
Το σχολείο µας βρίσκεται κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.
Kατά τη σχολική χρονιά 1997-98 επισκεφθήκαµε το ΚεΜΑ µε την Γ' τάξη του
σχολείου µας και παρακολουθήσαµε την παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος για τους θεούς του Ολύµπου.
Η παρουσίαση του προγράµµατος ενθουσίασε µαθητές και δάσκαλο, αφενός
µεν λόγω του ότι η µυθολογία είναι το αντικείµενο µελέτης στο µάθηµα της 
ιστορίας, κι αφετέρου επειδή η διδακτική προσέγγιση άγγιξε τον ευαίσθητο και
πλούσιο χώρο της φαντασίας τους.
Η απόδοση των παιδιών έφτασε, µάλλον, στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους,
πράγµα το οποίο µε κατέπληξε, γιατί σε καµία από τις µέχρι τώρα επισκέψεις
που κάναµε σε άλλα µουσεία, η απόδοσή τους δεν έφτασε σε ανάλογο επίπεδο.
Ακολούθησε ακόµα µία επίσκεψη στην Ακρόπολη ώστε να γνωρίσουν τα 
παιδιά από κοντά τα σηµαντικότερα µνηµεία του ιερού χώρου.
Επιστρέφοντας στο σχολείο σκεφτήκαµε πώς θα µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε
τις επιπλέον πληροφορίες που πήραµε από τις επισκέψεις µας αυτές. Οι ιδέες
των παιδιών ήταν πολλές. 

Ανάµεσά τους ήταν: 
• Η αναπαράσταση των Ολύµπιων θεών, µε ενδυµασίες που θα κατασκεύαζαν

τα ίδια τα παιδιά µε χαρτί γκοφρέ, µε κορδέλες κ.ά.
• Η κατασκευή βιβλίων τάξης –ένα για τον κάθε θεό και τα σύµβολά του– όπου

ο θεός θα µιλούσε και θα ανέλυε το κάθε σύµβολο χωριστά.
• Η δηµιουργία ιστοριών µε τους θεούς, όπου κάθε θεός θα εισχωρούσε στην

καθηµερινότητα και θα σχολίαζε τα "κακώς κείµενα" της ζωής µας, προτείνο-
ντας µάλιστα και λύσεις: ο Ποσειδώνας έθιγε τη ρύπανση της θάλασσας, 
η Άρτεµη την καταστροφή της χλωρίδας και πανίδας, ο Απόλλωνας την 
επιστροφή της µουσικής στις ρίζες της –στην παράδοση, ο ∆ιόνυσος το 
πρόβληµα του αλκοολισµού, ο Ερµής την έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των
ανθρώπων κ.ά.

• Η δηµιουργία παραµυθιού µε τους θεούς, όπου θα εµπλέκονταν και άλλοι
ήρωες των παραµυθιών, όπως ο Κοντορεβυθούλης, ο Πινόκιο, η Κοκκινο-
σκουφίτσα, η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα κ.ά.

• H κατασκευή ενός παιχνιδιού –όπως το γνωστό παιχνίδι "φιδάκι"– όπου οι
θεοί θα είχαν χαθεί ανάµεσα στους ανθρώπους και ο ∆ίας θα τους καλούσε
να επιστρέψουν το γρηγορότερο δυνατό κοντά του.

• Το παιχνίδι του χαµένου θησαυρού προσαρµοσµένο στους Ολύµπιους θεούς.

Εδώ οφείλω να σηµειώσω ότι τα παιδιά είναι πλήρως εξοικειωµένα µε όλες 
τις παραπάνω τεχνικές προσέγγισης του θέµατος –γι' αυτό άλλωστε και τις 
πρότειναν– από την προηγούµενη τάξη, όπου τις επεξεργαστήκαµε και µ’ αυτές
προσεγγίσαµε διάφορα θέµατα.
Ήταν πάρα πολλές οι ιδέες τους, ωστόσο εκείνη που τα ενθουσίασε ήταν να
φτιάξουµε διαφηµίσεις στις οποίες οι θεοί θα διαφήµιζαν κάτι ανάλογο µε αυτό
που εξέφραζε ο κάθε ένας.
Άρεσε και σε εµένα αυτό σαν ιδέα, γιατί όταν ένα καινούριο γνωστικό αντικείµενο
το δουλέψεις µε ένα οικείο εργαλείο του παιδιού –όπως είναι η διαφήµιση– 
το αποτέλεσµα θα 'ναι και η καινούρια γνώση να γίνει εξίσου οικεία στο παιδί.

Χωρίστηκαν σε οµάδες. Άρχισαν να συζητάνε για το τι θα διαφήµιζαν και µε
ποιο τρόπο θα το απέδιδαν µέσα από το θεατρικό παιχνίδι.
Η τάξη µας µεταµορφώθηκε σε ένα εργαστήρι δηµιουργικότητας, χαράς και
φαντασίας. Τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις µεταξύ τους. Αρκετές από τις ιδέες
τους ήταν πρωτότυπες, έξυπνες και διασκεδαστικές.
Πρότειναν να διαφηµίζουν: 
• ο Ποσειδώνας: ενυδρείο, ιστιοπλοΐα, ψάρια, ιχθυοτροφείο, πισίνες, τον Τιτα-

νικό, κ.ά. 
• η Άρτεµη: ζωοτροφές, την προστασία των ζώων, τόξα, βέλη, εξαρτήµατα 

κυνηγιού, κ.ά.
• ο Απόλλωνας: όργανα µουσικής, τα δηµοτικά τραγούδια, µουσικό ωδείο, 

κέντρο διασκέδασης, κ.ά.
• η Αθηνά: το ανοιχτό πανεπιστήµιο, βιβλιοθήκη, την ειρήνη, κ.ά.
• ο ∆ίας: παιδικό σταθµό, κεραυνούς, βότανα για τη δύναµη κ.ά.
• ο Ερµής: τα ΕΛΤΑ, την αλληλογραφία, την επικοινωνία µέσω της κινητής 

τηλεφωνίας, κ.ά.
Για τον κάθε Ολύµπιο θεό είχαν να πουν δεκάδες ιδέες και ατάκες. Μέσα από τον
διάλογο κατέληξαν στο ποιες διαφηµίσεις θα επιλέξουν. Αρχικά κατέληξαν σε
πέντε και στη συνέχεια πρότειναν να βιντεοσκοπηθούν –και να παρουσιαστούν
στο Συνέδριο Eκπαιδευτικών που οργάνωνε το ΚεΜΑ– οι τρεις πρώτες από αυτές:
α) Η Αθηνά να διαφηµίζει το ανοιχτό πανεπιστήµιο.
β) Ο Ερµής την κινητή τηλεφωνία µ' ένα καινούριο τεχνολογικό επίτευγµα.
γ) Η Άρτεµη την προστασία των ζώων και τη διάσωση των υπό εξαφάνιση.
δ) Ο ∆ίας παιδικό σταθµό, επειδή έκανε πολλά παιδιά.
ε) Ο Απόλλωνας το κέντρο διασκέδασης "Απόλλων".
Προβληµατίστηκαν για το πώς θα τόνιζαν το χαρακτηριστικό του κάθε θεού.
Έφτιαξαν διαλόγους και σενάρια. Συνεργάστηκαν για την επιλογή του χώρου.
Βρήκαν τι θα φορέσουν. Σκέφτηκαν αν θα έπρεπε να βάλουν µουσική. ∆οκί -
µασαν τους διάφορους τόνους της φωνής τους και επέλεξαν αυτόν που κατά 
τη γνώµη τους ταίριαζε καλύτερα.
Τα παιδιά παίξανε, χαρήκανε, το διασκεδάσανε και µέσα από το παιχνίδι 
καλλιεργήσανε τη γνώση.
Το πλάνο εργασίας στηρίχτηκε σε κοινωνικούς και γνωστικούς στόχους καθώς
και σε στόχους που συντελούν στην αισθητική καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση.
Επιµέρους στόχοι:

α) κοινωνικοί:
• παροχή δυνατότητας δράσης
• δηµιουργία κλίµατος αποδοχής
• ανάπτυξη συνεργατικότητας
• ισότιµη λειτουργία όλων των µελών της οµάδας
• σεβασµός στη διαφορετική άποψη και στις αποφάσεις της οµάδας
• λήψη κοινών αποφάσεων µετά από διάλογο
• ενδιαφέρον για το συλλογικό-τελικό αποτέλεσµα

β) γνωστικοί:
• καλλιέργεια γνώσης
• εµπλουτισµός λεξιλογίου
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Tο θέµα µου έχει σχέση µε εργασία που έγινε κάπως αυθόρµητα και τυχαία
στο σχολείο µας, στην ∆' ∆ηµοτικού, και αφορούσε τη σύνδεση των "Ευχού-
ληδων" µε τους 12 θεούς του Oλύµπου. 
Οι Trolls, δηλαδή οι "ευχούληδες" κατά την κοινή παιδική ονοµασία, είναι µυθικά
ανθρωπάκια (νάνοι), συνδεδεµένοι µε τους σκανδιναβικούς λαούς και τη µυθο-
λογία τους.
Tα παιδιά της τάξης µας προέρχονται από ποικίλες εθνότητες.
Mία από τις υποχρεωτικές εργασίες της τάξης µας είναι η µελέτη θεµάτων 
της κλασικής Eλλάδας. Kατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, συναντάµε πολύ
συχνά τους θεούς του Oλύµπου και διαπιστώνουµε ότι επηρέαζαν πολύ τους
ανθρώπους εκείνης της εποχής σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις τους. Eίναι ένα
κεφάλαιο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα παιδιά, γιατί συνδέουν τους θεούς µε τους
διάφορους ήρωες των παραµυθιών.

Mία µέρα που µαθαίναµε για την ενδυµασία των αρχαίων Eλλήνων και προσπα -
θούσαµε να ντύσουµε ένα κοριτσάκι θεά Aθηνά, ένας µαθητής σηκώθηκε από
το θρανίο, ήρθε κοντά µου, µου έδειξε ένα Troll που είχε φέρει από το σπίτι του
και µου ζήτησε ένα µικρό κοµµάτι ύφασµα για να τον ντύσει. Tου έδωσα το
ύφασµα, τον έντυσε, του έβαλε στο χέρι και µια µικρή λύρα, που είχε φτιάξει ο

ίδιος όταν µελετούσαµε τα αρχαία µουσικά όργανα, και µου είπε: "Oρίστε κυρία,
ο Aπόλλωνας". Aυτό ήταν. Όλα τα παιδιά πλέον ήθελαν να φέρουν τους δικούς
τους "ευχούληδες" και κάθε παιδί ήθελε να δηµιουργήσει το δικό του θεό. Έφε-
ραν από τα σπίτια τους κοµµάτια ύφασµα και υλικά για τα διάφορα σύµβολα –
κλωνάρια ελιάς, τόξα ασπίδες, στάχυα. H αίθουσα έγινε ένα µικρό εργαστήρι.
Oνοµάσαµε την εργασία µας "Παίζοντας µε τους Trolls".

Aφού δηµιουργήσαµε πια τους 12 θεούς, θέλησα να δοκιµάσω τη φαντασία
τους. Tους ανέθεσα λοιπόν να µου γράψουν µια έκθεση µε το θέµα αυτό, 
παίρνοντας υπ' όψη τους τα στοιχεία που είχαµε βρει στη βιβλιοθήκη. Ένα από
τα αγόρια παρουσίασε τους 12 θεούς σαν µια συµµορία µε αρχηγό τους 
τον τροµερό ∆ία· άλλος σαν µια πολύ δεµένη οικογένεια· ένα κοριτσάκι, που οι
γονείς του είναι χωρισµένοι, τους παρουσίασε σαν µια οικογένεια µε πολλά 
προβλήµατα, ένας άλλος σαν µια παλιοπαρέα.

Tα αποτελέσµατα ήταν εκπληκτικά και όλο το πρόγραµµα ήταν µια πολύ δια-
σκεδαστική περιπέτεια για τα παιδιά.

Γ. Ράλλη
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• διαµόρφωση διαλόγου
• ενεργοποίηση και εξέλιξη της παρατηρητικότητας, της µνήµης και της αντίληψης
• απόκτηση γνώσεων

γ) στόχοι που συντελούν στην αισθητική καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση:
• καλλιέργεια της αίσθησης του χιούµορ
• εµπλουτισµός των ήδη βιωµένων θεατρικών τεχνικών
• ανάπτυξη δηµιουργικότητας και φαντασίας

Οι παραπάνω στόχοι επιτεύχθηκαν, ίσως και µε το παραπάνω, γιατί το αντικεί-
µενο επεξεργασίας και ο τρόπος προσέγγισής του είναι αυτά που ενθουσιά-
ζουν τα παιδιά. 
Είναι γνωστό ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες ανέρχονται ψυχολογικά
µέσα από παρόµοιες προσεγγίσεις διδακτικών θεµάτων και αλλάζει αρκετά 

η διάθεσή τους για µάθηση αλλά και η σχέση τους µε το σχολείο.
Σ' αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνω ότι, στο σχολείο µας ο ένας στους τρεις
µαθητές που φοιτούν είναι αλλοδαπός. Στην τάξη µας από τα 22 παιδιά τα 
9 είναι αλλοδαπά και 2 ακόµα δίγλωσσα.
Είναι µια καινούρια διάσταση στα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα της εκπαίδευσης
όπου χρειαζόµαστε νέες διδακτικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές µεθόδους
δείχνοντας το σεβασµό στα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά που µεταφέρουν
από τον τόπο προέλευσής τους.
Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
της Ακρόπολης για τη δεκάχρονη και πλέον προσφορά του στο παιδί και στον
εκπαιδευτικό.

Γ. Φυτσιλής


