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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2 ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

3 ΒΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

4 ΓΙΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

5 ΓΚΙΑΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

6 ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

7 ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

9 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ 

10 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

11 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

12 ΚΑΡΑΧΙΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

13 ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

14 ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΡΟΔΟΠΗ 

15 ΚΟΡΙΤΑΡΗ ΚΛΙΤΗ 

16 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

17 ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

    

Σκοποί και επιμέρους στόχοι 

Σκοπός της σχολικής αυτής δραστηριότητας είναι να συμμετάσχουν οι μαθητές σε 

μία πολυεπίπεδη και βιωματική εμπειρία που περιλαμβάνει τη διαδικασία της 

δημιουργίας ενός παραμυθιού, την τεχνική γραφής και την επακόλουθη παραγωγή 

γραπτού λόγου, την αφηγηματική διαδικασία καθώς και την μετουσίωση αυτής σε 

πρόζα και ήχο. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος στην εν λόγω 

εκπαιδευτική διαδικασία που τους βοήθησε να οδηγηθούν σε απαντήσεις και 

συμπεράσματα μέσα από τα διδάγματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας των παραμυθικών στοιχείων που αφορούν το καθημερινό γίγνεσθαι.   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους μαθητές ήταν ο εντοπισμός και η 

ανάγνωση των παραμυθιών που γράφτηκαν για να περιγράψουν τις σχέσεις των 

ανθρώπων μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό 

αναζητήθηκαν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τη σχέση των παραμυθιών με 

τη λαϊκή παράδοση και τις ντοπιολαλιές. Ακόμη, διερευνήθηκε η μοναδική σύνδεση 



αφήγησης και ήχου, η μουσική επένδυση των παραμυθιών και πως αυτή διεγείρει 

το συναίσθημα των μαθητών, καθώς επίσης και η ειδική σχέση των παραμυθιών με 

το θέατρο, την όπερα και τον κινηματογράφο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 

διδάγματα που απορρέουν από την ανάγνωση των παραμυθιών και τις 

πανανθρώπινες αξίες που αυτά αφορούν. 

Aναγνωρίζοντας τη συμβολή του παραμυθιού στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του 

παιδιού, επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση και η παραστατική αφήγηση, η 

ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου με τη μορφή παραμυθιού και η 

βελτιστοποίηση του προφορικού λόγου με τη μορφή της αφήγησης. Τέλος, 

επιδιώχθηκε η ζωντανή αναπαράσταση του κειμένου με σκοπό την ενεργό 

συμμετοχή όλων των μαθητών στην εν λόγω σχολική δραστηριότητα.    

Διαδικασία - Μέθοδος 

Κατά την πρώτη φάση της εργασίας των μαθητών αναζητήθηκαν πηγές από το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο (Ομάδα «ανέβα μήλο κατέβα ρόδι»), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(τμήμα θεατρολογίας) και από το διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, οι μαθητές αναζήτησαν 

τοπικά λαϊκά παραμύθια από περιοχές της Ελλάδας όπως τη Θράκη, την Ήπειρο, τη 

Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ιονίου 

καθώς επίσης και από την Κύπρο και την Αλβανία. Σε ύστερη φάση, 

χρησιμοποιώντας την Ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τον καταιγισμό ιδεών 

πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων - σκέψεων των μαθητών στα ερευνητικά  

ερωτήματα που ανέκυψαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα στοιχεία από τις άμεσες 

πηγές και τις βιωματικές εμπειρίες των μαθητών αλλά και από τις έμμεσες πηγές 

και ιδιαίτερα από την έρευνα στο διαδίκτυο. Στην τελική φάση, μελετήθηκαν, 

συζητήθηκαν και οργανώθηκαν όλα τα δεδομένα σε ένα ολοκληρωμένο συμπίλημα 

που αποτέλεσε απότοκο της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών οι 

οποίοι αξιοποίησαν τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από τα παραμύθια που 

μελέτησαν ανά ομάδα.    

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη ζωντανή δραματική απόδοση του παραμυθιού 

που φέρει τον τίτλο “Η Βενδώ και η Καλομοίρα”, αφού το τελικό κείμενο του 

παραμυθιού αποφασίστηκε από το σύνολο των μαθητών να συνδεθεί με την τοπική 

ιστορία του Βελβεντού, επιλέγοντας ονόματα και χωροταξικά στοιχεία του τόπου 

μας. Οι πρόβες ανέδειξαν ποικίλα ζητήματα δραματοποίησης του αφηγηματικού 

κειμένου,  όπως για παράδειγμα την έκφραση των συναισθημάτων του έρωτα ή της 



απόγνωσης χωρίς τη λεκτική υποστήριξη. Επίσης, οι μαθητές με πνεύμα 

συνεργασίας βοήθησαν στη δημιουργία του σκηνικού επιλέγοντας την απόδοση του 

βουνού ή του ποταμιού με τρόπο πρωτότυπο και φυσικό. Πρωτότυπη επίσης 

υπήρξε και η απόδοση των ήχων που έντυσαν μουσικά την παράσταση, αφού υλικά 

φυσικά όπως το ξύλο, η πέτρα, το γυαλί και το χαρτί αξιοποιήθηκαν για να 

ζωντανέψουν το περιεχόμενο του έργου.  

Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος ψυχαγωγήθηκαν και διδάχθηκαν παράλληλα  σε 

ζητήματα πρώτης γραμμής, καθώς πολλά από αυτά αφηγούνται γνωστά επεισόδια 

από την παράδοση, την ιστορία και τη θρησκεία μας. Επιπρόσθετα, δόθηκε σε 

αυτούς η δυνατότητα να εξαγάγουν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις 

πανανθρώπινες αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που αναδύονται μέσα από τα 

παραμύθια καθώς και να ενισχύσουν καθοριστικά την εκφραστική τους ικανότητα 

στο γραπτό και προφορικό λόγο. Καταληκτικά, η όλη διαδικασία συνέτεινε ώστε οι 

συμμετέχοντες να αποσαφηνίσουν τη σχέση λογοτεχνικής παραγωγής και δρώντος 

λόγου μέσα από τη γραφή παραμυθιού – παραγωγή γραπτού λόγου - δημιουργία 

της δικής τους ολοκληρωμένης θεατρικής παράστασης διατρέχοντας όλα τα σχετικά  

στάδια αυτής και την παρουσίασή της στο σχολείο. 

Συμπεράσματα 

Η όλη προσπάθεια των συμμετεχόντων μαθητών και η επαφή με τις παραδεδομένες 

από τις προηγούμενες γενιές γραπτές πηγές της λαϊκής μας παράδοσης είχε σαν 

αποτέλεσμα την πραγματοποίηση στο χώρο του σχολείου, τη Δευτέρα 11 Μαϊου 

2015, μιας άρτιας από σκηνοθετική και ερμηνευτική πλευρά παράστασης που 

ενθουσίασε τόσο τους συντελεστές της όσο και τους παρευρισκόμενους γονείς, 

εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου μας.   
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