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Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός
μιας νέας γενιάς Ελλήνων καλλιτεχνών, αλλά και αφετέρου για το χτίσιμο
του μελλοντικού κοινού της όπερας.



Τομείς εκπαιδευτικής δραστηριότητας ΕΛΣ

• Πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (2012‐2014)

• Στούντιο Όπερας διετούς φοίτησης για νέους λυρικούς
τραγουδιστές

• Σχολή Χορού για νέους χορευτές

• Παιδική χορωδία

• E‐audition, ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας νέων
καλλιτεχνών με την ΕΛΣ

• Παραγωγές όπερας για παιδιά / Παιδική Σκηνή



Σκοπός και Αντικείμενο του Έργου «Η όπερα
διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»

• Κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» και σκοπός του
Έργου είναι η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση. 

• Η προετοιμασία και υλοποίηση περιοδείας με διαδραστικές μουσικό‐θεατρικές
παραστάσεις, ειδικά για παιδιά, σε Δημοτικά Σχολεία ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα στα
ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

• Η υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων,  ώστε να μεταφερθεί κατάλληλη τεχνογνωσία
στους εκπαιδευτικούς των σχετικών ειδικοτήτων για να είναι σε θέση τα επόμενα Σχολικά
Έτη να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα δικά τους ανεβάσματα μουσικό‐
θεατρικών παραστάσεων.

Η διαδραστική αυτή διάσταση της Πράξης,  με τον εκπαιδευτικό και το μαθητή να
συμμετέχουν ενεργά τόσο στην προετοιμασία της παράστασης,  όσο και στη διενέργεια
αυτής, αποτελεί το καινοτόμο στοιχείο του Έργου, το οποίο της προσδίδει μοναδικότητα και
έχει αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στη μαθητική κοινότητα.

• 2 κύκλοι παραστάσεων:

1ος κύκλος: 70 παραστάσεις κατά τα Σχολικά Έτη 2011‐2012 και 2012‐2013 

(έχει ολοκληρωθεί) 

2ος κύκλος: 52 παραστάσεις κατά το Σχολικό Έτος 2013‐2014 

(φάση υλοποίησης)



Άμεσα ωφελούμενοι και αποδέκτες του Έργου

• 36.600  μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα
επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
21.000 μαθητές α’ κύκλος παραστάσεων (ολοκληρώθηκε)
15.600 μαθητές β’ κύκλος παραστάσεων (φάση υλοποίησης)

610 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που θα
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα κατά την προετοιμασία και διενέργεια
των παραστάσεων
350 εκπαιδευτικοί α’ κύκλος παραστάσεων (ολοκληρώθηκε)
260 εκπαιδευτικοί β’ κύκλος παραστάσεων (φάση υλοποίησης)
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122  Δημοτικά Σχολεία της χώρας που θα επιλεγούν να
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
70 Δημοτικά Σχολεία α’ κύκλος παραστάσεων (ολοκληρώθηκε)
52 Δημοτικά Σχολεία β’ κύκλος παραστάσεων (φάση υλοποίησης)

«Η όπερα
διαδραστικά στα

δημοτικά
σχολεία»



Τι είναι το πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα
δημοτικά σχολεία»;

• Η πρώτη φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής με τίτλο "Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία" ξεκίνησε
το Μάιο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013 με επιτυχία
σε 70 δημοτικά σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος ανά την επικράτεια. Η υλοποίησή του εντάσσεται στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και δια βίου
μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς 2007‐2013).Μετά την υλοποίηση του πρώτου κύκλου
περιοδειών, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίζεται σε 52 επιπλέον
δημοτικά σχολεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.



Τι είναι το πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα
δημοτικά σχολεία»;

• Οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της όπερας από μέσα, αφού τις δυο
μέρες που διαρκεί λαμβάνουν μέρος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
παραγωγής της όπερας του Τζοακίνο Ροσσίνι Ο κουρέας της Σεβίλλης. Το
πρώτο μέρος του προγράμματος ξεκινάει πριν η ομάδα της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής φτάσει στα σχολεία καθώς οι μαθητές έχουν ήδη
προετοιμάσει μέρος σκηνικών αντικειμένων του έργου με τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου.

• Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τόσο πριν, αλλά κυρίως μετά την
επίσκεψη της ΕΛΣ είναι κεφαλαιώδους σημασία στη σύλληψη και την
υλοποίηση του προγράμματος. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο
καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά για μια παρέμβαση μακράς πνοής.





Τι είναι το πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα
δημοτικά σχολεία»;

• Με την άφιξη των καλλιτεχνικών εκπαιδευτών της ΕΛΣ την 1η μέρα, τα
παιδιά παρακολουθούν βιωματικά εργαστήρια με στοιχεία θεατρικού
παιχνιδιού, μουσικοκινητικής και εικαστικής έκφρασης που στόχο έχουν
την εξοικοίωσή τους με το μουσικό θέατρο και συγκεκριμένα με τον
κόσμο της όπερας. Στα εργαστήρια συμμετέχει η Ορχήστρα
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά το μαέστρο, τους μονωδούς και τους χορευτές
και η μέρα ολοκληρώνεται με τη μουσική πρόβα για το φινάλε του
έργου στην οποία συμμετέχει η σχολική χορωδία.











Τι είναι το πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα
δημοτικά σχολεία»;

• Τη 2η μέρα τα εργαστήρια συνεχίζονται και τα παιδιά έρχονται σε
επαφή με κάποιους από τους συντελεστές όπως φωτιστές, ενδύτριες, 
μακιγέρ και βοηθό σκηνοθέτη. 

• Η γνωριμία με την «κουζίνα» της όπερας, καθώς γίνεται μέσα από τη
βιωματική επαφή των παιδιών με τους καλλιτέχνες, τους αποκαλύπτει
τους δημιουργικούς μηχανισμούς του λυρικού θεάτρου.







Τι είναι το πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά στα
δημοτικά σχολεία»;

• Η παράσταση πραγματοποιείται με
συμμετοχή των παιδιών στη χορωδία και
κοινό τους γονείς, τους δασκάλους και
συμμαθητές τους.







Συνοδευτικό εκπαιδευτικό κόμικ για τον Κουρέα της
Σεβίλλης και τον Ροσσίνι

• Ως μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου που διανέμεται στα παιδιά που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δημιουργήθηκε σε κείμενο του σκηνοθέτη
και κειμενογράφου του προγράμματος, Κωστή Παπαϊωάννου, ένα
πρωτότυπο κόμικ, όπου δίνονται σημαντικές πληροφορίες για τον
Ροσσίνι και το σπουδαίο έργο του.

• Κάθε σχολείο παραλαμβάνει, επίσης, πριν από την επίσκεψη της ΕΛΣ
εκπαιδευτικό πακέτο με οδηγίες για την προετοιμασία των μαθητών για
την εμπειρία του προγράμματος.

• Το υλικό διανέμεται δωρεάν στους μαθητές και δεν διατίθεται προς
πώληση.









Υποέργο 1: Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση
υλοποίησης της Πράξης: Φυσικό Αντικείμενο

• Δράση 1: Διοργάνωση Περιοδείας

Προετοιμασία και Υλοποίηση 70 Παραστάσεων σε Δημοτικά Σχολεία όλης της Χώρας

• Δράση 2: Εκπαίδευση Σχολικής Κοινότητας

Επί τόπου εκπαίδευση κατά την προετοιμασία και κατά τη διενέργεια μιας παράστασης ‐ on the job training 
για 2 ημέρες

• Δράση 3: Δημιουργία δικτυακού κόμβου και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Διαδικτυακός κόμβος ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και στον οποίο αναρτάται το εκπαιδευτικό‐θεατρικό
υλικό, το ενημερωτικό υλικό καθώς και υλικό από τις παραστάσεις

Μέσω του εν λόγω δικτυακού κόμβου οι εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα μπορούν εκτός των άλλων να
αναζητούν συμβουλές και λύσεις για την διοργάνωση μουσικό‐θεατρικών παραστάσεων

• Δράση 4: Οργάνωση και Διοίκηση της Πράξης

Επιχειρησιακός συντονισμός και η οργάνωση της συνολικής Πράξης

Προμήθεια απαραίτητων υλικών κατασκευής και τεχνικής κάλυψης

• Δράση 5: Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας

Οργάνωση και διενέργεια 2 ενημερωτικών ημερίδων με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την
προβολή της Πράξης

• Δράση 6: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

Αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης, από εξωτερικό Ανάδοχο με
επιστημονική μέθοδο και έρευνα πεδίου

• Δράση 7: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης



Συμπεράσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

• Το Πρόγραμμα είχε στέρεες βάσεις από τον προγραμματισμό του

• Η διαδραστική εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία θεωρήθηκε το δυνατότερο σημείο

του Προγράμματος

• Το Πρόγραμμα κάλυψε πραγματικές ανάγκες της παιδείας και του «Νέου Σχολείου», καθώς

ήταν άκρως εναρμονισμένο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΑΕΠ

• Η υλοποίηση του Προγράμματος ήταν άψογη

• Το Πρόγραμμα αποτέλεσε ένα σημαντικό τοπικό γεγονός το οποίο αγκαλιάστηκε θερμά από

τις τοπικές κοινωνίες

• Η απήχηση του Προγράμματος ειδικά στην επαρχία ήταν τεράστια:

8 στους 10 δασκάλους πραγματοποίησαν κάποια σχετική δραστηριότητα στην τάξη με
αφορμή την παράσταση

Σχολεία έπαιζαν για ένα μήνα όπερα από τα μεγάφωνα στα διαλείμματα

• Το επιχείρημα περί δυσκολίας του λυρικού θεάτρου ως είδος κατέρρευσε

• Κατά κοινή ομολογία το Πρόγραμμα αποτέλεσε «κάτι φανταστικό για τα παιδιά και κάτι

πρωτόγνωρο για τους εκπαιδευτικούς»,  «πρότυπο προγράμματος για το μέλλον»,  «ότι

καλύτερο έχει γίνει στο σχολείο τα τελευταία χρόνια» ενώ «δύσκολα θα ξαναπεράσει τέτοιο

Πρόγραμμα»



Στούντιο Όπερας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



Σχολή Χορού



Παιδική Χορωδία



Παραγωγές Όπερας για παιδιά / Παιδική Σκηνή



E‐audition

• To e‐Αudition αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι
νέοι δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ΕΛΣ
δείγματα της δουλειάς τους προς τον σκοπό επιλογής τους για
συνεργασία με την ΕΛΣ σε μελλοντικές παραγωγές της.

Έτσι, όταν η ΕΛΣ εντάσσει στον προγραμματισμό της κάποια παραγωγή, 
μπορεί να διοργανώσει διαγωνισμούς για τα σκηνικά, κοστούμια, την
σκηνοθεσία, νέους καλλιτέχνες και ερμηνευτές, που μπορούν να φέρουν
την όπερα και το λυρικό τραγούδι στη σύγχρονη εποχή. Κατόπιν, οι νέοι
δημιουργοί, μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους σε βίντεο, ήχο ή
εικόνες, μέσω του portal.



E‐audition



E‐audition

Οι κατηγορίες νέων δημιουργών και καλλιτεχνών στις οποίες
απευθύνεται, εστιάζονται σε δύο βασικές ομάδες. 

1. Σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, συνθέτες, χορογράφοι
και φωτογράφοι

2. Χορευτές, μονωδοί, χορωδοί και μουσικοί

Οι ειδικότητες της πρώτης ομάδας, έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν
δείγματα της δουλειάς τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άσχετα από
τους εξειδικευμένους διαγωνισμούς που θα ανακοινώνονται μέσω του e‐
Audition και θα αφορούν σε συγκεκριμένες παραγωγές. Σε αυτή την
περίπτωση, οι καλλιτέχνες αυτοί, θα μπορούν να υποβάλουν ξανά, 
εφόσον το επιθυμούν, νέα δείγματα της δουλειάς τους, προσαρμοσμένα
στα ζητούμενα της εκάστοτε παραγωγής. 


