άτομο) και ωσ προσ τθ 
δθμοςιότθτα (δεν είχε ενθμερωκεί ζνα άτομο). 

Θ θμερίδα, ενδεχομζνωσ, κα μποροφςε να βελτιωκεί ςτα ακόλουκα ςθμεία: 

– Δεν υπάρχουν αδφνατα ςθμεία. 
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– Να ςυμμετείχαν περιςςότερα παιδιά. 

– Δθμοςιοποίθςθ. 

– Ρεριςςότερεσ ςυνεντεφξεισ-κατακζςεισ εμπειριϊν των εκπαιδευτικϊν. 

– Να μειωκεί θ διάρκεια τθσ θμερίδασ. 

– Να γίνονται εργαςτιρια. 

– Να μειωκεί ο χρόνοσ προςζλευςθσ και αναμονισ μεταξφ των ενοτιτων τθσ θμερίδασ. 

– Ρεριςςότεροσ διάλογοσ. 

Το δυνατότερο ςθμείο (μια αναφορά) τθσ Θμερίδασ ιταν:   

– Θ παράςταςθ. 

– Το βίντεο που προβλικθκε. 

– Οι ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο πρόγραμμα. 

– Ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ. 

– Ομιλίεσ-εμπειρίεσ. 

– Οι εντυπϊςεισ των παιδιϊν. 

– Ομιλίεσ αρχιμουςικϊν. 

– Θ ςυηιτθςθ. 

Θ ποιότθτα τθσ εςτίαςθσ ιταν άψογθ.  

Από τισ ερωτιςεισ μόνο προσ εκπαιδευτικοφσ φαίνεται ότι το 83% αυτϊν προζρχονται από ςχολείο που δεν ζχει 
υλοποιθκεί το πρόγραμμα. Το 99% αυτϊν κα επικυμοφςαν να υλοποιθκεί ςτο μζλλον, το πρόγραμμα, ςτα 
ςχολεία ςτα οποία εργάηονται.   

Τζλοσ το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που είχαν ζρκει για να παρακολουκιςουν τθν Θμερίδα από περιοχζσ εκτόσ 
Νομοφ Αττικισ, είχε μείνει ευχαριςτθμζνο από τισ υπθρεςίεσ διαμονισ και εςτίαςθσ που παρείχε θ ΕΛΣ ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Θμερίδασ. 
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3.11 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 
ανά άξονα προτεραιότθτασ 

Τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ δε διαφοροποιοφνται ςχεδόν κακόλου μεταξφ των αξόνων 
προτεραιότθτασ. Ειδικότερα οι άξονεσ ζνα και δφο, ςτουσ οποίουσ ανικουν θ πολφ μεγάλθ πλειοψθφία των 
ςχολείων που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, περιζχουν ςχεδόν πανομοιότυπα ποςοςτά. Αυτό οφείλεται κυρίωσ 
ςτο γεγονόσ ότι θ ΕΛΣ διατιρθςε παντοφ τα ίδια ποιοτικά χαρακτθριςτικά αντιμετωπίηοντασ με τον ίδιο ςεβαςμό 
όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ και βεβαίωσ ςτθν τιρθςθ του ίδιου προγραμματιςμοφ. 

Οι διαφοροποιιςεισ των ςχολείων του τρίτου άξονα, όπου υπάρχουν ςχετικά κετικότερεσ απαντιςεισ, εν μζρει 
οφείλονται ςτθ μεγαλφτερθ ανάγκθ των κατοίκων των απομακρυςμζνων ι/και υποβακμιςμζνων περιοχϊν να 
υλοποιοφνται ποιοτικά πολιτιςτικά γεγονότα ςτθν περιοχι τουσ. Ο μικρόσ αρικμόσ των ςχολείων του άξονα τρία 
που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα (τρία ςε ςφνολο εβδομιντα) περιορίηουν όμωσ ςε ανάλογα ποςοςτά και τθ 
βαρφτθτα τθσ ςυμμετοχισ του ςτα γενικά ςυμπεράςματα. Τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ αποδελτίωςθσ των 
ερωτθματολογίων παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 1  τθσ μελζτθσ.  

 

3.11.1 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Α.Ρ.1 

Ερωτθματολόγια 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

1 

Ερωτθματολόγι
α Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου 

Γονζων και 
Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια 
Γονζων 

Ζγινε Αποςτολι 1550 155 31 31 310 

Συμπλθρϊκθκαν 1028 84 23 14 131 

Ροςοςτό 
Συμπλθρωμζνων 

66% 54% 74% 45% 42% 

 

Συνεντεφξεισ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1  Αρικμόσ Συνεντεφξεων Ρλικοσ Διευκυντϊν & Δαςκάλων Ροςοςτό 

Διευκυντζσ 19 31 61% 

Δάςκαλοι 31 155 11% 

 

Θ βακμολογία τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ των ςχολείων του Α.Ρ.1 είναι υψθλι όπωσ και ςτουσ άλλουσ 
δφο άξονεσ. Ο χαρακτθριςμόσ με τισ υψθλότερεσ επιλογζσ είναι «φανταςτικι». Θ παράςταςθ αποδείχκθκε 
καλφτερθ από ότι τθν περίμεναν οι μακθτζσ. Ρεριςςότεροι από οκτϊ ςτουσ δζκα μακθτζσ παρακολοφκθςαν 
όπερα για πρϊτθ φορά και άρεςε το ίδιο ςτα αγόρια και ςτα κορίτςια. Τρεισ ςτουσ τζςςερεισ περίπου μακθτζσ 
κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν και δεφτερθ φορά τθν ίδια παράςταςθ και με ίδιο περίπου ποςοςτό μία 
παρόμοια παράςταςθ. Το πρόγραμμα και θ παράςταςθ επθρζαςε τουσ μακθτζσ ςτθν προτίμθςθ μελλοντικισ 
παράςταςθσ και θ όπερα ζχει επιλεγεί ςτισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ μαηί με τθ μουςικι και το κζατρο. Θ επικυμία 
πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ είναι πολφ υψθλι όπωσ 
και ςτουσ άλλουσ άξονεσ. Σχεδόν ςτο ςφνολο των ςχολείων του άξονα ζγινε ςυηιτθςθ των μακθτϊν με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ μετά τθν παράςταςθ. Θ επικυμία των μακθτϊν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ 
είναι μεγάλθ. Ο βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ είναι επίςθσ 
πολφ υψθλόσ ενϊ ςυμμετείχαν το ίδιο αγόρια και κορίτςια. Θ ςυμπεριφορά τθσ ομάδασ τθσ ΕΛΣ προσ τουσ 
μακθτζσ ιταν άψογθ. 

Βακμολογία παράςταςθσ  

 Υψθλι Βακμολογία 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 954 

Ροςοςτιαία 95,8% 
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Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ 

 Φανταςτικι Ωραία Ευχάριςτθ 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 492 265 208 

Ροςοςτιαία 48,9% 26,3% 20,7% 

 

Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ 

 Καλφτερθ Χειρότερθ Ππωσ τθν περίμενεσ/ φανταςτεί 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 719 68 218 

Ροςοςτιαία 71,5% 6,8% 21,7% 

 

Ραρακολοφκθςθ παράςταςθσ όπερασ για 1θ φορά 

 Ναι Πχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 835 165 

Ροςοςτιαία 83,5% 16,5% 

 

Σε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ περιςςότερο 

 Ρεριςςότερο 
ςτα αγόρια 

Ρεριςςότερο 
ςτα κορίτςια 

Το ίδιο Δεν άρεςε 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 43 207 731 13 

Ροςοςτιαία 4,3% 20,8% 73,5% 1,3% 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ 

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 737 97 167 

Ροςοςτιαία 73,6% 9,7% 16,7% 

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια παράςταςθ 

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 752 84 168 

Ροςοςτιαία 74,9% 8,4% 16,7% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ  

 Θεατρικι 
παράςταςθ 

Ραράςταςθ 
χοροφ 

Ππερα Μουςικι 
ςυναυλία 

Κουκλοκζατρο 
Καραγκιόηθ 

Ραντομίμα 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 280 141 225 296 62 

Ροςοςτιαία 27,9% 14,0% 22,4% 29,5% 6,2% 
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Επικυμία πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ 

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 811 78 105 

Ροςοςτιαία 81,6% 7,8% 10,6% 

 

Εκπόνθςθ ςυηιτθςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ  

 Ναι Πχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 928 61 

Ροςοςτιαία 93,8% 6,2% 

 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι  

 Ναι Πχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 866 133 

Ροςοςτιαία 86,7% 13,3% 

 

Βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ 

 Ρολφ Αρκετά Πχι και τόςο Σχεδόν κακόλου 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 449 230 26 6 

Ροςοςτιαία 63,2% 32,3% 3,7% 0,8% 

 

Ροςοςτά ςυμμετοχισ αγοριϊν και κοριτςιϊν  

 Μάλλον τα αγόρια Μάλλον τα κορίτςια Το ίδιο 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 85 224 404 

Ροςοςτιαία 11,9% 31,4% 56,7% 

 

Η ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ιταν πολφ καλι με τα παιδιά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 703 10 

Ροςοςτιαία 98,6% 1,4% 

 

Η ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ βοικθςε τα παιδιά να μάκουν 

 Ναι Πχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 683 25 

Ροςοςτιαία 96,5% 3,5% 

 

 

Οι δάςκαλοι δίνουν υψθλι βακμολογία ςτθν παράςταςθ. Κεωροφν ότι θ διαςκευι του ζργου επζτρεπε τθ 
διαδραςτικότθτα και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν παράςταςθ. Οι δάςκαλοι κεωροφν ςε μεγαλφτερο βακμό 
από του δαςκάλουσ των άλλων αξόνων ότι απζκτθςαν επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» δικϊν τουσ 
μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων.  
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Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

 8 9 10 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 8 18 57 

Άξονασ Ι Ροςοςτιαία) 9,6% 21,7% 68,7% 

 

Απόκτθςθ επιπλζον τεχνογνωςίασ ανά Άξονα 

 Ναι Εν μζρει Πχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 59 21 3 

Ροςοςτιαία 71,1% 25,3% 3,6% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ ανά Άξονα 

 Σίγουρα Σωςτι Μάλλον Σωςτι Μάλλον όχι 

Άξονασ Λ Αρικμθτικά 46 34 3 

Ροςοςτιαία 55,4% 41,0% 3,6% 

 

 

Από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων των διευκυντϊν των ςχολείων του άξονα προκφπτει ότι το 
πρόγραμμα επζτρεπε τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ. Θ υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ξεπζραςε τισ 
προςδοκίεσ τουσ ενϊ ο βακμόσ ικανοποίθςισ τουσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο και από τθν παράςταςθ είναι 
πολφ υψθλόσ. Θ κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τόςο του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου όςο και τθσ 
πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ είναι απόλυτθ (100%). Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο αρχικό ςτάδιο 
επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι υψθλόσ (74%) και ςτο μετζπειτα 
ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ υψθλότεροσ (82,6%). Θ ςυνεργαςία με τουσ  ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν άριςτθ.  

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

 Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 14 8 1 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 60,9% 34,8% 4,3% 

Ρροςδοκία από τθν παράςταςθ 

 Καλφτερθ Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 20 3 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 87,0% 13,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο 

 Ρολφ Αρκετά 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 22 1 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 95,7% 4,3% 
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Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν παράςταςθ 

 Ρολφ 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 23 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

 Ναι 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 23 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ 

 Ναι 

Άξονασ Ι (αριθμητικά) 23 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο αρχικό ςτάδιο επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ 

 Ρολφ κακι Καλι Ρολφ καλι 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 6 3 14 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 26,1% 13,0% 60,9% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

 Ρολφ κακι Καλι Ρολφ καλι 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 4 2 17 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 17,4% 8,7% 73,9% 

 

Ροςοςτά απόψεων ςε ςχζςθ με το πόςο ςυνεργάςιμοι ιταν οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ 

 Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι 

Άξονασ Λ (αρικμθτικά) 23 0 

Άξονασ Ι (ποςοςτιαία) 100,0% 0,0% 

 

Από τθν επεξεργαςία των ςυνεντεφξεων δεν προκφπτει κάποιο ποιοτικό χαρακτθριςτικό που να διαφζρει από τα 
γενικά που αναφζρονται ςε προθγοφμενο τμιμα τθσ μελζτθσ. Θ εντυπϊςεισ των δαςκάλων και των διευκυντϊν 
που παρακολοφκθςαν το πρόγραμμα από τθν προετοιμαςία ζωσ τθν υλοποίθςθ δεν ιταν απλϊσ κετικζσ αλλά 
ενκουςιϊδεισ.  
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3.11.2 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Α.Ρ.2 

Ερωτθματολόγια 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

2 

Ερωτθματολόγι
α Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια 
Γονζων 

Ζγινε Αποςτολι 1800 180 36 36 360 

Συμπλθρϊκθκαν 862 93 21 15 119 

Ροςοςτό 
Συμπλθρωμζνων  

48% 52% 58% 42% 33% 

 

Συνεντεφξεισ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2  Αρικμόσ Συνεντεφξεων Ρλικοσ Διευκυντϊν & 
Δαςκάλων 

Ροςοςτό 

Διευκυντζσ 17 36 47% 

Δάςκαλοι 34 180 6% 

 

Θ βακμολογία τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ του Α.Ρ.2 είναι επίςθσ υψθλι. Ο χαρακτθριςμόσ με τισ 
υψθλότερεσ επιλογζσ είναι «φανταςτικι» (περίπου 55,6%). Θ παράςταςθ αποδείχκθκε καλφτερθ από ότι τθν 
περίμεναν οι μακθτζσ. Ρεριςςότεροι από οκτϊ ςτουσ δζκα μακθτζσ παρακολοφκθςαν όπερα για πρϊτθ φορά και 
άρεςε το ίδιο ςτα αγόρια και κορίτςια. Τρεισ ςτουσ τζςςερεισ περίπου μακθτζσ κα επικυμοφςαν να 
παρακολουκιςουν και δεφτερθ φορά τθν ίδια παράςταςθ και με ελαφρϊσ υψθλότερο ποςοςτό μία παρόμοια 
παράςταςθ (73,3% και 76,6%). Το πρόγραμμα και θ παράςταςθ επθρζαςε τουσ μακθτζσ ςτθν προτίμθςθ 
μελλοντικισ παράςταςθσ και θ όπερα ζχει επιλεγεί ςτθ δεφτερθ κζςθ μεταξφ τθσ μουςικισ ςυναυλίασ και του 
κεάτρου. Θ επικυμία πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ 
είναι πολφ υψθλι όπωσ και ςτουσ άλλουσ άξονεσ. Σχεδόν ςτο ςφνολο των ςχολείων του άξονα ζγινε ςυηιτθςθ 
των μακθτϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ μετά από αυτιν. Θ επικυμία των μακθτϊν να 
παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ είναι υψθλι (87,6%). Ο βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν τουσ 
από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ είναι επίςθσ πολφ υψθλόσ ενϊ ςυμμετείχαν το ίδιο αγόρια και κορίτςια. 
Θ ςυμπεριφορά τθσ ομάδασ τθσ ΕΛΣ προσ τουσ μακθτζσ ιταν άψογθ. 

 

Βακμολογία παράςταςθσ 

 Χαμθλι 
Βακμολογία 

Μζτρια Βακμολογία Υψθλι Βακμολογία 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 7 17 826 

Ροςοςτιαία 0,8% 2,0% 97,2% 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ  

 Φανταςτικι Ωραία Ευχάριςτθ 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 475 200 160 

Ροςοςτιαία 55,6% 23,4% 18,7% 
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Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ  

 Καλφτερθ Χειρότερθ Ππωσ τθν περίμενεσ/φανταςτεί 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 658 44 151 

Ροςοςτιαία 77,1% 5,2% 17,7% 

 

Ραρακολοφκθςθ παράςταςθσ όπερασ για 1θ φορά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 705 142 

Ροςοςτιαία 83,2% 16,8% 

 

Σε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ περιςςότερο  

Άξονασ Ρεριςςότερο 
ςτα αγόρια 

Ρεριςςότερο 
ςτα κορίτςια 

Το ίδιο Δεν άρεςε 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 34 164 625 9 

Ροςοςτιαία 4,1% 19,7% 75,1% 1,1% 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 623 63 164 

Ροςοςτιαία 73,3% 7,4% 19,3% 

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια παράςταςθ  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 649 66 132 

Ροςοςτιαία 76,6% 7,8% 15,6% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ  

 Θεατρικι 
παράςταςθ 

Ραράςταςθ χοροφ Ππερα Μουςικι 
ςυναυλία 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 190 147 203 255 

Ροςοςτιαία 22,3% 17,2% 23,8% 29,9% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ ζκκεςθσ  

 Ηωγραφικι Γλυπτικι Φωτογραφία Κόμικσ Κουςτουμιϊν Σκθνικϊν 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 252 132 112 218 42 26 

Ροςοςτιαία 29,7% 15,5% 13,2% 25,7% 4,9% 3,1% 
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Επικυμία πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 658 75 110 

Ροςοςτιαία 78,1% 8,9% 13,0% 

 

Ραρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ εκτόσ ςχολείου  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 546 280 

Ροςοςτιαία 66,1% 33,9% 

 

Ρραγματοποίθςθ ςυηιτθςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 803 39 

Ροςοςτιαία 95,4% 4,6% 

 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 739 105 

Ροςοςτιαία 87,6% 12,4% 

 

Βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ  

 Ρολφ Αρκετά Πχι και τόςο Σχεδόν κακόλου 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 357 205 13 3 

Ροςοςτιαία 61,8% 35,5% 2,2% 0,5% 

 

Ροςοςτά ςυμμετοχισ αγοριϊν και κοριτςιϊν  

 Μάλλον τα αγόρια Μάλλον τα κορίτςια Το ίδιο 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 65 211 301 

Ροςοςτιαία 11,3% 36,6% 52,2% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ιταν πολφ καλι με τα παιδιά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 570 13 

Ροςοςτιαία 97,8% 2,2% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ είχε υπομονι με τα παιδιά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 542 32 

Ροςοςτιαία 94,4% 5,6% 
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Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ βοικθςε τα παιδιά να μάκουν; 

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 549 27 

Ροςοςτιαία 95,3% 4,7% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ είχε πλάκα;  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 511 65 

Ροςοςτιαία 88,7% 11,3% 

 

Οι δάςκαλοι δίνουν ιδιαίτερα υψθλι βακμολογία ςτθν παράςταςθ (περίπου 93%). Κεωροφν ότι θ διαςκευι του 
ζργου επζτρεπε τθ διαδραςτικότθτα και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν παράςταςθ. Οι δάςκαλοι κεωροφν ότι 
απζκτθςαν επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» δικϊν τουσ μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων. 

 

Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

Βακμόσ 1 7 8 9 10 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 2 3 4 20 56 

Άξονασ ΛΛ  (ποςοςτιαία) 2,4% 3,5% 4,7% 23,5% 65,9% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

 Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 53 32 1 

Ροςοςτιαία 61,6% 37,2% 1,2% 

 

Απόκτθςθ επιπλζον τεχνογνωςίασ  

 Ναι Εν μζρει Πχι 

Άξονασ ΛΛ Αρικμθτικά 45 36 5 

Ροςοςτιαία 52,3% 41,9% 5,8% 

Από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων των διευκυντϊν των ςχολείων του άξονα προκφπτει ότι το 
πρόγραμμα επζτρεπε διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ ςε ποςοςτό 6% περιςςότερο από ότι ςτον προθγοφμενο 
άξονα. Θ υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ όλων (100%), όπωσ και θ ικανοποίθςθ από τθν 
παράςταςθ που είναι επίςθσ 100%, ενϊ ο βακμόσ ικανοποίθςισ τουσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο είναι 
εξαιρετικά υψθλόσ. Θ κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου είναι περίπου 95% και 
τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ είναι απόλυτθ (100%). Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν επικοινωνία με 
τθν ΕΛΣ ςτο αρχικό ςτάδιο για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι υψθλόσ («καλι», 
«πολφ καλι», περίπου 81%) όπωσ και ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ. Θ ςυνεργαςία με τουσ  ςυντελεςτζσ τθσ 
παράςταςθσ ιταν άριςτθ. 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

 Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 14 7 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 66,7% 33,3% 
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Ρροςδοκία από τθν παράςταςθ 

 Καλφτερθ Ρερίπου όπωσ τθν 
περιμζνατε 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 21 0 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 0,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο 

 Ρολφ Αρκετά 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 20 1 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 95,2% 4,8% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν παράςταςθ 

 Ρολφ 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 21 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

 Ναι Εν μζρει 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 20 1 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 95,2% 4,8% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ 

 Ναι 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 21 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο αρχικό ςτάδιο επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ 

 Ρολφ κακι Καλι Ρολφ καλι 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 4 2 15 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 19,0% 9,5% 71,4% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

 Ρολφ κακι Καλι Ρολφ καλι 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 4 2 15 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 19,0% 9,5% 71,4% 
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Ροςοςτά απόψεων ςε ςχζςθ με το πόςο ςυνεργάςιμοι ιταν οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ 

 Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 20 1 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 95,2% 4,8% 

 

Ροςοςτά απόψεων ςε ςχζςθ με το πόςο φιλικοί ιταν οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ 

 Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι 

Άξονασ ΛΛ (αρικμθτικά) 17 3 

Άξονασ ΙΙ  (ποςοςτιαία) 85,0% 15,0% 
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3.11.3 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Α.Ρ.3 

Ερωτθματολόγια 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

3 

Ερωτθματολόγι
α Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων 

Ερωτθματολόγια 
Γονζων 

Ζγινε Αποςτολι 150 15 3 3 30 

Συμπλθρϊκθκαν 130 3 3 2 6 

Ροςοςτό 
Συμπλθρωμζνων 

87% 20% 100% 67% 20% 

 

Συνεντεφξεισ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3  Αρικμόσ Συνεντεφξεων Ρλικοσ Διευκυντϊν & Δαςκάλων Ροςοςτό 

Διευκυντζσ 3 3 100% 

Δάςκαλοι 7 15 20% 

 

Γενικά ςτον άξονα ΛΛΛ παρατθρείται ότι τα κετικά ποςοςτά είναι υψθλότερα από ότι ςτουσ προθγοφμενουσ. Θ 
βακμολογία τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ του Α.Ρ.3 είναι ιδιαίτερα υψθλι (ποςοςτό 99,1%). Ο 
χαρακτθριςμόσ με τισ υψθλότερεσ επιλογζσ είναι «φανταςτικι» (73,1%). Θ παράςταςθ αποδείχκθκε καλφτερθ 
από ότι τθν περίμεναν οι μακθτζσ ςε ποςοςτό 82,7%. Εννζα ςτουσ δζκα μακθτζσ παρακολοφκθςαν όπερα για 
πρϊτθ φορά και άρεςε το ίδιο ςτα αγόρια και κορίτςια. Εννζα ςτουσ δζκα περίπου μακθτζσ κα επικυμοφςαν να 
παρακολουκιςουν και δεφτερθ φορά τθν ίδια παράςταςθ και οι τρεισ ςτουσ τζςςερεισ μία παρόμοια 
παράςταςθ. Το πρόγραμμα και θ παράςταςθ επθρζαςε τουσ μακθτζσ  ςτθν προτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ 
ανά άξονα και θ όπερα ζχει επιλεγεί ςτθν πρϊτθ κζςθ ενϊ ακολουκοφν το κζατρο και θ μουςικι. Θ επικυμία 
πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ είναι πολφ υψθλι 
(82,4%). Σχεδόν ςτο ςφνολο των ςχολείων του άξονα ζγινε ςυηιτθςθ των μακθτϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ για 
τθν παράςταςθ. Θ επικυμία των μακθτϊν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ είναι μεγάλθ (92,7%). 
Ο βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν τουσ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ είναι ιδιαίτερα υψθλόσ 
(«πολφ», «αρκετά», 98,6%) ενϊ ςυμμετείχαν το ίδιο αγόρια και κορίτςια (65,7%). Θ ςυμπεριφορά τθσ ομάδασ τθσ 
ΕΛΣ προσ τουσ μακθτζσ ιταν άψογθ. 

Βακμολογία παράςταςθσ ανά Άξονα 

Άξονασ Χαμθλι Βακμολογία Υψθλι Βακμολογία 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 1 108 

Ροςοςτιαία 0,9% 99,1% 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ  

 Φανταςτικι Ωραία Ευχάριςτθ 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 79 11 16 

Ροςοςτιαία 73,1% 10,2% 14,8% 

 

Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ  

 Καλφτερθ Χειρότερθ Ππωσ τθν 
περίμενεσ/φανταςτεί 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 91 2 17 

Ροςοςτιαία 82,7% 1,8% 15,5% 
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Ραρακολοφκθςθ παράςταςθσ όπερασ για 1θ φορά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 99 10 

Ροςοςτιαία 90,8% 9,2% 

 

Σε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ περιςςότερο  

 Ρεριςςότερο 
ςτα αγόρια 

Ρεριςςότερο ςτα 
κορίτςια 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 6 15 

Ροςοςτιαία 5,6% 13,9% 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 97 4 8 

Ροςοςτιαία 89,0% 3,7% 7,3% 

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια παράςταςθ  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 82 9 19 

Ροςοςτιαία 74,5% 8,2% 17,3% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ  

 Θεατρικι 
παράςταςθ 

Ραράςταςθ 
χοροφ 

Ππερα Μουςικι 
ςυναυλία 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 36 6 41 19 

Ροςοςτιαία 33,0% 5,5% 37,6% 17,4% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ ζκκεςθσ  

 Ηωγραφικι Γλυπτικι Φωτογραφία Κόμικσ Κουςτουμιϊν 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 21 19 17 23 12 

Ροςοςτιαία 19,3% 17,4% 15,6% 21,1% 11,0% 

 

Επικυμία πραγματοποίθςθσ δικισ τουσ παράςταςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ δαςκάλουσ τουσ  

 Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Δεν ξζρω 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 89 6 13 

Ροςοςτιαία 82,4% 5,6% 12,0% 
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Ραρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ εκτόσ ςχολείου  

Άξονασ Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 82 25 

Ροςοςτιαία 76,6% 23,4% 

 

Ρραγματοποίθςθ ςυηιτθςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 102 5 

Ροςοςτιαία 95,3% 4,7% 

 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 101 8 

Ροςοςτιαία 92,7% 7,3% 

 

Βακμόσ αρεςκείασ των ςυμμακθτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ  

 Ρολφ Αρκετά Πχι και τόςο 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 55 14 1 

Ροςοςτιαία 78,6% 20,0% 1,4% 

 

Ροςοςτά ςυμμετοχισ αγοριϊν και κοριτςιϊν  

 Μάλλον τα 
αγόρια 

Μάλλον τα 
κορίτςια 

Το ίδιο 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 7 17 46 

Ροςοςτιαία 10,0% 24,3% 65,7% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ ιταν πολφ καλι με τα παιδιά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 68 2 

Ροςοςτιαία 97,1% 2,9% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ είχε υπομονι με τα παιδιά  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 64 4 

Ροςοςτιαία 94,1% 5,9% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ βοικθςε τα παιδιά να μάκουν; 

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 69 1 
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Ροςοςτιαία 98,6% 1,4% 

 

Θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ «είχε πλάκα»;  

 Ναι Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 61 8 

Ροςοςτιαία 88,4% 11,6% 

 

Οι δάςκαλοι δίνουν εξαιρετικι βακμολογία ςτθν παράςταςθ (άριςτθ 100%). Κεωροφν ότι θ διαςκευι του ζργου 
επζτρεπε τθ διαδραςτικότθτα και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν παράςταςθ. Οι δάςκαλοι κεωροφν ότι 
απζκτθςαν επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» δικϊν τουσ μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων ςε ποςοςτό 
80% (ζναντι 71,1% ςτον Α.Ρ. 1 και 52,3% ςτον Α.Ρ. 2). 

Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

 9 10 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 1 9 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 10,0% 90,0% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ  

 Σίγουρα Σωςτι Μάλλον Σωςτι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 7 3 

Ροςοςτιαία 70,0% 30,0% 

 

Απόκτθςθ επιπλζον τεχνογνωςίασ  

 Ναι Εν μζρει Πχι 

Άξονασ ΛΛΛ Αρικμθτικά 8 1 1 

Ροςοςτιαία 80,0% 10,0% 10,0% 

 

Από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων των διευκυντϊν των ςχολείων του άξονα προκφπτει ότι το 
πρόγραμμα επζτρεπε διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ. Θ υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ 
τουσ (100%) όπωσ και ο βακμόσ ικανοποίθςισ τουσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο και από τθν παράςταςθ. Θ 
κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τόςο του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου όςο και τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ 
παράςταςθσ είναι απόλυτθ (100%). Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο αρχικό ςτάδιο επικοινωνίασ για τθν 
προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι χαμθλόσ (33%) και ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ 
υψθλότεροσ (66,6%). Θ ςυνεργαςία με τουσ  ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν άριςτθ. 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

 Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 1 2 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 33,3% 66,7% 
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Ρροςδοκία από τθν παράςταςθ 

 Καλφτερθ 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο  

 Ρολφ 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν παράςταςθ 

 Ρολφ 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

 Ναι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ  

 Ναι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο αρχικό ςτάδιο επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ  

 Ρολφ κακι Ρολφ καλι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 2 1 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 66,7% 33,3% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

 Ρολφ κακι Καλι Ρολφ καλι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 1 1 1 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 33,3% 33,3% 33,3% 
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Ροςοςτά απόψεων ςε ςχζςθ με το πόςο ςυνεργάςιμοι ιταν οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ 

 Σίγουρα Ναι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 

 

Ροςοςτά απόψεων ςε ςχζςθ με το πόςο φιλικοί ιταν οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ 

 Σίγουρα Ναι 

Άξονασ ΛΛΛ (αρικμθτικά) 3 

Άξονασ ΙΙΙ  (ποςοςτιαία) 100,0% 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1.1 Αξιολόγθςθ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ 

I. Αξιολόγθςθ ςτοχοκεςίασ και ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ 

Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ τζκθκαν οι βαςικοί ςτόχοι, οι οποίοι ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο 
αξιολογοφνται ωσ προσ τθ ρεαλιςτικότθτα και τον βακμό επίτευξισ τουσ.  

Οι εν λόγω Ρράξεισ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τον 1ο Στρατθγικό Στόχο «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» και εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ ςτρατθγικι τθσ 
χϊρασ για τθν εκπαίδευςθ και τθ δια βίου μάκθςθ, θ οποία αποδίδει ςτον πολιτιςμό κακοριςτικι ςθμαςία, τόςο: 

– κατά τθ διαμόρφωςθ και τον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και δια 
βίου μάκθςθσ και του ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ όςο και 

– ωσ εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Οι Ρράξεισ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3. Ειδικόσ ςτόχοσ των Ρράξεων είναι θ 
«Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ – ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ 
του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ». Στο πλαίςιο του ειδικοφ αυτοφ ςτόχου, οι Ρράξεισ δίνουν ζμφαςθ ςε 
δράςεισ και παρεμβάςεισ που ενςωματϊνουν πολιτιςτικά ςτοιχεία, όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι 
πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ, όχι μόνο εξοικειϊνοντασ τουσ μακθτζσ με τισ τζχνεσ (ειδικά με μθ διαδεδομζνεσ 
μορφζσ τζχνθσ όπωσ είναι θ όπερα), αλλά και χρθςιμοποιϊντασ τισ τζχνεσ ωσ διδακτικό εργαλείο. 

Ειδικότερα, κφριοσ ςτόχοσ των Ρράξεων και κεντρικόσ άξονασ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου 
Σχολείου» είναι θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ.  

Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων είναι θ προετοιμαςία και θ υλοποίθςθ περιοδείασ ανά τθν Ελλάδα με 
διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε Δθμοτικά Σχολεία και ςυγκεκριμζνα ςτα 
ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία του ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

Στο πλαίςιο αυτό υλοποιικθκαν:  

Ρεριοδεία με διαδραςτικζσ μουςικό-κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε εβδομιντα (70) ολοιμερα 
δθμοτικά ςχολεία τθσ επικράτειασ με ΕΑΕΡ. Για τθν προετοιμαςία των ςχολείων παριχκθ και απεςτάλθ 
εκπαιδευτικό υλικό, περίπου δφο μινεσ πριν από τθν υλοποίθςθ του ζργου ςε κάκε ζνα από αυτά. Με βάςθ το 
υλικό αυτό και τθν επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν με τα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ πραγματοποιικθκε θ εκπαίδευςθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των διαδραςτικϊν μουςικό κεατρικϊν παραςτάςεων, θ οποία 
ολοκλθρϊκθκε με τθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. Ταυτόχρονα λειτοφργθςε διαδικτυακόσ κόμβοσ ςτο 
www.nationalopera.gr που περιζχει και ψθφιοποιθμζνο εκπαιδευτικό υλικό. 

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ πραγματοποιικθκαν δράςεισ ςχετικζσ με τθν:      

1. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ των Ρράξεων. 

2. Ρροβολι και Δθμοςιότθτα. 

3. Εξωτερικι αξιολόγθςθ των Ρράξεων (το παρόν ζργο)  

4. Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων. 

Οι ανωτζρω ςτόχοι του Ρρογράμματοσ είναι επίκαιροι, ουςιαςτικοί και ρεαλιςτικοί εφόςον απαντοφν ςτισ 
ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Από τα ςτοιχεία που ζχουν παρατεκεί αποδεικνφεται, θ κακολικι 
αποδοχι του προγράμματοσ από το ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ εκπαιδευτικοί, δάςκαλοι, γονείσ). 
Ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ τθρικθκε ςτο ακζραιο χωρίσ τθν ανάγκθ κάποιασ προςαρμογισ. Το 
διαδραςτικό ςτοιχείο του προγράμματοσ και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν από τθν προετοιμαςία ζωσ τθν 
υλοποίθςθ αποδείχκθκε, όπωσ είχε ςχεδιαςτεί, το ιςχυρότερο ςθμείο του. Το εκπαιδευτικό υλικό βοικθςε τουσ 
εκπαιδευτικοφσ όπωσ και θ ιςτοςελίδα του ζργου, θ οποία εκτόσ από γνϊςεισ ζδωςε το ζναυςμα ςε πολλά 
ςχολεία να αςχολθκοφν περαιτζρω με τθν όπερα, να ερευνιςουν ςτο διαδίκτυο και να 
ακοφςουν/παρακολουκιςουν παραςτάςεισ τθσ. 
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II. Αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ του Ρρογράμματοσ 

Θ ουςιαςτικι εφαρμογι και θ επιτυχία ενόσ Ρρογράμματοσ, και ειδικά ενόσ Ρρογράμματοσ που απευκφνεται ςε 
μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από το πόςο καλά είναι οργανωμζνο ςε διάφορουσ 
τομείσ, από τθν επιλογι των κατάλλθλων ςυντελεςτϊν, τθ διαςκευι του ζργου, τθν καταςκευι ςκθνικϊν, 
κουςτουμιϊν, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, τθν περιοδεία, ζωσ τθν εκπόνθςθ των οδθγϊν, 
τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ πακζτου, τθν ψθφιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κ.ο.κ.. 

Θ οργάνωςθ των ενοτιτων ενόσ Ρρογράμματοσ όπωσ, θ οργάνωςθ τθσ περιοδείασ, θ διενζργεια τθσ περιοδείασ, 
θ εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, θ οργάνωςθ και διοίκθςθ των πράξεων, θ προβολι και δθμοςιότθτα 
κ.ο.κ. πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε αφενόσ να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου και αφετζρου να 
καλφπτει τισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων. Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του Ρρογράμματοσ 
παρουςιάςτθκε απόλυτα ολοκλθρωμζνο, λόγω του ότι θ οργάνωςι των ενοτιτων του ιταν άψογα ςχεδιαςμζνθ 
και τα όποια προβλιματα αρχικά προζκυψαν αντιμετωπίςτθκαν άμεςα και με ευρφτθτα πνεφματοσ.  

Από τθν ζρευνα αποδεικνφεται ότι: 

– θ επιλογι του  ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» ιταν απόλυτα επιτυχισ  

– θ διαςκευι του  ζργου κεωρείται αριςτουργθματικι 

– θ διαςκευι του  ζργου κεωρείται καταλλθλότερθ για τισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ  

– θ οργάνωςθ επζτρεπε τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

– θ οργάνωςθ επζτρεπε τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ  

– θ προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ αποτζλεςε κζμα ςυηιτθςθσ ςτο ςπίτι από τουσ μακθτζσ 

– οι δάςκαλοι γνϊριςαν καλφτερα τον μθχανιςμό τθσ όπερασ 

– οι δάςκαλοι απζκτθςαν επιπλζον τεχνογνωςία για τθν οργάνωςθ «δικισ τουσ» παράςταςθσ 

– θ ςυνεργαςία με τθν ΕΛΣ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ και τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ ιταν 
πολφ καλι  

– θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ πακζτου είναι κετικι  

– θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν χρθςιμοποίθςε το εκπαιδευτικό υλικό ςτθν τάξθ  

– πλοθγικθκαν ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– αναηιτθςαν πλθροφορίεσ ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– υπάρχει πλθρότθτα των πλθροφοριϊν ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– οι πλθροφορίεσ προςεγγίηονται εφκολα (δάςκαλοι και διευκυντζσ)  

– οι μακθτζσ αναγνϊριςαν τθ δυςκολία τθσ πραγματοποίθςθσ τζτοιου είδουσ παραςτάςεων,  

– δεν χρειάςτθκαν υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– οι ςυμμετοχι των ειδικοτιτων του μουςικοφ και του κεατρολόγου του ςχολείου ιταν ςθμαντικι ςτθ 
μετάδοςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων  

– το εκπαιδευτικό υλικό που παρείχε θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι αποδείχτθκε υποςτθρικτικό (δάςκαλοι και 
διευκυντζσ) 

– οι χϊροι διαμονισ των ςυντελεςτϊν (ξενοδοχεία) ιταν άψογοι 

– ο χρονοπρογραμματιςμόσ των μετακινιςεων των ςυντελεςτϊν ιταν άριςτα ςχεδιαςμζνοσ και πολφ ακριβισ  

– το δυνατότερο ςθμείο του Ρρογράμματοσ ιταν το διαδραςτικό του κομμάτι  

– δυνατό ςθμείο ιταν θ άρτια οργάνωςθ και ο επαγγελματιςμόσ των ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ 

– δυνατό ςθμείο του προγράμματοσ είναι θ παρουςία τθσ ΕΛΣ ςτον οικείο χϊρο των μακθτϊν 

– δυνατό ςθμείο επίςθσ είναι θ βιωματικι εμπειρία που είχαν οι μακθτζσ μζςω, των προβϊν, τθσ 
προετοιμαςίασ τθσ χορωδίασ, τθσ δθμιουργίασ των ςκθνικϊν και γενικότερα τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

Τα ςυχνότερα αναφερόμενα προβλιματα ι αδφναμα ςθμεία ζχουν ςχζςθ με τον χϊρο τθσ παράςταςθσ και με τθ 
διάρκεια του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου. Ωσ προσ τον χϊρο, τα αναφερόμενα προβλιματα ζχουν ςχζςθ με τισ 
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διαςτάςεισ που κεωρικθκαν μικρζσ (μικρόσ αρικμόσ κζςεων) γεγονόσ που είχε ωσ αποτζλεςμα να μθ μπορζςουν 
να παρακολουκιςουν περιςςότεροι μακθτζσ και γονείσ τθν παράςταςθ από τθ μία οπτικι, ενϊ από τθν άλλθ 
οπτικι, οι μικρζσ διαςτάςεισ αναφζρονται ςτθ ςκθνι, όπου που με δυςκολία μποροφςαν να ςτθκοφν τα ςκθνικά 
γεγονόσ που δυςκόλεψε το ζργο των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ. Ωσ προσ τουσ χϊρουσ υπιρξαν μεμονωμζνεσ 
αναφορζσ ςε ηθτιματα οςμϊν, υγιεινισ και αςφάλειασ ι ζλλειψθσ καμαρινιϊν. Θ διάρκεια του διαδραςτικοφ 
εργαςτθρίου καταγράφεται μεν ςτισ αδυναμίεσ του προγράμματοσ αλλά ουςιαςτικά αποτελεί ζπαινο για τθν 
προςπάκεια τθσ ΕΛΣ κακότι ο χρόνοσ δεν κρίνεται μικρόσ ωσ εκπαιδευτικό μειονζκτθμα αλλά ωσ κάτι 
επιτυχθμζνο και όμορφο που κα ζπρεπε να διαρκζςει περιςςότερο χρόνο.  

Θ επζκταςθ του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςε μικρότερεσ τάξεισ ςθμειϊνεται ωσ μζτρο βελτίωςθσ του 
προγράμματοσ. Άλλα ςθμεία που αφοροφν τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, και αναφζρκθκαν από  καλλιτεχνικοφσ 
ςυντελεςτζσ ζχουν ςχζςθ με τισ αποςτάςεισ των ξενοδοχείων από τα ςχολεία ι το κζντρο τθσ εκάςτοτε πόλθσ και 
θ παρατεταμζνθ απουςία από τθν Ακινα με ςυνεχείσ παραςτάςεισ ςτθν επαρχία. 
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4.1.2 Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 

I. Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, του μθχανιςμοφ εφαρμογισ και του 
εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου  

Κρίςιμο τμιμα τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ ενόσ ζργου, αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του, ςθμείο 
ςτο οποίο εξετάηονται και αξιολογοφνται ςτοιχεία από τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ. 

Θ κετικι πορεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ διαπιςτϊκθκε από τθ ςυμμετοχι αλλά και τον ενκουςιαςμό 
όλων των εκπαιδευομζνων, από τον βακμό ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο διαδραςτικό εργαςτιρι και ςτθν 
παράςταςθ, από το κλίμα και τισ ςχζςεισ που αναπτφχκθκαν με τουσ ςυντελεςτζσ (κυρίωσ μονωδοφσ και 
μουςικοφσ αλλά από τθν πεικαρχία των μακθτϊν ςτισ εντολζσ του μαζςτρου) κακϊσ και από τθν ζκφραςθ τθσ 
επικυμίασ και των αιτθμάτων από όλουσ για ςυνζχιςθ/επανάλθψθ του Ζργου. Το Ρρόγραμμα αγκαλιάςτθκε 
κερμά και από τουσ εκπαιδευτικοφσ και από τουσ γονείσ.  

Από τθν ζρευνα αποδεικνφεται ότι: 

– ςφμφωνα με τθν άποψθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και των γονζων θ παράςταςθ ιταν εξαιρετικι  

– οι χαρακτθριςμοί τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ είχαν κφρια επιλογι το «φανταςτικι»  

– το αποτζλεςμα υπερκάλυψε τισ προςδοκίεσ που είχαν οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα  

– οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από όλα τα ςτοιχεία τθσ παράςταςθσ ενϊ δεν υπιρξε κάτι που δεν άρεςε 
ςτουσ μακθτζσ  

– τρία ςτα τζςςερα παιδιά κα παρακολουκοφςαν ξανά τθν ίδια παράςταςθ  

– τρία ςτα τζςςερα παιδιά κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν μια παρόμοια παράςταςθ  

– το πρόγραμμα επθρζαςε τουσ μακθτζσ και θ παράςταςθ όπερασ μπικε ςτο κάδρο των κεαμάτων που κα 
επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν μελλοντικά 

– οι μακθτζσ κα επικυμοφςαν τθ διοργάνωςθ παράςταςθσ όπερασ ςτο ςχολείο τουσ 

– οι μακθτζσ ςυηιτθςαν με τουσ δαςκάλουσ τουσ τθν εμπειρία που βίωςαν με τθν ΕΛΣ  

– οι μακθτζσ κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ  

– τα επαγγζλματα τθσ όπερασ ζκαναν εντφπωςθ ςτουσ μακθτζσ  

– θ γνωριμία τουσ με τα επαγγζλματα του κεάτρου ωφζλθςε τουσ μακθτζσ ςε πολφ μεγάλο βακμό (δάςκαλοι 
και διευκυντζσ) 

– θ γνωριμία με τα μουςικά όργανα ωφζλθςε τουσ μακθτζσ ςε πολφ μεγάλο βακμό (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– ενκουςίαςε τουσ μακθτζσ θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ   

– θ ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ τθσ ΕΛΣ προσ όλουσ ιταν εξαιρετικι  

– υπιρξε διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ (δάςκαλοι και 
διευκυντζσ) 

– δάςκαλοι και διευκυντζσ κεϊρθςαν τθν παράςταςθ καλφτερθ από ότι περίμεναν 

– οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου καλφφκθκαν πλιρωσ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ παράςταςθσ καλφφκθκαν πλιρωσ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– θ πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ικανοποίθςε πλιρωσ (δάςκαλοι και διευκυντζσ) 

– θ ςυνεργαςία των δαςκάλων με τισ καλλιτεχνικζσ εκπαιδεφτριεσ κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ 
εργαςτθρίου ιταν πολφ καλι  

– οι μακθτζσ ιταν απόλυτα ικανοποιθμζνοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ (δάςκαλοι και 
διευκυντζσ) 

– οι μακθτζσ μετά τθν παράςταςθ ηιτθςαν να γίνουν ςυηθτιςεισ ςτισ τάξεισ (δάςκαλοι) 

– οκτϊ ςτουσ δζκα δαςκάλουσ πραγματοποίθςαν κάποια ςχετικι δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ με αφορμι τθν 
παράςταςθ 
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– τα ςχόλια των μακθτϊν για τθν παράςταςθ ιταν γεμάτα ςυναιςκιματα όπωσ, υπζροχθ, καταπλθκτικι, 
ονειρεμζνθ, τζλεια, πρωτόγνωρθ (δάςκαλοι) 

– τα ςχόλια των μακθτϊν για τουσ μονωδοφσ τα όργανα και τουσ μουςικοφσ ιταν ενκουςιϊδθ (δάςκαλοι) 

– οι μακθτζσ αναφζρκθκαν ςτθν μοναδικότθτα τθσ εμπειρίασ που είχαν (δάςκαλοι) 

– οι μακθτζσ εκδιλωςαν τθν επικυμία τουσ για επανάλθψθ παρόμοιων δράςεων ςτο ςχολείο τουσ (δάςκαλοι) 

– αρκετά παιδιά ζδειξαν να αλλάηουν γνϊμθ για τθν όπερα (δάςκαλοι) 

– οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν με τισ απαιτιςεισ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, (δάςκαλοι)  

– οι δάςκαλοι, κα πρότειναν ςε ποςοςτό 99,5%, και οι διευκυντζσ ςε 97,9% τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων 
προγραμμάτων ςτα ςχολεία  

– οι δάςκαλοι κα παρακολουκοφςαν οι ίδιοι, ςε ποςοςτό 99,5%, και οι διευκυντζσ ςε 93,5% μια παράςταςθ 
τθσ ΕΛΣ  

– θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν διλωςε πωσ μζςω του προγράμματοσ αποκόμιςε εξοικείωςθ με τθν 
όπερα ι/και αλλαγι τθσ γενικισ άποψισ του για αυτιν 

– δυνατότερο ςθμείο του προγράμματοσ, ςυνολικά, κεωρείται θ διαδραςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία του 
προγράμματοσ. 

Αντίςτοιχα ςχόλια υπιρξαν όπωσ αναφζρονται ςε προθγοφμενθ ενότθτα και από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ και 
τουσ ςυλλόγουσ αυτϊν. Οι γονείσ τόνιςαν τθν ςπουδαιότθτα και χρθςιμότθτα τθσ παράςταςθσ για τα παιδιά τουσ 
και ότι κα επικυμοφςαν τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων προγραμμάτων ςτο ςχολείο τουσ. Σε ςυνζχεια του 
προγράμματοσ οι μακθτζσ ηιτθςαν από τουσ γονείσ τουσ να παρακολουκιςουν κάτι παρόμοιο (78,9% κεατρικι 
παράςταςθ και 71,8%  όπερα). 

Θ παράςταςθ αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό τοπικό γεγονόσ κακϊσ παρευρζκθςαν εκπρόςωποι των τοπικϊν αρχϊν 
και τοπικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα οποία κάλυψαν το γεγονόσ με ρεπορτάη και ςυνεντεφξεισ τονίηοντασ τθν 
εμβζλεια του γεγονότοσ.  

Από τθν ζρευνα διαπιςτϊνεται ότι: 

– υπιρξαν διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ μεταξφ των μακθτϊν που ςυμμετείχαν διαδραςτικά 
και όςων απλά παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ. Οι διαφορζσ εντοπίςτθκαν ςτθν κατανόθςθ τθσ 
παράςταςθσ με τθ γνϊςθ των χαρακτιρων, κουςτουμιϊν και ςκθνικϊν, αλλά και ςτο ςυνολικό βίωμά τθσ ωσ 
εμπειρία. Οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο διαδραςτικό εργαςτιριο ιταν πιο ενκουςιαςμζνοι για τθν 
υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ και πιο ικανοποιθμζνοι από τθν εκπλιρωςι τθσ. 

– θ βιωματικι εμπειρία βοικθςε τα παιδιά να κατανοιςουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ ομαδικότθτασ, του 
επαγγελματιςμοφ και τθν ομορφιά τθσ όπερασ. Θ παρουςία τθσ ΕΛΣ ςτον οικείο χϊρο των μακθτϊν 
κεωρείται ςπουδαία κίνθςθ. 

Ππωσ αναφζρκθκε δυνατότερο ςθμείο του προγράμματοσ, ςυνολικά, κεωρείται θ διαδραςτικι εκπαιδευτικι 
διαδικαςία του. Άλλα ιςχυρά ςθμεία του προγράμματοσ ιταν:  

– θ διαδραςτικότθτα των μακθτϊν με τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ  

– θ ίδια θ παράςταςθ   

– τα αντικείμενα και ςκθνικά μζρθ που καταςκεφαςαν οι ίδιοι οι μακθτζσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ χορωδία. 

Ωσ βαςικόσ ςυντελεςτισ τθσ επιτυχίασ κεωρείται ο επαγγελματιςμόσ των ςυντελεςτϊν και το υψθλό ποιοτικό 
ςτοιχείο που διακρίνει τισ δράςεισ τθσ ΕΛΣ. 

Ρροτάςεισ για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ είναι: θ αφξθςθ του αρικμοφ των παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςτο 
διαδραςτικό μζροσ του προγράμματοσ, θ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του προγράμματοσ και των 
διαδραςτικϊν δραςτθριοτιτων του. 

Ο μθχανιςμόσ εφαρμογισ του προγράμματοσ διακρίνεται, ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ περιοδείασ, και ςτο 
πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε ςε κάκε ςχολείο. Ππωσ ζχει προαναφερκεί θ περιοδεία διεξιχκθ ομαλά, ο 
προγραμματιςμόσ τθρικθκε ςτο ακζραιο και πραγματοποιικθκαν όλεσ οι προβλεπόμενεσ διαδραςτικζσ 
παραςτάςεισ ςε εβδομιντα ςχολεία ανά τθν επικράτεια.  

Για τθν υλοποίθςθ των περιοδειϊν των καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων ςυςτάκθκε περιοδεφουςα ομάδα, θ οποία 
ιταν υπεφκυνθ για τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια των παραςτάςεων κακϊσ και για τθν επί τόπου 
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εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θ ομάδα αποτελείτο από ζνα πυρινα ςτακερϊν ςυντελεςτϊν/ςυνεργατϊν 
και εναλλαςςόμενα άτομα. Ενδεικτικά, θ περιοδεφουςα ομάδα αποτελείτο ςυνολικά από περίπου 70 άτομα, 
ειδικοτιτων όπωσ μονωδοί, μαζςτροι, μουςικοί, χορευτζσ, οδθγόσ ςκθνισ, πιανίςτεσ, εκπαιδευτζσ, φροντιςτζσ, 
ενδφτριεσ, ςχαρίςτεσ, καλλιτεχνικόσ επιμελθτισ, φωτιςτζσ, μακιγιζρ, κομμωτζσ κλπ. 

Θ κάκε διαδραςτικι παράςταςθ διιρκεςε δφο θμζρεσ, εκ των οποίων θ πρϊτθ αφιερϊκθκε ςτο ςτιςιμο τθσ 
παράςταςθσ και ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για αυτό που πρόκειται να 
παρουςιάςουν και να παρακολουκιςουν, ενϊ θ δεφτερθ ςτθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. Οι μακθτζσ 
ςυμμετείχαν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, ςτα ςκθνικά με ζργα τουσ και ςτθν υλοποίθςι τθσ με τθ 
χορωδία. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ περιοδείασ οργανϊκθκαν και πραγματοποιικθκαν οι απαραίτθτεσ μετακινιςεισ των 
ςυντελεςτϊν κακϊσ και θ μεταφορζσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (ςκθνικϊν, κοςτουμιϊν, λοιποφ εξοπλιςμοφ 
κλπ.) με φορτθγό που παραχωρικθκε από τθ Λυρικι Σκθνι για τισ ανάγκεσ του Ζργου.  

 Ωσ προσ το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θ ΕΛΣ ζχει υλοποιιςει όπωσ αναφζρκθκε και τισ εβδομιντα  παραςτάςεισ 
και ανάλογο αρικμό εκπαιδεφςεων, προκειμζνου να μεταδϊςει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων 
τισ γνϊςεισ και τθ μεκοδολογία για το πϊσ κα ανζβει μια ποιοτικι μουςικό-κεατρικι παιδικι παράςταςθ με τθν 
ουςιαςτικι βοικεια των μακθτϊν τουσ. Θ μεκοδολογία που ζχει ακολουκθκεί είναι θ επί τόπου εκπαίδευςθ 
κατά τθν προετοιμαςία και κατά τθ διενζργεια μιασ παράςταςθσ (on the job training για 2 θμζρεσ). Θ εκπαίδευςθ 
υλοποιικθκε παράλλθλα με το ανζβαςμα κατά τθν πρϊτθ θμζρα και τθ διενζργεια των παραςτάςεων κατά τθ 
δεφτερθ θμζρα, ανά ςχολείο, όπου οι εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων ςυμμετείχαν κατά το ςτιςιμο και 
τθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. 

Θ εκπαίδευςθ υλοποιικθκε από μζλθ τθσ περιοδεφουςασ ομάδασ με εξειδίκευςθ ςε ειδικότθτεσ όπωσ ιςτορικοί, 
μουςικολόγοι, τραγουδιςτζσ όπερασ, χορευτζσ, ηωγράφοι, τεχνικοί ςκθνισ, θκοποιοί, μουςικοί, οι οποίοι 
παρείχαν υπθρεςίεσ on the job training. 

Είχε ιδθ παραχκεί κατάλλθλο εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό, το οποίο ςυμπεριλαμβανόταν ςτο 
εκπαιδευτικό πακζτο που είχε διανεμθκεί ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων των ςχολείων. Το 
εκπαιδευτικό πακζτο περιελάμβανε βιβλίο με κόμικσ (αναπαράςταςθ μιασ παιδικισ όπερασ που μπορεί να 
ανεβεί ςτο μζλλον) με ςχετικό cd, φιγοφρεσ κουκλοκζατρου-όπερασ, εγχειρίδιο για το ανζβαςμα μιασ ποιοτικισ 
παράςταςθσ κ.α., ϊςτε οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία και ςτθ διενζργεια των 
παραςτάςεων να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα βαςικά εργαλεία και τισ μεκοδολογίεσ ϊςτε να μποροφν να κάνουν 
τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων. Δφο περίπου μινεσ πριν τθ διενζργεια κάκε 
παράςταςθσ, είχε αποςταλεί ανά δθμοτικό, το ςχετικό υποςτθρικτικό υλικό (προετοιμαςίασ παράςταςθσ) ςτουσ 
εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, το οποίο περιείχε πλθροφορίεσ για τθν παράςταςθ, οδθγίεσ των ειδικϊν 
καταςκευϊν που κα χρθςιμοποιοφντο ςτα ςκθνικά και κοςτοφμια τθσ παράςταςθσ, περιγραφι των δράςεων που 
κα λάβαιναν χϊρα για τθν διενζργεια τθσ παράςταςθσ κακϊσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
εμπλοκι τθσ ομάδασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδραςτικι διαδικαςία (όπωσ παρτιτοφρα για 
προετοιμαςία τραγουδιοφ, οδθγίεσ για τθν καταςκευι κάποιων ςτοιχείων ςκθνικϊν κ.α.). Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ 
δράςθσ ιταν θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία με τθ ςχολικι κοινότθτα, οφτωσ ϊςτε οι μακθτζσ να ζχουν ενεργι 
εμπλοκι ςτο ςτιςιμο τθσ παράςταςθσ και αντίςτοιχα οι εκπαιδευτικοί να μπορζςουν να αφομοιϊςουν και να  
είναι ςε κζςθ να μεταφζρουν τθν εμπειρία τουσ αυτι. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ιταν, να είναι ςε κζςθ οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
μετά το πζρασ των παραςτάςεων, να ανεβάηουν τισ δικζσ τουσ μουςικό- κεατρικζσ παραςτάςεισ ςτθριηόμενοι 
τόςο ςτθν τεχνογνωςία που αποκόμιςαν από τθν επί τόπου εκπαίδευςθ, όπωσ και από το υλικό που ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ και περιλαμβάνεται ςτο εκπαιδευτικό πακζτο.  

Από τθν ζρευνα προκφπτει ότι: 

– θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν με 62,6%  απάντθςε ότι αποκτικθκε επιπλζον τεχνογνωςία για το 
ανζβαςμα των δικϊν τουσ μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων, ενϊ το 32,4% απάντθςε ότι απζκτθςε εν μζρει 
τεχνογνωςία 

– το μεγαλφτερο ποςοςτό 57,3% των δαςκάλων απάντθςε πωσ κα μποροφςε να μεταφζρει τθν εμπειρία που 
απζκτθςε, ενϊ το 40,4% επιλζγει τθν απάντθςθ «εν μζρει»  

– ποςοςτό 79,9% των εκπαιδευτικϊν, διλωςε ότι ςίγουρα ζμακε καλφτερα τον μθχανιςμό τθσ όπερασ ενϊ 
ποςοςτό 19,6% «εν μζρει»  

– ποςοςτό 77,7% των δαςκάλων κεωρεί ότι γνϊριςε καλφτερα το περιεχόμενο τθσ όπερασ ενϊ 21,2% εν μζρει 
καλφτερα. 
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II. Αξιολόγθςθ τθσ Δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ 

Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ αφοροφςαν ςτθ διενζργεια δφο (2) θμερίδων τόςο κατά τθ διάρκεια όςο και με τθ 
λιξθ του προγράμματοσ, ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο και ςε δικτυακοφσ τόπουσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ, 
αναπαραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ (όπωσ αφίςεσ, banners, 16ςζλιδο φυλλάδιο, υλικό προετοιμαςίασ 
παραςτάςεων, υλικό θμερίδων δθλ. τισ προςκλιςεισ (με τουσ φακζλουσ) προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ των 
θμερίδων, τουσ φακζλουσ των θμερίδων (μπλοκ ςθμειϊςεων, ςτυλό, ςελιδοδείκτεσ, πρόγραμμα θμερίδασ κλπ.) 
και λοιποφ υλικοφ (όπωσ t-shirts, καπζλα κλπ) με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των άμεςα και ζμμεςα ωφελοφμενων (πχ. 
Εκπαιδευτικοί Α'κμιασ Εκπαίδευςθσ, μακθτζσ, Σχολικοί Σφμβουλοι, γονείσ κ.τ.λ.), προσ τισ Σχολικζσ Μονάδεσ που 
ςυμμετείχαν ςτθν Ρράξθ, ςτισ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Δ/νςεισ και Γραφεία Α'/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και όπου αλλοφ κρινόταν ςκόπιμο για τθν καλφτερθ προβολι του αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ 
και τθν αποτελεςματικότερθ διάδοςθ των ποιοτικϊν-ποςοτικϊν αποτελεςμάτων τθσ ςτθν εκπαιδευτικι - 
μακθτικι κοινότθτα τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςε όςουσ άλλουσ εμπλζκονται και ωφελοφνται από τθν 
εν λόγω Ρράξθ. 

Πλεσ οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και προβολισ ζχουν υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι, με τον 
προςφορότερο και αποτελεςματικότερο τρόπο. 

Θ πρϊτθ θμερίδα διοργανϊκθκε από τθν ΕΛΣ ςτο κζατρο Ολφμπια το Σάββατο 1θ Δεκεμβρίου 2012. Στθν 
θμερίδα παρουςιάςτθκαν ο εκπαιδευτικόσ χαρακτιρασ τθσ όπερασ, το κζμα τθσ διάδραςθσ των παιδιϊν ςτισ 
παραςτατικζσ τζχνεσ, κακϊσ και θ ζωσ τότε επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του προγράμματοσ. 

Θ δεφτερθ θμερίδα ποφ διοργάνωςε θ ΕΛΣ, και που περιείχε περιςςότερο απολογιςτικά ςτοιχεία, διεξιχκθ 
επίςθσ ςτο  Κζατρο Ολφμπια, ςτισ 11 Λουνίου 2013. Οι περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ (40%) 
παρακολοφκθςαν τθν θμερίδα  για ενθμερωτικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και επιμορφωτικοφσ λόγουσ, 20% για 
επαγγελματικοφσ ενϊ το 13% ιταν γονείσ παιδιϊν που ςυμμετείχαν ςτθ χορωδία. Από τθν ζρευνα με 
ερωτθματολόγια προζκυψε ότι: 

– τθ ςυνζχιςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία” κα τθν 
πρότεινε το 99% των ςυμμετεχόντων.  

– οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν θμερίδα αποκόμιςαν κετικζσ εντυπϊςεισ από αυτιν ενϊ δεν αντιμετϊπιςαν κάποιο 
πρόβλθμα  

– το δυνατότερο ςθμείο τθσ Θμερίδασ ιταν θ παράςταςθ  

– θ ποιότθτα τθσ εςτίαςθσ ιταν άψογθ  

Από τισ ερωτιςεισ μόνο προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ιταν προςκεκλθμζνοι φαίνεται ότι το 83% αυτϊν 
προζρχονται από ςχολείο που δεν ζχει υλοποιθκεί το πρόγραμμα και ότι το 99% αυτϊν κα επικυμοφςαν να 
υλοποιθκεί ςτο μζλλον ςτα ςχολεία ςτα οποία εργάηονται.   

Τζλοσ το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που είχαν ζρκει για να παρακολουκιςουν τθν Θμερίδα από περιοχι εκτόσ 
Νομοφ Αττικισ, είχε μείνει ευχαριςτθμζνο από τισ υπθρεςίεσ διαμονισ και εςτίαςθσ που παρείχε θ ΕΛΣ ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Θμερίδασ. 

 

4.1.3 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ και αρχικι εκτίμθςθ των επιπτϊςεων 

I. Καινοτόμοσ χαρακτιρασ του Ρρογράμματοσ 

Ωσ καινοτόμα χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ κεωροφνται θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν κυρίωσ αλλά και των 
δαςκάλων ςτο οικείο περιβάλλον και θ διαδραςτικότθτα –βιωματικι προςζγγιςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ. Από 
τθν ζρευνα γραφείου που διεξιχκθ δεν βρζκθκε ςε ευρωπαϊκό τουλάχιςτον επίπεδο υλοποίθςθ παρόμοιασ 
πρωτοβουλίασ. Αντίκετα είναι ςφνθκεσ τα ςχολεία να επιςκζπτονται τθν όπερα για παρακολοφκθςθ ι ανζβαςμα 
των δικϊν τουσ παραςτάςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ είναι εναρμονιςμζνθ με 
τισ κατευκφνςεισ δια βίου μάκθςθσ και το νζο ςχολείο. Τα ςτοιχεία βιωματικισ εκπαίδευςθσ που περιλαμβάνει 
υποςτθρίηουν τον καινοτόμο χαρακτιρα του. 

 

II. Αποτελεςματικότθτα του Ρρογράμματοσ  

Για τον υπολογιςμό τθσ αποτελεςματικότθτασ (effectiveness) χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ, 
ο οποίοσ εκφράηει τθν πρόοδο τθσ φυςικισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςε κάκε επιμζρουσ του επίπεδο και 



Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ Ρράξθσ: «Θ Ππερα Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TEC A.E.    94 | Σ ε λ ί δ α  

 

υπολογίηεται από το πθλίκο του φυςικοφ αντικειμζνου που ζχει ιδθ υλοποιθκεί κατά τθ ςτιγμι ελζγχου προσ το 
αρχικά προγραμματιςμζνο φυςικό αντικείμενο και υπολογίηεται βάςει τθσ παρακάτω αρικμθτικισ ςχζςθσ: 

Δείκτθσ Αποτελεςματικότθτασ ΔΑ= φυςικό αντικείμενο που υλοποιικθκε/ προγραμματιςμζνο φυςικό 
αντικείμενο  

Ωσ άμεςα ωφελοφμενοι και αποδζκτεσ των Ρράξεων ωσ προγραμματιςκζν φυςικό αντικείμενο προβλεπόταν να 
είναι 21.000 μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ΕΑΕΡ, 350 εκπαιδευτικοί ςχετικϊν ειδικοτιτων που κα 
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα κατά τθν προετοιμαςία και διενζργεια των παραςτάςεων και τα 70 περίπου 
δθμοτικά ςχολεία που κα επιλεγόντουςαν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα.   

Το πρόγραμμα υλοποιικθκε ςε 70 ακριβϊσ δθμοτικά ςχολεία με το αντίςτοιχο δυναμικό τουσ που ανζρχεται ςε 
21.000 μακθτζσ (τθν παράςταςθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ παρακολοφκθςαν επιπλζον μακθτζσ άλλων 
ςχολείων), και εκπαιδευτικοί, με προχπολογιηόμενο μζςο όρο 5 εκπαιδευτικοφσ ανά ςχολείο ό οποίοσ ςφμφωνα 
με τθν ζρευνα υπερκαλφφκθκε.  

Επομζνωσ ο προαναφερόμενοσ δείκτθσ και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ ωφελοφμενων ζχει τιμι το λιγότερο 1 και 
επομζνωσ θ αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ ανζρχεται ςτο 100%. 

III.     Δείκτεσ του Ρρογράμματοσ  

Δείκτεσ εκροϊν που περιλαμβάνονται ςτα ΤΔΡ 

 Τιμι Στόχοσ Τιμι Υλοποίθςθσ 

Επιμορφοφμενοι Εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 350 350 

Σχολικζσ Μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ οι οποίεσ επωφελοφνται από εκπαιδευτικζσ 
παρεμβάςεισ 

70 70 

Επωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 21.000 21.000 

 

Δείκτεσ Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικϊν 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν προετοιμαςία και τθ ςχεδίαςθ  

Δείκτθσ καταλλθλότθτασ επιλογισ του ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»  100 

Δείκτθσ καταλλθλότθτασ προςαρμογισ τθσ παράςταςθσ βάςει τάξεων  89 

Δείκτθσ καταλλθλότθτασ διαςκευισ του ζργου ωσ προσ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διάρκεια τθσ παράςταςθσ 

97,7 

Δείκτεσ ποιότθτασ για το περιεχόμενο  

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ 83,9 

Δείκτθσ  απόκτθςθσ επιπλζον τεχνογνωςίασ για το «ανζβαςμα» μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων 95 

Δείκτθσ βακμολογίασ τθσ παράςταςθσ 98,9 

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ από τθν παράςταςθ 100 

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο 100 

Δείκτεσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων, τεχνικϊν και μζςων υλοποίθςθσ  

Δείκτθσ κάλυψθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 92,5 

Δείκτθσ κάλυψθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ παράςταςθσ 93,9 

Δείκτεσ ποιότθτασ  εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 95,8 

Δείκτθσ βοικειασ απόκτθςθσ κεωρθτικϊν γνϊςεων από το εκπαιδευτικό πακζτο 91,4 

Δείκτθσ βοικειασ από το εκπαιδευτικό πακζτο  ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν 93,1 

Δείκτθσ χριςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν τάξθ 85,7 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία  

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣ κατά τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ 86,4 
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Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣ κατά τθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ 82,6 

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣ  κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 87,9 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων  

Δείκτθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ εμπειρίασ 57,3 

Δείκτθσ αναγνϊριςθσ δυνατϊν αδφναμων ςθμείων τθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ 100 

 

Δείκτεσ Εκπαιδευόμενων Μακθτϊν 

Δείκτεσ ποιότθτασ για το περιεχόμενο  

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ 94,2 

Δείκτθσ βακμολογίασ τθσ παράςταςθσ 93,6 

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ από τθ ςυμμετοχι ςτθν παράςταςθ 96,4 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθ διεξαγωγι 

 

 

Βακμόσ ενεργοποίθςθσ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθν παρακολοφκθςθ παρόμοιασ παράςταςθσ όπερασ 75,6 

Βακμόσ επικυμίασ ανεβάςματοσ δικισ τουσ  παράςταςθ με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ δάςκαλοφσ 80,1 

Δείκτεσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων, τεχνικϊν και μζςων υλοποίθςθσ  

Συηιτθςθ με τουσ δαςκάλουσ για τθν εμπειρία με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι 94,6 

Επικυμία να παρακολουκιςει μία παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι 87,4 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία  

Ρϊσ ιταν θ ομάδα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ με τα παιδιά τθσ τάξθσ που δοφλεψαν για τθν παράςταςθ; 98,2 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων  

Δείκτθσ αναγνϊριςθσ δυνατϊν αδφναμων ςθμείων τθσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ 100 

 

IV. Ανταπόκριςθ Ρρογράμματοσ ςτισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων 

Θ άποψθ του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ είναι ότι το Ρρόγραμμα κάλυψε ςε εξαιρετικό βακμό τισ ανάγκεσ και 
προςδοκίεσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Το ςυμπζραςμα αυτό τεκμθριϊνεται και από τθν επεξεργαςία των 
ςτοιχείων τθσ ζρευνασ πεδίου.  

Από τθν ζρευνα πεδίου προζκυψε ότι: 

– ςφμφωνα με τθν άποψθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ θ παράςταςθ ιταν εξαιρετικι  

– οι χαρακτθριςμοί τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ είχε κφρια επιλογι το «φανταςτικι»  

– το αποτζλεςμα υπερκάλυψε τισ προςδοκίεσ που είχαν οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα  

– οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από όλα τα ςτοιχεία τθσ παράςταςθσ ενϊ δεν υπιρξε κάτι που δεν άρεςε 
ςτουσ μακθτζσ  

– θ γνωριμία τουσ με τα επαγγζλματα του κεάτρου ωφζλθςε τουσ μακθτζσ ςε πολφ μεγάλο βακμό  

– θ γνωριμία με τα μουςικά όργανα ωφζλθςε τουσ μακθτζσ ςε πολφ μεγάλο βακμό  

– υπιρξε διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ  

– δάςκαλοι και διευκυντζσ κεϊρθςαν τθν παράςταςθ καλφτερθ από ότι περίμεναν 

– οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου καλφφκθκαν πλιρωσ  

– οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ παράςταςθσ καλφφκθκαν πλιρωσ  

– θ πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ικανοποίθςε πλιρωσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 

– θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι αποκτικθκε επιπλζον τεχνογνωςία για το ανζβαςμα μουςικό-
κεατρικϊν παραςτάςεων 
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– το μεγαλφτερο ποςοςτό των δαςκάλων απάντθςε πωσ κα μποροφςε να μεταφζρει τθν εμπειρία που 
απζκτθςε  

– οι εκπαιδευτικοί ςε μεγάλο ποςοςτό διλωςε ότι ςίγουρα ζμακε καλφτερα τον μθχανιςμό τθσ όπερασ  

– υψθλό ποςοςτό των δαςκάλων κεωρεί ότι γνϊριςε καλφτερα το περιεχόμενο τθσ όπερασ  

 

V. Αναμενόμενα αποτελζςματα και επιπτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Τα αναμενόμενα αποτελζςματα του ζργου παρουςιάηονται και αξιολογοφνται και ωσ προσ τα τζςςερα 
ωφελοφμενα μζρθ του Ρρογράμματοσ, δθλαδι τουσ μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, το ςχολείο και τθν ΕΛΣ. 

Είναι αποδεκτό ότι κάκε μια από τισ ομάδεσ, είχε τουλάχιςτον μερικϊσ διαφορετικά κίνθτρα ςυμμετοχισ ςτο 
Ρρόγραμμα και επομζνωσ άλλεσ προςδοκίεσ και ανάγκεσ. Επομζνωσ θ μονομερισ αξιολόγθςθ των αναμενόμενων 
αποτελεςμάτων του Ρρογράμματοσ, κα οδθγοφςε ςε ελλιπι και όχι ςφαιρικι εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων 
αυτϊν. 

Μακθτζσ 

Θ βαςικι ομάδα-ςτόχοσ ςτθν οποία απευκφνεται το Ρρόγραμμα είναι οι μακθτζσ, ςτουσ οποίουσ 
επικεντρϊκθκαν οι προςπάκειεσ τόςο των ςτελεχϊν τθσ ΕΛΣ όςο και των εκπαιδευτικϊν. 

Ωσ προσ τα αποτελζςματα του προγράμματοσ οι μακθτζσ: 

– ςυμμετείχαν ςε ζνα πρόγραμμα με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ λαμβανόμενθσ εκπαίδευςθσ  

– ςυμμετείχαν ςε ζνα πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθσ παρεχόμενθσ παιδείασ  

– ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα που κζτει τον μακθτι ςτο επίκεντρο των αλλαγϊν με ςκοπό τθ ςυνολικι 
βελτίωςθ του επιπζδου ςπουδϊν τουσ  

– ζλαβαν διακεματικι ςφαιρικι εκπαίδευςθ 

– ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα του νζου ανοικτοφ και ευζλικτου ςχολείου, με  βιωματικό και παιδαγωγικά 
διαφοροποιθμζνο περιεχόμενο 

– ςυμμετείχαν ςε ζνα πρόγραμμα με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ 

– ςυμμετείχαν ςε μια βιωματικι εμπειρία μζςω των προβϊν, τθσ προετοιμαςίασ τθσ χορωδίασ, τθσ 
δθμιουργίασ των ςκθνικϊν κλπ 

– πιραν ςε βάκοσ πλθροφόρθςθ για ότι τουσ απαςχολοφςε ςχετικά με τα επαγγζλματα τθσ όπερασ 

Άλλα αποτελζςματα με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ, είναι ότι οι μακθτζσ προςζγγιςαν τθ μάκθςθ και 
ζμακαν με μία διαφορετικι εκπαιδευτικι διαδικαςία, που ιταν ςφαιρικι, ςυμμετοχικι, ολοκλθρωμζνθ. 
Χρθςιμοποίθςαν περιςςότερεσ αιςκιςεισ από ότι ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ςτο ςχολείο. Τα πεδία και τα 
επίπεδα των γνϊςεων που αποκόμιςαν ιταν πάρα πολλά και πολφτιμα για τα παιδιά. Οι αναμενόμενεσ 
επιπτϊςεισ του προγράμματοσ είναι: 

– θ ενεργοποίθςι των μακθτϊν τουσ ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ διαδραςτικισ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ 

– θ ενςωμάτωςθ τθσ κεατρικισ εκπαίδευςθσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ 

– θ ανάπτυξθ πολλαπλϊν και πολφ-επίπεδων δεξιοτιτων 

Θ μάκθςθ απαιτεί ποικιλία,  δράςεων, διαδικαςιϊν και επαναλιψεισ. Οι μακθτζσ δεν κα ξεχάςουν ποτζ τθν 
εμπειρία που ζηθςαν αλλά για να μετουςιωκοφν οι γνϊςεισ ςε μάκθςθ, και να υπάρξουν μακθςιακά 
αποτελζςματα που κα διατθρθκοφν, απαιτοφνται επαναλιψεισ ςτο πλαίςιο μιασ οργανωμζνθσ και ςυνεποφσ 
προςπάκειασ. Αναμζνεται οι μακθτζσ να αναηθτιςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε παρόμοιεσ διαδικαςίεσ και να 
επιδιϊξουν να παρακολουκιςουν παραςτάςεισ όπερασ ςτο μζλλον, ςτάςθ που κα πρζπει να υποςτθριχκεί από 
τθν πολιτεία και από τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων.   

Εκπαιδευτικοί 

Κατά τθν άποψθ του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ με τθν παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι των δαςκάλων ςτο 
πρόγραμμα, πραγματοποιικθκε: 

– θ προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ επιμόρφωςισ τουσ  

– θ εφαρμογι των ειδικϊν κεωρθτικϊν γνϊςεων ςτθν πράξθ και αποκόμιςθ γνϊςεων και εμπειριϊν  
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– θ επιβεβαίωςθ των ικανοτιτων τουσ και απόκτθςθ εμπειριϊν μζςα από πραγματικζσ καταςτάςεισ 

– θ αφξθςθ των δυνατοτιτων επιλογισ του εκπαιδευτικοφ  

– θ απόκτθςθ εμπειρίασ από τθ ςυνεργαςία με επαγγελματίεσ 

Αναμζνεται ωσ επίπτωςθ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ δάςκαλοι να ενεργοποιθκοφν και να επιδιϊξουν 
περαιτζρω τθν αυτομόρφωςι τουσ με διαδικαςίεσ δια βίου μάκθςθσ, αλλά και να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ με 
ανζβαςμα δικϊν τουσ παραςτάςεων ςτα ςχολεία τουσ. Οι εκπαιδευτικοί  αυτοί επομζνωσ ζχουν τθ δυνατότθτα 
να δράςουν ςτο μζλλον ωσ πολλαπλαςιαςτζσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ. 
Αναμζνεται να ενεργοποιθκοφν γενικότερα, δάςκαλοι (όχι μόνο των ειδικοτιτων) και να υιοκετιςουν 
εναλλακτικζσ και αποτελεςματικότερεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. 

Σχολείο 

Κατά τθν άποψθ του Συμβοφλου, ςτα ςχολεία πραγματοποιικθκε: 

– υλοποίθςθ ςτθν πράξθ δράςεων ανοιχτοφ ςχολείου  

– βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ  

– θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ 

– ο εμπλουτιςμόσ του περιεχομζνου των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και δια βίου μάκθςθσ και του ςχετικοφ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

– θ ανάπτυξθ τθσ κεατρικισ παιδείασ και θ αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ 

– θ διδαςκαλία τθσ μουςικισ για τθν ανάπτυξθ των μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν αλλά και για τθν 
καλφτερθ γνϊςθ τθσ μουςικισ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ   

– θ δυναμικι των εικαςτικϊν και τθσ αιςκθτικισ αγωγισ για τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των 
μακθτϊν αλλά και για τθ γνωςτικι διαδικαςία ωσ εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ 

Αναμζνεται θ εκπαιδευτικι κοινότθτα μελλοντικά να είναι πιο «ανοιχτι» ςε μορφζσ πολιτιςμοφ με τισ οποίεσ δεν 
είναι εξοικειωμζνθ.  Να ενεργοποιθκεί και να αναηθτιςει νζα διδακτικά εργαλεία. Τα μζλθ τθσ να επιδιϊξουν να 
παρακολουκιςουν παραςτάςεισ όπερασ ςτο μζλλον.  

Εκνικι Λυρικι Σχολι 

Κατά τθν άποψθ του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ τα αναμενόμενα αποτελζςματα και επιπτϊςεισ με τθν 
παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ, είναι τα ακόλουκα: 

– θ επιβεβαίωςθ των οργανωτικϊν ικανοτιτων τθσ Λυρικισ 

– θ εφαρμογι των ειδικϊν κεωρθτικϊν γνϊςεων ςτθν πράξθ 

– θ απόκτθςθ γνϊςεων και εμπειριϊν ςχετικά με τθν οργάνωςθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν  προγραμμάτων  

– θ επιβεβαίωςθ του ρόλου τθσ ωσ ςυντονιςτι προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ  

– θ επιβεβαίωςθ του ρόλου τθσ ωσ ενεργοφ εταίρου για τθ ςφγκλιςθ των δράςεϊν τθσ ςε ςχζςθ με τισ 
κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. για τθ δια βίου μάκθςθ κακϊσ επιβεβαιϊκθκε και θ ικανότθτα τθσ ΕΛΣ να υλοποιεί 
ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία τθσ ανατίκενται 

– θ προβολι του ζργου τθσ ΕΛΣ ςε περιοχζσ τθσ περιφζρειασ, λειτοφργθςε ωσ ςπόροσ του νζου κοινοφ τθσ 
όπερασ που καλλιεργείται 

Συγκριτικά αποτελζςματα 

Το πρόγραμμα ιταν εξίςου εςτιαςμζνο τόςο ςτουσ δαςκάλουσ όςο και ςτουσ μακθτζσ. Από τθ μελζτθ των 
δεικτϊν και των απαντιςεων των ωφελοφμενων ςτα ερωτθματολόγια (δάςκαλοι, μακθτζσ) και ςτισ ςυνεντεφξεισ 
(δάςκαλοι) φαινομενικά υπάρχει ςχετικά μεγαλφτερθ επιτυχία και αποδοχι του προγράμματοσ από τουσ 
μακθτζσ. Με αυτονόθτθ τθν επίδραςθ τθσ θλικιακισ διαφοράσ (και του κυμικοφ ι τθν ζλλειψθ εμπειριϊν ςτα 
παιδιά) και των διαμετρικά αντίκετων μεταξφ των ωφελοφμενων ρόλων, κα αναμενόταν πολφ μεγαλφτερθ 
διαφοροποίθςθ. Ραράλλθλα, είναι γεγονόσ, ότι οι μακθτζσ ιταν αποδζκτεσ των προςπακειϊν/υπθρεςιϊν τόςο 
των ςυντελεςτϊν τθσ ΕΛΣ όςο και των δαςκάλων τουσ. Επομζνωσ δεν κεωρείται ότι το πρόγραμμα «βαραίνει» 
περιςςότερο προσ κάποια κατθγορία ωφελοφμενων.  
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VI. Κοινωνικι προςτικζμενθ αξία των δράςεων 

Ππωσ αναφζρκθκε το πρόγραμμα είχε τεράςτια επιτυχία αλλά μεγαλφτερθ απιχθςθ είχε ςτθν επαρχία. 
Εντυπωςίαηε ο πολυμελισ κίαςοσ και το όνομα τθσ ΕΛΣ. Θ προςζλευςθ ςτθν πόλθ ιταν γεγονόσ αυτό κακ αυτό. 
Απαςχολοφςε τον τοπικό τφπο. Για οριςμζνουσ από τουσ ανκρϊπουσ ςτθν επαρχία το πρόγραμμα ιταν 
λειτοφργθμα.  

Από τθν ζρευνα πεδίου προζκυψε ότι: 

– μζςω του προγράμματοσ θ ΕΛΣ ζδειξε ότι είναι Εκνικι και επιχείρθςε ουςιαςτικι παρζμβαςθ ςτθν κοινωνία.  

– το όνομα τθσ ΕΛΣ δεν επθρζαςε μόνο το ςχολείο αλλά και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ.  

– θ ΕΛΣ ζκανε γνωςτό το ζργο τθσ ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ τθσ χϊρασ που δεν είχαν 
προθγουμζνωσ τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τθν τζχνθ τθσ όπερασ από κοντά.  

Επειδι ο ρόλοσ του κεάτρου πάντα ιταν εκπαιδευτικόσ και ψυχαγωγικόσ θ ΕΛΣ οφείλει να τα παρζχει ςτθν 
κοινωνία. Το πρόγραμμα ζβαλε  βάςεισ ςτθ μεγαλφτερθ αποδοχι του είδουσ από τθν κοινωνία.   

VII. Ενςωμάτωςθ ςε εκνικζσ πολιτικζσ 

Οι εν λόγω πράξεισ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τον 1ο Στρατθγικό Στόχο «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ ςτρατθγικι τθσ χϊρασ 
για τθν εκπαίδευςθ και τθ δια βίου μάκθςθ, θ οποία αποδίδει ςτον πολιτιςμό κακοριςτικι ςθμαςία, τόςο: 

– κατά τθ διαμόρφωςθ και τον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και δια βίου 
μάκθςθσ και του ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ όςο και 

– ωσ εργαλείο για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Ειδικόσ ςτόχοσ των Ρράξεων είναι θ «Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ – ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ». Στο πλαίςιο του ειδικοφ 
αυτοφ ςτόχου, οι Ρράξεισ δίνουν ζμφαςθ ςε δράςεισ και παρεμβάςεισ που ενςωματϊνουν πολιτιςτικά ςτοιχεία, 
όπωσ προβλζπεται από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ, όχι μόνο εξοικειϊνοντασ τα παιδιά με τισ 
τζχνεσ (ειδικά με μθ διαδεδομζνεσ μορφζσ τζχνθσ όπωσ είναι θ όπερα),  αλλά και χρθςιμοποιϊντασ τισ τζχνεσ ωσ 
διδακτικό εργαλείο. 

Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων είναι θ προετοιμαςία και θ υλοποίθςθ περιοδείασ με διαδραςτικζσ μουςικό-
κεατρικζσ παραςτάςεισ, ειδικά για παιδιά, ςε Δθμοτικά Σχολεία ανά τθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτα ολοιμερα 
Δθμοτικά Σχολεία του ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ ςχετικι 
Υπουργικι Απόφαςθ και ςτισ τροποποιιςεισ αυτισ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο των εν λόγω Ρράξεων εντάςςεται και θ υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων ϊςτε να 
μεταφερκεί κατάλλθλθ τεχνογνωςία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων  για να είναι ςε κζςθ τα 
επόμενα Σχολικά Ζτθ να προετοιμάςουν και να υλοποιιςουν οι ίδιοι τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-
κεατρικϊν παραςτάςεων.  

Ππωσ αναφζρκθκε μζςω του προγράμματοσ εφαρμόςτθκαν: 

– υλοποίθςθ δράςεων ανοιχτοφ ςχολείου ςτθν πράξθ 

– δράςεισ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και αξιοποίθςθσ του πολιτιςμοφ ςτθν 
εκπαίδευςθ 

– εμπλουτιςμόσ του περιεχομζνου των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και δια βίου μάκθςθσ και του ςχετικοφ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

– δράςεισ ανάπτυξθσ τθσ κεατρικισ παιδείασ και αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, 

– θ διδαςκαλία τθσ μουςικισ για τθν ανάπτυξθ των μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν αλλά και για τθν 
καλφτερθ γνϊςθ τθσ μουςικισ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ   

– δράςεισ εφαρμογισ των εικαςτικϊν και τθσ αιςκθτικισ αγωγισ για τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των 
μακθτϊν αλλά και για τθ γνωςτικι διαδικαςία ωσ εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
εκπαίδευςθσ 

Το πρόγραμμα κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα νζο διδακτικό εργαλείο για τουσ μουςικοφσ και κεατρολόγουσ 
των ςχολείων 
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4.1.4 Συμπεράςματα και προτάςεισ  

I. Ανάλυςθ SWOT 

S-Λςχυρά Σθμεία W-Αδφνατα Σθμεία 

Θ ςτενι ςυνάφεια του προγράμματοσ με το νζο 
ςχολείο και τουσ ςτόχουσ του  

θ διαδραςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία του 
προγράμματοσ προσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ  

θ βιωματικι εμπειρία και θ ενεργι ςυμμετοχι των 
μακθτϊν 

θ ςφαιρικι εκπαιδευτικι προςζγγιςθ 

θ διαδραςτικότθτα των μακθτϊν με τουσ ςυντελεςτζσ 
του προγράμματοσ 

θ άρτια οργάνωςθ και ο επαγγελματιςμόσ των 
ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ 

θ παρουςία τθσ ΕΛΣ ςτον οικείο χϊρο των μακθτϊν 

θ παράςταςθ αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό τοπικό γεγονόσ 
παντοφ ςτθν επαρχία 

ο ςυνδυαςμόσ των τεχνϊν και των επαγγελμάτων για 
το ανζβαςμα μιασ παράςταςθσ 

το «δζςιμο» του προγράμματοσ με το ολοιμερο 
ςχολείο με ΕΑΕΡ 

το είδοσ τθσ τζχνθσ θ οποία «δζνει» πολλζσ ειδικότθτεσ.  

θ ομαδικότθτα και θ ςυνεργαςία των ςυντελεςτϊν τθσ 
παράςταςθσ 

θ ςφνδεςθ του βιωματικοφ με το κεωρθτικό  

θ γνωριμία των μακθτϊν με τα μουςικά όργανα  

το brand name τθσ ΕΛΣ 

Θ αδυναμία προςζγγιςθσ  του ςυνόλου των παιδιϊν 

οι περιοριςμζνοι χϊροι τθσ παράςταςθσ που δεν 
επζτρεψαν τθν παρουςία γονζων 

οι χϊροι τθσ παράςταςθσ ωσ προσ τα ςκθνικά, τα 
καμαρίνια  

ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ επαφισ των μακθτϊν με τουσ 
ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ με τουσ μακθτζσ 

θ κλίμακα ςχεδιαςμοφ που είναι μικρότερθ από τισ 
ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ 

ότι πολλά ςχολεία κεωροφν το είδοσ (όπερα) 
«δφςκολο» 

ότι κεωρείται αποςπαςματικι ενζργεια  

 

O-Ευκαιρίεσ T-Απειλζσ 

Δικτφωςθ και ςυνεργαςία με διμουσ, φορείσ,  τοπικά 
ωδεία κοκ  

θ ςυνζχιςθ και κακιζρωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, το 
να αποτελζςει ζνα νζο διδακτικό εργαλείο  

θ πολφ μεγάλθ διαφιμιςθ τθσ ΕΛΣ 

το άνοιγμα του κεάτρου τθσ ΕΛΣ ςτα ςχολεία 

να γίνεται παράςταςθ κατά τθν περιοδεία και για 
ενιλικεσ 

θ υλοποίθςι του και ςε ιδιωτικά ςχολεία.  

θ εξζταςθ ςεναρίων αυτοχρθματοδότθςθσ του ζργου 

 

Οι ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ τθσ 
παράςταςθσ 

θ μθ ςυνζχιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 
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Τα αποτελζςματα και οι επιπτϊςεισ του προγράμματοσ αναφζρονται ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Τα γενικά 
ςυμπεράςματα ανά Δράςθ αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ είναι τα ακόλουκα:  
 
Δράςθ 1: Διοργάνωςθ Ρεριοδείασ 
Ππωσ ζχει αναφερκεί θ διοργάνωςθ τθσ περιοδείασ τόςο ςτο ςκζλοσ τθσ προετοιμαςίασ όςο και τθσ διενζργειασ 
υπιρξε άψογθ όςον αφορά ςτθν ΕΛΣ. Σε προθγοφμενα κεφάλαια ζχουν αναλυτικά παρατεκεί αιτιολογθμζνα 
όλεσ οι ςχετικζσ διαπιςτϊςεισ (από τθν επιλογι/διαςκευι του ζργου ζωσ και τα ξενοδοχεία ι και τθ ςυνζπεια 
ςτο εκάςτοτε χρονοδιάγραμμα) που ςυνθγοροφν ςτον χαρακτθριςμό τθσ διοργάνωςθσ τθσ περιοδείασ ωσ άψογθ.  
Κα ιταν ωςτόςο χριςιμο  να επιςθμανκεί προσ τουσ αρμοδίουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, θ ςπουδαιότθτα τθσ 
τιρθςθσ των ςυνκθκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ ςε ςχζςθ με τουσ χϊρουσ πραγματοποίθςθσ των παραςτάςεων. 
Θ πραγματοποίθςθ ελζγχων και αυτοψιϊν πικανϊσ κα πρζπει να αναδειχκεί ωσ ςθμαντικό προαπαιτοφμενο για 
τθν απόφαςθ διενζργειασ του προγράμματοσ ςε κάκε ςχολείο.  
Το δεφτερο ςθμείο ωσ προσ τθν επιλογι των χϊρων αφορά ςτθν παροχι τθσ δυνατότθτασ ι όχι και των γονζων 
των μακθτϊν να παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ. Αυτό κα ιταν πικανό να ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ του 
ςθμερινοφ κοινοφ τθσ ΕΛΣ επιπρόςκετα του μελλοντικοφ κοινοφ που είναι οι μακθτζσ.  
 
Δράςθ 2: Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
Θ εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ιταν επιτυχισ. Ππωσ αναφζρεται και ςτθν προθγοφμενθ δράςθ, ςε 
προθγοφμενα κεφάλαια ζχουν αναλυτικά παρατεκεί αιτιολογθμζνα όλεσ οι ςχετικζσ διαπιςτϊςεισ. Τόςο οι 
μακθτζσ όςο και οι δάςκαλοι ςυμμετείχαν ςε ζνα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα. Επρόκειτο για μία 
ολοκλθρωμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ.    
 
Δράςθ 3: Δθμιουργία δικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
Ο δικτυακόσ κόμβοσ ζχει επιτελζςει τον ςκοπό για τον οποίο δθμιουργικθκε ςτον ςυγκεκριμζνο κφκλο του 
προγράμματοσ. Οι εκπαιδευτικοί άντλθςαν το απαιτοφμενο υλικό για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου τουσ, 
υπάρχει ψθφιοποιθμζνο όχι μόνο το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και βίντεο και φωτογραφίεσ από τθν περιοδεία 
από όλα τα ςχολεία, θ πλοιγθςθ και εφρεςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου είναι ευχερισ.      
 
Δράςθ 4: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ρράξθσ 
Δεν ζχουν εντοπιςτεί ςθμεία ςτα οποία ο ανάδοχοσ κα μποροφςε να παρατθριςει κάποια ζλλειψθ ι να 
προτείνει κάποια βελτίωςθ. Θ δράςθ αξιολογείται ωσ απόλυτα επιτυχισ. 
 
Δράςθ 5: Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ 
Θ αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ αναφζρεται ςτθ ςελίδα 93. Οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ υλοποιικθκαν ςε ςυνεργαςία με 
τθ διαχειριςτικι αρχι του ΥΡΕΡΚ με τον καλφτερο τρόπο. 
 
Δράςθ 6: Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ  
Το παρόν Ζργο. 
 
Δράςθ 7: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ νια τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ 
Θ Δράςθ υλοποιείται ομαλά. Δεν ζχουν αναφερκεί προβλιματα ςχετικά με τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Ζργου. Θ 
δράςθ αξιολογείται ωσ απόλυτα επιτυχισ. 

Τόςο κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ όςο και κατά τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων δεν παρατθρικθκαν 
ευριματα που να ςυνδζονται με τισ τρεισ κατθγορίεσ Ρεριφερειϊν (Σφγκλιςθσ, Σταδιακισ Εξόδου, Σταδιακισ 
Ειςόδου) εκτόσ πικανϊσ αυτϊν του Α.Ρ. 3 όπου παρατθροφνται κετικότερεσ κρίςεισ για το πρόγραμμα από ότι 
ςτισ άλλεσ Ρεριφζρειεσ. Το μικρό όμωσ πλικοσ των ςχολείων που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα ςτον 
ςυγκεκριμζνο άξονα δεν επιτρζπει τθν εξαγωγι αςφαλϊν ι γενικϊν ςυμπεραςμάτων. Τα ευριματα ωςτόςο  
αυτά, ενιςχφουν τα αποτελζςματα (όχι μόνο τα ςτατιςτικά αλλά και αυτά των ςυνεντεφξεων) που ζχουν ςχζςθ με 
τον βακμό αςτικότθτασ των περιοχϊν που υλοποιικθκε το πρόγραμμα. Είναι εμφανζσ ότι υπάρχει διαβάκμιςθ 
ςτισ ανάγκεσ πολιτιςτικϊν παρεμβάςεων μεταξφ των Μθτροπολιτικϊν Κζντρων (Ακινα-Κεσ/κθ) με αυτζσ των 
Αςτικϊν και μθ Αςτικϊν περιοχϊν. Οι διαφοροποιιςεισ αυτζσ κεωρείται ότι οφείλονται ςε ευρφτερουσ 
κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και λοιποφσ λόγουσ που δεν ζχουν μεν ςχζςθ με το πρόγραμμα. Μπορεί όμωσ να 
αποτελζςουν ζνα επιπλζον κίνθτρο για τα άτομα που υπθρετοφν τον πολιτιςμό ϊςτε να εντείνουν τισ 
προςπάκειζσ τουσ για αφξθςθ των πολιτιςτικϊν παρεμβάςεων ςτθν επαρχία.       
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Θ ςκοπιμότθτα τθσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ ςτα επόμενα Σχολικά Ζτθ είναι προφανισ. Τα ευριματα τθσ 
μελζτθσ αποδεικνφουν ότι το πρόγραμμα όχι μόνο εμπεριζχει και δζνει αρμονικά, ςτοιχεία, ςτο γνωςτικό, 
παιδαγωγικό, πολιτιςτικό, αιςκθτικό, διαπαιδαγωγικό και ψυχαγωγικό επίπεδο, αλλά κυρίωσ ότι όλα αυτά τα 
ςτοιχεία κατάφερε να τα μεταδϊςει ςτα παιδιά και ςτουσ δαςκάλουσ τουσ.  

Θ ςκοπιμότθτα τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ αφορά επίςθσ ςτθ ςυνζχεια των πολιτικϊν που εφαρμόηονται 
ςτον τομζα τθσ παιδείασ και ςτθν υποςτιριξθ όλων αυτϊν των μζςων/προγραμμάτων ποφ ζχουν ςχζςθ με τθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ. Ππωσ αναφζρκθκε, θ κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ απαιτεί 
ςυνεχι, ςυνεπι και οργανωμζνθ προςπάκεια, διαδικαςία που ζχει υιοκετιςει το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Θ 
κακιζρωςθ επομζνωσ του προγράμματοσ ωσ ενόσ νζου δυναμικά εξελιςςόμενου διδακτικοφ εργαλείου αφενόσ 
μεν κα ζδινε τθν πραγματικι ευκαιρία ςτα παιδιά να «μάκουν» αφετζρου δε κα ικανοποιοφςε τουσ 
ςτρατθγικοφσ και ειδικοφσ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ και του «νζου ςχολείου». 

 

II. Ρροτάςεισ 

Α. Από τθ μελζτθ προκφπτει ότι το διαδραςτικό και βιωματικό ςτοιχείο κεωρείται το ιςχυρό ςθμείο του 
προγράμματοσ. Ρροτείνεται επομζνωσ θ διεφρυνςθ και επζκταςθ των δραςτθριοτιτων του προςράμματοσ ςε 
περιςςότερα παιδιά του ίδιου ςχολείου και ςε περιςςότερα ςχολεία τθσ ίδιασ πόλθσ.  

Ρροτείνεται να διερευνθκεί θ δυνατότθτα τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των καλλιτεχνικϊν εκπαιδευτϊν ϊςτε το 
διαδραςτικό εργαςτιριο να υλοποιείται ςε περιςςότερεσ τάξεισ του ίδιου ςχολείου, πικανϊσ από τθν Τετάρτθ 
Δθμοτικοφ και μεγαλφτερεσ (εάν το επιτρζπει το ζργο που επιλζγεται και ο αρικμόσ των μακθτϊν).  

Ρροτείνεται επίςθσ να διερευνθκεί θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςε 
περιςςότερα ςχολεία τθσ ίδιασ ι πολφ κοντινϊν πόλεων. Αυτό μπορεί να ςυςχετιςτεί με τθν αποςτολι δφο 
κλιμακίων καλλιτεχνικϊν εκπαιδευτϊν, με τθν αναπροςαρμογι του χρόνου επίςκεψθσ των άλλων ςυντελεςτϊν 
(μαζςτρου, μονωδϊν, μουςικϊν) ςτο ςχολείο και με τθ διεξαγωγι μίασ κοινισ ι όχι παράςταςθσ, ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε ςυνκικεσ. Ραρόμοια ςενάρια προτείνεται να διερευνθκοφν ςυςχετιηόμενα με οικονομίεσ κλίμακασ ςτα 
ζξοδα παραμονισ και ςτισ μετακίνθςθσ των ςυντελεςτϊν.  

Β. Ρροτείνεται να δοκεί μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν επιλογι των χϊρων και να τεκοφν αυςτθρότερα κριτιρια 
επιλογισ τουσ, όπωσ, οι διαςτάςεισ τθσ ςκθνισ, ο χϊροσ τθσ ορχιςτρασ, θ φπαρξθ καμαρινιϊν, ο αρικμόσ κζςεων 
κεατϊν και κυρίωσ οι ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ.  

Θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των παραςτάςεων και από τουσ γονείσ των μακθτϊν προτείνεται να κεωρθκεί 
ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν επιλογι των χϊρων των παραςτάςεων διότι οι γονείσ αποτελοφν το δυνθτικό ςθμερινό 
κοινό τθσ Ππερασ. Ρικανϊσ κα πρζπει να προθγοφνται οι γονείσ των μακθτϊν του ςχολείου υλοποίθςθσ ςτθν 
παρακολοφκθςθ τθσ παράςταςθσ από τα παιδιά άλλου ςχολείου που δεν παρακολοφκθςαν το διαδραςτικό 
εργαςτιριο. 

Γ. Ρροτείνεται να διερευνθκεί θ δυνατότθτα να δίνεται παράςταςθ (με ειςιτιριο) και για ενιλικεσ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του κφκλου τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςε π.χ. δφο ςχολεία τθσ πόλθσ. Θ ςυμβατότθτα 
αυτισ τθσ ενζργειασ κα πρζπει να διερευνθκεί ςε ςχζςθ με τουσ περιοριςμοφσ που πικανϊσ κα τίκενται από το 
νζο ΕΣΡΑ (ΣΕΣ).   

Δ. Σχεδιαςμόσ follow up ενεργειϊν ςτα ςχολεία όπου ζχει υλοποιθκεί το πρόγραμμα τουλάχιςτον ςε 
υποςτθρικτικό-ςυμβουλευτικό επίπεδο των εκπαιδευτικϊν επί προςδιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. 
Ρροτείνεται, ςτο πλαίςιο μιασ νζασ δράςθσ του προγράμματοσ, να διερευνθκεί θ δυνατότθτα να μπορεί κλιμάκιο 
τθσ ΕΛΣ να παρζχει επί τόπου υποςτιριξθ και να υποβοθκά τα ςχολεία, ςτα οποία ζχει ιδθ υλοποιθκεί το 
πρόγραμμα, ςτο ανζβαςμα δικισ τουσ κεατρικισ ι λυρικισ παράςταςθσ. Εξ αποςτάςεωσ υποςτιριξθ μπορεί 
επίςθσ να παρζχεται, ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ, μζςω ανοιχτό forum που κα λειτουργεί ςτον διαδικτυακό 
κόμβο, γεγονόσ που κα αναβακμίςει τθ λειτουργικότθτα-χρθςιμότθτά του. 

Ε. Ρροτείνεται να διερευνθκοφν ςενάρια αυτοχρθματοδότθςθσ περιοδειϊν που μπορεί να περιλαμβάνουν:  

– ςυνεργαςία με διμουσ, με φορείσ του πολιτιςμοφ ι ακόμθ και με ιδιϊτεσ που μπορεί να ςυμβάλουν είτε 
οικονομικά είτε ςτθ διαμονι, διατροφι και ςτισ μετακινιςεισ    

– ςχεδιαςμό παράλλθλων με τισ δωρεάν δράςεισ ςε ςχολεία και επ’ αμοιβι παραςτάςεων προσ τουσ ενιλικεσ     

– τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ επ’ αμοιβι ςε ιδιωτικά ςχολεία  



Ζκκεςθ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ Ρράξθσ: «Θ Ππερα Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TEC A.E.    102 | Σ ε λ ί δ α  

 

Στ. Ρροτείνεται, με τθν ευκαιρία των περιοδειϊν, θ δικτφωςθ τθσ ΕΛΣ με διμουσ, ωδεία, φορείσ του πολιτιςμοφ 
των μθτροπολιτικϊν κζντρων και των επαρχιακϊν πόλεων και τθν κακιζρωςθ, ανταλλαγισ ενθμερωτικϊν 
δελτίων, προςκλιςεων ςε εκδθλϊςεισ και παραςτάςεισ κλπ.  

Η. Ρροτείνεται με τθν ευκαιρία των περιοδειϊν, να διερευνθκεί θ δυνατότθτα οργάνωςθσ ενεργειϊν 
δθμοςιότθτασ όπωσ ςυνζντευξθ τφπου ι εκδιλωςθ, με τθν ζλευςθ τθσ ΕΛΣ ςτθν περιοχι ι μετά το πζρασ τθσ 
παράςταςθσ, οργάνωςθ εργαςτθρίων προσ εκπαιδευτικοφσ και μθ, οργάνωςθ εκκζςεων όπωσ π.χ. κουςτουμιϊν, 
φωτογραφίασ κλπ. Στισ ενζργειεσ μπορεί να ςυνεπικουροφν οι δθμοτικζσ και άλλεσ αρχζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ι 
με τθν παραχϊρθςθ αικουςϊν και άλλων υποδομϊν.  

Θ. Άνοιγμα του κεάτρου και του νζου κζντρου πολιτιςμοφ που προετοιμάηεται ςτα ςχολεία με εργαςτιρια και 
παραςτάςεισ προσ τουσ μακθτζσ αλλά και από τουσ μακθτζσ. Ρροτείνεται να διερευνθκοφν διάφορεσ μορφζσ και 
ςενάρια και να επιλεγοφν τα καταλλθλότερα, όπωσ ανεξάρτθτα ανεβάςματα παραςτάςεων από ςχολεία ςτθν 
ΕΛΣ, επταιμερο λυρικϊν εκδθλϊςεων με ανεβάςματα παραςτάςεων από πολλά ςχολεία τθσ πόλθσ, πανελλινιοσ 
διαγωνιςμόσ λυρικϊν παραςτάςεων με βραβεία που απονζμονται από τθν ΕΛΣ κ.ο.κ.  

  

III. Συμπεράςματα 

Το πρόγραμμα είχε ςτζρεεσ βάςεισ από τον προγραμματιςμό του. Απευκυνόταν ςτθν κάλυψθ πραγματικϊν 
αναγκϊν τθσ παιδείασ και του νζου ςχολείου με τθν αξιοποίθςθ του πολιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. Ιταν 
παράλλθλα εναρμονιςμζνο και ςτισ ανάγκεσ των ςχολείων με ΕΑΕΡ ςτα οποία υπθρετοφν εκπαιδευτικοί με 
ειδικότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με το κζατρο και το λυρικό κζατρο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μζςα από τθν 
υποςτιριξθ του προγράμματοσ ςτιριξαν και τθ δικι τουσ αποςτολι ςτα ςχολεία. Θ υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ ιταν άψογθ. Θ απιχθςι του ιδιαίτερα ςτθν επαρχία ιταν τεράςτια και το επιχείρθμα περί τθσ 
δυςκολίασ του λυρικοφ κεάτρου ωσ είδοσ κατζρρευςε. Στθ κζςθ του αναδείχκθκε ζνασ απαράμιλλοσ πολιτιςτικόσ 
πλοφτοσ τον οποίο οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία να προςεγγίςουν με τθ βοικεια ειδικϊν, επαγγελματιϊν και 
λειτουργϊν που υπθρετοφν ςτον πλζον εξειδικευμζνο και μοναδικό φορζα τθσ χϊρασ. Τθν καλφτερθ ίςωσ 
περιγραφι τθ διατφπωςε ζνασ εκπαιδευτικόσ ςτθν επαρχία «δεν κα ξαναπεράςει τζτοιο πρόγραμμα».     

 


