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Ειςαγωγι 

 

Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί το Δεφτερο Ραραδοτζο του Ζργου *«Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» 
ςτο πλαίςιο του Υποζργου 3: «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» για 
το ςχολικό ζτοσ 2013-2014των 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 τθν 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 τθ 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, ΥΡΑΛΚ, 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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1 Ρεριβάλλον του Ζργου 

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

1.1.1 Στρατθγικοί & Γενικοί Στόχοι Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

Το ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2007-2013 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 Ραιδείασ 
και Κρθςκευμάτων, πρϊθν Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
(Υ.ΡΑΛ.Κ.Ρ.Α.),  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 ΕΡ τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ προγραμματικισ 
περιόδου.   

Οι διαπιςτϊςεισ από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ του τομζα 
αναφοράσ του ΕΡ, οι επιτυχίεσ, οι αςτοχίεσ και τα διδάγματα από τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν και 
προγραμμάτων ςτο 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: 

 

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

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

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3  Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων 

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

 

Σε επιχειρθςιακό επίπεδο, οι τζςςερισ αυτοί Στρατθγικοί Στόχοι εξειδικεφκθκαν 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 
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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 
ΕΡ που προαναφζρκθκαν αντιςτοιχοφν ςε δϊδεκα κεματικοφσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ (ΑΡ), με τρόπο 
ϊςτε ςε κάκε Στρατθγικό Στόχο να αντιςτοιχοφν τρείσ 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 ΕΡ1. 

ΓενικοίΣτόχοι ΘεματικοίΆξονεσΡροτεραιότθτασ Τίτλοσ 

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

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 

ΆξονεσΡροτεραιότθτασ 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 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 – Επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ 

                                                 
1
EΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 
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ΆξονεσΡροτεραιότθτασ Ειδικοί Στόχοι 
ςυςτθμάτων αρχικισ 
επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και 
επαγγελματικισ 
εκπαίδευςθσ και 
ςφνδεςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ με τθν 
αγορά εργαςίασ (ανά 
κατθγορία 
Ρεριφερειϊν) 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ενίςχυςθ του περιεχομζνου 
τθσ. 

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

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 Δράςεισ εξειδίκευςθσ του Στρατθγικοφ Στόχου 1 ςτον οποίο εντάςςονται οι Ρράξεισ «Θ όπερα 
Διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» είναι: 

– Νζο ςχολείο (ςχολείο 21ου αιϊνα) -Αναμόρφωςθ νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και 
πιλοτικι εφαρμογι 

– Αναμόρφωςθ προγραμμάτων ςπουδϊν – Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ 

– Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ – Αναμόρφωςθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

– Εφαρμογι ξενόγλωςςων προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθν Ρρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ 

– Δράςεισ για τον πολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ 

– Ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ και Ριςτοποίθςθσ Γλωςςομάκειασ 

– Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο 

– Αυτοαξιολόγθςθ ςχολικϊν μονάδων 

– Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τεκμθρίωςθσ των 
Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

– Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
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– Ανάπτυξθ Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ – Ψθφιακι Βάςθ Γνϊςεων – Υποδομζσ για ζνα 
Ψθφιακό Σχολείο – Ψθφιακό Υλικό για τα Σχολεία 

– Ψθφιακζσ παρεμβάςεισ ςτα αναλυτικά προγράμματα 

– Ρρόγραμμα Ριλοτικισ ειςαγωγισ διαδραςτικϊν ςυςτθμάτων και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςτθν 
τάξθ για μια ψθφιακά υποςτθριηόμενθ διδαςκαλία 

– Ρρόγραμμα Ριλοτικισ ειςαγωγισ περιοριςμζνου αρικμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 
ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςτθν τάξθ για μια ψθφιακά υποςτθριηόμενθ διδαςκαλία 

– Ψθφιακζσ δράςεισ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ / e-course 

– Ανάπτυξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ – Ρρογράμματα Ομογζνειασ 

– Ριςτοποίθςθ μακθτϊν ςε ICT & εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

– Αναλυτικά προγράμματα ειδικϊν ςχολείων 

– Μθτρϊο ΑΜΕΑ – Ραρεμβάςεισ ςε Δομζσ Ειδικισ Αγωγισ 

– Εξειδικευμζνθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

– Ολοιμερα Σχολεία 

– Δίκτυο εκπαιδευτικϊν πρωτοβουλιϊν – ΗΕΡ 

– Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ 

– Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν – Ριςτοποίθςθ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ 

– Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςε ICT 

– Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν – Ειςαγωγικι επιμόρφωςθ 

– Μελζτεσ ςε ςυνεργαςία με κοινωνικοφσ εταίρουσ 

– Ρρογράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ 

Το παρόν ζργο τθσ Αξιολόγθςθσ, αφορά τουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1 και 2 του ΕΡ για τθν 
«Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 8 
Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ» και για τθν «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου». 

1.2 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: 

– θ 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 το μακθτι ςτο επίκεντρο των αλλαγϊν με  ςκοπό τθ ςυνολικι 
βελτίωςθ του επιπζδου ςπουδϊν των μακθτϊν, κακϊσ και τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 
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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: 

– 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 Ρρόγραμμα Σπουδϊν (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 κα 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 τθν γνωςτικι διαδικαςία. 
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Το μακθςιακό πεδίο "Ρολιτιςμόσ - Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ" ςτθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, 
περιλαμβάνει τρεισ διακριτζσ περιοχζσ πικανϊν παρεμβάςεων κατά τον ςχεδιαςμό των νζων 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν: 

– 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 πολιτιςμοφ και ςτο 
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 τθ 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» γίνονται 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 ςτα ολοιμερα Δθμοτικά 
Σχολεία του ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ΕΑΕΡ). 

1.3 Το Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο 

Από το κεςμικό  πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία των ολοιμερων δθμοτικϊν ςχολείων κεωρείται 
ςθμαντικό να αναφερκοφν τα ακόλουκα:  

Σκοπόσ και περιεχόμενο 

Το Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο αποτελεί μία ςφγχρονθ μορφι ςχολείου που εντάχκθκε ςτο ελλθνικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα, για να εξυπθρετιςει υψθλοφσ παιδαγωγικοφσ και κοινωνικοφσ ςτόχουσ, 
ζχοντασ ζντονο υποςτθρικτικό ρόλο και ςτοχεφοντασ ςτθν πολφπλευρθ μόρφωςθ των μακθτϊν κακϊσ 
και ςτθ ςτιριξθ τθσ εργαηόμενθσ οικογζνειασ. 

Στθν πορεία οι ςφγχρονεσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ οδιγθςαν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςι 
του και ςτθ δθμιουργία των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό 
Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ), το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, τα οποία εφαρμόηουν διευρυμζνο πρωινό ωράριο, 
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βελτιωμζνα Ρρογράμματα Σπουδϊν και εμπλουτιςμζνο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα με νζα διδακτικά 
αντικείμενα και δραςτθριότθτεσ. 

Κακικον τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ αποτελεί θ προϊκθςθ και θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ του 
Ολοιμερου Σχολείου. 

Λειτουργία  

Με ςκοπό τθν αρτιότερθ και αποτελεςματικότερθ, διοικθτικι, διδακτικο-παιδαγωγικι και 
εκπαιδευτικι λειτουργία των Ολοιμερων Δθμοτικϊν και των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων που 
εφαρμόηουν το ΕΑΕΡ, για το ςχολικό ζτοσ 2012-13, δόκθκαν οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ με τθ με 
αρικμ.Φ.12/431/64914/Γ1/11-6-2012 Εγκφκλιο του Υ.ΡΑΛ.Κ.Ρ.Α.., με κζμα: «Ρρογραμματιςμόσ 
εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013», κακϊσ και με τθ Φ.3 /655/99304/Γ1/31-8-2012 
Εγκφκλιο του Υ.ΡΑΛ.Κ.Ρ.Α.., με κζμα: «Βαςικζσ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ για τθ λειτουργία των 
Σχολικϊν Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013». 

Το ωράριο και Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και των Ολοιμερα 
Δθμοτικϊν Σχολείων με ΕΑΕΡ, θ μελζτθ και άλλα κζματα κακορίηονται με τθν 
Αρ.Ρρωτ.Φ.50/268/102487/Γ1/06-09-2012/ΥΡΑΛΚΡΑ. 

Άλλα γνωςτικά αντικείμενα 

Τα άλλα γνωςτικά αντικείμενα κα διδάςκονται ωσ εξισ: 

• Ακλθτιςμόσ από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 
των Δ', Ε' και Ρ' τάξεων, δεδομζνου ότι ςε αυτζσ τισ τάξεισ το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ διδάςκεται 
λιγότερεσ ϊρεσ ςυγκριτικά με τισ τάξεισ Α', Β'. 

• Κεατρικι Αγωγι από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ των Δ', Ε' και Ρ' τάξεων, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ. 

• Τ.Ρ.Ε. από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, ωσ 
επιπλζον ϊρεσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

• Αγγλικά από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ ωσ 
επιπλζον ϊρεσ ςτο μάκθμα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

• Μουςικι από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ των 
Γ, Δ', Ε' και ΣΤ'. 

• Δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα από 1 ζωσ 5 ϊρεσ . Ρροτείνεται μόνο για τα τμιματα του Ολοιμερου 
Ρρογράμματοσ των Ε' και ΣΤ' τάξεων . 

• Εικαςτικά από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. Ρροτείνεται κυρίωσ για τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ των 
Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων. 

• Ρολιτιςτικοί όμιλοι δραςτθριοτιτων. Δράςεισ δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ από 1 ζωσ 5 ϊρεσ. 
Ρροτείνεται για όλα τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. Υπάρχει δυνατότθτα να 
λειτουργιςουν και μικτά τμιματα από μακθτζσ διαφορετικϊν τάξεων υπό τθ μορφι κφκλων 
γνωςτικϊν αντικειμζνων ι αλλιϊσ ομίλων δράςεων δθμιουργίασ και πολιτιςμοφ. Στο πλαίςιο τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάηουν ςχολικζσ 
εορτζσ, χορωδίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ και άλλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν καλλιζργεια 
τθσ αιςκθτικισ κακϊσ και τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ ςτοιχείων του πολιτιςμοφ όπωσ: λογοτεχνία, 
τζχνεσ, φωτογραφία, μουςικά ςφνολα, κ.α. Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μπορεί να οργανωκεί από 
δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ κεατρικισ αγωγισ και εκπαιδευτικοφσ μουςικισ. 

Το Ολοιμερο Ρρόγραμμα διαμορφϊνεται από το ςφλλογο των διδαςκόντων, φςτερα από ειςιγθςθ 
του Διευκυντι του ςχολείου και ςε ςυνεργαςία με τον οικείο Σχολικό Σφμβουλο, οποίοσ ςυνδράμει 
ςτθν καλφτερθ δυνατι ςφνκεςθ και οργάνωςθ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. Με αυτόν τον τρόπο 
ενιςχφεται θ αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςα από τθν ιςχυροποίθςθ τθσ άποψθσ μακθτϊν και 
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εκπαιδευτικϊν, ανάλογα με τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικι περίςταςθ και τον αυτόνομο προγραμματιςμό 
δράςθσ ςε επίπεδο ςχολείου. 

Κατανομι των τμθμάτων του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ 

Για τθ ςτελζχωςθ και τθ λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ τθρείται θ αναλογία των 50 
μακθτϊν ανά δάςκαλο. Για τθν κατανομι των Ολοιμερων Τμθμάτων ιςχφει θ αναλογία ενόσ 
εκπαιδευτικοφ προσ είκοςι πζντε (25) μακθτζσ.  

1.4 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 ΕΛΣ  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 ΕΡ 
«Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ». Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο πλαίςιο τθσ 
προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου 2000-2006, υλοποίθςε ςυνολικά 4 ζργα, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 711.562,32 € όπου 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. 

Ειδικότερα, τα Ζργα που υλοποίθςε θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι, ςτο πλαίςιο του ΕΡ «Κοινωνία τθσ 
Ρλθροφορίασ» 2000-2006 ζχουν ωσ εξισ: 

 

 
Α/Α 

 
Τίτλοσ Ζργου 

 
Ρροχπολογιςμόσ 

1 Δθμιουργία κεματικι 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 τθν Δ’ Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-
2013, από το ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ και το ΕΡ «Διοικθτικι 
Μεταρρφκμιςθ». 

70.756,00 € 

Σφνολο 711.662,32€ 
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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 ςε επαφι τον πολιτιςμό και τθν τζχνθ τθσ όπερασ πιο 
κοντά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Συγκεκριμζνα, θ Εκνικι Λυρικι, ζχει εντάξει και υλοποιεί 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/’θ ζχουν υλοποιθκεί με ςυνοπτικι περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν τουσ:  

ΕΡ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  

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 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

Αξιοποίθςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν για τθν παροχι νζων καινοτόμων ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν από το 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. 

ΕΡΔΒΜΘ 

Η 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 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι είχε υποβάλει πρόταςθ για το ζργο «Digi-Λφρικθ» ςτο 
ΕΡ 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 εικόνα τθσ τζχνθσ ςτουσ πολλοφσ. 
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1.5 Ρεριγραφι των Ρράξεων «Η όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

1.5.1 Αντικείμενο και ςτόχοι των Ρράξεων 

Οι Ρράξεισ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», με Δικαιοφχο τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, 
εντάχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ 106 (Αρικμόσ Ρρωτοκόλλου 25200/01-12-2010) του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ιταν αρχικοφ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
2.344.650,00 €. Φορζασ χρθματοδότθςθσ είναι το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.  

Στο πλαίςιο των πράξεων θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι υλοποιεί τρεισ κφκλουσ παραςτάςεων: 

– πρϊτοσ κφκλοσ (ζχει υλοποιθκεί) για τα ςχολικά ζτθ 2011-2012 και 2012-2013 ο οποίοσ 
αντιςτοιχείςτα Υποζργα 1 και 2 των πράξεων 

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

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

– δεφτεροσ κφκλοσ (ζχει υλοποιθκεί και αποτελεί αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ) για τθν περίοδο 
1/2014 μζχρι 12/2014 ο οποίοσ αντιςτοιχείςτα Υποζργα 3 και 4 και 

 Υποζργο 3: «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» για το 
ςχολικό ζτοσ 2013-2014 

 Υποζργο 4: «Ραροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ» για το ςχολικό 
ζτοσ 2013-2014 

– τρίτοσ κφκλοσ προγραμματίηεται για τθν περίοδο 1/2015 μζχρι 12/2015 ο οποίοσ αντιςτοιχεί 
από τα Υποζργα 5 και 6 

 Υποζργο 5: «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» - 
τρίτοσ κφκλοσ παραςτάςεων 

 Υποζργο 6: «Ραροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ» - τρίτοσ κφκλοσ 
παραςτάςεων 

Οι κφκλοι υλοποιοφνται παράλλθλα με πλικοσ εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων, προκειμζνου να 
εμφυςιςουν 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. 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνεται ο αρικμόσ των παραςτάςεων ανά Ρεριφζρεια. Ο πρϊτοσ κφκλοσ 
και δεφτεροσ κφκλοσζχουν ολοκλθρωκεί. 
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Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου παραςτάςεων με τθ 2θ Τροποποίθςθ των Ρράξεων 
ςτον ΑΡ 1 (κωδικόσ MIS 352485) και ςτον ΑΡ 2 (κωδικόσ MIS 352486) πραγματοποιικθκε επζκταςθ 
του φυςικοφ αντικειμζνου κατά ζνα (1) ζτοσ με αφξθςθ του π/υ τθσ πράξθσ. Θ επζκταςθ αυτι αποτελεί 
το δεφτερο κφκλο υλοποίθςθσ των πράξεων και πραγματοποιικθκε το τρζχον ζτοσ 2014.  

Οι εν λόγω Ρράξεισ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με το 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. 

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. 

Ειδικότερα, κφριοσ ςτόχοσ των Ρράξεων και κεντρικόσ άξονασ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του 
«Νζου Σχολείου» είναι θ αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. Ο μακθτισ κα γίνει ζνασ 
«μικρόσ διανοοφμενοσ», ενϊ κα αποκτιςει μεγαλφτερθ ικανότθτα και άνεςθ ςτθ κεατρικι ςκθνι, κα 
ζρκει ςε επαφι με το μουςικό κζατρο και τον πολιτιςμό γενικότερα. Επίςθσ, κα ζχει τθ δυνατότθτα να 
ερευνιςει, να ανακαλφψει τα ταλζντα του και να αποτελζςει άρρθκτο κομμάτι μιασ μουςικό-
κεατρικισ παράςταςθσ, που ο ίδιοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κα 
δθμιουργιςει από τθν αρχι. Στο πλαίςιο αυτό 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.  

Κατά τθν παροφςα φάςθ ολοκλθρϊνονται τα Υποζργα 3 και 4 ςτο πλαίςιο των οποίων ςυνεχίηεται θ 
υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, θ παρακολοφκθςθ και θ διαχείριςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου, ο επιχειρθςιακόσ ςυντονιςμόσ και θ οργάνωςθ του ζργου κακϊσ και ο 
εφοδιαςμόσ με τισ αναγκαίεσ προμικειεσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ομαλι, απρόςκοπτθ και επιτυχισ 
τθσ υλοποίθςθ.  
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Τα υποζργα περιλαμβάνουν όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ομαλι διοργάνωςθ 
των περιοδειϊν κατά το 2014, τθν επιτυχι εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, τθν ενθμζρωςθ και 
τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του διαδικτυακοφ κόμβου κακϊσ και τθν επιτυχι προβολι του 
αντικειμζνου και των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ μζςω τθσ διοργάνωςθσ θμερίδασ και τθσ διανομισ 
του κατάλλθλου ενθμερωτικοφ υλικοφ.   

Ειδικότερα, κατά το δεφτερο κφκλο ςφμφωνα με τουσ δείκτεσ εκροϊν άμεςα ωφελοφμενοι και 
αποδζκτεσ των Ρράξεων ιταν: 

 

Οι κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των υποζργων 3 και 4 ςε 
ιςοδφναμα ανκρωποζτθ είναι 32,2 και 3,5 αντίςτοιχα. 

Εκτόσ των ανωτζρω, με τθν πρόοδο του προγράμματοσ επικαιροποιείται ο ιδθ αναπτυγμζνοσ 
διαδικτυακόσ κόμβοσ με αναρτθμζνο το ψθφιακό εκπαιδευτικό-κεατρικό υλικό που παράγεται ςτο 
πλαίςιο των Ρράξεων, ενϊ ςυνεχίηεται θ οριηόντια υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρράξεων μζςω 
δράςεων οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ κακϊσ και 
δράςεων προβολισ και δθμοςιότθτασ. 

Οι Ρράξεισ περιλαμβάνουν τρεισ (3) κάκετεσ ενότθτεσ δράςεων κακϊσ και τζςςερισ (4) οριηόντιεσ 
υποςτθρικτικζσ, οι οποίεσ ζχουν κατανεμθκεί ςε δφο (2) Υποζργα.  

Οι κάκετεσ ενότθτεσ δράςεων αφοροφν ςτθν: 

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

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

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

Οι οριηόντιεσ ενότθτεσ δράςεων αφοροφν ςτθν: 

4. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ των Ρράξεων. 

Η όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά 
ςχολεία 

Ωφελοφμενοι

15.600 μακθτζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
των Σχολείων με ΕΑΕΡ που  ςυμμετείχαν ςτο 
πρόγραμμα

260 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ςχετικϊν 
ειδικοτιτων που ςυμμετείχαν  ςτο πρόγραμμα 
κατά τθν προετοιμαςία και διενζργεια του 
προγράμματοσ

Αποδζκτεσ 

52 Δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ που 
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα
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5. Ρροβολι και Δθμοςιότθτα. 

6. Εξωτερικι αξιολόγθςθ των Ρράξεων. 

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

Οι ανωτζρω Δράςεισ με τθν επζκταςθ του προγράμματοσ περιλαμβάνονται ςε δφο (2) υποζργα με 
τίτλουσ: 

– Υποζργο 3: «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ»  

– Υποζργο 4: «Ραροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ»  

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει τθν κατανομι ςε Υποζργα, τισ επιμζρουσ ενότθτεσ δράςεων ανά 
Υποζργο, το είδοσ και τον προχπολογιςμό κάκε Υποζργου.  

 

α/α 
Υ/Ε 

Τίτλοσ ΕνότθτεσΔράςεων Είδοσ Υποζργου Ρ/Υ  

1 Οργάνωςθ, διοίκθςθ 
και παρακολοφκθςθ 
υλοποίθςθσ τθσ 
Ρράξθσ για το 
ςχολικό ζτοσ 2013-
2014 

ΤοΥποζργο3περιλαμβάνει: 

– Μζροσ των δράςεων 1,2,3,4, 5,6 
κα 7  

–  

Αυτεπιςταςία  

1.456.614,50 € 
 

2 Ραροχι υπθρεςιϊν 
μετακίνθςθσ, 
διαμονισ και 
εςτίαςθσγια το 
ςχολικό ζτοσ 2013-
2014 

ΤοΥποζργο4περιλαμβάνει: 

– Μζροσ των δράςεων 1,2,4 & 5 

Ανάκεςθ ςε 
εξωτερικό 
ανάδοχο μζςω  
διαγωνιςμοφ 

 

313.750,75 € 

 

 Σφνολο 

 

1.770.365,25 € 

 

1.5.2 Ανάλυςθ των δράςεωνκάκε Ρράξθσ 

Δράςθ 1: ΔιοργάνωςθΡεριοδείασ 

Θ Δράςθ περιλαμβάνει τισ ενζργειεσ προετοιμαςίασ κακϊσ και υλοποίθςθσ τθσ περιοδείασ κατά τα 
Σχολικά Ζτθ 2013-2014 και μζροσ του Σχολικοφ Ζτουσ 2014-2015 (θ πράξθ ολοκλθρϊνεται ςτισ 
31/12/2014) με πενιντα δφο (52) 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. 

Θ Δράςθ περιλαμβάνει τα κάτωκι αναφερόμενα  ςτάδια τα οποία αντικατοπτρίηουν τθν μορφι των 
Δράςεων του πρϊτου Κφκλου υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, θ οποία όμωσ με τθν τροποποίθςι τθσ και 
ςυνεπϊσ τθ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ διατθρεί τθ μορφολογία και ςυνοχι των Δράςεων όπωσ 
ζχουν: 

Α) Ρροετοιμαςία Ρεριοδείασ 

Από τθν περίοδο ζνταξθσ τθσ πράξθσ και τθ διενζργεια του πρϊτου Κφκλου του προγράμματοσ ζχουν 
γίνει οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε μετά τθν επζκταςι του να μποροφν να ςυνεχιςτοφν οι 
παραςτάςεισ, και ειδικότερα: 
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– Επιλογι ζργου (θ όπερα του G. Rossini «Ο Κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ») ςε ςυνεργαςία με τθν 
αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ 

– Διαςκευι διαδραςτικοφ ζργου 

Τα ανωτζρω πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του Ρροθγοφμενου κφκλου του προγράμματοσ. Τα 
επόμενα είναι όμοια και για το Υποζργο 1 και 3.  

– Διενζργεια ακροάςεων και επιλογι καλλιτεχνϊν κακϊσ και ςυντελεςτϊν παραγωγισ  

– Επιλογι κατάλλθλων Σχολικϊν Μονάδων μετά από αποςτολι ερωτθματολογίων, ςυλλογι 
αιτθμάτων και διενζργεια επί τοπίων ελζγχων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν τθσ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ 

– Ενεργοποίθςθ προμθκειϊν υλικϊν καταςκευϊν, τεχνικισ κάλυψθσ και λοιπϊν υλικϊν 
αναγκαίων για τθν προετοιμαςία και διενζργεια παραςτάςεων 

Β) Διενζργεια Ρεριοδείασ 

Για τθν περίοδο από τον Λανουάριο του 2014 ζωσ τον Δεκζμβριο του 2014 θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ζχει 
οργανϊςει ομάδα από καλλιτζχνεσ, θ οποία ζχει ιδθ περιοδεφει ανά τθν Ελλάδα ςε διαφορετικζσ 
ςχολικζσ μονάδεσ, παρουςιάηοντασ τθν όπερα αλλά και γενικά το μουςικό Κζατρο. 

Κάκε διαδραςτικι παράςταςθ διαρκεί 2 θμζρεσ, εκ των οποίων θ μία αφιερϊνεται ςτο ςτιςιμο τθσ 
παράςταςθσ και ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για αυτό που πρόκειται να 
παρουςιάςουν και να παρακολουκιςουν, ενϊ θ άλλθ ςτθ διενζργεια τθσ παράςταςθσ. Οι μακθτζσ 
ςυμμετζχουν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, τόςο ςτο ςτιςιμο των ςκθνικϊν όςο και ςτθν 
υλοποίθςι τθσ, με ειδικοφσ ρόλουσ που διαδραματίηουν προκειμζνου να καταλάβουν και να 
αξιολογιςουν από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ μία παράςταςθ. 

Για τθν υλοποίθςθ των περιοδειϊν των καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων ζχει ςυςτακεί αμειβόμενθ 
περιοδεφουςα ομάδα, θ οποία είναι υπεφκυνθ ςτο αντικείμενό τθσ για τθν προετοιμαςία και τθ 
διενζργεια των παραςτάςεων κακϊσ και για τθν επί τόπου εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Ενδεικτικά, θ περιοδεφουςα ομάδα αποτελείται ςυνολικά από περίπου 70 άτομα, ειδικοτιτων όπωσ 
μονωδοί, μαζςτροι, μουςικοί, χορευτζσ, οδθγόσ ςκθνισ, πιανίςτεσ, εκπαιδευτζσ, φροντιςτζσ, 
ενδφτριεσ, ςχαρίςτεσ, καλλιτεχνικόσ επιμελθτισ, φωτιςτζσ, μακιγιζρ, κομμωτζσ κλπ. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ περιοδείασ απαιτοφνται υπθρεςίεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ κακϊσ και 
υπθρεςίεσ μεταφοράσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (ςκθνικϊν, κοςτουμιϊν, λοιποφ εξοπλιςμοφ κλπ.) 
με φορτθγό που ζχει παραχωρθκεί από τθ Λυρικι Σκθνι για τισ ανάγκεσ του Ζργου. Τα ζξοδα του 
φορτθγοφ όπωσ καφςιμα, αςφάλεια ςζρβισ, πορκμεία, διόδια κλπ  χρεϊνονται ςτο  Ζργο. 

Ζωσ 11/06/2014 ζχει γίνει θ Διενζργεια 33 εκ των 52 διαδραςτικϊν παραςτάςεων (για το Σχολικό ζτοσ 
2013-2014) ςε Δθμοτικά Σχολεία τθσ Αττικισ, Μεςςθνίασ, Αρκαδίασ, Αργολίδασ, Κεςςαλονίκθσ, 
Λάριςασ, Άρτασ, Λευκάδασ, Αιτωλοακαρνανίασ, Ρζλλασ, Φλϊρινασ, Κοηάνθσ, Λωαννίνων, Κεςπρωτίασ, 
Γρεβενϊν, Ρζλλασ, Κιλκίσ, Σάμου και Μαγνθςίασ. 

Κατά το νζο Σχολικό ζτοσ 2014-2015  (ζναρξθ Οκτϊβριοσ 2014 ολοκλιρωςθ Δεκζμβριοσ 2014) ζχουν 
γίνει19 παραςτάςεισ ςε Δθμοτικά Σχολεία τθσ Αττικισ, Αιτωλοακαρνανίασ, Ηακφνκου, Αχαΐασ, Χίου, 
Χανίων, εκφμνου, Λαςικίου, Θρακλείου, Κεςςαλονίκθσ, Καβάλασ, Δράμασ, οδόπθσ και Ζβρου. 

Δράςθ 2: Εκπαίδευςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι υλοποιεί 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. 
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Ρροκειμζνου τα εκπαιδευτικά εργαςτιρια να ζχουν ουςιαςτικά αποτελζςματα και οφζλθ 
αποφαςίςτθκε να ακολουκθκεί θ επί τόπου εκπαίδευςθ κατά τθν προετοιμαςία και κατά τθ 
διενζργεια μιασ παράςταςθσ (onthejobtraining για 2 θμζρεσ). Θ εκπαίδευςθ κα υλοποιείται 
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 κα δφναται να ςυμμετζχουν κατά το ςτιςιμο και τθ 
διενζργεια τθσ παράςταςθσ. 

Για το λόγο αυτό: 

1. Υπάρχουν ςτθν περιοδεφουςα ομάδα (όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ Δράςθ 1) 
εκπαιδευτζσ με εξειδίκευςθ ςε ειδικότθτεσ όπωσ ιςτορικοί μουςικολόγοι, τραγουδιςτζσ 
όπερασ, χορευτζσ, ηωγράφοι, τεχνικοί ςκθνισ, θκοποιοί, μουςικοί οι οποίοι κα παρζχουν 
υπθρεςίεσ onthejobtraining. 

2. Ζχει παραχκεί κατάλλθλο εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικοφ, το οποίο κα περιλαμβάνεται 
ςε ζνα εκπαιδευτικό πακζτο, το οποίο κα διανζμεται τόςο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν 
ειδικοτιτων του ίδιου του ςχολείου όςο και ςε αυτοφσ των ςχολείων τθσ ευρφτερθσ 
περιφζρειασ (δθλ. τουλάχιςτον ςε 3 εκπαιδευτικοφσ ανά παράςταςθ, και περίπου ςε 157 
εκπαιδευτικοφσ (εκπαιδευτικοφσ και διευκυντζσ) ςτο ςφνολο των 52 παραςτάςεων). 
Ενδεικτικά, το εκπαιδευτικό πακζτο κα περιλαμβάνει 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 ςυμμετάςχουν ςτθν προετοιμαςία και ςτθ διενζργεια των παραςτάςεων να ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τα βαςικά εργαλεία και τισ μεκοδολογίεσ ϊςτε ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ 
να μποροφν να κάνουν τα δικά τουσ ανεβάςματα μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων. 

Εκτόσ των ανωτζρω, επιςθμαίνεται ότι εφλογο διάςτθμα πριν τθ διενζργεια κάκε παράςταςθσ ανά 
δθμοτικό κα αποςτζλλεται ςχετικό υποςτθρικτικό υλικό (προετοιμαςίασ παράςταςθσ) ςτουσ 
εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, το οποίο περιζχει πλθροφορίεσ για τθν παράςταςθ, οδθγίεσ των 
ειδικϊν καταςκευϊν που κα 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.). Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ αποτελεςματικι ςυνεργαςία με 
τθν 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 
αυτιν τθν εμπειρία τουσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω Δράςθσ είναι μετά το πζρασ των παραςτάςεων, οι εμπλεκόμενοι 
εκπαιδευτικοί να είναι ςε κζςθ ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ να ανεβάηουν τισ δικζσ τουσ μουςικό- 
κεατρικζσ παραςτάςεισ ςτθριηόμενοι τόςο ςτθν τεχνογνωςία που αποκόμιςαν από τθν επί τόπου 
εκπαίδευςθ, όςο και ςτο υλικό που κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και περιλαμβάνεται ςτο εκπαιδευτικό 
πακζτο. Ζωσ 11/06/2014 ζχει γίνει: 

– Εκπόνθςθ του ζντυπου Οδθγοφ Ρροετοιμαςίασ Ραράςταςθσ και περιγραφισ των δράςεων 
προσ εκπαιδευτικοφσ, προετοιμαςία κιβωτίου με υλικά για τθ διαδραςτικι ςυμμετοχι των 
παιδιϊν και αποςτολι τουσ ςτα πρϊτα ςχολεία  

– Διενζργεια 33 εκ των 52 εκπαιδεφςεων εκπαιδευτικϊν κατά τθν 1θ εκ των 2 θμερϊν τθσ 
παράςταςθσ 
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Δράςθ 3: Δθμιουργία δικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: 

Στο πλαίςιο τθσ εν λόγω Δράςθσ ζχει επικαιροποιθκεί ο ιδθ υπάρχον ξεχωριςτόσ δικτυακόσ κόμβοσ 
τθσ Ρράξθσ με αναρτθμζνο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό ςτον επίςθμο δικτυακό τόπο τθσ Εκνικισ 
Λυρικισ Σκθνισ (www.nationalopera.gr), ο οποίοσ λειτουργεί: 

– ωσ τόποσ εκπαίδευςθσ παρζχοντασ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ςε ψθφιακι μορφι το 
εκπονθκζν εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό (εκπαιδευτικό πακζτο) κακϊσ και λοιπό 
υλικό που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και εκείνα τα βαςικά εργαλεία και τισ 
μεκοδολογίεσ που απαιτοφνται, ϊςτε ςτισ επόμενεσ ςχολικζσ χρονιζσ 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 κα μποροφν μζςω τθσ χριςθσ του 
ψθφιακοφ υλικοφ να διευρφνουν τα ενδιαφζροντα και τισ γνϊςεισ τουσ 

– ωσ τόποσ ενθμζρωςθσ για τθν πορεία εξζλιξθσ τθσ Ρράξθσ 

Αποςτολι του κόμβου είναι να προςφζρει ενθμζρωςθ για παραγωγζσ υψθλισ ποιότθτασ, όπερεσ, 
μπαλζτα, οπερζτεσ, όπερεσ για παιδιά και ρεςιτάλ κακϊσ και ενθμζρωςθ για εκπαιδευτικά 
προγράμματα που απευκφνονται ςε θλικιακζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου. Ο ςυγκεκριμζνοσ 
κόμβοσ αποτελεί μία ανοικτι και δυναμικι διαδικτυακι κοινότθτα καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και 
αναηιτθςθσ, διαλόγου και πολιτιςτικισ ενθμζρωςθσ, όπου όλοι ζχουν πρόςβαςθ και δικαίωμα 
ςυμμετοχισ. 

Δράςθ 4: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Ρράξθσ 

Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει 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), ϊςτε να 
διαςφαλιςτεί θ επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω Δράςθσ, ζχει ςυςτακείΟμάδα Ζργου, με ςκοπό τθν οργάνωςθ, 
παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και των επιμζρουσ φάςεων 
τθσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί τόςο θ ομαλι και απρόςκοπτθ υλοποίθςι τθσ όςο και θ άρτια 
ποιότθτα των τελικϊν παραδοτζων και των αναμενόμενων αποτελεςμάτων τθσ Ρράξθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται θ διενζργεια επί τόπου δειγματολθπτικϊν ελζγχων, θ λιψθ αναγκαίων 
μζτρων κακϊσ και οιαδιποτε ενζργεια απαιτείται τόςο από τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, όςο και από 
λοιπά άμεςα εμπλεκόμενα ςτελζχθ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για τθν επίλυςθ ζκτακτων 
προβλθμάτων.Επιπλζον τθσ Ομάδασ Ζργου, προβλζπονταιειδικοί ςυνεργάτεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, οι 
οποίοι ςυνεπικουροφν τθν Ομάδα Ζργου / Υπεφκυνο Ζργου / Υποζργων και παρζχουν υποςτιριξθ ςε 
κρίςιμεσ ενζργειεσ και αποφάςεισ που κα απαιτθκοφν να γίνουν άμεςα από τθν ΕΛΣ. 

Δράςθ 5: Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ 

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

Απϊτεροσ ςτόχοσ των ενεργειϊν τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ ενθμζρωςθ και διάδοςθ του ςκοποφ 
και των αποτελεςμάτων τθσ εν λόγω Ρράξθσ κακϊσ και τθσ φιλοςοφίασ τθσ εκπαιδευτικισ 
μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου» περί ενςωμάτωςθσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και αξιοποίθςθσ του 
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πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ (Σχολείου του 21ου αιϊνα), που αποςκοπεί ςτθν ενεργό ςυμμετοχι και 
εμπλοκι τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτθν υλοποίθςθ του οράματοσ του «Νζου Σχολείου». 

Οι ενζργειεσ αυτζσ αφοροφν ςτθ διενζργεια μίασ (1) θμερίδασ, θ οποία ζχει πραγματοποιθκεί, για τθν 
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του δεφτερου κφκλου των παραςτάςεων, 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' βάκμιασ  Εκπαίδευςθσ, μακθτζσ, Σχολικοί Σφμβουλοι, γονείσ κ.τ.λ.), τα οποία ζχουν 
διανεμθκεί ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ που ςυμμετείχαν ςτθν Ρράξθ, ςτισ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ 
Εκπαίδευςθσ, ςτισ Δ/νςεισ και Γραφεία Α' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για τθν καλφτερθ προβολι του 
αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ και τθν αποτελεςματικότερθ διάδοςθ των ποιοτικϊν-ποςοτικϊν 
αποτελεςμάτων τθσ ςτθν εκπαιδευτικι - μακθτικι κοινότθτα τθσ Α' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και 
ςε όςουσ άλλουσ εμπλζκονται και ωφελοφνται από τθν εν λόγω Ρράξθ. 

Δράςθ 6: Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ 

Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ αυτισ πρόκειται να υλοποιθκοφν: 

1. Χρονοδιάγραμμα Αξιολόγθςθσ Ρράξεων το οποίο κα αποτυπϊνει το χρόνο υλοποίθςθσ των 
βαςικϊν εργαςιϊν ςτισ οποίεσ κα προβεί ο Ανάδοχοσ με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ και ομαλι 
υλοποίθςθ του ζργου (το παρόν παραδοτζο). 

2. Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων θ οποία κα περιλαμβάνει τα αποτελζςματα και ςυμπεράςματα 
αναφορικά και ςε ςυςχζτιςθ με τθν υλοποίθςθ του β κφκλου του Ρρογράμματοσ 

Δράςθ 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 και 
παρζχει επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ ςε ηθτιματα οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 
κακ’ όλθ τθν περίοδο τθσ υλοποίθςισ τθσ μζχρι το τελικό κλείςιμο. Θ Δράςθ αυτι ζχει ανατεκεί ςε 
Ανάδοχο εταιρεία μζςω Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ. 

1.5.3 Ραραδοτζα πράξθσ 

Τα παραδοτζα των Δράςεων τθσ Ρράξθσ ανά Α.Ρ. είναι: 

Α: Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

1  Οδθγόσ Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ και επικαιροποιιςεισ αυτοφ 

2 Αποφάςεισ ςχετικζσ με τουσ Διαγωνιςμοφσ και τισ Ρροςκλιςεισ (εφόςον απαιτθκεί) που κα 
διενεργθκοφν (οριςμοφ επιτροπϊν διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ενςτάςεων, παραλαβισ, 
ζγκριςθσ πρακτικϊν, κατακφρωςθσ αποτελζςματοσ, κλπ), κακϊσ και Συμβάςεισ, τροποποιιςεισ 
αυτϊν και λοιπζσ πικανζσ ενζργειεσ 

3 Απόφαςθ οριςμοφ Ομάδασ Ζργου τθσ Ρράξθσ 

4 Νζα Τροποποιθμζνα ΤΔΕ/ΤΔΥ, εφόςον απαιτθκοφν 

5 Ζγγραφα προσ τθν ΕΥΔ (αιτιματα χρθματοδότθςθσ, ενθμζρωςθ για επόμενεσ ενζργειεσ για λιψθ 
τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ, προλθπτικόσ ζλεγχοσ τευχϊν προκθρφξεων και Συμβάςεων, μθνιαία 
δελτία παρακολοφκθςθσ υποζργων, Τριμθνιαία δελτία παρακολοφκθςθσ Ρράξθσ, κλπ)  

6 Ζκδοςθ διοικθτικϊν Ρράξεων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ 
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7 Αρχείο τθσ Ρράξθσ 

8 Αναφορζσ- εκκζςεισ εργαςιϊν τθσ Ομάδασ Ζργου 

Στα ωσ άνω κα προςτεκοφν και τα παραδοτζα που κα προκφψουν από τισ ανακζςεισ ςε ειδικοφσ 
ςυνεργάτεσ, ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ τθσ παραγωγισ εκπαιδευτικοφ μουςικό-κεατρικοφ υλικοφ 
(εκπαιδευτικό πακζτο), τθσ δθμιουργίασ δικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 
τθσ αναπαραγωγισ ζντυπου ενθμερωτικοφ και λοιποφ υλικοφ και τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ 
Ρράξθσ. 

Ενδεικτικά, για τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ: 

9 Εκπαιδευτικά πακζτα 

Για τθ δθμιουργία δικτυακοφ κόμβου και ψθφιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ: 

10 Δικτυακόσ κόμβοσ Ρράξθσ 

11 Ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό αναρτθμζνο ςτο δικτυακό κόμβο τθσ Ρράξθσ 

12 Τελικι αναφορά τεχνικισ υποςτιριξθσ 

Για τθν αναπαραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ και λοιποφ υλικοφ: 

13 Ζντυπο ενθμερωτικό υλικό (όπωσ αφίςεσ, banners, 16ςζλιδο φυλλάδιο, υλικό προετοιμαςίασ 
παραςτάςεων, υλικό θμερίδων και λοιπό υλικό (όπωσ t-shirts, καπζλα κλπ) 

Για τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ: 

14 Μεκοδολογία και εργαλεία ζρευνασ, ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν 
ςτοιχείων) ςυνεντεφξεισ. 

15 Συμπεράςματα από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία ποςοτικϊν και ποιοτικϊν παραμζτρων 
(ςτοιχείων) με χριςθ κατάλλθλων εργαλείων 

16 Ενδιάμεςθ και Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ (ex post evaluation), θ οποία κα ζχει τθ μορφι 
μελζτθσ απολογιςμοφ και βιωςιμότθτασ του Ρρογράμματοσ και κα αναφζρει τυχόν επιπλζον 
ανάγκεσ που προζκυψαν κατά τθ διαδικαςία τθσ λειτουργίασ και ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ 

Για τθν Ραροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Υποςτιριξθσ 

17 Ανάλυςθ τθσ Ρράξθσ ςε επιμζρουσ φάςεισ, δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ (Work Breakdown 
Structure) 

18 Αναλυτικό αρχικό προγραμματιςμό (Project Plan) τθσ ςυνολικισ δομισ εργαςιϊν τθσ Ρράξθσ 

19 Σχζδια Τευχϊν Ρροκιρυξθσ για ανάκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ 

20 Σφςτθμα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Ρράξθσ 

21 Τριμθνιαίεσ απολογιςτικζσ και προγραμματικζσ εκκζςεισ τθσ Ρράξθσ 

Για τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ 

22 Σχζδιο Τεχνικοφ Δελτίου Υποζργου Αυτεπιςταςίασ 

23 Σχζδιο Οδθγοφ Υλοποίθςθσ και Εφαρμογισ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Διαχείριςθσ Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου 

24 Σχζδιο αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ Ζργου 

25 Ρροςαρμογι του Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ ΕΛΣ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του 
κεςμικοφ πλαιςίου του ΕΣΡΑ 

26 Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ Τεχνικοφ Συμβοφλου Υποςτιριξθσ (όροι 
διαγωνιςμοφ, κεςμικό πλαίςιο, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςία πλθρωμισ κλπ ) 
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Β: «Ραροχι υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ» 

1 Δελτία ανάλυςθσ μετακινιςεων - διαμονϊν τθσ Ρράξθσ, ςυνοδευόμενα με τα παραςτατικά 
δαπανϊν που επαλθκεφουν τα ςτοιχεία (όπωσ τιμολόγιο / απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν του 
ξενοδοχείου, πρωτότυπα ειςιτιρια ςυγκοινωνιακϊν μζςων, ζντυπο επιτόπιου ελζγχου /ζκκεςθ 
επιτόπιασ επίςκεψθσ ςτθν περίπτωςθ μετακίνθςθσ μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και ςτελεχϊν τθσ 
Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, καταςτάςεισ ατομικϊν ςτοιχείων κλπ) 

2 Ρίνακασ ςυμμετεχόντων ςτισ θμερίδεσ 

3 Ρίνακεσ ςυμμετεχόντων που διανυκτζρευςαν ανά θμερίδα και ξενοδοχείο διανυκτζρευςθσ 

4 Εξαμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου ζργου 

5 Τελικι αναφορά περάτωςθσ ζργου -ςτθν τελικι αναφορά κα γίνεται ςαφισ αναφορά ςτουσ 
ςτόχουσ που είχαν τεκεί κακϊσ και ςτα αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν. 

Οριςμζνα από τα ανωτζρω παραδοτζα ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί κατά τον πρϊτο Κφκλο τθσ Ρράξθσ.  

1.5.4 Χαρακτθριςτικά του Ζργου  

Το ζργο που υλοποιεί θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι κατά το δεφτερο Κφκλο ζχει τισ ακόλουκεσ 
ιδιαιτερότθτεσ: 

– Το μεγαλφτερο μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου των Ρράξεων υλοποιείτε με ιδία μζςα 
(αυτεπιςταςία) μζςω του Υποζργου 3. 

Το Υποζργο 3 περιλαμβάνει πλικοσ επί μζρουσ δράςεων (υλοποίθςθ περιοδείασ ανά τθν 
Ελλάδα και παρακολοφκθςθ ςυμβάςεων πολυπλθκοφσ ομάδασ καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ) 
και καταλαμβάνει οικονομικά το μεγαλφτερο  ποςοςτό του προχπολογιςμοφ των Ρράξεων 
(περίπου 80% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ), γεγονόσ που αυξάνει τισ ανάγκεσ 
ςυντονιςμοφ, οργάνωςθσ των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και πιςτοποίθςθσ του φυςικοφ 
αντικειμζνου εκ μζρουσ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ. Το χαρακτθριςτικό αυτό κακίςταται 
περιςςότερο ςαφζσ αν ςυνεκτιμθκεί το γεγονόσ ότι το ςτελεχιακό δυναμικό τθσ Εκνικισ 
Λυρικισ Σκθνισ ζχει διαφορετικά επίπεδα εμπειρίασ ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων. 

– Οι Ρράξεισ ζχουν πανελλαδικι εμβζλεια και ςυνεπϊσ χαρακτθρίηονται από μεγάλθ 
γεωγραφικι διαςπορά.  

Ρεδίο εφαρμογισ των Ρράξεων είναι το ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, ενϊ άμεςοι  
αποδζκτεσ αυτϊν είναι πενιντα δφο (52) Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο 
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα ανά τθν Ελλάδα και ωφελοφμενοι περίπου 2.600 μακθτζσ τθσ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 157 εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων όλθσ τθσ χϊρασ.  

– Στον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των Ρράξεων εμπλζκονται Διευκφνςεισ και Υπθρεςίεσ 
τουΥ.ΡΑΛ.Κ.  

Ενδεικτικά, οι Ρράξεισ εντάςςονται ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου 
Σχολείου», θ οποία υλοποιείται υπό τθν εποπτεία τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υ.ΡΑΛ.Κ., ενϊ θ επιλογι των Σχολικϊν Μονάδων όπου κα 
λάβουν χϊρα οι παραςτάςεισ, θ ζκδοςθ πικανϊν εγκυκλίων κακϊσ και θ διευκζτθςθ αρκετϊν 
κεμάτων που κα ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ περιοδείασ κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ Σπουδϊν Αϋβακμιασ Εκπαίδευςθσ του Υ.ΡΑΛ.Κ. 

– Οι  Ρράξεισ παρουςιάηουν ςυνζργεια με αρκετζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ του Υ.ΡΑΛ.Κ. 

Ενδεικτικά, με τισ κρίςιμεσ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ που αφοροφν το «Νζο 
Σχολείο» (ιδίωσ ςτο επίπεδο των δράςεων ςχολικισ ηωισ ςτο «Νζο Σχολείο»), τθν υπό 
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δθμιουργία ενιαία Ψθφιακι Εκπαιδευτικι Ρλατφόρμα, τθν εκπαίδευςθ για ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ (ιδίωσ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ) κ.α. 

– Οι Ρράξεισ παρουςιάηουν ςυμπλθρωματικότθτα και είναι αλλθλζνδετεσ με Ρράξεισ οι οποίεσ 
υλοποιοφνται από άλλουσ φορείσ, οι οποίοι είναι Δικαιοφχοι του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
Μάκθςθ». 

Ενδεικτικοί φορείσ είναι θ Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του Υ.ΡΑΛ.Κ., 
το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (ΛΕΡ), το Λνςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και 
Εκδόςεων (Λ.Τ.Υ.Ε.) κα. Οι Ρράξεισ αυτζσ ζχουν μεταξφ άλλων ωσ ςτόχο τθν αναμόρφωςθ, τον 
εκςυγχρονιςμό και τθν αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– τθν ενίςχυςθ τθσ 
κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ 

– Θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι ζχει ιδθ αποκτιςει ςθμαντικι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων αφοφ ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτο 
πλαίςιο του Γ’ ΚΡΣ και ζχει προςαρμόςει τισ διαδικαςίεσ και τισ πρακτικζσ λειτουργίασ τθσ ςτο 
κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που ζχει διαμορφωκεί για το ΕΣΡΑ 2007-2013. 

– Οι Ρράξεισ που καλείται να υλοποιιςει θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι άπτονται ςθμαντικϊν εκνικϊν 
πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ («Νζο Σχολείο») και αποτελοφν ουςιαςτικό εργαλείο 
για τθν προϊκθςθ ςθμαντικϊν ςτόχων του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Μεταρρυκμίςεων. Θ 
επιτυχθμζνθ ζκβαςθ των Ρράξεων τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ απαιτεί όχι απλϊσ τθν επίτευξθ 
ικανοποιθτικισ απορρόφθςθσ οικονομικϊν πόρων αλλά και τθν εξαςφάλιςθ τθσ διαρκοφσ 
ςυμμόρφωςθσ με το ςυνολικό πλζγμα εκνικϊν πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και δια 
βίου μάκθςθσ. 

1.5.5 Δείκτεσ 

Οι δείκτεσ εκροϊν αποτελζςματοσ όπωσ αυτοί ζχουν οριςτεί από τα τεχνικά δελτία των πράξεων, ανά 
άξονα προτεραιότθτασ, κατά το δεφτερο Κφκλο υλοποίθςθσ, παρατίκενται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:   

Δείκτεσ Εκροϊν ΑΡ 1 

Ονομαςία Δείκτθ (ι περιγραφι) Μονάδα Μζτρθςθσ Τιμι Στόχοσ 

Επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ  130 

Σχολικζσ Μονάδεσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ οι οποίεσ επωφελοφνται 
από εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ 

Αρικμόσ 26 

Επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ 7.956 

Επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ 7.644 

 

Δείκτεσ Εκροϊν ΑΡ 2 

Ονομαςία Δείκτθ (ι περιγραφι) Μονάδα Μζτρθςθσ Τιμι Στόχοσ 

Επιμορφοφμενοι εκπαιδευτικοί 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ  260 

Σχολικζσ Μονάδεσ πρωτοβάκμιασ Αρικμόσ 52 
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εκπαίδευςθσ οι οποίεσ επωφελοφνται 
από εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ 

Επωφελοφμενοι άνδρεσ μακθτζσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ 7.956 

Επωφελοφμενεσ γυναίκεσ μακιτριεσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ 

Αρικμόσ 7.644 

1.5.6 Ρροχπολογιςμοί 

Ο προχπολογιςμόσ των πράξεων ανά άξονα και ςυνολικά κατά το δεφτερο Κφκλο υλοποίθςθσ 
φαίνονται ακολοφκωσ: 

Ρροχπολογιςμοί 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 1.456.614,50 € 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2 313.750,75  € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.770.365,25 € 

 

1.6 Αναφορά ςτο Ζργο του Συμβοφλου Αξιολόγθςθσ 

1.6.1 Αντικείμενο του Αξιολογικοφ Ζργου 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 3 με τίτλο 
«Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» για το ςχολικό ζτοσ 2014, των 
Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», οι οποίεσ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ 1 και 2 αντίςτοιχα του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007-2013. 

Ο Σφμβουλοσ Αξιολόγθςθσ παρζχει υπθρεςίεσ για τθν: 

– Ανάπτυξθ πλιρουσ και τεκμθριωμζνθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ των 
Ρράξεων. 

– Ροιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Υποζργου 3 ςτθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα με βάςθ τθν επιςτθμονικι μζκοδο και τθ διενζργεια ζρευνασ πεδίου 

– Ροιοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του Υποζργου 4 που αφορά ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και εςτίαςθσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ςυνεργαηόμενων ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ και λοιπϊν 
εμπλεκόμενων ςτελεχϊν τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ για το δεφτερο κφκλο των 
παραςτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν τθσ θμερίδασ (διαμονισ και 
εςτίαςθσ). 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ζργου ζχει εφαρμοςτεί δόκιμθ μεκοδολογία, θ οποία καλφπτει το 
ςφνολο των ανωτζρω ηθτθμάτων ενϊ ζχουν να πραγματοποιθκεί εκτεταμζνεσ ζρευνεσ πεδίου. Θ 
ακολουκοφμενθ διαδικαςία ενιςχφει τθν ενεργι εμπλοκι όλων των ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ 
ζργου ςτο ςφνολό του και να απαντά ςτθν: 

– αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ παρεχόμενθσ από τθ 
διαδραςτικι κεατρικι εκπαίδευςθ ςτα δθμοτικά ςχολεία. 

– επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων του Ρρογράμματοσ 
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– αποτελεςματικότθτα οργάνωςθσ και λειτουργίασ και ςτο βακμό αποτελεςματικότθτασ 

– κάλυψθ των προςδοκιϊν των ωφελοφμενων 

– προςτικζμενθ αξία τθσ εφαρμογισ τθσ κυρίωσ ωσ προσ τθν εμπειρία και αποκτθκείςα 
τεχνογνωςία 

– ςυμβολι ςτθν αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ 

– αποδοχι τθσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ και τθν ανταπόκριςι τουσ 

– αποτίμθςθ των υποςτθρικτικϊν μθχανιςμϊν 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ςυνδυαςμόσ μεκόδων και τεχνικϊν όπωσ: 

– βιβλιογραφικι ζρευνα και ζρευνα γραφείου 

– ερωτθματολόγιο για τθν υποςτιριξθ ςυνεντεφξεων  

– ανάλυςθ περιεχομζνου 

– ςτατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ δεδομζνων   

– αποτίμθςθ δεικτϊν 

– ανάλυςθ SWOT και διαγνωςτικι ανάλυςθ 

Στόχοι των ερευνϊν πεδίου τθσ ζρευνασ πεδίου είναι θ ςυλλογι ςτοιχείων που κα επιτρζψουν τθν 
εξαγωγι  ςυμπεραςμάτων για:  

– τθν επάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ   

– τθν επάρκεια τθσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ ςτα δθμοτικά ςχολεία 

– τθν αξιοποίθςι τθσ από τουσ επωφελοφμενουσ 

– τισ επιπτϊςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, αλλά και 

– κα γίνουν οδθγόσ για βελτιωτικζσ προτάςεισ. 

Οι ζρευνεσ πεδίου καλφπτουν, κατ’ ελάχιςτο, τα παρακάτω κεματικά αντικείμενα:  

– βακμό κάλυψθσ των προςδοκιϊν των ςυμμετεχόντων ςτο Ρρόγραμμα 

– βακμό ανταπόκριςθσ των εκπαιδευομζνων 

– επάρκεια και καταλλθλότθτα παρεχόμενθσ διαδραςτικισ κεατρικισ εκπαίδευςθσ και 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

– βακμό ςυμβολισ του προγράμματοσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ 

– καταλλθλότθτα και ςυμβολι των καινοτομικϊν ςτοιχείων του Ρρογράμματοσ ςτθν 
αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ 

– επάρκεια, καταλλθλότθτα και αποτελεςματικότθτα των μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ, εφαρμογισ, 
ευαιςκθτοποίθςθσ, δθμοςιότθτασ και επικοινωνιακισ πολιτικισ 

Οι ζρευνεσ πεδίου καταλιγουν ςε ποςοτικά και ποιοτικά ςυμπεράςματα ςχετικά µε τα ηθτιματα που 
εξετάςκθκαν παραπάνω και εντοπίηουν τυχόν αδυναμίεσ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των 
δράςεων των Ρράξεων, προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να προχωριςει ςε τεκμθριωμζνεσ, 
ρεαλιςτικζσ και υλοποιιςιμεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ παροφςασ 
εκπαίδευςθσ ι αντίςτοιχων μελλοντικϊν δράςεων. 

Θ επιλογι του δείγματοσ ζχει πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τον 
πλθκυςμό τθσ ζρευνασ αποτελοφν: 
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– Εκπαιδευόμενοι μακθτζσ Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό 
Ρρόγραμμα 

– Εκπαιδευτικοί των ςχετικϊν ειδικοτιτων που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κατά τθν 
προετοιμαςία και τθ διενζργεια των παραςτάςεων & Διευκυντζσ ςχολείων 

– Σφλλογοι Γονζων  

– Συντελεςτζσ παραςτάςεων  

– Υπεφκυνοσ Ζργου των Ρράξεων και Υπεφκυνοι Υποζργων 

– Στελζχθ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ και λοιπά ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου τθσ ΕΛΣ 

– Άλλα ςτελζχθ τθσ ΕΛΣ που εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό και εφαρμογι του Ρρογράμματοσ, 
Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν, Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, Τομζασ 
Ρρομθκειϊν, Τομζασ Ρεριοδειϊν, Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, κλπ. 

– Στελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των 
Ρράξεων 

Σε ςχζςθ με τουσ τρόπουσ ςυλλογισ δεδομζνων ζχει πραγματοποιθκεί : 

1. Ζρευνα πεδίου με ερωτθματολόγιο: 

– Σε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι,  τισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τισ 
Διευκφνςεισ των Σχολείων ζχουν αποςταλεί ερωτθματολόγια για όλεσ τισ ομάδεσ -ςτόχουσ  

– Θλεκτρονικι αποςτολι του ερωτθματολογίου 

2. Ζρευνα πεδίου με θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ ςε αντιπροςωπευτικό/ επαρκζσ δείγμα. 

 

Ειδικότερα ςτθ ςφμβαςθ προβλζπονται: 

α) ωσ προσ το αντικείμενο 

Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 3 με τίτλο 
«Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ για το ςχολικό ζτοσ 2013 - 2014» 
των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία», οι οποίεσ εντάςςονται ςτουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ 1 & 2 αντίςτοιχα του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ΕΣΡΑ 2007-2013. 

Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει υπθρεςίεσ για τθν: 

– αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του β’ κφκλου παραςτάςεων (Υποζργα 3 και 4) των Ρράξεων «Θ 
όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1 & 2 ςφμφωνα με 
τθ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1 «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και 
παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ» και αφορά ςτθν εξωτερικι αξιολόγθςθ του α’ 
κφκλου παραςτάςεων (Υποζργα 1 και 2). 

– διενζργεια ζρευνασ πεδίου και επεξεργαςία των ςτοιχείων και των αποτελεςμάτων. 

Ειδικότερα, κα διεξάγει ζρευνα πεδίου για τθν επίτευξθ των ςτόχων των Ρράξεων ςτισ ακόλουκεσ 
ομάδεσ ςτόχου: 

– Μακθτζσ τθσ ΣΤ και Ε τάξθσ των Δθμοτικϊν Σχολείων που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα, 

– Εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν ςτο Ρρόγραμμα, 

– Σφλλογοι Γονζων μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο 
Ρρόγραμμα, 

– Στελζχθ τθσ ΕΛΣ που είχαν εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα (Ομάδα Ζργου, Υπεφκυνοι Υποζργων, 
Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν, Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κ.α.), 



Ρ2: Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων του ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» ςτο πλαίςιο του Υποζργου 3 
των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TECA.E. 

Παραδοτέο 2 
28 

 

– Στελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων που είχαν εμπλοκι ςτο Ρρόγραμμα 
(όπωσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», τθσ 
Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κ.α.). 

β) ωσ προσ το παραδοτζο 

Θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ κα περιλαμβάνει τα αποτελζςματα και ςυμπεράςματα αναφορικά και ςε 
ςυςχζτιςθ με τθν υλοποίθςθ του β κφκλου του Ρρογράμματοσ και ςτο οποίο κα πρζπει: 

– Να καταγράφεται θ αξιολόγθςθ των Ρράξεων ανά δράςθ. 

– Να εξαχκοφν ςυνολικά ςυμπεράςματα για τουσ ςτόχουσ των Ρράξεων, τθν υλοποίθςι τουσ και 
τα αποτελζςματά τουσ ςτθν κοινωνία. 

– Να ανιχνευτοφν και να εντοπιςτοφν πρόςκετεσ ανάγκεσ των ομάδων ςτόχου. 

– Να καταγραφοφν τα προβλιματα που προζκυψαν κατά τθν εφαρμογι του β κφκλου του 
Ρρογράμματοσ. 

– Να αξιολογθκεί θ απολογιςτικι θμερίδα του προγράμματοσ με προβλεπόμενθ θμερομθνία 
πραγματοποίθςθσ ςτισ 22 Νοεμβρίου 2014. 

– Να παρουςιαςτοφν ςυγκριτικά τα ανωτζρω αποτελζςματα για κάκε μια από τισ ομάδεσ ςτόχου 
ανάλογα με τον τρόπο ςυλλογισ των ςτοιχείων (ζντυπα ι θλεκτρονικά ερωτθματολόγια, 
ςυνεντεφξεισ). 

– Να πραγματοποιθκεί αποτίμθςθ - αξιολόγθςθ - ςφγκριςθ τθσ εφαρμογισ του ςυνόλου του 
Ρρογράμματοσ (α και β κφκλοσ παραςτάςεων), όπου κα κρίνεται θ ςκοπιμότθτα τθσ 
εφαρμογισ ςε επόμενα Σχολικά Ζτθ και ο τρόποσ επζκταςισ του Ρρογράμματοσ ι οι τυχόν 
εναλλακτικζσ λφςεισ και προτάςεισ για τθ βελτίωςθ λειτουργίασ του Ρρογράμματοσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ τυχόν διαφορζσ που παρατθροφνται μεταξφ των 
Ρεριφερειϊν. Τα ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ να αναφζρονται και ςε τζτοιεσ διαφορζσ ανά 
Ρεριφζρεια και εάν είναι δυνατό να ομαδοποιοφνται ςτισ δφο κατθγορίεσ Ρεριφερειϊν (Σφγκλιςθσ, 
Σταδιακισ Εξόδου, όπωσ περιγράφονται για το ΕΣΡΑ). 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφψει, μζςω ζντυπων ερωτθματολογίων, τα οποία κα διανεμθκοφν και 
ςυλλεχτοφν, α) ταχυδρομικϊσ, β) μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με 
αποδεικτικό αποςτολισ - λιψθσ του fax ι του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι /και γ) με επιτόπιεσ 
επιςκζψεισ/ςυνεντεφξεισ, τισ ομάδεσ ςτόχου για το εν λόγω παραδοτζο. Το κόςτοσ μετακινιςεων, 
αποςτολισ και ςυλλογισ των ερωτθματολογίων ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνει τον Ανάδοχο. 

Ρζραν των ερωτθματολογίων, κα υπάρξουν απαραίτθτα ςυνεντεφξεισ με τθν Ομάδα/εσ Στόχου/σ και 
ςυγκεκριμζνα: 50 εκπαιδευτικοφσ, 25 Διευκυντζσ, 10 ςτελζχθ ΕΛΣ/καλλιτεχνικοφσ ςυντελεςτζσ, 5 
ςτελζχθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων θ οποία κα καλφπτει το ςφνολο των 
Ρεριφερειϊν ςτουσ άξονζσ 1 και 2. Για τουσ μακθτζσ δεν επιτρζπεται θ λιψθ ςυνζντευξθσ. 

Ειδικότερα για τα ερωτθματολόγια ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

– Λόγω τθσ υλοποίθςθσ μζρουσ των παραςτάςεων κατά τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά (33 
Σχολικζσ Μονάδεσ), οι μακθτζσ τθσ ΣΤ’ δεν είναι προςβάςιμοι. Το ίδιο ενδζχεται να ιςχφει και 
για μζροσ των εκπαιδευτικϊν. Υπό το πρίςμα αυτό προβλζπεται θ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα των 
μακθτϊν τθσ Ε' τάξθσ οι οποίοι ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων δεν ςυμμετείχαν ςτθν 1θ 
θμζρα αλλά κυρίωσ τθ 2θ όπου και παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 
ομάδα ςτόχοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθνμζτρθςθ του πολιτιςτικοφ αντίκτυπου. Θ ομάδα 
ςτόχοσ μακθτϊν (αποςτολι ερωτθματολογίων) κα περιλαμβάνει 1650 άτομα. Θ ομάδα ςτόχοσ 
των εκπαιδευτικϊν είναι 99 άτομα, 3 ανά ςχολικι μονάδα. Θ ομάδα ςτόχοσ των Διευκυντϊν 
είναι 33 άτομα. Το τελικό δείγμα (προσ επεξεργαςία) κακορίηεται από το βακμό ανταπόκριςθσ 
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ςτθ βάςθ προαιρετικισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίηει θ αρμόδια Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 

– Για τθν υλοποίθςθ του υπολοίπου των παραςτάςεων κατά τθ νζα ςχολικι περίοδο 2014-2015 
(19 Σχολικζσ Μονάδεσ), θ αξιολόγθςθ κα προςεγγίςει μια ομάδα ςτόχο: 950 μακθτϊν (ΣΤ1), 58 
εκπαιδευτικϊν, 19 Διευκυντϊν και 19 Συλλόγων Γονζων. Το τελικό δείγμα (προσ επεξεργαςία) 
κακορίηεται από το βακμό ανταπόκριςθσ ςτθ βάςθ προαιρετικισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίηει θ 
αρμόδια Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

– Τα ερωτθματολόγια των Διευκυντϊν, Εκπαιδευτικϊν και Συλλόγων Γονζων δφναται να είναι 
επϊνυμα ι/ και ανϊνυμα. Τα ερωτθματολόγια των μακθτϊν είναι ανϊνυμα υποχρεωτικά. Ο 
Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων προςεγγίηει τισ Σχολικζσ Μονάδεσ και ςυλλζγει τα 
ερωτθματολόγια. Σε περίπτωςθ που οι ερωτθκζντεσ των ομάδων ςτόχου αρνθκοφν 
αποδεδειγμζνα να ςυνεργαςτοφν με τον Ανάδοχο ωσ αποδεικτικό κα κεωρείται θ ζγγραφθ 
βεβαίωςθ του Δ/ντι ι του εκπαιδευτικοφ τθσ εκάςτοτε Σχολικισ Μονάδασ ι θ αποςτολι 
ςχετικοφ ενθμερωτικοφ εγγράφου ςυνοδευόμενο από τα ςχετικά παραςτατικά τεκμθρίωςθσ 
(αποδεικτικά αποςτολισ). 
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2 Αξιολόγθςθ των Ρράξεων «Η όπερα διαδραςτικά 
ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

3.1 Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Αξιολόγθςθσ 

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

Μεγαλφτερθ ζμφαςθ δόκθκε 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 τθ 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 και ςυντελεςτζσ 

 Ζρευνα πεδίου 

- Εκπαιδευόμενοι μακθτζσ 

- Εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί-δάςκαλοι 

- Διευκυντζσ ςχολείων 

- Σφλλογοι γονζων 

- Γονείσ 

 Επί τόπου παρατιρθςθ 

Αναλυτικά μεκοδολογικά ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ παρουςιάςτθκαν ςτθν «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 
αποδελτιϊςεισ2 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 
– Συγκριτικά ςτοιχεία μεταξφ των  αξόνων προτεραιότθτασ 
– Συγκριτικά ςτοιχεία μεταξφ των κφκλων του προγράμματοσ 
– 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 

 

                                                 
2
 Οι πλήρεις αποδεληιώζεις ηων ερωηημαηολογίων παραηίθενηαι ζηο Παράρηημα ηης παρούζας έκθεζης.   
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3.3 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 

3.3.1 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 προβλεπόμενων παραςτάςεων ωσ 
εξισ:  

 
Α/Α ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΜΕ/ΝΙΕΣ 

ΡΑΑΣΤΑΣΗΣ 

1. 4ο Δθμοτικό Σχολείο 
Ρεριςτερίου 

27, 28 / 01 / 2014 

2. 129ο Δθμοτικό Σχολείο 
Ακινασ 

29, 31 / 01 / 2014 

3. 1ο Δθμοτικό Σχολείο 
Ρεφκθσ 

03, 04 / 02 / 2014 

4. 1ο Δθμοτικό Σχολείο  
Γζρακα 

06, 07 / 02 / 2014 

5. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Καλαμάτασ 
10,11 / 02 / 2014 

6. 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Μεςςινθσ 
13,14 / 02 / 2014 

7. 10
ο
 Δθμοτικό Σχολείο  

Τρίπολθσ 
17,18 / 02 / 2014 

8. 2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο  

Άργουσ 
19,20 / 02 / 2014 

9. 10ο Δθμοτικό Σχολείο 
Καλλικζασ 

24, 25 / 02 / 2014 

10. 1ο Δθμοτικό Σχολείο 
Αλίμου 

26, 27 / 02 / 2014 

11. 10
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Νεάπολθσ 
(Κεςςαλονίκθσ) 

04, 05 / 03 / 2014 

12. 6
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Ευόςμου 
06, 07 / 03 / 2014 

13. 7
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Σταυροφπολθσ 
10, 11 / 03 / 2014 

14. 4
ο
 Δθμοτικό Σχολείο  

Τυρνάβου 
12, 13 / 03 / 2014 

15. 99ο Δθμοτικό Σχολείο 17, 18 / 03 / 2014 

Ακινασ (Αγίου 
Ραντελειμονα) 

16. 7ο Δθμοτικό Σχολείο 
Αγίων Αναργφρων 

19, 20 / 03 / 2014 

17. 12ο Δθμοτικό Σχολείο 
Ραλαιοφ Φαλιρου 

27, 28 / 03 / 2014 

18. 7
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Άρτασ 
31 / 03 & 

01 / 04 / 2014 

19. 4
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Λευκάδασ 
03, 04 / 04 / 2014 

20. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Ναυπάκτου 
07, 08 / 04 / 2014 

21. 8
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Αμπελοκιπων «Γεϊργιοσ 
Σκεπάρνθσ» 

28, 29 / 04 / 2014 

22. 12
ο
 Δθμοτικό Σχολείο  

Καλαμαριάσ 
30 / 04 & 

02 / 05 / 2014 

23. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Σκφδρασ 
05, 06 / 05 / 2014 

24. 2
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Φλϊρινασ 
08, 09 / 05 / 2014 

25. 17
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Κοηάνθσ 
12, 13 / 05 / 2014 

26. Δθμοτικό Σχολείο 
Λωαννίνων Ρεδινισ 
Λωαννίνων 

14, 15/ 05 / 2014 

27. 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Θγουμενίτςασ 
20, 21/ 05 / 2014 

28. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Γρεβενϊν 
22, 23 / 05 / 2014 

29. 2ο Δθμοτικό Σχολείο 
Γιαννιτςϊν 

27, 28 / 05 / 2014 

30. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Γουμζνιςςασ « Κάνοσ 
Ηελζγκοσ» 

29, 30 / 05 / 2014 

31. 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο  

Ελαςςόνασ 
02, 03 / 06 / 2014 

32. 1o Δθμοτικό Σχολείο  
Σκοπζλου (Ρεπαρικειο) 

05, 06 / 06 / 2014 
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33. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Σάμου 
10, 11 / 06 / 2014 

34. 5ο Δθμοτικό Σχολείο  
Μεγάρων 

06, 07 / 10 / 2014 

35. Δθμοτικό Σχολείο 
Αιαντείου Σαλαμίνασ 

09, 10 / 10 / 2014 

36. 3ο Δθμοτικό Σχολείο 
Μεςολογγίου 
 
 

13, 14 / 10 / 2014 

37. 4
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Ηακφνκου 
16, 17 / 10 / 2014 

38. 3
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Αιγίου 
20, 21 / 10 / 2014 

39. 7
ο
 Δθμοτικό Σχολείο Χίου 23, 24 / 10 / 2014 

40. 1ο Δθμοτικό Σχολείο 
Αίγινασ 

29, 30 / 10 / 2014 

41. Δθμοτικό Σχολείο 
Κολυμπαρίου (Χανίων) 

03, 04 / 11 / 2014 

42. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Ρλακιά Αγίου Βαςιλείου 
(εκφμνου) 

06, 07 / 11 / 2014 

43. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Νεάπολθσ (Λαςικίου) 
10, 11 / 11 / 2014 

44. 2
ο
& 5

ο
 Δθμοτικό Σχολείο 

Αλικαρναςςοφ 
13, 14 / 11 / 2014 

45. 16ο Δθμοτικό Σχολείο 
Λλίου 

18, 19 / 11 / 2014 

46. 9ο Δθμοτικό Σχολείο 
Καλλικζασ 

20, 21 / 11 / 2014 

47. 1
ο
 Δθμοτικό Σχολείο  

Μενεμζνθσ 
24, 25 / 11 / 2014 

48. 1ο Δθμοτικό Σχολείο 
Ελευκεροφπολθσ 

27, 28 / 11 / 2014 

49. Δθμοτικό Σχολείο  
Αμυγδαλεϊνα 

01, 02 / 12 / 2014 

50. Δθμοτικό Σχολείο  
Χωριςτισ 

04, 05 / 12 / 2014 

51. 10ο Δθμοτικό Σχολείο  
Κομοτθνισ 

08, 09 / 12 / 2014 

52. 7ο Δθμοτικό Σχολείο 
Αλεξανδροφπολθσ 

11, 12 / 12 / 2014 

 

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

 

ΑΡ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΛΩΝ 

26 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ -ΚΑΚΘ 

 ΘΡΕΛΟΣ 

 ΚΕΣΣΑΛΛΑ 

 ΛΟΝΛΑ ΝΘΣΛΑ 

 ΔΥΤΛΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ 

 ΒΟΕΛΟ ΑΛΓΑΛΟ 

 ΚΘΤΘ 

ΑΡ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΛΩΝ 

26 

ΑΤΤΛΚΘ 

 ΔΥΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

 ΚΕΝΤΛΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 

 

Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ θ Εκνικι Λυρικι Σκθνι υλοποίθςε εκτόσ των παραςτάςεων και ανάλογο 
αρικμό εκπαιδεφςεων 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. Ακολουκικθκε θ επί τόπου εκπαίδευςθ κατά τθν 
προετοιμαςία και κατά τθ διενζργεια μιασ παράςταςθσ. 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 ςυμμετείχανςτο ςτιςιμο και ςτθ διενζργεια 
τθσ παράςταςθσ. Οι παραςτάςεισ υλοποιικθκαν ςτισ αίκουςεσ εκδθλϊςεων των ςχολείων, εφόςον 
κρίκθκαν επαρκείσ και κατάλλθλεσ, ι αλλιϊσ ςε χϊρουσ που παραχϊρθςαν οι Διμοι.  
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3.3.2 Διαδικτυακόσ κόμβοσ 

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) κακϊσ και λοιπό υλικό 
που ζχει παραχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ, κακϊσ και εκείνα τα βαςικά εργαλεία και τισ 
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 κα 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 

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

Στο διαδικτυακό τόπο ζωσ τισ 15/12/2014 ζχουν πραγματοποιθκεί οι εργαςίεσ:  
– διαδραςτικοφ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ τθσ αρχιτεκτονικισ πλθροφορίασ του Δικτυακοφ 

κόμβου τθσ Ρράξθσ κακϊσ και προςαρμογισ του ςτον κεντρικό Δικτυακό κόμβο τθσ Ε.Λ.Σ. 
– ψθφιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

http://www.nationalopera.gr/gr/opera-sta-sholeia/
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– ανανζωςθσ – προςκικθσ νζου υλικοφ με τθν πρόοδο των πράξεων  
 

3.4 Επί τόπου παρατιρθςθ 

Θ επί τόπου παρουςίαςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 20 και 21 Νοεμβρίου 2014 ςε δθμοτικό ςχολείο τθσ 
Αττικισ, ςτθν Καλλικζα. Το πρόγραμμα παρακολοφκθςε ζνα ςτζλεχοσ του αναδόχου τόςο κατά τθν 
πρϊτθ μζρα ςτο Δθμοτικό Σχολείο όπου πραγματοποιικθκε επιτόπου παρατιρθςθ των παράλλθλων 
δραςτθριοτιτων  των τμθμάτων όςο και τθ δεφτερθ μζρα ςτο δθμοτικό κζατρο που παραχωρικθκε 
από τον Διμο για τθ πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ. Εκτόσ από τθν περιγραφι των δρϊμενων, που 
παρουςιάηονται ςτθν ζκκεςθ του Ραραρτιματοσ 4 τθσ μελζτθσ, ο ςφμβουλοσ αξιολόγθςθσ είχε τθν 
ευκαιρία να ηιςει το κλίμα που δθμιουργικθκε ςτο ςχολείο και ςτο δθμοτικό κζατρο, να ςυηθτιςει με 
τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, τισ καλλιτεχνικζσ εκπαιδεφτριεσ τουσ μουςικοφσ, μονωδοφσ και 
άλλουσ ςυντελεςτζσ του προγράμματοσ. Θ επί τόπου παρατιρθςθ ζδωςε τθν ευκαιρία ςτο ςφμβουλο 
αξιολόγθςθσ να διαμορφϊςει προςωπικι  άποψθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ.
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3.5 Η Ζρευνα με μία ματιά 
Ερωτθματολόγια3 
 

Ζγινε Αποςτολι 
 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτ

ασ 

Ερωτθματολόγ
ια Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου 

Γονζων και 
Κθδεμόνων 

ΑΡ 1 1300 79 26 13 

ΑΡ 2 1300 78 26 6 

ΣΥΝΟΛΟ 2600 157 52 19 

Συμπλθρϊκθκαν 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτ

ασ 

Ερωτθματολόγ
ια Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου 

Γονζων και 
Κθδεμόνων 

ΑΡ 1 486 42 14 3 

ΑΡ 2 771 49 21 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1257 91 35 4 

Ροςοςτό 
Συνόλων 

48% 58% 67% 21% 

Ροςοςτό Συμπλθρωμζνων ανά ΑΡ 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτ

ασ 

Ερωτθματολόγ
ια Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου 

Γονζων και 
Κθδεμόνων 

ΑΡ 1 37% 53% 54% 21% 

ΑΡ 2 59% 63% 82% 23% 
     

                                                 
3
Δεν σπολογίζονηαι ηα κενά ή άκσρα ερωηημαηολόγια 

 

 
 

 
Συνεντεφξεισ 
 

  
Συνεντεφξεισ 
Διευκυντϊν 

Ρλικοσ Διευκυντϊν Ροςοςτό 

ΑΡ 1 14 26 54% 

ΑΡ 2 21 26 81% 

Σφνολο 35 52 67% 

 

  
Συνεντεφξεισ 

Δαςκάλων 
ΡλικοσΔαςκάλων Ροςοςτό 

ΑΡ 1 25 52 48% 

ΑΡ 2 25 52 48% 

Σφνολο 50 104 48% 

 

 

Στελζχθ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων 3

Αξιολόγθςθ Θμερίδασ

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων 110

Στελζχθ/Συντελεςτζσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  11

Στελζχθ Υπουργείων & ΕΥΔ Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ 3

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων ΥΡΡΟ 1

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΥΡΕΡΚ 2
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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 ςτθ πρόταςθ του αναδόχου όςο 
καιςτο πρϊτο παραδοτζο. 

3.6.1 Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων και δεδομζνων ζγινε αποςτολι ερωτθματολογίων και 
ςταπενιντα δφο ςχολεία ωσ ακολοφκωσ: 

 

Άξοναρ 
Πποτεπαιότηταρ 

Επωτηματολόγια 
Μαθητών 

Επωτηματολόγια 
Εκπαιδεςτικών 

Επωτηματολόγια 
Διεςθςντών 

Επωτηματολόγια 
Σςλλόγος Γονέων 

και Κηδεμόνων 

ΑΠ 1 
1300 79 26 13 

ΑΠ 2 
1300 78 26 6 

ΣΥΝΟΛΟ 
2600 157 52 19 

 

 

 

Τα ερωτθματολόγια που απεςτάλθςαν αρικμοφςαν, τονπλθκυςμό, των ςχολείων ςτα οποία 
υλοποιικθκε το πρόγραμμα, των Διευκυντϊν και των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων των 
μακθτϊν.Αρικμοφςαν επίςθσ τον αναμενόμενο μζςο όρο των εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων που ανά 
ςχολείο αςχολικθκε ενεργά με το πρόγραμμα, δθλαδι τρίαερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν ανά 
ςχολείο.Ωσ προσ τουσ μακθτζσ, απεςτάλθ αρικμόσ ερωτθματολογίων, ίςοσμε το μζςο όρο μακθτϊν 
ανά τμιμα για δφο τμιματα ςε κάκε ςχολείο.Συνολικά δθλαδι εςτάλθςαν πενιντα ερωτθματολόγια 
μακθτϊν ανά ςχολείο. Τζλοσ, απεςτάλθςαν ζνα ερωτθματολόγια ςε κάκε ςχολείογια το ςχολικό ζτοσ 
2014-2015 για το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν, ςφνολο δζκα εννζα ερωτθματολόγια. 
Τα ερωτθματολόγια ςυνόδευε, κείμενο οδθγιϊν προσ τουσ Διευκυντζσ των ςχολείων, απαντθτικόσ 
φάκελοσ,κακϊσ και κείμενο με τθν απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ που επζτρεπε τθ διεξαγωγι τθσ 
ζρευνασ ςτα ςχολεία. Τα υποδείγματα των ερωτθματολογίων και των αναφερκζντων κειμζνωνζχουν 
παρατεκεί ςτο Ραράρτθμα του πρϊτου παραδοτζου του ζργου. 

Α.Ρ.1

•1300 ερωτθματολόγια μακθτϊν

•79 ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων

•26 ερωτθματολόγια διευκυντϊν

•13 ερωτθματολόγια  ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων

•ΣΥΝΟΛΟ 1418

Α.Ρ.2

•1300 ερωτθματολόγια μακθτϊν

•78 ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων

•26 ερωτθματολόγια διευκυντϊν

•6 ερωτθματολόγια προζδρων ςυλλόγου γονζων και 
κθδεμόνων

•ΣΥΝΟΛΟ 1410



Ρ2: Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων του ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» ςτο πλαίςιο του Υποζργου 3 
των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TECA.E. 

Παραδοτέο 2 
39 

 

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

 

Συμπλθρϊκθκαν 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Εκπαιδευτικϊν 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγι
α Συλλόγου 
Γονζων και 
Κθδεμόνων 

ΑΡ 1 486 42 14 3 

ΑΡ 2 771 49 21 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1257 91 35 4 

Ροςοςτό Συνόλων 48% 58% 67% 21% 

 

 

 

 

Ροςοςτό Συμπλθρωμζνων Ερωτθματολογίων ανά Άξονα Ρροτεραιότθτασ 

Άξονασ 
Ρροτεραιότθτασ 

Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Εκπαιδευτικϊν 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων 

και Κθδεμόνων 

Α.Ρ. 1 37% 53% 54% 23% 

Α.Ρ. 2 59% 63% 81% 17% 

Μζςθ τιμι 48% 58% 67% 20% 

Ωσ προσ τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ ςε ςχζςθ με τισ θμερομθνίεσ περιοδείασ τθσ ΕΛΣ οι αρικμοί των 
ερωτθματολογίων που εςτάλθςαν και απαντικθκαν ανά κατθγορία ερωτϊμενων παρατίκενται ςτουσ 
ακόλουκουσ δφο πίνακεσ.  

 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

Α.Ρ. 1

•486 ερωτθματολόγια μακθτϊν

•42 ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν

•14 ερωτθματολόγια διευκυντϊν-δαςκάλων

•3 ερωτθματολόγια ςυλλόγου γονζων και 
κθδεμόνων

•ΣΥΝΟΛΟ 545

Α.Ρ. 2

•771 ερωτθματολόγια μακθτϊν

•49 ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν-δαςκάλων

•21 ερωτθματολόγια διευκυντϊν

•1 ερωτθματολόγιo ςυλλόγου γονζων και 
κθδεμόνων

•ΣΥΝΟΛΟ 842
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Άξονασ  
Ρροτερα
ιότθτασ 

Ερωτθμα
τολόγια 
Μακθτϊ

ν- 
Αποςτολ

ι 

Ερωτθμα
τολόγια 
Μακθτϊ

ν 
Συμπλθρ
ϊκθκαν  

Ερωτθμα
τολόγια 

Εκπαιδευ
τικϊν-

Αποςτολ
ι 

Ερωτθματολόγια 
ΕκπαιδευτικϊνΣυ

μπλθρϊκθκαν  

Ερωτθμα
τολόγια 

Διευκυντ
ϊν-

Αποςτολ
ι 

Ερωτθμα
τολόγια 

Διευκυντ
ϊν-

Συμπλθρ
ϊκθκαν  

Ερωτθμα
τολόγια 
Συλλόγο

υ 
Γονζων-
Αποςτολ

ι 

Ερωτθμα
τολόγια 
Συλλόγο
υ Γονζων 
Συμπλθρ
ϊκθκαν 

Απος
τολι 
Σφνο

λο  

Συμπλθρ
ϊκθκαν 
Σφνολο  

ΑΡ 1 650 337 39 30 13 11     702 378 

ΑΡ 2 1000 610 60 39 20 17     1080 666 

ΣΥΝΟΛΟ 1650 947 99 69 33 28     1782 1044 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2014 
Άξονασ  
Ρροτερα
ιότθτασ 

Ερωτθμα
τολόγια 
Μακθτϊ

ν- 
Αποςτολ

ι 

Ερωτθμα
τολόγια 
Μακθτϊ

ν 
Συμπλθρ
ϊκθκαν  

Ερωτθμα
τολόγια 

Εκπαιδευ
τικϊν-

Αποςτολ
ι 

Ερωτθματολόγια 
ΕκπαιδευτικϊνΣυ

μπλθρϊκθκαν  

Ερωτθμα
τολόγια 

Διευκυντ
ϊν-

Αποςτολ
ι 

Ερωτθμα
τολόγια 

Διευκυντ
ϊν-

Συμπλθρ
ϊκθκαν  

Ερωτθμα
τολόγια 
Συλλόγο

υ 
Γονζων-
Αποςτολ

ι 

Ερωτθμα
τολόγια 
Συλλόγο
υ Γονζων 

-
Συμπλθρ
ϊκθκαν 

Απος
τολι 
Σφνο

λο  

Συμπλθρ
ϊκθκαν 
Σφνολο  

ΑΡ 1 650 149 40 12 13 3 13 3 716 167 

ΑΡ 2 300 161 18 10 6 4 6 1 330 176 

ΣΥΝΟΛΟ 950 310 58 22 19 7 19 4 1046 343 

3.6.2 Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

Για τθ ολοκλθρωμζνθ ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων απεςτάλθμε emailερωτθματολόγιο ςε 
εβδομιντα εννζα (79) ςτελζχθ τθσΕΛΣ που υποδείχκθκαν από τθν ανακζτουςα αρχι. Επεςτράφθςαν 
ςυμπλθρωμζνατρία (3) ερωτθματολόγια, λόγω πραγματοποίθςθσ περιοδείασ τθσ ΕΛΣ κατά το χρόνο 
τθσ ζρευνασ . 

 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ θμερίδασπου διεξιχκθ ςτο  Κζατρο Ολφμπια, τθν 22 Νοεμβρίου 2014, 
παραδόκθκαν προσ ςυμπλιρωςθ τριακόςια (300) ερωτθματολόγια από τα οποία επεςτράφθςαν 
ςυμπλθρωμζνα από τουσ ςυνζδρουσ εκατό δζκα(110) ερωτθματολόγια.  

 

Το υπόδειγμα τωνερωτθματολογίωναξιολόγθςθσ τθσ θμερίδασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα τθσ 
μελζτθσ.  

3.7 Δείγμα πρωτογενοφσ ποιοτικισ ζρευνασ με ςυνεντεφξεισ 

Κατά τθ πρωτογενι ποιοτικι ζρευνα διεξιχκθ ζρευνα πεδίου με ςυνεντεφξεισόπωσ περιγράφεται 
ακολοφκωσ. 

3.7.1 Σχολεία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ρραγματοποιικθκανςυνολικά τριάντα πζντε (35) ςυνεντεφξεισ με διευκυντζσ ςχολείων και πενιντα 
(50) ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ωσ εξισ:  
 

Στελζχθ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων  79

Αξιολόγθςθ Θμερίδασ

•Αρικμόσ Ερωτθματολογίων  110
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Συνεντεφξεισ 
Διευκυντϊν 

Σφνολο 
 Διευκυντϊν 

Ροςοςτό 

ΑΠ 1 14 26 54% 
ΑΠ 2 21 26 81% 

Σύνολο 35 52 67% 

 

  
Συνεντεφξεισ 

Εκπαιδευτικϊν 
Σφνολο Εκπαιδευτικϊν Ροςοςτό 

ΑΠ 1 25 52 48% 

ΑΠ 2 25 52 48% 

Σύνολο 50 104 48% 

 

3.7.2 Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

Ρραγματοποιικθκαν ζντεκα (11) ςυνεντεφξεισ ςτελεχϊν και ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ.  

 

3.7.3 Υπουργεία Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 

Ρραγματοποιικθκαν τζλοσ ςυνεντεφξεισ ςτελεχϊν των Υπουργείων Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ κακϊσ 
και ςτελεχϊν τθσ ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ: 

 

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

ΑΡ 1 

• Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν δζκα 
τζςςερισ (14)

• Συνεντεφξεισ Εκπαιδευτικϊν είκοςι 
πζντε (25)

ΑΡ 2

• Συνεντεφξεισ Διευκυντϊν είκοςι μία 
(21)

• Συνεντεφξεισ Εκπαιδευτικϊν είκοςι 
πζντε (25)

Στελζχθ/Καλλιτεχνικοί Συντελεςτζσ ΕΛΣ

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων 11

Στελζχθ Υπουργείων & ΕΥΔ Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ 3

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων ΥΡΡΟ 1

•Αρικμόσ Συνεντεφξεων  ΥΡΕΡΚ 2
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3.8 ΡαρουςίαςθΕρωτθματολογίων 
 

3.8.1 Ερωτθματολόγια Μακθτϊν 

Το δείγμα τθσ ζρευνασ ςε μακθτζσ για το Ρρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ «Θ όπερα 
διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία» ανζρχεται ςε1257 (2020)ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια.Το 
ποςοςτό των μακθτϊν που απάντθςαν, κατά φφλο είναι,51,83% (51,3%)κορίτςια και48,17% 
(48,4%)αγόρια. Θ παράςταςθ όπωσ φαίνεται από τθν αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων άρεςε 
πάρα πολφ ςτουσ μακθτζσ(βακμολογία 9 και 10) ςε ποςοςτό 82%.  

Το ίδιο αποτυπϊνεται και ςτουσ χαρακτθριςμοφσ τθσ παράςταςθσ με κφριεσ επιλογζστα: 
«φανταςτικι» 54%, «ωραία» 21% , «ευχάριςτθ» 18%. Το αποτζλεςμα υπερκάλυψε τισ προςδοκίεσ 
που είχαν οι μακθτζσ προ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 76%, αν και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία 
τουσ 85% διλωςε πωσ ιταν θ πρϊτθ φορά πουπαρακολοφκθςε 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, το μαζςτρο, τα φϊτα,κακϊσοι επιλογζσ αυτζσ ζχουν ποςοςτά πάνω από 7% -10 % με 
πρϊτθ επιλογι το «όλα» 11% και δεφτερθ τα «κουςτοφμια» 10%. 

Δεν υπιρξε κάτι που δεν άρεςε ςτουσ μακθτζσ,(το81%, εκφράςτθκε κετικά) κακϊσ τρία ςτα τζςςερα 
παιδιά (74%) κα παρακολουκοφςαν ξανά τθν ίδια παράςταςθ.  

Το ίδιο ποςοςτό παιδιϊν (περίπου 72%) 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 22,4% φαίνεται να ειςζρχεται ςτο πεδίο 
επιλογϊν των μακθτϊνκαι να ςυναγωνίηεται τα υπόλοιπα και πιο οικεία είδθ κεαμάτων(μουςικι 
ςυναυλία 34% κεατρικι παράςταςθ 28%, παράςταςθ χοροφ  11%).Επίςθσ, πολφ υψθλό ποςοςτό 
παιδιϊν (82%) διλωςε πωσ κα επικυμοφςε -μάλλον κα επικυμοφςε, μια διοργάνωςθ όπερασ 
οργανωμζνθ με ςυμμακθτζσ  και δαςκάλουσ ςτο ςχολείο. 

Σχεδόν όλα τα παιδιά (95%) ςυηιτθςαν με τουσ δαςκάλουσ τουσ τθν εμπειρία που βίωςαν με τθν 
Εκνικι Λυρικι Σκθνι, ενϊπάνω από εννζα ςτα δζκα παιδιά (94,84%) κα επικυμοφςαν να 
παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι.  

Από τουσ μακθτζσ που απάντθςαν ςτα ερωτθματολόγια το 90% διλωςε πωσ ςυμμετείχε ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιριο, ενϊ το 10% πωσ δεν ςυμμετείχε(Σχ. Ζτοσ υλοποίθςθσ παράςταςθσ 2014-
2015 κακϊσ οι μακθτζσ του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ ζχουν πάρει απολυτιριο).  

Από τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο διαδραςτικό εργαςτιριο: 

– οι περιςςότεροιςυμμετείχαν ςτθν χορωδία (41%) και ςτθν προετοιμαςία ι καταςκευι ςκθνικϊν 
αντικειμζνων 20%,  

– από τα επαγγζλματα τθσ όπερασ, μεγαλφτερθ εντφπωςθ ζκανε το επάγγελμα του μονωδοφ και του 
χορευτι με 23%.  

– ςε εξαιρετικά μεγάλο ποςοςτό 97% φαίνεται ότι πραγματικάενκουςίαςε 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 θ παράςταςθ άρεςεςτον ίδιο βακμό και ςτα δφο φφλλα 
– θ ςυμπεριφοράσ τθσ ομάδασ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ προσ τα παιδιά ιταν εξαιρετικι. 
 
Θ πλιρθσ αποδελτίωςθ των ερωτθματολογίων παρατίκεται ςτο Ραράρτθματθσ μελζτθσ 
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3.8.2 Ερωτθματολόγια Εκπαιδευτικϊν-Δαςκάλων 

Το δείγμα τθσ ζρευνασ ανιλκε ςτουσ91δαςκάλουσ, εκ των οποίων το 68,89% ιταν γυναίκεσ και 
το31,11% 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 παράςταςθείναι άριςτα (βακμόσ 9 και 10 από το 86%), 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 (31% και 28% αντίςτοιχα)ενϊ κεωροφν ότιεπζτρεπε τθ 
διαδραςτικότθτα (92%) με τουσ μακθτζσ και τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ. 

Ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των προςδοκιϊν τουστο 71%απάντθςε πωσ θ παράςταςθ ιταν «καλφτερθ 
από ότι περίμεναν». 

Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου και τθσ παράςταςθσ καλφφκθκαν πλιρωσ, με 
το ίδιο ποςοςτό 93%, όπωσ πλιρθσ ιταν και θ ικανοποίθςθ των δαςκάλων από τθ πραγματοποίθςθ 
τθσ παράςταςθσ κατά 80% και αρκετά κατά 19%.  

Οι ίδιοι οι δάςκαλοι γνϊριςαν καλφτερα το μθχανιςμό τθσ όπερασ (80%), απζκτθςαν επιπλζον 
τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» των μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων (πλιρωσ κατά 63% και εν 
μζρει κατά 35%)τθν οποίακαι κα μποροφςαν να μεταφζρουν (πλιρωσ το 47% και εν μζρει το 46%). Θ 
ςυνεργαςία των δαςκάλων με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ και τθσ 
οργάνωςθσ τθσπαράςταςθσ κακϊσ και κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ιταν πολφ 
καλι, (ποςοςτά 88%), θςυμπεριφοράδε των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ απζναντι ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ, χαρακτθρίηεται πάρα πολφ κετικά (ςυνεργάςιμοι- φιλικοί 95%). 

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ πακζτου με ςτόχο τθ προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ είναι κετικι 
ποςοςτό 87%,ενϊ, για τθν απόκτθςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων από τουσ ίδιουσ τουσ δαςκάλουσ είναι 
πολφ κετικι 94%. Θ μεγάλθ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν (85%) χρθςιμοποίθςε το υλικό ςτθν τάξθ. 

Οι δάςκαλοι πλοθγικθκαν (ποςοςτό 67%) ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ και αναηιτθςαν 
πλθροφορίεσ. Οι οκτϊ ςτουσ δζκα κεωροφν ότι υπάρχει πλθρότθτα των πλθροφοριϊν(81%)τισ οποίεσ 
κάποιοσ τισ προςεγγίηει εφκολα(83%). 

Θ ςυμπεριφορά των ςυντελεςτϊν τθσ παράςταςθσ απζναντι ςτουσ μακθτζσ ιταν άψογθ (99%).  

Θ μεγάλθ πλειοψθφία των δαςκάλων(85,71%)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: 100%,). Επίςθσ (κατά τουσ δαςκάλουσ) ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν από τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ ιταν 100% (πολφ 84%, αρκετά 16%),όπωσ και από 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ(πολφ 85%, αρκετά 15%). Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν 
από το περιεχόμενο του ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» ιταν επίςθσ πολφ υψθλόσ (πολφ 82%, 
αρκετά 18%).  

Από τα επαγγζλματα τθσ όπερασ τουσ μακθτζσ εντυπωςίαςαν περιςςότερο αυτάτου μονωδοφ με 
25%,του μαζςτρου με 21%, του χορευτι με 15%. 

Θ αντίδραςθ των μακθτϊν κατά τθν εξαγγελία του προγράμματοσ ιταν ςίγουρα κετικιςε ποςοςτό 
78% με χαρά και ενδιαφζρον / απορίεσ για το είδοσ (όπερα). 

Οι μακθτζσ μετά τθν παράςταςθ ηιτθςαν να γίνουν ςυηθτιςεισ ςτισ τάξεισ ςε υψθλό ποςοςτό 
(79%).Κζματα τθσ ςυηιτθςθσ ιταν, ο ςχολιαςμόσ τθσ παράςταςθσ, οι εντυπϊςεισ τουσ, τα 
επαγγζλματα τθσ όπερασ και τα μουςικά όργανα. 

Μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ οι δάςκαλοι χρθςιμοποίθςαν το υλικό ςτθν τάξθ ςε ποςοςτό 50%, 
ενϊ το 71%αυτϊν πραγματοποίθςαν κάποια ςχετικι δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ με αφορμι τθν 
παράςταςθ. Οι δραςτθριότθτεσ που ακολοφκθςαν ςτθν τάξθ μετά τθν παράςταςθ ιταν ποικίλεσ και 
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δθμιουργικζσ και αφοροφςαν ηωγραφικι, χειροτεχνία/κολλάη, το κζατρο, άλλεσ όπερεσ, μουςικι,  
ζκκεςθ ιδεϊνκλπ. 

Τα ςχόλια των μακθτϊν για τθν παράςταςθ ιταν γεμάτα ςυναιςκιματα όπωσ, υπζροχθ, 
καταπλθκτικι, να επαναλθφκεί.  

Οι δάςκαλοι,κα πρότειναν ςε ποςοςτό 95%, τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων προγραμμάτων ςτα ςχολείακατά 
τα επόμενα χρόνια και κα παρακολουκοφςαν οι ίδιοι,ςε ποςοςτό 92%, μια παράςταςθ τθσ ΕΛΣ.  

Θ υποςτιριξθ που χρειάςτθκαν οι δάςκαλοι κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ ιταν,να διατεκοφν 
ςε αυτοφσ περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Θ ςυμμετοχι των ειδικοτιτων του μουςικοφ και 
τουκεατρολόγου του ςχολείου ιταν ςθμαντικιςτθ μετάδοςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων. Ρολφ 
ικανοποιθτικι αποδείχτθκε θ οργάνωςθ του προγράμματοσ από τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι. 

Θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν διλωςε πωσ μζςω του προγράμματοσ, αποκόμιςε γνωριμία με τθν 
όπερα, ιταν κζρδοσ θ ςυμμετοχι του τθν προετοιμαςία & παράςταςθ όπωσ ο  επαγγελματιςμόσ ςτθ 
οργάνωςθ και υλοποίθςθ και το εργαςτιρι και θ γιορτινι ατμόςφαιρα ςτο ςχολείο. 

Για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ οι δάςκαλοι κα πρότειναν τθ ςυμμετοχι όλου του ςχολείου ςε 
αυτό ςε ποςοςτό 55%, ότι είναι πολφ προςεγμζνο και δε χρειάηεται βελτίωςθ ςε ποςοςτό 23% και 
ςτουσ χϊρουσ φιλοξενίασ των δράςεων 11%. 

Οι δάςκαλοι κεωροφν ότι το δυνατότερο ςθμείο του Ρρογράμματοσ ιταν θ παράςταςθ ςε ποςοςτό 
37%, θ δυνατότθτα των μακθτϊν να ςυμμετζχουν ςτθν δθμιουργία ενδυμάτων και τμιματοσ των 
ςκθνικϊν τθσ παράςταςθσ 29%,το διαδραςτικό του κομμάτι 20%. Επίςθσ, δυνατό ςθμείο είναι θ άρτια 
οργάνωςθ και ο επαγγελματιςμόσ των ςυντελεςτϊν τουπρογράμματοσ ςε ποςοςτό 10%. 
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3.8.3 Ερωτθματολόγια Εκπαιδευτικϊν-Διευκυντϊν 

Το δείγμα τθσ ζρευνασ ανιλκεςε 35διευκυντζσ εκ των οποίων το 62,86% είναι άνδρεσ και το 37,41% 
γυναίκεσ.Οι διευκυντζσ όπωσ και οι δάςκαλοι μετζφεραν απόψεισ και ςυμπεριφορζσ και των μακθτϊν 
τουσ. Θ βακμολογία που κα επζλεγανγια τθν παράςταςθτου προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ είναι άριςτθ 
κακϊσ το εννζα επζλεξε το 8% και το δζκα το 88%.Ραρομοίωσ θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου 
κεωρείται ςίγουρα καιμάλλον ςωςτι χωρίσ να υπάρχουν αρνθτικζσ απόψεισ. Θ διαςκευι του ζργου 
ιταν καλφτερα προςαρμοςμζνθ για τθν πζμπτθ (24%) και ζκτθ τάξθ(25%) χωρίσ να κεωρείται 
ακατάλλθλθ για τισ άλλεσ τάξεισ. Ο αρικμόσ των δαςκάλων που ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία τθσ 
παράςταςθσ κυμαίνεται από ςχολείο ςε ςχολείο με υψθλότερα ποςοςτά ςτισ επιλογζσ τουσ ζξι, επτά 
και τρεισ δαςκάλουσ.Ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι είχαν οι  κεατρολόγοι και οι μουςικοί των ςχολείων. 
Τθν παράςταςθ παρακολοφκθςαν περιςςότερεσ γυναίκεσ (72%) απ’ ότι άνδρεσ (28%) εκπαιδευτικοί. 

Με βάςθ το φφλο, ο αρικμόσ των αγοριϊν που παρακολοφκθςε τθν παράςταςθ ιταν ελαφρϊσ 
μεγαλφτεροσ κοριτςιϊν ενϊ το αντίκετο κατζγραψαν οι διευκυντζσ ςτθ ςυμμετοχιτων μακθτϊν ςτο 
διαδραςτικό εργαςτιριο (51% -49% και αντιςτρόφωσ). 

Θ διαςκευι του ζργου επζτρεπε τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διάρκεια τθσ παράςταςθσ (Σίγουρα-Μάλλον Ναι100%,). Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτθκζντων 
απάντθςε ότι θ παράςταςθ ιταν καλφτερθ από ότι περίμενε (86%), ενϊ το 14% 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 χωρίσ να υπάρχουν αρνθτικζσ απόψεισ. 

Το 86% περίπου των διευκυντϊν κεωροφν ότι θ επικοινωνία με τθν ΕΛΣ για τθν προετοιμαςία τθσ 
υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ ιταν πολφ καλι-καλι, ενϊ το 11% κακι όπωσ και θ ςυνεργαςία ςτο 
ςτάδιο οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίουόπου το πολφ καλι-καλι 
ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 88% και το κακι 11%. 

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν ςε πολφ μεγάλο βακμό ςυνεργάςιμοι και φιλικοί (97,1% και 
94,1% αντίςτοιχα). 

Το εκπαιδευτικό μουςικό-κεατρικό υλικό που παρζλαβαν τα ςχολεία κρίκθκε άριςτο (83%), βοικθςε 
τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν απόκτθςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων (96%) όπωσ και ςτθν προετοιμαςία των 
μακθτϊν για τθν παράςταςθ (97%). Οι δάςκαλοι χρθςιμοποίθςαν το εκπαιδευτικό υλικό του 
Ρρογράμματοσ ςτθν τάξθ (100%). 

Οι διευκυντζσ γενικά πλοθγικθκαν ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ (94%), κεωροφν ότι ζχει 
πλθρότθτα πλθροφοριϊν (76% τισ οποίεσ μπόρεςαν να προςεγγίςουν εφκολα και αποτελεςματικά 
(76%). 

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ απζναντι ςτουσ μακθτζσ ιταν απόλυτα ςυνεργάςιμοι, μεταδοτικοί, 
αλλά και φιλικοί όπωσ απόλυτα ςυνεργάςιμοι και φιλικοί ιταν και με τουσ εκπαιδευτικοφσ (ποςοςτά 
του «ςίγουρα/μάλλον ναι» 100%). 

Οι μακθτζσ ωφελικθκαν ςε πολφ μεγάλο βακμό από τθ γνωριμία τουσ με τα μουςικά όργανα όπωσ 
και από τθν γνωριμία τουσ με τα επαγγζλματα του κεάτρου (100%). 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 τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ 
παράςταςθσ. Το 74% των ερωτθκζντων διευκυντϊν διλωςε πωσ οι μακθτζσ ζμειναν πολφ 
ικανοποιθμζνοι από το περιεχόμενο του ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» και το 26% «αρκετά»..  
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Το 91% 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 ςτο ενδιαφζρον ςτθν παρακολοφκθςθ. 

Το ςφνολοτων διευκυντϊν απάντθςε πωσοι εκπαιδευτικοί ζμειναν απόλυτα ικανοποιθμζνοι-αρκετά 
ικανοποιθμζνοι από τθ διαςκευι του ζργου (86% και 14% αντίςτοιχα), όπωσ και από τθ ςυμμετοχι 
τουσ ςτθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ με ίδια ποςοςτά.  

Γενικά τα ςχολεία δεν χρειάςτθκανμεγάλθ υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τουσ για 
το πρόγραμμα ωςτόςο ζνα ςεβαςτό ποςοςτό περίπου 29% χρειάςτθκε. Ππου χρειάςτθκε αφοροφςε, 
είτε ςτθν αίκουςα και ςτον εξοπλιςμό τθσ, είτε ςτθν παροχι διευκρινιςεων από τθν Εκνικι Λυρικι 
Σκθνι για το Ρρόγραμμα. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου χρειάςτθκε τροποποιιςεισ «πολφ» και «αρκετά» ςε ποςοςτό 
23%. 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Διευκυντϊν(97,1%) ςίγουρα κα ικελε να ςυνεχιςτοφν παρόμοια 
προγράμματα, ενϊ το 94,2 % ςίγουρα κα ικελε να παρακολουκιςει μία παράςταςθ ςτθν ΕΛΣ. 

Για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ κεωροφν πωσ κα πρζπει, α. να αυξθκεί θ διάρκεια του 
προγράμματοσ και β. θ ενθμζρωςι τουσ.  

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 (43%)και τα 
ςυναιςκιματα των μακθτϊν. 

Το Ρρόγραμμα ςφμφωνα και με τισ απαντιςεισ των διευκυντϊν κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα νζο 
διδακτικό εργαλείο για τουσ μουςικοφσ και κεατρολόγουσ των ςχολείων (70%), ενϊ παράλλθλα κα 
μποροφςε να ςυνδεκεί και με άλλα μακιματα. 

Οι διευκυντζσ κεωροφν πιο ςθμαντικά ι καινοτομικά ςτοιχεία του Ρρογράμματοστθ βιωματικι 
εμπειρία,τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν επαφι με τουσ ςυντελεςτζσ και τα 
επαγγζλματα τθσ όπερασ.  
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3.8.4 Ερωτθματολόγια Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων 

Το δείγμα τθσ ζρευνασ ςε ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων για το Ρρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ 
Σκθνισ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία» ανζρχεται ςτα 5 ερωτθματολόγια ςε ςχολεία 
από διαφορετικζσ περιοχζσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των προζδρων των ςυλλόγων γονζων και 
κθδεμόνων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο είναι γυναίκεσ (80%)και το υπόλοιπο 20%  άνδρεσ.Το 
ςφνολο των ερωτθκζντων ζκρινε τθν επιλογι του ζργουκατάλλθλθ 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 «μεταμόρφωςθ» των θκοποιϊν με το μακιγιάη, θ 
ορχιςτρα και τα μουςικά όργανα. Ωσ προσ το διαδραςτικό εργαςτιρι ςυηιτθςαν τθ γνωριμία των 
παιδιϊν με τα μουςικά όργανα και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν παράςταςθ.  

Πλοι οι ςφλλογοι γονζων και κθδεμόνων κλικθκαννα παρακολουκιςουν τθν παράςταςθκαι όλοι 
επίςθσκεωροφν ότι θ παράςταςθ αποδείχκθκε καλφτερθ από ότι περίμεναν όπωσ και τα παιδιά τουσ. 

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 πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ. Ζμειναν δε πλιρωσ ικανοποιθμζνοι από το 
περιεχόμενο του ζργου το 80%, ενϊ οι οκτϊ ςτουσ δζκα μακθτζσ ςυηιτθςε για τθν παράςταςθ ςτο 
ςπίτι του. 

Τα κζματα που ςυηιτθςαν τα παιδιά επικεντρϊκθκαν ςτα ςυναιςκιματά τουσ, ςτθ διαφορετικότθτα 
των τραγουδιϊν και τθσ όπερασ.Οι μακθτζσ αναφζρκθκαν ςτθν παράςταςθ με πλικοσ κετικϊν 
επικζτων,ενκουςιάςτθκα, ςυναρπαςτικι, διαςκεδαςτικι. Οι ίδιοι οι γονείσ τόνιςαν τθν ςπουδαιότθτα 
και χρθςιμότθτα τθσ παράςταςθσ για τα παιδιά ωσ ερζκιςμα για το μζλλον. 

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

Οι ςφλλογοι κα πρότειναν τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων προγραμμάτων ςτο ςχολείο τουσ.Ωσ δυνατότερο 
ςθμείο του προγράμματοσκεωροφντθν παράςταςθ και τθ διαδραςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία του 
προγράμματοσ. Θ παράςταςθ για τουσ οκτϊ ςτουσ δζκα ερωτθκζντεσ αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό 
τοπικό γεγονόσ κακϊσ ιταν κφριο κζμα ςυηιτθςθσ και προβολισ από τα τοπικά Μζςα Μαηικισ 
Ενθμζρωςθσ. Το πρόγραμμα χαρακτθρίςτθκε «Εμπειρία ηωισ και για τα παιδιά και για μάσ».  Οι λζξεισ 
που κα χαρακτιριηαν το πρόγραμμα είναι: αξιόλογο, ενδιαφζρον και ςθμαντικό. Τζλοσ το 80% κα 
ικελε ςίγουρα να παρακολουκιςει μια παράςταςθ τθσ Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ, ενϊ το 20% μάλλον 
κα παρακολουκοφςε. 
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3.8.5 Ερωτθματολόγια Συντελεςτϊν ΕΛΣ 

H γενικι εντφπωςθ των ςτελεχϊν τθσ ΕΛΣ από πορεία του προγράμματοσ «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα 
δθμοτικά ςχολεία» κατά τον κφκλο Ραραςτάςεων Λανουαρίου-Δεκεμβρίου  2014 είναι εξαιρετικι και 
απολφτωσ κετικι. Χαρακτθρίηεται επιτυχθμζνο, με μια πολφ προςεγμζνθ διαςκευι για τα παιδιά. 
Ζκανε πολφ καλι εντφπωςθ και κυρίωσ για τθν άψογθ οργάνωςθ.  
Θ πλειοψθφία αναφορικά με τθν οργάνωςθ των περιοδειϊν κεωρείται επιτυχθμζνθ ςε ποςοςτό 75%. 
Τα αρνθτικά ςχόλια αφοροφςαν κυρίωσ τθν απόςταςθ μερικϊν ξενοδοχείων από το κζντρο και 
ςυνεπϊσ υπιρξε κάποιεσ φορζσ δυςκολία μεταφοράσ, και ςχετικά με τθν μθ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ 
οριςμζνων αλλαγϊν ςτο πρόγραμμα. Κατά τα άλλα τα κετικά ςχόλια αφοροφν τον επαγγελματιςμό και 
τθν άψογθ οργάνωςθ κακϊσ και ότι ό κάκε ζνασ ςτο είδοσ του ςυνολικά ο ζνασ αλλθλοςυμπλιρωνε 
τον άλλο.  
Το εκπαιδευτικό ζργο που προςζφερε το πρόγραμμα ςτουσ μακθτζσ από τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία 
των ερωτϊμενων είχε πολφ υψθλι βακμολογία (100%), ενϊ αντίςτοιχα ςτουσ δαςκάλουσ 75%. Οι  
εκπαιδευόμενοι μακθτζσ ζδειξαν ενκουςιαςμό, διάκεςθ ςυμμετοχισ, προςοχι και ςυγκζντρωςθ. 
Φάνθκε ότι αγάπθςαν περιςςότερο το ςχολείο τουσ. Το πρόγραμμα αποτελεί φάρο πολιτιςμοφ, 
καινοτομία για το ςχολείο πζρα από κάκε προςδοκία. Κάποιοι ανζφεραν ότι ςυντελεί κοινωνικι και 
πολιτιςτικι προςφορά.  Αντιςτοίχωσ για τθν προςφορά του προγράμματοσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, 
ςυγκεντρϊκθκε χαμθλότερθ βακμολογία διότι ςε κάποιεσ περιοχζσ οι εκπαιδευτικοί δεν ιταν πλιρωσ 
ενθμερωμζνοι με αποτζλεςμα να μθν ζχουν πλιρθ εικόνα για τισ δράςεισ.  
Τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων εκπαιδευτικϊν ςτο διιμερο τθσ παρουςίασ 
ςτα ςχολεία είναι κυρίωσ ενκουςιαςμόσ, χαρά ςυγκίνθςθ και αγάπθ. Θ φιλοξενία ςε οριςμζνα μζρθ 
ιταν απερίγραπτθ, ενϊ ςε κάποια άλλα μάλλον αδιάφοροι, αλλά οι περιπτϊςεισ αυτζσ ιταν ελάχιςτεσ. 
Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι το λογότυπο τθσ ΕΛΣ προκαλοφςε δζοσ. 
Οι εκπαιδευόμενοι μακθτζσ ςτο διιμερο τθσ παρουςίασ τθσ ομάδασ ςτα ςχολεία ζδειξαν 
ενκουςιαςμό, χαρά, περιζργεια, ανυπομονθςία, πρόκυμα να ςυμμετζχουν και αγάπθ. Χαρακτθριςτικά 
αναφζρεται ότι «μασ αγκάλιαςαν και μασ λάτρεψαν» δθμιουργικθκαν ςυνεπϊσ ςυναιςκιματα και 
από τισ δφο πλευρζσ.   
Θ «τοπικζσ κοινωνίεσ» υποδζχτθκαν τθν ΕΛΣ κάποιεσ φορζσ διςτακτικά ςτθν αρχι και απορθμζνοι για 
αυτό που κα ακολουκοφςε, αλλά ςτθ ςυνζχεια, όλοι ιταν Ενκουςιαςμζνοι από το πρόγραμμα. Θ 
πλειοψθφία εξζφραςε τθν χαρά και τον ενκουςιαςμό τθσ, ιταν ζτοιμοι να ςυνεργαςτοφν με τουσ 
ςυντελεςτζσ, να τουσ γνωρίςουν και να ςυμβάλλουν βοθκθτικά ςτο ζργο τουσ. Θ τοπικι κοινωνία ιταν 
πολφ φιλόξενοι και ευγνϊμονεσ ανυπομονϊντασ για μια μελλοντικι ςυνεργαςία.   
Ωσ ιςχυρά ςθμεία του προγράμματοσ κεωρείται θ διαδραςτικότθτα των μακθτϊν με όλουσ τουσ 
ςυντελεςτζσ και θ ςυνεργαςία με τουσ μουςικοφσ, θ καινοτομία του προγράμματοσ και θ άψογθ 
οργάνωςθ και επαγγελματιςμόσ. Κάποια ςχόλια αναφζρουν ότι δθμιουργείται ζνα καινοφριο κοινό για 
τθν όπερα. Τα αδφναμα ςθμεία αφοροφν τισ ςυνεχείσ μετακινιςεισ αλλά κατανοείται θ φφςθ του 
προγράμματοσ, ίςωσ θ ποιότθτα κάποιων από τα ξενοδοχεία και τζλοσ και ςθμαντικότερα ότι  κα 
ζπρεπε να υπάρχει επιπλζον χρόνοσ για ςυηιτθςθ μακθτϊν και ςυντελεςτϊν μετά τθν παράςταςθ 
αφοφ τότε τουσ δθμιουργοφνται και άλλεσ απορίεσ ςχετικά με τθν όπερα.  
Για τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία ςθμαντικά προβλιματα κατά τθ  περιοδεία ςε ςχζςθ με τθν 
ειδικότθτα/εργαςία τουσ δεν υπιρξε. Κεωρείται ότι θ εμπειρία των προθγοφμενων κφκλων ςυνζβαλλε 
ςε αυτό και ακόμθ και τα μικρισ φφςεωσ προβλιματα που αναπάντεχα ςυμβαίνουν, 
αντιμετωπίςτθκαν άμεςα χωρίσ να δθμιουργιςουν κζμα.  
Το 100% των ερωτϊμενων κα πρότεινε τθ ςυνζχιςθ του Ρρογράμματοσ., ςχολιάηοντασ ότι κα ζπρεπε 
να υπιρχε αλλά και να ςυνεχιςτεί να υπάρχει ωσ δράςθ και πρακτικι.  
Θ εμπειρία που αποκτικθκε από τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ προτείνεται να αξιοποιθκεί ςτο μζλλον, 
από τθν ΕΛΣ, με τθ ςυνζχιςθ - κακιζρωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου όχι μόνο ςτα δθμοτικά αλλά και ςε 
άλλεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και το άνοιγμα του κεάτρου τθσ ΕΛΣ ςτα ςχολεία. Ρροτείνεται θ 
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επζκταςι του και ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και ιδρφματα αφοφ θ ΕΛΣ ζχει το εργατικό δυναμικό 
και τθν οργανωτικι εμπειρία. Αν και κατανοείται ο προβλθματιςμόσ τθσ χρθματοδότθςθσ.  
Το πρόγραμμα κα μποροφςε, ενδεχόμενα, να βελτιωκεί με τθν επιμικυνςθ του ςε διάρκεια 
προςκζτοντασ μια ακόμθ θμζρα ι χρόνο ςυνεντεφξεων μετά τθν παράςταςθ. Επιςθμάνκθκε θ 
αποφυγι ςυνεχϊν αλλαγϊν του καςτ και του μαζςτρου διότι κεωρείται ότι ζτςι κα υπάρχει καλφτερο 
«δζςιμο» μεταξφ των ςυντελεςτϊν. Τζλοσ θ κυριότερθ πρόταςθ είναι να υπάρχει κάποιου τφπου 
δθμοςιότθτα μζςω προβολισ ςε τοπικά ΜΜΕ με δελτία τφπου ι/και οργάνωςθ φιλανκρωπικϊν 
παραςτάςεων ςτισ εκάςτοτε περιοχζσ. Γενικά θ γνϊμεσ όμωσ είναι ότι το πρόγραμμα λειτουργεί 
άψογα.  
Αναφορικά με τθ διαφοροποίθςθ μεταξφ του Β και Α κφκλου παραςτάςεων κεωρείται ότι δεν υπιρξε 
ςθμαντικι διαφοροποίθςθ και υπογραμμίηεται ότι ςταδιακά το πρόγραμμα βελτιϊνονταν και 
εξελιςςόταν ςε όλουσ τουσ τομείσ. 
Τζλοσ, οι ςυντελεςτζσ ζνιωςαν περιφανοι και ενκουςιαςμζνοι για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα τόςο 
καινοτόμο και οργανωμζνο πρόγραμμα, πρωτόγνωρο για τθν ελλθνικι κοινωνία. Διζκριναν τθν 
πολιτιςτικι ςυνειςφορά ςτον απλό κόςμο και επιδοκίμαςαν τον επαγγελματιςμό που επζδειξαν όλοι 
οι ςυμμετζχοντεσ.   

 

3.9 ΡαρουςίαςθΣυνεντεφξεων 

3.9.1 Στελζχθ ΕΛΣ 

Για τθν 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 το 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 διαχειριςτικά. 

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 δεν υπιρξαν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ. Εάν υπιρξαν 
προβλιματα βριςκόντουςαν λφςεισ άμεςα χωρίσ να δυςκολεφουν το 
ζργο των υπόλοιπων ςυντελεςτϊν κυρίωσ λόγω των προθγοφμενων 
χρόνων που υλοποιικθκε το πρόγραμμα. Πλοι ιταν απόλυτα 
προετοιμαςμζνοι. Το πρόγραμμα ςχολιάςτθκε από τθν ςυντριπτικι 
πλειοψθφία ωσ άψογα οργανωμζνο, καινοτόμο και επιςθμάνκθκε θ 

Απόλυτθ με  οργάνωςθ 

από τθν αρχι του 
προγράμματοσ μζχρι το 
τζλοσ. Εξαιρετικι θ 
επαφι με τουσ 
ςυντελεςτζσ. Απλά ζνα 
από τα πιο πετυχθμζνα 
προγράμματα 
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διάδραςθ και το βιωματικό ςτοιχείο, θ εαφι δθλαδι με τα παιδιά ωσ το ςθμαντικότερο εργαλζιο που 
ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ για τθν επαφι τθσ κοινωνίασ με τθν όπερα, και δει με τα μικρισ=σ θλικίασ 
παιδιά.  

Το καλά δομθμζνο τεχνικό δελτίο βοικθςε ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Υπιρξε αμζριςτθ 
ςυμπαράςταςθ τθσ ΕΥΔ του ΥΡΑΛΚ, ΥΡΡΟ και ΕΥΤΟΡ 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». Θ παράςταςθ ζγινε 
απόλυτα αποδεκτι από τθν κοινωνία. Για τουσ ςυντελεςτζσ το 
πρόγραμμα είχε φανταςτικό ρυκμό, και όλοι επζδειξαν άψογο 
επαγγελματιςμό. Τα άτομα που ιταν ςυνολικά ςτα 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 και απιχθςθ τόςο ςτθν επαρχία όςο και ςτα μεγαλφτερα αςτικά 
κζντρα. Ο πολυμελισ κίαςοσ και το όνομα τθσ ΕΛΣ προκαλοφςε ρίγθ ευτυχίασ και ανυπομονθςίασ. Θ 
προςζλευςθ ςτθν πόλθ ιταν γεγονόσ αυτό κακ’ αυτό. Κεωρείται, από τα ςτελζχθ, πολφ ςθμαντικό 
γεγονόσ το να πάει θ Λυρικι ςτθν περιφζρεια διότι φζρνουν όχι μόνο τα παιδιά αλλά και ολόκλθρθ τθν 
κοινωνία ςε επαφι με το είδοσ του λυρικοφ κεάτρου καταρίπτοντασ τον μφκο ότι θ όπερα είναι 
«περίεργεσ φωνζσ από μεγάλουσ και παχουλοφσ ανκρϊπουσ». 

Στθ μεγάλθ πλειοψθφία υπιρξε ενδιαφζρον από τουσ εκπαιδευτικοφσ και περιςςότερο από αυτοφσ 
των ειδικοτιτων. Σε κάκε ςχολείο ιταν πλιρωσ προετοιμαςμζνοι και είχαν ακολουκιςει πιςτά τισ 
οδθγίεσ που τουσ είχαν δοκεί, πολλζσ φορζσ προετοιμάηοντασ και κάτι επιπλζον, βάηοντασ το ςτίγμα 
τθσ περιοχισ.   

Κάποιεσ φορζσ υπιρξαν προβλιματα κατά τθν υλοποίθςθ ιδιαίτερα με τισ αίκουςεσ τθσ παράςταςθσ 
όπου καμιά φορά τελευταία ςτιγμι ζπρεπε να αλλάξει ϊςτε να 
πλθροί τισ προχποκζςεισ. Πμωσ οφτε αυτό ςυντζλεςε ςτο να 
δθμιουργθκεί πρόβλθμα λόγω τθσ απόλυτθσ οργάνωςθσ και 
διορατικότθτασ των αρμόδιων. 

Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο, του ζργου δεν ιταν 
κακόλου περίπλοκο άςχετα από τον μεγάλο αρικμό των  
εμπλεκόμενων ατόμων. Δεν υπιρξε διοικθτικό πρόβλθμα. Δεν 
υπιρξε κανζνα πρόβλθμα με κακυςτεριςεισ ςτισ πλθρωμζσ των 
ςυντελεςτϊν. Θ κατανομι των πόρων βοικθςε αν και δεν 
υπιρξαν ανάγκεσ που δεν κατζςτθ δυνατό να καλυφκοφν. Αυτό 
ζγινε κυρίωσ λόγω του ότι ιταν όλοι προετοιμαςμζνοι και είχαν 
τθν παρελκοντικι εμπειρία. 

Υπιρξαν πολλζσ οπτικζσ ωσ προσ το ποιο ιταν το ιςχυρό και ποιο 
το ςθμείο του προγράμματοσ κατά τθ περιοδεία. Λςχυρά ςθμεία 
κεωρικθκαν: το διαδραςτικό τμιμα –θ πρϊτθ μζρα, ο 
ενκουςιαςμόσ θ αποδοχι του προγράμματοσ από τα παιδιά, το 
υλικό προσ τα ςχολεία, θ πολφ μεγάλθ διαφιμιςθ 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 

Λζξεισ που ςυναντϊνται ςε 
κάκε ςυνζντευξθ: 
o Ενκουςιαςμόσ 
o Χαρά 
o Καινοτομία 
o Ρρωτόγνωρο  
o Αξιόλογο 
o Οργανωμζνο 
o Πλα ομαλά 
o Διάδραςθ 
o Συμμετοχι 
o Συνεργαςία 
o Εκπαιδευτικό 
o Αγάπθ 
o Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι 

ςχολείων 
o Αφξθςθ διάρκειασ 
 

o ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ 
 

 

Η ανάγκθ τθσ επαρχίασ  
για τζτοιου είδουσ πράξεισ 
φάνθκαν τόςο από τα 
ευχαριςτιρια γράμματα 
και επιςτολζσ που 
κατζφκαναν ςτθν Λυρικι, 
αλλά και από τισ 
δθμοςιεφςεισ ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
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Αδφναμα ςθμεία γενικότερα δεν υπιρξαν. Σαν αδφναμο ςθμεία μόνο αναφζρεται ςυνεχϊσ θ μικρι 
διάρκεια του προγράμματοσ ςτα ςχολεία, το φυςικό αντικείμενο δθλαδι, προτείνεται θ επιμικυνςθ 
του προγράμματοσ είτε χρονικά μζςα ςτισ δφο μζρεσ είτε ςυμπλιρωςθ μίασ ακόμθ θμζρασ και φυςικά 
θ ςυνζχιςι του ςαν καλισ πρακτικισ τα επόμενα χρόνια.  

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

Ακολοφκωσ ςταχυολογοφνται οριςμζνα ςχόλια – παρατθριςεισ – προτάςεισ: 

– 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 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 
– Αποςτολι ευχαριςτθρίων επιςτολϊν και ηωγραφιϊν από τα παιδιά 
– Συνεχισ ενθμζρωςθ μζςω κοινωνικϊν δικτφων 
– Για εμάσ που δεν ακολουκοφςαμε θ απιχθςθ του προγράμματοσ ζγινε κατανοθτι από τισ 

αντιδράςεισ των εκπαιδευτικϊν 
– Ειςπράξαμε τα καλφτερα ςχόλια από όλουσ για  το πρόγραμμα, είναι κάτι ιδιαίτερο και πρζπει 

να ςυνεχιςτεί. 
– Καινοτομία υψθλοφ επιπζδου. Θ όπερα ςτθν επαρχεία. 
– 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.   
– Να δίδεται ιςότιμοσ χρόνοσ ςτα επαγγζλματα. 
– Να ςυνεχιςτεί οπωςδιποτε. Κα ζχει ακόμθ μεγαλφτερθ επιτυχία. 
– Σθμαντικότθτα για τθν επαρχεία. Ιταν ςαν γιορτι. 
– 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.   

– Για τα παιδιά ιμαςτε ιρωεσ 
– Μεγάλο δϊρο για τα παιδιά υποβακμιςμζνων και απομακρυςμζνων περιοχϊν. 
– Μαγικι εμπειρία και για τα παιδιά και για εμάσ τουσ ίδιουσ.  
– 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) 
– Φανταςτικό το πόςο ηοφςαν τα παιδιά τθν παράςταςθ 
– Γελοφςαν με τθν καρδιά τουσ και ζβγαηαν ιχουσ αποδοκιμαςίασ για τον κακό Ντον Μπάρτολο 
– Νιϊςαμε ότι διευρφναμε ορίηοντεσ 
– Ικελαν όλα να γίνουν μουςικοί, χορευτζσ, μαζςτροι ι μονωδοί! 
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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 απόλυτα 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. Κάτι πρωτόγνωρο για τθν ελλθνικι κοινωνία. Οι μακθτζσ ικελαν να γίνουν μουςικοί, 
χορευτζσ, κλπ.  – επαγγελματίεσ τθσ όπερασ. Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των 
εκπαιδευομζνων μακθτϊν παρατίκενται οριςμζνα ςχόλια: 

– Ενκουςιαςμζνα 
– Χαροφμενα 
– Ανυπόμονα 
– Ενκουςιαςμζνα που ζβλεπαν τα μουςικά όργανα, για πρϊτθ φορά ςτθ ηωι τουσ 
– Κάτι καινοτόμο. Θ μουςικι μασ ζνωςε 
– Καταπλθκτικι ανταπόκριςθ, τουσ υποδεχόντουςαν ςαν ιρωεσ  
– Ανυπομονοφςαν να τραγουδιςουν  
– Ενκουςιαςμζνα, ζτοιμα να ξεκινιςουν μακιματα ςτο ωδείο ι να ξεκινιςουν χορό 
– Θ διάδραςθ τα ζκανε να νιϊςουν ότι είναι και αυτά κομμάτι τθσ όπερασ 
– Ενκουςιαςμόσ (όχι ςθμαντικι διαφορά κζντρου- επαρχίασ). Μεγάλθ αγκαλιά μακθτϊν και 

δαςκάλων. 
– Οι εκπαιδευτικοφ νιϊςαν ότι είναι και αυτοί παιδιά 
– Οι «μεγάλοι» ενκουςιάςτθκαν πραγματικά με τα επαγγζλματα. «Μα! πόςο δφςκολο είναι να 

ςτθκεί μια παράςταςθ!» 
– Ξετρελάκθκαν με τουσ μουςικοφσ 
– Το ευχαριςτικθκαν με τισ φιγοφρεσ όπωσ του Φίγγαρο που ιταν αςτείοσ και με το πάκθμα τθσ 

Μπζρτα 

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

– Να ςυνεχιςτεί.  
– Να επαναλθφκεί 
– Να μασ ξανά ζρκετε με άλλο ζργο 
– Πλα ζγιναν δυνατά. Συνειςφορά δαςκάλων εικαςτικϊν, μουςικισ και καλλιτεχνικϊν. Ακόμθ και 

ςτισ περιοχζσ που δεν είχαν δάςκαλοι βοικθςαν χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ για τθν υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ και ςτθν προετοιμαςία των αντικειμζνων. 

– Εντυπωςιάςτθκαν. 
– Ενκουςιϊδεισ. 
– Πλοι ιταν τόςο φιλόξενοι 
– Ρολλοί δάκρυςαν για αυτό που ζγινε και αυτά που πιραν τα παιδιά. Ο Διευκυντισ … ζκλαιγε 

με λυγμοφσ για αυτό που τουσ προςζφεραν. 
– Τρομερι ανταπόκριςθ από όλθ τθν κοινωνία ιδιαίτερα ςτισ απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 
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– Ραρακολουκοφςαν πολφ προςεκτικά, ζτοιμοι να βοθκιςουν ςε ότι τουσ ηθτοφςαμε 
– Άψογθ προετοιμαςία 
– Απίςτευτθ ανυπομονθςία. Πλοι ζνιωκαν παιδιά 
– Στθν αδυναμία των ςχολείων γενικά να ζρκουν κοντά ςτθν τζχνθ του χοροφ. 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 το 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 
– πϊσ μεταμορφϊνονταν οι κανονικοί άνκρωποι ςε καλλιτζχνεσ 
– θ οργάνωςθ και ο επαγγελματιςμόσ 
– θ ςυμμετοχι 
– θ ςυνεργαςία 

Αδφνατα ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου 

– πολφ λίγα ςχολεία. Μακάρι να το ζβλεπαν και άλλοι 
– Συμμετοχι ςτα διαδραςτικά και άλλων παιδιϊν 
– Ριο πολλζσ μζρεσ 

Εντυπωςιακότερο ι/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. Θ 
ςυμμετοχι των παιδιϊν, ο επαγγελματιςμόσ και θ οργάνωςθ. 

Σχετικά με τα προβλιματα που ενδεχόμενα προζκυψαν /ςθμεία βελτίωςθσ κα προτάςεισ οι 
ςυντελεςτζσ δεν αναφζρκθκαν κάπου ςυγκεκριμζνα αφοφ δεν υπιρξε κάποιο ςθμαντικισ φφςεωσ 
πρόβλθμα. Σε κάκε απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ για αναφορά κάποιου ςθμείου πρόταςθσ αναφζρεται θ 
ςυνζχιςθ του προγράμματοσ και θ εξαιρετικι του φφςθ. 

Δεν αναφζρκθκαν ιδιαίτερα προβλιματα ςχετικά με τθν ειδικότθτα των ερωτϊμενων.  

Κεωροφν ότι το Ρρόγραμμα πζτυχε απόλυτα τουσ ςτόχουσ του.  

Τα ςτοιχεία του Ρρογράμματοσ που εντυπωςίαςαν 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, θ 
ςυμμετοχι, θ ςυνεργαςία και ο επαγγελματιςμόσ.  

Οριςμζνεσ από τισ προτάςεισ, τα ςθμεία βελτίωςθσ, ελεφκερα ςχόλια είναι: 

– 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.  
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– Δίδαξε θ ΕΛΣ τον επαγγελματιςμό και τθν ομαδικι δουλειά. Θ παράςταςθ ξεκινάει από το 
ςτιςιμο. 

– 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. 
– Να τρζξει ςε περιςςότερα ςχολεία 
– 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.  
– Να υπάρξει follow up ςτα παιδιά των ςχολείων που πιγαν. 

3.9.3 Στελζχθ ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ και ΕΥΤΟΡ 

Θ εμπλοκι των ςτελεχϊν τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Τομζα Ρολιτιςμοφ (ΕΥΤΟΡ), και των ςτελζχθ τθσ 
Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ» 
(ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ) είχαν τθν ευκφνθ τθσ γενικότερθσ 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.  
Φυςικά ςε αυτό βοικθςε ότι το πρόγραμμα είχε επαναλθφκεί. Σχετικά με τθν χρθματοδότθςε 
αναφζρκθκε ότι το πρόγραμμα είναι ίςωσ το μοναδικό από τα ςυγχρθματοδοτοφμενα του ΕΣΡΑ τα 
οποία κυλοφν απόλυτα ομαλά με καμία κακυςτζρθςθ ςτισ πλθρωμζσ και ακριβϊσ πάνω ςτο 
χρονοδιάγραμμα.  

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. Επιπλζον χρθςιμοποιικθκαν και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τόςο για 
ενθμζρωςθ όςο και για feedback. Γενικά τα ςχόλια που αποκόμιςαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ και από 
τα παιδιά ιταν απόλυτα ενκαρρυντικά. 

Θ εικόνα των ςτελεχϊν τθσ ΕΥΔ ωσ προσ το εκπαιδευτικό ζργο που προςζφερε το πρόγραμμα ςτουσ 
μακθτζσ και δαςκάλουσ είναι άψογθ. Ρζραν από τθν καινοτομία του προγράμματοσ και το ότι φζρνει 
ςε επαφι τθν κοινωνία με τθν Λυρικι και τθν όπερα, κάτι το οποίο αναφζρεται από όλουσ, 
ςυμπλθρϊκθκε ότι κα πρζπει αυτό το πρόγραμμα να μείνει ωσ παρακατακικθ τθσ Λυρικισ ςκθνισ. 
Μπορεί θ ίδια θ Λυρικι να διοργανϊνει θμερίδεσ ι διθμερίδεσ ςτα ςχολεία και ίςωσ το χρθματοδοτικό 
κενό να ςυμπλθρϊνεται από τθν περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ. Μετά το πζρασ του προγράμματοσ, δεν 
πρζπει «να μείνει ςτο ςυρτάρι». Ρροτείνεται να το καρπωκοφν όλοι (ςυντελεςτζσ κλπ) και να 
εφαρμοςτεί ςαν γενικότερθ πρακτικι. 

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 διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ ςτισ περιφζρειεσ 
πρωτοβάκμιασ, ςχολεία των οποίων ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα.  Ιρκαν ςε επαφι με τα ςχολεία και 
ςυντόνιςαν τισ πράξεισ. 

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. Το 
πρόγραμμα «αγκαλιάςτθκε» από όλουσ ιδίωσ διότι πλζον ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κφκλουσ είχε 
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δθμιουργιςει προθγοφμενο. Αν και θ όπερα ςαν είδοσ κάνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ι/και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ να είναι διςτακτικοί, όλο και περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ ζρχονται για το 
πρόγραμμα.  

Τα ςχολεία που ςυμμετείχαν είχαν ςχετικά επαρκι πλθροφόρθςθ και οργανϊκθκαν ςωςτά. Είχαν 
κάνει γενικϊσ ςωςτι προετοιμαςία. Κατά το διιμερο υλοποίθςθσ το ωρολόγιο πρόγραμμα των 

ςχολείων άλλαξε. 

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. Ρροςφζρει όχι μόνο διαςκζδαςθ αλλά και κεατρικι, μουςικι και 
καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ. Διδάςκει νζα εργαλεία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, 
διαφορετικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Τον βιωματικό. 

Τα παιδιά ζνιωκαν και αυτοί κομμάτι τθσ όπερασ. Ρροςθλωμζνα 
αγωνιοφςαν για τθν ςυνζχεια και τθν επόμενθ μζρα. Οι εκπαιδευτικοί το 

διαφιμιςαν και προζτρεψαν και άλλα ςχολεία να δθλϊςουν αίτθμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα. Θ 
ςυνεργαςία μεταξφ των φορζων ιταν άψογθ, μακάρι να ςυνεχίςουν να «τρζχουν» τζτοια 
προγράμματα, άρτια οργανωμζνα, με κανζνα πρόβλθμα και πραγματικά κθςαυρόσ για τα παιδιά αλλά 
και για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ.  

Ρροβλιματα ςε γενικζσ γραμμζσ δεν προζκυψαν. Αλλά ακόμθ και κάποιεσ μικρό-ατυχίεσ που 
αναπόφευκτα ςυμβαίνουν αντιμετωπίςτθκαν χωρίσ να δθμιουργιςουν ουςιαςτικό πρόβλθμα. Θ 
εμπειρία ςε κάνει καλφτερο, πιο διορατικό και εφευρετικό. Πτι ςυναντιςαμε φζτοσ το είχαμε 
ςυναντιςει και τισ προθγοφμενεσ φορζσ που ιμαςταν πιο άπειροι. Πςο περνάνε τα χρόνια και οι 
περιοδείεσ ςυνεχίηονται ζχουμε τθν δυνατότθτα να το οργανϊςουμε καλφτερα.  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 το Διμο., και ίςωσ κάποιεσ αλλαγζσ ςε ςχολεία που τελικά πιρε 
μζροσ άλλο δθμοτικό και όχι το προκακοριςμζνο. 

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

Δυνατό ςθμείο του Ρρογράμματοσ κεωρείται το βιωματικό κομμάτι και θ διάδραςθ, θ προςζγγιςθ-
μάκθςθ πολλϊν αντικειμζνων και οι μουςικοί αλλά και θ μουςικι.  

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 του και επζκταςθ ςε περιςςότερα ςχολεία.  

3.9.5 Συνεντεφξεισ εκπαιδευτικϊν -δαςκάλων 

Θ γενικι εντφπωςθ των δαςκάλων για το πρόγραμμα είναι απόλυτα κετικι. Για αυτοφσ το πρόγραμμα 
ιταν μια μοναδικι εμπειρία. Οριςμζνα από τα ςχόλια ιταν: τα παιδία ιταν πολφ τυχερά που ιρκαν ςε 
επαφι με αυτό το είδοσ του κεάτρου, μία πρωτόγνωρθ εμπειρία των παιδιϊν που μπορεί να μθ 

Μακάρι να 
ςυνεχίςουν να 
«τρζχουν» τζτοια 
προγράμματα, άρτια 
οργανωμζνα, με 
κανζνα πρόβλθμα και 
πραγματικά 
κθςαυρόσ για τα 
παιδιά αλλά και για 
όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ.  
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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. Ασ κάλεςαν να παρουςιάςουμε τθν 
εμπειρία μασ ςε διοργάνωςθ του διμου. Είναι εκπλθκτικό που ςυμβαίνει κάτι τζτοια οκόμθ και ςε 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. 

Θ οργάνωςθ του προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου κρίκθκε άψογθ.  

Θ πρόςκετθ υποςτιριξθ που χρειάςτθκε ουςιαςτικά ζγκειται ςτθν ανεφρεςθ αίκουςα όπου πολλζσ 
φορζσ κφλθςε ομαλά ενϊ ςε άλλεσ, ελάχιςτεσ, χρειάςτθκε να προςπελαςτοφν κάποια γραφειοκρατικά 
ηθτιματα (πχ. ςυνεννόθςθ με δθμοτικζσ αρχζσ).  

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. Χωρίσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ μουςικισ, κεάτρου και 
εικαςτικϊν το ζργο μασ κα ιταν πολφ πιο δφςκολο. 

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.  
– 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 
– Ρρζπει οπωςδιποτε να ςυνεχιςτεί 
– Να ςυμμετζχουν περιςςότερα παιδιά 
– Να ςυμμετζχουν περιςςότερα ςχολεία 
– Να ξανά ζρκουν ςε εμάσ με άλλθ διαςκευι 
– Να μασ προτιμιςετε τθν επόμενθ φορά 
– Μθ μασ ξεχάςτε 

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

κόςμο τθσ όπερασ και η προεηοιμαζία τα ζκανε πιο ανυπόμονα για αυτό που κα ςυνζβαινε. Και όταν 
θ Λυρικι ιρκε, εντυπωςιάςτθκαν.  

Ωσ προσ  χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων, υπιρξε επίςθσ ενκουςιαςμόσ με τουσ 
μονωδοφσ, τουσ μουςικοφσ και όργανα, μαζςτρο όπωσ και τθ δεφτερθ μζρα με το φωτιςμό και τα 
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υπόλοιπα. Άλλα ςχόλια ιταν: Τα οφζλθ ιταν πολλά και για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Άγγιξε τθν ψυχι και 
τθν καρδιά των παιδιϊν. Στθ Λευκάδα χρθςιμοποίθςαν και πολιτιςτικά ςτοιχεία τα οποία τα 
πρόςκεςαν ςτα αντικείμενα, ικελαν να αφιςουν και το δικό τουσ ςτίγμα. Ραρακολουκοφςαν το 
μαζςτρο με ανοιχτό το ςτόμα, για τα παιδιά ιταν εκπλθκτικό το πόςο εφκολα μποροφςε να ςυντονίςει 
μια τόςο μεγάλθ ορχιςτρα. Τεράςτια ςυμμετοχι. Οι εκπαιδευτικοί πιραν ιδζεσ και αίςκθςθ από μια 
πολφ οργανωμζνθ παράςταςθ. Θ οργάνωςθ ςε όλεσ τισ περιοχζσ αναφζρκθκε και ο επαγγελματιςμόσ 
των ςυντελεςτϊν. Στο ςχολείο ιταν μζρεσ γιορτισ με τθν μουςικι να διαπερνά τουσ τοίχουσ. Ακόμθ  
και οι τάξεισ που δεν ςυμμετείχαν ιταν πιο ιςυχεσ από ποτζ, ςαν μαγεμζνεσ από τθν μελωδία.Οι 
μουςικοφ ζγιναν ιρωεσ ςτα μάτια τουσ. 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.  
– Οργάνωςθ, ςυνεργαςία, θ επαφι με το τεχνικό μζροσ.  
– Θ πολφ προςεγμζνθ δουλειά των εκπαιδευτριϊν 
– Ο ςχεδιαςμόσ θ ιδζα οι πολλζσ ειδικότθτεσ.  
– Ραράςταςθ & όπερα 
– Συμμετοχι παιδιϊν 
– Συνεργαςία με τουσ ςυντελεςτζσ 
– Οργάνωςθ 
– Θ χορωδία 

Αδφναμα ςθμεία του Ρρογράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου 

– Δεν υπιρξαναδφναμα ςθμεία. 
–  Ιταν πολφ ςφντομο. Κζλαμε κι άλλο. 
– Ο χϊροσ/αίκουςα. 
– Χρειάηεται άλλθ μια μζρα με κεατρικό παιχνίδι ι ςυνεντεφξεων για να λφςουν τα παιδιά τισ 

απορίεσ που τουσ δθμιουργικθκαν μετά τθν παράςταςθ.  
– Ρεριςςότερθ εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ.   
– Να ςυμμετείχαν όλα τα παιδιά του ςχολείου. 
– Να ςυμμετζχουν και άλλα ςχολεία 
– Το ότι δεν γίνεται πρακτικι για κάκε χρόνο 

Ωσ προσ τα προβλιματα που ενδεχόμενα προζκυψαν: 

– Δεν υπιρξαν προβλιματα. 
– Στθν αρχικι επικοινωνία οι δάςκαλοι δεν κατάλαβαν ότι πρζπει να κάνουν ςυγκεκριμζνα 

πράγματα.  
– Μικρι θ ςκθνι του ςχολείου.  
– Γκρίνια των παιδιϊν που δεν ζδωςαν οι γονείσ τουσ άδεια να φωτογραφθκοφν. 

Ελεφκερα ςχόλια, ςθμεία βελτίωςθσ κα προτάςεισ: 

– Ρεριςςότερεσ μζρεσ, περιςςότεροι μακθτζσ, περιςςότεροι εκπαιδευτικοί.  
– 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. 
– Να επεκτακεί και ςε άλλεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ 
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3.9.6 Συνεντεφξεισ εκπαιδευτικϊν -διευκυντϊν 

Θ γενικι εντφπωςθ και των διευκυντϊν για το πρόγραμμα ιταν εξαιρετικι. Κεωροφν ότι υπιρξε 
μεγάλο όφελοσ για τουσ μακθτζσ. Οριςμζνοι κεωροφν το πρόγραμμα «ότι καλφτερο ζχει γίνει ςτο 
ςχολείο τα τελευταία χρόνια» και ςυμπλθρϊνουν «ότι καλφτερο ςυμβαίνει ςτθν Ελλάδα αυτιν τθν 
περίοδο». 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 το 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 το 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 πολλζσ 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 βοθκοφςε 
τθν οργάνωςθ των δικϊν τουσ παραςτάςεων. Οριςμζνοι ςθμειϊνουν ότι 
υπιρξε πίεςθ χρόνου για να το μελετιςουν και να φτιάξουν τα δικά τουσ υλικά. Επιπλζον ςθμειϊνουν 
ότι το εκπαιδευτικό υλικό τα εντάςςει ςτον κόςμο τθσ όπερασ, τα κινθτοποιεί για δικι τουσ ζρευνα και 
τα κάνει να νιϊκουν τα ίδια κομμάτι τθσ περιοδείασ. 

Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων, 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.  
– 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 τθ όπερα. 
– Τα είδθ τθσ μουςικισ ζκφραςθσ. 
– Μελετθμζνο ςε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ. 

Τα παιδιά διδάςκονται 
μζςω του παιχνιδιοφ 
και καταλαβαίνουν ότι 
θ όπερα δεν είναι μόνο 
για γζρουσ 
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– 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.  
– Θ ζνωςθ (μίγμα) των τεχνϊν.  
– Θ επαφι με τα όργανα.  
– Θ επαφι με ςυντελεςτζσ τόςων ειδικοτιτων.  
– Το πλιρεσ επιτελείο τθσ ΕΛΣ.  
– Το 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. 
– Δεν εςτάλθ το βίντεο και οι φωτογραφίεσ 

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 φιλοξζνθςαν άλλα 200 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 ςτθ προετοιμαςία το ηοφςαν.  
– Μετά από αυτό δθμιουργικθκε χορωδία ςτο ςχολείο.  
– Να υπάρξει ςυνζχεια και να πάει και ςτο γυμνάςιο.  
– Τραγουδοφςαν όπερα και οι γονείσ ςτο προαφλιο.  
– Να το παρακολουκοφςαν περιςςότεροι.  

 

3.10 Ημερίδα 

3.10.1 Αποδελτίωςθ-ΑξιολόγθςθΕρωτθματολογίωνΗμερίδασ 

Θ πρϊτθ θμερίδα διοργανϊκθκε 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  που διοργάνωςε θ ΕΛΣ, διεξιχκθ επίςθσ ςτο  Κζατρο Ολφμπια, ςτισ 11 Λουνίου 
2013.  
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Θ τρίτθ και υπό αξιολόγθςθ θμερίδα διοργανϊκθκε τθν ΕΛΣ ςτο κζατρο Ολφμπια το Σάββατο 22η 

Δεκεμβρίοσ 2014. 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. 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ θμερίδασ παραδόκθκαν ςτουσ διοργανωτζσ προσ ςυμπλιρωςθ τετρακόςια (300) 
ερωτθματολόγια από τα οποία επεςτράφθςαν ςυμπλθρωμζνα από τουσ ςυνζδρουσ τα εκατό δζκα 
(110). Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ατόμων που παρακολοφκθςε τθν θμερίδα ξεπερνοφςε τα τριακόςια 
άτομα και ςε κάκε περίπτωςθ το δείγμα είναι επαρκζσ. Υπόδειγμα των ερωτθματολογίων παρατίκεται 
ςτο Ραράρτθμα. 

Οι ςυμμετζχοντεσ που ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια ιταν κατά φφλο 84% γυναίκεσ και το 
υπόλοιπο 16% άνδρεσ. 

Το 88% του ςυνόλου δεν είχαν ςυμμετάςχει και ςτθν πρϊτθ θμερίδα του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία”. Το 94%% του ςυνόλου δεν είχαν 
ςυμμετάςχει ςτθν δεφτερθ θμερίδα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά 
ςτα δθμοτικά ςχολεία”.  

Στθ καταλλθλότθτα του χϊρου διεξαγωγισ τθσ θμερίδασ ιδιαίτερα υψθλι βακμολογία ( από 8-10, ςε 
κλίμακα 0-10) ζδωςε το 99% των ςυμμετεχόντων ενϊ ςτθν οργάνωςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ 
(οπτικοακουςτικά μζςα, χριςθ Θ/Υ, κλπ) το αντίςτοιχο ποςοςτό ιταν 97%.  

Θ αποτελεςματικότθτα τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ ιταν επίςθσ υψθλι με ποςοςτό 85% να 
βακμολογείται με άριςτα, και λίγο λιγότερο με 9%. Κυρίωσ αυτό εξθγείται διότι δθμιουργικθκαν 
μεγάλεσ ουρζσ ςτθν είςοδο. Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ θμερίδασ κρίκθκε ικανοποιθτικόσ από το 
66% τουσ δείγματοσ, ικανοποιθτικόσ από το 18%.  

Θ δομι και θ κεματικι οργάνωςθ τθσ θμερίδασ ιταν πολφ καλι ςε ποςοςτό 86% και καλι ςε 13%. Θ 
διάρκεια τθσ θμερίδασ ιταν ιδιαίτερα επαρκισ για τθ ςυνολικι παρουςίαςθ του προγράμματοσ και 
των μζχρι ςτιγμισ αποτελεςμάτων του ςε ποςοςτό 51%, επαρκισ για το 30% και λιγότερο επαρκισ για 
το 9%. 

 Θ παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ για το πρόγραμμα κρίνεται πολφ χριςιμθ και αποτελεςματικι για τθ 
ςυνζχεια του προγράμματοσ με ποςοςτό 58%. Για το 24% λιγότερο χριςιμθ και αποτελεςματικι διότι 
κράτθςε πολφ ϊρα και χριςιμθ και αποτελεςματικι για το 11%.Θ ποιότθτα τθσ παρουςίαςθσ τθσ 
θμερίδασ ζχει επίςθσ ςχετικά υψθλι βακμολογία από το 68% των ςυμμετεχόντων. Ενϊ λιγότερο τθ 
βακμολόγθςε το 21% και οι υπόλοιποι ςυνολικά με 11% λόγω του ότι διιρκθςε ϊρα και ότι κα ικελαν 
να μάκουν περιςςότερα από τθν εμπειρία άλλων ςχολείων.   

Οι αρχικζσ προςδοκίεσ όςον αφορά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν θμερίδα ικανοποιικθκαν βακμό πολφ από 
το 79% και αρκετά από το 20%. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ θμερίδασ κα ιταν 99%.  Τθ ςυνζχιςθ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά ςχολεία” κα τθν πρότεινε 
το 99% των ςυμμετεχόντων.  

Θ γενικι εντφπωςθ που αποκόμιςαν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν θμερίδα: 

ιταν: 

– Ρολφ καλι -Eνδιαφζρουςα-να ςυνεχιςτεί 
– Οργανωμζνθ/επαγγελματιςμόσ 
– Εμπειρία που διεφρφνει ορίηοντεσ 
– Συναιςκιματα 
– Κετικι-Kαλι 
– Άριςτθ-ενκουςιάςτθκα 
– Ενδιαφζρον πρωτοποριακό καινοτόμο πρόγραμμα επενδφοντασ ςτθν τζχνθ 
– Χωρίσ να κουράηει, ουςιαςτικι ενθμζρωςθ με ςοβαρότθτα 
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– Ριεςτικι από χρόνο 
– Μικρι ςυμμετοχι παιδιϊν 
– Μικρι χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 

 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ θμερίδασ είναι άριςτθ κατά το 63%, ςχεδόν τζλεια τθν βακμολόγθςε το 
25% και πολφ καλι το 10%.Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία, το 100%, προτείνει και κζλει τθ ςυνζχιςθ του 
προγράμματοσ. Κατά τθ ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα το 92% δεν αντιμετϊπιςε προβλιματα, ενϊ τα 
προβλιματα ιταν, θ ταξικεςία, θ φαςαρία ςτθν αίκουςα, θ μεγάλθ αναμονι (γεφμα, ζναρξθ) και θ μθ 
ενθμζρωςθ. 

Στθν ερϊτθςθ «ςε ποια ςθμεία κρίνετε ότι κα μποροφςε, ενδεχομζνωσ, να βελτιωκεί θ Θμερίδα» οι 
γνϊμεσ είναι πολλζσ. Το 20% κεωρεί ότι δεν υπάρχουν αδφνατα ςθμεία. Το 16& ότι δεν υπάρχει 
δθμοςιότθτα, το 9% ότι κα ζπρεπε να δουν ακριβϊσ το πϊσ πραγματοποιείται θ διάδραςθ ςτα 
ςχολεία, αν τουσ δίνεται μια ςυγκριτικι ζρευνα ι μελζτθ και ςυμμετζχουν περιςςότερα παιδιά ι 

εκπαιδευτικοί. Το 6% ότι κα πρζπει να αυξθκεί θ διάρκεια τθσ θμερίδας και να σπάρχει καλφτερθ 
οργάνωςθ, και τζλοσ το 3% και 2% να κακιερωκεί ο κεςμόσ και να μειωκεί ο χρόνοσ αντίςτοιχα. 

Θ πλειοψθφία κεωρεί ότι το δυνατότερο ςθμείο τθσ θμερίδασ είναι θ παράςταςθ κατά 45%, ενϊ 
ακολουκοφν οι μεταφορά εμπειριϊν και το βίντεο που προβλικθκε με 12% και 10 % αντίςτοιχα. Το 8% 
κεωρεί ότι ιταν θ παρουςίαςθ του προγράμματοσ και θ ςυηιτθςθ ενϊ ακολουκοφν με ποςοςτά 6%, 
5% και 3% θ ςυμμετοχι των παιδιϊν, οι εντυπϊςεισ των παιδιϊν, ο χϊροσ και θ παρουςίαςθ του 
προγράμματοσ αντίςτοιχα. 

Θ ποιότθτα τθσ εςτίαςθσ ιταν άψογθ κατά το 99% των ςυμμετεχόντων.  

Από τισ ερωτιςεισ μόνο προσ εκπαιδευτικοφσ φαίνεται ότι το 52% αυτϊν προζρχονται από ςχολείο που 
ζχει υλοποιθκεί το πρόγραμμα και το 48% από ςχολείο που δεν ζχει υλοποιθκεί το πρόγραμμα. Από 
όςουσ απάντθςαν ότι δεν ζχει υλοποιθκεί το πρόγραμμα ςτο ςχολείο τουσ το 100%, θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία κα επικυμοφςε τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτο ςχολείο τουσ. 

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 ςε ποςοςτό 98%. 
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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 ςτουσ άξονεσ ζνα και δφο ςτουσ οποίουσ ανικουν τα ςχολεία 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. 

Τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ αποδελτίωςθσ των ερωτθματολογίων παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα τθσ 
μελζτθσ.  

3.11.1 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Α.Ρ.1 

Ερωτθματολόγια 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων 

Ζγινε Αποςτολι 1300 79 26 13 

Συμπλθρϊκθκαν 486 42 14 3 

Ροςοςτό 
Συμπλθρωμζνων 37% 53% 54% 23% 

Συνεντεφξεισ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 
1  

Αρικμόσ Συνεντεφξεων που 
πραγματοποιικθκαν 

Ρροβλεπόμενεσ Συνεντεφξεισ 
Διευκυντϊν& Δαςκάλων 

Ροςοςτό 

Διευκυντζσ 14 12 >100% 

Δάςκαλοι 25 25 100% 

 

Θ βακμολογία τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζστων ςχολείων του Α.Ρ.1 είναι υψθλι όπωσ και 
ςτονΑΡ2. Ο χαρακτθριςμόσ με τισ υψθλότερεσ επιλογζσ είναι «φανταςτικι». Θ παράςταςθ 
αποδείχκθκε καλφτερθ από ότι τθν περίμεναν οι μακθτζσ. Ρερίπου εννζα ςτουσ δζκα μακθτζσ 
παρακολοφκθςαν όπερα για πρϊτθ φορά και άρεςε το ίδιο ςτα αγόρια και ςτα κορίτςια. Τζςςερεισ 
ςτουσ πζντε 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  ςτθ προτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ ανά άξονα και θ όπερα ζχει επιλεγεί 
ςτισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ μαηί με τθ μουςικι και το κζατρο. 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 

Αν βακμολογοφςεσ εςφ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ», τι βακμό κα τθσ ζβαηεσ με άριςτα το 10;             

Βακμόσ 0 0 0,00% 

Βακμόσ 1 2 0,41% 

Βακμόσ 2 0 0,00% 

Βακμόσ 3 2 0,41% 
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Βακμόσ 4 1 0,21% 

Βακμόσ 5 5 1,03% 

Βακμόσ 6 6 1,24% 

Βακμόσ 7 11 2,27% 

Βακμόσ 8 25 5,17% 

Βακμόσ 9 98 20,25% 

Βακμόσ 10 334 69,01% 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ  

Ρϊσ κα χαρακτιριηεσ τθν παράςταςθ με μια λζξθ 

Φανταςτικι 296 60,91% 

Ωραία 102 20,99% 

Ευχάριςτθ 75 15,43% 

Αδιάφορθ 3 0,62% 

Βαρετι 2 0,41% 

Κουραςτικι 2 0,41% 

Κακι 6 1,23% 

Δεν τθ κυμάμαι και τόςο καλά 2 0,41% 

 

Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ  

Από ότι είχεσ φανταςτεί ι περίμενεσ, θ παράςταςθ ιταν τελικά: 

Καλφτερθ 383 80,63% 

Χειρότερθ 17 3,58% 

Ππωσ τθν περίμενεσ ι είχεσ φανταςτεί 75 15,79% 

Δεν κυμάμαι 12 2,53% 

 

Ραρακολοφκθςθ παράςταςθσ όπερασ για 1θ φορά  

Ιταν θ πρϊτθ φορά που είδεσ μια παράςταςθ όπερασ; 

ΝΑΛ 431 88,32% 

ΟΧΛ 57 11,68% 

 

Τι ζκανε εντφπωςθ από τθν παράςταςθ 

Τι ςου ζκανε εντφπωςθ από τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»;  

Θ υπόκεςθ 137 8,01% 

Οι μονωδοί 97 5,67% 

Τα κοςτοφμια  166 9,71% 

Τα ςκθνικά 124 7,25% 

Τα φϊτα 100 5,85% 

Τα χρϊματα 71 4,15% 

Ο μαζςτροσ 113 6,61% 

Οι μουςικοί 118 6,90% 

Τα μουςικά όργανα 138 8,07% 

Θ μουςικι 100 5,85% 

Οι χορευτζσ 155 9,06% 
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Θ χορωδία 166 9,71% 

Τίποτα 8 0,47% 

Πλα 210 12,28% 

Σε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ περιςςότερο 

Θ παράςταςθ άρεςε περιςςότερο ςτα αγόρια ι ςτα κορίτςια τθσ τάξθσ;  

Ρεριςςότερο ςτα αγόρια 29 5,94% 

Ρεριςςότερο ςτα κορίτςια 85 17,42% 

Το ίδιο 270 55,33% 

Δεν άρεςε 5 1,02% 

Δεν ξζρω 99 20,29% 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ  

Κα ικελεσ να ξαναδείσ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»;  

Μάλλον Ναι 398 81,72% 

Μάλλον Πχι 40 8,21% 

Δεν ξζρω 49 10,06% 

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια παράςταςθ  

Κα ικελεσ να δεισ μία άλλθ παρόμοια παράςταςθ όπερασ;  

NAI 372 76,39% 

OXI 41 8,42% 

Δεν ξζρω 74 15,20% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ  

Τθν επόμενθ φορά που το ςχολείο κα οργανϊςει μια παράςταςθ, εςφ, τι παράςταςθ κα προτιμοφςεσ να 
δεισ;  

Μια κεατρικι παράςταςθ 133 27,54% 

Μια παράςταςθ χοροφ 55 11,39% 

Μια όπερα 127 26,29% 

Μια μουςικι ςυναυλία 146 30,23% 

Μια παράςταςθ κουκλοκεάτρου, καραγκιόηθ, παντομίμασ 22 4,55% 

 

Εκπόνθςθ ςυηιτθςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ 

Συηθτιςατε μετά με τουσ δαςκάλουσ ςου τθν εμπειρία που είχατε με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι και τθν 
παράςταςθ που παρακολουκιςατε; 

ΝΑΛ 445 93,49% 

ΟΧΛ 31 6,51% 

 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι  

Κα ικελεσ να παρακολουκιςεισ μία παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι; 

ΝΑΛ 451 94,75% 

ΟΧΛ 25 5,25% 

 

 

 

Οι δάςκαλοι δίνουν υψθλι βακμολογία ςτθ παράςταςθ. 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.
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Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

Αν βακμολογοφςατε τθν παράςταςθ, τι βακμό κα βάηατε με άριςτα το 10;  

Βακμόσ 0 0 0,00% 

Βακμόσ 1 0 0,00% 

Βακμόσ 2 0 0,00% 

Βακμόσ 3 0 0,00% 

Βακμόσ 4 0 0,00% 

Βακμόσ 5 0 0,00% 

Βακμόσ 6 0 0,00% 

Βακμόσ 7 1 2,44% 

Βακμόσ 8 7 17,07% 

Βακμόσ 9 10 24,39% 

Βακμόσ 10 23 56,10% 

 

Επιλογι ςυγκεκριμζνου ζργου 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» είναι: 

Σίγουρα ςωςτι 25 58,14% 

Μάλλον ςωςτι 18 41,86% 

Μάλλον λάκοσ 0 0,00% 

Σίγουρα λάκοσ 0 0,00% 

 

Ρροςαρμογι διαςκευισ 

Για ποια ι ποιεσ τάξεισ είναι καλφτερα προςαρμοςμζνθ θ διαςκευι του ζργου;  

Α’ 4 3,15% 

Β’ 4 3,15% 

Γ’ 15 11,81% 

Δ ‘ 20 15,75% 

Ε ‘ 37 29,13% 

ΣΤ‘   40 31,50% 

Είναι για μεγαλφτερα παιδιά 7 5,51% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

Θ διαςκευι του ζργου επιτρζπει τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν  ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ 
παράςταςθσ; 

Σίγουρα ναι 28 65,12% 

Μάλλον ναι 11 25,58% 

Μάλλον όχι 1 2,33% 

Σίγουρα όχι 3 6,98% 

 
Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ  

Σε ςχζςθ με αυτό που περιμζνατε, θ παράςταςθ αποδείχκθκε τελικά ; 

Καλφτερθ 32 74,42% 

Χειρότερθ 0 0,00% 

Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 11 25,58% 

 

Διαδραςτικό εργαςτιριο 
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Από το διαδραςτικό εργαςτιριο, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 34 79,07% 

Αρκετά 8 18,60% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 1 2,33% 

 

Ρραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ 

Και από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 38 88,37% 

Αρκετά 5 11,63% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 

 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

Ναι 40 93,02% 

Εν μζρει 3 6,98% 

Πχι 0 0,00% 

 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι  παράςταςθσ  

 
Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ; 

Ναι 41 95,35% 

Εν μζρει 2 4,65% 

Πχι 0 0,00% 

 

Απόκτθςθ επιπλζον τεχνογνωςίασ ανά Άξονα 

Αιςκάνεςτε ότι αποκτιςατε επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» μουςικοκεατρικϊν παραςτάςεων; 

Ναι 29 67,44% 

Εν μζρει 14 32,56% 

Πχι 0 0,00% 

 

Εμπειρία που αποκτικθκε 

 
Αιςκάνεςτε ότι μπορείτε να μεταφζρετε τθ εμπειρία που αποκτιςατε;  

Ναι 21 48,84% 

Εν μζρει 19 44,19% 

Πχι 3 6,98% 
 

Από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων των διευκυντϊντων 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 και ςτο μετζπειτα ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ είναι υψθλόσ με τθν εξαίρεςθ ενόσ 
ςχολείου.Θ ςυνεργαςία με τουσ  ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν άψογθ.
 

Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

Αν βακμολογοφςατε τθν παράςταςθ, τι βακμό κα βάηατε με άριςτα το 10;  

Βακμόσ 0 0 0,00% 
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Βακμόσ 1 0 0,00% 

Βακμόσ 2 0 0,00% 

Βακμόσ 3 0 0,00% 

Βακμόσ 4 0 0,00% 

Βακμόσ 5 0 0,00% 

Βακμόσ 6 0 0,00% 

Βακμόσ 7 0 0,00% 

Βακμόσ 8 1 7,14% 

Βακμόσ 9 0 0,00% 

Βακμόσ 10 13 92,86% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

Θ διαςκευι του ζργου επιτρζπει τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν  ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια 
τθσ παράςταςθσ; 

Σίγουρα ναι 10 71,43% 

Μάλλον ναι 4 28,57% 

Μάλλον όχι 0 0,00% 

Σίγουρα όχι 0 0,00% 

 

Ρροςδοκία από τθν παράςταςθ 

Σε ςχζςθ με αυτό που περιμζνατε, θ παράςταςθ αποδείχκθκε τελικά; 

Καλφτερθ 13 92,86% 

Χειρότερθ 0 0,00% 

Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 1 7,14% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο 

Από τθν υλοποίθςθ του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςτο ςχολείο ςασ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 12 85,71% 

Αρκετά 2 14,29% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 
 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν παράςταςθ 

Και από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 13 92,86% 

Αρκετά 1 7,14% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

Ναι 14 100,00% 

Εν μζρει 0 0,00% 

Πχι 0 0,00% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ; 

Ναι 14 100,00% 
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Εν μζρει 0 0,00% 

Πχι 0 0,00% 

 

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

Στο αρχικό ςτάδιο τθσ επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ; 

Ρολφ κακι 1 7,14% 

Κακι 0 0,00% 

Μζτρια 0 0,00% 

Καλι 1 7,14% 

Ρολφ καλι 12 85,71% 

 

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

Στο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

Ρολφ κακι 1 7,14% 

Κακι 0 0,00% 

Μζτρια 0 0,00% 

Καλι 1 7,14% 

Ρολφ καλι 12 85,71% 

 

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

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν Συνεργάςιμοι; 

Σίγουρα Ναι 14 100,00% 

Μάλλον Ναι 0 0,00% 

Μάλλον Πχι 0 0,00% 

Σίγουρα Πχι 0 0,00% 
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3.11.2 Στοιχεία υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Α.Ρ.2 

Ερωτθματολόγια 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ2 Ερωτθματολόγια 
Μακθτϊν 

Ερωτθματολόγια 
Δαςκάλων 

Ερωτθματολόγια 
Διευκυντϊν 

Ερωτθματολόγια 
Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων 

Ζγινε Αποςτολι 1300 78 26 6 

Συμπλθρϊκθκαν 771 49 21 1 

Ροςοςτό 
Συμπλθρωμζνων 59% 63% 81% 17% 

Συνεντεφξεισ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2  
Αρικμόσ Συνεντεφξεων που 

πραγματοποιικθκαν 
Ρροβλεπόμενεσ Συνεντεφξεισ 

Διευκυντϊν & Δαςκάλων 
Ροςοςτό 

Διευκυντζσ 21 13 >100% 

Δάςκαλοι 25 25 100% 

 
 
Θ βακμολογία τθσ παράςταςθσ από τουσ μακθτζσ του Α.Ρ.2 είναι επίςθσ υψθλι. Ο χαρακτθριςμόσ με 
τισ υψθλότερεσ επιλογζσ είναι «φανταςτικι» (περίπου 50%). 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. Εβδομιντα από τουσ εκατό περίπου 
μακθτζσ κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν και δεφτερθ φορά τθν ίδια παράςταςθ και με 
ελαφρϊσ υψθλότερο ποςοςτό μία παρόμοια παράςταςθ (68,8% και 69,4%). Το πρόγραμμα και θ 
παράςταςθ επθρζαςε τουσ μακθτζσ  ςτθ προτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ ανά άξονα και θ όπερα 
ζχει επιλεγεί ςτθ τρίτθ κζςθ μετά τθ μουςικι ςυναυλία και το κζατρο. 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 
(83,7%). 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 

Αν βακμολογοφςεσ εςφ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ», τι βακμό κα τθσ ζβαηεσ με άριςτα το 10;             

Βακμόσ 0 11 1,43% 

Βακμόσ 1 6 0,78% 

Βακμόσ 2 5 0,65% 

Βακμόσ 3 6 0,78% 

Βακμόσ 4 6 0,78% 

Βακμόσ 5 19 2,47% 

Βακμόσ 6 21 2,73% 

Βακμόσ 7 35 4,55% 

Βακμόσ 8 58 7,53% 

Βακμόσ 9 159 20,65% 
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Βακμόσ 10 444 57,66% 

 

Χαρακτθριςμόσ παράςταςθσ  

Ρϊσ κα χαρακτιριηεσ τθν παράςταςθ με μια λζξθ 

Φανταςτικι 375 49,93% 

Ωραία 161 21,44% 

Ευχάριςτθ 143 19,04% 

Αδιάφορθ 11 1,46% 

Βαρετι 39 5,19% 

Κουραςτικι 12 1,60% 

Κακι 10 1,33% 

Δεν τθ κυμάμαι και τόςο καλά 20 2,66% 

 

Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ  

Από ότι είχεσ φανταςτεί ι περίμενεσ, θ παράςταςθ ιταν τελικά: 

Καλφτερθ 525 72,41% 

Χειρότερθ 72 9,93% 

Ππωσ τθν περίμενεσ ι είχεσ φανταςτεί 128 17,66% 

Δεν κυμάμαι 45 6,21% 

 

Ραρακολοφκθςθ παράςταςθσ όπερασ για 1θ φορά  

Ιταν θ πρϊτθ φορά που είδεσ μια παράςταςθ όπερασ; 

ΝΑΛ 644 83,53% 

ΟΧΛ 127 16,47% 

 

Τι ζκανε εντφπωςθ από τθν παράςταςθ 

Τι ςου ζκανε εντφπωςθ από τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»;  

Θ υπόκεςθ 268 9,45% 

Οι μονωδοί 201 7,09% 

Τα κοςτοφμια  272 9,59% 

Τα ςκθνικά 215 7,58% 

Τα φϊτα 169 5,96% 

Τα χρϊματα 141 4,97% 

Ο μαζςτροσ 192 6,77% 

Οι μουςικοί 201 7,09% 

Τα μουςικά όργανα 215 7,58% 

Θ μουςικι 193 6,81% 

Οι χορευτζσ 245 8,64% 

Θ χορωδία 175 6,17% 

Τίποτα 56 1,97% 

Πλα 278 9,80% 

Σε ποιουσ άρεςε θ παράςταςθ περιςςότερο 

Θ παράςταςθ άρεςε περιςςότερο ςτα αγόρια ι ςτα κορίτςια τθσ τάξθσ;  

Ρεριςςότερο ςτα αγόρια 47 6,10% 

Ρεριςςότερο ςτα κορίτςια 147 19,09% 

Το ίδιο 333 43,25% 
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Δεν άρεςε 20 2,60% 

Δεν ξζρω 223 28,96% 

 

Ενδιαφζρον των μακθτϊν να ξαναδοφν τθν παράςταςθ  

Κα ικελεσ να ξαναδείσ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»;  

Μάλλον Ναι 531 68,87% 

Μάλλον Πχι 131 16,99% 

Δεν ξζρω 109 14,14% 

 

Ενδιαφζρον μακθτϊν να παρακολουκιςουν παρόμοια παράςταςθ  

Κα ικελεσ να δεισ μία άλλθ παρόμοια παράςταςθ όπερασ;  

NAI 532 69,45% 

OXI 112 14,62% 

Δεν ξζρω 122 15,93% 

 

Ρροτίμθςθ μελλοντικισ παράςταςθσ  

Τθν επόμενθ φορά που το ςχολείο κα οργανϊςει μια παράςταςθ, εςφ, τι παράςταςθ κα προτιμοφςεσ να 
δεισ;  

Μια κεατρικι παράςταςθ 215 28,10% 

Μια παράςταςθ χοροφ 83 10,85% 

Μια όπερα 148 19,35% 

Μια μουςικι ςυναυλία 273 35,69% 

Μια παράςταςθ κουκλοκεάτρου, καραγκιόηθ, παντομίμασ 46 6,01% 

 

Συηιτθςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παράςταςθ 

Συηθτιςατε μετά με τουσ δαςκάλουσ ςου τθν εμπειρία που είχατε με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι και τθν 
παράςταςθ που παρακολουκιςατε; 

ΝΑΛ 707 92,54% 

ΟΧΛ 57 7,46% 

 

Επικυμία να παρακολουκιςει μια παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι  

Κα ικελεσ να παρακολουκιςεισ μία παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι; 

ΝΑΛ 640 83,77% 

ΟΧΛ 124 16,23% 

 

Οι δάςκαλοι δίνουν ιδιαίτερα υψθλι βακμολογία ςτθ παράςταςθ (πάνω από90%). 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 58%.

 

Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

Αν βακμολογοφςατε τθν παράςταςθ, τι βακμό κα βάηατε με άριςτα το 10;  

Βακμόσ 0 0 0,00% 

Βακμόσ 1 0 0,00% 

Βακμόσ 2 0 0,00% 

Βακμόσ 3 0 0,00% 

Βακμόσ 4 0 0,00% 

Βακμόσ 5 1 2,04% 
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Βακμόσ 6 0 0,00% 

Βακμόσ 7 0 0,00% 

Βακμόσ 8 3 6,12% 

Βακμόσ 9 17 34,69% 

Βακμόσ 10 28 57,14% 

 

Επιλογι ςυγκεκριμζνου ζργου 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» είναι: 

Σίγουρα ςωςτι 33 66,00% 

Μάλλον ςωςτι 17 34,00% 

Μάλλον λάκοσ 0 0,00% 

Σίγουρα λάκοσ 0 0,00% 

 

Ρροςαρμογι διαςκευισ 

Για ποια ι ποιεσ τάξεισ είναι καλφτερα προςαρμοςμζνθ θ διαςκευι του ζργου;  

Α’ 6 3,87% 

Β’ 7 4,52% 

Γ’ 17 10,97% 

Δ ‘ 26 16,77% 

Ε ‘ 41 26,45% 

ΣΤ‘   47 30,32% 

Είναι για μεγαλφτερα παιδιά 11 7,10% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

Θ διαςκευι του ζργου επιτρζπει τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν  ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ 
παράςταςθσ; 

Σίγουρα ναι 34 68,00% 

Μάλλον ναι 13 26,00% 

Μάλλον όχι 2 4,00% 

Σίγουρα όχι 1 2,00% 

 
Ροςοςτά προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ  

Σε ςχζςθ με αυτό που περιμζνατε, θ παράςταςθ αποδείχκθκε τελικά ; 

Καλφτερθ 35 70,00% 

Χειρότερθ 3 6,00% 

Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 12 24,00% 

 

Διαδραςτικό εργαςτιριο 

Από το διαδραςτικό εργαςτιριο, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 41 82,00% 

Αρκετά 9 18,00% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 

 

Ρραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ 

Και από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 46 92,00% 

Αρκετά 4 8,00% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 
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Εκπαιδευτικοί ςτόχοι διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

Ναι 47 94,00% 

Εν μζρει 3 6,00% 

Πχι 0 0,00% 

 

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι  παράςταςθσ  

 
Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ; 

Ναι 46 92,00% 

Εν μζρει 4 8,00% 

Πχι 0 0,00% 

 

Απόκτθςθ επιπλζον τεχνογνωςίασ ανά Άξονα 

Αιςκάνεςτε ότι αποκτιςατε επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» μουςικοκεατρικϊν παραςτάςεων; 

Ναι 29 58,00% 

Εν μζρει 19 38,00% 

Πχι 2 4,00% 

 

Εμπειρία που αποκτικθκε 

 
Αιςκάνεςτε ότι μπορείτε να μεταφζρετε τθ εμπειρία που αποκτιςατε;  

Ναι 24 48,00% 

Εν μζρει 23 46,00% 

Πχι 3 6,00% 

Από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων τωνδιευκυντϊντων ςχολείων του άξονα προκφπτει ότι το 
πρόγραμμα επζτρεπε διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ. Θ υλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ ξεπζραςε τισ 
προςδοκίεσ (80%), όπωσ και θ ικανοποίθςθ από τθν παράςταςθ (95%), ενϊ ο βακμόσ ικανοποίθςισ 
τουσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο είναι επίςθσυψθλόσ. Θ κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του 
διαδραςτικοφ εργαςτθρίου είναι 95,2% όπωσ και τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ με το ίδιο 
ποςοςτό. Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν επικοινωνία με τθν ΕΛΣςτο αρχικό ςτάδιο για τθν 
προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι υψθλόσ (καλι, πολφ καλι, περίπου 81%) όπωσ 
και ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ (86%). Θ ςυνεργαςία με τουσ  ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν 
άριςτθ.
 

Βακμολογία τθσ παράςταςθσ 

Αν βακμολογοφςατε τθν παράςταςθ, τι βακμό κα βάηατε με άριςτα το 10;  

Βακμόσ 0 0 0,00% 

Βακμόσ 1 0 0,00% 

Βακμόσ 2 0 0,00% 

Βακμόσ 3 0 0,00% 

Βακμόσ 4 0 0,00% 

Βακμόσ 5 0 0,00% 

Βακμόσ 6 0 0,00% 

Βακμόσ 7 0 0,00% 

Βακμόσ 8 0 0,00% 
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Βακμόσ 9 3 15,00% 

Βακμόσ 10 17 85,00% 

 

Διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ 

Θ διαςκευι του ζργου επιτρζπει τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν  ςυμμετοχι τουσ ςτθ διάρκεια 
τθσ παράςταςθσ; 

Σίγουρα ναι 14 66,67% 

Μάλλον ναι 7 33,33% 

Μάλλον όχι 0 0,00% 

Σίγουρα όχι 0 0,00% 

 

Ρροςδοκία από τθν παράςταςθ 

Σε ςχζςθ με αυτό που περιμζνατε, θ παράςταςθ αποδείχκθκε τελικά; 

Καλφτερθ 17 80,95% 

Χειρότερθ 0 0,00% 

Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 4 19,05% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το διαδραςτικό εργαςτιριο 

Από τθν υλοποίθςθ του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςτο ςχολείο ςασ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 18 85,71% 

Αρκετά 3 14,29% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 
 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν παράςταςθ 

Και από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

Ρολφ 20 95,24% 

Αρκετά 1 4,76% 

Πχι και τόςο 0 0,00% 

Σχεδόν κακόλου 0 0,00% 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

Ναι 20 95,24% 

Εν μζρει 1 4,76% 

Πχι 0 0,00% 

 

 

Κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ; 

Ναι 20 95,24% 

Εν μζρει 1 4,76% 

Πχι 0 0,00% 

 

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

Στο αρχικό ςτάδιο τθσ επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ; 

Ρολφ κακι 3 14,29% 

Κακι 0 0,00% 

Μζτρια 1 4,76% 

Καλι 2 9,52% 
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Ρολφ καλι 15 71,43% 
 

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

Στο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

Ρολφ κακι 3 14,29% 

Κακι 0 0,00% 

Μζτρια 0 0,00% 

Καλι 1 4,76% 

Ρολφ καλι 17 80,95% 

 

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

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν Συνεργάςιμοι; 

Σίγουρα Ναι 20 95,24% 

Μάλλον Ναι 1 4,76% 

Μάλλον Πχι 0 0,00% 

Σίγουρα Πχι 0 0,00% 

 

3.11.3 Διαφοροποιιςεισ μεταξφ των ΑΡ 

Δεν παρατθροφνται αξιοςθμείωτεσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ των αξόνων προτεραιότθτασ. Οι 
μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ ςθμειϊνονται ακολοφκωσ:  
 
Α) Μακθτϊν 
 
Ρϊσ κα χαρακτιριηεσ τθν παράςταςθ με μια λζξθ 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Φανταςτικι 60,91% 49,93% 10,97% 

Ωραία 20,99% 21,44% -0,45% 

Ευχάριςτθ 15,43% 19,04% -3,61% 

Αδιάφορθ 0,62% 1,46% -0,85% 

Βαρετι 0,41% 5,19% -4,78% 

Κουραςτικι 0,41% 1,60% -1,19% 

Κακι 1,23% 1,33% -0,10% 

Δεν τθ κυμάμαι και τόςο καλά 0,41% 2,66% -2,25% 

Σφνολο 100,00% 100,00%  

 
Θα ικελεσ να ξαναδείσ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Μάλλον Ναι 81,72% 68,87% 12,85% 

Μάλλον Πχι 8,21% 16,99% -8,78% 

Δεν ξζρω 10,06% 14,14% -4,08% 

Σφνολο 100,00% 100,00%  

 
Θα ικελεσ να παρακολουκιςεισ μία παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

ΝΑΛ 94,75% 83,77% 10,98% 

ΟΧΛ 5,25% 16,23% -10,98% 

Σφνολο 100,00% 100,00%  

 
Αν βακμολογοφςεσ εςφ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ», τι βακμό κα τθσ ζβαηεσ με άριςτα το 10;             

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 
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Βακμόσ 0 0,00% 1,43% -1,43% 

Βακμόσ 1 0,41% 0,78% -0,37% 

Βακμόσ 2 0,00% 0,65% -0,65% 

Βακμόσ 3 0,41% 0,78% -0,37% 

Βακμόσ 4 0,21% 0,78% -0,57% 

Βακμόσ 5 1,03% 2,47% -1,43% 

Βακμόσ 6 1,24% 2,73% -1,49% 

Βακμόσ 7 2,27% 4,55% -2,27% 

Βακμόσ 8 5,17% 7,53% -2,37% 

Βακμόσ 9 20,25% 20,65% -0,40% 

Βακμόσ 10 69,01% 57,66% 11,35% 

Σφνολο 100,00% 100,00%  

 
Β) Δαςκάλων 

 
Αιςκάνεςτε ότι αποκτιςατε επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» μουςικοκεατρικϊν παραςτάςεων; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Ναι 67,44% 58,00% 9,44% 

Εν μζρει 32,56% 38,00% -5,44% 

Πχι 0,00% 4,00% -4,00% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 0,00% 

 
Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ επικοινωνίασ για τθν 
προετοιμαςία ςασ; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Ρολφ κακι 18,60% 4,00% 14,60% 

Κακι 0,00% 0,00% 0,00% 

Μζτρια 0,00% 2,00% -2,00% 

Καλι 23,26% 8,00% 15,26% 

Ρολφ καλι 58,14% 86,00% -27,86% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 0,00% 

 
Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο αρχικό ςτάδιο για τθν οργάνωςθ τθσ 
παράςταςθσ; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Ρολφ κακι 9,30% 2,00% 7,30% 

Κακι 2,33% 0,00% 2,33% 

Μζτρια 2,33% 6,00% -3,67% 

Καλι 27,91% 10,00% 17,91% 

Ρολφ καλι 58,14% 82,00% -23,86% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 0,00% 

 
Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ 
εργαςτθρίου; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Ρολφ κακι 11,63% 0,00% 11,63% 

Κακι 0,00% 0,00% 0,00% 

Μζτρια 0,00% 0,00% 0,00% 

Καλι 6,98% 8,00% -1,02% 

Ρολφ καλι 81,40% 92,00% -10,60% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 0,00% 
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Με αφορμι τθν παράςταςθ, κάνατε κάποια ςχετικι δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

ΝΑΛ 83,72% 60,87% 22,85% 

ΟΧΛ 16,28% 39,13% -22,85% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 0,00% 

 
Β) Διευκυντϊν 
Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι Στο αρχικό ςτάδιο τθσ επικοινωνίασ για τθν 
προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ; 

 ΑΡ1 ΑΡ2 ΑΡ1-ΑΡ2 

Ρολφ κακι 7,14% 14,29% -7,14% 

Κακι 0,00% 0,00% 0,00% 

Μζτρια 0,00% 4,76% -4,76% 

Καλι 7,14% 9,52% -2,38% 

Ρολφ καλι 85,71% 71,43% 14,29% 

Σφνολο 100,00% 100,00% 0,00% 

 

3.11.4 Διαφοροποιιςεισ μεταξφ των κφκλων των Ρράξεων 

Δεν παρατθροφνται αξιοςθμείωτεσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ του Α και Β κφκλου του Ρρογράμματοσ. 
Αντικζτωσ παρατθροφνται μεγάλεσ ομοιότθτεσ. Για παράδειγμα πρϊτο πίνακα που ακολουκεί θ 
παράςταςθ βακμολογείτε με άριςτα ( βακμόσ 9 ι 10) με ποςοςτά περίπου ±1% από τον μζςο όρο των 
δφο βακμολογιϊν (Β κφκλοσ 20,49 + 62,04 = 82,53%, Α κφκλοσ 27,00 + 57,40 = 84,40%, Μζςοσ όροσ των 
δφο κφκλων 83,41%). Στον δεφτερο πίνακα που ακολουκεί θ παράςταςθ χαρακτθρίηεται κετικά 
(Φανταςτικι, Ωραία, Ευχάριςτθ) με ποςοςτά που ακροιςτικά απζχουν περίπου ±2% από τον μζςο όρο 
των δφο βακμολογιϊν(Β κφκλοσ 93,12%, Α κφκλοσ 96,70%, Μζςοσ όροσ των δφο κφκλων94,91%). Οι 
μικρζσ αυτζσ διαφοροποιιςεισ, που ουςιαςτικά είναι ομοιότθτεσ (κα ιταν φυςιολογικζσ ακόμθ και 
εάν θ ζρευνα γινόταν ςτα ίδια ακριβϊσ άτομα δφο φορζσ), είναι αναμενόμενεσ και ουςιαςτικά 
αναδεικνφουν τα υψθλάποιοτικά χαρακτθριςτικά (standards) και των δφο κφκλων. Οι απαντιςεισ είναι 
φυςιολογικό να διαφοροποιοφνται περιςςότερο όταν παρεμβαίνουν υποκειμενικά κριτιρια όπωσ π.χ. 
θ προςωπικότθτα του ενόσ ςυγκεκριμζνου μουςικοφ ι μονωδοφ (που κερδίηει τθν παράςταςθ) ςε 
κάποια διαδραςτικά εργαςτιρια όπωσ βεβαίωσ και θ προςωπικότθτα των μακθτϊν και των 
εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ είναι φυςιολογικό οριςμζνοι μακθτζσ να επθρεάηονται απότουσ δαςκάλουσ 
τουσ. Για μία γριγορθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων πολλζσ φορζσ είναι χριςιμο να ακροίηονται οι 
κετικζσ απαντιςεισ (για παράδειγμα «το ςίγουρα ςωςτι» με το «μάλλον ςωςτι») για τθ ςυγκριτικι 
αξιολόγθςθ των δφο κφκλων. 
Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνα ποςοςτά από ςθμαντικζσ ερωτιςεισ ςτα ερωτθματολόγια των 
μακθτϊν των δαςκάλωνκαι των διευκυντϊν:   
 
Α) Μακθτϊν 
Αν βακμολογοφςεσ εςφ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ», τι βακμό κα τθσ ζβαηεσ με άριςτα το 
10;             

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Βακμόσ 0 0,88% 0,20% 

Βακμόσ 1 0,64% 0,40% 

Βακμόσ 2 0,40% 0,10% 

Βακμόσ 3 0,64% 0,40% 

Βακμόσ 4 0,56% 0,50% 

Βακμόσ 5 1,91% 0,70% 

Βακμόσ 6 2,15% 1,20% 

Βακμόσ 7 3,67% 3,00% 
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Βακμόσ 8 6,62% 9,20% 

Βακμόσ 9 20,49% 27,00% 

Βακμόσ 10 62,04% 57,40% 

 
 

Ρϊσ κα χαρακτιριηεσ τθν παράςταςθ με μια λζξθ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Φανταςτικι 54,24% 53,10% 

Ωραία 21,26% 24,20% 

Ευχάριςτθ 17,62% 19,40% 

Αδιάφορθ 1,13% 0,90% 

Βαρετι 3,31% 1,40% 

Κουραςτικι 1,13% 0,80% 

Κακι 1,29% 0,20% 

Δεν τθ κυμάμαι και τόςο καλά 1,78% - 

 

Από ότι είχεσ φανταςτεί ι περίμενεσ, θ παράςταςθ ιταν τελικά:  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Καλφτερθ 75,67% 74,60% 

Χειρότερθ 7,42% 5,80% 

Ππωσ τθν περίμενεσ ι είχεσ φανταςτεί 16,92% 19,60% 

Δεν κυμάμαι 4,75% - 

 

Ήταν θ πρϊτθ φορά που είδεσ μια παράςταςθ όπερασ;   

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

ΝΑΛ 85,39% 83,80% 

ΟΧΛ 14,61% 16,20% 

 

Τι κυμάςαι να ςου ζκανε εντφπωςθ από τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Θ υπόκεςθ 9,05% 9,16% 
Οι μονωδοί 6,68% 7,53% 
Τα κοςτοφμια  9,79% 10,12% 
Τα ςκθνικά 7,57% 7,90% 
Tα φϊτα 6,01% 6,61% 
Τα χρϊματα 4,74% 4,30% 
Ο μαζςτροσ 6,81% 6,72% 
Οι μουςικοί 7,13% 7,38% 
Τα μουςικά όργανα 7,89% 9,03% 
Θ μουςικι 6,55% 8,45% 
Οι χορευτζσ 8,94% 8,86% 
Θ χορωδία 6,03% 6,65% 
Τίποτα 1,43% 0,54% 
Πλα 10,90% 6,75% 
 

Η παράςταςθ άρεςε περιςςότερο ςτα αγόρια ι ςτα κορίτςια τθσ τάξθσ;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρεριςςότερο ςτα αγόρια 6,04% 4,30% 

Ρεριςςότερο ςτα κορίτςια 18,44% 20,00% 

Το ίδιο 47,93% 74,60% 
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Δεν άρεςε 1,99% 1,20% 

Δεν ξζρω 25,60% - 

 

Θα ικελεσ να ξαναδείσ τθν παράςταςθ «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ»;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Μάλλον Ναι 73,85% 74,30% 

Μάλλον Πχι 13,59% 8,40% 

Δεν ξζρω 12,56% 17,30% 

 

Θα ικελεσ να δεισ μία άλλθ παρόμοια παράςταςθ όπερασ;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

NAI 72,15% 75,60% 

OXI 12,21% 8,10% 

Δεν ξζρω 15,64% 16,30% 

 

Τθν επόμενθ φορά που το ςχολείο κα οργανϊςει μια παράςταςθ, εςφ, τι παράςταςθ κα προτιμοφςεσ 
να δεισ;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Μια κεατρικι παράςταςθ 27,88% 25,70% 

Μια παράςταςθ χοροφ 11,06% 15,00% 

Μια όπερα 22,04% 23,90% 

Μια μουςικι ςυναυλία 33,57% 29,00% 

Μια παράςταςθ κουκλοκεάτρου, καραγκιόηθ, παντομίμασ 5,45% 6,50% 

 

Συηθτιςατε μετά με τουσ δαςκάλουσ ςου τθν εμπειρία που είχατε με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι και τθν 
παράςταςθ που παρακολουκιςατε; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

ΝΑΛ 95,48% 94,60% 

ΟΧΛ 4,52% 5,40% 

 

Θα ικελεσ να παρακολουκιςεισ μία παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

ΝΑΛ 94,84% 87,40% 

ΟΧΛ 5,16% 12,60% 

 

Β) Δάςκαλοι 
 
Αν βακμολογοφςατε τθν παράςταςθ, τι βακμό κα βάηατε με άριςτα το 10;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Βακμόσ 0 0,00%  

Βακμόσ 1 0,00% 1,10% 

Βακμόσ 2 0,00% - 

Βακμόσ 3 0,00% - 

Βακμόσ 4 0,00% - 

Βακμόσ 5 1,14% - 

Βακμόσ 6 0,00% - 

Βακμόσ 7 1,14% 1,70% 

Βακμόσ 8 11,36% 6,70% 

Βακμόσ 9 29,55% 21,90% 

Βακμόσ 10 56,82% 68,50% 

 



Ρ2: Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Ρράξεων του ζργου «Εξωτερικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ» ςτο πλαίςιο του Υποζργου 3 
των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» 

TECA.E. 

Παραδοτέο 2 
80 

 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» είναι: 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Σίγουρα ςωςτι 62,64% 65,70% 

Μάλλον ςωςτι 37,36% 34,30% 

Μάλλον λάκοσ 0,00%  

Σίγουρα λάκοσ 0,00%  

 

Για ποια ι ποιεσ τάξεισ είναι καλφτερα προςαρμοςμζνθ θ διαςκευι του ζργου;   

 Β’ 
Κφκλοσ 

Α’ Κφκλοσ 

Α’ 3,55% 6,68% 

Β’ 3,90% 7,61% 

Γ’ 11,35% 12,89% 

Δ ‘ 16,31% 18,94% 

Ε ‘ 27,66% 24,22% 

ΣΤ‘   30,85% 25,47% 

Είναι για μεγαλφτερα παιδιά 6,38% 4,19% 

 

Η διαςκευι του ζργου επιτρζπει τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν  ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διάρκεια τθσ παράςταςθσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Σίγουρα ναι 65,93% 59,20% 

Μάλλον ναι 26,37% 38,50% 

Μάλλον όχι 3,30% 2,20% 

Σίγουρα όχι 4,40% - 

 

Σε ςχζςθ με αυτό που περιμζνατε, θ παράςταςθ αποδείχκθκε τελικά 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Καλφτερθ 71,43% 82,20% 

Χειρότερθ 3,30% 1,70% 

Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 25,27% 16,10% 

 

Από το διαδραςτικό εργαςτιριο, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 80,22% 77,70% 

Αρκετά 18,68% 22,30% 

Πχι και τόςο 0,00% - 

Σχεδόν κακόλου 1,10% - 

 

Και από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 90,11% 87,20% 

Αρκετά 9,89% 12,80% 

Πχι και τόςο 0,00% - 

Σχεδόν κακόλου 0,00% - 

 
 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ναι 93,41% 92,50% 
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Εν μζρει 6,59% 7,50% 

Πχι 0,00% - 

 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ναι 93,41% 93,90% 

Εν μζρει 6,59% 6,10% 

Πχι 0,00% - 

 
 

Αιςκάνεςτε ότι αποκτιςατε επιπλζον τεχνογνωςία για το «ανζβαςμα» μουςικοκεατρικϊν 
παραςτάςεων; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ναι 62,64% 62,60% 

Εν μζρει 35,16% 32,40% 

Πχι 2,20% 5,00% 

 

Αιςκάνεςτε ότι μπορείτε να μεταφζρετε τθ εμπειρία που αποκτιςατε;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ναι 47,25% 57,30% 

Εν μζρει 46,15% 40,40% 

Πχι 6,59% 2,20% 

 
 

Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνιςτο αρχικό ςτάδιο τθσ επικοινωνίασ για τθν 
προετοιμαςία ςασ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ κακι 10,99% 6,80% 

Κακι 0,00% 1,70% 

Μζτρια 1,10% 5,10% 

Καλι 15,38% 24,30% 

Ρολφ καλι 72,53% 62,10% 

 

Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι ςτο αρχικό ςτάδιο για τθν οργάνωςθ τθσ 
παράςταςθσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ κακι 4,40% 8,40% 

Κακι 1,10% 0,60% 

Μζτρια 4,40% 8,40% 

Καλι 18,68% 22,50% 

Ρολφ καλι 71,43% 60,10% 

 

Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία ςασ με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ 
εργαςτθρίου; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ κακι 5,49% 10,30% 

Κακι 0,00% - 

Μζτρια 0,00% 1,70% 

Καλι 7,69% 15,50% 

Ρολφ καλι 86,81% 72,40% 
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Β) Διευκυντζσ 
Αν βακμολογοφςατε τθν παράςταςθ, τι βακμό κα βάηατε με άριςτα το 10;  

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Βακμόσ 8 2,94%  

Βακμόσ 9 8,82% 25,50% 

Βακμόσ 10 88,24% 74,50% 

 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου «Ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ» είναι: 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Σίγουρα ςωςτι 71,43% 80,90% 

Μάλλον ςωςτι 28,57% 19,10% 

Μάλλον λάκοσ 0,00%  

Σίγουρα λάκοσ 0,00%  

 

Για ποια ι ποιεσ τάξεισ είναι καλφτερα προςαρμοςμζνθ θ διαςκευι του ζργου; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Α’ 7,63% 9,63% 

Β’ 7,63% 10,16% 

Γ’ 12,21% 14,44% 

Δ ‘ 18,32% 18,72% 

Ε ‘ 24,43% 23,53% 

ΣΤ‘   25,19% 22,46% 

Είναι για μεγαλφτερα παιδιά 4,58% 1,07% 

 

Ρόςοι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

3 17,65% 22,70% 

4 11,76% 11,40% 

5 14,71% 13,60% 

6 23,53% 13,60% 

7 17,65% 18,20% 

8 8,82% 9,10% 

9 2,94% 2,30% 

10 2,94% 9,10% 

Σφνολο 100,00%  

 

Η διαςκευι του ζργου επιτρζπει τθ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και τθν  ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διάρκεια τθσ παράςταςθσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Σίγουρα ναι 68,57% 61,70% 

Μάλλον ναι 31,43% 36,20% 

Μάλλον όχι 0,00% 2,10% 

Σίγουρα όχι 0,00% - 

 

Σε ςχζςθ με αυτό που περιμζνατε, θ παράςταςθ αποδείχκθκε τελικά; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Καλφτερθ 85,71% 93,60% 

Χειρότερθ 0,00% - 

Ρερίπου όπωσ τθν περιμζνατε 14,29% 6,40% 

 

Από τθν υλοποίθςθ του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ςτο ςχολείο ςασ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ 
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αιςκάνεςτε; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 85,71% 35,70% 

Αρκετά 14,29% 64,30% 

Πχι και τόςο 0,00%  

Σχεδόν κακόλου 0,00%  

 

Και από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ αιςκάνεςτε; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 94,29% 100,00% 

Αρκετά 5,71%  

Πχι και τόςο 0,00%  

Σχεδόν κακόλου 0,00%  

 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ναι 97,14% 97,90% 

Εν μζρει 2,86% 2,10% 

Πχι 0,00%  

 

Καλφφκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι από τθν πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ναι 97,14% 100,00% 

Εν μζρει 2,86%  

Πχι 0,00%  

 

Στο αρχικό ςτάδιο τθσ επικοινωνίασ για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ κακι 11,43% 25,50% 

Κακι 0,00% - 

Μζτρια 2,86% - 

Καλι 8,57% 10,60% 

Ρολφ καλι 77,14% 63,80% 

 

Στο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ κακι 11,43% 19,10% 

Κακι 0,00% - 

Μζτρια 0,00% - 

Καλι 5,71% 10,60% 

Ρολφ καλι 82,86% 70,20% 

 

Οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ ιταν Συνεργάςιμοι; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Σίγουρα Ναι 97,14% 97,90% 

Μάλλον Ναι 2,86% 2,10% 

Μάλλον Πχι 0,00%  

Σίγουρα Πχι 0,00%  
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Σε μια κλίμακα από το 0 ζωσ το 10 με άριςτα το 10, πϊσ κα βακμολογοφςατε το εκπαιδευτικό  μουςικό-
κεατρικό υλικό (εκπαιδευτικό πακζτο) που παραλάβατε; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Βακμόσ 7 5,71% 2,20% 

Βακμόσ 8 11,43% 13,30% 

Βακμόσ 9 14,29% 35,60% 

Βακμόσ 10 68,57% 48,90% 

 

Το εκπαιδευτικό πακζτο, βοικθςε τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν απόκτθςθ κεωρθτικϊν γνϊςεων; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 62,86% 44,70% 

Αρκετά 34,29% 51,10% 

Πχι και τόςο 2,86% 4,30% 

Σχεδόν κακόλου 0,00%  

Δεν γνωρίηω 0,00%  

 

Το εκπαιδευτικό πακζτο, βοικθςε τουσ εκπαιδευτικοφσ πρακτικά, ςτθ προετοιμαςία των παιδιϊν για 
τθν παράςταςθ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 74,29% 57,40% 

Αρκετά 22,86% 42,60% 

Πχι και τόςο 2,86%  

Σχεδόν κακόλου 0,00%  

Δεν γνωρίηω 0,00%  

 

Ρωσ κα βακμολογοφςατε το διαδικτυακό τόπο του προγράμματοσ, ωσ προσ τθν ευκολία ανεφρεςθσ τθσ 
πλθροφορίασ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Βακμόσ 7 3,03% 4,90% 

Βακμόσ 8 21,21% 12,20% 

Βακμόσ 9 24,24% 46,30% 

Βακμόσ 10 51,52% 36,60% 

 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, υπιρξαν διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά ςυμμετοχισ μεταξφ των μακθτϊν που 
ςυμμετείχαν διαδραςτικά και όςων απλά παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Μεγάλεσ 26,47% 31,10% 

Αρκετζσ 64,71% 46,70% 

Πχι και τόςεσ 8,82% 17,80% 

Σχεδόν κακόλου 0,00% 4,40% 

 

Ζμειναν ικανοποιθμζνοι οι  εκπαιδευτικοί από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Σίγουρα Ναι 85,71% 89,40% 

Μάλλον Ναι 14,29% 10,60% 

Μάλλον Πχι 0,00%  

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ, χρειάςτθκε το ςχολείο να τροποποιιςει το ωρολόγιο πρόγραμμα; 

 Β’ Κφκλοσ Α’ Κφκλοσ 

Ρολφ 2,86% 2,10% 

Αρκετά 20,00% 10,60% 

Πχι και τόςο 45,71% 51,10% 

Σχεδόν κακόλου 31,43% 36,20% 
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3.12 Αξιολόγθςθ του Ρρογράμματοσ 

3.12.1 Αξιολόγθςθ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ του Ρρογράμματοσ 

I. Αξιολόγθςθ των ςτόχων και του ςχεδιαςμοφ 

Οι Ρράξεισ ςτισ οποίεσ εντάςςεται θ ενζργεια που αξιολογείται, ανικουν ςτουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3. Ειδικόσ ςτόχοσ των Ρράξεων είναι θ «Αναμόρφωςη, εκςυγχρονιςμόσ και 
αποκζντρωςη του εκπαιδευτικοφ ςυςτήματοσ – ενίςχυςη τησ κινητικότητασ του μαθητικοφ και 
φοιτητικοφ πληθυςμοφ».Ειδικότερα, κφριοσ ςτόχοσ των Ρράξεων και κεντρικόσ άξονασ τθσ 
μακθτοκεντρικισ αυτισ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου», είναι θ ζνταξθτου 
πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ και θ αξιοποίθςθ πολιτιςτικϊν δράςεων, ϊςτε το ςχολείο να βελτιϊςει 
το επίπεδο τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και να είναι ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςτισ ιδζεσ, ςτθ γνϊςθ 
και ςτο μζλλον.Στο πλαίςιο του ειδικοφ αυτοφ ςτόχου, δόκθκε ζμφαςθ ςτθν υλοποίθςθ δράςεων και 
παρεμβάςεων που ενςωματϊνουν πολλαπλά πολιτιςτικά ςτοιχεία.Αυτό άλλωςτε, προβλζπεται και 
από τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν εκπαίδευςθ. Δθλαδι, θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων, που αφενόσ 
μεν εξοικειϊνουντουσ μακθτζσκαι τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ωσ ςφνολο με τισ τζχνεσ, αλλά 
ταυτόχρονα τισ χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλείο εκπαίδευςθσ.Αυτό ζχει εφαρμογι ςε κάκε μορφι τζχνθσ, 
φτάνοντασ ςτο απόγειο με τισ μθ διαδεδομζνεσ και ςφνκετεσ μορφζσ τθσ, όπωσ είναι ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ για παράδειγμα,θ όπερα. 

Από τθν ανάπτυξθ και τθν ανάλυςθ που προθγικθκε, προκφπτει ότι ο βαςικόσ ςτόχοσ και ο ςυνολικόσ 
ςχεδιαςμόσ των Ρράξεων επιτεφχκθκε απόλυτα. Είναι κοινά αποδεκτό, ότι θ βαςικι πολιτιςτικι 
παρζμβαςθ ςτα ςχολεία ςτο παρελκόν, ιταν, πλθν φωτεινϊν αλλά μεμονωμζνων περιπτϊςεων, 
αρκετά απλι και βαςιςμζνθ ςτθν πρωτοβουλία τμιματοσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και όχι 
αποτζλεςμα κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ Ππερα ωσ μορφι τζχνθσ που ςυνδυάηει μουςικι και μουςικά 
όργανα, υπόκεςθ, ςκθνικά, κοςτοφμια και θκοποιία, ζφκαςε με το προσ αξιολόγθςθ ζργο ςε διάφορεσ 
περιοχζσ τθσ χϊρασ, μπικε ςτο ςχολείο και το ςπίτι και άγγιξε τισ ευαίςκθτεσ χορδζσ των μακθτϊν, 
των δαςκάλων και ζμμεςα ι/ και άμεςα των γονζων. Συνεπϊσ επζδραςε αποφαςιςτικά ςτθν 
ποιοτικι αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαίδευςθσ με καινοτόμο τρόπο. Στο διάςτθμα 
προετοιμαςίασ των εκδθλϊςεων,ενιςχφκθκεθπολιτιςτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία,τόςο ςτο 
ςχολείο,όςο και το ςπίτι. Τα παραπάνω, ενιςχφκθκαν ςε μεγάλο βακμό, από τθν καινοτομία που 
ςυντελζςτθκε μζςα από τθ διαδραςτικι επιλογι υλοποίθςθσ του ζργου. 

Το εκπαιδευτικό υλικό βοικθςε τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, όπωσ οι ίδιοι το αποτφπωςαν, το 
ίδιο και θ ιςτοςελίδα του ζργου.Θ ιςτοςελίδα, προςζφερετο δομικό πρωτογενζσ υλικό για τθν 
ανάπτυξθ αρχικϊν γνϊςεων, αλλά ταυτόχρονα και πολφ περιςςότερο, ζδωςε το ζναυςμα ςε 
αρκετζστάξεισμε πρωτοβουλία των δαςκάλων τουσ, να αςχολθκοφν περιςςότερο με τθν όπερα, να 
ερευνιςουν ςτο διαδίκτυο για ςχετικό υλικό και με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, να ακοφςουν 
ι και να παρακολουκιςουν και άλλεσ παραςτάςεισ. Αυτό, ουςιαςτικά υποςτιριξε και ςυνετζλεςε ςτθν 
πολιτιςτικι επιμόρφωςθ και αυτοεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν πράξθ, ςυνάδοντασ με το 
ςτόχο τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ των δαςκάλων τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ βοθκά ςτθν επιτυχία κάκε προγράμματοσ. Στο ςυγκεκριμζνο ζργο, θ αποδοχι 
τόςο λόγω τθσ πρωτοτυπίασ τθσ ιδζασ, όςο και ωσ αποτζλεςμα ορκολογικοφ ςχεδιαςμοφ, ιταν 
κακολικι. Το πρόγραμμα ακολοφκθςε απόλυτα το αρχικό πλάνο, χωρίσ τθν ανάγκθ γενικϊν και 
ειδικϊν προςαρμογϊν. Θ ζναρξθ υλοποίθςθσ του Υποζργου 3 από το μζςο ζωσ το τζλοσ του ςχολικοφ 
ζτουσ 2013-2014, δεν επζτρεψε τθςυμμετοχιςτθν ζρευνα πεδίου ςτουσ μακθτζσ τθσ Στ’ τάξθσ που 
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα του ζτουσ αυτοφ. Το γεγονόσ αυτό, δεν επιδρά ςτουσ ςτόχουσ και ςτα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και το αποτζλεςμα του προγράμματοσ, αλλά μόνο ςτο μζγεκοσ του 
δείγματοσ ςτο οποίο βαςίηεται θ παροφςα αξιολόγθςθ. Τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ του γεγονότοσ αυτοφ 
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από τθν πλευρά του ςυμβοφλου αξιολόγθςθσ, περιλάμβαναν τθν αφξθςθ του δείγματοσ των 
διευκυντϊν και των ωφελοφμενων δαςκάλων, τόςο ςτισ ζρευνεσ μζςω ερωτθματολογίου, όςο αυτϊν 
που υλοποιικθκαν μζςω των ςυνεντεφξεων. 

II. Αξιολόγθςθ τθσ οργάνωςθσ του Ρρογράμματοσ 

Ππωσ προαναφζρκθκε, ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ ιταν ορκολογικόσ και ςυντζλεςε ςτθν 
επίτευξθ των κεντρικϊν ςτόχων. Πμωσ ο ςχεδιαςμόσ από μόνοσ του, αν και ςθμαντικόσ, δεν είναι το 
μόνο ςυςτατικό τθσ επιτυχίασ. Θ καλι οργάνωςθ κάκε προγράμματοσ, ζχει ουςιαςτικό αντίκτυπο 
ςτθν επιτυχία του.  

Θ οργάνωςθ του προγράμματοσ, απάντθςε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 

 Ροια όπερα είναι πιο κατάλλθλθ για το κοινό που κα τθν παρακολουκιςει; 

 Ρωσ κα προςαρμοςτοφν τα κείμενα για να είναι κατανοθτό το ζργο ςτο κοινό; 

 Ρωσ κα επιλεγοφν οι ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ; 

 Με ποιο τρόπο κα προετοιμαςτοφν τα ςκθνικά και τα κουςτοφμια, ϊςτε να ςυμβάλουν και 
αυτά ςτο βακμό που επιδροφν ςτθ γενικότερθ ςτοχοκεςία; 

 Ρωσ κα προετοιμαςτοφν οι εκπαιδευτικοί πριν τθν παράςταςθ, ϊςτε να προετοιμάςουν τουσ 
μακθτζσ τουσ; 

 Με τι εργαλεία κα γίνει αυτι θ προετοιμαςία των δαςκάλων; 

 Τι είδουσ υποςτθρικτικό υλικό απαιτείται και με ποια μορφι κα δοκεί ςτουσ χριςτεσ; 

 Απαιτοφνται ι όχι οδθγίεσ για τθ ςωςτι χριςθ του υλικοφ; 

 Ροιοι κα υποςτθρίξουν τθν υλοποίθςθ; 

 Ρότε κα γίνει θ κάκε παράςταςθ και με ποια ςειρά κα γίνουν οι παραςτάςεισ, ϊςτε να 
αποφευχκεί κόπωςθ των μετακινοφμενων και να επιτευχκοφν οικονομίεσ κλίμακασ όπου είναι 
δυνατόν; 

 Ρωσ κα οργανωκεί θ μετακίνθςθ των ςυντελεςτϊν ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται 
μετακίνθςθ; 

 Ρωσ κα υλοποιθκεί θ γενικι και ειδικι επικοινωνία; 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα που αξιολογείται,ιταν άρτια οργανωμζνο ςε όλουσ τουσ τομείσ: από τθν 
επιλογι των κατάλλθλων ςυντελεςτϊν, τθν προςαρμοςμζνθ για το κοινό-ςτόχο διαςκευι του ζργου, 
ταςκθνικά καιτο ενδυματολογικό κομμάτι, ζωσ το περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, τθν 
εκπόνθςθ των οδθγϊν, τθ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ πακζτου και τθν ψθφιοποίθςθ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Ακόμα,θ οργάνωςθ τθσ περιοδείασ ιταν επιτυχισ, όπωσ και θ υλοποίθςι τθσ, θ 
προβολι και θ δθμοςιότθταπου δόκθκε ιταν θ πρζπουςα, θ αντιμετϊπιςθ μικρϊν τεχνικϊν 
ηθτθμάτων ιταν κατάλλθλθ ςτο βακμό του επιτρεπτοφ.Πλα αυτά ςυνζβαλαν ςτθν επίτευξθ των 
ςτόχων του προγράμματοσ και υπερκάλυψαν τισ προςδοκίεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  
 
Θ απόδειξθ του ιςχυριςμοφ ότι θ οργάνωςθ του προγράμματοσ ιταν επιτυχισ, προκφπτει από τθν 
ποςοτικι και ποιοτικι ζρευνα. Συγκεκριμζνα, από τθν ζρευνα πεδίου και τισ ςυνεντεφξεισ των 
εκπαιδευτικϊν, προζκυψαν τα ακόλουκα ωσ προσ το οργανωτικό μζροσ: 

 θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ζργου ιτανορκολογικι και κατάλλθλθ για το κοινό – ςτόχο, 

 θ διαςκευι του ζργου κεωρικθκε απόλυτα επιτυχισ, ειδικότερα για τισ μεγαλφτερεσ τάξεισ, χωρίσ 
να απαγορεφεταιθ κατανόθςθ του ζργου από μακθτζσ μικρότερωντάξεων, 

 το εκπαιδευτικό υλικό κεωρικθκε πολφ χριςιμο και ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθ ςωςτι 
προετοιμαςία, 

 θ υποςτιριξθ ςτθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ ιταν επαρκισ, 

 ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ ιταν ορκολογικόσ,  

 θ ιςτοςελίδα του ζργου προςζφερε αρκετζσ πλθροφορίεσ, με καλό ςχεδιαςμό και απλότθτα ςτθν 
πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, 
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 θ ςυνεργαςία με τθν ΕΛΣ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ και τθσ οργάνωςθσ τθσ παράςταςθσ 
ιταν καλι, 

 θ οργάνωςθ προζτρεπε τουσ μακθτζσ προσ τθ διαδραςτικότθτα, 

 θ οργάνωςθ επζτρεπε τθν ςυμμετοχι των μακθτϊνκαι ςτθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, 

 οι ςυηθτιςεισ ςτο ςχολείο και το ςπίτι κατά τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ,υποςτιριξαν τον 
πολλαπλαςιαςμό του κετικοφ αντίκτυπου, 

 ο τρόποσ οργάνωςθσ ευνοοφςε τθν απόκτθςθ τεχνογνωςίασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, 

 θ επικοινωνία των εκδθλϊςεων οργανϊκθκε ςωςτά.  

 
Στον αντίποδα, αναφζρκθκαν από μζροσ των εμπλεκόμενων μικρζσ οργανωτικζσ αδυναμίεσ, οι 
περιςςότερεσ των οποίων δεν είχαν κακολικότθτα, αφοροφςαν εξωγενείσ παράγοντεσ, ςε οριςμζνεσ 
δε περιπτϊςεισ δεν υπιρχε δυνατότθτα επιλογισ, ενϊ και θ επίδραςι τουσ ςτθ ςυνολικι εικόνα του 
προγράμματοσ αξιολογείται ωσ ιδιαίτερα χαμθλι. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ςποραδικζσ αυτζσ 
αδυναμίεσ,αρικμόσ των οποίων αναφζρκθκε από καλλιτεχνικοφσ ςυντελεςτζσ είναι: 

 Θ επιλογι του χϊρου για κάποιεσπαραςτάςεισ, ωσ προσ τον αρικμό των κζςεων των κεατϊν, 

 Θ επιλογι του χϊρου για κάποιεσ παραςτάςεισ,ωσ προσ τισ διαςτάςεισ τθσ ςκθνισ για το 
ςτιςιμο των ςκθνικϊν και τθν απουςία οριςμζνων διευκολφνςεων, όπωσ καμαρίνια, 

 Θ διάρκεια τουδιαδραςτικοφ εργαςτθρίου, που από μζροσ των εμπλεκόμενων κεωρικθκε 
μικρι, 

 Ρεριπτϊςεισπουζχουν ςχζςθ με τισ αποςτάςεισ των ξενοδοχείων από τα ςχολεία ι το κζντρο 
τθσ εκάςτοτε πόλθσ,  

 Μεμονωμζνεσ αναφορζσςε ηθτιματα οςμϊν και αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτον επιλεγμζνο 
χϊρο. 

Θ διάρκεια του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου αναφζρεται μεν ςτισ αδυναμίεσ του προγράμματοσ, αλλά 
ουςιαςτικά αποτελεί ζπαινο για τθν προςπάκεια τθσ ΕΛΣ, κακότι ο χρόνοσ δεν κρίνεται μικρόσ απότθν 
εκπαιδευτικι πλευράτου κζματοσ, 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. 

 

3.12.2 Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 

I. Αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, του μθχανιςμοφ εφαρμογισ και του 

εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 

Στισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, αξιολογικθκε και μάλιςτα πολφ κετικά ο ςχεδιαςμόσ, θ ςυνάφεια 
με τθ ςτοχοκεςία και θ οργανωτικι αρτιότθτα. Ο τελικόσ κρίςιμοσ παράγοντασ για να χαρακτθριςτεί το 
ςφνολο του προγράμματοσ με κετικό τρόπο, μεταφζρεται ςτθν υλοποίθςι του. Κακϊσ, εκτόσ από το 
ςωςτό ςχεδιαςμό και τθν άψογθ οργάνωςθ, αυτό που αποτυπϊνει τον τελικό βακμό επιτυχίασ είναι θ 
υλοποίθςθ.  
Θ υλοποίθςθ περιελάμβανε τρία βιματα: 
Α. Τθν ανάπτυξθ και παραγωγι κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
Το εκπαιδευτικό υλικό αξιολογείται πολφ κετικά ςφμφωνα με τα ποςοτικά ευριματα, αλλά και αυτά 
του ποιοτικοφ ςκζλουσ τθσ ζρευνασ.Το εκπαιδευτικό υλικό αυτό,διανεμικθκε περίπου δυο μινεσ πριν 
τθν παράςταςθ, ωσ εκπαιδευτικό πακζτο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχετικϊν ειδικοτιτων των 
ςχολείων.Ρεριελάμβανε εικονογραφθμζνο βιβλίο (αναπαράςταςθ μιασ παιδικισ όπερασ που μπορεί 
να ανεβεί ςτο μζλλον) με ςχετικό cd, φιγοφρεσ κουκλοκζατρου και όπερασ, εγχειρίδιο για το ανζβαςμα 
μιασ παράςταςθσ, υλικό προετοιμαςίασ τθσ παράςταςθσ, πλθροφορίεσ για τθ παράςταςθ, οδθγίεσ των 
ειδικϊν καταςκευϊν που κα χρθςιμοποιοφντο ςτα ςκθνικά και τα κοςτοφμια, περιγραφι των δράςεων 
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που κα υλοποιοφνταν για τθν διενζργεια τθσ παράςταςθσ, κακϊσ και αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τθν εμπλοκι τθσ ομάδασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδραςτικι διαδικαςία (όπωσ 
παρτιτοφρεσ για τθν προετοιμαςία των ζμμετρων ςθμείων, οδθγίεσ για τθν καταςκευι κάποιων 
ςτοιχείων ςκθνικϊν κλπ). Υποςτθρικτικά ςτο υλικό ζδραςε και ο δικτυακόσ κόμβοσ, τον οποίο επίςθσ οι 
εμπλεκόμενοι χρθςιμοποίθςαν και αξιολόγθςαν πολφ κετικά.  
Β. Τθν εκπαίδευςθ 
Θ εκπαίδευςθ υλοποιικθκε με διάρκεια δυο θμερϊνςε πενιντα δφο ςχολεία, από τθν πολυμελι 
περιοδεφουςα ομάδα θ οποία επιλζχκθκε και ςυςτικθκε από επαγγελματίεσ διαφόρων ειδικοτιτων 
για τθν εκπαίδευςθ και τθν υποςτιριξθ των παραςτάςεων. Θ εκπαίδευςθ ζγινε ςτθν ζδρα των 
ωφελοφμενων, ανά ςχολείο. Υλοποιικθκε παράλλθλα με τθνπροετοιμαςία κατά τθν πρϊτθ θμζρα και 
τθ διενζργεια των παραςτάςεων κατά τθ δεφτερθ θμζρα. Στθ διάρκεια του διθμζρου, οι εκπαιδευτικοί 
των ςχετικϊν ειδικοτιτων ςυμμετείχαν τόςοςτο ςτιςιμο όςο και ςτθνυλοποίθςθ τθσ παράςταςθσ. 
Ενδεικτικά ειδικότθτεσ που ςυμμετείχαν είναι,ιςτορικοί, μουςικολόγοι, τραγουδιςτζσ όπερασ, 
χορευτζσ, εικαςτικοί καλλιτζχνεσ, τεχνικοί ςκθνισ, τεχνικοί ιχου, θκοποιοί, μουςικοί.Βαςικόσ ςτόχοσ 
τθσ εκπαίδευςθσ ιταν, να είναι ςε κζςθ οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί μετά το πζρασ των 
παραςτάςεων, να ανεβάηουν τισ δικζσ τουσ μουςικό- κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςτθριηόμενοι ςτθν 
τεχνογνωςία που αποκόμιςαν από τθν επί τόπου εκπαίδευςθ, αλλά και ςτο υλικό που είχαν και ζχουν 
ςτθ διάκεςι τουσ και περιλαμβανόταν ςτο εκπαιδευτικό πακζτο. Ππωσ διαγνϊςτθκε από τθν ζρευνα 
που παρουςιάςτθκε ςτα προθγοφμενα, θ εκπαίδευςθ αξιολογικθκε πολφ κετικά, τόςο ωσ προσ τθν 
απόκτθςθ γνϊςεων και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ, όςο και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων εφαρμογισ. 
Γ. Τθ διενζργεια των παραςτάςεων 
Υλοποιικθκε το ςφνολο των παραςτάςεων του προγράμματοσ ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό. 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 ι/και να παρακολουκιςουν, ενϊ θ δεφτερθ αφιερϊκθκε 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 που ςυνόδευε το ζργο. 
 
Θ κετικι άποψθ για τθ ςυνολικι υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ,επιβεβαιϊκθκεαπό διάφορα ςτοιχεία 
και κυρίωσ: 

+ από το βακμό ςυμμετοχισ και τον ενκουςιαςμό των μακθτϊν,τόςο ςτο διαδραςτικό 
εργαςτιριο,όςο και ςτθν παράςταςθ,  

+ από το κλίμα και τισ ςχζςειστων εμπλεκόμενων που αναπτφχκθκαν με τουσ καλλιτεχνικοφσ 
ςυντελεςτζσ, 

+ από τθν πεικαρχία ςτισ εντολζσ του μαζςτρου, 

+ από τθν ζκφραςθ τθσ επικυμίασ και τθσδιάκεςθσ από μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσγια 
ςυνζχιςθ του προγράμματοσ,  επανάλθψθ του ζργου και προςκικθ και νζων παραςτάςεων με 
περιςςότερα ζργα.  

Το Ρρόγραμμα αγκαλιάςτθκε κερμά, όπωσ αποδεικνφεται από τθν ζρευνα πεδίου, τόςο ςτο ποςοτικό 
τθσ μζροσ όςο και ςτο ποιοτικό, κακϊσ: 

 το αποτζλεςμα υπερκάλυψε τισ προςδοκίεσ όλωναπό τοπρόγραμμα, όπωσ προκφπτει από τουσ 
χαρακτθριςμοφσ που προζκυψαν ςτθν ζρευνα και οι οποίοι αναλφονται ςτα προθγοφμενα ςθμεία 
τθσ παροφςασ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, 

 οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τόςο τθσ παράςταςθσ, όςο και του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 
καλφφκθκαν πλιρωσ,  

 οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από όλα ανεξαιρζτωσ τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ παράςταςθσ, 

 οι μακθτζσ βίωςαν τθ λειτουργία διάφορων επαγγελμάτων που ςχετίηονται με αυτι τθ μορφι 
τζχνθσ,  
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 δεν υπιρξε αναφορά για κάτι που δεν άρεςε ςτουσ μακθτζσ, το αντίκετο μάλιςτα, αφοφ οι 
ςυντριπτικά περιςςότεροι μακθτζσ κα παρακολουκοφςαν ξανά τθν ίδια παράςταςθ, 

 το πρόγραμμα είχε κετικό αντίκτυποςτουσ μακθτζσ και θ παράςταςθ όπερασ ι /και ανάλογεσ 
μορφζσ τζχνθσ εντάχκθκαν ςτισμορφζσκεαμάτωνπου κα επικυμοφςαν να 
παρακολουκιςουνμελλοντικά, 

 περιςςότερο από το 75% των μακθτϊν κα παρακολουκοφςαν και άλλεσ παραςτάςεισ όπερασ, 

 θ παράςταςθ αποτζλεςε αντικείμενο πολλϊν κετικϊν ςυηθτιςεων ςτο ςχολείο και το ςπίτι, 

 οι μακθτζσ ςυηιτθςαν πολφ κετικά με τουσ δαςκάλουσ τουσ τθν εμπειρία που βίωςαν,  

 οι μακθτζσ κα επικυμοφςαν τθ διοργάνωςθ και άλλθσ παράςταςθσ όπερασ ςτο ςχολείο τουσ, 

 οι μακθτζσ κα επικυμοφςαν να παρακολουκιςουν μια παράςταςθ ςτθν ζδρα τθσ ΕΛΣ,  

 οι μακθτζσ εντυπωςιάςτθκαν από επαγγζλματα που ςχετίηονται με τθν όπερα και το κζατρο, 

 θ γνωριμία με τα μουςικά όργανα ιταν πολφ κετικι για τουσ μακθτζσ,ςφμφωνα με τθν γνϊμθ των 
δαςκάλων τουσ,  

 θ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων τθσ ΕΛΣ προσ όλουσαξιολογικθκε ωσ«εξαιρετικι», 

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

 οι εκπαιδευτικοφ αξιολόγθςαν τθν παράςταςθ καλφτερθ από ότι φαντάηονταν,  

 θ ςυνεργαςία των δαςκάλων με τισ καλλιτεχνικζσ εκπαιδεφτριεσκατά τθ διάρκεια του 
διαδραςτικοφ εργαςτθρίου ιταν απόλυτακετικι, 

 επτά ςτουσ δζκα δαςκάλουσ πραγματοποίθςαν κάποια ςχετικι δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ με 
αφορμι τθν παράςταςθ, 

 αρκετά παιδιά ζδειξαν να αλλάηουν γνϊμθ για τθν όπεραόπωσ παρατιρθςαν οι δάςκαλοί τουσ 
από ςυηθτιςεισ πριν και μετά τθν παράςταςθ,  

 θ ςυμμετοχι των ειδικοτιτων του μουςικοφ και του κεατρολόγου του ςχολείου ιταν ςθμαντικι 
ςτθ μετάδοςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων,  

 οι δάςκαλοι και οι διευκυντζσ με πολφ υψθλά ποςοςτά, κα πρότειναντθ ςυνζχιςθ παρόμοιων 
προγραμμάτων ςτα ςχολεία, ενϊ απζκτθςαν επιπλζον τεχνογνωςία για τθν οργάνωςθ δικισ τουσ 
παράςταςθσ, 

 οι δάςκαλοι κα παρακολουκοφςαν οι ίδιοι, ςε ποςοςτό 92%, και οι διευκυντζσ ςε 94,2% μια 
παράςταςθ τθσ ΕΛΣ, 

 το εκπαιδευτικό υλικό χρθςιμοποιικθκε ςτθν τάξθ και ζδωςε ζναυςμα περαιτζρω εμβάκυνςθσ, 

 αξιολογικθκε πολφ κετικά θ βιωματικι εμπειρία που είχαν οι μακθτζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτισπρόβεσ, ςτθν προετοιμαςία τθσ χορωδίασ, ςτθ δθμιουργία των ςκθνικϊν και γενικότερα από 
τθνόλθ ςυμμετοχισ τουσ. 

Θβιωματικι εμπειρία,εκτόσ από τθν πολιτιςτικι και εκπαιδευτικι αξία τθσ όπερασ,βοικθςε 
τουσμακθτζσνα κατανοιςουν επιπλζον τθ ςπουδαιότθτα τθσ ομαδικισ δουλειάσ και του 
επαγγελματιςμοφ. Θ παρουςία τθσ ΕΛΣ ςτον οικείο χϊρο των μακθτϊν κεωρικθκεπολφ ςθμαντικι 

 
Ρολφ κετικά ςχόλια υπιρξαν όπωσ προαναφζρκθκε, από το οικογενειακό περιβάλλον των μακθτϊν και 
τουσ ςυλλόγουσ γονζων. Οι γονείσ τόνιςαν ότι κα επικυμοφςαν τθ ςυνζχιςθ παρόμοιων 
προγραμμάτων ςτο ςχολείο τουσ.  
Από τθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε ακόμα όπωσ είναι φυςικό, ότι υπιρξαν διαφορζσ ςτα ςυναιςκιματα και 
τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο μεταξφ των μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτα εργαςτιρια και όςων απλά 
παρακολοφκθςαν τθν παράςταςθ. Οι διαφορζσ εντοπίςτθκαν ςτον ενκουςιαςμό τθσ ςυμμετοχισ και 
ςτθν κατανόθςθ τθσ παράςταςθσ, τθν αντίλθψθ για τουσ χαρακτιρεσ τθσ υπόκεςθσ, τα κουςτοφμια και 
τα ςκθνικά, αλλά και ςτθν ζνταςθ των βιωμάτων από τθν παράςταςθ. 
Δεν υπιρξαν ςχόλια που να μποροφν να εκλθφκοφν ωσ αρνθτικά ι ζςτω ωσ αδυναμίεσ. Ακόμα και οι 
παρατθριςεισ,ζχουν κετικι χροιά. Με τισ παρατθριςεισ των ςυμμετεχόντων ηθτείτο: 

 θ αφξθςθ του αρικμοφ των παιδιϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαδραςτικό μζροσ του 
προγράμματοσ, 
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 θ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του προγράμματοσ και ειδικότερα των διαδραςτικϊν 
δραςτθριοτιτων του, 

 θ αφξθςθ των τάξεων του ςχολείου που ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ, 

 θ δυνατότθτα προςφοράσ περιςςότερων ζργων όπερασ. 
 
Από τθν ζρευνα προκφπτει ακόμα ότι: 

– θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν απάντθςε ότι αποκτικθκε επιπλζον τεχνογνωςία για το 
ανζβαςμα των δικϊν τουσ μουςικό-κεατρικϊν παραςτάςεων, 

– το μεγαλφτερο ποςοςτό των δαςκάλων,απάντθςε πωσ κα μποροφςε να μεταφζρει τθν εμπειρία 
που απζκτθςε ςε επόμενεσ τάξεισ, 

– οι δάςκαλοι ζμακαν καλφτερα τον μθχανιςμό και το περιεχόμενο τθσ όπερασ. 

 
Ππωσ προαναφζρκθκε, θ υλοποίθςθ του ςυνόλου των παραςτάςεων ολοκλθρϊκθκε ομαλά, ο 
προγραμματιςμόσ τθρικθκε ςτο ακζραιο και πραγματοποιικθκαν όλεσ οι προβλεπόμενεσ 
από το πρόγραμμα ενζργειεσ.Σε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, οργανϊκθκαν και 
πραγματοποιικθκαν χωρίσ αποκλίςεισ οι απαραίτθτεσ μετακινιςεισ των ςυντελεςτϊν, κακϊσ 
και θ μεταφορά του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (ςκθνικϊν, κοςτουμιϊν, λοιποφ εξοπλιςμοφ 
κλπ). 

 
II. Αξιολόγθςθ τθσ Δθμοςιότθτασ του Ρρογράμματοσ 

Για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, τρεισ ιταν οι ομάδεσ – ςτόχοι. 

 Θ ςχολικι κοινότθτα (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, ςφμβουλοι) 
 Οι άμεςα ςχετιηόμενοι (γονείσ, αδζρφια, ςυγγενείσ μακθτϊν, οικογζνεια διδαςκόντων), 
 Το ευρφ κοινό. 

Οι ενζργειεσ που περιγράφονται παρακάτω, ςτόχευςαν και τισ τρεισ ομάδεσ ςτόχουσ, με κατάλλθλεσ 
ανά ομάδα δράςεισ.Για τθδθμοςιότθτα του προγράμματοσ,πραγματοποιικθκεθμερίδαπριν τθ λιξθ 
του και ζγιναν διάφορεσ ακόμα δράςεισ ενθμζρωςθσ όπωσ και κατάλλθλεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ.Ωσ 
τζτοιεσ ενζργειεσ λογίηονται:  

 οι ανακοινϊςεισ που ζγιναν ςτον Τφπο και ςε δικτυακοφσ τόπουσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ, 
 ο ίδιοσ ο δικτυακόσ τόποσ του προγράμματοσ, 
 θ τοποκζτθςθ banners ςε επιλεγμζνεσ ιςτοςελίδεσ, 
 θ παραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ και ςυγκεκριμζνα αφίςασ και 

16ςζλιδουενθμερωτικοφ φυλλαδίου, 
 οι προςκλιςεισ που ςτάλκθκαν, 
 το υλικό που δόκθκε ςτθ διάρκεια τθσ θμερίδασ (φάκελοσ,μπλοκ ςθμειϊςεων, ςτυλό, 

ςελιδοδείκτεσ, πρόγραμμα θμερίδασ), 
 το προωκθτικό υλικό t-shirts, καπζλα κλπ.  

 
Το υλικόδιανεμικθκεςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετείχαν ςτθν Ρράξθ, ςτισ Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ 
Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ και τα Γραφεία Α'/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και όπου αλλοφ κρίκθκε 
ςκόπιμο για τθν καλφτερθ προβολι του αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ και τθν αποτελεςματικότερθ διάδοςθ 
των ποιοτικϊν-ποςοτικϊν αποτελεςμάτων ςτθν εκπαιδευτικι και μακθτικι κοινότθτα. 
 

Θ παράςταςθ αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό τοπικό γεγονόσ κακϊσ υπιρξαν εκτενείσ δθμοςιεφςεισ 
ςτα τοπικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα οποία κάλυψαν το γεγονόσ με ρεπορτάη και 

ςυνεντεφξεισ τονίηοντασ τθν εμβζλεια του γεγονότοσ και αποτελϊντασ δευτερογενι μορφι 
δθμοςιότθτασ. 
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Στθν θμερίδα παρουςιάςτθκε ο εκπαιδευτικόσ χαρακτιρασ τθσ όπερασ, ο διαδραςτικόσχαρακτιρασ τθσ 
ενζργειασ, ο τρόποσ επαφισ των παιδιϊν με τισ παραςτατικζσ τζχνεσ, όπωσ και το ίδιο το 
πρόγραμμα.Ακόμα παρουςιάςτθκαν απολογιςτικά ςτοιχεία του προγράμματοσ και χαρακτθριςτικά 
ςτοιχεία από τισ αντιδράςεισ όλων των εμπλεκομζνων. Διεξιχκθ ςτο κζατρο Ολυμπία ςτισ 22 
Νοεμβρίου 2014 και παρευρζκθςαν ςτελζχθ τθσ Λυρικισ ςκθνισ, του Υπ. Ραιδείασ αλλά και 
ςυντελεςτζσ - μζλθ τθσ ομάδασ τθσ περιοδείασ που μετζφεραν τισ εμπειρίεσ τουσ και παρουςίαςαν τον 
ρόλο τουσ κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ. 
Το ακροατιριοςτθν θμερίδα, ιταν εκπαιδευτικοί που είχε επιςκεφτεί θ όπερα το ςχολείο τουσ και 
ενδιαφζρονταν να μάκουν για τθν ςυνζχιςθ του προγράμματοσ, είτε εκπαιδευτικοί που κα ικελαν να 
ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα και παρευρζκθςαν για ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ, γονείσ παιδιϊν που 
ςυμμετείχαν ςτθν χορωδία, είτε τζλοσ γονείσ οι οποίοι ζμακαν για το πρόγραμμα και ικελαν επίςθσ 
για ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ να παραβρεκοφν, για να μεταφζρουν ςτα παιδιά τουσ τον κόςμο τθσ 
όπερασ. 
Το πιο ςυγκινθτικό μζροσ τθσ θμερίδασ ιταν οι παρουςιάςεισ εμπειριϊν του προγράμματοσ από 
εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι παρουςίαςαν φωτογραφίεσ, γράμματα και βίντεο των μακθτϊν. Επίςθσ 
αποκαλυπτικζσ ιταν οι ομιλίεσ των μουςικϊν και του μαζςτρου, οι οποίοι ςυηιτθςαν με το κοινό, το 
οποίο παρακολουκοφςε με μεγάλθ αφοςίωςθ. 
 
Από τθν ζρευνα με τα ερωτθματολόγια προζκυψε ότι:  

 τθ ςυνζχιςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ ΕΛΣ "Θ όπερα διαδραςτικά ςτα δθμοτικά 
ςχολεία” κα τθν πρότεινε το 100% των ςυμμετεχόντων, 

 οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν θμερίδα αποκόμιςαν κετικζσ εντυπϊςεισ από αυτιν. Μόνο το 8% των 
ερωτθκζντων, απάντθςε ότι ςυνάντθςε κάποια μικρά προβλιματα όπωσ ςτθν ταξικεςία, φαςαρία, 
και αναμονι, 

 το δυνατότερο ςθμείο τθσ θμερίδασ ιταν θ ίδια θ παράςταςθ και αμζςωσ μετά, θ μεταφορά των 
εμπειριϊν, 

 θ ποιότθτα τθσ εςτίαςθσ ιταν ςε γενικζσ γραμμζσ καλι, αλλά γενικά υπιρχε μεγάλθ αναμονι.
  

Από τισ ερωτιςεισ που απευκφνονταν μόνο προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ιταν 
προςκεκλθμζνοι,προκφπτει ότι το 48% αυτϊν προζρχονται από ςχολείο που δεν ζχει υλοποιθκεί το 
πρόγραμμα.Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία, 98% των εκπαιδευτικϊν που είχαν ζρκει για να 
παρακολουκιςουν τθν θμερίδα από περιοχι εκτόσ Νομοφ Αττικισ, ζμεινε ευχαριςτθμζνο από τισ 
υπθρεςίεσ διαμονισ και εςτίαςθσ που παρείχε θ ΕΛΣ ςτο πλαίςιο τθσ θμερίδασ. 

3.12.3 Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του Ρρογράμματοσ και αρχικι εκτίμθςθ των 

επιπτϊςεων 

I. Καινοτόμοσ χαρακτιρασ του Ρρογράμματοσ 

Θ καινοτομία του προγράμματοσ είναι προφανισ και όχι μόνο για τθν Ελλθνικι πραγματικότθτα. Από 
τθν ζρευνα γραφείου που διεξιχκθ, δεν βρζκθκε ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο να ζχει γίνει υλοποίθςθ 
παρόμοιασ πρωτοβουλίασ, με τα ςυνολικά χαρακτθριςτικά του αξιολογοφμενου προγράμματοσ. Το 
ςφνολο τωνδράςεων εμφανίηει υψθλι καινοτομία, ειδικάδε, θ διαδραςτικότθτα με τουσ μακθτζσ και 
τουσ εκπαιδευτικοφσ και θ διαδικαςία υλοποίθςθσ. Ακόμα, ωσ καινοτόμο κατατάςςεται και το 
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτφχκθκε. 
Κυρίωσ, καινοτόμοσ κεωρείται ο τρόποσ υλοποίθςθσ τθσ ενζργειασ. Το ςφνθκεσ είναι τα ςχολεία να 
επιςκζπτονται τθν όπερα για παρακολοφκθςθ των παραςτάςεϊν τθσ, ι ανζβαςμα των δικϊν τουσ 
παραςτάςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ και όχι το αντίςτροφο. Το ότι δθμιουργικθκε μια πολυμελισ 
ομάδα καλλιτεχνϊν και λοιπϊν ςυντελεςτϊν, οι οποίοι περιόδευςαν το ςφνολο τθσ χϊρασ, 
αναδεικνφει τθν καινοτομία που ςυντελζςτθκε. Τα ςτοιχεία βιωματικισ εκπαίδευςθσ που 
περιλαμβάνει,υποςτθρίηουν τον καινοτόμο χαρακτιρα του προγράμματοσ. 
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II. Αποτελεςματικότθτα του Ρρογράμματοσ 

Για τον υπολογιςμό τθσ αποτελεςματικότθτασ (effectiveness) του αξιολογοφμενου ζργου, 
χρθςιμοποιικθκε ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ.Αυτόσ εκφράηει τθν πρόοδο τθσ φυςικισ υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ ςε κάκε επιμζρουσ επίπεδο και υπολογίηεται από το πθλίκο του υλοποιθκζντοσ 
φυςικοφ αντικειμζνου κατά τθ ςτιγμι ελζγχου, προσ το αρχικά προγραμματιςμζνο φυςικό 
αντικείμενο.Ο δείκτθσ υπολογίηεται από τθνακόλουκθ αρικμθτικι ςχζςθ, όπου ΔΑ ο Δείκτθσ 
Αποτελεςματικότθτασ, ΥΦΑ τοΥλοποιθκζνΦυςικό Αντικείμενο και ΡΦΑ τοΡρογραμματιςμζνο Φυςικό 
Αντικείμενο: 

ΔΑ = ΥΦΑ/ ΡΦΑ 

  
Ωσ άμεςα ωφελοφμενουσ και αποδζκτεσ των Ρράξεων ςτο προγραμματιςμζνο φυςικό αντικείμενο,ο 
ςχεδιαςμόσ προζβλεπε15.600 μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ΕΑΕΡ, 260εκπαιδευτικοφσ 
ςχετικϊν ειδικοτιτων που κα ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα κατά τθν προετοιμαςία και τθ διενζργεια 
των παραςτάςεων και 52επιλεγμζνα δθμοτικά ςχολεία.  
Το πρόγραμμα υλοποιικθκε ςε 52 δθμοτικά ςχολεία με το αντίςτοιχο δυναμικότουσ, που ανζρχεται ςε 
15.600 μακθτζσ (τθν παράςταςθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ παρακολοφκθςαν επιπλζον μακθτζσ άλλων 
ςχολείων)και εκπαιδευτικοί, με προχπολογιηόμενο μζςο όρο 5 εκπαιδευτικϊν ανά ςχολείο,αρικμόσ 
που 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 260 260 

Σχολικζσ Μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ οι οποίεσ επωφελοφνται 
από εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ 

52 52 

Επωφελοφμενοι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 15.600 15.600 

 

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  90 

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

92 

Δείκτεσ ποιότθτασ για το περιεχόμενο  

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ 71 

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

98 

Δείκτθσ βακμολογίασ τθσ παράςταςθσ 95 

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 93 

Δείκτθσ κάλυψθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ παράςταςθσ 93 
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Δείκτεσ ποιότθτασ  εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 87 

Δείκτθσ βοικειασ απόκτθςθσ κεωρθτικϊν γνϊςεων από το εκπαιδευτικό πακζτο 94 

Δείκτθσ βοικειασ από το εκπαιδευτικό πακζτο  ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν 97 

Δείκτθσ χριςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν τάξθ 85 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία  

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣ  

κατά τθν προετοιμαςία τθσ παράςταςθσ 

88 

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣ  

κατά τθν οργάνωςθ τθσ παράςταςθσ 

90 

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ΕΛΣ  

 κατά τθ διάρκεια του διαδραςτικοφ εργαςτθρίου 

94 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων 

 

Δείκτθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ εμπειρίασ 42 

 

Δείκτεσ Εκπαιδευόμενων Μακθτϊν 

Δείκτεσ ποιότθτασ για το περιεχόμενο  

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ προςδοκιϊν από τθν παράςταςθ 76 

Δείκτθσ βακμολογίασ τθσ παράςταςθσ 88 

Δείκτθσ ικανοποίθςθσ από τθν ςυμμετοχι ςτθν παράςταςθ 99 

Δείκτεσ ποιότθτασ για τθ διεξαγωγι 

 

 

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

72 

Δείκτεσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων, τεχνικϊν και μζςων υλοποίθςθσ  

Συηιτθςθ με τουσ δαςκάλουσ για τθν εμπειρία με τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι  

 

95 

Επικυμία να παρακολουκιςει μία παράςταςθ ςτθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι 

 

95 

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 
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IV. Ανταπόκριςθ του Ρρογράμματοσ ςτισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων 

Θ γενικότερθ εκτίμθςθαπό τθν ανάλυςθ όλων των διακζςιμων ςτοιχείων, είναι ότι το αξιολογοφμενο 
πρόγραμμα κάλυψε ςε εξαιρετικό βακμό τισ ανάγκεσ των ωφελουμζνων,κακϊσ υπερκάλυψε τισ 
προςδοκίεσ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, εμφανίηοντασ υψθλό βακμό καινοτομίασ. Το ςυμπζραςμα 
αυτό,προκφπτει από τθ ςυνολικι ανάλυςθ τθσ ςτοχοκεςίασ και τθσ υλοποίθςθσ και τεκμθριϊνεται από 
τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ πεδίου.  
 

ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΗ 

Ρολιτιςτικι εκπαίδευςθ Το ςφνολο τθσ ενζργειασ 
Δθμιουργικι ςυμμετοχι Στα διαδραςτικά εργαςτιρια και τθν παράςταςθ 
Συμμετοχι ςε καλλιτεχνικό γεγονόσ Θ ςυμμετοχι ςτα εργαςτιρια και τθν παράςταςθ 
Βιωματικι εκπαίδευςθ Τα διαδραςτικά εργαςτιρια 
Γνωριμία με επαγγζλματα τθσ τζχνθσ  Οι μακθτζσ γνϊριςαν όλα τα επαγγζλματα που ςχετίηονται 

με τθν όπερα 
Γνωριμία με τα μουςικά όργανα Ρραγματοποιικθκε ςτα εργαςτιρια και τθν παράςταςθ 
Αντίλθψθ τθσ όπερασ ωσ μορφι τζχνθσ Το ςφνολο τθσ ενζργειασ 
Αντίλθψθ τθσ παράςταςθσ Υλοποιικθκε με τθν κατάλλθλθ προςαρμογι του ζργου 
Γνϊςθ των ςυντελεςτϊν μιασ 
παράςταςθσ 

Από τθ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία και τθν ίδια τθν 
παράςταςθ 

Εξοικείωςθ με τισ τζχνεσ Με τθν προετοιμαςία, τθν παράςταςθ και τα εργαςτιρια 

 
 

ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΗ 

Ειδικι ενθμζρωςθ για τθν όπερα Αποκτικθκε από το ςφνολο του ζργου 
Δια βίου μάκθςθ Με τθν εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό 
Ειδικό υποςτθρικτικό υλικό Βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν 
Απόκτθςθ τεχνογνωςίασ για το 
ανζβαςμα παραςτάςεων 

Αποκτικθκε με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ και με 
το διακζςιμο εκπαιδευτικό υλικό 

Απόκτθςθ εμπειριϊν και δεξιοτιτων Με τθν εκπαίδευςθ, το εκπαιδευτικό υλικό και τθν επαφι με 
τθν καλλιτεχνικι ομάδα 

 

V. Αποτελζςματα και επιπτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Τα αποτελζςματα του ζργου ζχουν ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Τα ποςοτικά ςτοιχεία, 
παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενθ ενότθτα. Στο ςθμείο αυτό, κα γίνει αναφορά ςτον ποιοτικό τουσ 
χαρακτιρα, με διάκριςθ ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ ωφελθκζντων. Στθν ίδια λογικι, κα αναλυκοφν ανά 
ομάδα και οι επιπτϊςεισ από τθ ςυνολικι ενζργεια. 
 
Στουσ μακθτζστθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
Θ βαςικι ομάδα, ςτθν οποία εςτιάςτθκε το πρόγραμμα,ιταν οι μακθτζστθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ.Αυτό ςυνάδει απόλυτα με τθν μακθτοκεντρικι φιλοςοφία του νζου ςχολείου. Οι μακθτζσ 

ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσκαι ςε αυτοφσ ζπεςε το κφριο βάροσ τθσ προςοχισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και 
τουσ καλλιτεχνικοφσ ςυντελεςτζσ. Ζτςι οι μακθτζσ που ςυμμετείχαν: 

 Γνϊριςαν τθν τζχνθ τθσ όπερασ, 
 Ζηθςαν τθ χαρά και τθ διαςκζδαςθ που δίνουν οι καλζσ τζχνεσ, 
 Βίωςαν ςτοιχεία καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ, 
 Ζμακαν για αρκετά επαγγζλματα που αςκοφνται παράλλθλα με το ανζβαςμα μιασ παράςταςθσ, 
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 Για όλο το διάςτθμα από τθν προετοιμαςία ωσ το τζλοσ τθσ παράςταςθσ και αρκετό χρόνο μετά, τα 
πολιτιςτικά ςτοιχεία ιταν ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ και του ενδιαφζροντόσ τουσ, 

 Αναβακμίςτθκε το πολιτιςτικό τουσ επίπεδο, 
 Ζλαβαν καινοτόμο εκπαίδευςθ, 
 Βελτιϊκθκε το επίπεδο ςπουδϊν τουσ, 
 Γνϊριςαν τα αποτελζςματα τθσ ομαδικισ δουλειάσ, 
 Συμμετείχαν ςε πρόγραμμα του νζου ανοικτοφ και ευζλικτου ςχολείου, με  βιωματικό και 

παιδαγωγικά διαφοροποιθμζνο περιεχόμενο, 
 Χρθςιμοποίθςαν περιςςότερεσ αιςκιςεισ από ότι ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ςτο ςχολείο, 
 Συμμετείχαν ςε ζνα πρόγραμμα με ςτόχοτθν αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ. 
 
Από το ςφνολο των απαντιςεων των μακθτϊν ςτθν ζρευνα πεδίου, γίνεται ςαφζσ ότι κα κουβαλοφν 
πολφ καιρό μζςα τουσ τισ κετικζσ αναμνιςεισ από τθ ςυνολικι ενζργεια. Αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ του 
προγράμματοσ ςτουσ μακθτζσ (ςε ςυνδυαςμό με ευριματα από τισ απαντιςεισ των άλλων 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα) είναι: 

 θ διαφοροποίθςθ τθσ οπτικισ γωνίασ με τθν οποία αντιλαμβάνονταν ωσ τϊρα τισ τζχνεσ και 
τον πολιτιςμό, 

 θ πικανι ςυνζχιςθ τθσ καλλιτεχνικισ τουσ αναβάκμιςθσ, μζςα από τθν πολιτιςτικι 
ευαιςκθτοποίθςθ των δαςκάλων τουσ,  

 θ αναηιτθςθ και άλλων πολιτιςτικϊν δράςεων, μζςα και ζξω από το ςχολείο, 

 θ ανάπτυξθ καλλιτεχνικϊν δεξιοτιτων. 
 
Θ μάκθςθ απαιτεί ποικιλία  δράςεων, διαδικαςιϊν αλλά και επαναλιψεισ. Οι μακθτζσ όπωσ διλωςαν 
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. 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.  
 
Στουσ εκπαιδευτικοφσ 

Σφμφωνα με τα ευριματα και τθν ευρφτερθ εικόνα όπωσ αυτι αποκαλφφκθκε, τα αποτελζςματα του 
προγράμματοσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετείχαν, διαμόρφωςαν μια νζα αντίλθψθ για τθν 
εκπαίδευςθ, τθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ και παράλλθλα: 

• το πρόγραμμα ςυνετζλεςε ςτθν ειδικι επιμόρφωςι τουσ, 
• αναβάκμιςαν τισ καλλιτεχνικζσ τουσ δεξιότθτεσ, 
• ενδυναμϊκθκαν μζςα από ενζργειεσ δια βίου μάκθςθσ, 
• ςυνζδεςαν ειδικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισμε τθν πράξθ, 
• αποκόμιςαν πλικοσ νζων γνϊςεων και εμπειριϊν, 
• απζκτθςαν δεξιότθτεσ και υποςτιριξθ για να αναλάβουν να ανεβάςουν δικζσ τουσ μουςικο-

κεατρικζσ παραςτάςεισ, 
• απζκτθςαν εμπειρίεσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με ςωςτοφσ επαγγελματίεσ. 

 
Στισεπιπτϊςεισ  του προγράμματοσ μποροφν να αναφερκοφν ότι οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοίκα 
ενεργοποιθκοφν περιςςότερο ςτθν ειςαγωγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν κακθμερινι τουσ δουλειά, 
κα επιδιϊξουν περαιτζρω τθν αυτο-εκπαίδευςι τουσ, αλλά και ότι κα αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που απζκτθςαν για το 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 γενικότεραοι 
δάςκαλοι που ζηθςαν ςτο ςχολείο τουσ τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ (όχι μόνο των ςχετικϊν 
ειδικοτιτων) και να υιοκετιςουν εναλλακτικζσ και αποτελεςματικότερεσ μορφζσ εκπαίδευςθσ. 
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Στο ςχολείο ωσ εκπαιδευτικι μονάδα 

Στα ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, υλοποιικθκαν ςτθν πράξθ δράςεισ ανοιχτοφ ςχολείου. 
Θ βελτίωςθ τθσ  ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ καταδείχτθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ και 
διευκυντζσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Αξιοποιικθκε ο πολιτιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ και το 
ανκρϊπινο δυναμικό του ςχολείου απζκτθςε εργαλεία, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, προσ όφελοσ και των 
επόμενων ςχολικϊν τάξεων. Το ςχολείο, ειδικά ςτθν επαρχία, βρζκθκε ςτο επίκεντρο των ςυηθτιςεων 
και τθσ προςοχισ του κοινοφ, με απόλυτα κετικό τρόπο. Θ δυναμικι των εικαςτικϊν τεχνϊν και τθσ 
αιςκθτικισ αγωγισ, χρθςιμοποιικθκε για τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν, αλλά και 
για τθν γνωςτικι διαδικαςία ωσ εργαλείο για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ. 
Μετά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, αναμζνεταιθ εκπαιδευτικι κοινότθτα να είναι πιο «ανοιχτι» 
ςε μορφζσ πολιτιςμοφ με τισ οποίεσ δεν είναι εξοικειωμζνθ.  Να ενεργοποιθκεί και να αναηθτιςει νζα 
διδακτικά εργαλεία. Να είναι δεκτικι και να αναηθτά το καινοτόμο. 
 
Εκνικι Λυρικι Σκθνι 
Για τθν Εκνικι Λυρικι Σκθνι, αξιολογοφνται ωσ ςθμαντικά τα ακόλουκα αποτελζςματα και επιπτϊςεισ 
από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ: 

– επιβεβαίωςθ των οργανωτικϊν ικανοτιτων των ςτελεχϊν τθσ, 
– επιβεβαίωςθ των δυνατοτιτων των ςτελεχϊν τθσ, ςτθν επιλογι κατάλλθλου ανκρϊπινου 

δυναμικοφ για να υποςτθρίξει τισ δράςεισ τθσ, 
– απόκτθςθ τεχνογνωςίασ ςε εκπαιδευτικά κζματα, 
– προβολι του ονόματόσ τθσ ςε διαφορετικό κοινό,  
– επιβεβαίωςθ τθσ δυναμικισ του ονόματόσ τθσ ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, 
– δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει τα αποτελζςματα του αξιολογοφμενου ζργου πολλαπλαςιαςτικά, 

είτε ςτο εςωτερικό, είτε και πολφ περιςςότερο ςε Ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί να 
διεκδικιςει,  

– ενίςχυςθ του ιδθ πλοφςιου «βιογραφικοφ» τθσ με ζργο υψθλισ καινοτομίασ και προςτικζμενθσ 
αξίασ, 

– θ προβολι του ζργου τθσ ΕΛΣ ςε περιοχζσ τθσ περιφζρειασ, λειτοφργθςε ωσ ςπόροσ του νζου 
κοινοφ τθσ όπερασ που καλλιεργείται. 
 
VI. Κοινωνικι προςτικζμενθ αξία των δράςεων 

Οι δράςεισ που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν ςτο αξιολογοφμενο ζργο, ιταν πολφ-επίπεδεσ. 
Οριςμζνεσ από αυτζσ είχαν υψθλό κοινωνικό αντίκτυπο. Τζτοιο αντίκτυπο μπορεί κανείσ να 
διαπιςτϊςει ςτα ακόλουκα ςθμεία:  
Στθ μετακίνθςθ ςτθν επαρχία. Σε όλα τα ςχολεία εντυπωςίαηε ο πολυμελισ κίαςοσ, αλλά ειδικά ςτθν 
επαρχία είχε τεράςτια απιχθςθ. Για τουσ κατοίκουσ οριςμζνων περιοχϊν, αποτζλεςε το καλλιτεχνικό 
γεγονόσ τθσ χρονιάσ. Ο ερχομόσ τθσ ΕΛΣ ςτθν πόλθ, τφχαινε ιδιαίτερθσ προβολισ ςτα τοπικά ΜΜΕ και 
θ πόλθ για αρκετό διάςτθμα, κινείτο γφρω από το γεγονόσ του ερχομοφ τθσ ΕΛΣ.  
Στθ δθμιουργία ενόσ νζου δυνθτικοφ κοινοφ τθσ όπερασ και του μουςικοφ κεάτρου, αλλά και 
γενικότερα των πολιτιςτικϊν δρϊμενων, από τα νζα παιδιά και τον κοινωνικό περίγυρο των άμεςα 
ωφελθκζντων (παιδιϊν και εκπαιδευτικϊν).  
Καταξίωςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ΕΛΣ ςτισ ςυνειδιςεισ των πολιτϊν, ειδικά ςτθν επαρχία, κακϊσ εκεί οι 
πολίτεσ ζχουν πολφ λιγότερεσ ευκαιρίεσ να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ ΕΛΣ και τθσ όπερασ. Επειδι ο 
ρόλοσ του κεάτρου πάντα ιταν εκπαιδευτικόσ και ψυχαγωγικόσ θ ΕΛΣ οφείλει να τα παρζχει ςτθν 
κοινωνία. Το αξιολογοφμενο πρόγραμμα ζβαλε  τισ βάςεισ για τθ μεγαλφτερθ διείςδυςθ και αποδοχι 
τθσόπερασ από τθν κοινωνία. 
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VII. Ενςωμάτωςθ ςε εκνικζσ πολιτικζσ 

Οι πράξεισ ςτισ οποίεσ εντάςςεται το πρόγραμμα, είναι άμεςα ςυνυφαςμζνεσ με τονπρϊτο 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. Ειδικόσ ςτόχοσ των Ρράξεων είναι 
θ«Αναμόρφωςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ – ενίςχυςθ τθσ 
κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ». Μζςα ςε αυτόν τον ειδικό ςτόχο, 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. Στο πλαίςιο αυτό, θ αξιολογοφμενθ ενζργεια ζδραςε απόλυτα 
ςφμφωνα με τθν πολιτικι του «Νζου Σχολείου – Σχολείου του 21ου αιϊνα». 

Ακόμα, το πρόγραμμα ςυνάδει απόλυτα με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι πολιτικι τθσ προϊκθςθσ τθσ διά 
βίου μάκθςθσ και τθσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.   

Ζμμεςα θ ενζργεια ζδραςε κετικά προσ τθν γενικι εκνικι πολιτικι τθσ προςφοράσ ίςων ευκαιριϊν 
ςτουσ μακθτζσ και ειδικά ςε αυτοφσ, που βρίςκονται εκτόσ των δυο μεγάλων αςτικϊν κζντρων.  
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3.13 Συμπεράςματα και προτάςεισ 

I. Ανάλυςθ SWOT 

Ιςχυρά ςθμεία Αδφνατα ςθμεία 

θ ςτενι ςυνάφεια του προγράμματοσ με τθ φιλοςοφία 
και τουσ ςτόχουσ του νζου ςχολείου, 

θ διαδραςτικότθτα του προγράμματοσ, 

θ βιωματικι μορφι δια βίου μάκθςθσπου 
ςυντελζςτθκεγια τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
ςυμμετείχαν, 

θ ςφαιρικι καινοτόμοσ εκπαιδευτικι 
προςζγγιςθτουπρογράμματοσ, 

θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με τουσ 
ςυντελεςτζστων παραςτάςεων, 

θ άρτια οργάνωςθ και θ επαγγελματικιπροςιλωςθ των 
καλλιτεχνϊν και των λοιπϊν ςυντελεςτϊν, 

το ότι θ παράςταςθ όπου υλοποιικθκε,αποτζλεςε ζνα 
ςθμαντικό τοπικό γεγονόσ, 

θ βιωματικι επαφι τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με 
ςυνδυαςμόμορφϊν των τεχνϊν,  

θ ςφνδεςθτου πρακτικοφ με το κεωρθτικό, 

θ γνωριμίατων μακθτϊν με πολλά είδθ 
μουςικϊνοργάνων, 

θ ομαδικι δουλειάγια το ανζβαςμα κάκε 
παράςταςθσκαι θ άψογθ ςυνεργαςία των ςυντελεςτϊν 
τθσ, 

θ υψθλι αναγνωριςιμότθτακαι το όνομα τθσ ΕΛΣ. 

θ δυςκολίααφξθςθστων ωφελουμζνων, δθλαδι 
μεγαλφτερου αρικμοφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε 
περιςςότερα ςθμεία τθσ χϊρασ, 

ο περιοριςμζνοσ χϊροσγια κεατζσ ςε οριςμζνεσ 
περιοχζσ, που δεν επζτρεψε τθν παρουςία γονζων, 

θ μθ φπαρξθ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ επαρκϊν 
εγκαταςτάςεων για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 
παραςτάςεων, 

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

θ υλοποίθςθ τθσ ενζργειασ ςε μικρότερθ κλίμακα από 
τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ, 

θ παγιωμζνθ αντίλθψθ κάποιων εκπαιδευτικϊν για τθ 
δυςκολία τθσ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ τζχνθσ (όπερα), 

θ πικανι ζλλειψθ πόρων που κα επιτρζψει τθ 
ςυνζχιςθ και τονπολλαπλαςιαςμό τθσ ενζργειασ. 

 

Ευκαιρίεσ Απειλζσ 

θ ςφνδεςθ τθσ όπερασ με άλλεσ μορφζσ τζχνθσ, 

θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ φορείσ,ΟΤΑ, 
τοπικά ωδεία και ςχολζσ μουςικισ και καλλιτεχνικισ 
εκπαίδευςθσ, 

θ δθμιουργία δικτφων (networks) με τοπικοφσ 
πολιτιςτικοφσ φορείσ,  

θ αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ πολιτιςτικοφ ζργου,  

θ διαφιμιςθ τθσ ίδιασ τθσ ΕΛΣ, 

το άνοιγμα του κεάτρου τθσ ΕΛΣ ςτα ςχολεία, 

θδυνατότθταυλοποίθςθσ παραςτάςεωνκαι για τουσ 
γονείσ των μακθτϊν, 

θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ και ςε ιδιωτικά 
ςχολεία, 

θ εξζταςθ ςεναρίων αυτοχρθματοδότθςθσ του ζργου. 

 

οι ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςε κάποιουσ από 
τουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ, 

θ διακοπι του προγράμματοσ λόγω μθ επαρκϊν 
οικονομικϊν πόρων. 
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I. Συμπεράςματα 

Από τθν αξιολόγθςθ των Ρράξεων «Θ όπερα διαδραςτικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία» των αξόνων 
προτεραιότθτασ 1,2 & 3 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», όπωσ 
παρουςιάςτθκε ςτθν ανάλυςθ που προθγικθκε, προκφπτουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:  

 Το πρόγραμμα όπωσ προκφπτει από όλα τα ςτοιχεία είναι καλά δομθμζνο με ςαφι ςτόχευςθ 
και προγραμματιςμό. Ζγινε δεκτό με ενκουςιαςμό, από όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ.  

 Το πρόγραμμα ενιςχφει τθ φιλοςοφία και ςτόχευςθ του νζου ςχολείου. Ζφερε ςε επαφι ζνα 
μεγάλο ςφνολο ανκρϊπων με μια μορφι τζχνθσ για τθν οποία δεν είχαν κακόλου εικόνα ι 
ίςωσ είχαν αντιφατικζσ ςκζψεισ. Αυτό, ειδικά θ νζα γενιά κα το κουβαλάει ωσ ανάμνθςθ για 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα και πικανολογείται, ότι οι ωφελθκζντεσ μακθτζσ, κα ζχουν τελείωσ 
διαφορετικι ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο είδοσ τζχνθσ ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ, από άλλουσ 
αντίςτοιχουσ μακθτζσ που δεν ιλκαν ςε επαφι με αυτό.  

 Στα ςθμεία υλοποίθςθσ, βελτιϊκθκε θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και 
υλοποιικθκαν δράςεισ ανοικτοφ ςχολείου ςτθν πράξθ.  

 Από τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου τθσ ενζργειασ, καλφπτονται πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ 
παιδείασ και του νζου ςχολείου. Αξιοποιείται πλιρωσ το πολιτιςμικό προϊόν με τθν 
εκπαιδευτικι του μορφι. Οι μακθτζσ εξοικειϊκθκαν με μθ διαδεδομζνεσ μορφζσ τζχνθσ, οι 
οποίεσ ζχουν μικρι διείςδυςθ ειδικά ςτθν επαρχία.  

 Ο ςχεδιαςμόσ εναρμονίηεται με τισανάγκεσ των ςχολείων με ΕΑΕΡ ςτα οποία υπθρετοφν 
εκπαιδευτικοί με ςχετικζσ ειδικότθτεσ. Οι τελευταίοι, μζςα από τθν υλοποίθςθτου 
προγράμματοσ, ςτιριξαν και τθν δικι τουσ αποςτολι ςτθνεκπαίδευςθ. 

 Εμπλουτίςτθκαν οι μουςικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν κυρίωσ, αλλά και εκπαιδευτικϊν μθ 
ςυναφοφσ ειδικότθτασ. Οι εκπαιδευτικοί αποκόμιςαν ειδικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισκαι εμπειρίεσ 
ςτθν πράξθ. 

 Θ απιχθςθ του προγράμματοσ ιδιαίτερα ςτθν επαρχία ιταν τεράςτια, τόςο ςτουσ μακθτζσ, 
όςο και ςε γονείσ και εκπαιδευτικοφσ.  

 

II. Ρροτάςεισ 

Από τθν ζρευνα που υλοποιικθκε και τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ του ζργου, τα ακόλουκα ςθμεία πρζπει 
να εξεταςτοφν από τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για να δρομολογθκοφν τα επόμενα βιματα 
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ πολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διείςδυςθσ 
του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνολικά και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ειδικά και τθ δθμιουργία 
μεγαλφτερου αντίκτυπου (impact) ςτα εκπαιδευτικά δρϊμενα τθσ χϊρασ. 

o Από το ςφνολο τθσ προθγθκείςασ ανάλυςθσ, κακίςταται προφανζσ ότι το πρόγραμμα πρζπει 
να ςυνεχιςτεί και να διευρφνει τθ γεωγραφικι κάλυψθ ςχολείων. Είναι κάτι που προκφπτει 
εμφατικά από τθν ζρευνα και τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων. Εκτιμάται, ότι το ςφνολο 
των εμπλεκόμενων και ςυντελεςτϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ το περιμζνει.  

o Είναι φανερό, ότι το πρόγραμμα ζχει πολφ κετικό αντίκτυπο ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ, μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ. Αν ανοίξει ςε περιςςότερα ςχολεία ςε 
περιςςότερεσ πόλεισ, ςε περιςςότερα ςχολεία ςτθν ίδια πόλθ με επίτευξθ οικονομιϊν 
κλίμακασ, τα αποτελζςματα που κα προκφψουν κα ζχουν πολλαπλαςιαςτικό χαρακτιρα. 

o Το ίδιο όπωσ παραπάνω κα ςυμβεί, αν μπορζςει να γίνει επζκταςθ του διαδραςτικοφ 
εργαςτθρίου ςε μικρότερεσ τάξεισ. 

o Θ επιλογι του χϊρου πραγματοποίθςθσ τθσ παράςταςθσ, πρζπει να γίνεται με αυςτθρά και 
κακοριςμζνα ποιοτικά κριτιρια και χαρακτθριςτικά. Οι διαςτάςεισ τθσ ςκθνισ πρζπει να είναι 
επαρκείσ και πρζπει να υπάρχουν ικανοποιθτικοί χϊροι για τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ, 
όπωσ οι θκοποιοί και θ ορχιςτρα. 
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o Ρολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν επιλογι του χϊρου, αποτελεί ο βακμόσ ικανοποίθςθσ 
ςυνκθκϊν αςφάλειασ για τουσ κεατζσ, δεδομζνου του ευαίςκθτου χαρακτιρα τουσ, αφοφ 
είναι κυρίωσ μακθτζσ.  

o Ρροτείνεταιθ δικτφωςθ με τουσ Οργανιςμοφσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ωδεία, φορείσ του 
πολιτιςμοφ, ανταλλαγι ενθμερωτικϊν δελτίων, ςυνδιοργανϊςεισ παραςτάςεων, εκδθλϊςεων, 
ςυμποςίων. 

o Εκτιμάται ότι ο ςχεδιαςμόσ ενεργειϊν παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν 
ςτα ςχολεία ςτα οποία ζχει υλοποιθκεί το πρόγραμμα, κα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και κυρίωσ 
τθ διατιρθςθ των κετικϊν αποτελεςμάτων. 

o Το άνοιγμα των παραςτάςεων και ςτον χϊρο τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, εκτιμάται ότι μπορεί 
να δθμιουργιςει πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα. 

o Στθν ίδια κατεφκυνςθ, τθσ ανάπτυξθσ πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων, μπορεί να 
ςυμβάλει θ οργάνωςθ παράλλθλων εκδθλϊςεων, ειδικά ςε επαρχιακζσ πόλεισ, όπωσ 
ςυνεντεφξεισ τφπου ςτα τοπικά ΜΜΕ, οργάνωςθ εκκζςεων φωτογραφίασ,μουςικϊν 
εκδθλϊςεων, εκκζςεων κουςτουμιϊν, καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων τόςο για μακθτζσ όςο και 
για ενιλικεσ, διαδραςτικϊν εκδθλϊςεων, δρϊμενων κλπ. 

o Ρροκαταρτικζσ ενζργειεσ από ειδικοφσ πριν τθν διοργάνωςθ των παραςτάςεων, όπωσ 
ανάλυςθ των μουςικϊν οργάνων, ερμθνεία των ςυμβολιςμϊν των παραςτάςεων κλπ μπορεί 
να αυξιςει ακόμα περιςςότερο τθ κετικι επίδραςθ (impact) των παραςτάςεων. 

o Αξίηει να εξεταςτεί ακόμα, θ ςυςχζτιςθ των παραπάνω με αυτοχρθματοδοτοφμενεσ 
παραςτάςεισ. 

o Ρροτείνεται τζλοσ, το άνοιγμα του κεάτρου και του νζου κζντρου πολιτιςμοφ που 
προετοιμάηεται ςτα ςχολεία με εργαςτιρια και παραςτάςεισ προσ τουσ μακθτζσ, αλλά και από 
τουσ μακθτζσ.   
 


