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Εισαγωγή

Οι τεράστιες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο παγκόσμιο κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό τοπίο, παράλληλα με τις μεγάλες εξελίξεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, επέφεραν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις και στους κόλπους της εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν διαφορετικά τη μάθηση 

των παιδιών. Ενισχυμένοι από φιλοσοφικές και ψυχολογικές προοπτικές και θέλοντας 

να επεκτείνουν τις μορφές διδασκαλίας και μάθησης, δεν αντιμετωπίζουν τη μάθηση 

απλά ως παθητική διαδικασία. Αντίθετα, ως μια ενεργητική διαδικασία που εμπλέκει 

το μαθητή στην κατασκευή της γνώσης. Έτσι, κάθε εκπαιδευτική καινοτομία 

στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση (Fleming, 1998).

Στα πλαίσια της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πρακτικών εντάσσεται και η 

παιδαγωγική του γραμματισμού. Η κατάκτηση του χειρισμού των γραπτών κωδίκων 

με τη μορφή της ανάγνωσης και της γραπτής παραγωγής κειμένων καθώς και η 

ανάπτυξη της γλώσσας υπήρξε πάντα κεντρικός στόχος της εκπαίδευσης. Κι αυτό 

διότι η γλώσσα κι ο γραμματισμός ως κύρια μέσα διδασκαλίας έχουν κεντρικό ρόλο 

στη μάθηση όλων των διδακτικών αντικειμένων (Παπούλια-Τζελέπη, Φτερνιάτη, 

Θηβαίος, 2005). Ωστόσο, η αντίληψη για το γραμματισμό δεν αφορά απλά στην 

ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής, αλλά σ’ ένα πλήθος ικανοτήτων που 

σχετίζονται και με τους επικοινωνιακούς στόχους των ατόμων. Με άλλα λόγια, ο 

γραμματισμός συμπεριλαμβάνει κάθε είδος αποτελεσματικής συμμετοχής στην 

κοινωνική διαδικασία (Kress & Van Leewen,1990).

Ως εργαλείο λοιπόν από την κατάκτηση του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό η συμμετοχή ή ο αποκλεισμός ενός ατόμου από τις εξελίξεις που 

διαδραματίζονται γύρω του, ο γραμματισμός αποτελεί επιδίωξη της εκπαίδευσης από 

τις πρώτες κιόλας βαθμίδες της. Επειδή όμως πολλά παιδιά του δημοτικού 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να κατακτήσουν το γραμματισμό μέσα από ποικίλες 

μεθόδους κατά τη διάρκεια της τυπικής διδασκαλίας, ενώ από την άλλη πλευρά 

παρακινούνται να εμπλακούν στο κοινωνικό παιχνίδι, είναι σημαντικό να 

εξερευνήθουν ευκαιρίες έτσι ώστε οι μαθητές να συνδέονται με το γραμματισμό μέσα 

από παιγνιώδεις δραστηριότητες. (Pickett, 2002).

Τα αποτελέσματα πολλών μελετών δείχνουν πως κάτω από ορισμένες 

συνθήκες το παιχνίδι πράγματι διευκολύνει την απόκτηση γραμματισμού
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(Branscombe,1993; Christie, 1993; Morrow & Rand, 1991; Neuman & Roskos, 1990; 

Schrader, 1993). Η ανάγνωση και η γραφή είναι δραστηριότητες που απαιτούν την 

ικανότητα της αφαιρετικής σκέψης και της ερμηνείας του νοήματος των οπτικών 

συμβόλων. Το συμβολικό παιχνίδι διευκολύνει την ανάπτυξη της αναπαραστατικής 

σκέψης καθώς τα παιδιά αφομοιώνουν και προσαρμόζουν νέες έννοιες (Berk, 1994; 

Piaget, 1962; Vygotsky, 1978).

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Δραματική Τέχνη στην 

Εκπαίδευση (drama in education) αποτελεί μια νέα παιδαγωγική αντιμετώπιση, 

δράση και προσέγγιση με κύριο άξονά της το παιδί. Είναι μια δημιουργική τέχνη, 

προέκταση του παιχνιδιού, μια ιδιάζουσα έκφραση θεατρικού παιχνιδιού με καθαρά 

παιδαγωγικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή μέσο παραστατικής κι εποπτικής διδασκαλίας 

με «παιγνιώδη χαρακτήρα» (Γραμματάς, 1996). Ειδικότερα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση υλοποιείται μέσα από το διδακτικό 

αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής, με κύριο άξονά της -στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού- το θεατρικό παιχνίδι.

Πέρα όμως από μια παιγνιώδη δραστηριότητα που στοχεύει απλά στην τέρψη 

των μαθητών, το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα και να βοηθήσει στην εκμάθησή τους. Οι δραστηριότητες του 

δραματικού παιχνιδιού είναι κρίσιμες στην πρώιμη ανάπτυξη του γραμματισμού λόγω 

του ότι τα παιδιά μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία της ανάγνωσης και τη 

γραφής σ’ ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει νόημα γι’ αυτά. Κι αυτό ακριβώς 

επιχειρήθηκε με την έρευνα που έγινε. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να 

παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που δίνει στα παιδιά το θεατρικό παιχνίδι ώστε αυτά να 

αναπτύξουν ικανότητες γραμματισμού, να έρθουν σε επαφή με ποικίλους τύπους 

κειμένου κι αφού τους κατανοήσουν να κατασκευάσουν δικά τους κείμενα στα 

πλαίσια του θεατρικού παιχνιδιού.

Στη συνέχεια της εργασίας επιχειρείται μια παρουσίαση του τι είναι το 

θεατρικό παιχνίδι, ποια η σημασία του στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και ποια 

θέση κατέχει στα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα και ειδικότερα στην 

ελληνική πραγματικότητα. Ως προς τη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην 

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, τονίζεται ιδιαίτερα η δυνατότητα που παρέχει 

στους μαθητές για την ανάπτυξη του γραμματισμού, την απόκτηση δεξιοτήτων για 

την επίλυση διάφορων προβλημάτων και γενικότερα την εμπλοκή των παιδιών σε 

αυθεντικές καταστάσεις ζωής.
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία τους και 

τη συμπαράστασή τους τους δασκάλους του 10ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 

Λάρισας -στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα- κ.κ. Παναγιώτη Σάκκα και Βάσω 

Κοψαχείλη. Ακόμη, ευχαριστώ θερμά την κυρία Πελαγία Ταμουρίδου που τόσο 

πρόθυμα δέχτηκε να συμμετάσχει στην υλοποίηση της έρευνας. Ένα μεγάλο 

«ευχαριστώ» και στους μικρούς μαθητές, των οποίων η υπευθυνότητα, η προθυμία 

και η μεθοδικότητα υπήρξε αξιέπαινη.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Φωτεινή 

Μπονώτη για τη συμβολή της στην εργασία. Πάνω απ’ όλα , θέλω να ευχαριστήσω 

θερμά την κ. Μαρία Παπαδοπούλου για την αμέριστη συμπαράσταση και 

καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. Χωρίς την πολύτιμη εμψύχωσή 

της και τις καίριες επισημάνσεις της η εργασία αυτή δε θα είχε πραγματωθεί.
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Ο άνθρωπος δεν είναι πλήρης 

παρά μόνον όταν παίζει» (Σίλερ)

1.1 Η φύση του θεατρικού παιχνιδιού

Το παιχνίδι υπήρξε ανέκαθεν μια από τις mo αγαπημένες ασχολίες του παιδιού 

ενώ από την αρχαιότητα ακόμη αποτέλεσε ένα μέσο για τη διαπαιδαγώγηση και την 

ανάπτυξή του. (Garvey, 1990). Η μεγάλη σπουδαιότητά του καταδεικνύεται από τον 

ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, 

στον αυξανόμενο προσανατολισμό τους στον κόσμο και γενικότερα στην 

ψυχοσωματική τους ανάπτυξη (Κοτσακώστα κ.ά, 2000).

Πρόκειται για μια δραστηριότητα στην οποία κάθε παιδί συμμετέχει με 

μεγαλύτερη προθυμία απ’ ότι στις δραστηριότητες του πραγματικού κόσμου. Τη 

βιώνει mo ολοκληρωμένα και αισθάνεται πιο χαρούμενο και ικανοποιημένο με αυτή. 

Παράλληλα, το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μια μαθησιακή διαδικασία κατά την οποία 

το παιδί εκφράζεται, αναγνωρίζει τα ταλέντα του και τις δεξιότητές του, μπορεί να 

αναπτύξει τη δημιουργικότητά του, τους τρόπους έκφρασης και συλλογισμού του, 

καθώς και ν’ αναδείξει και τη δυναμική του σε πολλούς τομείς. (Metin,2003).

Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το παιχνίδι, η 

ευεργετική του ωστόσο επίδραση στην ψυχική, γνωστική και σωματική εξέλιξη του 

παιδιού είναι αδιαμφισβήτητη και καταδεικνύεται μέσα απ’ όλες τις εκφάνσεις του. 

Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ποικίλους τύπους παιχνιδιού: ομαδικό και ατομικό
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παιχνίδι, ηλεκτρονικό, επιτραπέζιο, αυτοσχέδιο, παιχνίδι γνώσεων, κλπ. Μία από τις 

κατηγορίες αυτές είναι και το λεγόμενο θεατρικό παιχνίδι.

Ορισμός του θεατρικού παιχνιδιού

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ένα συστατικό του ευρύτερου όρου «Θεατρική 

Αγωγή» ή «Θεατρική Παιδεία». Άλλα συστατικά αυτού (του όρου) είναι η μιμική, η 

παντομίμα, το κουκλοθέατρο, το θέατρο σκιών, η μαριονέτα, ο Καραγκιόζης 

(Γιάνναρης,1995). Αυτό που πρέπει να τονισθεί από την αρχή είναι πως το θεατρικό 

παιχνίδι δεν είναι εύκολο να περιγράφει με θεωρίες και ορισμούς. Ουσιαστικά μπορεί 

κανείς να το αντιληφθεί μόνο αν το βιώσει. Ο Κουρετζής (1991:35) γράφει 

χαρακτηριστικά: «Πώς μπορείς να εξηγήσεις με λέξεις κάτι που σε γεμίζει χαρά; 

Όταν παίζεις, βιώνεις μια κατάσταση. Και καθώς ζεις αυτή την κατάσταση, όλα γύρω 

σου και μέσα σου αρχίζουν ν’ αποκτούν άλλη διάσταση...».

Από τη στιγμή που το θεατρικό παιχνίδι είναι στην ουσία μια βιωματική 

κατάσταση, είναι δύσκολο να δοθεί κάποιος ορισμός του, με τη στενή έννοια του 

όρου. Οι Hall και Robinson (1995) κάνουν λόγο για το λεγόμενο «κοινωνικο- 

δραματικό» παιχνίδι, όρος που -όπως παραδέχονται κι οι ίδιοι οι συγγραφείς- δεν 

μπορεί να ερμηνευθεί ακριβώς χωρίς να περιληφθούν σ’ αυτόν και έννοιες όπως το 

θέατρο, η δραματοποίηση, η ενεργός μάθηση, η φαντασία, το project.

Πράγματι , τα όρια δεν είναι διακριτά. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι κάπου 

τελειώνει το θεατρικό παιχνίδι κι αρχίζει το δραματικό ή το κοινωνικο-δραματικό ή 

το αυτοσχεδιαστικό. Στην ουσία όλα υπάρχουν σε κάποιο βαθμό το ένα μέσα στο 

άλλο. Το θεατρικό παιχνίδι περιλαμβάνει και τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση και 

τη δραματοποίηση. Έτσι, όροι όπως «sociodramatic play», «drama», «imaginative 

play», «dramatic play», αφορούν στην ουσία το παιχνίδι που αντίστοιχα και στην 

ελληνική γλώσσα μεταφράζεται με ποικίλους όρους: «θεατρικό παιχνίδι»,

«κοινωνικοδραματικό παιχνίδι», «δημιουργικό παιχνίδι», «δραματικό παιχνίδι», 

«αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι»κλπ. Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση όλων των 

παραπάνω όρων, μιας και το θεατρικό παιχνίδι περικλείει πολλά από τα συστατικά 

τους.
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Για τον Ασημομύτη (1991:23), το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί την κυριότερη 

πηγή της Θεατρικής Αγωγής. « Κι όταν λέμε θεατρικό παιχνίδι στο σχολείο δεν 

εννοούμε το σχολικό θέατρο, αλλά το παιχνίδι εκείνο, το οποίο με όλα τα θεατρικά 

στοιχεία που δανειζόμαστε από το θέατρο, γίνεται μέθοδος για τη γνώση της 

πραγματικότητας».

Ο Γαλάντης (1991:167), δίνει έναν χαρακτηρισμό του θεατρικού παιχνιδιού 

στην προσπάθειά του να το διαχωρίσει από τη θεατρική παράσταση: «Στο θεατρικό 

παιχνίδι γίνεται χρήση των πνευματικών και των σωματικών δεξιοτήτων. Με τη 

χρήση των μιμητικών ικανοτήτων το παιδί γνωρίζει με τη φαντασία του μοντέλα και 

πιθανότητες μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια ευχάριστη 

δραστηριότητα και η άγνωστη έκβασή του διαμορφώνεται στη διάρκεια, καθώς ο 

δρων αυτοεκφράζεται, χωρίς να αναμένει την υποδοχή ή την αποδοχή του κοινού. 

Στο θεατρικό παιχνίδι η ποιότητα βασίζεται σε παιδαγωγικά και ψυχολογικά 

κριτήρια, που θα οδηγήσουν στα καλλιτεχνικά. Αντίθετα, στη θεατρική παράσταση η 

ποιότητα βασίζεται σε καλλιτεχνικά κριτήρια που θα εξασφαλίσουν τα παιδευτικά 

κριτήρια».
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1.2 Σημασία της δραματικής έκφρασης του παιδιού

Σ’ όλη την ιστορία της ανθρωπότητας οι τέχνες έπαιζαν πάντοτε έναν 

σημαντικό ρόλο. Έδιναν την ευκαιρία στους ανθρώπους να εξωτερικεύσουν τον 

εσωτερικό τους κόσμο και να απαλλαγούν από τη συναισθηματική ένταση. Σήμερα, 

τα παιδιά ευεργετούνται από το χορό, τη μουσική και το δράμα κατά τον ίδιο τρόπο 

όπως και οι πρόγονοί μας. Ειδικά στη σημερινή εποχή, με την έντονη 

βιομηχανοποίηση, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις που εμφανίζουν 

οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής, η ανάγκη για αυτοέκφραση και συναισθηματική 

απελευθέρωση είναι ακόμα μεγαλύτερη (Σέργη,1987). Η ζωή ενός παιδιού σήμερα- 

ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα- δεν είναι ούτε εύκολη 

ούτε ειδυλλιακή. Οι συνθήκες της παιδικής ζωής ολοένα και δυσκολεύουν (μερικοί 

αμφιβάλλουν ακόμα κι αν υπάρχει παιδική ηλικία) (Κουρετζής,1990).

Με το θεατρικό παιχνίδι το παιδί αισθάνεται χαρά, εκφράζει την ανθρώπινη 

ύπαρξή του, προβάλλει τον εαυτό του, ενισχύει την αυτοεπιβεβαίωσή του, υπερνικά 

τις δυσκολίες του, εκτονώνεται ψυχικά, εξωτερικεύει τις ενδόμυχες τάσεις του και 

γενικά αναπτύσσει δημιουργική δραστηριότητα. Εξωτερικεύει τα συναισθήματά του 

σ’ ένα ελεγμένο και πειθαρχημένο περιβάλλον, ευκαιρίες ίσως μοναδικές στο όλο 

σχολικό πρόγραμμα. Παράλληλα, το δράμα αποτελεί μια δραστηριότητα που 

καλλιεργεί στους μαθητές την έφεση για έρευνα, για γνώση και για απόκτηση 

δεξιοτήτων (Σέργη, 1987).

1.2.1 Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από το θεατρικό παιχνίδι

Η δραματική τέχνη προωθεί την κριτική σκέψη και ενισχύει την ικανότητα για 

επίλυση προβλημάτων. Κι αυτό γιατί παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να 

παίξουν τις δικές τους σκέψεις και αποφάσεις γεγονός που ενισχύει την 

αυτοανακάλυψη και την ανεξάρτητη σκέψη. Το παιδί παρατηρεί, αναλύει, συνδυάζει 

ιδέες, ασκεί τη μνήμη του, χρησιμοποιεί τη φαντασία του. Η εξερεύνηση μέσα από το
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δραματικό παιχνίδι του επιτρέπει να «επαναστατήσει μ’ ασφάλεια», προσφέροντάς 

του πάντα τη δυνατότητα ν’ αλλάξει γνώμη.

Η κριτική σκέψη αφορά στην εξέταση ενός θέματος από όλες τις πλευρές, η 

οποία ακολουθείται από μια προσεκτική κρίση σχετικά με το πώς ή το γιατί κάτι 

δουλεύει ή δεν δουλεύει. Επίσης, λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα του να φτάσει 

κανείς σε διαφορετικές απόψεις. Οι μαθητές αναπτύσσουν σε μεγάλο βαθμό την 

ικανότητα ν’ αναλύουν, ν’ αξιολογούν και να επιλέγουν από τις συχνά αντίθετες κι 

αλληλοσυγκρουόμενες ιδέες, πληροφορίες, μεθόδους, στάσεις κλπ που προτείνονται, 

εκείνες που θα βοηθήσουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη του κοινού σκοπού 

(Ματσαγγούρας, 1995).

Το δραματικό παιχνίδι δεν σταματά μόνο στην εξερεύνηση των πιθανοτήτων, 

αλλά επίσης ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να λάβουν υπ’ όψιν τους τις συνέπειες 

του να ενεργείς με ποικίλους τρόπους και από διαφορετικές πλευρές. «Η κριτική 

σκέψη σημαίνει όχι απλά να κοιτάς τα προβλήματα στο σύστημα, αλλά να βλέπεις 

όλες τις πλευρές και να εξετάζεις αυτή που φαίνεται πως δουλεύει, κάνει τη ζωή μας 

ευκολότερη» (Alrutz, 2007)

Μέσω του δραματικού παιχνιδιού μπορούν να δημιουργηθούν φανταστικές 

καταστάσεις και περιβάλλοντα που με τη σειρά τους παρέχουν μια νέα αντίληψη για 

τον παίχτη. Το άτομο έχει την ευκαιρία να δει τον κόσμο από μία διαφορετική και 

συχνά πλεονεκτική άποψη. Οι εμπειρίες προσποίησης μπορούν προφανώς να 

επηρεάσουν την κρίση και την κατανόηση κάποιου, προσθέτοντας διορατικότητα και 

επεκτείνοντας το πλαίσιο αναφοράς. Στόχος είναι να αρχίσουν τα παιδιά να βλέπουν 

τον κόσμο όπως τον βλέπουν οι άλλοι, να σκέφτονται ευέλικτα, να κατανοήσουν πως 

υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι πρόσληψης και αντίληψης του κόσμου και να 

σέβονται τη διαφορετικότητα.

Η κριτική σκέψη ενθαρρύνεται σε πολλά διαφορετικά στάδια της δραματικής 

διαδικασίας.. Στον παίχτη δίνεται μια κατάσταση ή μια πρόκληση και πρέπει ο ίδιος 

στη συνέχεια να δημιουργήσει μια δράση ή μια σκηνή. Σιγά σιγά οι παίχτες αρχίζουν 

να βλέπουν την επίλυση προβλημάτων ως μια ευχάριστη διαδικασία, πράγμα που 

μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές μελέτης.
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1.2.2 Θεατρικό παιχνίδι και δημιουργικότητα

Ένας από τους κύριους στόχους της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση είναι 

να αναπτύξει τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει 

να προκαλούνται να παράγουν ιδέες, πράγμα στο οποίο είναι αρκετά ικανά εάν ο 

δάσκαλος παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα. Σύμφωνα με τον Smith (1994) το 

κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να επινοήσουν 

ρόλους και να αναπτύξουν μια ιστορία με οδηγό τη φαντασία τους.

Στόχος της θεατρικής αγωγής δεν είναι να γίνουν τα παιδιά ηθοποιοί αλλά να 

εκφραστούν ως άτομα μέσα από τη μορφή του δράματος. Το δράμα ως έκφραση του 

παιδιού είναι δημιουργική δραστηριότητα. Είναι ένα μέσο με το οποίο το παιδί 

μπορεί να εκφράσει το συναισθηματικό του κόσμο, τις ιδέες του, τις αντιδράσεις του 

σε γεγονότα. Καθώς του δίνεται η ευκαιρία να τις εκφράσει, μαθαίνει ταυτόχρονα να 

τις αξιολογεί.

Το σχολείο αποσκοπεί όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του 

παιδιού αλλά και στη δημιουργία μιας ισόρροπης προσωπικότητας. Το δραματικό 

παιχνίδι έρχεται να παράσχει στο παιδί ευκαιρίες που θα το βοηθήσουν να 

εμπλουτίσει τις εμπειρίες του για τον κόσμο και να δραστηριοποιήσει τη σκέψη του, 

ώστε να ενεργεί δημιουργικά στην πορεία της όλης ανάπτυξης κι εξέλιξής του.

Το θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την καθημερινή παραστασιολογία των 

σχολείων, όπου το προσωπικό στοιχείο εκμηδενίζεται. Είναι ένα καθαρά δημιουργικό 

συμβάν που προσφέρει στα παιδιά άμεση ικανοποίηση. Είναι ένας τρόπος 

επικοινωνίας και έκφρασης. Μέσα από αυτό τα παιδιά ανακαλύπτουν πολλές πτυχές 

της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης και του κόσμου γενικότερα. Συνειδητοποιούν τα 

όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας. Κατακτούν τη γνώση μέσα από την 

αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να αποστηθίσουν ή να παπαγαλίσουν. Ακόμη, το 

θεατρικό παιχνίδι υπηρετεί υπαρξιακές ανάγκες και συμβάλλει στην αυτογνωσία και 

στην αυτοσυνείδηση των παιδιών (Νάσαινα, 2006).
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1.2.3 Ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση των παιδιών

Το θεατρικό παιχνίδι, ως επικοινωνιακή δραστηριότητα, βοηθά τους μαθητές 

να κατανοήσουν το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων μέσα στο οποίο καλούνται και 

οι ίδιοι να συμβιώσουν. Τους βοηθά κατά συνέπεια να κοινωνικοποιηθούν και να 

ενταχθούν οργανικά στο ευρύτερο σύνολο, στο οποίο κάθε φορά ανήκουν (σχολείο, 

κοινωνία κλπ). Τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, καθώς μαθαίνουν να 

λειτουργούν ως μέλη της ομάδας, να σέβονται τις απόψεις των άλλων και να 

ενεργούν δημοκρατικά.

Μέσω του δραματικού παιχνιδιού ενισχύονται και οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του, να συγκρατεί και να 

ελέγχει τι θα πει και πότε θα πάρει το λόγο ή θα παραχωρήσει το λόγο σε άλλο παιδί. 

Ασκείται στο να βλέπει και να το βλέπουν, ν’ ακούει και ν’ απαντάει, να κατανοεί 

και να γίνεται κατανοητό (Faure-Lascar,1994). Βοηθά στην καλλιέργεια του 

επικοινωνιακού λόγου κι εμπλουτίζει το λεξιλόγιο των παιδιών.

Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας προωθεί και διασφαλίζει ένα συνεργατικό 

κλίμα μεταξύ των μαθητών. Η συνεργασία αυτή σημαίνει πως μπορεί κάποιος να 

δημιουργήσει μια ιδέα πάνω στην ιδέα ενός άλλου, να συζητήσουν όλοι τις πιθανές 

επιλογές και να κάνουν μαζί τις όποιες προσαρμογές. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

δίνει χρόνο για περισσότερη λεκτική επικοινωνία των παιδιών. Αναπτύσσεται λόγος 

διερευνητικός, με στοιχεία αφήγησης, περιγραφής, ανάλυσης και συσχέτισης 

δεδομένων, διατύπωσης υποθέσεων και συμπερασμάτων. (Ματσαγγούρας,1995). Η 

«ήσυχη» αίθουσα παύει να θεωρείται ως η ιδανική, αυτή στην οποία συντελείται η 

μάθηση. Αντίθετα, η γνώση επιτυγχάνεται καλύτερα στις συζητήσεις που 

αναπτύσσουν οι μαθητές μεταξύ τους (Slavin,1994).

Το δραματικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο για ομαδικές 

δραστηριότητες που αφορούν στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή 

απόψεων. Μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων τα παιδιά μπορούν να θέτουν και να 

λύνουν προβλήματα, να παίρνουν ομαδικές αποφάσεις και να χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον. Καθώς πρέπει να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους και τις πράξεις τους ο ένας στον 

άλλο, το δράμα επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν μ’ έναν ουσιαστικό τρόπο και 

να σκέφτονται πιο βαθιά για τις συνέπειες των πράξεών τους (Hendy, 1996).
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Τέλος, όσον αφορά στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, με τον επιμερισμό 

της εργασίας και την αλληλεξάρτηση αυξάνεται ο βαθμός αποδοχής του ατόμου από 

την ομάδα, ενώ παρέχονται ευκαιρίες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και 

συγκρούσεων.
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2. ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1 Η θέση του θεατρικού παιχνιδιού στα Αναλυτικά Προγράμματα

2.1.1 Το θεατρικό παιχνίδι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο αντίστοιχο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, σκοπός του θεάτρου τόσο στο Δημοτικό όσο και 

στο Γυμνάσιο, είναι «να ενθαρρυνθούν οι μαθητές ώστε να αναπτύξουν ικανότητες 

και κλίσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά τόσο ως αυτόνομες 

προσωπικότητες όσο και μέσα στην ομάδα».

Ειδικότερα για την Α' και τη Β' Δημοτικού, οι άξονες γνωστικού 

περιεχομένου περιλαμβάνουν σωματική και κινησιολογική ανάπτυξη σε σχέση με το 

χώρο, κατανόηση των δομών του χώρου και του χρόνου, ρυθμικές ασκήσεις, 

αυτοσχεδιασμούς, θεατρικό παιχνίδι, σύνδεση του θεατρικού παιχνιδιού με τις 

εικαστικές τέχνες, δραματοποίηση και ανάπτυξη της γλωσσικής και της εκφραστικής 

ικανότητας, ανάπτυξη επικοινωνιακών κωδίκων και καλλιέργεια της αισθητικής 

έκφρασης.

Ως προς τους γενικότερους στόχους, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

αξίες που αναμένεται ν’ αποκτήσει ο μαθητής μέσω της θεατρικής αγωγής, αυτοί 

συγκεκριμενοποιούνται στις ακόλουθες επιδιώξεις: να γνωρίσει το παιδί το σώμα του 

και τις δυνατότητες που αυτό του δίνει, να ενταχθεί στην ομάδα και ν’ αποκτήσει 

επικοινωνιακές ικανότητες, να αναπτύξει ικανότητες περιγραφής, αφήγησης και 

διαλόγου, δεξιότητες και διάθεση για συνεργασία και τέλος, να έλθει σε επαφή με 

όλες τις τέχνες και να γνωρίσει τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα της 

χώρας του και του κόσμου γενικότερα.

Το θεατρικό παιχνίδι προβλέπεται για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, ωστόσο 

η σύνδεση του με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ξεκινά από την Δ' και 

κορυφώνεται στην Ε' και την ΣΤ' Δημοτικού, όπου το ίδιο το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα δίνει παραδείγματα δραματοποίησης μέσα από τη Γλώσσα και την 

Ιστορία. Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου περιορίζεται στη μετατροπή ενός 

αφηγηματικού κειμένου σε δραματικό ή στην παραγωγή δραματικών κειμένων από
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τους μαθητές. Επιπλέον, όσον αφορά στην ικανότητα των παιδιών να επιλύουν 

προβλήματα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπει: «να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές τη δύναμη της φωνής και τις δυνατότητες που παρέχει για την επίλυση ή όχι 

καθημερινών προβλημάτων».

Όπως βέβαια συμβαίνει με τα περισσότερα μαθήματα, η πραγματικότητα είναι 

πολύ διαφορετική από τις προσδοκίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Το θεατρικό 

παιχνίδι εξακολουθεί να μην έχει πάρει τη θέση που του αρμόζει στην προσχολική 

και την πρώτη σχολική εκπαίδευση, παρόλο που η ανάγκη εισαγωγής του μαθήματος 

σ’ αυτές τις σχολικές βαθμίδες έχει αναγνωριστεί και τονίζεται στα προγράμματα 

σπουδών.

Ειδικότερα στα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, η Θεατρική Αγωγή αποτελεί 

προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο για τα παιδιά της Α' και της Β' Δημοτικού, ενώ 

δεν προβλέπεται για τις επόμενες τάξεις. Ακόμη όμως και στα σχολεία που 

διδάσκεται το θεατρικό παιχνίδι οι συνθήκες διδασκαλίες είναι κάθε άλλο παρά 

ιδανικές. Τα περισσότερα σχολεία στερούνται υλικοτεχνικής υποδομής, ενώ τα πιο 

παλιάς κατασκευής δεν έχουν ούτε θεατρική σκηνή ούτε αίθουσα εκδηλώσεων. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος να μεταμορφώσουν - 

όπου και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό- την αίθουσα διδασκαλίας σε θέατρο. Μια 

σχολική αίθουσα με καρέκλες και θρανία είναι ο πλέον ακατάλληλος χώρος για το 

θεατρικό παιχνίδι αφού όχι μόνο εμποδίζει την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση 

των παιδιών αλλά ταυτόχρονα αποτελεί κι έναν επικίνδυνο για τη σωματική τους 

ακεραιότητα χώρο.

Η απουσία λοιπόν ενός ελκυστικού χώρου αποτελεί την βασικότερη αιτία της 

μη σωστής διεξαγωγής του θεατρικού παιχνιδιού. Τα παιδιά, έχοντας ήδη διανύσει 

ένα πεντάωρο ή εξάωρο πρωινό πρόγραμμα, δεν είναι διατεθειμένα να παραμείνουν 

ξανά στη σχολική τους τάξη. Αυτό που έχουν ανάγκη είναι να εκτονωθούν, να 

τρέξουν, να νιώσουν πιο «ζωντανά». Έτσι, η προοπτική ενός μαθήματος που θα 

διεξαχθεί στη γεμάτη περιορισμούς σχολική αίθουσα όχι μόνο δεν προκαλεί το 

ενδιαφέρον τους, αντίθετα, πολλές φορές δημιουργεί μια τελείως αρνητική εικόνα για 

τη θεατρική αγωγή.

Η έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και του χρόνου που απαιτείται 

για να ολοκληρωθούν οι φάσεις του θεατρικού παιχνιδιού, αποτελούν επίσης 

ανασταλτικούς παράγοντες. Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν όλα τα στοιχεία της 

θεατρικής δραστηριότητας σε δύο διδακτικές ώρες των 35 λεπτών την εβδομάδα.
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Πολλές φορές το ενδιαφέρον των παιδιών χάνεται, όταν -λόγω πίεσης χρόνου- ο 

εμψυχωτής φέρνει έτοιμο υλικό, αφήνοντας έτσι τα παιδιά έξω από τη διαδικασία της 

δημιουργίας.

2,1.2 Το παιχνίδι στην εκπαίδευση της Ευρώπης

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα το παιχνίδι ανυψώθηκε στην εκπαίδευση 

των πρώτων χρόνων στην Ευρώπη. Πολλοί εκπαιδευτικοί κι ερευνητές υπογράμμισαν 

την αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού και υποστήριξαν την 

αναγκαιότητα του να περιληφθεί το παιχνίδι στο εκπαιδευτικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση παιδιών 3-7 ετών υιοθέτησε μια προσέγγιση που 

εκμεταλλευόταν το παιχνίδι σ’ όλες του τις εκδηλώσεις. Παρόλα αυτά το παιχνίδι 

έτεινε να περιοριστεί στις τάξεις κυρίως του νηπιαγωγείου, καθώς μόλις τα παιδιά 

έφταναν την ηλικία των 7 οι απαιτήσεις του σχολείου γινόταν πιο σοβαρές και το 

παιχνίδι εξαφανιζόταν (Hall και Robinson, 1995).

2.1.3 Η θέση του θεατρικού παιχνιδιού στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλίας

Οι Hall και Robinson (1995) αναφέρουν πως μόλις το 1989 η πρώτη 

αναθεώρηση του Αγγλικού αναλυτικού προγράμματος έκανε σαφή αναφορά στη 

σχέση μεταξύ παιχνιδιού και γραμματισμού. Μέχρι τότε το παιχνίδι ήταν παιχνίδι, 

ενώ η γραφή και ο γραμματισμός γενικότερα, ήταν «δουλειά». Η Αγγλία ήταν η 

πρώτη χώρα που νομοθέτησε πως τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν εκπαιδευτικές 

εμπειρίες που να συνδέουν το παιχνίδι με το γραμματισμό.

Η αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος έχει αναγνωρίσει τη 

δραματοποίηση ως μια σημαντική παράμετρο της εκπαίδευσης, η ύπαρξη ωστόσο του 

δράματος στο Αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα φαίνεται πως αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της γλωσσικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη Hendy (1996). Η συγγραφέας αναφέρει 

έρευνες που αποδεικνύουν τη μεγάλη σημασία του παιχνιδιού ρόλων στην αύξηση 

του επιπέδου γραμματισμού στα μικρά παιδιά. Θεωρεί όμως πως η χρήση του
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δραματικού παιχνιδιού δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη γλώσσα, αντίθετα να 

διατρέχει όλα τα προγράμματα σπουδών, καθώς μπορεί να χρησιμεύσει σε μαθήματα 

που απαιτούν από τα παιδιά να κάνουν έρευνα και να συζητήσουν κατόπιν τις 

παρατηρήσεις και τα ευρήματά τους (πχ μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία).

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγγλίας χρησιμοποιεί τον όρο 

«αυτοσχεδιασμός» ως μέσο για τη δραματική δραστηριότητα. Η Hendy (1996:107) 

επιχειρεί έναν ορισμό του: πρόκειται για μια ενεργητική μέθοδο δουλειάς που απαιτεί 

τόσο από τα παιδιά όσο κι από το δάσκαλο να μπουν σ’ έναν φανταστικό κόσμο, στον 

οποίο θα μπορέσουν: να εξερευνήσουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές και σχέσεις, να 

έχουν μια από πρώτο χέρι εμπειρία γεγονότων και ιδεών, να έχουν μια αληθινή 

ανάγκη να μιλήσουν και να ακούσουν, να λύσουν προβλήματα και να πάρουν 

αποφάσεις.

2.1.4 Το θεατρικό παιχνίδι στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου

Η ιδέα της χρησιμοποίησης του δράματος ως μέσο διδασκαλίας ή ως μεθόδου 

για μάθηση έχει εισαχθεί στα σχολεία της Κύπρου εδώ και αρκετά χρόνια. Το δράμα 

δεν θεωρείται πια ένα αυτόνομο μάθημα τέχνης, αλλά αντίθετα ένα εκπαιδευτικό 

«εργαλείο», ένα μέσο μάθησης για τη λύση προβλημάτων, για τη λήψη αποφάσεων 

και για την ομαδική εργασία (Σέργη,1987).

Παρά τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού, αυτό αντιμετωπίζεται ακόμη 

σε μεγάλο βαθμό ως μη- εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρείται, δηλαδή, καλό για τα 

πολύ μικρά παιδιά και για χώρους έξω από το σχολείο. Ωστόσο, αρκετές έρευνες 

υπογραμμίζουν πώς το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να δώσει ευκαιρίες για παραγωγή όχι 

μόνο προφορικού αλλά και γραπτού λόγου και σε μικρότερες ηλικίες. Εξυπηρετώντας 

τους σκοπούς του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να μπουν σε διαδικασίες παραγωγής 

αυθεντικών κειμένων και ν’ αναπτύξουν ικανότητες ώστε να μπορούν να επιλύουν 

προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.
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2.2 Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη του 

γραμματισμού

Ζούμε σε μια εποχή που ο γραπτός λόγος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. 

Εφημερίδες, περιοδικά, πινακίδες, αφίσες, αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς 

μας. Τα παιδιά αναπόφευκτα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, καθώς 

βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένα στο γραπτό λόγο, μέσα στο περιβάλλον που ζουν, 

είτε στο σπίτι, είτε στο παιχνίδι, στο δρόμο ή στο σχολείο.

Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις των μικρών παιδιών με το περιβάλλον τους, 

συμβάλλουν στην εκμάθηση της γλώσσας. Παράλληλα όμως με την προφορική 

γλώσσα, αναπτύσσεται και ο γραμματισμός (για το γραμματισμό γίνεται εκτενέστερη 

αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο). Τα παιδιά κάνουν συσχετισμούς ανάμεσα στα 

πράγματα που ακούνε και βλέπουν σε σχέση με αυτά που διαβάζουν.

Η γλώσσα είναι μέσο κι εργαλείο μάθησης όλων σχεδόν των αντικειμένων 

του σχολικού προγράμματος. Κατά συνέπεια, η μάθηση στο σχολείο στρέφεται γύρω 

από το γραμματισμό. Ο γραμματισμός είναι κύριο αντικείμενο διδασκαλίας και 

μάθησης στο σχολικό χώρο. Κύριος σκοπός του σχολείου είναι να μάθει το παιδί να 

γράφει και να διαβάζει ενώ άλλοι στόχοι του σχολείου εξαρτώνται πολύ από αυτές τις 

ικανότητες. Έτσι, δραστηριότητες όπως το παιχνίδι θεωρούνται δευτερεύουσες. 

Πράγματι, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ακόμη στην αυστηρά ακαδημαϊκή 

μορφή του σχολείου, όπου η γραφή, η ανάγνωση και η αριθμητική είναι υψίστης 

σημασίας. Δεν θεωρούν πως το παιχνίδι μπορεί να είναι ευεργετικό στην μάθηση ενός 

παιδιού.

Η δραματοποίηση ως εργαλείο μάθησης

Η δραματοποίηση, ωστόσο, παρέχει ένα είδος ενεργοποίησης κι ερεθίσματος 

για περαιτέρω μάθηση, πράγμα που πολλές φορές είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε 

κανονικές δραστηριότητες τάξης. Τροφοδοτεί την ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση 

κι οδηγεί τα παιδιά στη βιβλιοθήκη ή σε άλλες πηγές υλικού, ψάχνοντας για 

γεγονότα. Εμπνέει την ποίηση, τις ιστορίες και διάφορες μορφές δημιουργικού
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γραψίματος και παρέχει, γενικά, πλαίσια για τις πολλές και ποικίλες χρήσεις του 

γραπτού κόσμου- διαφημίσεις, αφίσες, λογαριασμούς κλπ (Geoffrey, 1988).

Ο Geoffrey (1988) αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές 

εκπαιδευτικές προτάσεις, οι οποίες τοποθετούν τη δραματοποίηση στο κέντρο των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων. Αντί όμως για τη διδασκαλία της δραματοποίησης η 

έμφαση δίνεται τώρα στη μάθηση, μέσω της δραματοποίησης. Παρατηρεί πως οι 

δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων έχουν γνώση της μεγάλης αξίας της δραματικής 

τέχνης ως δραστηριότητας, πολλοί ωστόσο είναι ανασφαλείς ως προς το πώς να τη 

χειριστούν, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο διαδεδομένη όσο θα έπρεπε.

Ο ίδιος εξηγεί πώς ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τη δραματοποίηση στη 

διδασκαλία του: Δουλεύοντας σε μια τάξη μαθητών 7-11 ετών, με μαθησιακές 

δυσκολίες, παρατήρησε πως οι μαθητές αυτοί μπορούσαν να ακολουθήσουν- χωρίς 

να υστερούν- τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, σε δραστηριότητες 

δραματοποίησης. Η δραματική τέχνη δεν απαιτεί δεξιοτεχνία ούτε ιδιαίτερες γνώσεις. 

Κάθε παιδί κατέχει σχεδόν από τη γέννησή του όλα τα απαραίτητα προσόντα.

Από τότε χρησιμοποιεί συνεχώς τη δραματοποίηση ως μέσο που θα εμπλέξει 

τα παιδιά σε ποικίλες δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται κι αυτή 

του γραμματισμού. Τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες 

προκειμένου να δημιουργήσουν τα ίδια την ιστορία που θα δραματοποιήσουν. 

Προσποιούμενοι κάποιον άλλο τα παιδιά δίνουν τις δικές τους ερμηνείες κι απόψεις 

βασιζόμενοι στη γνώση και την εμπειρία τους. Οι λύσεις δίνονται από τους ίδιους 

τους μαθητές, ενώ τις περισσότερες φορές τα παιδιά δημιουργούν τα ίδια τον 

εξοπλισμό και τα σκηνικά που θα τους χρειαστούν, μπαίνοντας έτσι στη διαδικασία 

της γραφής και της ανάγνωσης.

Ο συγγραφέας αναφέρει δύο τέτοια παραδείγματα: στην περίπτωση της 

δραματοποίησης των «κόκκινων ινδιάνων» τα παιδιά χρειάστηκε να ονοματίσουν και 

να δημιουργήσουν διακριτικά γνωρίσματα της κάθε φυλής και των μελών της, ενώ 

στην περίπτωση που το θέμα του θεατρικού παιχνιδιού αποτέλεσε το σούπερ μάρκετ, 

η δημιουργία των πάγκων και των προϊόντων ενέπλεξε τους μαθητές σε διαδικασίες 

γραφής.

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ποικίλες 

δραστηριότητες γραμματισμού και στο project που εφάρμοσαν οι Hall και Robinson 

(1995) ,το οποίο αφορούσε στη δημιουργία ενός γκαράζ. Οι μαθητές, ηλικίας 4 !4 -
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5 Vi ετών, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον κι εργάστηκαν με συνέπεια και μεθοδικότητα. 

Κάποιες από τις δραστηριότητες περιελάμβαναν:

Να γράψουν ένα κείμενο ζητώντας άδεια λειτουργίας του γκαράζ.

Να διαβάσουν γράμματα παραπόνων για τη λειτουργία του.

Να γράψουν ταμπέλες με τα υλικά του γκαράζ.

Να γράψουν κανόνες λειτουργίας του γκαράζ.

Να διαβάσουν και να απαντήσουν σε γράμμα μιας τυφλής κυρίας για τον 

τρόπο χρήσης του.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη στενή σχέση του δραματικού 

παιχνιδιού με το γραμματισμό. Τα παιδιά δεν είχαν πολλές φορές συνείδηση πως 

εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες αφού τα κείμενα που παρήγαγαν γινόταν για 

λογαριασμό του παιχνιδιού τους. Οι μαθητές ήρθαν πολλές φορές μπροστά σε 

προβληματικές καταστάσεις για τις οποίες έπρεπε να δώσουν λύσεις. Και το 

κυριότερο, έπρεπε να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, δηλαδή να 

επιχειρηματολογήσουν.

Σε άλλη έρευνα (Wilkinson, 1996) τα παιδιά έφτιαξαν ένα ταχυδρομείο. 

Υπήρξε έτσι μια αυθεντική ευκαιρία για ν’ αλληλογραφήσει ένα παιδί με κάποιο 

άλλο, κάτι το οποίο αναμφισβήτητα κινητοποίησε τους μαθητές να γράψουν και 

επηρέασε την ποιότητα των γραπτών που παρήγαγαν. Δραστηριότητες γραφής κατά 

τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού είναι σημαντικές καθώς τα παιδιά γράφουν σε 

αυθεντικές καταστάσεις, έτσι ώστε το παιχνίδι τους αντανακλά τους σκοπούς για τους 

οποίους η γραφή χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξήγαγε η Linda Pickett (2002) 

αναδείχθηκαν πολλά γεγονότα γραμματισμού στο πλαίσιο του δραματικού 

παιχνιδιού. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα παιδιά πράγματι, διάβασαν και έγραψαν ενώ 

έπαιζαν. Το παιχνίδι τους περιελάμβανε πολλές από τις δραστηριότητες και τις 

συνθήκες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την εκμάθηση του γραμματισμού, 

καθώς εξάσκησαν ικανότητες και εφάρμοσαν έννοιες τις οποίες έμαθαν κατά τη 

διάρκεια των τυπικών μαθημάτων γραμματισμού.

Τα παιδιά συνέθεσαν και έγραψαν γράμματα μεταξύ τους, μοιράστηκαν 

πληροφορίες καθώς διάβαζαν δύσκολη γραφή, βοηθήθηκαν μεταξύ τους για το 

συλλαβισμό, υπαγόρευσαν κείμενα σε άλλους, μοιράστηκαν ιστορίες καθώς διάβαζαν
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μαζί, και χρησιμοποίησαν τη γραφή για να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά ή να 

παράσχουν οδηγίες

Στην έρευνα των Grumpier & Schneider (2002) παιδιά τη Β’ και της Γ’ 

Δημοτικού μελέτησαν το θέμα των μεταναστών. Αρχικά διάβασαν κείμενα για τη 

ζωή των μεταναστών και στη συνέχεια δημιούργησαν «σκηνές» από τη ζωή τους 

(των μεταναστών). Επιπρόθετα, κατασκεύασαν γραπτά κείμενα για τους μετανάστες, 

όπως διαβατήρια και φωτογραφικά άλμπουμ. Διάβασαν βιβλία -επιστημονικά και μη- 

και δημιούργησαν ντοκυμαντέρ για τη ζωή των μεταναστών.

Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές έμαθαν όχι μόνο για τις εμπειρίες των 

μεταναστών αλλά και να γράφουν βλέποντας μέσα από την οπτική των άλλων, να 

γράφουν για ποικίλους σκοπούς και να γράφουν μέσα από διαφορετικά κειμενικά 

είδη. Τα παιδιά κατανόησαν βαθύτερα το ρόλο και τη σχέση που μπορεί να έχει η 

γραφή στη ζωή τους (Schneider & Jackson, 2000).
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2.3. Ο ρόλος του δασκάλου

Στη σχετική βιβλιογραφία για το θέμα του θεατρικού παιχνιδιού, αλλά και σε 

οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό, τονίζεται ιδιαίτερα η θέση του 

εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει να εμπλακεί σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Ο ρόλος 

του εμψυχωτή- εκπαιδευτικού έγκειται στο να διδάσκει παίζοντας ο ίδιος θεατρικό 

παιχνίδι στα ή με τα παιδιά. Αν συνεχίσει την παράδοση να διδάσκει το θεατρικό 

παιχνίδι σαν ένα άλλο μάθημα στην τάξη, θ’ αποτύχει παρατηρεί ο Κουρετζής 

(1991). Σκοπός είναι η θεατρική αγωγή να μη γίνει ένα ακόμη «μάθημα», αλλά μια 

δημιουργική δραστηριότητα (Γιάνναρης,1995).

Ο δάσκαλος είναι φίλος, μέλος της ομάδας. Δίνει κίνητρα στα παιδιά, 

παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους και τα καθοδηγεί αντί να τα διευθύνει. Δεν 

επιβάλλει τη δική του γνώμη, γίνεται ίδιος με τα παιδιά. «Παύει να είναι ένας 

στερεότυπος αγωγός γνωστικής ύλης και μετατρέπεται σ’ έναν εμψυχωτή» 

(Κουρετζής, 1991:33).

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να απαρνηθεί τον κλασικό του ρόλο. Οφείλει να 

γίνει ένας από τους ρόλους της ιστορίας. Δεν είναι αυτός που ξέρει πάντα την 

αλήθεια ή τη σωστή απάντηση ή τη λύση. Τα παιδιά μπορούν να τον ανακρίνουν, να 

τον αμφισβητήσουν, ακόμη και να τον αγνοήσουν. Οι ερωτήσεις από την πλευρά του 

δασκάλου δε στοχεύουν να εξετάσουν ποιος είναι πιο παρατηρητικός, ποιος εκφράζει 

σωστές απόψεις, ποιος δεν κάνει λάθη κλπ. Οι ερωτήσεις αποσκοπούν μόνο να 

κεντρίσουν τη φαντασία των παιδιών και να τα βοηθήσουν να εκφραστούν. Γι’ αυτό 

και κάθε άποψη πρέπει όχι μόνο να λαμβάνεται υπόψη, αλλά να θεωρείται ορθή, όσο 

παράλογη κι αν είναι. Η αναθεώρησή της θα προκόψει μέσα από τη συζήτηση των 

ίδιων των παιδιών μεταξύ τους (Geoffrey, 1988).

Κάθε παρεμβολή από το δάσκαλο παραλλάσσει τις μαθησιακές ευκαιρίες και 

τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα (Baldwin and Hendy, 1994). Είναι σημαντικό 

για τα παιδιά να νιώθουν πως τους ανήκει κατά ένα μεγάλο μέρος η ιστορία και πως η 

συνεισφορά τους στο δραματικό παιχνίδι εκτιμάται κι αναγνωρίζεται. Οι παρεμβάσεις 

μπορούν να προσθέσουν και τη διάσταση της επιμονής και της συνέπειας: αυτό που 

λένε και κάνουν τα παιδιά μπορεί ν’ αμφισβητηθεί και να αναλυθεί όχι μόνο από 

κάποιον ενήλικα αλλά κι από τα ίδια τα παιδιά.
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Ο δάσκαλος- εμψυχωτής συμμετέχει, δεν εξουσιάζει. Ακολουθεί τα παιδιά 

χωρίς να ασκεί κριτική και έλεγχο, δε μένει αμέτοχος στα δρώμενα, αντίθετα, είναι 

συνδημιουργός του παιχνιδιού. Η δράση του απλώνεται σε πολλά επίπεδα: στο 

παιδαγωγικό (επινοεί τρόπους ώστε τα παιδιά ν’ ανακαλύψουν κώδικες επικοινωνίας 

κι έκφρασης), το θεατρικό (βοηθά τα παιδιά ν’ ανακαλύψουν το παιχνίδι των ρόλων) 

και το ψυχολογικό (φροντίζει ώστε τα παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια κι 

εμπιστοσύνη) (Κουρετζής, 1991).
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3. Η ΧΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

3.1 Από το γραμματισμό στον πολυγραμματισμό

Αναφορικά με τον όρο «γραμματισμός» (literacy) έχουν διατυπωθεί πολλοί 

ορισμοί. Εκτός από το στοιχειώδη ορισμό του ως «ικανότητας γραφής και 

ανάγνωσης» στην επιστημονική κοινότητα που ασχολείται μ’ αυτόν δεν υπάρχει 

ομοφωνία ως προς τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει (Παπούλια- Τζελέπη, 2000). Ο 

Baynham τονίζει πως «δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί να οριστεί εύκολα και 

ξεκάθαρα.. .κάθε ορισμός είναι πιθανόν να αμφισβητηθεί» (2000:17).

Η «διαμάχη» γύρω από το γραμματισμό αποδίδεται σύμφωνα με τον Barton 

(1994) στις διαφορετικές ερμηνείες που δίνει καθένας γι’ αυτόν. Ο επιχειρηματίας 

αναφέρεται στην έλλειψη γραμματισμού του εργατικού δυναμικού. Ο πολιτικός θέλει 

να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό. Ο δάσκαλος διαγνώσκει δυσκολίες στην 

ανάγνωση, ενώ οι νηπιαγωγοί παρακολουθούν την ανάδυση του γραμματισμού. Όλοι 

όμως, έχουν διαφορετικές θεωρίες για το γραμματισμό, διαφορετικές απόψεις για το 

«πρόβλημα» και για το τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό.

Μια άλλη προσέγγιση είναι να δούμε το γραμματισμό ως πρόσβαση στη 

γνώση και την πληροφορία. Το να είσαι εγγράμματος σημαίνει να’ χεις πρόσβαση 

στον κόσμο των βιβλίων και σε κάθε είδους πηγή πληροφόρησης. Έτσι, μιλάμε για 

οπτικό γραμματισμό, πολιτικό γραμματισμό, οικονομικό γραμματισμό κλπ 

(Barton, 1994). Ο γραμματισμός ωστόσο είναι ενσωματωμένος σε καθημερινές 

δραστηριότητες των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν αυτοί διαβάζουν ή γράφουν 

συστηματικά.

Κατά τον Freire (1987) πρόκειται για μια διαδικασία προς τη 

συνειδητοποίηση (conscientization), που περιλαμβάνει περισσότερο την «ανάγνωση 

του κόσμου» (world), παρά την «ανάγνωση της λέξης» (word) . Σύμφωνα με τον 

Halliday (1996), ο γραμματισμός είναι μια διαδικασία - περισσότερο κατάκτησης 

παρά ανάγνωσης- των «υψηλότερων» μορφών της γλώσσας, που χρησιμοποιούνται 

στο γραπτό λόγο και του συστήματος των κοινωνικών αξιών που τις συνοδεύουν 

(Κονδύλη- Στελλάκης,2006).

Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε ο ορισμός που δίνει η Αυστραλιανή 

Πολιτική για τη Γλώσσα και το Γραμματισμό (Australian Language and Literacy
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Policy, 1991), ως ο πλέον ευρύς, περιεκτικός και εύστοχος (Lokan, Withers, Mellor, 

Batten, McQueen & Carthy,1995· Winch, Johnston, Holliday, Ljungdahl, March, 

2001. Έμμεση αναφορά στο: Κονδύλη,Μ.-Στελλάκης, Ν, 2006:162):

«Γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να 

χρησιμοποιεί γραπτές πληροφορίες, καθώς και να γράφει κατάλληλα σε ποικιλία 

συμφραζομένων. Ο γραμματισμός χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της γνώσης και 

της κατανόησης, την επίτευξη προσωπικής ανάπτυξης και την αποτελεσματική 

λειτουργία στην κοινωνία μας. Ο γραμματισμός περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση 

των αριθμών και των βασικών μαθηματικών συμβόλων, καθώς και των συμβόλων 

που υπάρχουν στα κείμενα. Ο γραμματισμός περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της 

ομιλίας, της ακρόασης, της κριτικής σκέψης με την ανάγνωση και τη γραφή. Ο 

λειτουργικός γραμματισμός έχει στόχους, είναι ελαστικός και δυναμικός και 

συνεχίζει να αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου».

Οι Scribner και Cole (1981) λένε χαρακτηριστικά: «προσεγγίζουμε το 

γραμματισμό ως σύνολο κοινωνικά οργανωμένων πρακτικών που κάνουν χρήση ενός 

συμβολικού συστήματος. Ο γραμματισμός δεν είναι απλά να ξέρεις πώς να διαβάζεις 

και να γράφεις μια συγκεκριμένη γραφή, αλλά να εφαρμόζεις αυτή τη γνώση για 

συγκεκριμένους σκοπούς σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα».

Στα εκπαιδευτικά συστήματα της Αυστραλίας πιστεύεται πως τα σχολεία 

πρέπει να εφοδιάσουν όλα τα παιδιά που εισέρχονται στην εκπαίδευση με βασικές 

ικανότητες γραμματισμού και αριθμητικής: είναι στα πρώτα χρόνια του σχολείου που 

όλα τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν για ν’ αποκτήσουν θεμελιώδεις ικανότητες που 

θα τα βάλουν στο μονοπάτι της επιτυχίας της γραφής και της ανάγνωσης. Με βάση 

αυτό, η πολιτική της κυβέρνησης για τη βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού στην 

Αυστραλία επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι η 

παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μικρά παιδιά του δημοτικού, μια τέτοια 

προσέγγιση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας.

Ο αποτελεσματικός γραμματισμός απαιτεί την ικανότητα να διαβάζεις και να 

χρησιμοποιείς γραπτές πληροφορίες, να γράφεις κατάλληλα σε μια ευρεία κλίμακα 

συμφραζομένων, για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς και να επικοινωνείς με μια 

ποικιλία κοινού. Σχετίζεται ολοκληρωτικά με τη μάθηση σ’ όλες τις περιοχές του 

αναλυτικού προγράμματος κι εμπλέκει όλα τα άτομα στην ανάπτύξη γνώσης και 

κατανόησης. Η ανάγνωση και η γραφή, όταν αλληλεπιδρούν με την ομιλία, την ακοή
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και την κριτική σκέψη, αποτελούν πολύτιμες πλευρές του γραμματισμού στη 

σύγχρονη ζωή.

Η έννοια του γραμματισμού είναι συγκρίσιμη, αν και ευρύτερη, με την έννοια 

του αλφαβητισμού, η οποία χρησιμοποιούνταν παλιότερα σε σχέση με την εκμάθηση 

της ανάγνωσης και της γραφής. Σήμερα, στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, το 

επίπεδο του γραμματισμού των πολιτών συνδέεται άμεσα με τις ικανότητάς τους να 

λειτουργούν αποτελεσματικά σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις, κατανοώντας, 

παράγοντας και αντιμετωπίζοντας κριτικά διάφορα είδη κειμένων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται και άρα θεωρούνται απαραίτητα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο (Αρχάκης, 2005:39).

Την έννοια του «γραμματισμού» προεκτείνει δυναμικά εκείνη των 

«πολυγραμματισμών» (multiliteracies). Ως όρος δημιουργήθηκε το 1994 από την 

ομάδα The New London Group. Στο πρώτο τους κείμενο, που δημοσιεύτηκε το 1996, 

επινόησαν το συγκεκριμένο όρο για να περιγράφουν δύο επιχειρήματα που 

σχετίζονται με τη νέα πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα: το ένα αφορά στην 

αύξουσα σημασία της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και το άλλο στην 

επίδραση των νέων τεχνολογιών. Η έννοια των «πολυγραμματισμών» υποδηλώνει 

την ποικιλία των μορφών κειμένου (Γκουτρουμανίδου,2006:202).

Όπως σημειώνει ο Χατζησαββίδης (2006 α), μέσω του νέου αυτού πλαισίου 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων 

για την κατανόηση κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την 

παραγωγή νοήματος και λόγων που παράγονται σε πολυμορφικά και 

πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Ο πολυγραμματισμός μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματική έννοια του 

γραμματισμού. Αποσκοπεί στην πρόσθετη κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών με 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επεξεργασία ποικίλων κειμενικών ειδών, 

συγκροτημένων από ένα ευρύ φάσμα μέσων (ακουστικών, οπτικών, νευματικών, 

ηλεκτρονικών), αλλά και πολιτισμικών πηγών και γλωσσικών κωδίκων στο πλαίσιο 

μιας πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας (Αρχάκης, 2005).

Η έννοια του πολυγραμματισμού οδήγησε και στη δημιουργία της 

παιδαγωγικής του πολυγραμματισμού. Βασικές παραδοχές αυτής είναι η πολυμορφία 

στα σύγχρονα κείμενα και στο σύγχρονο κόσμο και η συχνή και ταχύτατη αλλαγή του 

περιβάλλοντος κόσμου, μέσα στον οποίο κινείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Γι’ αυτό η 

μάθηση για την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών αποτελεί μια πολύμορφη και
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πολυτροπική διαδικασία, κατά την οποία το άτομο αναδιαμορφώνει συνεχώς τον ίδιο 

του τον εαυτό, καθώς και μια πράξη συνεχούς δημιουργίας και μετασχηματισμού των 

σημείων και των κειμένων ανάλογα με τα υφιστάμενα στον περιβάλλοντα μαθησιακό 

και κοινωνικό χώρο δεδομένα και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες 

των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία (εκπαιδευτικοί και μαθητές) 

(Χατζησαββίδης 2006 β).

Ο άξονας στον οποίο θα πρέπει να κινηθεί η εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας 

παιδαγωγικής (πολύ)γραμματισμού είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας 

των παιδιών μέσω της συσχέτισης κειμένων και σύγχρονων, αναγνωρίσιμων 

κοινωνικά, επικοινωνιακών περιστάσεων και της επεξεργασίας αυτής της συσχέτισης 

με διάφορους τρόπους ανάλυσης (Αρχάκης, 2005).
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3.2 Κείμενο και κειμενικό είδος

Στις σύγχρονες πολυφωνικές κοινωνίες, όπου υπάρχει καταιγισμός 

πληροφοριών και ποικιλία μέσων για την πρόσβαση σ’ αυτές, καθίσταται επιτακτική 

η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σκοπών της γλωσσικής εκπαίδευσης που 

παρέχεται στο σύγχρονο σχολείο, προκειμένου αυτό να προωθεί διαδικασίες κριτικής 

προσέγγισης των διαφόρων τύπων λόγου και των κειμενικών ειδών με τα οποία 

έρχονται σε επαφή οι μαθητές μέσα από τα ποικίλα συστήματα επικοινωνίας που 

διαμορφώνονται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης (Κέκια,2006).

Το κείμενο- σύμφωνα με τον Kress - είναι εκείνο το οποίο αποτελεί τη 

σημαίνουσα μονάδα της γλώσσας, ανεξάρτητα από το αν το αντιμετωπίζουμε στην 

αισθητική, κοινωνική ή εκπαιδευτική του διάσταση. Κάθε κείμενο διαμορφώνεται 

από τον λόγο στον οποίο εντάσσεται, εγγράφοντας κοινωνικές περιστάσεις 

επικοινωνίας στις περιστάσεις αυτές (Μητσικοπούλου,2006).

Ο Αρχάκης (2005) φαίνεται να μην υιοθετεί την έννοια του κειμένου ως μιας 

απλής ακολουθίας ορθών προτάσεων, μέσω των οποίων κωδικοποιείται ένα μήνυμα. 

Μια τέτοια προσέγγιση διαφοροποιεί το κείμενο από την πρόταση μόνο ποσοτικά, ως 

άθροισμα προτάσεων, και όχι ποιοτικά. Αντίθετα, προσδιορίζει την έννοια κείμενο 

τόσο ως διαδικασία συγκρότησης όσο και ως προϊόν ερμηνείας, λέγοντας ότι 

πρόκειται για μια συγκεκριμένη γλωσσική χρήση, για μια ενότητα λόγου με 

λειτουργικό χαρακτήρα. Η γλώσσα που πραγματώνεται μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο συμφραζομένων, εκφέρεται μ’ ένα συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως κάθε 

ενότητα λόγου (προφορικού ή γραπτού λόγου) που παίζει κάποιο ρόλο σε ένα πλαίσιο 

συμφραζομένων (πχ επιχειρεί να πληροφορήσει κάποιον, να ρωτήσει κάτι, να πείσει 

για κάτι) θα το θεωρούμε κείμενο (Halliday & Hasan, 1985: 10).

Κατά συνέπεια, δεν κάνουμε λόγο για ένα κείμενο, αλλά για «είδη» κειμένων. 

Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για «κειμενικά είδη» (genre), όρος που αναφέρεται σε 

κείμενα που το καθένα τους εμπίπτει σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε τη συνέντευξη, τη διαφήμιση, το άρθρο εφημερίδας, το 

διήγημα, τις οδηγίες χρήσης ενός αντικειμένου, το βιβλίο δρομολογίων κλπ 

(Μητσικοπούλου,2006).

Τα κειμενικά είδη είναι κοινωνικά δομημένες συμβάσεις γραφής: είναι οι 

αποδεκτές συμβάσεις για να κάνουμε πράγματα, που συνδέονται με τους σκοπούς
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των συγγραφέων (Barton, 1994). Ο David Lee (2001) δίνει τη δική του ερμηνεία για 

το κειμενικό είδος: «η αίσθησή μου είναι πως το κειμενικό είδος είναι το επίπεδο 

κατηγοριοποίησης των κειμένων, το οποίο είναι θεωρητικά και παιδαγωγικά πιο 

χρήσιμο και πιο πρακτικό για να δουλέψει κανείς».

Η προσέγγιση των κειμενικών ειδών αποστασιοποιείται τόσο από τις 

παραδοσιακές όσο και από τις προοδευτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 

κυριάρχησαν επί χρόνια στην εκπαίδευση και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο 

παράδειγμα για την εκπαίδευση στο γραμματισμό στο σύγχρονο σχολείο, 

συνδυάζοντας πορίσματα ερευνών που έχουν διατυπωθεί κυρίως στους 

διεπιστημονικούς κλάδους της Κοινωνιογλωσσολογίας, της Κειμενογλωσσολογίας, 

της Ανάλυσης Συνεχούς Λόγου και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, αλλά και 

αξιοποιώντας παραλλήλως θεωρητικές θέσεις των Επιστημών της Αγωγής και των 

συναφών με αυτές Κοινωνικών Επιστημών (κυρίως της Κοινωνικογνωστικής 

Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας).

Υπάρχουν τρεις βασικές σχολές που αναπτύσσουν τη θεωρία τους γύρω από 

τα κειμενικά είδη:

-η Σχολή του Σίδνεϋ

-η Σχολή της Αγγλικής για Συγκεκριμένους Σκοπούς 

-η Σχολή της Νέας Ρητορικής

Η Αυστραλία είναι το μέρος στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν επιτύχει 

περισσότερο να εφαρμόσουν τη θεωρία και την έρευνα των κειμενικών ειδών στην 

παιδαγωγική. Ένας αριθμός θεωρητικών κι ερευνητών, μεταξύ των οποίων οι Martin, 

Cristie, Feez, έχουν δουλέψει με δασκάλους για να δημιουργήσουν μια παιδαγωγική 

που να βασίζεται στα κειμενικά είδη, συνεπή με τη Συστημική Λειτουργική 

Γλωσσολογία, που έχει τις ρίζες της στον Michael Halliday. Το κείμενο νοείται πως 

λειτουργεί στα συμφραζόμενα, όπου τα συμφραζόμενα νοούνται πως λειτουργούν σε 

δύο επίπεδα:

-σε επίπεδο ύφους

-σε επίπεδο κειμενικών ειδών

Μια ευρέως αποδεκτή εκπαιδευτική θεωρία που συναντά κανείς στα σχολικά 

αναλυτικά προγράμματα του Σίδνεϋ είναι ο κύκλος «διδασκαλία- μάθηση», στον 

οποίο οι δάσκαλοι πρώτα παίρνουν ως παράδειγμα κείμενα από ένα κειμενικό είδος
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και συζητούν τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια αναθέτουν στους μαθητές να 

εξερευνήσουν τους κοινωνικούς σκοπούς του κειμενικού είδους. Καθώς οι μαθητές 

νιώθουν πιο άνετα με συγκεκριμένους τύπους κειμένων αυξάνεται η ανεξαρτησία 

τους κι ενθαρρύνονται να πραγματευτούν τη δομή και το περιεχόμενο των κειμένων 

(Johns,2002).

Η Σχολή της Αγγλικής για Συγκεκριμένους Σκοπούς είναι ίσως δύσκολο να 

διαχωριστεί από τα άλλα θεωρητικά ρεύματα, καθώς πολλοί μελετητές της, ιδιαίτερα 

στη Βόρεια Αμερική, προέρχονται από τη Σχολή της Νέας Ρητορικής και τη 

Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία. Επιπλέον, ένας άλλος λόγος είναι το γεγονός 

πως οι παιδαγωγικές του κινήματος βασίζονται στην αξιολόγηση τοπικών αναγκών. 

Σε κάποια συμφραζόμενα, ειδικότερα σε περιβάλλοντα όπου η Αγγλική είναι δεύτερη 

γλώσσα, η έμφαση στη διδασκαλία και την εξέταση συνεχίζει να δίνεται σχεδόν 

αποκλειστικά στη γραμματική ή το λεξιλόγιο1 σε άλλα σε μια συγκεκριμένη 

ικανότητα όπως το διάβασμα και σε άλλα σε ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, όπως 

για παράδειγμα μια επιστημονική ανακοίνωση (Johns,2002).

Οι θεωρητικοί της Σχολής της Νέας Ρητορικής πιστεύουν πως τα κειμενικά 

είδη είναι πολύ περίπλοκα και ποικίλα, για να τα πάρει κανείς από την αυθεντική τους 

ρητορική θέση και να τα διδάξει στην τάξη (Freedman, 1994). Ισχυρίζονται πως οι 

πιο αυθεντικές μορφές γραφής κι ανάγνωσης είναι διαλογικές, με την έννοια ότι όλα 

τα σχετικά κείμενα βρίσκονται σε μια συνεχή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

(Johns,2002:9).

Σύμφωνα με τον Vijay Bhatia οι διακριτές διαφορές μεταξύ της Σχολής του 

Σίδνεϋ και της Αγγλικής για Συγκεκριμένους Σκοπούς βρίσκονται στις αρχές των 

αναλυτικών προγραμμάτων, αν δηλαδή αυτά ξεκινούν με κειμενικούς σκοπούς 

(Σχολή του Σίδνεϋ) ή με ατομικά, αναγνωρίσιμα από την κάθε κοινότητα κειμενικά 

είδη (Αγγλική για συγκεκριμένους σκοπούς) (Johns,2002).

Στην εργασία μας υιοθετήθηκε η θεωρία των κειμενικών ειδών της σχολής 

του Σίδνεϋ, που, όπως αναφέραμε, στηρίζεται στις αρχές της συστημικής- 

λειτουργικής γλωσσολογίας. Το κειμενικό είδος προσεγγίστηκε ως κοινωνική πάνω 

απ’ όλα διαδικασία, αφού αποτυπώνει τα νοήματα που κατασκευάζουν οι άνθρωποι 

καθώς έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, ώστε να επιτύχουν τους κοινωνικούς τους 

στόχους.
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3.3 Κειμενικό είδος και τύπος κειμένου

Με μια πρώτη ανάγνωση της ανάλυσης των κειμενικών ειδών, ίσως φαίνεται 

πως οι όροι «είδος κειμένου» και «τύπος κειμένου» αναφέρονται στην ίδια πλευρά 

της γνώσης των κειμενικών ειδών. Στην πραγματικότητα, πολύ συχνά οι δύο όροι 

χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι. Ωστόσο, δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία πως οι 

όροι «είδος κειμένου» και «τύπος κειμένου» αναφέρονται στην ίδια πλευρά ενός 

κειμένου (Paltridge, 2002).

Ένας τρόπος να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο είδος κειμένου (genre) 

και στον τύπο κειμένου (text type) είναι να πούμε ότι το πρώτο βασίζεται σε 

εξωτερικά, μη- γλωσσολογικά, «παραδοσιακά» κριτήρια, ενώ το δεύτερο βασίζεται 

στα εσωτερικά, γλωσσολογικά χαρακτηριστικά των ίδιων των κειμένων (Biber, 

1988). Βάσει αυτής της άποψης, ένα κειμενικό είδος ορίζεται ως μια κατηγορία που 

καθορίζεται στη βάση εξωτερικών κριτηρίων, όπως το προτιθέμενο κοινό, ο στόχος 

και ο τύπος της δραστηριότητας, δηλαδή αναφέρεται σε μια συμβατική, πολιτισμικά 

αναγνωρίσιμη ομαδοποίηση κειμένων, τα οποία βασίζονται σε ιδιότητες άλλες από 

λεξιλογικά ή γραμματικά χαρακτηριστικά, τα οποία αντίθετα είναι τα εσωτερικά 

(γλωσσολογικά) κριτήρια που σχηματίζουν τη βάση των κατηγοριών των τύπων 

κειμένου (Paltridge, 2002).

Ο Biber (1989, έμμεση αναφορά στο: Paltridge, Β.Genre, Text Type and the 

English for Academic Purposes (EAP) Classroom. 2002:73) παρατήρησε πως κείμενα 

που ανήκουν σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη μπορούν να διαφέρουν πολύ στα 

γλωσσολογικά τους χαρακτηριστικά: για παράδειγμα, τα άρθρα των εφημερίδων 

μπορούν να είναι από υπερβολικά αφηγηματικά και γραμμένα σε καθημερινή 

γλώσσα, μέχρι υπερβολικά πληροφοριακά και λεπτομερή. Από την άλλη πλευρά 

ανακάλυψε πως διαφορετικά είδη κειμένων μπορούν να είναι παρόμοια 

γλωσσολογικά. Για παράδειγμα, τα άρθρα των εφημερίδων είναι αρκετά συχνά 

πανομοιότυπα, ως προς τη μορφή, με τα άρθρα γνωστών περιοδικών(Ρα1ίΓ^ε,2002).

Μια άλλη διάκριση, προερχόμενη από το χώρο των μεταφραστικών 

σπουδών, περιγράφει τα «είδη κειμένου» ως συμβατικές μορφές κειμένων που 

αντανακλούν τους επικοινωνιακούς στόχους συγκεκριμένων κοινωνικών 

καταστάσεων (π.χ. νουβέλες, ποιήματα, διαφημίσεις, συνταγές και δελτία καιρού) και 

τους «τύπους κειμένου» ως πιο βασικά είδη ρητορικής έκφρασης (όπως
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επιχειρηματολογικοί, επεξηγηματικοί, εκπαιδευτικοί και πληροφοριακοί τύποι 

κειμένων) (Paltridge,2002).
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3.4 Πολυτροπικότητα των κειμένων- Η εικόνα ως κείμενο

Στη σημερινή εποχή η γλωσσολογία, οι θεωρίες της λογοτεχνίας αλλά και η 

εκπαιδευτική γλωσσολογία θεωρούν ως κείμενο μια σύνθετη ποικιλία κοινωνικών 

καταστάσεων ή συμβάντων: γραπτά κείμενα και αφίσες, video clips και 

κινηματογραφικές ταινίες, σχολικά μαθήματα και πολιτικούς λόγους, θεατρικές 

παραστάσεις κλπ.

Όταν λοιπόν θέλουμε να μελετήσουμε και ν’ αναλύσουμε ένα κείμενο, 

εστιάζουμε τόσο στα γλωσσικά όσο και στα μη- γλωσσικά του στοιχεία. Κι εδώ 

ακριβώς η έννοια της πολυτροπικότητας είναι πολλαπλώς χρήσιμη 

(Χοντολίδου,2006). Οι εισηγητές της πολυτροπικότητας (Kress & Van Leeuwen 

1996), την θεωρούν ουσιαστική και θεμελιώδη παράμετρο κάθε κειμένου. Κάθε 

κείμενο είναι ένα πολλαπλό σύστημα τρόπων. Τα μηνύματα ενός κειμένου δομούνται 

όχι μόνο με τη γλώσσα αλλά και με την εικόνα, τον ήχο, τις κιναισθητικές πράξεις 

(χειρονομίες, κινήσεις κλπ), τρόποι εξίσου σημαντικοί με αυτόν του προφορικού ή 

του γραπτού λόγου.

Όπως σημειώνει ο Σωφρόνης Χατζησαββίδης (2006α), η έννοια της 

πολυτροπικότητας άρχισε να κάνει την εμφάνισή της μόλις την τελευταία δεκαετία. 

Τα κείμενα μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν μονοτροπικά και ως τέτοια 

αντιμετωπίζονταν. Ωστόσο, σ’ ένα κείμενο μπορούν πλην του γραπτού λόγου να 

συνδυάζονται πολλοί σημειωτικοί τρόποι, όπως για παράδειγμα το σχέδιο, η εικόνα, ο 

ήχος, η μουσική, το χρώμα κλπ.

Εάν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι η κυριαρχία του γραπτού 

λόγου αμφισβητείται όλο και περισσότερο όχι μόνο λόγω του ειδικού βάρους της 

τηλεόρασης, αλλά και λόγω της πλατιάς χρήσης της εικόνας (Χοντολίδου,2006). 

Αντίστοιχα κι ο Kress παρατηρεί πως «ο σημερινός κόσμος δεν είναι κόσμος στον 

οποίο κυριαρχεί ο γραπτός λόγος. Μια πιο προσεκτική ματιά σε πολλά δημόσια 

κείμενα αποκαλύπτει πως η εικόνα έχει πάρει μια θέση ισοδύναμη και πολλές φορές 

κυρίαρχη από αυτή της γραπτής γλώσσας».

Με τον όρο «εικόνα» νοείται μια σειρά τρόπων, όπως για παράδειγμα το 

σχέδιο, η φωτογραφία και το σχεδιάγραμμα. Οι τρόποι αυτοί αντικατέστησαν ένα 

μέρος του γραπτού και του προφορικού λόγου στη δημόσια επικοινωνία και δίνουν τη 

δυνατότητα μετάδοσης και πρόσληψης μηνυμάτων (Χατζησαββίδης,2006α). Η
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οπτική επικοινωνία, όπως και η λεκτική, είναι προϊόν των κοινωνικών και 

πολιτισμικών πρακτικών, παραγόμενη και χρησιμοποιούμενη από παράγοντες που 

εντοπίζονται σε κοινωνικές και πολιτισμικές δομές εξουσίας .

Το οπτικό μέσο είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο μέσο επικοινωνίας με τους 

κανόνες του, τη γραμματική του, και, όπως η γλώσσα, με τα προβλήματα του στην 

επικοινωνία. Η «γραμματική» του οπτικού κειμένου» χρησιμοποιείται στην ανάλυση 

της εικόνας και στην εξέταση της σχέσης εικονογραφικής και λεκτικής επικοινωνίας 

(Μπονίδης, 2004). Όπως η γραμματική της γλώσσας περιγράφει πώς οι λέξεις 

συνδυάζονται σε προτάσεις και κείμενα, έτσι και η οπτική «γραμματική» περιγράφει 

τον τρόπο με τον οποίο τα αναπαριστώμενα πρόσωπα, μέρη και πράγματα 

συνδυάζονται σε οπτικές «δηλώσεις» μεγαλύτερης ή μικρότερης περιπλοκότητας και 

έκτασης (Kress και Van Leeuwen, 1996). Κατά τους Kress και Van Leeuwen οι τρεις 

μεταλειτουργίες στις οποίες στηρίζεται είναι οι ακόλουθες:

-αναπαραστατική μεταλειτουργία 

-διαπροσωπική μεταλειτουργία 

-κειμενική μεταλειτουργία

Η αναπαραστατική μεταλειτουργία αναφέρεται στις σχέσεις που δομούνται 

μεταξύ των προσώπων, των τόπων και των αντικειμένων που απεικονίζονται. Οι 

συμμετέχοντες μπορεί να αναλαμβάνουν ρόλους ενεργητικούς ή παθητικούς. Έτσι, οι 

ενέργειες μπορεί να είναι μεταβατικές ή αμετάβατες. Κάποιες φορές η ενέργεια είναι 

δράση παρά αντίδραση, κάτι που εκδηλώνεται συνήθως με τον τονισμό των ματιών ή 

την κατεύθυνση του βλέμματος των αναπαριστώμενων προσώπων.

Η διαπροσωπική μεταλειτουργία αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στο θεατή και τους ανθρώπους, τους τόπους και τα πράγματα που 

παρουσιάζονται στις εικόνες. Οι κύριες παράμετροι που επιδρούν στη διαμόρφωση 

αυτών των σχέσεων είναι η επαφή (μέσω του βλέμματος), η κοινωνική απόσταση και 

η προοπτική. Όταν το αναπαριστώμενο πρόσωπο κοιτάζει κατάματα το θεατή, 

δημιουργείται μια άμεση σχέση μεταξύ τους, κάτι που μπορεί να γίνει ακόμη και με 

μια χειρονομία του αναπαριστώμενου προσώπου. Οι Kress και Van Leeuwen 

(1996:122) ονομάζουν αυτού του είδους την εικόνα «αίτημα». Κατά κάποιο τρόπο το 

άτομο της εικόνας απαιτεί από το θεατή να δημιουργήσει ένα είδος σχέσης μαζί του. 

Η λήψη της φωτογραφίας (κοντινή, μέση, μακρινή) διαμορφώνει και το είδος της 

κοινωνικής απόστασης που δημιουργείται.
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Τέλος, η κειμενική μεταλειτουργία εξετάζει τη δομή των εικόνων και των 

σελίδων, τον τρόπο δηλαδή σύνθεσής τους, μιας κι αυτός ρυθμίζει και το νόημά τους 

(Μπονίδης, 2004).

Στην ερευνά μας τα παιδιά χρειάστηκε να επεξεργαστούν πολλές εικόνες και 

να εξαγάγουν τα δικά τους νοήματα μέσα από αυτές. Και το σημαντικότερο, 

χρειάστηκε να ενσωματώσουν τα μηνύματα των οπτικών κειμένων στο δικό τους 

σενάριο.
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4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι τεράστιες αλλαγές που έχουν επέλθει στη σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αλλαγών και στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Η μάθηση της γραφής και της ανάγνωσης είναι θεμελιώδης στην 

εκπαίδευση καθώς η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων στο σχολείο αφορούν στην 

ανάγνωση και τη γραφή. Μια κοινή δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Γραφή 

και του Εθνικού Συλλόγου για την Εκπαίδευση των Νέων αναφέρει ότι «είναι 

απαραίτητο και επείγον να διδάξουμε στα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν 

επαρκώς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν τα σημερινά υψηλά δεδομένα 

του γραμματισμού» (1998:31).

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός στον 

οποίο μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος αναφορικά 

με το θεατρικό παιχνίδι. Εάν πράγματι μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες τα 

παιδιά μπορούν να καλλιεργήσουν το λόγο τους -προφορικό και γραπτό- και να τον 

προσαρμόσουν στις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις. Γενικά, αν το θεατρικό 

παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει όχι ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά με τα 

άλλα γνωστικά αντικείμενα με στόχο την κατάκτηση του γραμματισμού από τους 

μαθητές.

Ο όρος του γραμματισμού προσεγγίστηκε μέσα από δραστηριότητες 

παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, στα πλαίσια του θεατρικού παιχνιδιού. 

Τα παιδιά πραγματεύτηκαν αυθεντικά κείμενα, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές 

περιστάσεις ζωής, κείμενα όχι μονοτροπικά αλλά που συνδυάζουν πολλούς τρόπους 

κωδικοποίησης ενός μηνύματος, με σκοπό να κατασκευάσουν στη συνέχεια δικά 

τους.

Υιοθετήθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα 

καλλιεργείται μέσα σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις, οι οποίες έχουν νόημα 

για τα παιδιά. Μέσα από δραστηριότητες περιγραφής, αυτοσχέδιων διαλόγων, 

παιχνιδιού ρόλων και διεξαγωγής συνέντευξης, επιχειρήθηκε η ανάπτυξη 

επικοινωνιακών ικανοτήτων, η σωστή διαχείριση της γλώσσας και η προσαρμογή 

αυτής ανάλογα με τις συνθήκες επικοινωνίας.
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Υποθέσεις της έρευνας

Βασικές παραδοχές της έρευνας αποτέλεσαν οι ακόλουθες υποθέσεις:

-Οι μαθητές θα εμπλέκονταν σε δραστηριότητες γραμματισμού πολύ πιο 

εύκολα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού παρά στα πλαίσια ενός τυπικού μαθήματος.

-Τα παιδιά θα έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επεξεργασία των 

διαφόρων κειμένων αφού αυτά θα είχαν άμεση σχέση και θα εξυπηρετούσαν το 

παιχνίδι τους.

- Το θεατρικό παιχνίδι θα μπορούσε να συμβάλλει σ’ ένα μεγάλο βαθμό στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού, δεδομένου ότι η συμμετοχή των παιδιών θα 

γινόταν μέσα σ’ ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας.

- Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα θα κέντριζε το ενδιαφέρον των παιδιών 

γεγονός που θα τα κρατούσε στην τάξη και δε θα τα έκανε να δυσανασχετούν και να 

μη θέλουν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες που υπήρχαν κάθε φορά.

-Οι μαθητές θα μπορούσαν ν’ αναπτύξουν πνεύμα συλλογικότητας και 

συνεργασίας καθώς εργάζονταν για ένα κοινό στόχο.

Στόχοι της έρευνας

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να φανεί πώς μέσα από το θεατρικό 

παιχνίδι δίνονται δυνατότητες για:

- να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ποικίλους τύπους κειμένων

- να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά μπορούν και κατανοούν τα 

διάφορα κείμενα και παραγάγουν δικά τους

να εξετασθεί η ικανότητά των παιδιών στην ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων.

- να διερευνηθεί ο βαθμός συνεργατικότητας που αναπτύσσεται μεταξύ 

τους

- να εξετασθεί ο τρόπος αντιπαράθεσης των παιδιών πάνω σ’ ένα θέμα, πώς 

αναθεωρούν τις απόψεις τους και πώς τελικά καταλήγουν σε μια αποδεκτή 

από τους περισσότερους γνώμη

Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν σε μια σειρά εννέα δραστηριοτήτων .
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Περιορισμοί της έρευνας

Η απουσία των παιδιών από διάφορες δραστηριότητες αποτελεί περιορισμό 

της έρευνας καθώς επηρέασε άμεσα το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Στην περίπτωση 

που υπήρχε ολομέλεια των μαθητών και όλα τα παιδιά διατύπωναν τις απόψεις τους, 

η πορεία της έρευνας θα μπορούσε να έχει διαφοροποιηθεί.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν ως ένα βαθμό προσωπικές 

εκτιμήσεις καθώς στηρίζονται στις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκειά της. 

Ωστόσο, αντίστοιχες έρευνες (Geoffrey, 1988; Wilkinson, 1996;Hall& Robinson, 1995; 

Pickett,2002; Grumpler& Schneider,2002) ενέχουν το στοιχείο του υποκειμενισμού 

καθώς τα πορίσματά τους βασίζονται στις ατομικές κρίσεις των ερευνητών και δεν 

μπορούν να τεκμηριωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Συμμετέχοντες στην έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 παιδιά των πρωινών τάξεων της Β' Δημοτικού, 

ηλικίας 7 ΧΑ - 8 ετών. Ο σταθερός ωστόσο αριθμός των μαθητών ήταν 10, 

διαφορετικά παιδιά πολλές φορές, καθώς το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου 

είναι ευέλικτο κι επιτρέπει στα παιδιά να φεύγουν διαφορετική ώρα κάθε φορά. Έτσι 

υπήρχαν παιδιά που συμμετείχαν σε κάποια δραστηριότητα (π.χ. δημιουργία 

ταυτοτήτων), ενώ απούσιαζαν σε κάποια άλλη (π.χ. συνέντευξη). Ωστόσο, όλα τα 

παιδιά ενημερώνονταν για την πορεία της έρευνας.

Από τα παιδιά της έρευνας 8 ήταν αγόρια και 7 ήταν κορίτσια. Τα 

συγκεκριμένα παιδιά υπήρξαν μαθητές μου ήδη από την προηγούμενη χρονιά, 

γεγονός που διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά και τη 

μεταξύ τους συνεργασία. Μάλιστα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε ό,τι τους ζητήθηκε, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

του μαθήματος της θεατρικής αγωγής, αντικείμενο το οποίο διδάσκω στο 

συγκεκριμένο σχολείο.

Οι μαθητές βρίσκονται σε μια ηλικία που αναμφισβήτητα έχουν εξοικειωθεί 

σε ένα βαθμό με τις δομές του γραπτού λόγου. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 

ενασχόληση των παιδιών με διάφορους τύπους κειμένων και στη δυνατότητα 

παραγωγής κειμένων στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας και όχι στον 

ορθογραφικό έλεγχο των κειμένων αυτών. Για το λόγο αυτό τα παραγόμενα κείμενα 

διατηρήθηκαν στη πρωτότυπη μορφή τους
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Διαδικασία

Η έρευνα διεξήχθη στο 10° Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας από τον 

Μάιο έως τα μέσα Ιουνίου 2006. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συναντήσεις 

διάρκειας μιας ώρας, ενώ κάποιες φορές υπήρξε η δυνατότητα παράτασης της ώρας 

καθώς τα ίδια τα παιδιά δεν ήθελαν να αφήσουν στη μέση κάποια από τη 

δραστηριότητα που είχαν αρχίσει. Οι μαθητές δούλεψαν ακολουθώντας την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Στις περισσότερες δραστηριότητες χωρίζονταν σε δύο 

ομάδες των 5 ή 6 ατόμων, υπήρξαν ωστόσο και δραστηριότητες όπου η σύνθεση των 

ομάδων δεν ήταν ίδια (π.χ 5 στη μία ομάδα και 7 στην άλλη), ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα και το πλήθος των παιδιών κάθε φορά. Τα παιδιά δούλευαν σε ομάδες 

προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα τους, ωστόσο, για το συνδυασμό όλων 

των στοιχείων και τη συνέχεια του σεναρίου εργάζονταν όλα μαζί σαν μια ομάδα.

Η καταγραφή της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης και της 

παρατήρησης Οι μαθητές γνώριζαν πως οι δράστηριότητές τους μαγνητοφωνούνται, 

κάτι που όχι μόνο δεν τους ενόχλησε, αντίθετα πολλές φορές επισήμαιναν οι ίδιοι πως 

πρέπει να «πατήσουμε το κουμπί να γράφει». Μάλιστα πολλές φορές ζητούσαν να 

ακούσουν στο τέλος την κασέτα καθώς έβρισκαν διασκεδαστικό να ακούνε τη φωνή 

τους στο μαγνητόφωνο.

Τα παιδιά ρωτήθηκαν αν θέλουν να γράψουν ένα σενάριο, μια δική τους 

ιστορία, με σκοπό να ανεβάσουν στο τέλος της χρονιάς μια θεατρική παράσταση. 

Δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Ένας μαθητής σκέφτηκε πως θα μπορούσαμε να 

το κάνουμε με τον ακόλουθο τρόπο: κάποιος να πει μια πρόταση και στη συνέχεια 

ένας ένας να προσθέτει κάτι καινούριο μέχρι να δημιουργηθεί η ιστορία. Η ιδέα του 

ήταν πολύ καλή, είπα όμως στα παιδιά ότι το σενάριό μας έχει ως βάση του την 

εξαφάνιση ενός άνδρα. Κάποιος έχει χαθεί και πάνω σ' αυτή την εξαφάνιση θα 

δημιουργήσουμε μια ιστορία που να μπορεί να μας δείξει: ποιος ήταν, πότε 

εξαφανίστηκε, γιατί και που πήγε. Αποφασίστηκε να υπάρχει κάθε φορά ένα μέλος 

της ομάδας που να κρατά σημειώσεις, να καταγράφει τα στοιχεία που θα φτάνουν στα 

χέρια τους.

Αρχικά δόθηκε στους μαθητές η φωτογραφία ενός άντρα. Τα παιδιά την 

επεξεργάστηκαν και δημιούργησαν το προφίλ του (δραστηριότητα 1). Στη συνέχεια 

είπα στα παιδιά ότι η αστυνομία έχει πάει στο σπίτι του πρωταγωνιστή κι έχει στη 

διάθεσή της κάποια στοιχεία. Ωστόσο η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα ήταν εφικτή
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μόνο με την επίδειξη κάποιας ταυτότητας από την πλευρά τους. Έτσι, οι μαθητές 

κατασκεύασαν τις δικές τους ταυτότητες (δραστηριότητα 2) και στην συνέχεια 

επισκέφτηκαν το «αστυνομικό τμήμα» (δραστηριότητα 3).

Τα παιδιά παρέλαβαν το πρώτο πακέτο των στοιχείων από την αστυνομία. 

Ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση ενός κατεστραμμένου κειμένου (δραστηριότητα 

4) κι επεξεργάστηκαν διάφορες κάρτες (δραστηριότητα 5). Η έρευνα συνεχίστηκε με 

τους μαθητές να παίρνουν συνέντευξη από το πρόσωπο που είδε τελευταία φορά τον 

ήρωα του σεναρίου (δραστηριότητα 6).

Στη συνέχεια προέκυψαν καινούρια στοιχεία. Αυτή τη φορά οι μαθητές 

ασχολήθηκαν με την επεξεργασία μιας εφημερίδας κι ενός δελτίου καιρού 

(δραστηριότητα 7), ενός φυλλαδίου με δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων και 

μιας μάσκας (δραστηριότητα 8). Στο σημείο αυτό ολοκλήρωσαν το σενάριό τους. Η 

έρευνα τελείωσε με την κατασκευή μιας αγγελίας εξαφάνισης του αγνοούμενου 

άντρα (δραστηριότητα 9).
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Δραστηριότητες

1η Δραστηριότητα: Ανάλυση φωτογραφίας 

Στόχοι:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπούσε στο να μπορέσουν τα παιδιά:

Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους

Να έρθουν σε επαφή με ένα οπτικό κείμενο (φωτογραφία) και να 

αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες του

Να διατυπώσουν υποθέσεις για τον πρωταγωνιστή και τις συνθήκες 

εξαφάνισής του

Να αιτιολογήσουν τις υποθέσεις τους

Ν' αναθεωρήσουν τις απόψεις τους με βάση τη γνώμη άλλων 

Να κατασκευάσουν ένα περιγραφικό κείμενο ορίζοντας έτσι τα στοιχεία της 

ταυτότητας ενός φανταστικού προσώπου με βάση το οπτικό υλικό (φωτογραφία) που 

τους δόθηκε

Να παρουσιάσουν τον πρωταγωνιστή της ιστορίας 

Υλικά:

Μια φωτογραφία (βλ. εικόνα 1).

Υιοθετώντας τη γραμματική του «οπτικού κειμένου», θα λέγαμε πως 

πρόκειται για μια εικόνα- αίτημα, της οποίας η «ανάγνωση» εξαρτάται από τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Το πρόσωπο κοιτάζει κατάματα το θεατή 

και χαμογελάει, ζητώντας απ’ αυτόν να μπει σε ένα είδος στενής σχέσης και 

φιλικότητας μαζί του. Εδώ έχει γίνει κοντινή λήψη, καθώς φαίνονται μόνο το κεφάλι

εικόνα 1
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και οι ώμοι του ατόμου, έτσι η απόσταση είναι στενά προσωπική.

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Οι μαθητές είδαν τη φωτογραφία και διατύπωσαν τις υποθέσεις τους για τον 

άντρα με βάση τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Δημιούργησαν το προφίλ του 

σύμφωνα με τον τρόπο που ερμήνευσαν το οπτικό υλικό, διαπραγματεύτηκαν 

διαφωνίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και κατέγραψαν τα 

στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Αποτελέσματα

1. Αποκωδικοποίηση του οπτικού μηνύματος από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες

Τα παιδιά εξέτασαν προσεκτικά τη φωτογραφία κι έκαναν παρατηρήσεις για 

το πρόσωπο που είδαν. Η πρώτη, αυθόρμητη παρατήρηση ενός μαθητή προκάλεσε 

γέλια.

«Είναι χοντρός κυρία!»

«Κυρία μπορεί να είναι 100 κιλά!», συμπληρώνει ένας άλλος.

Το θέμα του βάρους προκάλεσε αντιδράσεις και ταυτόχρονα ανήγειρε και το 

ζήτημα της ηλικίας του άντρα, καθώς υπήρξε άμεση συσχέτισή μεταξύ τους, όσο 

μεγαλύτερος τόσο βαρύτερος και το αντίστροφο. Έπειτα από διάφορες προτάσεις οι 

μαθητές αποφάσισαν πως ο άντρας του σεναρίου είναι 75 χρονών και ζυγίζει 85 κιλά.

Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν στο επάγγελμα του 

άντρα. Τα παιδιά παρατήρησαν πως στη φωτογραφία ο άντρας έχει κόκκινα μάγουλα 

και κόκκινο μέτωπο. Αλλά και ότι κι ο λαιμός του είναι κόκκινος. Έτσι σκέφτηκαν 

πως το πιθανότερο είναι ο άνθρωπος αυτός να είναι οικοδόμος, αφού, σύμφωνα με τη 

γνώμη τους, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην οικοδομή καίγονται εύκολα από τον 

ήλιο.
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Μέσα από τη φωτογραφία τα παιδιά έβγαλαν κάποια συμπεράσματα και για 

τα ρούχα που φορούσε ο άντρας όταν εξαφανίστηκε. Παρόλο που στη φωτογραφία 

φαίνεται μόνο μια θαλασσί μπλούζα, τα παιδιά αποφάσισαν πως πρόκειται για μια 

κοντομάνικη θαλασσί μπλούζα, ενώ ο άνδρας φοράει κι ένα μπλε τζην παντελόνι «για 

να συνδυάζει με την μπλούζα».

Ένα τελευταίο στοιχείο που μπόρεσαν να «διαβάσουν» μέσα από το οπτικό 

υλικό οι μαθητές είναι πως στον ώμο του άντρα διακρίνεται ένα χέρι, γεγονός που 

δημιούργησε ερωτήματα για το αν έχει εξαφανιστεί μόνος του ή υπάρχει κι άλλο 

άτομο μαζί του.

Μετά την περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών του άνδρα, τα παιδιά 

αποφάσισαν για τ’ ονοματεπώνυμό του. Κάθε μαθητής έκανε τη δική του πρόταση:

«Κυρία να τον πούμε Νίκο!»

«Να τον λένε Κώστα κυρία!»

«Όχι Κώστα, να τον πούμε.... να τον πούμε Χρήστο!»

«Να τον πούμε Μιχάλη!»

«Ναι κυρία! Να τον πούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη!»

Η αναφορά σε ένα πρόσωπο υπαρκτό και γνωστό στα παιδιά (αυτό του 

τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη) προκαλεί γέλια, δίνει όμως το έναυσμα για να 

οριστικοποιηθεί το επώνυμο του αγνοούμενου άντρα:

«Όχι Χατζηγιάννη, να τον λένε Χατζή! Μιχάλη Χατζή κυρία!»

«Ναι, ναι κυρία!»

Στη συνέχεια οι μαθητές συζήτησαν για τον τόπο κατοικίας του, επιλέγοντας 

ομόφωνα να είναι η Λάρισα. Χαρακτηριστικό είναι πως για διεύθυνση του σπιτιού 

του όλα τα παιδιά έλεγαν τη διεύθυνση του δικού τους σπιτιού, κάποια μάλιστα 

επέμειναν ιδιαίτερα. Τελικά αποφασίστηκε να μένει στην οδό Βόλου 34. Η οδός 

Βόλου προτάθηκε από κάποιο παιδί κι έγινε δεκτή απ’ όλους τους υπόλοιπους μιας 

και δεν αποτελεί διεύθυνση κατοικίας κανενός από τους μαθητές.

Προκειμένου να αποφασιστεί το νούμερο της συγκεκριμένης οδού, 

χρειάστηκε η δική μου παρέμβαση για να δοθεί μια γρήγορη λύση. Επειδή δεν 

υπήρχε συμφωνία και κάθε παιδί έλεγε έναν δικό του αριθμό, τους πρότεινα ν' 

ανοίξουμε ένα βιβλίο στην τύχη και να επιλέξουμε για νούμερο της οδού τον αριθμό 

της σελίδας του βιβλίου. Οι μαθητές δέχτηκαν χωρίς αντιρρήσεις.
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Τα παιδιά παρατήρησαν το πρόσωπο του άντρα κι αποφάσισαν πως πρόκειται 

για έναν καλόκαρδο και χαμογελαστό άνθρωπο. Ως προς την οικογενειακή του 

κατάσταση, έθεσαν δύο ερωτήματα, αν είναι παντρεμένος κι αν έχει παιδιά. Χωρίς 

ιδιαίτερες διαφωνίες αποφάσισαν πως είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Το τελευταίο πράγμα που αποφασίστηκε ήταν το πότε συνέβη η εξαφάνιση. 

Τα παιδιά είδαν το ημερολόγιο της τάξης και διάλεξαν την ημερομηνία 25 Ιουνίου. 

Έτσι, η ακριβής ημερομηνία εξαφάνισης είναι «Σάββατο, 25 Ιουνίου 2005, στη μία 

μετά τα μεσάνυχτα».

2.Διατύπωση υποθέσεων

Οι υποθέσεις των παιδιών διατυπώθηκαν κυρίως με τη μορφή βέβαιου 

συμπεράσματος:

«Κυρία πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος» παρατήρησε μία μαθήτρια 

κοιτάζοντας τη φωτογραφία.

«Παντρεμένος είναι κυρία, παντρεμένος»

«Ναι κυρία, παντρεμένος είναι με παιδιά».

«Δυο παιδιά λέω εγώ ότι έχει».

«Ναι ναι κι εγώ αυτό λέω, δύο».

Αλλά κι ως προς το θέμα της εξαφάνισης, οι υποθέσεις ακολούθησαν την ίδια

μορφή:

«Άρα ήταν κι άλλος κυρία!»,

«Κυρία είχε παρέα μαζί του!»

Αρκετές φορές οι υποθέσεις διατυπώθηκαν με την έκφραση «μπορεί να». 

Έτσι, όταν οι μαθητές παρατήρησαν το κόκκινο πρόσωπο του ανθρώπου της 

φωτογραφίας σκέφτηκαν πως «μπορεί να είναι οικοδόμος» ή «μπορεί έτσι να κάηκε» 

ή «μπορεί να ντρέπεται που τον βγάζουν φωτογραφία». Κάποια στιγμή διατυπώθηκε 

και η άποψη πως «μπορεί να είναι ερωτευμένος, όχι παντρεμένος...Μπορεί να 

χώρισε».

Τέλος, υπήρξε και μία περίπτωση όπου η υπόθεση διατυπώθηκε με 

ερωτηματική μορφή:

«Μήπως κυρία έφυγε μαζί με άλλον;»
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3. Αιτιολόγηση των υποθέσεων

Προκειμένου να αιτιολογήσουν τις υποθέσεις τους τα παιδιά χρησιμοποίησαν 

κυρίως τον αιτιολογικό σύνδεσμο «γιατί»:

«Κυρία πρέπει να είναι πολύ καλός άνθρωπος»

«Ναι κυρία γιατί χαμογελάει»

«Κυρία να πούμε ότι είναι...ας πούμε 80!» (80 κιλά)

«85 κυρία γιατί είναι μεγάλος» (μεγάλος σε ηλικία)

«Καλοκαίρι εξαφανίστηκε γιατί φοράει κοντομάνικο είπαμε!»

«Ναι κυρία γιατί έκανε ζέστη και κοκκίνισε..»

«Κυρία βράδυ να χάθηκε, πολύ βράδυ! Στις 12!»

«Όχι κυρία στη 1 τα μεσάνυχτα να χάθηκε γιατί τότε είναι πολύ σκοτάδι και 

δε θα τον είδαν»

«Να πούμε ότι χάθηκε Ιούνιο, γιατί μετά είναι καλοκαίρι και δε θα μπορούμε 

να τον ψάξουμε, θα φύγουμε..»

«Κυρία Σάββατο να εξαφανίστηκε γιατί τις άλλες μέρες δουλεύει!» 

Αξιοσημείωτο είναι εδώ το γεγονός πως στη σκέψη των παιδιών η εξαφάνιση δεν 

είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άλλος μαθητής λέει 

χαρακτηριστικά:

«Ε ναι κυρία, δε γίνεται αλλιώς, τι, έφυγε από τη δουλειά του;»

Στην περίπτωση που οι μαθητές έπρεπε ν’ αποφασίσουν για τη δουλειά του 

αγνοούμενου άντρα, στηρίχτηκαν σε γεγονότα που βλέπουν αλλά και σε 

προγενέστερες γνώσεις τους προκειμένου να αιτιολογήσουν την επιλογή του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος:

«κυρία εγώ όταν γυρίζω στο σπίτι μου μετά το σχολείο βλέπω τους εργάτες 

στην οικοδομή και είναι κόκκινοι».

«εμένα ο μπαμπάς μου είναι οικοδόμος και τώρα το καλοκαίρι γυρίζει στο 

σπίτι κατακόκκινος».

4.Αναθεώρηση απόψεων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους οι 

οποίες όμως δεν βρήκαν πάντα σύμφωνους τους συμμαθητές τους. Έτσι, η γνώμη
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ενός παιδιού πως ο ήρωας της ιστορίας είναι 100 κιλά, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Κάποιοι θεώρησαν υπερβολικά μεγάλο τον αριθμό:

«Σιγά κυρία! Δεν υπάρχει τόσο χοντρός άνθρωπος!»

«Κυρία δε θα μπορούσε να περπατήσει!»

Οι ενστάσεις των παιδιών ουσιαστικά αιτιολογήθηκαν μέσα από τις 

απαντήσεις τους. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το βάρος των 100 κιλών δεν είναι κάτι το 

αφύσικο, ο μαθητής αναθεώρησε την άποψή του:

«Καλά, να πούμε λιγότερο τότε..»

Ανάλογη διαφωνία υπήρξε και για το θέμα της ηλικίας του άντρα. Αφού είναι 

βαρύς, κάποια παιδιά θεώρησαν ότι είναι μεγάλος και στην ηλικία. Και πάλι όμως 

υπήρξαν αντιρρήσεις:

«Κυρία αφού λέμε ότι είναι 85 κιλά θα είναι κάπου εκεί 90 χρονών!»

«Κυρία είναι τόσο μεγάλος;»

«Τι 90 ρε, δε ζει τόσο ο άνθρωπος»

«Και πόσο ζει;»

«Να πούμε 60. Ε;»

«Πιο μεγάλος κυρία είναι. Εγώ λέω 75».

«Τόσο εντάξει, όχι 90!»

5. Παραγωγή περιγραφικού κειμένου- Παρουσίαση του πρωταγωνιστή της 

ιστορίας

Το κείμενο που δημιουργούν οι μαθητές (εικόνα 2), καταγράφει όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπο του ανθρώπου της φωτογραφίας. Γίνεται μ’ 

αυτό τον τρόπο μια πρώτη παρουσίαση του πρωταγωνιστή του σεναρίου που θα 

ακολουθήσει.
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εικόνα 2

επίθετο

[το όνομά του :Μιχάλης Χατζής 

Πότε εξαφανίστηκε: βράδυ 

ώρα: 1 τα μεσάνυχτα 

πέρσι

μέρα: Σάββατο 25 Ιουνίου 2005 

στοιχεία: καλόκαρδος, παχουλός 

κιλά: 85

ερωτευμένος

είναι παντρεμένος: ΝΑΙ/ ΟΧΙ

Πόσο χρωνών; 45 ( Σημ: αρχικά γράφουν 75 στη συνέχεια της ιστορίας το 

σβήνουν και γράφουν 45)

τι χρώμα μαλλιά έχει; καστανά

τι φορούσε; μια μπλούζα γαλάζια και ένα τζην παντελόνι 

Οδός: Βόλου 34 

Πόλη: Λάρισα
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τη δουλειά κάνει: οικοδόμος 

είχε παρέα όταν εξαφανίστηκε]

Πρόκειται για ένα περιγραφικό κείμενο στο οποίο οι μαθητές έχουν καταγράψει 

τις σημειώσεις τους για τον αγνοούμενο άντρα και για τις συνθήκες εξαφάνισής του. 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν αρκετές φορές τα ρήματα «έχει» και «είναι» ενώ δε λείπουν 

από την περιγραφή τους τα επίθετα (καλόκαρδος, παχουλός) και οι μετοχές 

(παντρεμένος). Η δομή ωστόσο του κειμένου μοιάζει με τη δομή μιας ταυτότητας. Οι 

μαθητές δε χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες προτάσεις Αντίθετα, καταγράφουν τα 

στοιχεία τους άλλοτε με τη μορφή ερώτησης (π.χ. «έχει παιδιά; δυο») κι άλλοτε με τη 

μορφή δήλωσης (π.χ. «πόλη: Λάρισα»).

Αρχικά γράφουν το όνομά του «Μιχάλης Χατζής». Έπειτα όμως προσθέτουν τη 

διευκρίνιση «επίθετο» πάνω από τη λέξη «Χατζής». Γράφουν πότε εξαφανίστηκε ενώ 

διευκρινίζουν πως η ημερομηνία «25 Ιουνίου 2005» είναι «πέρσι». Σε κάποια 

στοιχεία υπάρχουν διπλές ενδείξεις (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) καθώς η πρώτη ένδειξη αποτελεί την 

αρχική υπόθεση των παιδιών ενώ η δεύτερη είναι αυτή την οποία υιοθετούν καθώς 

προχωρά η ιστορία. Επιπλέον, δε χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα στην αρχή της 

πρότασης, ούτε όμως και τελείες στο τέλος αυτών.

Συνολικά αποτελέσματα της 1ης δραστηριότητας

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία, την οποία και 

παρατήρησαν με μεγάλη προσοχή. Αρχικά περιέγραψαν τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπου που έβλεπαν σ’ αυτή. Κατόπιν, στηρίχτηκαν στα 

γνωρίσματα αυτά του προσώπου του κι έκαναν λόγο για το χαρακτήρα του. Οι 

μαθητές «διάβασαν» τα στοιχεία που τους έδωσε το συγκεκριμένο οπτικό υλικό και 

δημιούργησαν την ταυτότητα του αγνοούμενου άντρα ενώ προσδιόρισαν και την 

ημερομηνία που αυτός εξαφανίστηκε.

Στη συνέχεια οι μαθητές διατύπωσαν ποικίλες υποθέσεις προκειμένου να 

σκιαγραφήσουν το προφίλ του πρωταγωνιστή του σεναρίου. Οι παρατηρήσεις τους 

δεν έγιναν αυθαίρετα, αντίθετα τα παιδιά χρειάστηκε κάθε φορά να αιτιολογήσουν 

την άποψή τους. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω διαδικασιών ήταν η κατασκευή
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ενός περιγραφικού κειμένου από τους μαθητές, με το οποίο έγινε η παρουσίαση του 

ηρώα της ιστορίας.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερα συνεργατικό κλίμα, καθώς τα 

παιδιά άκουγαν τις απόψεις των συμμαθητών τους και στη συνέχεια έκαναν τις δικές 

τους υποθέσεις. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές φάνηκαν ιδιαίτερα 

ισχυρογνώμονες, οι διαφωνίες που προέκυψαν λύθηκαν δημοκρατικά από τα ίδια τα 

παιδιά, καθώς η άποψη που τελικά υιοθετήθηκε ήταν αυτή που βρήκε σύμφωνα τα 

περισσότερα από αυτά.
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2η Δραστηριότητα : Δημιουργία ταυτοτήτων

Στόχοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να μπορέσουν οι μαθητές:

Να επεξεργαστούν ένα είδος πολυτροπικού κειμένου, αυτό της ταυτότητας

Να μελετήσουν τη δομή μιας ταυτότητας και τον τρόπο παρουσίασης των 

στοιχείων που περιέχει

Να κατανοήσουν το σκοπό που εξυπηρετεί κάθε είδος ταυτότητας ώστε να 

αποφασίσουν ποια είναι αυτή που χρειάζεται στη δική τους περίπτωση

Να αιτιολογήσουν την επιλογή τους

Να κατασκευάσουν ένα σημειωματάριο με τα στοιχεία που πρέπει να 

συμπεριλάβουν στην ταυτότητα

Να κατασκευάσουν δικές τους ταυτότητες

Υλικά: Διάφορα είδη ταυτότητας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), φωτογραφίες των 

παιδιών, κόλλες, ψαλίδια και μελάνι.

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Τα παιδιά ήρθαν σ’ επαφή με διάφορα είδη ταυτότητας και παρατήρησαν τα 

κοινά τους χαρακτηριστικά αλλά κι εκείνα που τις διαφοροποιούν. Αναφέρθηκαν στο 

σκοπό που εξυπηρετεί κάθε είδος ταυτότητας κι επέλεξαν αυτόν που ταίριαζε 

περισσότερο στην περίπτωσή τους. Κατέγραψαν τα στοιχεία που αναγράφει η 

ταυτότητα της επιλογής τους και στη συνέχεια κατασκεύασαν τις δικές τους 

ταυτότητες.

Αποτελέσματα

1. Επεξεργασία ταυτοτήτων

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διάφορα είδη ταυτοτήτων (πάσο, κάρτα 

απεριορίστων διαδρομών, κάρτα εισόδου σε βιβλιοθήκη, αστυνομική ταυτότητα και 

κάρτα εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους). Παρατήρησαν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές μεταξύ τους και συζήτησαν γύρω απ’ αυτές:

«Κυρία σ’ όλες γράφει το όνομά σας!»

«Ναι κυρία κι έχετε παντού φωτογραφίες! Δικές σας είναι όλες; Δεν 

μοιάζετε.. .Δεν είστε παντού εσείς;»
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Η αξιοποίηση προγενέστερης γνώσης μιας μαθήτριας έρχεται να δώσει την 

απάντηση στο ρώτημα που προέκυψε:

«Ε και; Κι εμένα η μαμά μου έχει μια ταυτότητα για να μπαίνει μέσα στην 

αεροπορία κι έχει και φωτογραφία αλλά είναι παλιά η φωτογραφία. Απ’ όταν 

παντρεύτηκε το μπαμπά. Καθόλου δε μοιάζει, τώρα είναι ξανθιά.».

«Δεν έχουν όλες φωτογραφία!» παρατηρεί ένα παιδί. «Να, κοιτάξτε αυτή, δεν 

έχει πουθενά εικόνα» (δείχνει την κάρτα εισόδου σε βιβλιοθήκη).

«Κυρία είναι πολύχρωμες.. Άλλη είναι άσπρη, άλλη κίτρινη, αυτή (δείχνει την 

αστυνομική ταυτότητα) είναι μπλε»

«Κυρία κι εμένα έχουν τέτοια οι γονείς μου!»

«Κι εμένα κυρία!»

«Γράφουν πρώτα το όνομα, το επώνυμο κι από κάτω μετά τα άλλα»

«Κι εδώ έτσι τα έχει, από κάτω»

«Κι αυτή κυρία έτσι τα γράφει. Τη σχολή, από κάτω- τι λέει εδώ- έτος 

σπουδών και τ’ άλλα μετά»

Σε όλη τη διάρκεια που τα παιδιά διάβαζαν τα στοιχεία της κάθε ταυτότητας 

προέκυψαν πολλές απορίες από την πλευρά τους («κυρία τι είναι αριθμός μητρώου;» 

«τι θα πει δικαιούχος κυρία;» «κυρία εδώ που λέει το γένος τι εννοεί; Γιατί έχει 

γραμμή;») για τις οποίες και δόθηκαν εξηγήσεις.

Τα παιδιά στάθηκαν ιδιαίτερα στην αστυνομική ταυτότητα. Παρατήρησαν 

πως στη μια πλευρά της ταυτότητας υπάρχει η φωτογραφία και στην άλλη όλα τα 

στοιχεία του ατόμου της ταυτότητας. Η προσοχή τους στράφηκε στον αριθμό του 

δελτίου ταυτότητας. Αρχικά τα παιδιά θεώρησαν πως πρόκειται για κάποιο αριθμό 

τηλεφώνου, έπειτα όμως παρατήρησαν και το γράμμα που υπάρχει μπροστά από τα 

νούμερα. Συζητώντας, τους εξήγησα πως κάθε ταυτότητα έχει έναν δικό της αριθμό, 

που αποτελείται από ένα κεφαλαίο ελληνικό γράμμα κι από έξι νούμερα.

2. Επιλογή της ταυτότητας που κατασκεύασαν οι μαθητές

Οι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν να αντιληφθούν τη χρήση της κάθε 

ταυτότητας. Από τη στιγμή που αποσαφηνίστηκαν σημεία που τους δυσκόλευαν, 

τους ήταν πιο εύκολο να καταλάβουν σε τι χρησιμεύει καθεμιά τους. Έτσι, 

οδηγήθηκαν γρήγορα και στην επιλογή της ταυτότητας που θα κατασκεύαζαν:

«Αυτή (η κάρτα εισόδου σε βιβλιοθήκη) είναι για να πας στη βιβλιοθήκη»

«Αυτή είναι για να πάμε στα μουσεία»
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«Κι αυτή (δείχνει το πάσο) είναι για όταν τελειώσουμε το Λύκειο, όχι για τώρα». 

«Κυρία δε μας βολεύουν αυτές. Τη μπλε να κάνουμε»

«Ναι κυρία, καλύτερα αυτή».

Οι μαθητές λοιπόν αποφάσισαν να δημιουργήσουν αστυνομικές ταυτότητες

3. Αιτιολόγηση των μαθητών για την επιλογή της αστυνομικής ταυτότητας

Οι μαθητές ανέφεραν μια σειρά λόγων που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη 

επιλογή, αιτιολογώντας τους με τη λέξη «γιατί»:

«Κυρία αστυνομική ταυτότητα θέλουμε γιατί έχει πολλά στοιχεία»

«Ναι κυρία, έχει πού μένουμε, πώς τους λένε τους γονείς μας...Γιατί θα μας τα 

ρωτήσουν αυτά στην αστυνομία»

«Κυρία και γιατί αυτήν έχει το δάχτυλό μας. Για να ξέρουν ποιοι είμαστε».

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι μαθητές επιλέγουν να κατασκευάσουν 

αστυνομικές ταυτότητες είναι πως τα υπόλοιπα είδη δε φαίνεται να τους 

εξυπηρετούν:

«Κυρία τι να την κάνουμε αυτή, σε μουσείο θα πάμε;»

«Ούτε αυτή που λέει για τα λεωφορεία»

Τα παιδιά χρησιμοποιούν για άλλη μια φορά προγενέστερες εμπειρίες και 

γνώσεις τους προκειμένου να αιτιολογήσουν την επιλογή τους:

«Κυρία εμένα τέτοια έχει ο μπαμπάς μου όπου πάμε. Τέτοια να κάνουμε κι 

εμείς».

«Ναι κυρία και μένα έχουν οι γονείς μου αυτή την ταυτότητα»

«Εμένα έχει τέτοια αλλά έχει και μια άλλη όταν πάει στην αεροπορία»

«Εμείς όμως δε θα πάμε στην αεροπορία»

51
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:16:50 EEST - 3.236.241.27



4.Κατασκευή σημειωματάριου

Τα παιδιά αποφάσισαν πως η ταυτότητά τους πρέπει να είναι αστυνομικού 

τύπου και κατέγραψαν στις σημειώσεις τους τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σ’ 

αυτή (εικόνα 3).

εικόνα 3

(όνομα

επίθετο

ημερομηνία γέννησης 

όνομα πατέρα 

όνομα μητέρας 

πόλη

σχήμα προσώπου 

χρώμα ματιών 

οδός

αριθμός ταυτότητας)

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το κείμενο που δημιούργησαν, δεν 

συμπεριέλαβαν στο σημειωματάριό τους όλες τις πληροφορίες μιας πραγματικής 

αστυνομικής ταυτότητας. Έτσι, δεν αναφέρονται στοιχεία όπως για παράδειγμα το 

θρήσκευμα, το όνομα συζύγου, η αστυνομική αρχή έκδοσης της ταυτότητας κλπ, 

στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν τους ήταν απόλυτα κατανοητά παρά τις εξηγήσεις που 

δόθηκαν, ή δεν θεωρήθηκαν σημαντικά.
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Οι μαθητές καταγράφουν την ένδειξη «χρονολογία γέννησης» ως 

«ημερομηνία γέννησης» και την ένδειξη «τόπος γέννησης» ως «πόλη». Ακόμη, 

επιλέγουν να γράψουν κι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει στην πραγματική ταυτότητα, 

αυτό της οδού όπου διαμένουν.

5. Δημιουργία ταυτοτήτων

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα παιδιά ανέπτυξαν μεγάλο πνεύμα 

συνεργατικότητας κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των ταυτοτήτων άρχισαν να 

συνομιλούν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο είτε προσφέροντας υλικά (π.χ κόλλα 

στα παιδιά που δεν είχαν, ή ψαλίδι, προκειμένου να κόψουν τις φωτογραφίες) είτε 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες που έδιναν εξηγήσεις σε ποικίλου τύπου ερωτήσεις.

«Κυρία εγώ δεν ξέρω πως γράφεται το 1000 και τα τέτοια..»

«Να, να σου δείξω; Φέρε λίγο..» (παίρνει το σημειωματάριο-εικόνα 3)

Ο αριθμός 1998 είναι σημείωση ενός μαθητή ο οποίος θέλησε να δείξει στους 

υπόλοιπους συμμαθητές του πως πρέπει να γράψουν τη χρονολογία γέννησής τους. Ο 

αριθμός 12 είναι η πρώτη προσπάθεια του μαθητή να γράψει τον αριθμό. Επειδή 

όμως κάνει λάθος και αντί για 9 γράφει 2, ξαναγράφει τη σωστή χρονολογία από 

κάτω. Στη συνέχεια οι μαθητές κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

Μια βασική ομοιότητα που παρατηρείται στις ταυτότητες των παιδιών είναι πως 

τα παιδιά διατήρησαν τη δομή της πραγματικής ταυτότητας, καταγράφοντας τα 

στοιχεία τους κάθετα και ξεκινώντας από το αριστερό μέρος της σελίδας. Μόνο η 

ταυτότητα του Δ.Σ. καταγράφει κάποια στοιχεία ξεκινώντας από τη μέση. Ακόμη, 

διατήρησαν τη διπλή μορφή της ταυτότητας, γράφοντας από τη μία πλευρά του 

χαρτιού τα στοιχεία τους και βάζοντας από την άλλη τη φωτογραφία τους. Ένα άλλο 

κοινό στοιχείο είναι πως σχεδόν όλα τα παιδιά κατέγραψαν στην ταυτότητά τους το 

ονοματεπώνυμό τους, το όνομα του πατέρα και της μητέρας τους, το σχήμα του 

προσώπου τους, το χρώμα των ματιών και των μαλλιών τους. Επίσης, όλοι οι μαθητές 

ανέγραψαν τον αριθμό της ταυτότητάς τους και έβαλαν το δακτυλικό τους 

αποτύπωμα πάνω σ’ αυτή.

Κάτι που προκύπτει από την κατασκευή των ταυτοτήτων είναι πως οι μαθητές 

δυσκολεύονται ως προς την απόδοση των ονομάτων. Οι περισσότεροι γράφουν τα
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ονόματά τους αλλά και τα ονόματα των γονέων τους έτσι όπως τα ακούνε στην 

καθημερινότητά τους και όχι όπως είναι στην επίσημη μορφή τους. Ακόμη, δεν 

καταγράφουν τις ενδείξεις ακριβώς όπως τις βλέπουν στην ταυτότητα ενώ δε 

χρησιμοποιούν ούτε κεφαλαία γράμματα. Ωστόσο, στην έρευνα δόθηκε έμφαση στην 

κατανόηση του σημασιολογικού περιεχομένου και στο σκοπό που εξυπηρετεί η 

ταυτότητα και όχι τόσο στην εμφάνιση και την εξωτερική της μορφή. Έτσι, παρόλο 

που έγιναν επισημάνσεις στους μαθητές δεν κρίθηκε σκόπιμη περαιτέρω επιμονή ή 

διόρθωση των ήδη κατασκευασμένων ταυτοτήτων.

Ο μαθητής Β.Σ. δεν διαχωρίζει το ονοματεπώνυμό του, το γράφει όλο δίπλα από 

την ένδειξη «όνομα». Γράφει μόνο τη λέξη «γέννηση» ενώ την χρονολογία 1998 

προσπαθεί να τη γράψει αναλυτικά: 100(0)90(0)98. Εξάλλου γράφει πρώτα το έτος, 

μετά το μήνα και έπειτα την ημέρα. Ακόμη, επιλέγει να γράψει συντομογραφικά τη 

λέξη «όνομα», γράφοντας απλά τα 2 πρώτα γράμματα. Τέλος, στην ένδειξη της 

διεύθυνσης γράφει απλά την ένδειξη «Ιδε». Στον αριθμό της ταυτότητας δεν 

διευκρινίζει, γράφει κατευθείαν, ποιοι είναι. Ο μαθητής δεν έχει φέρει κανονική 

φωτογραφία, παρατηρεί όμως ότι στην ταυτότητα απεικονίζεται κυρίως το πρόσωπο 

και όχι τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργεί και τη 

ζωγραφιά του.

Στον ίδιο τύπο είναι και η ταυτότητα του Δ.Π. Δεν υπάρχει πραγματική 

φωτογραφία παρά μόνο η ζωγραφιά, σχεδόν όμως ολόκληρου του σώματός του κι όχι 

μόνο το κεφάλι. Τα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτή είναι περισσότερα (η πόλη, 

το σχήμα προσώπου, το χρώμα των ματιών) και διευκρινίζονται κάθε φορά. Ο 

μαθητής ωστόσο γράφει και μια ένδειξη καθαρά ανεπίσημη, σε μορφή ερώτησης 

(Πότε γεννήθηκα). Τέλος, όπως κι ο Β.Σ., δεν διαχωρίζει το ονοματεπώνυμο, το 

αναγράφει απλά ως «όνομα».

Η ταυτότητα της ΕΣ. περιέχει τα ίδια στοιχεία μ’ αυτή του Δ.Π. Η μαθήτρια 

αναγράφει 2 φορές την ημερομηνία γέννησης, μία ως απλή ημερομηνία (30 

Νοεμβρίου) και μία ως «γέννησης» - σ’ αυτή αναγράφεται και η χρονολογία (1998). 

Χαρακτηριστικό είναι πως στο όνομα της μητέρας, αναγράφει αρχικά το όνομα με το 

οποίο φωνάζουν τη μητέρα της (Γωγώ) και στη συνέχεια ολόκληρο (Γεωργία). Αξίζει 

ακόμη να προσέξουμε πως η μαθήτρια χρησιμοποιεί τον ίδιο γραμματικό τύπο - της 

γενικής- και για τα 2 ουσιαστικά, - πατέρας, μητέρα- κλίνοντάς τα με τον ίδιο τρόπο: 

(όνομα μητέρας, όνομα πατέρας). Ως προς τον αριθμό ταυτότητας, γράφει μόνο τα 

αρχικά γράμματα «Α.Τ».
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Στην ταυτότητα του Δ.Ν., διαχωρίζεται η διεύθυνση σε «οδό» κι «αριθμό». Ο 

μαθητής δεν αναγράφει στοιχεία που αφορούν το πρόσωπό του (π.χ χρώμα ματιών, 

σχήμα κλπ), ενώ ως προς την ημερομηνία γέννησής του, αυτή περιέχει μόνο τη 

χρονολογία (1997). Είναι χαρακτηριστικό και σ’ αυτή την ταυτότητα πως τα 

ονόματα των γονέων αναγράφονται όχι ολοκληρωμένα, αλλά όπως τα παιδιά ακούνε 

πως τους φωνάζουν (Κώστα, Λίτσα).

Η τελευταία ταυτότητα ανήκει στο μαθητή Δ.Σ. Είναι η μοναδική ταυτότητα που 

είναι πιο λεπτομερής. Ο μαθητής, πέρα από τα στοιχεία που ανέγραψαν όλα τα 

παιδιά, έχει καταγράψει και την ένδειξη «Δελτίο Ταυτότητας», ενώ έχει παρατηρήσει 

και την υπογραφή που υπάρχει κι έχει βάλει και αυτός δική του.

Συνολικά αποτελέσματα της 2ης δραστηριότητας

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διάφορους τύπους ταυτότητας. Παρατήρησαν τη δομή 

της κάθε ταυτότητας και τα στοιχεία που αναγράφονται σε καθεμιά απ’ αυτές. Τα 

παιδιά πρόσεξαν πως κάθε μορφή ταυτότητας διαφέρει ως προς το μέγεθος, το σχήμα, 

το χρώμα και τον τρόπο αναγραφής των στοιχείων. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στο 

σκοπό που εξυπηρετεί κάθε μια ταυτότητα κι αποφάσισαν για τον τύπο της 

ταυτότητας που θα δημιουργούσαν για την ιστορία τους. Η απόφαση τους στηρίχτηκε 

σε επιχειρήματα και δεν έγινε αδικαιολόγητα.

Τα στοιχεία που θα έπρεπε ν’ αναγράφονται στις δικές τους ταυτότητες 

καταγράφηκαν πρώτα στο σημειωματάριό τους. Ωστόσο, οι μαθητές δεν κατέγραψαν 

πιστά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πραγματική αστυνομική ταυτότητα, 

επιλέγοντας να αποκλείσουν κάποια στοιχεία και ν’ αναγράψουν και άλλα που δεν 

υπάρχουν.

Τέλος, τα παιδιά κατασκεύασαν τις δικές τους ατομικές ταυτότητες. Δυσκολεύτηκαν 

ως προς τη διαδικασία της ουσιαστικοποίησης και κατέγραψαν τα στοιχεία τους 

σύμφωνα με τον καθημερινό τους λόγο. Κατά τη διάρκεια όλης της δραστηριότητας 

υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ των παιδιών. Η συζητήσεις τους έγιναν σ’ ένα 

ήρεμο και χωρίς εντάσεις κλίμα, ενώ και κατά τη δημιουργία των ταυτοτήτων οι 

μαθητές συνεργάστηκαν και σε επίπεδο παροχής υλικών και σε επίπεδο καθοδήγησης 

και ανταλλαγής συμβουλών.
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3η Δραστηριότητα: Επίσκεψη στο «αστυνομικό τμήμα»

Η δραστηριότητα αυτή στόχευε στο να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές:

Ν' αναπτύξουν τη γλωσσική κι εκφραστική τους ικανότητα μέσω του αυτοσχέδιου 

διαλόγου, όπως αυτός προκύπτει μέσα από το παιχνίδι ρόλων

Να κατασκευάσουν ένα ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφεται η επίσκεψή τους στο 

«αστυνομικό τμήμα»

Εφαρμογή

Οι μαθητές δημιούργησαν ένα φανταστικό αστυνομικό τμήμα και μερικοί 

υποδύθηκαν τους αστυνομικούς. Οι υπόλοιποι ανέλαβαν το ρόλο των ερευνητών που 

ψάχνουν τον αγνοούμενο άντρα. Οι ερευνητές έδειξαν στους αστυνομικούς τις 

ταυτότητές τους και στη συνέχεια παρέλαβαν ένα φάκελο με την ένδειξη «Υπόθεση 

Χατζή». Τέλος, κατέγραψαν την εμπειρία τους από το «αστυνομικό τμήμα».

Αποτελέσματα

1. Γλωσσική κι εκφραστική ανάπτυξη

Οι μαθητές κατασκεύασαν έναν αρκετά ολοκληρωμένο λόγο κατά τη διάρκεια 

της μεταξύ τους συνομιλίας. Τα παιδιά που υποδύθηκαν τους αστυνομικούς 

ζήτησαν να δουν τις ταυτότητες των άλλων παιδιών και τους έθεσαν αρκετές 

ερωτήσεις. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές μέσω της συνομιλίας 

αυτής ορίζουν για πρώτη φορά την ταυτότητά τους ως «ντετέκτιβ»:

«Καλημέρα σας»

«Καλημέρα σας. Τι θέλετε παρακαλώ;»

«Ήρθαμε να πάρουμε στοιχεία για το Μιχάλη Χατζή»

«Μπορούμε να δούμε τις ταυτότητές σας;»

«Ναι ορίστε»

«Θα μας δώσετε τώρα τα στοιχεία;»

«Εσείς ποιοι είστε;»

«Είμαστε ντετέκτιβ»

«Και γιατί τον ψάχνετε;»

«Θέλουμε να δούμε γιατί έφυγε και που πήγε»
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«Καλά. Ο κύριος εκεί (δείχνει ένα άλλο παιδί) θα σας δώσει το φάκελο» 

«Τον ψάχνουμε κι εμείς, οπότε αν βρούμε κάτι θα σας ειδοποιήσουμε πάλι». 

«Καλά γεια σας!»

2. Κατασκευή ημερολογίου

Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα ανυπόμονοι να μάθουν το περιεχόμενο του φακέλου 

που τους δόθηκε κι έτσι τον άνοιξαν αμέσως μόλις έφυγαν από το «αστυνομικό 

τμήμα». Το κείμενο που παρήγαγαν τα παιδιά μετά την πρώτη τους επίσκεψη στο 

«αστυνομικό τμήμα» αποτελεί μια περιγραφή του τι συνέβη εκεί (εικόνα 4).

[Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα 

μας έδωσα στοιχεία κομμένα 

χαρτιά, κάρτες με νησιά με 

πόλεις με χωριά].

Μια βασική παράλειψη των μαθητών είναι η απουσία ημερομηνίας στο 

ημερολόγιο που κατασκεύασαν. Επιπλέον, τα παιδιά δεν περιγράφουν αρκετά 

διεξοδικά την εμπειρία τους από το «αστυνομικό τμήμα». Παραλείπουν όλο το μέρος 

της μεταξύ τους συνομιλίας κι επικεντρώνονται στα στοιχεία που περιέχει ο φάκελος.

Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σύντομη διήγηση. Όλα όσα έγιναν περικλείονται 

σε μια μόνο πρόταση, χωρίς να υπάρχουν έστω κόμματα, που να διαχωρίζουν τα 

επιμέρους νοήματα. Το κείμενο θα μπορούσε να αποτελείται από δύο τουλάχιστον 

προτάσεις, ωστόσο ο λόγος είναι συνεχής, χωρίς να υπάρχει τελεία ούτε καν στο 

τέλος της πρότασης.

ί “/
. t Li *

MM

(εικόνα 4)
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Συνολικά αποτελέσματα της 3ης δραστηριότητας

Οι μαθητές δημιούργησαν ένα φανταστικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να 

παραλάβουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Κάποιοι απ’ αυτούς ανέλαβαν το ρόλο 

των αστυνομικών ενώ οι υπόλοιποι υποδύθηκαν τους ερευνητές. Οι «αστυνομικοί» 

ήλεγξαν τις ταυτότητες των ερευνητών και έθεσαν ερωτήματα για τους λόγους που 

γίνεται η έρευνα. Τα παιδιά που επισκέφθηκαν το τμήμα απάντησαν στις ερωτήσεις 

και παρέλαβαν το φάκελο της υπόθεσης.

Στη συνέχεια οι μαθητές κατέγραψαν σε ένα ημερολόγιο την επίσκεψή τους στον 

αστυνομικό σταθμό. Ωστόσο, στο κείμενο που δημιούργησαν δεν αναφέρθηκαν 

καθόλου στη συνομιλία που είχαν με τους «αστυνομικούς», αλλά επέμειναν 

περισσότερο στο περιεχόμενο του φακέλου.

Ο φάκελος που δόθηκε στους μαθητές περιείχε ένα δισέλιδο κείμενο με 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κάρτες που εικόνιζαν ζώα και ήρωες κινουμένων 

σχεδίων. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με το 

δισέλιδο κείμενο του διαδικτύου, ενώ η δεύτερη ομάδα επεξεργάστηκε τις κάρτες.
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4η Δραστηριότητα: Ανακατασκευή κειμένου

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπούσε στο να μπορέσουν τα 

παιδιά:

Να προτείνουν λύσεις για τη διευθέτηση προβληματικών καταστάσεων 

Ν’ αναπτύξουν κριτική σκέψη

Ν’ αποκαταστήσουν το νόημα ενός κατεστραμμένου κειμένου 

Να διατυπώσουν υποθέσεις για το άρθρο και τον πρωταγωνιστή της ιστορίας 

Ν’ αναπροσαρμόσουν το σενάριο βάσει των νέων δεδομένων 

Να καταγράψουν τις υποθέσεις τους

Υλικά: Ένα δισέλιδο άρθρο από το διαδίκτυο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), 

σελοτέιπ

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Το κεντρικό άρθρο του δισέλιδου αφορούσε στο Αττικό Πάρκο στα Σπάτα και 

στα είδη ζώων που περιέχει, στον τρόπο μετάβασης των επισκεπτών σ’ αυτό, καθώς 

επίσης και στις τιμές των εισιτηρίων. Η μία σελίδα του άρθρου ήταν σκισμένη σε 

κομμάτια. Τα παιδιά συζήτησαν για τον τρόπο αποκατάστασης του κειμένου και 

διατύπωσαν υποθέσεις για τους λόγους ύπαρξής του στο σπίτι του ήρωα της ιστορίας. 

Στη συνέχεια κατέγραψαν τις καινούριες τους υποθέσεις για το σενάριο, 

ενσωματώνοντας αυτή τη φορά σ’ αυτό τα νέα τους δεδομένα.

Αποτελέσματα

1.Επίλυση προβληματικών καταστάσεων

Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι μαθητές ήταν η σκισμένη σελίδα 

του άρθρου. Ωστόσο, η λύση που προτάθηκε ήταν άμεση:

«Να πάρουμε τα κομμάτια και να τα ενώσουμε»
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«Να τα κολλήσουμε πρέπει γιατί αλλιώς θα χαθούν» συμπληρώνει μια 

μαθήτρια.

Η πρώτη απόπειρα αποκατάστασης δεν ήταν πετυχημένη, γεγονός που 

απογοήτευσε τα παιδιά. Κάποια μέρη δεν κολλήθηκαν σωστά κι έτσι οι μαθητές δεν 

μπορούσαν να βγάλουν νόημα από το κείμενο. Μάλιστα, θέλησαν να εγκαταλείψουν 

την προσπάθεια.

«Κυρία δε μπορούμε είναι δύσκολο. Να το αφήσουμε καλύτερα..»

Ένας μαθητής έκανε μια άλλη πρόταση:

«Κυρία να το κολλήσετε εσείς για να μη γίνει λάθος πάλι!»

Τα περισσότερα παιδιά συμφώνησαν με το συμμαθητή τους, ύστερα όμως από 

προτροπή κι ενθάρρυνση δέχτηκαν να ξαναδοκιμάσουν. Το κείμενο αυτή τη φορά 

κολλήθηκε καλύτερα (εικόνα 5), υπήρξαν όμως και πάλι λέξεις που ήταν 

δυσδιάκριτες ή κομμένες, γεγονός που έφερε τους μαθητές μπροστά σε ένα ακόμη 

πρόβλημα:

«Πώς να το κάνουμε τώρα;»

«Εγώ λέω να γράφουμε στο τέλος τα γράμματα που κόπηκαν κυρία»

«Να πάρουμε ένα χαρτί να τα γράφουμε. Ε; Φέρε ένα χαρτί».

«Ναι καλύτερα έτσι ε; Να τις γράφουμε ολόκληρες τις λέξεις ναι;»

Έτσι, οι μαθητές τοποθέτησαν μία λευκή σελίδα ως προέκταση του άρθρου 

και κατέγραψαν ολοκληρωμένες τις λέξεις που θεώρησαν ότι αντιστοιχούν στα 

κομμένα μέρη του. Δημιούργησαν λοιπόν το κείμενο της 6ης εικόνας.

2. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης κι αναπροσαρμογή του σεναρίου

Η αποκατάσταση του νοήματος του κατεστραμμένου κειμένου ήταν μια 

διαδικασία που απαίτησε από τους μαθητές έντονη κριτική σκέψη. Τα παιδιά 

διάβασαν πολλές φορές το άρθρο και μπόρεσαν ν’ αντιληφθούν πως στο κείμενο 

υπήρχε μια χρονολογική σειρά των γεγονότων που αναφέρονταν:

(Διάβαζαν) «Τον Απρίλιο του 2001.....»

«Εδώ πέρα θα βάλουμε 2002. Εδώ πέρα. Επειδή το 2001 έγινε 

εκείνο εκεί πέρα, τώρα θα βάλουμε το 2002»
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«Ναι, καλά λες».

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης φάνηκε κι από τον τρόπο που οι μαθητές 

συνδύασαν τα νέα στοιχεία που είχαν μπροστά τους. Το γεγονός πως το κείμενο που 

επεξεργάστηκαν αναφερόταν σ’ ένα ζωολογικό πάρκο, τους έβαλε σε σκέψεις για τη 

σχέση που μπορεί να είχε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας με τα ζώα. Έτσι, έθεσαν 

ζήτημα αναδιαμόρφωσης του σεναρίου ως προς το επάγγελμα του άντρα.

3. Αποκατάσταση του κειμένου

Οι περισσότερες λέξεις του άρθρου συμπληρώθηκαν σωστά από τους 

μαθητές (εικόνα 6). Υπήρξαν ωστόσο και περιπτώσεις όπως οι λέξεις «αρρώστηες» 

και «λογκε» που δεν ταίριαζαν με το νόημα του κειμένου, δεν επηρέασαν όμως τη 

γενικότερη εικόνα του άρθρου, ούτε και εμπόδισαν τους μαθητές να συνεχίσουν το 

σενάριό τους.

Τα ορθογραφικά λάθη και πάλι δε λείπουν, παρά το γεγονός ότι οι 

περισσότερες λέξεις του κειμένου είναι κατεστραμμένες μόνο στην κατάληξή τους 

και στην ουσία τα παιδιά κάνουν αντιγραφή από το άρθρο:

[πάρκο

συλογή (συλλογή) 

αρρώστηες (αρρώστιες) 

τους

εντιποσιακά (εντυπωσιακά) 

ειπηρών (ηπείρων) 

περπατήσουν

ορνιθολογικί (ορνιθολογική) 

πιθονες (πύθωνες)

2002

που

αρκούδα

λογκε

μαϊμούδες]
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εικόνα 5

4. Διατύπωση υποθέσεων

Μόλις τα παιδιά συμπλήρωσαν τις λέξεις του κειμένου, ξαναδιάβασαν - 

ολοκληρωμένα αυτή τη φορά- το άρθρο και διατύπωσαν υποθέσεις για τους λόγους 

που μπορεί να το είχε ο άντρας της ιστορίας . Και πάλι η υπόθεση γίνεται με τη 

φράση «μπορεί να». Ωστόσο αυτό που παρατηρείται είναι πως τα παιδιά εκφράζουν 

πιο ολοκληρωμένα τις υποθέσεις τους, χρησιμοποιώντας αρκετές φορές δύο ή και 

περισσότερες προτάσεις:

«Κυρία μπορεί αυτός που είχε το Αττικό Πάρκο να ήταν φίλος του και να τον κάλεσε 

στα εγκαίνια. Να είναι πρόσκληση αυτό..»
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«Μπορεί να το είδε στην τηλεόραση και του άρεσε κι έψαξε και το βρήκε. Για να το 

επισκεφθεί».

«Κυρία μπορεί να χάθηκε στο Αττικό Πάρκο. Να μην ήξερε πώς να φύγει».

«Μπορεί να πήγε σ’ όλα αυτά τα μέρη που γράφει εδώ»

«Και στη Νάξο μπορεί να είναι»

«Κυρία μπορεί να πήγε για δουλειά εκεί. Να μην είναι οικοδόμος. Μπορεί να είναι 

κτηνοτρόφος».

Κάποιες φορές οι υποθέσεις ακολουθούν άλλη δομή :

«Λέει ένα μέρος πάνω πάνω. Σκεφτήκαμε μήπως πήγε στην Εύβοια»

«Κυρία το Αττικό Πάρκο έχει πολλά ζώα. Μήπως πήγε σε κανένα χωριό με...που να 

έχει ζώα;»

«Ναι κυρία, εδώ που λέει έχει πεταλούδες».

«Ίσως το άφησε επίτηδες το χαρτί ρε παιδιά για να ψάξει η αστυνομία να τον βρει»

δ.Καταγραφή των υποθέσεων

Παρόλο που διατυπώθηκαν πολλές υποθέσεις προφορικά, στο κείμενο που 

κατασκεύασαν οι μαθητές (εικόνα 7) δεν καταγράφηκαν όλες:

εικόνα 7
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[Μπορεί να πήγε σ’ ένα μουσείο.

Μπορεί να πήγε σ’ ένα χωριό που είχε πολλά ζώα. Η Νάξος 

περιπατητικές διαδρομές και εκεί 

μπορεί να έχει ζώα. Στον Κισσό 

Η κοιλάδα με τις πεταλούδες στη Ρόδο]

Τα παιδιά υπαγόρευσαν σε μία μαθήτρια μερικές μόνο από τις προτάσεις τους. Η 

Έφη που ανέλαβε να κρατά τις σημειώσεις, αναγράφει το όνομά της στο πάνω μέρος 

της σελίδας. Κι εδώ οι μαθητές χρησιμοποίησαν το ρήμα «μπορεί». Ωστόσο, μόνο οι 

δυο πρώτες προτάσεις είναι ολοκληρωμένες. Στις επόμενες τα παιδιά γράφουν πιο 

αφαιρετικά, σημειώνοντας διάφορες περιοχές που βλέπουν στο δισέλιδο κείμενο που 

τους έχει δοθεί.

Πιστεύουν πως μπορεί ο άντρας της ιστορίας «να πήγε σ’ ένα χωριό που είχε 

πολλά ζώα», από τα υπόλοιπα όμως μέρη που αναφέρουν συνδέουν μόνο τη Νάξο με 

την παραπάνω υπόθεση («κι εκεί μπορεί να έχει ζώα»). Από γραμματική άποψη 

παρατηρείται σωστή χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων ενώ τις περισσότερες φορές 

υπάρχει τελεία στο τέλος της πρότασης.

Συνολικά αποτελέσματα της 4ης δραστηριότητας

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με ένα κατεστραμμένο δισέλιδο άρθρο. Αρχικά ένωσαν 

τα σχισμένα κομμάτια του και σημείωσαν σ’ ένα χαρτί τις λέξεις του άρθρου που δεν 

ήταν ευδιάκριτες. Οι πιο πολλές λέξεις αποκαταστάθηκαν εύστοχα καθώς οι μαθητές 

μπόρεσαν να κατανοήσουν τη διαδοχική σειρά των νοημάτων των προτάσεων. Σε 

κάποια σημεία που τους δυσκόλεψαν περισσότερο, οι μαθητές δεν επέμειναν. Κι αυτό 

γιατί παρόλο που και οι ίδιοι γνώριζαν ότι οι λέξεις που κατέγραψαν δεν ήταν οι 

σωστές, το γεγονός ότι δεν τους δυσκόλευαν για την περαιτέρω κατανόηση του 

κειμένου τους έκανε να μην προβούν σε διορθώσεις.

Στη συνέχεια τα παιδιά διάβασαν το άρθρο αρκετές φορές και διατύπωσαν τις 

υποθέσεις τους για το λόγο που μπορεί να το είχε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Το 

περιεχόμενο του άρθρου τα οδήγησε σε μια καινούρια υπόθεση ως προς το 

επάγγελμα του πρωταγωνιστή θέτοντας έτσι το ενδεχόμενο της αλλαγής του στο 

σενάριο.
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Τέλος, οι μαθητές διατύπωσαν υποθέσεις για τον προορισμό του άνδρα, 

δημιουργώντας έτσι ένα νέο κείμενο. Οι σκέψεις που έκαναν τα παιδιά για το πού 

μπορεί να πήγε ο ήρωας της ιστορίας είχαν άμεση σχέση με τις πληροφορίες που τους 

έδωσε το άρθρο και δεν έγιναν τυχαία.
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5η Δραστηριότητα: Ανάλυση οπτικών κειμένων (κάρτες)

Οι στόχοι που τέθηκαν μέσ’ από την ακόλουθη δραστηριότητα ήταν να 

μπορέσουν τα παιδιά:

Να έλθουν σε επαφή με ένα είδος οπτικού κειμένου (κάρτες)

Να καλλιεργήσουν τον αφηγηματικό και περιγραφικό λόγο

Μέσω της περιγραφής, να βελτιώσουν τη διαχείριση του λόγου- προφορικού

και γραπτού

Να καταγράψουν τις περιγραφές των καρτών

Να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τη γνώμη των άλλων 

Να διατυπώσουν νέες υποθέσεις

Να χειριστούν τυχόν κρίσεις κι αντιπαραθέσεις που προκύπτουν κατά τη 

δραστηριότητα

Να αναδιαμορφώσουν την ιστορία τους ενσωματώνοντας σ’ αυτή τις νέες 

πληροφορίες τους 

Να συνεχίσουν το σενάριο

Υλικά: διάφορες κάρτες

Ανάλυση του υλικού

Επιχειρώντας μια ομαδοποίηση των καρτών, θα λέγαμε πως οι κάρτες 1-5 

απεικονίζουν ήρωες κινουμένων σχεδίων. Τα πρόσωπα δεν κοιτάζουν το θεατή, έτσι 

η σχέση που δημιουργείται είναι μεταξύ τους και όχι με το θεατή, ενώ και η λήψη 

είναι αρκετά μακρινή. Χαρακτηριστικό είναι πως το φόντο των καρτών αποτελούν 

ιδιαίτερα γνωστά μέρη διαφόρων ελληνικών νησιών.

κάρτα 1 κάρτα 2 κάρτα 3
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κάρτα 4 κάρτα 5

Οι κάρτες 6-7 είναι ίσως και οι πιο δυσδιάκριτες. Οι Kress και Van Leeuwen 

(1996:25-26) κάνουν λόγο για τα λεγάμενα «οπτικά αινίγματα». Πολλές φορές 

υπάρχουν εικόνες στις οποίες η σχέση των αναπαριστώμενών πραγμάτων δεν είναι 

εύκολα ταξινομήσιμη. Δημιουργείται ένα είδος πρόκλησης, ένα παζλ. Τα παιδιά 

καλούνται «να εξασκήσουν τη φαντασία τους, να συμπεριλάβουν στη σκέψη τους 

στοιχεία που δεν ταιριάζουν εύκολα στην παραδοσιακή τάξη των πραγμάτων, να 

ανεχτούν κάποια ασάφεια, να επιτρέψουν το συνυπολογισμό του ‘άλλου’ στη δική 

τους κατασκευή του κόσμου». Σ’ αυτή την κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και η 

όγδοη κάρτα, δεδομένου ότι απεικονίζεται ένα ζώο που ενεργεί ανθρώπινα. Ωστόσο, 

το θέμα είναι πιο ξεκάθαρο. Η λήψη είναι και πάλι μακρινή ενώ και σ’ αυτή την 

περίπτωση το αναπαριστώμενο ζώο δεν «απαιτεί» κάτι από τους θεατές, δεδομένου

κάρτα 8

Η ένατη κάρτα, τέλος, είναι μια ρεαλιστική απεικόνιση και δεν δημιουργεί 

προβλήματα στα παιδιά. Η λήψη είναι κοντινή, ωστόσο, η σχέση δημιουργείται 

μεταξύ των αναπαριστώμενων στοιχείων και δεν απαιτείται κάτι από τους θεατές.
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κάρτα 9

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Οι μαθητές είδαν αρχικά τις κάρτες και στη συνέχεια άρχισαν να τις 

περιγράφουν. Κατόπιν κράτησαν σημειώσεις για το περιεχόμενο των καρτών, τις 

συσχέτισαν με την ιστορία, διατύπωσαν νέες υποθέσεις για τον πρωταγωνιστή και 

πραγματεύτηκαν διαφωνίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Τέλος, κατέγραψαν τις προτάσεις τους για τη συνέχεια του σεναρίου.

Αποτελέσματα

1. Περιγραφή καρτών

Οι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν καθόλου ν’ αναγνωρίσουν τους ήρωες των 

κινουμένων σχεδίων στις πρώτες πέντε κάρτες. Αρχικά, τις περιέγραψαν καθαρά 

ρεαλιστικά. Στις εκφράσεις τους χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τα ρήματα 

«έχει» και «είναι»:

«Σ’ αυτή (κάρτα 1) είναι σ’ ένα κάστρο κι ο Μίκυ δίνει λουλούδια στη Μίνυ». 

«Στην κάρτα αυτή (κάρτα 2) είναι η Μίνυ κι έχει κρύο και δε μπαίνει για 

μπάνιο!»

«Εδώ (κάρτα 3) είναι κάπου και χορεύουν»
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Μια μαθήτρια αναγνώρισε από την εμπειρία της το μέρος που απεικονίζεται στην 

κάρτα:

«Κυρία στη Μύκονο είναι! Όταν ήμουνα στη Μύκονο, στη νονά μου, όταν 

πηγαίναμε βόλτες τη νύχτα και να φάμε ήταν εκεί αυτοί οι ανεμόμυλοι και τους 

έβλεπα!»

«Εδώ (κάρτα 4) ψαρεύουν σ’ ένα νησί κι έχει σπίτια κι έχει βουνά».

«Κυρία εδώ (κάρτα 5) είναι ο Σκρουτζ και βουτάει από μια βάρκα»

Ρεαλιστικά περιγράφονται και οι δύο τελευταίες κάρτες:

«Εδώ (κάρτα 8) είναι ένα αρκουδάκι που το λένε 'πάντα’ και παίζει γκολφ»

«Κι εδώ (κάρτα 9) κυρία ένα παιδάκι έχει ένα σκυλάκι και το φιλάει».

Οι κάρτες 6 και 7 δυσκόλεψαν τους μαθητές ως προς την απεικόνισή τους. 

Στην πραγματικότητα τα παιδιά δεν περιέγραψαν τι είδαν στις κάρτες αλλά τι τους 

θύμισαν αυτές σε σχέση με τον πρωταγωνιστή του σεναρίου:

«Αυτή (κάρτα 6) μου θυμίζει ότι βγήκε έξω από τη γη χωρίς στολή»

«Αυτή (κάρτα 7) εμένα μου θυμίζει πως πήγε στον ήλιο και κάηκε».

Άλλες φορές πάλι, τα παιδιά ταυτίζουν το Μίκυ με τον ήρωα του σεναρίου: 

«Αυτό μου θυμίζει ότι ήταν σ’ ένα παλάτι κι επειδή αγαπούσε την 

πριγκίπισσα πέθανε. Σκοτώθηκε» (αναφορά στην κάρτα 1).

Κάποιος μαθητής παρατηρεί και την πίσω πλευρά των καρτών:

«Κυρία το γράφει πίσω αυτό που είπε η Ειρήνη, το Μύκονος»

Έτσι τα παιδιά μπόρεσαν να διευκρινίσουν όλες τις περιοχές που 

απεικονίζονται στις κάρτες. Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσε η κάρτα 8 αφού 

αφορούσε στη Λάρισα:

«Κυρία γράφει Αλκαζάρ! Εδώ είναι αυτή!».

Οι μαθητές προέβησαν και σε μια πιο βαθιά ανάγνωση των εικόνων 

αναγνωρίζοντας πως πίσω από τις φιγούρες των κινουμένων σχεδίων κρύβονται 

ουσιαστικά ζώα. Αφορμή στάθηκε το σχόλιο ενός μαθητή:

«Είναι ο Μίκυ Μάους. Μάους, δηλαδή ποντίκι. Είναι ο Μίκυ το ποντίκι».

«Ε και ο Ντόναλντ είναι πάπια».
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Οι παρατηρήσεις των δυο παιδιών μου έδωσαν το έναυσμα να ρωτήσω τους 

μαθητές αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να είναι κοινό σε όλες τις φωτογραφίες. 

Ακολούθησε η απορία ενός παιδιού:

«Κυρία, μου εξηγείτε σας παρακαλώ τι θα πει κοινό;»

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις τα παιδιά παρατήρησαν πως όλες οι 

κάρτες απεικονίζουν ζώα και κατέγραψαν στις σημειώσεις τους ποια είναι αυτά.

2. Καταγραφή των περιγραφών

Στο κείμενο που κατασκεύασαν οι μαθητές (εικόνα 8) αποτυπώνονται οι 

περιγραφές που έκαναν ως προς τις κάρτες.

εικόνα 8
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[Το Μίκη και τον Ντοναλντ να ψαρεύουν στην Πάρο 

Τη Μήνη να είναι σε ένα νησί να κολυμπια στην Σκιάθος 

Τη Μήνη και τον Μήκι να είναι σ’ ένα κάστρα και ο Μίκη έδεινε 

λουλούδια στην Μήνη Στη Ροδο.

Το θείο Κρουτζ να βουτάει μέσα στη θάλασσα Στην Ζάκυνθος

Ο Μίκη, η Μήνη, η Ντεζη, ο Ντοναλτ, ο Γκούφυ, και ο πλούτο να χορεύουν

Στην Μυμονο

Ένα παιδάκι με ενα σκυλή

Ενα αρκουδάκι που τολένε παντά και πεζι γκολοφου. 

δύο ποντύκια, δυο πάπιες και τρία σκυλιά.

Εξυ δελφινιά, δυο αστερίες και ένας καρχαρίας 

Ενα ποντικύ κανυ μπάνιο στο ωκεανός]

Αν και στον προφορικό τους λόγο οι περιγραφές τους συσχετίστηκαν και με το 

πρόσωπο της ιστορίας, στη γραπτή τους μορφή οι περιγραφές αφορούν καθαρά τις 

εικόνες και περιγράφονται ρεαλιστικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως οι 

μαθητές δεν κατέγραψαν καθόλου περιγραφές που να αφορούν στις κάρτες 6 και 7, οι 

οποίες τους δυσκόλεψαν εξαρχής. Μόνο στις δυο τελευταίες σειρές του κειμένου 

γίνεται λόγος για τα είδη των ζώων που υπάρχουν σ' αυτές.

Ως προς το γραπτό λόγο αξίζει να παρατηρηθεί πως τα παιδιά δεν κάνουν σωστή 

χρήση της αιτιατικής πτώσης, αντίθετα βάζουν τα ουσιαστικά στην ονομαστική 

πτώση (π.χ. Στην Σκιάθος, Στην Ζάκυνθος, Στο Ωκεανός). Η χρήση των τόνων είναι 

πολλές φορές λανθασμένη ενώ και πάλι τα παιδιά δε χρησιμοποιούν τελείες όταν 

τελειώνουν την πρότασή τους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα παιδιά αρχίζουν 

την πρόταση με κεφαλαίο γράμμα.

Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να γράψουν λέξεις με διπλά και τριπλά σύμφωνα (π.χ 

γκολφ, Ντόναλντ, Σκρουτζ), κάποιοι μάλιστα εγκατέλειψαν τελείως την προσπάθεια 

παραχωρώντας τη θέση τους σε άλλους συμμαθητές τους!

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του συγκεκριμένου κειμένου έγιναν και 

παρατηρήσεις από τα ίδια τα παιδιά που αφορούσαν στο σύστημα της γραφής της 

γλώσσας:

«Τη Μίνυ και το Μίκυ στη Ρόδο, όχι στη Ρόδος».

«δυο πάπιες και -περίμενε, δε βάζουμε κόμμα- τρία σκυλιά»
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Κάποιο παιδί θέλησε να συλλαβίσει τη λέξη «Σκρουτζ» σε μια μαθήτρια για 

να τη γράψει σωστά. Δέχτηκε ωστόσο την ακόλουθη παρατήρηση από τη 

συμμαθήτριά του:

«Αν είναι ‘ου’ πες μου ‘ου’. Όχι ‘ο’, ‘υ’».

3.Αναθεώρηση απόψεων

Στις περιγραφές που κάνει κάθε παιδί και στις ερμηνείες που δίνει, ασκείται 

πολλές φορές κριτική. Κάποια παιδιά δε συμφωνούν με τα όσα λέγονται κι 

εκφράζουν την αντίρρησή τους. Οι μαθητές εξηγούν κάθε φορά το λόγο της 

διαφωνίας τους, γεγονός που οδηγεί στην αναθεώρηση των αρχικών απόψεων. 

Κάποιο παιδί πιστεύει πως τον ήρωα της ιστορίας τον έφαγαν τα δελφίνια, γρήγορα 

όμως πείθεται για το αντίθετο:

«Τα δελφίνια δεν τρώνε ανθρώπους γιατί παλιά τα δελφίνια ήταν άνθρωποι 

και οι άνθρωποι ήταν μαϊμούδες»

«Καλά εντάξει, δεν τον έφαγαν..»

Οι μαθητές αναθεωρούν την άποψή τους και ως προς το θέμα της φιγούρας του 

Γκούφυ. Αρχικά αποφασίζουν πως ο Γκούφυ είναι αγελάδα. Στη συνέχεια όμως 

ακούγονται κι οι απόψεις των παιδιών της άλλης ομάδας. Η εξήγηση που δίνουν 

φαίνεται να ικανοποιεί όλους:

«Κυρία σκύλος είναι».

«Ναι αλλά η Κλάραμπελ είναι αγελάδα».

«Ε και; Δεν πειράζει. Απλά ερωτεύτηκαν».

«Καλά τότε, βάλτον σκύλο».

4.Διατύπωση υποθέσεων

Τα παιδιά περιεργάστηκαν τις κάρτες και διατύπωσαν νέες υποθέσεις που 

στηρίζονταν στα οπτικά κείμενα που είχαν στη διάθεσή τους. Πολλές φορές 

χρησιμοποιούν την έκφραση «μπορεί να»,

«Κυρία μπορεί να μην ήταν παντρεμένος»

«Ναι, να ήταν έτσι ερωτευμένος»
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«Μπορεί να πήγε σ’ αυτή την κάρτα κυρία (βλ. κάρτα 6). Εδώ που λέει 

‘δελφίνια’ μπορεί να τον έφαγαν τα δελφίνια. Εδώ που λέει ‘χορεύουν’ μπορεί να 

χόρευε κι έπεσε μες τη θάλασσα και βούλιαξε. Καταλάβατε;»

«Μπορεί να έχει κοπέλα σε κάποιο νησί και πήγε να τη βρει».

«Μπορεί να είχε ταξιδέψει στη ζούγκλα και τα ζώα να έπαιζαν γκολφ». 

«Μπορεί να πήγε στο δάσος έτσι και να χάθηκε, να μην έβρισκε το δρόμο». 

«Μπορεί να του αρέσουν τα Μίκυ Μάους»

«Μπορεί να του αρέσει η θάλασσα κυρία»

«Μπορεί να μένει στην Αθήνα γιατί εκεί είναι το Αττικό Πάρκο».

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι υποθέσεις διατυπώνονται και με 

τη χρήση ρημάτων στο α’ ενικό πρόσωπο:

«Νομίζω ότι ήταν σε έναν ωκεανό και ψάρευε κι έπιασε έναν καρχαρία και 

πνίγηκε» (αναφορά στη κάρτα 6).

«Εγώ λέω ότι βγήκε ναυαγός επειδή στα περισσότερα μέρη έχει θάλασσα». 

Αυτή η πρόταση οδηγεί το μαθητή που νωρίτερα εξέφρασε την απορία για το 

τι θα πει η λέξη «κοινό» στην ακόλουθη παρατήρηση:

«Κι αυτό δηλαδή είναι κοινό κυρία. Η θάλασσα».

«Το ‘πάντα’ νομίζω ότι εννοεί πως μπορεί να είναι παντού»

5. Χειρισμός αντιπαραθέσεων

Τη στιγμή που οι μαθητές περιγράφουν τα ζώα που βλέπουν στις κάρτες, 

προκύπτει μια έντονη αντιπαράθεση όσον αφορά στη φιγούρα του Γκούφυ. Οι τόνοι 

των παιδιών ανεβαίνουν, μάλιστα ακούγονται και αγενείς προσφωνήσεις («ρε»).

«Δεν είναι σκυλί κυρία, είναι αγελάδα».

«Όχι, όχι»

«Ναι, ναι»

«Όχι, όχι»

«Και συ πως το ξέρεις πως είναι αγελάδα ο Γκούφυ;»

«Γιατί η Κλάραμπελ....»

«Γιατί η Κλάραμπελ είναι αγελάδα».
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«Κι επειδή;»

«Κι αυτός είναι αγελάδα».

«Κι επειδή είναι αγελάδα; Δε βλέπεις εδώ; (δείχνει τον Πλούτο). Ολόιδια 

αυτιά έχουνε, ολόιδια αυτιά!»

«Κι επειδή;»

«Τι κι επειδή ρε;»

«Είναι αγελάδα».

Ο διάλογος δείχνει πως τα παιδιά στηρίζουν σε στοιχεία την άποψή τους και 

βάσει αυτών προσπαθούν να πείσουν τους συμμαθητές τους για την εγκυρότητα της 

γνώμης τους. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως και οι δύο απόψεις στηρίζονται 

στην επαγωγική μέθοδο: Αφού η Κλάραμπελ είναι αγελάδα κι ο Γκούφυ είναι 

ζευγάρι με την Κλάραμπελ, δε μπορεί παρά να είναι κι αυτός αγελάδα (πρώτη 

άποψη). Εφόσον τα αυτιά του Γκούφυ είναι ίδια με τα αυτιά του Πλούτο κι ο Πλούτο 

είναι σκύλος, άρα κι ο Γκούφυ είναι σκύλος (δεύτερη άποψη).

Στη συζήτηση παίρνουν μέρος και οι μαθητές που ασχολούνται με την 

αποκατάσταση του δισέλιδου άρθρου. Η άποψη που βρίσκει σύμφωνη την 

πλειοψηφία είναι πως ο Γκούφυ είναι σκύλος. Αυτή είναι και η γνώμη που 

υιοθετείται.

6. Συνέχιση του σεναρίου

Οι δραστηριότητες 4 και 5 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα, ωστόσο για τη 

συνέχιση της ιστορίας συνεργάστηκαν όλοι οι μαθητές. Αποτέλεσμα και των δύο 

δραστηριοτήτων ήταν η κατασκευή ενός νέου κειμένου (εικόνα 9).

εικόνα 9
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[ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μπορεί να του αρέσουν τα μηκη μους και τα ζωα

Πιστεύουμε ότι επεδι στης περισοττερες μερικες εικόνες έχει θάλασσα

νομίζω ότι πιγενε με τη βαρκούλα του στο Εγεο Πέλαγος

κι όταν έφτανε χτύπησε το καραβα

Ότι ο χάρτις περιεχη τα μέρι που το ταξίδεψε και η κάρτες είναι 

τα ενθύμια.

Μπορεί να είχε της κάρτες για να θυμόταν τα παιδιά 

Μπορεί να είναι και κτινοτρόφος αντί για οικοδόμος].

Αυτό που παρατηρείται όμως είναι πως οι μαθητές δεν κατέγραψαν μια 

καθαρή συνέχεια του σεναρίου τους αλλά νέες υποθέσεις, που προέκυψαν από την 

ενσωμάτωση των στοιχείων των επιμέρους δραστηριοτήτων.

Η μαθήτρια που καταγράφει τις σημειώσεις δηλώνει κι αυτή το όνομά της στο 

πάνω μέρος της σελίδας. Οι υποθέσεις των παιδιών εισάγονται και πάλι κυρίως με τη 

λέξη «μπορεί». Ωστόσο, στη δεύτερη πρόταση, ενώ η μαθήτρια ξεκινά με το ρήμα 

«πιστεύουμε» συνεχίζει την υπόθεση χρησιμοποιώντας το ρήμα «νομίζω». Αρχικά 

γράφει κάτι εκφράζοντας το σύνολο των παιδιών στη συνέχεια όμως καταγράφει την 

προσωπική της άποψη.

Οι μαθητές θεωρούν πως το δισέλιδο άρθρο που επεξεργάστηκε η μία ομάδα 

είναι στην πραγματικότητα ένας χάρτης. Όσον αφορά στις κάρτες που επεξεργάστηκε 

η άλλη ομάδα, διατυπώνονται δύο υποθέσεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται σε ποια 

«παιδιά» αναφέρονται οι μαθητές στη δεύτερη υπόθεσή τους.

Τελευταία καταγράφεται η άποψη που είχε ειπωθεί προφορικά κατά τη 

διεξαγωγή της 4ης δραστηριότητας.

Έντονο προβληματισμό δημιουργούν κι εδώ τα πολλά ορθογραφικά λάθη. 

Παρόλο που ο ορθογραφικός έλεγχος δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης στη 

συγκεκριμένη εργασία, ωστόσο δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα παιδιά 

σημειώνουν σοβαρά ορθογραφικά λάθη, ακόμη και σε απλές γραμματικές μορφές 

όπως είναι τα άρθρα.
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Συνολικά αποτελέσματα της 5ης δραστηριότητας

Τα παιδιά επεξεργάστηκαν διάφορα οπτικά κείμενα. Ιδιαίτερα τους 

ευχαρίστησαν οι κάρτες με τους ήρωες των κινούμενων σχεδίων. Οι μαθητές 

περιέγραψαν προφορικά τις εικόνες και στη συνέχεια κατέγραψαν το περιεχόμενο 

των καρτών στις σημειώσεις τους. Στη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν και 

κάποιες έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των παιδιών. Η λύση που έγινε δεκτή ήταν 

αυτή που βρήκε σύμφωνη την πλειοψηφία των παιδιών.

Σε όλη τη διάρκεια που τα παιδιά ασχολούνται με την «ανάγνωση» των 

καρτών βοηθούν το ένα το άλλο και ταυτόχρονα κάνουν επισημάνσεις στο μαθητή 

που έχει αναλάβει να κρατά σημειώσεις, στην περίπτωση που κρίνουν πως κάτι δε 

γράφεται σωστά.

Γνωρίζοντας πως οι κάρτες αποτελούν στοιχεία του σεναρίου, τα παιδιά 

διατύπωσαν καινούριες υποθέσεις γύρω από τον πρωταγωνιστή. Έτσι έδωσαν μια 

νέα τροπή στην ιστορία τους, η οποία και καταγράφηκε στο κείμενο που 

δημιούργησαν.
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6η Δραστηριότητα: Η συνέντευξη

Η συγκεκριμένη δραστηριότητας στόχευε στο να δοθεί η δυνατότητα στα 

παιδιά:

Να κατασκευάσουν ένα ερωτηματολόγιο

Να προσαρμόσουν το λόγο τους κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης ανάλογα 

με τους συμμετέχοντες

Να πάρουν συνέντευξη από το πρόσωπο που είδε τελευταίο τον ηρώα της 

ιστορίας

Να καταγράψουν τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη συνέντευξη

Να αναθεωρήσουν προηγούμενες απόψεις τους

Να συνεχίσουν το σενάριό τους σύμφωνα με τα νέα στοιχεία

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν μεγάλος όταν πληροφορήθηκαν πως έγινε 

γνωστό το άτομο που είναι στη φωτογραφία μαζί με το Μιχάλη Χατζή. Η έκπληξή 

τους ακόμη μεγαλύτερη, μόλις έμαθαν ότι πρόκειται για την κυρία Πελαγία, η οποία 

εργάζεται στο σχολείο:

«Ψέματα λέτε»!

«Πως το ξέρετε»!

«Είναι αλήθεια;»

Από τη στιγμή που το άτομο που ήρθε σε επαφή με τον πρωταγωνιστή της 

ιστορίας τους ήταν οικείο, τα παιδιά σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν ν’ αντλήσουν απ’ 

αυτό κάποιες πληροφορίες γύρω από την εξαφάνιση. Έτσι, προχώρησαν στη 

διεξαγωγή μιας συνέντευξης, υποδυόμενοι αυτή τη φορά τους δημοσιογράφους. Οι 

μαθητές συζήτησαν για τις ερωτήσεις που θα’ πρεπε να θέσουν και για τον τρόπο που 

θα έπρεπε να τις διατυπώσουν και στη συνέχεια τις κατέγραψαν στις σημειώσεις 

τους. Κράτησαν σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, συζήτησαν για τις 

απαντήσεις που πήραν και συνέχισαν το σενάριο τους σύμφωνα με τα νέα στοιχεία 

που είχαν στη διάθεσή τους.
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Αποτελέσματα της δραστηριότητας

Ι.Κατασκευή ερωτηματολογίου

Πριν τη συνέντευξη οι μαθητές σημείωσαν σ’ ένα χαρτί τις ερωτήσεις που θα 

έθεταν στην κυρία Πελαγία (εικόνα 10).

εικόνα 10

[Είναι παντρεμένος; 

Έχει παιδιά;

Είναι κτηνοτρόφος; 

Γιατί έφυγε;

Που μπορεί να χάθηκε; 

Που βρίσκονται;

Από που τον ξέρει; 

Πέθανε ή όχι;

Ήταν καλός;

Γιατί ταξίδευε;]

Οι ερωτήσεις που κατέγραψαν τα παιδιά είναι ουσιαστικές, καθώς οι 

απαντήσεις που θα έπαιρναν θα έδιναν λύσεις και θα συμπλήρωναν το προφίλ του
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ανθρώπου που αναζητούσαν. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι προτάσεις που 

καταγράφονται ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνουν με ερωτηματικό.

Αυτό που παρατηρείται είναι πως οι μαθητές έθεσαν τις ερωτήσεις τους 

στηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στις υποθέσεις τους και όχι σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο. Ως προς το επάγγελμα του πρωταγωνιστή, αρχικά υπέθεσαν ότι είναι 

οικοδόμος, στη συνέχεια όμως διατύπωσαν την υπόθεση πως μπορεί να είναι 

κτηνοτρόφος. Η ερώτηση που καταγράφουν δεν είναι γενική (π.χ. «τι δουλειά 

κάνει;») αντίθετα τίθεται προκειμένου να επιβεβαιώσει την υπόθεση («είναι 

κτηνοτρόφος;»).

Στο σενάριό τους έχουν ήδη γράψει ότι είχε παρέα όταν εξαφανίστηκε κι έτσι 

το ερώτημα που τίθεται είναι «πού βρίσκονται;». Επιπλέον, το άρθρο και οι κάρτες 

που επεξεργάστηκαν τους οδήγησαν στην υπόθεση ότι τους αρέσουν τα ταξίδια. Η 

ερώτηση που έθεσαν λοιπόν είναι «γιατί ταξίδευε;». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί 

το ερώτημα των παιδιών εάν ο ήρωας της ιστορίας εξακολουθεί να είναι ζωντανός ή 

έχει πεθάνει. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις που έπονται τίθενται με τρόπο που δείχνει 

πως οι μαθητές έχουν πράγματι αμφιβολία για το αν ο πρωταγωνιστής του σεναρίου 

ζει.

2.Προσαρμογή προφορικού λόγου

Το ζήτημα του σωστού τρόπου διατύπωσης των ερωτήσεων τέθηκε τη στιγμή 

που τα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις για τα θέματα που έπρεπε να ρωτήσουν. Ένας 

μαθητής είπε:

«Να τη ρωτήσουμε αν είναι αδέλφια».

«Όχι, να ρωτήσουμε: Πού τον ξέρεις αυτόν;»

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως απευθύνονται σε ένα πρόσωπο μεγαλύτερο τους και 

όχι σε κάποιο φίλο τους, επομένως ο λόγος τους πρέπει να είναι ευγενικός.

«Κυρία, να τη ρωτήσουμε με καλό τρόπο, όχι όλα μαζί!»

«Ναι κυρία, να πούμε: που τον ξέρετε αυτόν;»

«Ή να της πούμε: Τον γνωρίζετε αυτόν;»

«Έτσι να το πούμε, ευγενικά!»
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Οι ερωτήσεις τους λοιπόν γίνονται στο β’ πληθυντικό πρόσωπο και όχι στον ενικό 

αριθμό:

«Κυρία πού τον γνωρίσατε;»

«Εδώ πέρα είστε σε πάρτυ;»

«Στην αστυνομία το είπατε;»

«Εκεί στο θέατρο που ήσασταν είδατε σίγουρα αν έφυγε;».

Τα παιδιά φρόντιζαν να διορθώνουν το λόγο τους και κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, μόλις αντιλαμβάνονταν πως δεν διατύπωσαν με τον κατάλληλο τρόπο 

το ερώτημά τους:

«Ήταν συμμαθητής σου; Εεεε....συγνώμη, συμμαθητής σας ήταν;»

«Και πώς μετακινείται ρε κυρία, συγνώμη, όχι ρε, με τα πόδια; Δηλαδή αν πήγε στο 

Βόλο με τα πόδια πήγε;»

3.Διεξαγωγή της συνέντευξης

Αν και τα παιδιά είχαν καταγράψει στις σημειώσεις τους τις ερωτήσεις που θα 

έθεταν στην κυρία Πελαγία, κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης 

επαναδιαπραγματεύτηκαν το ερωτηματολόγιό τους. Έτσι προέκυψαν πολύ 

περισσότερες ερωτήσεις:

«Πότε έφυγε; τι μέρα, βράδυ ήτανε, μεσημέρι;»

«Πού μπορεί να πήγε, εδώ κοντά πήγε; Στο Βόλο πήγε, στην Αθήνα, πού ταξίδεψε;» 

«Ζούγκλα πήγαινε;»

«Τι ώρα έφυγε;»

«Ήταν παχουλός;»

«Αγαπούσε τα παιδιά;»

«Αυτοκίνητο έχει κυρία;»

Κάποιες απ’ αυτές φανερώνουν την πίστη αλλά και την προσδοκία των παιδιών πως η 

κυρία Πελαγία γνωρίζει τι έχει συμβεί, ξέρει τη λύση:

«Είναι ζωντανός, πεθαμένος, τι είναι;»
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«Θα γυρίσει ή θα καθίσει εκεί;»

«Και τώρα πότε θα' ρθει;»

Παρά τις διορθώσεις που χρειάστηκε να γίνουν στο σενάριο, η κυρία Πελαγία 

επιβεβαίωσε και αρκετές από τις αρχικές υποθέσεις των παιδιών, γεγονός που τα 

χαροποίησε ιδιαίτερα:

«Εεε, τι δουλειά κάνει;»

«Είναι οικοδόμος».

«Ααα κυρία!»

«Που έμενε; Οδός; Ποια ήταν η οδός;»

«Στην οδό Βόλου».

«Κυρία κι εμείς αυτό είχαμε γράψει!»

Τα παιδιά έδειξαν στην κυρία Πελαγία και το πρώτο πακέτο με τα στοιχεία 

που είχαν στη διάθεσή τους. Έτσι επιβεβαιώθηκαν κι άλλες υποθέσεις όπως για 

παράδειγμα ότι ο Μιχάλης Χατζής αγαπάει τα ζώα και τα Μίκυ Μάους.

4. Καταγραφή των απαντήσεων

Το μοτίβο της αναγραφής του ονόματος από τη μαθήτρια που κρατά τις 

σημειώσεις, επαναλαμβάνεται και στο κείμενο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης (εικόνα 11).

[ Φιλιώ

Είναι χωρισμένος

Δεν έχει παιδιά

Έφυγε πριν δεκαπέντε μέρες

Είναι οικοδόμος

Του άρεσε να ταξιδεύει

Δεν έχει φίλους

Στην οδός Βόλου
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εικόνα 11

ζωντανός 

Πολύ καλός

Του άρεσαν η πεταλούδες 

Ήταν λίγο παχουλός 

Του αρέσει το θέατρο 

Ένιωθε ελεύθερος 

Προς το βράδυ 

Του άρεσαν τα παιδικά
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Τα παιδιά τα αγαπά

Δεν έχει αυτοκίνητο δε θέλει

να τον βρούνε]

Αρχικά οι προτάσεις είναι ολοκληρωμένες (π.χ. Είναι χωρισμένος. Δεν έχει 

παιδιά), στη συνέχεια όμως κάποιες απ’ αυτές παίρνουν τη μορφή τηλεγραφικών 

σημειώσεων (π.χ. ζωντανός, πολύ καλός, προς το βράδυ). Σε καμία πρόταση δεν 

υπάρχει τελεία, ωστόσο όλες ξεκινάνε με κεφαλαίο γράμμα. Οι μαθητές καταφέρνουν 

να σημειώσουν απαντήσεις που δίνονται και αφορούν στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολόγιού τους αλλά και σε άλλες που προκύπτουν καθώς διεξάγεται η 

συνέντευξη.

Στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα περιγραφικό κείμενο, 

χρησιμοποιώντας κυρίως τα ρήματα «είναι» και «έχει». Στη σημείωση «Του αρέσουν 

τα παιδικά» οι μαθητές αναφέρονται στην απάντηση που έλαβαν πως στον άντρα της 

ιστορίας άρεσαν τα Μίκυ Μάους. Προτίμησαν να γράψουν τη λέξη « παιδικά» γιατί 

«η λέξη Μίκυ Μάους είναι αγγλική και είναι πιο δύσκολη».

5.Συνέχιση του σεναρίου

Τα παιδιά αξιοποίησαν τα στοιχεία που τους έδωσε η συνέντευξη και 

προχώρησαν την ιστορία τους σύμφωνα μ’ αυτά (εικόνα 12) παρουσιάζοντας τον 

τόπο και την ημέρα της εξαφάνισης του άντρα. Ταυτόχρονα παρέθεσαν και στοιχεία 

για το χαρακτήρα του. Το κείμενο συνδυάζει στοιχεία και περιγραφικού και 

αφηγηματικού κειμένου ενώ στο τέλος του διατυπώνεται και πάλι μια υπόθεση των 

παιδιών. Σε γενικές γραμμές το κείμενο είναι καλογραμμένο, χωρίς όμως να λείπουν 

και κάποια λάθη (π.χ. «Μαϊους», «μόνο στου» -και όχι «μόνος του»- , «ολο μόνο 

στου»).
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_________________ εικόνα 12______________________________

[ Ειρήνη

Τελευταία φορά χαιρετηθήκαν Η 

Μέρα Τρίτη 16 Μαΐους 2006 

Ήταν σ' ένα θέατρο με την 

κυρία Πελαγία φίλη του. Είναι 

πολύ καλός. Αγαπάη τα παιδιά και 

τα ζώα ειδηκά της πεταλούδες 

και τα παιδικά. Του άρεσε να 

ταξιδεύη μόνο στου. πήγαινε σε 

χόρες ολό μονο στου. Είχε πάει 

σ’ ένα παρκό που είχει πολλά 

ζώα. Δεν είχε αυτοκίνητο. Μπορεί 

να πήγαινε σε μερικά ταξίδια, 

που έχει πολλά ζώα.]
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Συνολικά αποτελέσματα της 6ης δραστηριότητας

Αρχικά τα παιδιά σημείωσαν κάποιες ερωτήσεις που έκριναν πως έπρεπε 

οπωσδήποτε να θέσουν στην κυρία Πελαγία Στη συνέχεια πραγματεύτηκαν τον τρόπο 

διατύπωσής τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προέκυψαν νέες ερωτήσεις, 

ενώ οι μαθητές κράτησαν σημειώσεις για όλες σχεδόν τις απαντήσεις που πήραν.

Η συνέντευξη βοήθησε ιδιαίτερα τα παιδιά να λύσουν αρκετές απορίες και να 

αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον πρωταγωνιστή του σεναρίου. 

Έτσι, συνέχισαν την ιστορία τους ενσωματώνοντας σ’ αυτή τις νέες τους 

πληροφορίες.

Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές φάνηκαν να ξεχνούν ότι δημιουργούν οι ίδιοι 

μια ιστορία. Το γεγονός ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένα πρόσωπο που τους είναι 

οικείο ενδυνάμωσε την πεποίθησή τους ότι ο Μιχάλης Χατζής είναι αληθινό 

πρόσωπο που έχει πράγματι εξαφανιστεί.
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7η Δραστηριότητα: επεξεργασία νέων οπτικών κειμένων (εφημερίδα, 

δελτίο καιρού)

Η παρακάτω δραστηριότητα στόχευε στο να μπορέσουν οι μαθητές:

Ν’ αντλήσουν πληροφορίες από πολυτροπικά κείμενα 

Να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις

Ν' ανακαλέσουν προηγούμενες πληροφορίες τους προκειμένου να συνεχίσουν 

την ιστορία τους

Να διατυπώσουν καινούριες υποθέσεις 

Να αιτιολογήσουν τις υποθέσεις τους

Υλικά:μια εφημερίδα, ένα απόκομμα δελτίου καιρού (εικόνα 13)

Καλό καιρό με πρόσκαιρη αύξηση των νεφώ
σεων το απόγευμα κυρίως στα ορεινά προβλέπει 
για σήμερα στη Θεσσαλία η Εθνική Μετεωρολο
γική Υπηρεσία

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατο
λικοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί 
απο -*-13’C8uh;27‘C,

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-5-2006 mill 5-5-Μ'

ΚΑΙΡΟΙ; ΚΑΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ

ΑΝΕΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!: 3Α. ΑΣΘΕΝΕΙ! 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ; ΣΕ ΑΝΟΔΟ.

ΚΑΙΡΟΙ; ΚΑΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΩΣΕΩΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΑΝΕΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: VBA. ΑΣΘΕΝΕΙΣ. 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ; ΣΕ ΑΝΟΔΟ

εικόνα 13

Οι χάρτες, τα διαγράμματα και οι πίνακες, είναι -κατά τους Kress και Van 

Leeuwen- νατουραλιστικές εικόνες. Προσφέρουν καθαρά αντικειμενική γνώση, χωρίς 

να εμπλέκουν συναισθηματισμούς και υποκειμενική άποψη. Το δελτίο καιρού δόθηκε 

στους μαθητές με σκοπό να το εμπλέξουν στο σενάριό τους και όχι για να εκφράσουν 

κάποια προσωπική ερμηνεία του περιεχομένου του.
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Εφαρμογή της δραστηριότητας

Τα παιδιά ξεφύλλισαν την εφημερίδα που τους δόθηκε και παρατήρησαν τα 

άρθρα που περιείχε. Στη συνέχεια διατύπωσαν νέες υποθέσεις για την ιστορία τους 

αναπροσαρμόζοντας τα δεδομένα τους. Αποκατέστησαν το τμήμα της εφημερίδας 

που έλειπε και επεξεργάστηκαν το δελτίο καιρού που αντιστοιχούσε σ’ αυτό. Τέλος, 

προσπάθησαν να ενσωματώσουν κι αυτό το στοιχείο στην ιστορία τους.

Αποτελέσματα

Ι.Επεξεργασία εφημερίδας και δελτίου καιρού

Η εφημερίδα που δόθηκε στους μαθητές ήταν η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

της Λάρισας. Τα παιδιά αναγνώρισαν εύκολα πως επρόκειτο για τοπική εφημερίδα:

«Α είναι δίκιά μας αυτή! Την ξέρω!»

«Κυρία μπορεί εδώ να μας πει κάτι η εφημερίδα! Κυρία να την ανοίξουμε»! 

Τα παιδιά την ξεφύλλισαν και προσπάθησαν να βρουν κάποιο στοιχείο που θα τους 

οδηγούσε στα ίχνη του άντρα που εξαφανίστηκε. Από την πρώτη κιόλας σελίδα 

συνειδητοποίησαν πως δεν είναι ήταν τυχαία εφημερίδα, ανακαλώντας εύκολα 

πληροφορίες από το σενάριό τους:

«Κυρία γράφει 16 Μαΐου! Είναι τότε που χάθηκε ο Χατζής!»

«Α κυρία είναι σοβαρό αυτό!»

Την επόμενη μέρα τα παιδιά ασχολήθηκαν με το κομμένο τμήμα της 

εφημερίδας, που ήταν ένα δελτίο καιρού. Η πίσω σελίδα περιείχε διάφορες αγγελίες, 

ωστόσο οι μαθητές σκέφθηκαν πως ο ήρωας της ιστορίας ενδιαφέρθηκε να 

ενημερωθεί για τον καιρό. Το συγκεκριμένο οπτικό κείμενο δεν προκάλεσε ιδιαίτερα 

το ενδιαφέρον των παιδιών γι’ αυτό και δεν ασχολήθηκαν περισσότερο μ’ αυτό.
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2. Επίλυση προβληματικών καταστάσεων

Οι μαθητές διάβασαν διάφορες ειδήσεις δεν στάθηκαν όμως σε καμία με 

ιδιαίτερη προσοχή. Φτάνοντας στην τελευταία σελίδα παρατήρησαν πως έλειπε ένα 

κομμάτι.

«Κυρία είναι σχισμένο»

«Και τώρα πώς θα δούμε τι γράφει;»

Κυρία να ρωτήσω εγώ το μπαμπά μου αν την έχει; Κρατάει πολλές και τις 

διαβάζει και μετά τις πάμε στο χωριό».

«Κι εγώ κυρία θα δω...»

«Να φέρουμε όλοι από μία κυρία».

Έτσι τα παιδιά αποφάσισαν να ψάξουν όλα για την εφημερίδα προκειμένου να 

βρουν το κομμάτι που λείπει.

3.Ανάκληση προηγούμενων πληροφοριών κι αναθεώρηση απόψεων

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν την εφημερίδα και προσπάθησαν ν’ αντλήσουν 

στοιχεία για τη συνέχιση του σεναρίου τους. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως έχει 

προηγηθεί η συνέντευξη με την κυρία Πελαγία. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν 

τα παιδιά από αυτή θεωρήθηκαν αδιαμφισβήτητες κι έτσι η ομάδα προσπάθησε να 

συνεχίσει την ιστορία χωρίς να αλλάξει κάτι από αυτές. Κάποιες αναφορές αλλά και 

άρθρα που φάνηκε αρχικά πως θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμα, 

απορρίφθηκαν τελικά καθώς δεν ταίριαζαν με το προφίλ του ανθρώπου που ψάχνουν. 

Η ικανότητα των παιδιών ν’ ανακαλέσουν προηγούμενες πληροφορίες είναι 

αξιοσημείωτη και τα βοηθά ν’ αναθεωρήσουν απόψεις που δεν συμφωνούν με την 

ιστορία;

« Κυρία, εδώ λέει ‘ Διευθυντής Οικονομικού» παρατηρεί ένα παιδί.

«Αφού είπαμε πως είναι οικοδόμος» απαντά αμέσως κάποιο άλλο.

«Α καλά λες».

«Κυρία μπορεί να πήγε εδώ, στην Ελασσόνα»

«Από την Ελασσόνα είναι η μαμά μου κυρία! Είναι κοντά όμως, δεν πήγε 

εκεί...Είπαμε ότι πήγαινε σε μακρινά ταξίδια».

«Να ψάξουμε αυτά εδώ τα άρθρα που είναι οι άνθρωποι»

«Αφού αυτός θέλει να είναι ολομόνος του».
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4.Διατύπωση υποθέσεων και αιτιολόγησή τους

Για άλλη μια φορά οι υποθέσεις των παιδιών διατυπώνονται με την έκφραση 

«μπορεί να». Αντίστοιχα και η αιτιολόγησή τους γίνεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο 

«γιατί»:

«Μπορεί να έψαχνε για δουλειά κυρία»

«Μπορεί το χαμένο κομμάτι να είναι η αγγελία εξαφάνισής του».

Τα άλλα παιδιά συμφωνούν. Δε δείχνουν να καταλαβαίνουν πως εφόσον η 

εφημερίδα είναι από την ημέρα της εξαφάνισης του άντρα, δεν είναι δυνατό να 

περιέχει ήδη τη συγκεκριμένη αγγελία. Αντίθετα, εκείνη τη στιγμή η ιδέα φαίνεται να 

είναι σωστή. Ένας άλλος μαθητής έχει να πει πάνω σ' αυτό:

«Ναι, κυρία! Μπορεί να είδε τη φωτογραφία του και να είπε να τη σκίσω, να μην τη 

σκίσω; Να τη σκίσω γιατί αλλιώς θα με βρούνε»

«Μπορεί να έψαχνε πότε έχει καλό καιρό να φύγει»

«Καλό καιρό έχει γιατί έχει ήλιο. Έχει σύννεφο αλλά το περισσότερο είναι ήλιος».

Συνολικά αποτελέσματα της 7ης δραστηριότητας

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν μια εφημερίδα με σκοπό να αντλήσουν 

πληροφορίες για την ιστορία τους. Διάβασαν κάποια από τα άρθρα- κυρίως τους 

τίτλους- και απέκλεισαν από το σενάριό τους όσα δε συμφωνούσαν με τα στοιχεία 

που είχαν έως τώρα. Τα παιδιά επέδειξαν μεγάλη ικανότητα στο να ανακαλούν στο 

μυαλό τους τις προηγούμενες πληροφορίες τους, ιδιαίτερα όσες ήταν αποτέλεσμα της 

συνέντευξης που προηγήθηκε.

Κατόπιν, παρατήρησαν ότι έλειπε ένα τμήμα της εφημερίδας και η 

κινητοποίησή τους ήταν μεγάλη προκειμένου να ψάξουν στο σπίτι τους και να 

φέρουν μια ίδια εφημερίδα για ν’ αποκαταστήσουν το κενό. Το κομμάτι που έλειπε 

ήταν ένα δελτίο καιρού, με το οποίο και ασχολήθηκαν στη συνέχεια οι μαθητές. 

Αφού το παρατήρησαν διατύπωσαν τις υποθέσεις τους για τη σχέση που μπορεί να 

είχε με το σενάριό τους το εν λόγω δελτίο. Οι υποθέσεις των παιδιών αιτιολογήθηκαν 

και πάλι.
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8η Δραστηριότητα: επεξεργασία φυλλαδίου δρομολογίων και μάσκας

Η παρακάτω δραστηριότητα στόχευε στο να δοθεί η δυνατότητα στα

παιδιά:

Να έλθουν σε επαφή με μιας άλλης μορφής πολυτροπικό κείμενο (φυλλάδιο 

δρομολογίων υπεραστικών λεωφορείων)

Να επεξεργαστούν μια μάσκα 

Να διατυπώσουν καινούριες υποθέσεις

Να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τη γνώμη των άλλων 

Να ολοκληρώσουν την ιστορία τους 

Να καταγράψουν το τέλος του σεναρίου τους

Υλικά: ένα φυλλάδιο των δρομολογίων των υπεραστικών λεωφορείων 

Λάρισας και μία μάσκα, (εικόνες 14 και 15)

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το φυλλάδιο των δρομολογίων και ανέφεραν 

πιθανούς λόγους ύπαρξης του στο σπίτι του αγνοούμενου άντρα. Ανάλογα ενήργησαν 

και με τη μάσκα, διατυπώνοντας υποθέσεις για τη σχέση της με την ιστορία. 

Πραγματεύτηκαν διαφωνίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στη 

συνέχεια κατέγραψαν το τέλος του σεναρίου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
f ΛΑΡΙΣΑ- ΑΘΗΝΑ- ΛΑΡΙ2.Α- ΘΕΣ/ΝΙκΙΛ

ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ
1.00 ττ.μ 7.30 6.00 8.00
7.00 10.00 9.30
8.30 13.00 7.00

10.00
10.00 Δ 8.00

16.00 Δ t*T(K 11 .oo1 2.00 Δ μ·Μ Πβμοο» A ■·£·«
9.00 

10.30
13.30

μβνα Πομοσκ. & Κυρ·ο
1 7.00

piou AopOtlAUT 12.00
13.00

15.00 Δ 18.00 Δ 11.30
16.30

μ*νβ fJcfro«« 4 Κνρ.ο
_ 19^00

12.30 15.00
18.00 22.00 Δ 1 3.30 16.00

ΛΑΡΙΣΑ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΠΑΝΝΙΝΑ-
ΛΑΡΙΣΑ 14.30 17.00

9.00
15.00

A*· birtjA !■> J.A

10.00 
1 5.00

15.30

16.30

18.00 

19.00

9.45 18.00 20.30
15.00

____***>»* ____ 19.30
21.45

c*f(K

Λ ΛΜ>Ρ0*0 ΑίΟΦΟΡΙΚ.
δ* δκμό^ο wortio trroz ruraxkevhz a kwakmj
TO APOMOAOTlG TO· Ο: Μ Π Μ ΑΠΟ 04 Λ 'Λ10Ι r i.pjui

εικόνα 14 εικόνα 15
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Αποτελέσματα

1. Επεξεργασία των οπτικών κειμένων

Τα παιδιά γνωρίζουν ότι η λέξη ΚΤΕΛ αναφέρεται σε λεωφορεία και 

συνδυάζουν το φυλλάδιο των δρομολογίων με τα ταξίδια του πρωταγωνιστή της 

ιστορίας. Ωστόσο οι μαθητές δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο είδος 

κειμένου. Αντίθετα αρκέστηκαν να το περιγράφουν με δύο προτάσεις:

«Είναι» ,είπαν, «ένα χαρτί που γράφει τηλέφωνα και κάτι γενικά πράγματα. 

Μάλλον είναι κάτι για εισιτήρια.

Αντίθετα η μάσκα τους κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Τα παιδιά θέλησαν 

αρχικά να παίξουν μ’ αυτή, φορώντας τη και τρομάζοντας ο ένας τον άλλο. Στη 

συνέχεια προσπάθησαν να τη συνδέσουν με την υπόθεση της εξαφάνισης. Φάνηκαν 

να δυσκολεύονται και θέλησαν να ρωτήσουν την κυρία Πελαγία, με τη σιγουριά πως 

αυτή θα γνώριζε. Η λογική τους ήταν σωστή, θα τους έδινε όμως μια έτοιμη λύση, 

κάτι που εγώ ήθελα να αποφύγω. Είπα λοιπόν στην ομάδα πως η κυρία Πελαγία μας 

είχε πει όλα όσα ήξερε και πιθανόν να μην μπορούσε να μας βοηθήσει. Τη λύση 

έπρεπε να τη δώσουμε μόνοι μας. Μάλιστα κάποιο παιδί ανέφερε πως ίσως η δική 

τους συνέχεια να βοηθούσε την κυρία Πελαγία:

«Κυρία πρέπει να βρούμε., μπορούμε να., μπορούμε., άμα βρούμε καλές 

ιδέες, μπορεί να της πει και της κυρίας Πελαγίας κάτι για να θυμηθεί»!

2. Διατύπωση υποθέσεων

Στις υποθέσεις που κάνουν οι μαθητές χρησιμοποίησαν την έκφραση «μπορεί 

να». Ωστόσο, το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές υπέθεσαν πως ο 

πρωταγωνιστής του σεναρίου έχει φύγει, ενώ παράλληλα προσπάθησαν να 

συνδυάσουν και το φυλλάδιο των δρομολογίων και τη μάσκα σε μια κοινή υπόθεση:

«Μπορεί να πήγε να πάρει εισιτήρια για να φύγει και ντύθηκε γριά».

«Μπορεί να πήρε λεωφορείο για να φύγει»

«Μπορεί να πήγε στα Γιάννενα. Ή στη Θεσσαλονίκη. Κι έκανε ότι κουτσαίνει 

για να μην τον καταλάβουν».

«Ναι και μπορεί να ντύθηκε έτσι κυρία για να φύγει, να μην τον καταλάβουν».
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«Μπορεί κυρία να έφυγε και να την έστειλε πίσω με το ταχυδρομείο ή με τα 

λεωφορεία».

«Κυρία μπορεί να την είχε για τις Αποκριές» .

3.Αναθεώρηση απόψεων

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν τη μάσκα κι εξέφρασαν τις απόψεις τους για τους 

λόγους που μπορεί να την είχε ο ήρωας της ιστορίας. Κάποιες γνώμες όμως που 

ακούγονται προκαλούν αμφισβητούνται από τους συμμαθητές τους. Τα παιδιά που 

εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους φροντίζουν να εξηγήσουν με ποιο σκεπτικό δε 

συμφωνούν με τις υποθέσεις που ακούγονται. Έτσι, οι μαθητές αναθεωρούν τις 

αρχικές τους ιδέες. Κάποιο παιδί θεώρησε πως ο άντρας έφυγε κι έστειλε τη μάσκα 

πίσω, με το ταχυδρομείο! Οι συμμαθητές του δε φάνηκε να συμμερίζονται την 

άποψή του:

«Κυρία εμένα δε μου κολλάει...Άμα την πήρε και πήγε στο λεωφορείο και είχε και τη 

μάσκα, γιατί να την πάει σπίτι του»;

«Γιατί να τη στείλει πίσω εννοείς»;

«Ναι, γιατί»;

«Καλά λέει κυρία, δε γίνεται αυτό».

Τα παιδιά παρατήρησαν πιο προσεκτικά τη μάσκα και γρήγορα δημιουργήθηκαν κι 

άλλες ενστάσεις:

«Κυρία δε μοιάζει για γιαγιά..»

«Κυρία οι αστυνομικοί δεν είναι χαζοί να μην καταλάβουν ότι δεν είναι αληθινό 

πρόσωπο»!

4,Ολοκλήρωση του σεναρίου

Μετά το τέλος της 7ης και της 8ης δραστηριότητας οι μαθητές ασχολήθηκαν 

όλοι μαζί με την ολοκλήρωση της ιστορίας τους (εικόνα 16). Προηγουμένως, η κάθε
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ομάδα ενημέρωσε την άλλη γνα τα στοιχεία που επεξεργάστηκε. Έτσι, τα παιδιά που 

ασχολήθηκαν με την 7η δραστηριότητα ανέφεραν πως ο Μιχάλης Χατζής είχε 

αγοράσει μια εφημερίδα για να ενημερωθεί για τον καιρό, καθώς σκόπευε να 

ταξιδέψει. Αντίστοιχα, η άλλη ομάδα έκανε λόγο για τα δρομολόγια των λεωφορείων 

και τη μάσκα.

εικόνα 16

[Μπορεί να πήγε στο λεωφορείο 

είχε μια μάσκα κανονικεί 

Πήρε λεωφορείο 

Για το Βόλο και απο κη στη 

Ρόδο. Μπορεί να ήταν από 

τις αποκριές]

Στο κείμενο που δημιούργησαν οι μαθητές, κάνουν λόγο μόνο για το 

φυλλάδιο των δρομολογίων και τη μάσκα, ενώ δεν αναφέρονται καθόλου στην 

εφημερίδα και το δελτίο καιρού.

Αυτό που παρατηρείται εδώ είναι πως τα παιδιά παραθέτουν πιο σκόρπιες τις 

σκέψεις τους. Αν και υπάρχουν τρεις διαφορετικές προτάσεις, ωστόσο η αφήγηση 

είναι συνεχόμενη χωρίς τελείες και κεφαλαία γράμματα. Κι ενώ οι μαθητές κάνουν 

λόγο για τη μάσκα και κατόπιν εκφράζουν την άποψη πως ο άντρας έφυγε για τη
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Ρόδο, στη συνέχεια επανέρχονται στο θέμα της μάσκας λέγοντας πως μπορεί «να 

ήταν από τις αποκριές». Ενδιαφέρον προκαλεί ο χαρακτηρισμός της μάσκας ως 

«κανονικής». Τα παιδιά τη διαφοροποιούν μ’ αυτό τον τρόπο από την αποκριάτικη 

μάσκα, την οποία αναφέρουν στο τέλος του κειμένου.

Συνολικά αποτελέσματα της 8ης δραστηριότητας

Η ομάδα των παιδιών επεξεργάστηκε δύο διαφορετικά οπτικά κείμενα, ένα 

ενημερωτικό φυλλάδιο με δρομολόγια λεωφορείων και μια μάσκα. Τα παιδιά δεν 

ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το φυλλάδιο, αντίθετα το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε στη 

μάσκα, η ύπαρξη της οποίας δημιούργησε και διαφωνίες μεταξύ τους.

Στη συνέχεια οι μαθητές διατύπωσαν καινούριες υποθέσεις για την ιστορία 

τους, αιτιολογώντας ωστόσο μόνο όσες αφορούσαν στη μάσκα. Κάποιες υποθέσεις 

δεν έγιναν δεκτές και οδήγησαν σε αναθεώρηση των αρχικών απόψεων, έπειτα από 

αιτιολογημένη άποψη των παιδιών που διαφώνησαν.

Τέλος οι μαθητές ενώθηκαν σε μία ομάδα και προχώρησαν στην ολοκλήρωση 

της ιστορίας τους, όπου έθεσαν και τον τελικό προορισμό του πρωταγωνιστή. Οι 

υποθέσεις της 7ης δραστηριότητας ειπώθηκαν μόνο προφορικά κι από τη στιγμή που 

δε διαφοροποιούσαν κάτι στην έκβαση της ιστορίας, δεν αναφέρθηκαν στο κείμενο 

των παιδιών.
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9η Δραστηριότητα: Δημιουργία αγγελίας εξαφάνισης

Οι στόχοι που τέθηκαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπούσαν στο να 

μπορέσουν οι μαθητές:

Να ασχοληθούν με ένα διαφορετικό πολυτροπικό κείμενο, την αγγελία εξαφάνισης 

προσώπων

Να αποκωδικοποιήσουν τους τρόπους με τους οποίους δίνεται η κάθε πληροφορία 

Να δημιουργήσουν μια δική τους χειρόγραφη αγγελία εξαφάνισης 

Να μεταγράψουν το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

ενός υπολογιστή

Υλικά: Διάφορες αγγελίες εξαφάνισης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)

Εφαρμογή της δραστηριότητας

Οι μαθητές ήλθαν σ’ επαφή με διάφορες αγγελίες εξαφάνισης κι εξέφρασαν 

απορίες που τους δημιουργήθηκαν κατά την ενασχόλησή τους μ’ αυτές. 

Παρατήρησαν τη δομή τους, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και στη συνέχεια 

συζήτησαν για τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει μια τέτοια αγγελία Κατόπιν 

κατασκεύασαν τη δική τους αγγελία σ’ ένα χαρτί. Στη συνέχεια μετέφεραν το 

χειρόγραφο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.

Αποτελέσματα

1. Επεξεργασία αγγελιών και τρόπου αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων

Αρχικά τα παιδιά ρωτήθηκαν αν έχουν δει ποτέ αφίσες εξαφάνισης και πως 

είναι αυτές. Τα περισσότερα απάντησαν θετικά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπήρχε 

στην επικαιρότητα ένα τέτοιο θέμα εξαφάνισης (αυτής του μικρού Άλεξ) κι όλα τα 

παιδιά έδειξαν να γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει 

μια τέτοιου είδους αγγελία:
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«Λένε (στις αφίσες και τις αγγελίες) αν τους ξέρουν, λένε το τηλέφωνο αυτωνών για 

να τους βρίσκουν, αν ξέρετε αυτά τα παιδιά λένε, ή να τηλεφωνήσετε ή να πάρετε την 

αστυνομία».

Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργάστηκαν κάθε μια αγγελία χωριστά, είδαν τι 

είδους πληροφορίες αναγράφονται σ’ αυτές καθώς επίσης και τον τρόπο που 

οργανώνονται. Υπήρχαν λέξεις άγνωστες στα παιδιά ( πχ «εθεάθη», «θήλυ») για τις 

οποίες και δόθηκαν εξηγήσεις. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησαν τα παιδιά ήταν οι 

φωτογραφίες:

«Πρώτα κυρία είναι η φωτογραφία αυτωνών που χάθηκαν»

«Θα βάλουμε κι εμείς του Μιχάλη Χατζή!»

«Και μετά κυρία θα γράψουμε όλα αυτά που λέει εδώ, για τα μάτια και το βάρος 

και τα τέτοια».

« Εδώ που λέει ότι χάθηκε εμείς θα πούμε ότι μπορεί να πήγε στη Ρόδο»

«Και αν πήγε κανείς στη Ρόδο και τον είδε»

Τα παιδιά πρόσεξαν ότι σε κάποιες αγγελίες υπήρχε και τηλέφωνο 

επικοινωνίας:

«Κυρία να βάλουμε κι εμείς νούμερο. Να βάλετε εσείς το δικό σας!»

Αυτό που δε φάνηκε να προσέχουν από μόνοι τους οι μαθητές είναι η 

διαφοροποίηση στον τρόπο γραφής των λέξεων στις διάφορες αγγελίες (πχ χρώμα ή 

μέγεθος γραμματοσειράς). Έπειτα από δική μου ερώτηση - αν όλα τα γράμματα είναι 

ίδια- κάποιος μαθητής παρατήρησε:

«Όχι κυρία. Μερικά είναι πιο χοντρά».

Αφού εξήγησα στα παιδιά πως όταν θέλουμε να τονίσουμε κάποια στοιχεία τα 

γράφουμε με πιο έντονη γραφή, εκείνα στη συνέχεια αποφάσισαν να υπογραμμίσουν 

τις λέξεις που θα έγραφαν στον υπολογιστή με πιο έντονα γράμματα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα παιδιά συνειδητοποίησαν πως η δημιουργία 

της αγγελίας είναι το τελικό στάδιο της όλης έρευνας. Τα στοιχεία που θ’ 

αναγράφονταν σ' αυτή ήταν στοιχεία που προέκυψαν από όλα τα προηγούμενα 

βήματα που έγιναν. Έτσι, όταν κάποιος μαθητής διατύπωσε μια νέα υπόθεση- ότι 

μπορεί τον άντρα που εξαφανίστηκε να τον πήρε κάποιος κακός άνθρωπος- δέχτηκε 

την έντονη κριτική από τους συμμαθητές του:

«Έχουμε πει πώς εξαφανίστηκε και πού μπορεί να πήγε. Δε λέμε ιδέες!»
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2.Κατασκευή χειρόγραφης αγγελίας

Τα παιδιά δεν ακολούθησαν τη μορφή μιας συγκεκριμένης αγγελίας, αντίθετα 

η κατασκευή της δικής τους αγγελίας περιέχει στοιχεία απ’ όλα τα κείμενα που 

επεξεργάστηκαν (εικόνα 17). Μια πρώτη παρατήρηση αφορά στον τρόπο που 

δομούνται οι διάφορες πληροφορίες. Ουσιαστικά οι μαθητές αντέγραψαν τη νόρμα 

της αστυνομικής ταυτότητας που δημιούργησαν στην αρχή του σεναρίου. Έτσι, οι 

πληροφορίες δίνονται οριζόντια κι όχι κάθετα. Τα παιδιά προσπαθούν να καλύψουν 

όλη την επιφάνεια της σελίδας, δίνοντας τα στοιχεία κατά παράταξη κι όχι με τη 

συνηθισμένη μορφή των αγγελιών.

Οι μαθητές γράφουν πάνω την ένδειξη (π.χ. Ημερομηνία Εξαφάνισης) κι από 

κάτω τα στοιχεία (π.χ. Τρίτη 26 Μαΐου 2006). Ωστόσο, δεν ακολουθείται μια 

σταθερή σύνταξη. Παρόλο που αναγράφεται η ένδειξη «ημερομηνία γέννησης» 

υπάρχει μόνο η χρονολογία «1961», η οποία μάλιστα έχει γραφεί αριστερά, 

προηγείται δηλαδή της ένδειξης. Και τα υπόλοιπα όμως στοιχεία δεν είναι 

συντεταγμένα με τάξη. Τα παιδιά δεν γράφουν τις πληροφορίες τους τη μία κάτω από 

την άλλη. Αντίθετα, φαίνεται πως γεμίζουν όλη την επιφάνεια του χαρτιού, βάζοντας 

στην ίδια σειρά ακόμη και 3 στοιχεία ( π.χ. χρώμα ματιών- ύψος- κιλά/ βάρος). Άλλα 

στοιχεία είναι γραμμένα στη μέση της σελίδας. Επιπλέον, τα παιδιά δεν αναγράφουν 

πως αυτό που δημιουργούν είναι μια αγγελία εξαφάνισης.

Προκειμένου ν' αναγράψουν τα στοιχεία (πχ χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών 

κλπ), οι μαθητές ανέτρεξαν και πάλι στις σημειώσεις τους. Ωστόσο, αποφάσισαν ν’ 

αλλάξουν τα κιλά του και ν’ αναγράψουν πως το βάρος του είναι 100 κιλά. 

.Επιπλέον, έκριναν πως η ένδειξη «σημερινή ηλικία» δεν είναι «σπουδαίο πράγμα» 

γι' αυτό και την παρέλειψαν.

Ωστόσο, αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός πως τα παιδιά 

ακολούθησαν τη νόρμα των αγγελιών ως προς το περιεχόμενό τους, ως προς τα 

στοιχεία δηλαδή που συμπεριέλαβαν σ' αυτή. Πρόσθεσαν δε ένα στοιχείο που δεν 

αναφέρεται σε καμία από τις αγγελίες που επεξεργάστηκαν, αυτό του επαγγέλματος 

του άντρα. Παρόλο όμως που αρχικά είχε ειπωθεί ως στοιχείο αναγραφής και η 

υπόθεση πως μπορεί ο άντρας να πήγε στη Ρόδο, τελικά τα παιδιά δεν ανέφεραν αυτή 

την πληροφορία στην αγγελία τους. Αντίθετα, προτίμησαν να αναγράψουν πως το 

Μιχάλη Χατζή τον είδαν τελευταία φορά σε ένα θέατρο.

Οι μαθητές δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια απρόσωπη έκφραση (π.χ. «εθεάθη» 

«ανακαλύφθηκε») ή γ' πληθυντικό πρόσωπο (π.χ. «την είδαν» )ως προς το ποιος έχει
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δει τον εξαφανισμένο άντρα. Κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στην κυρία Πελαγία , 

στο άτομο δηλαδή που τους είναι γνωστό μιας κι έχουν συνομιλήσει μαζί της, χωρίς 

να σκεφτούν ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο άγνωστο σ’ αυτούς που θα δουν την 

αγγελία.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στον τρόπο που τα παιδιά αναφέρονται 

στο νούμερο επικοινωνίας της αγγελίας. Αντιγράφουν ακριβώς τον τρόπο που έχουν 

δει, βάζουν δηλαδή σε παρένθεση κάποιους αριθμούς (τον υπεραστικό αριθμό 

κλήσης της Λάρισας 2410), ενώ χρησιμοποιούν και παύλες μεταξύ των υπόλοιπων 

αριθμών.

εικόνα 17
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3.Μεταγραφή της αγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή

Αφού τα παιδιά έχουν δημιουργήσει την αγγελία σ’ ένα πρόχειρο χαρτί, στη 

συνέχεια τη γράφουν στον υπολογιστή, προκειμένου να έχει τη μορφή μιας κανονικής 

αγγελίας και να μπορέσουν τα παιδιά να τη «δημοσιοποιήσουν». Η δραστηριότητα 

τους αρέσει ιδιαίτερα. Προτού ξεκινήσουν να μεταφέρουν τα δεδομένα, οι μαθητές 

κοιτάζουν και πάλι τις αγγελίες εξαφάνισης που έχουν επεξεργαστεί. Αυτό που λέω 

στα παιδιά είναι πως θα’ ναι καλύτερα τα στοιχεία να τα γράψουμε κάθετα, όπως στις 

αγγελίες που έχουν μπροστά τους. Τα παιδιά συμφωνούν. Έτσι, η αγγελία που 

γράφεται στον υπολογιστή παίρνει διαφορετική μορφή από αυτή που είχε στο χαρτί 

(εικόνα. 18).

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τη 

δημιουργία της αγγελίας στον υπολογιστή δεν ήταν οι ίδιοι μ’ αυτούς που έκαναν την 

αρχική αγγελία. Έτσι, παρατηρούνται κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο μορφών: 

κάποιες λέξεις που μπορεί να τονίζονται στο χαρτί δεν τονίζονται στον υπολογιστή 

και το αντίστροφο. Ακόμη παρατηρούνται διορθώσεις στην ορθογραφία των λέξεων, 

από τους ίδιους τους μαθητές ( ‘ηκοδόμος’ και ‘πολύ εξαφάνησης’ στο χαρτί- 

‘οικοδόμος’ και ‘ πόλη εξαφάνησης’ στον υπολογιστή).

Συνολικά αποτελέσματα της 9ης δραστηριότητας

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με διάφορες μορφές αγγελιών εξαφάνισης. 

Παρατήρησαν τα στοιχεία που περιείχαν και συζήτησαν για τις πληροφορίες που θα 

ανέγραφαν στην αγγελία εξαφάνισης του Μιχάλη Χατζή. Στη συνέχεια 

κατασκεύασαν τη δική τους αγγελία αρχικά με στυλό και κατόπιν στον υπολογιστή 

του σχολείου. Το τέλος της συγκεκριμένης δραστηριότητας σήμανε και το τέλος 

όλης της έρευνας.
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Μ.χάλης Χατζής

Η μερομηνία γέννησης 1961

Ημερομηνία εςαιράνησης Τρίτη 26 Υΐάίου 2006

Πόλη εςαφάνησης ΛΑΡΙΣΑ

Επάγγελμα οικοδόμος

Χρώμα μαλλιών καστανό

Χρώμα ματιών μαύρα

Χωρά εςαφάνησης Ελάδα

Υψος 1,80

Κιλά- βάρος 100

11 καίσια Πελαγία τον είδε για τελευτεα φορά σε ενα θέατρο. 

Επικοινωνήστε στον αριθμό (2410)- 6953-00

εικόνα 18
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Συμπεράσματα
Η έρευνα ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 

Μέσα από την όλη πορεία της έρευνας και από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της, 

μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Τα παιδιά ανταποκρίνονται πρόθυμα κι εμπλέκονται ενεργά σε διαδικασίες 

γραφής όταν αυτές έχουν νόημα για εκείνα. Οι μαθητές κατασκεύασαν με μεγάλη 

χαρά τις ταυτότητές τους καθώς γνώριζαν ότι αυτές αποτελούσαν το μέσο για ν’ 

αρχίσει η έρευνά τους. Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά ήθελαν να είναι αυτά που θα 

καταγράφουν τις σημειώσεις, ενώ υπήρχαν και διαμαρτυρίες εάν κάποιος μαθητής 

αναλάμβανε για δεύτερη φορά να σημειώσει τις πληροφορίες:

«Κυρία πάλι ο Δ; Όχι κυρία ο Δ, αυτός έγραψε πριν!»

«Τώρα εγώ θα σημειώσω ε κυρία; Αυτούς πέρασε η σειρά τους».

- Όταν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι πραγματικές, η συμμετοχή των παιδιών 

είναι μεγαλύτερη κι εκούσια. Στην περίπτωση που οι μαθητές επισκέφθηκαν το 

«αστυνομικό τμήμα» ανταποκρίθηκαν στους ρόλους τους με ιδιαίτερη ευστοχία. 

Επιπλέον, στη δραστηριότητα της συνέντευξης όλοι οι μαθητές ήθελαν ν’ αναλάβουν 

το ρόλο του δημοσιογράφου. Τα παιδιά εργάζονταν για το δικό τους σκοπό κι όχι στα 

πλαίσια μιας δραστηριότητας τυπικής διδασκαλίας, γεγονός που αύξησε την ενεργή 

συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους.

- Οι δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου μέσα στο πλαίσιο του 

παιχνιδιού είναι mo αυθόρμητες και γίνονται με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το κείμενο που κατασκεύασαν οι μαθητές κατά 

τη διάρκεια της αποκατάστασης του κειμένου (εικόνα 6) δεν αποτέλεσε αρχικό στόχο 

της έρευνας, αντίθετα η δημιουργία του αποτέλεσε τρόπο αντιμετώπισης μιας 

προβληματικής κατάστασης στην οποία περιήλθαν τα παιδιά.

- Όταν οι μαθητές εργάζονται για έναν κοινό στόχο που είναι σημαντικός γι’ 

αυτούς, αναπτύσσουν συλλογικότητα και συνεργατική διάθεση, μορφές 

συμπεριφοράς που αποτελούν επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματος. Σε όλες 

τις δραστηριότητες της έρευνας η συνεργασία των παιδιών υπήρξε αξιοσημείωτη, 

κάτι που εκδηλώθηκε και μέσα από την αλληλοβοήθεια στην κατασκευή των 

κειμένων (βοήθεια σε μαθητές που δυσκολεύονταν ν’ αναγράψουν χρονολογίες, 

υπαγόρευση των προτάσεων που γράφονταν, συνεργασία για την αποκατάσταση του 

κατεστραμμένου κειμένου) αλλά και μέσα από τον προφορικό τους λόγο, αφού οι
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μαθητές εκφράζονταν αρκετές φορές στο α’ πληθυντικό πρόσωπο («κυρία να πάμε να 

τον ψάξουμε!», «κυρία το κολλήσαμε», «θα πάμε όλοι στην αστυνομία ε κυρία;»).

-Το θεατρικό παιχνίδι ενισχύει τη λεκτική επικοινωνία των παιδιών και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας οι μαθητές συνομιλούσαν, έκαναν σχόλια, περιέγραφαν γεγονότα και 

καταστάσεις, διατύπωναν ερωτήματα κι απαντήσεις, καταστάσεις απόλυτα 

συνδεδεμένες με την εκμάθηση της γλώσσας και του σωστού χειρισμού της. 

Εξάλλου, με το δραματικό παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να ακούνε και να 

ακούγονται, πότε να εκφράζουν την άποψή τους και πότε να παραχωρούν το λόγο 

στο συνομιλητή τους (Faure & Lascar, 1994). Οι ίδιοι οι μαθητές εκδήλωναν τη 

δυσαρέσκειά τους όταν ένιωθαν ότι δεν μπορούν να εκφραστούν ή να ακούσουν τους 

συμμαθητές τους:

«Όχι πάλι εσύ, περίμενε, είπες! Είναι σειρά μου τώρα!»

«Μην τον διακόπτεις Κ ! Αυτός γιατί δε σε διέκοψε;»

- Τα παιδιά εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας καινούριες λέξεις που 

προέκυψαν μέσα από τα κείμενα που επεξεργάστηκαν αλλά και κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης που γινόταν. Οι μαθητές αφομοίωσαν καινούριες έννοιες, γεγονός που 

αποδείχτηκε από τη μετέπειτα χρήση των εννοιών αυτών από τα ίδια τα παιδιά.

- Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την 

υλοποίηση των στόχων που θέτει κάθε φορά ο εκπαιδευτικός. Πράγματι, μέσ’ από τη 

συγκεκριμένη εργασία, καταδεικνύεται πως το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα πλαίσιο 

που περικλείει πολλές από τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη του 

γραμματισμού και δύναται ν' αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για την προώθηση και 

την υποστήριξη των τυπικών μαθημάτων γραμματισμού.

-Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή διεξαγωγή 

των δραστηριοτήτων Η διευθέτηση και η διαχείριση των επικείμενων κρίσεων μέσα 

στο θεατρικό παιχνίδι από την πλευρά του εκπαιδευτικού- με τρόπο έμμεσο και 

διακριτικό, εξασφαλίζουν την αρμονική συνέχιση της θεατρικής δραστηριότητας.. Οι 

ίδιοι οι μαθητές ζητούσαν τη δική μου παρέμβαση είτε σε περιπτώσεις που ένιωθαν 

πως γινόταν κάποια αδικία (για παράδειγμα στην περίπτωση που έπρεπε ν’ 

αποφασιστεί η οδός του αγνοούμενου άντρα), είτε σε καταστάσεις που ένιωθαν πως 

τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολες (για παράδειγμα η αποκατάσταση του κειμένου).

-Τα παιδιά ανέπτυξαν έντονη κριτική σκέψη κατά τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι ενεπλάκησαν σε διαδικασίες
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επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, ενώ επέδειξαν μεγάλη ικανότητα ανάκλησης 

προηγούμενων πληροφοριών κατά τη δημιουργία του σεναρίου τους. Επιπλέον, 

μπόρεσαν με αρκετή ευχέρεια να ερμηνεύσουν και να συνδέσουν τα δεδομένα που 

είχαν κάθε φορά στη διάθεσή τους.

-Οι μαθητές αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό προγενέστερες γνώσεις κι 

εμπειρίες τους είτε για να επιχειρηματολογήσουν πάνω σ’ ένα θέμα είτε για ν’ 

αναγνωρίσουν μία κατάσταση. Η επιλογή του επαγγέλματος του πρωταγωνιστή, της 

δημιουργίας αστυνομικών ταυτοτήτων αλλά και του αποκλεισμού ορισμένων 

περιοχών ως πιθανών προορισμών του ήρωα, στηρίχτηκαν σε προηγούμενες γνώσεις 

των παιδιών. Αντίστοιχα, η αναγνώριση του νησιού της Μυκόνου σε μια από τις 

κάρτες έγινε από μια μαθήτρια που είχε εμπειρία από το συγκεκριμένο μέρος.

-Ως προς τους γενικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, μπορεί να 

υποστηριχθεί πως επιτεύχθηκαν, αφού τα παιδιά ενεπλάκησαν σε διαδικασίες 

περιγραφής κι αφήγησης. Σε κάθε δραστηριότητα οι μαθητές περιέγραφαν το υλικό 

που είχαν στη διάθεσή τους και διατύπωναν τις απόψεις τους γι’ αυτό. Έτσι, 

αναπτύχθηκε περιγραφικός λόγος κατά την ανάλυση της φωτογραφίας του 

αγνοούμενου άντρα, κατά την επεξεργασία των διαφόρων ταυτοτήτων, στη διάρκεια 

που τα παιδιά ασχολήθηκαν με τις κάρτες και το άρθρο από το διαδίκτυο, κατά την 

επεξεργασία των δρομολογίων και των αγγελιών εξαφάνισης αλλά και στη διάρκεια 

της συνέχισης της ιστορίας. Επιπλέον, οι μαθητές αναφέρθηκαν σε πολλές εμπειρίες 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, αναπτύσσοντας μ’ αυτό τον τρόπο 

αφηγηματικές ικανότητες.

-Όπως τονίζεται από τη Hendy (1996), μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων 

επιτυγχάνεται η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών και η κοινωνική τους 

αλληλεπίδραση. Πράγματι, η έρευνα έδειξε πως τα παιδιά εξέφρασαν τη γνώμη και 

τις ιδέες τους το ένα στο άλλο ενώ μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεών τους 

χειρίστηκαν και αντιπαραθέσεις που προέκυψαν. Η επικοινωνία τους υπήρξε πιο 

ουσιαστική καθώς αξιοποίησαν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στα πλαίσια του 

θεατρικού παιχνιδιού.

- Τα όποια ερωτήματα τίθενται από τον εκπαιδευτικό πρέπει να στοχεύουν 

στη διευκόλυνση της έκφρασης των παιδιών και όχι στον έλεγχο της ορθότητας των 

απόψεών τους. Κι αυτό γιατί είναι σημαντικό για τους μαθητές να αισθάνονται 

ελεύθεροι να οδηγήσουν την ιστορία στο σημείο που εκείνοι επιθυμούν χωρίς 

επικριτικές παρεμβάσεις από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Geoffrey, 1988). Σε όλη
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τη διάρκεια της έρευνας οι δικές μου παρεμβάσεις γίνονταν κυρίως επειδή το 

ζητούσαν τα παιδιά. Όλες οι απόψεις που ακούγονταν γίνονταν αποδεκτές και όλες οι 

προσπάθειες επιβραβεύονταν, γεγονός που έκανε τους μαθητές να νιώθουν πιο άνετα 

και να εκφράζονται ελεύθερα. Οι αναθεωρήσεις κάποιων απόψεων προέκυψαν από 

τις συζητήσεις των παιδιών κι όχι από δική μου διορθωτική υπόδειξη. Το γεγονός ότι 

οι μαθητές ένιωθαν πως είναι οι ίδιοι δημιουργοί του σεναρίου εκδηλώθηκε αρκετές 

φορές μέσα από το λόγο τους:

«Να πούμε ότι είναι κτηνοτρόφος. Αφού εμείς το αλλάζουμε».

«Να τον βάλουμε ότι πήγε κάπου που έχει ζώα»

«Αφού είπαμε ότι είναι 75 κιλά...»

«Ε και; Τώρα θα γράψουμε 100! Δεν πειράζει.»

- Όταν οι παρεμβάσεις των παιδιών βασίζονται σε δικά τους βιώματα, έχουν 

μια άλλη ποιότητα λόγου. Οι μαθητές αφηγούνται την ιστορία τους χωρίς 

διαλείμματα κατά την εκφορά του λόγου, ενώ τείνουν να είναι πιο επεξηγηματικοί, 

ενσωματώνοντας στην αφήγησή τους πολλές πληροφορίες και προσωπικές 

εκτιμήσεις («εμένα η μαμά μου έχει μια ταυτότητα για να μπαίνει μέσα στην 

αεροπορία κι έχει και φωτογραφία αλλά είναι παλιά η φωτογραφία. Απ’ όταν 

παντρεύτηκε το μπαμπά. Καθόλου δε μοιάζει, τώρα είναι ξανθιά».. «Όταν ήμουνα 

στη Μύκονο, στη νονά μου, όταν πηγαίναμε βόλτες τη νύχτα και να φάμε ήταν εκεί 

αυτοί οι ανεμόμυλοι και τους έβλεπα»).

-Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως η όλη παρέμβαση στηρίχτηκε στο μεγαλύτερο 

μέρος της σε γραπτά πολυτροπικά κείμενα. Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα δεν αφορούσαν αποσπασματικές δραστηριότητες και δεν ήταν ξεκομμένα από 

τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των παιδιών. Αντίθετα, αποτελούν κείμενα που 

ενέπλεξαν τους μαθητές σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας, γεγονός που 

ενίσχυσε το ενδιαφέρον τους και βοήθησε στη δραστηριοποίησή τους.

104
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:16:50 EEST - 3.236.241.27



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Baynham,M.(2000). Πρακτικές Γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Faure,G.-Lascar,S.(1994). Το θεατρικό παιχνίδι. Αθήνα:Gutenberg 

Garvey, C. (1990). Το παιχνίδι η επίδρασή του στην εξέλιξη του παιδιού. 

Αθήνα: Κουτσούμπος.

Hayes, Ν. (1998). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Metin, D. (2003). Με ή χωρίς παιχνίδι; Τρόποι ένταξής του στην εκπαίδευση, 

στο Νίκος Γκόβας, (επιμ) Χτίζοντας γέφυρες. 3η Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Θέατρο 

στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Αρχάκης,Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και Σύσταση των Κειμένων. Αθήνα: 

Πατάκης

Ασημομύτης, Β. (1991). Το θέατρο και το σχολικό του κοινό. Σεμινάριο 15. 

Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο Σύγχρονο Σχολείο.

Γαλαντής, Γ. (1991). Παιχνίδι και Δράμα. Εφαρμογές και Εκδοχές της 

Σύζευξης. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, 6, 163-169

Γιάνναρης, Γ. (1995). Θεατρική Αγωγή και Παιχνίδι. Αθήνα: Γρηγόρης 

Γκουτρουμανίδου, Π. (2006). Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της διδακτικής του γραμματισμού: 

πρώτα συμπεράσματα. Στο: Π.Παπούλια-Τζελέπη-Α. Φτερνιάτη-Κ.Θηβαίος (επιμ). 

Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά 

Γ ράμματα

Γραμματάς, Θ. (1996). Fantasyland- Θέατρο για παιδιά και νεανικό κοινό. 

Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Θεάτρου (2006). Στο

www.pi-schools.gr/programs/deepps/7deppsaps_theatrou.pdf

Ανακτήθηκε στις 12-6-2006 Ν

Κέκια, Α.(2006) «Παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη: 

μία εναλλακτική πρόταση για τη γλωσσική αγωγή στη σχολική εκπαίδευση» Στο

www. pee. gr/pr_svn/s_ nay/c/3/mer_g_th en 3/k ek i a htm

Ανακτήθηκε στις 25-7-2006

105
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:16:50 EEST - 3.236.241.27

http://www.pi-schools.gr/programs/deepps/7deppsaps_theatrou.pdf


Κονδύλη,Μ- Στελλάκης, Ν. (2006). Πρακτικές γραμματισμού στην 

προδημοτική εκπαίδευση: ένα πρόγραμμα, δύο προσεγγίσεις. Στο: Π.Παπούλια- 

Τζελέπη-Α. Φτερνιάτη-Κ.Θηβαίος (επιμ). Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού 

στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κοτσακώστα,Μ.-Καρανταΐδου,Στ.-Μιχαλόπουλος, Γ.-Σωμαράκης, Σ. (2000). 

Το παιχνίδι στη θεωρία του Βυγκότσκι Vitrual School, The sciences of Education 

Online. Τόμος 2, τευχ. 1.

Κουρετζής, Λ. (1990). Το Θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα. Αθήνα: 

Καστανιώτης

Κουρετζής, Λ. (1991). Το θεατρικό παιχνίδι. Παιδαγωγική, Θεωρία, Πρακτική 

και Θεατρολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης

Ματσαγγούρας,Γ.Η. (1995). Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση. Θεωρία 

και πράξη της Διδασκαλίας κατά Ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρης.

Μητσικοπούλου, Β. (2006). Κείμενο και κειμενικό είδος. Στο 

www.komvOs.edu gr/glwssa/logos keimeno/1 2/Basic.htm 

Ανακτήθηκε στις 15-9-2006

Μπονίδης, Κ.Θ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο 

έρευνας διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Αθήνα: Μεταίχμιο.

Νάσαινα, Μ (2006). Θεατρική Αγωγή και Θεατρικό Παιχ\>ίδι Το θεατρικό 

παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα ως μέσο εμψύχωσης της σχολικής

διδακτικής ύλης. Στο www.pi-schools.gr/download/programs/oloimero.

Ανακτήθηκε στις 15-9-2006

Παπούλια- Τζελέπη, Π- Φτερνιάτη, Α.-Κ. Θηβαίος. Εισαγωγικό σημείωμα 

στο: Π.Παπούλια-Τζελέπη-Α. Φτερνιάτη-Κ.Θηβαίος (επιμ). Έρευνα και Πρακτική του 

Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπούλια-Τζελέπη, Π. (2000). Ο ρόλος του γραμματισμού στη νέα χιλιετία, 

στο: Π.Παπούλια- Τζελέπη (επιμ) Γραμματισμός στα Βαλκάνια: Παρούσα κατάσταση 

και προοπτικές για το μέλλον. 9-32. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Γλώσσας και 

Γ ραμματισμού.

Σέργη, Α. (1987). Δραματική Έκφραση και Αγωγή του Παιδιού. Αθήνα: 

Gutenberg.
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Χατζησαββίδης, Σ. (2006α). Πολυτροπικός και μονοτροπικός εικονικός λόγος: 

από την πρόσληψη στην κατασκευή του παιδικού υποκειμένου. Στο http:/ 

kalam.thess.sch.gr/arthra/arthra5.htm

Ανακτήθηκε στις 20-5-2006

Χατζησαββίδης, Σ. (2006β)..47Γ0 την παιδαγωγική του γραμματισμοϋ στους 

πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκα/.ία της 

γλώσσας. Στο http://users.authgr/sofronis/docs/ergasia 108 pdf

Ανακτήθηκε στις 20-5-2006

Χοντολίδου, Ε.(2006). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Στο

www.netschoolbook.gr/polytropv html

Ανακτήθηκε στις 20-6-2006

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alrutz, Μ. (2007). Should kids be allowed to burn the house down? 

Interrogating the Role of Ideology and Critical Pedagogy in Drama Classroom. Στο:

http://theatre.asu.edu/symposium/Alrutz.doc

Ανακτήθηκε στις 26-4-2007

Australian Language and Literacy Policy (1991). Companion Volume to the 

Policy Paper. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Baldwin, P.and Hendy, L. (1994). The Drama Book: An Active Approach to 

Learning. London: Collins Educational London

Barton, D (1994). An introduction to the ecology of written language. Αθήνα. 

Gutenberg.

Berk, L.E. (1994). Vygotsky’s theory: The importance of make- believe play. 

Young Children, 50, 30-38

Crumpler, T. & Scneider, J.J. (2002). Writing with their whole being. A cross 

study analysis of children’ s writing from five classrooms using process drama. 

Research in Drama Education, 7(1), 61-79

Fleming, M. (1998). Starting Drama Teaching. London: David Fulton 

Publishers
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Geoffrey, D( 198 8). Practical Primary Drama London: Heinemany

educational books.

Hall, N.and Robinson, A.(1995). Exploring writing and play in the early 

years. London.Fulton.

Halliday, M.A.K & R. Hasan (1985). Language, Context and Text: Aspect of 

Language in a Social Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press

Halliday, M.A.K. (1996). Literacy and linguistics: a functional perspective. 

Στο: Hasan, R. & Williams, G. (Eds), Literacy in Society (339-376). London: 

Longman

Hendy, L. (1996). It’s only a story, isn’t it? Drama in the form of interactive 

story- making in the early years classroom, στο David Whitebread (ed). Teaching and 

Learning in the early years. London: Routledge.

International Reading Association & National Association for the education of 

Young Children (1998). Learning to read and write: Developmentally appropriate 

practices for young children. The Reading Teacher, 52, 2, 19-216

Johns, M. A. (2002). Introduction: Genre in the Classroom στο Ann M. Johns 

(ed ). Genre in the Classroom. Multiple Perspectives. N.J: Lawrence Eribaum 

Associates, Inc.

Kress, G. and Van,T Leeuwen (1996) Reading images. The grammar of visual 

design. London: Routledge.

Lee, Y.W D. (2001). Genres, Registers, Text types. Domains and Styles: 

Clarifying the concepts and navigating a path through the BNC jungle. Στο: Language 

Learning & Technology, Vol. 5, No. 3, September 2001, pp. 37-72.

Paltridge, B. (2002). Genre, Text Type and the English for Academic Purposes 

(EAP) Classroom. Στο: Ann M. Johns (ed ). Genre in the Classroom. Multiple 

Perspectives. N.J: Lawrence Eribaum Associates, Inc.

Pickett, L. (2002). Literacy Learning through Play in a Primary Classroom. 

Paper presented at the Annual Head Start National Research Conference

Schneider, J.J. & Jackson, S A W. (2000). Process drama: a special space and 

place for writing. The Reading Teacher, 54 (1), 38-51

Scribner, S. and Cole, M. (1981). The Psycology of Literacy. Cambridge, 

M.A.: Harvard University Press

Slavin, R. (1994). A practical guide to cooperative learning. Boston; London: 

Allyn and Bacon.
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Smith, K. P. (1994). Play and the uses of play. Στο: Moyles.J. R. (ed). The 

excellence of play. Buckingham: Open University Press. 15-26.

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. The development of higher 

psychological process. Cambridge M.A: Harvard University Press

Wilkinson, S. (1996). Is there a seven in your name? Writing in the early 

years. Στο: David Whitebread (ed). Teaching and Learning in the early years. 

London: Routledge.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΔΙΣΕΛΙΔΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα.

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο άνοιξε τον Μάιο του 
2000, αρχικά ως Ορνιθολογικό Πάρκο 
φιλοξενώντας την τρίτη μεγαλύτερη συλλογή 
πουλιών στο κόσμο (1500 πουλιά από 300 
διαφορετικά είδη), ζώα της φόρμας για τους 
μικρότερους επισκέπτες και 3 πολύ εντυπωσιακά 
μεγάλα κλουβιά - μικρογραφίες των 3 ηπείρων - 
στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν 
και να θαυμάσουν την αντίστοιχη ορνιθολογική 
πανίδα και χλωρίδα. Τον Απρίλιο tou 2001 
προστέθηκε "Ο κόσμος των Ερπετών" με πύθωνες, 
βόες, κροκόδειλο κ.ά, και το καλοκαίρι του 2002 
άνοιξε το έκθεμα "Ελληνική Πανίδα" με ζώα που 
συναντάμε σπάνια στην Ελλάδα, όπως η Καφέ 
Αρκούδα, ο Λύκος, οι Αλεπούδες, οι Αγριόγατες, οι 
Λύγκες, οι Βίδρες κ.α. Το Φεβρουάριο του 2003 το 

Πάρκο επεκτάθηκε με την "Αφρικανική Σαβάνα" (Καμηλοπαρδάλεις, Ζέβρα, Αντιλόπες κλπ) 
καθώς και με Γκουανάκο, Τζάγκουαρ, Λεοπαρδάλεις του Χιονιού, τα πολύ σπάνια Λευκά 
Λιοντάρια και άλλα θηλαστικά. Τον Ιούνιο του 2003 προστέθηκε στο πάρκο ς ένα καινούργιο 
τμήμα όπου οι επισκέπτες μας έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν από κοντά μαϊμούδες και 
πίθηκους. Πρόσφατο, ολοκληρώθηκε η επέκταση του τμήματος των. αιλουροειδών με Τίγρεις , 
Σερβάλ και Οσελότους , επεκτόθηκε η Αφρικάνική Σαβάνα και άνοιξε ένα τμήμα της καινούργιας 
επέκτασης με Ιπποπόταμους και Σκυλιά των λειμώνων. Ο σκοπός του μοναδικού αυτού Πάρκου, 
εκτός από ψυχαγωγικός, είναι και εκπαιδευτικός, καθώς αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησα του 
κοινού γύρω από την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. Μέσο σε αυτό το πλαίσιο, 
πραγματοποιούνται, στο Πάρκο, εκπαιδευτικά προγράμματα σε ομάδες μαθητών και ξεναγήσεις 
κατά την διάρκεια επισκέψεως των σχολείων. Το Πάρκο λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00η.μ 
ως τη δύση του ήλιου.

Η είσοδος κοστίζει €11,00 για ενήλικες, €9,00 για παιδιά 3-12 ετών, δωρεάν για τα παιδιά κάτω 
των 3 ετών, €9,00 για γκρουπ άνω των 25 ατόμων, €7,00 για Νηπιαγωγεία και Παιδικούς 
σταθμούς, €8,00 για Δημοτικά - Γυμνάσια και Λύκεια, ενώ δωρεάν είναι η είσοδος και για άτομα 
με ειδικές ανάγκες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: 319 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ:
Ο Έξοδος 18 για Σπάτα (από το Αεροδρόμιο)
Ο Έξοδος 16Ρ για Ραφήνα (από Ελευσίνα)
Ο Τέρμα Αττικής οδού με κατεύθυνση προς Ραφήνα από περιφερειακό Υμηττού.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

> Στη σύγχρονη πάλη της Βέροιας.
> Στο Κρεβάτια της' Βροντούς.
* Στην Άρνισσά Πέλλης,
* Στο Γεωργίτσι Λακωνίας.
» Στα μονοπάτια της Μελιβοίας.
> Στη Λίμνη Στυμφαλία.
> Στη Λίμνη Στυμφαλία.
»* Στα Λιχαδονήσια της Εύβοιας.
> Στο Περτούλι Τρικάλων.
> Στο Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.
> Στην Κάτω Βασιλική .Αιτωλοακαρνανίας.
> Στα Στύρα Εύβοιας.
> Στην ονειρική Ανάφη.
*■ Στην ΠαΑοιοκαοτρίτσα της Κέρκυρας.
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Στην Κόκκινη Παραλία της Σαντορίνης.
Στηο νησί της Αστυπάλαιας.
Στην πόλιη της Ζακύνθου και στο γραφικό χωριό Κερί. 
Στη Χερσόνησο Κρήτης.
Στην Αγία Πελαγία της Κρήτης.
Στο νησί της Κάσου.
Στον Κισσό
Ζάκυνθος - Η ξακουστή παραλία Ναυάγιο.
Στο νησί της Μυκόνου.
Στις Αρχάνες του Ηρακλείου Κρήτης.
Στη Χώρα της Αμοργού.
Το Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
Στη Μονή της Παναγίας της Σηηλιανής στη Νίσυρο. 
Στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη της Κεφαλονιάς.
Στο Βαθύ της Ιθάκης,
Στο ηφαίστειο της Νισύρου.
Στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς.
Στην Αλίαρτο της Βοιωτίας.
Στην Άσσο της Κεφαλονιάς.
Στα Φηρά της Σαντορίνης.
Στη Βάθεια της Λακωνίας.
Στην πόλη της Κέρκυρας.
Σαντορίνη - Ο παραδοσιακός οικισμός της Οίας.
Στα σπήλαια του Διρού.
Ο Καλαμάς. ποταμός.
Το νησί της Αίγινας.
Στο γραφικό Γύθειο.
Στην Άφυτο της Χαλκιδικής.
Οι Κουκουναριές της Σκιάθου.
Το καταπράσινο νησί της Θάσου.
Η νησίδα Βίδο.
Τα Σύβοτα Θεσπρωτίας.
Στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.
Αμοργός - Στη Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, 
Rafting στον Άραχθο ποταμό.
Η νησίδα Σπιναλόγκα.
Στην κοσμοπολίτικη Ελούντα,
Η πόλη της Κατερίνης.
Τα κρασιά της Ρόδου.
Στην ακρόπολη της Λίνδου.
Αλόννησος - Στην παλιά Χώρα και στο Πατητήρι. 
Πάρκο ψυχαγωγίας και περιπέτειας στην Αττική.
Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου,
Στο νησί της Ρόδου.
Στο Χαλκί της Νάξου.
Νάξος- Περιπατητικές εκδρομές 
Η κοιλάδα με τις πεταλούδες στη Ρόδο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

Εξαφάνιση

Τζέιν Σπρόνκ

4 Οκτ. 1996 
16 Μαρτ 2003 

10
Καφέ 

□ Καφέ 
ς 36 κιλά 
ς 1.42

Χάθηκε στο
Σακραμέντο, Αμερική

Κλάρα Ρόντερ Ντέβιντ Ρόου

2 Δεκ 1955 
Καφέ 

Καφέ 
ς 1.57 

50 Κιλά

5 Σεπτ 1959 
Καφέ 

Πράσινα 
ς 1.85 

105 Κιλά

Η Τζέιν χάθηκε στις 16 Μαρτίου 2003. Ίσως είναι με την Κλάρα 
και τον Ντέιβιντ. Ίσως βρίσκονται στο Μεξικό.

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ

1-800-843-5672
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Μαργαρίτα Τρέμμου 
Ημερομηνία Γέννησης 21 Δεκεμβρίου 2003 
Ημερομηνία Εξαφάνισης 23 Απριλίου 2006 
Σημερινή Ηλικία 2 ετών 
Πόλη Εξαφάνισης Καβάλα 
Χώρα Εξαφάνισης Ελλάδα

Φύλο Κορίτσι 
Ύψος 91 Εκατοστά 
Βάρος 16 Κιλά 
Χρώμα Μαλλιών Μαύρο 
Χρώμα Ματιών Καφέ

Η Μαργαρίτα εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι της στην Καβάλα, το απόγευμα της 
23 Απριλίου 2006. Νωρίς το πρωί ανακαλύφθηκε πως έλειπε. Την τελευταία φορά 
που την είδαν φορούσε ένα ροζ φόρεμα με άσπρα παπούτσια.
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|Κατάλογος των 84 αγνοουμένων Ασσιωτών-Αλφαβητικός

Υπάρχουν 84 αγνοούμενοι από την ?σσια 
Κατάλογος από 1 μέχρι 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΕΛΙ Λ

Ασσιώτης Κώστας του ΧαραΛάμττους

Έτος γέννησης: 1920
Τόπος καταγωγής: Ασσια
Οικογενειακή κατάσταση:Έγγαμος 
Στρατιωτική κατάσταση: Πολίτης 
Τόπος σύλλ./εξαφ.: Ασσια
Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.: 21.8.74
Τόπος εξαφάνισης: ΦυλακέςΓκαράζ Παυλίδη, Τουρκικός Τομέας

Αευκωσία

Βοσκού Αντωνάκης του Γεωργίου

Έτος γέννησης: 1955
Τόπος καταγωγής: Ασσια
Οικογενειακή κατάσταση:Αγαμος 
Στρατιωτική κατάσταση: Στρατιωτικός 
Τόπος σύλλ./εξαφ.: Ασσια
Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.: 14.8.74 
Τόπος εξαφάνισης: Ασσια

Βοσκού )ΐστούδια

Έτος γέννησης: 1921
Τόπος καταγωγής: Ασσια
Οικογενειακή κατάσταση:Έγγαμος 
Στρατιωτική κατάσταση: Πολίτης
Τόπος σύλλ./εξαφ.: Ασσια
Ημερομηνία σύλλ./εξαφ. : 21.8.74
Τόπος εξαφάνισης: Φυλακές Γκαράζ Παυλίδη, Τουρκικός Τομέας

Λευκωσία

Γιακουυή Χρίστος του Γιακουυή
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Εξαφάνιση Προσώπου

Κρίστι ΓουίΑσον

Φύλο: Θήλυ 
Μαλλιά: Καφέ 
Χρώμα Ματιών: Καφέ 

Ύψος: 1.70 
Βάρος: 65 Κιλά
Ημερομηνία Γέννησης: 1/10/1978 

Ντύσιμο: Μαύρο πουλόβερ, τζην 
Τελευταία φορά που την είδαν: 10/4/2005

Την Κρίστι την είδαν τελευταία φορά στις 4 Οκτωβρίου 2005 στην 
Καλιφόρνια. Την είδαν να φεύγει από το καζίνο του Θάντερ, το 
αυτοκίνητό της βρέθηκε στο πάρκινγκ.

Επικοινωνήστε
Αριθμός τηλεφώνου: (530) 889-7800
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