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Περίληψη
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της απόκτησης ∆εξιοτήτων που
σχετίζονται µε την «ενδυνάµωση της ταυτότητας του µαθητή»: επικοινωνία ,
συνεργατικότητα, αποδοχή της ετερότητας, αίσθηση κοινωνικής επάρκειας και
αυτοαντίληψη όπως αυτά εµφανίζονται µέσα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των
βιβλίων Γλώσσας, Ιστορίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής του ∆ηµοτικού,
καθώς επίσης και η αξιολόγηση της επίδρασης των προγραµµάτων
συναισθηµατικής αγωγής στα πλαίσια της θεατρικής Αγωγής, στην απόκτηση
συγκεκριµένων κοινωνικών ∆εξιοτήτων που σχετίζονται µε την ενδυνάµωση της
ταυτότητας του µαθητή.
Η πραγµατοποίηση των στόχων προϋποθέτει τη χρήση µεθοδολογίας που
να εξασφαλίζει τη συνεργατική οµαδική µάθηση και τη δηµιουργία ελεύθερης
έκφρασης των µαθητών, στη βάση συγκεκριµένων πλαισίων λειτουργίας. Ο
εκπαιδευτικός είναι ο εγγυητής αυτού του πλαισίου λειτουργίας που το
εγκαθιδρύει µέσα από τη διακριτική παρέµβασή του. Εποµένως και πριν απ’ όλα
είναι ο εκπαιδευτικός που προσδιορίζει µε τη στάση του και τη λειτουργία του, τον
τρόπο λειτουργίας των µαθητών του. Οι παρεµβάσεις του πρέπει να είναι
παρεµβάσεις υποβοηθητικές µε σεβασµό ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ο
κάθε µαθητής εκφράζει τις απόψεις του. Καίριας σηµασίας για τη συνεργατική
οµαδική µάθηση είναι η εξασφάλιση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης στην τάξη όπου
απουσιάζει η διάθεση κριτικής για τις απόψεις που διατυπώνονται. Με τον τρόπο
αυτό εγκαθιδρύεται το απαραίτητο κλίµα εµπιστοσύνης ώστε οι µέθοδοι
ενεργητικής µάθησης, που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη ατοµικών
και κοινωνικών δεξιοτήτων να µπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.
Summary
The present study aimsat investigating the acquisitionof the skillsrelated to
“strengthening the student’sidentity”: communication, cooperation, acceptance of
difference, sense of socialsufficiency and self-awareness, asthese appear inthe
Syllabusof the textbooksof Language, History, Socialand PoliticalStudiesof the
primary
school,
aswellasassessing
the
impact
of
EmotionalEducationprogrammes,
included
inDrama
Education,
onthe
acquisitionof the skillsrelated to strengthening the student’sidentity.
Achieving these goalsmeansusing a methodology that willensure
cooperative group learning and fostering free expressionof students, onthe
basisof certainfunctionalcontexts. The teacher guaranteesthisfunctionalcontext
and establishesit through his/her discrete intervention. Therefore, it isthe teacher,
above all, with his/her behaviour and function, who determinesthe way his/her
studentsfunction. Interventionsshould be facilitating and respectfulto the way
each student expresseshis/her attitudes. Ensuring a climate of trust, where any
dispositionfor criticizing the expressed attitudes, isof great importance. Thisisthe

way to establish the required climate of trust, so that methodsof active learning,
which are essentialfor the development of personaland socialskills, will be able to
functioneffectively.
Εισαγωγή
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, συµβαδίζοντας µε τους στόχους των Ηνωµένων Εθνών και της
UNESCO, αλλά και µε την ευρύτερη τάση στην πολιτική της προαγωγής της
υγείας, διαµόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις που στόχο έχουν την καλλιέργεια
στάσεων που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και οδηγούν σε ένα άνοιγµα του
σχολείου στην κοινωνία (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2005). Οι Καινοτόµες ∆ράσεις στην
Εκπαίδευση είναι παρεµβάσεις πρωτότυπες και πρωτοποριακές σε σηµαντικούς
τοµείς της εκπαίδευσης, που επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στις πρακτικές αλλά
και στις νοοτροπίες, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου. Η
εισαγωγή τέτοιων δράσεων συνεπάγεται ριζικές αλλαγές στο περιεχόµενο και την
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε πιο σηµαντική την υιοθέτηση
βιωµατικών µορφών µάθησης και συµµετοχικών µορφών διδασκαλίας
(Τσιάκαλος, 2002), διότι η βιωµατική µάθηση αντιµετωπίζει το µαθητή ως ενεργό
ερευνητή, ως συνερευνητή των συνοµήλικων συµµαθητών του και των
δασκάλων του, ως οικοδόµο της γνώσης και όχι καταναλωτή ετοιµοπαράδοτης
γνώσης, ως πρόσωπο µε ίδιους γνωστικούς, συναισθηµατικούς και αξιακούς
χαρακτήρες (Καµαρινού, 1999).
Τα προαιρετικά Καινοτόµα αλλά θεσµοθετηµένα Εκπαιδευτικά
Προγράµµατα είναι εκείνα της Ευέλικτης Ζώνης, της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Αγωγής Υγείας, των Πολιτιστικών, της Θεατρικής Αγωγής, της
Αγωγής Καταναλωτή, της Κυκλοφοριακής Αγωγής καθώς και Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα (Socrates –Comenius). Αυτά τα προγράµµατα, τα οποία σύµφωνα
µε περιγραφές του Υπουργείου στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και του αυτοσυναισθήµατος, στη
συναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη, στην αντιµετώπιση κοινωνικών
προβληµάτων και στις διαπροσωπικές σχέσεις (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2005), µπορούν να
αναγνωριστούν ως απάντηση στην ανάγκη της ανάπτυξης πλαισίων µέσα στο
σχολείο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών να συζητήσουν και
να διαπραγµατευτούν ζητήµατα κοινωνικών σχέσεων µε συνοµήλικους και
ενήλικους.
Ο σκοπός εποµένως των προαιρετικών Καινοτόµων Προγραµµάτων είναι
ο εµπλουτισµός του Προγράµµατος Σπουδών καθώς και η αµεσότερη συσχέτιση
εµπειρικής γνώσης µε επιστηµονική (ewey, ernstein Χαλαρή Ταξινόµηση).
Επίσης είναι ο εµπλουτισµός προγράµµατος µε θέµατα προσωπικά (δάσκαλος,
µαθητές) τοπικού και επικαιρικού ενδιαφέροντος θέµατα και η ενεργοποίηση
διεπιστηµονικών συσχετίσεων και διαθεµατικών προεκτάσεων καθώς και ο
επαναπροσδιορισµός επιστηµολογικής φύσης της σχολικής γνώσης. Βασικός
επίσης στόχος είναι και ο επαναπροσδιορισµός πλαισίου Σχολικής Τάξης και ο
επαναπροσδιορισµός ρόλων δασκάλου (συνδιερευνητής και διευκολυντής) και
µαθητών (ernstein). Έτσι ακολουθεί ο επαναπροσδιορισµός διαµαθητικών
σχέσεων µέσα από τη συνεργατικότητα και η ενίσχυση αυτονοµίας µαθητών που
υλοποιείται µέσα από επιλογές και µέσα από αυτορρυθµιζόµενες διαδικασίες

συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων, κωδικοποίησης, εφαρµογής και
αξιολόγησης νέας γνώσης. Οδηγούµαστε έτσι σε ένα επαναπροσδιορισµό του
πλαισίου Σχολικής Μονάδας µε την ανάδειξη ηµι-αυτονοµίας και
συνεργατικότητας µεταξύ συναδέλφων και µεταξύ σχολείων καθώς και τη
συνεργασία µεταξύ σχολείου και κοινωνικών φορέων. Το σχολείο βγαίνει στην
κοινωνία, η κοινωνία µπαίνει στο σχολείο.
Κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τη νέα θεώρηση του
εκπαιδευτικού συστήµατος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι: η διαθεµατική
προσέγγιση της γνώσης, τα σχέδια εργασίας και η αξιοποίηση των Νέων
Τεχνολογιών. (Αλαχιώτης, 2002). Σύµφωνα µε τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών (Α.Π.Σ.) δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εξοικείωση του µαθητή µε τις
ΤΠΕ µε την αξιοποίηση των οποίων εκτός των άλλων αναδεικνύεται η
σπουδαιότητα των προγραµµάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της
Αγωγής Υγείας κ.λ.π. Για τα προγράµµατα αυτά υιοθετείται ως διδακτική
µεθοδολογία η µέθοδος σχεδίων εργασίας «projects» (Βασάλα, 1994) και
αποτελεί την καλύτερη λύση για διεπιστηµονική προσέγγιση ( Φλογαΐτη, 1993) η
οποία µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες µεθόδους όπως η επίλυση του
προβλήµατος, η µελέτη πεδίου, η µελέτη περίπτωσης, η χαρτογράφηση εννοιών,
το παιχνίδι ρόλων, η ανίχνευση και τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών
(Γεωργόπουλος, 1993, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Τα σχέδια εργασίας
(project) αποτελούν σκόπιµη και µεθοδευµένη δράση µε βασικά χαρακτηριστικά
τον προγραµµατισµό, την µεθοδευµένη υλοποίηση και την ανατροφοδοτική
αξιολόγηση.
Αναγκαίο να τονίσουµε ότι γίνεται επαναπροσδιορισµός Τρόπων
Έκφρασης και Μαθησιακών Προϊόντων όπως ο προφορικός λόγος -όπου
καλλιεργείται η ανακοίνωση, η συζήτηση, ο διάλογος και η διαλεκτική
αντιπαράθεση- και ο γραπτός λόγος ο οποίος γίνεται πολυτροπικός µε γραπτές
εργασίες και γραφικές αναπαραστάσεις. Επιπλέον έχουµε καλλιτεχνική έκφραση
και δράσεις µέσα από παιχνίδια ρόλων, δραµατοποίηση, θεατρικά έργα,
λογοτεχνική έκφραση και µουσικο-κινητική απόδοση καθώς και κατασκευές.
Αναφορικά µε τις σχέσεις Προαιρετικών Προγραµµάτων µε το Υποχρεωτικό
Πρόγραµµα, έχουµε 1/5 του σχολικού χρόνου για τα Προαιρετικά Καινοτόµα
Προγράµµατα. Σε κάθε περίπτωση διαδραµατίζουν συµπληρωµατική λειτουργία
στην καθηµερινή διδακτική πράξη αλλά και ανανεωτική λειτουργία καθώς είναι
δίαυλος ανανέωσης της λιµνοθάλασσας του εκπαιδευτικού συστήµατος.
(Ματσαγγούρας, 2007).
Το ελληνικό σχολείο λοιπόν, επιχειρεί την εισαγωγή της προαγωγής της
ψυχικής και σωµατικής υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το νέο αυτό πλαίσιο
εφαρµογής των προγραµµάτων απαιτεί, ωστόσο, διερεύνηση. Οι εµπειρικές
µελέτες που διενεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε την εφαρµογή
προγραµµάτων προαγωγής της ψυχικής και σωµατικής υγείας στο χώρο του
σχολείου φαίνεται να είναι περιορισµένες και περιγραφικές. Περιορίζονται στην
ανάδειξη ενός περιεχοµένου που δεν φαίνεται να στηρίζεται θεωρητικά και
εστιάζουν κυρίως στην αξιολόγηση της εφαρµογής των προγραµµάτων.
Ελάχιστες είναι οι έρευνες που ενδιαφέρονται για τον τρόπο µε τον οποίο οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το προτεινόµενο των προγραµµάτων και

αναγνωρίζουν δυνατότητες ή δυσκολίες ως προς την εφαρµογή τους και το ρόλο
τους στη σχολική τάξη (π.χ. Adalbjarnardottir &Selman, 1997). Συγκεκριµένα στα
ελληνικά δεδοµένα, η σχετική βιβλιογραφία περιορίζεται σε περιγραφές του
πλαισίου εφαρµογής των προγραµµάτων Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας στα
ελληνικά σχολεία (π.χ. Κουλουµπαρίτση, 2000) και σε γενικές αξιολογήσεις των
εκπαιδευτικών ως προς την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής τους στην τάξη
(π.χ. Πρωτονοταρίου Χαραβιτσίδη, 2004). Αυτό όµως που απουσιάζει κυρίως
τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική βιβλιογραφία είναι η καταγραφή
των αναφορών της συµµετοχής των άµεσα ενδιαφεροµένων και άµεσα
εµπλεκοµένων στην εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων, των ίδιων των παιδιών.
Σκοπός
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της απόκτησης ∆εξιοτήτων που
σχετίζονται µε την «ενδυνάµωση της ταυτότητας του µαθητή»: επικοινωνία ,
συνεργατικότητα, αποδοχή της ετερότητας, αίσθηση κοινωνικής επάρκειας και
αυτοαντίληψη όπως αυτά εµφανίζονται µέσα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των
βιβλίων Γλώσσας, Ιστορίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής του ∆ηµοτικού,
καθώς επίσης και η αξιολόγηση της επίδρασης των προγραµµάτων
συναισθηµατικής αγωγής στα πλαίσια της θεατρικής Αγωγής, στην απόκτηση
συγκεκριµένων κοινωνικών ∆εξιοτήτων που σχετίζονται µε την ενδυνάµωση της
ταυτότητας του µαθητή.
Μεθοδολογία
Η πραγµατοποίηση των στόχων προϋποθέτει τη χρήση µεθοδολογίας που
να εξασφαλίζει τη συνεργατική οµαδική µάθηση και τη δηµιουργία ελεύθερης
έκφρασης των µαθητών, στη βάση συγκεκριµένων πλαισίων λειτουργίας. Ο
εκπαιδευτικός είναι ο εγγυητής αυτού του πλαισίου λειτουργίας που το
εγκαθιδρύει µέσα από τη διακριτική παρέµβασή του. Εποµένως και πριν απ’ όλα
είναι ο εκπαιδευτικός που προσδιορίζει µε τη στάση του και τη λειτουργία του, τον
τρόπο λειτουργίας των µαθητών του. Οι παρεµβάσεις του πρέπει να είναι
παρεµβάσεις υποβοηθητικές µε σεβασµό ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ο
κάθε µαθητής εκφράζει τις απόψεις του. Καίριας σηµασίας για τη συνεργατική
οµαδική µάθηση είναι η εξασφάλιση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης στην τάξη όπου
απουσιάζει η διάθεση κριτικής για τις απόψεις που διατυπώνονται. Με τον τρόπο
αυτό εγκαθιδρύεται το απαραίτητο κλίµα εµπιστοσύνης ώστε οι µέθοδοι
ενεργητικής µάθησης, που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη ατοµικών
και κοινωνικών δεξιοτήτων να µπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.
∆είγµα
Το δείγµα αποτελούν µαθητές όλων των τάξεων του δηµοτικού (ηλικίας 612 χρονών). Χωρίζονται σε δύο ισάριθµες οµάδες. Και στις δύο οµάδες γίνεται
έρευνα επί του πεδίου και καταγραφή εφαρµογής και απόκτησης ∆εξιοτήτων από
τους µαθητές όπως αυτές διαρθρώνονται µέσα στα βιβλία, Γλώσσας και Ιστορίας
Η πειραµατική οµάδα παρακολούθησε επιπλέον πρόγραµµα θεατρικής
Αγωγής. Η οµάδα ελέγχου στην οποία δεν εφαρµόστηκε το πρόγραµµα,

συµµετάσχει στην αρχική(προέλεγχοςpretest), την τελική (µεταέλεγχος-posttest)
και τη µέτρηση διατήρησης.
Τα παιδιά που ανήκουν στην πειραµατική οµάδα συµµετέχουν στα
προγράµµατα θεατρικής αγωγής µε αριθµό συναντήσεων που κυµαίνονται από 8
έως 25 συνολικές συναντήσεις (Μ.Ο.: 15 συναντήσεις) σε εβδοµαδιαία βάση . Η
µέτρηση και στη πειραµατική οµάδα γίνεται στην αρχή και στο τέλος εφαρµογής
του προγράµµατος.
Όλα τα παιδιά που συµµετέχουν στην έρευνα (οµάδα παρέµβασης και
οµάδα ελέγχου) προέρχονται από σχολείο της Αττικής δηµόσιο .
Θεατρική Αγωγή - Οι πρώτες προσπάθειες
Ο θεσµός ξεκινά στην Αγγλία το 1965 και αποτελεί την εξέλιξη της
αναζήτησης για ανανεωτική πνοή στους χώρους της εκπαίδευσης και του
θεάτρου που παρακινείται από το γενικότερο πνεύµα προόδου στον χώρο της
πολιτικής. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ξεκινά στο Coventry µια προσπάθεια
εύρεσης αποτελεσµατικού τρόπου µεταφοράς της τέχνης του θεάτρου στα
σχολεία.
∆ιάφοροι παράγοντες αποτέλεσαν επιρροή για την ανάδυση των
θεατροπαιδαγωγικών οµάδων στην εκπαίδευση. Για παράδειγµα, οι εξελίξεις στο
χώρο του παιδικού θεάτρου και ιδιαίτερα η παρέµβαση του rian ay. Για τον
τελευταίο ο Gordon allins– εµπνευστής και σκηνοθέτης της πρώτης
θεατροπαιδαγωγικής οµάδας στην εκπαίδευση – τονίζει, «ένα σηµαντικό πράγµα
που έµαθα από τον ήταν ότι το δράµα, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, µπορεί να έχει
κεντρική θέση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών.» (στον
Jackson 1980,4). Από τη δουλειά του , κατά την οποία η οµάδα των ηθοποιών
µετά το τέλος της παράστασης προσκαλούσε τα παιδιά να συµµετάσχουν ενεργά
σε δραστηριότητες (αυτοσχεδιασµού, γραφής, µουσικής και πηλού) συνδεόµενες
µε το θέµα της παράστασης, ο allins εµπνέεται και οδηγεί την αναζήτηση του
προς το µοντέλο συνεργασίας που προτείνει η θεατροπαιδαγωγική οµάδα
εκπαίδευσης.
Αυτή η καινοτοµία στο εκπαιδευτικό σύστηµα γρήγορα θεσµοποιήθηκε και
απέκτησε συγκροτηµένη υπόσταση. Ο θεσµός του Theatre in ducation θέτει την
τέχνη του θεάτρου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Τα µέλη της θεατρικής
οµάδας (που φέρουν τον τίτλο: ηθοποιοί – παιδαγωγοί ή θεατροπαιδαγωγοί)
συναντιούνται µε µια οµάδα παιδιών που απαρτίζουν ένα τµήµα µιας
συγκεκριµένης τάξης της εκπαιδευτικής βαθµίδας. Σε στενή συνεργασία µε τον
υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης, η οµάδα προσπαθεί τόσο να ενηµερώσει τους
µαθητές για τις επιλογές και τις δυνατότητες απέναντι σε κρίσιµα θέµατα για την
αναζήτηση της προσωπικής τους ταυτότητας, όσο και να εµβαθύνουν τη σχέση
τους µε τα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος.
Ο αγγλικός όρος ΤΙΕ ερµηνεύεται ως «Θεατροπαιδαγωγικές Οµάδες στην
Εκπαίδευση», αποτελώντας έτσι και έναν σύντοµο ορισµό του θεσµού.
Ορισµοί του ΤΙΕ: «Η παρουσία του ΤΙΕ στα σχολεία στοχεύει αφενός στο
να εκπαιδεύει, να διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες των µαθητών και να
τους προκαλεί ερωτήµατα για τον κόσµο που τους περιβάλλει και αφετέρου να
τους ψυχαγωγεί… Μια οµάδα ΤΙΕ είναι µια οµάδα από ηθοποιούς –
εκπαιδευτικούς που έχουν εµπειρία και στους δύο τοµείς. Επινοούν ή γράφουν

«Προγράµµατα» που απευθύνονται σε συγκεκριµένης ηλικίας οµάδες και τα
µεταφέρουν στα σχολεία. Η χρήση της λέξεως «Προγράµµατα» αποκλείει την
περιορισµένη περιγραφή της δουλειάς ως θεατρικό έργο ή µάθηµα. Στην πράξη
είναι και τα δύο, χρησιµοποιώντας ένα περίπλοκο µίγµα θεατρικών µορφών και
εκπαιδευτικών τεχνικών.» (Redington, 1983, 1-2).
«Βασικά το ΤΙΕ αναζητά να θέσει τις τεχνικές του θεάτρου στην υπηρεσία
της εκπαίδευσης. Ο σκοπός του είναι να παράσχει στους µαθητές µια
συναρπαστική και προκλητική εµπειρία και ένα απαράµιλλο ερέθισµα για τη
διεύρυνση της δουλειάς τους µέσα και έξω από το σχολείο. Τα θέµατα µε τα
οποία καταπιάνεται προέρχονται από πηγές πολυποίκιλες, όπως: περιβάλλον,
ρατσισµός, τοπική ιστορία, εκµάθηση της γλώσσας, επιστήµη και υγεία. Ένα από
τα µεγαλύτερα και αποτελεσµατικά χαρακτηριστικά του ΤΙΕ είναι η ενεργή
συµµετοχή των παιδιών στο δράµα που λαµβάνει χώρα. (Jackson, 1993, 1-2).
Τα προγράµµατα
Τα προγράµµατα σχεδιάζονται υπό το πρίσµα της κύριας αρχής που
διαπνέει το ΤΙΕ: την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην όλη διαδικασία που
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της µαθησιακής διαδικασίας και της γνωστικής τους
ανάπτυξης. Αναφέροντας κάποια από τα εκπαιδευτικά και θεατρικά στοιχεία που
διαπνέουν τα προγράµµατα, αξίζει να σηµειώσουµε: µαθητικό-κεντρική, χρήση
παιχνιδιού, µάθηση µέσω πράξης, γλωσσική ανάπτυξη και καινούριες διδακτικές
µέθοδοι, θεατρικές φόρµες, σχέση ηθοποιού – θεατή, οµαδική δηµιουργία,
κοινωνικά και πολιτικά θέµατα κτλ. (Redington, 3-6).
Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο Jackson, «τα ΤΙΕ προγράµµατα δεν
είναι µια απλή παράσταση έργου στα σχολεία, ένα συµβάν το οποίο είναι σήµερα
εδώ και αύριο εξαφανίζεται. Πρόκειται για ένα προσεγµένο πρότυπο
δραστηριοτήτων, που συνήθως έχει δηµιουργηθεί και ερευνηθεί από την οµάδα,
σχετικό µε ένα θέµα που αναδύεται τόσο από τη διδακτέα ύλη όσο και από την
ίδια τη ζωή των παιδιών, το οποίο παρουσιάζεται στα σχολεία από την οµάδα,
προσκαλώντας τους µαθητές να βιώσουν άµεσα µια εµπειρία καταστάσεων και
προβληµάτων που θέτει το θέµα». (1993,4). Κατά αυτό τον τρόπο η ενηµέρωση
των µαθητών λαµβάνει χώρα ενεργοποιώντας τον προβληµατισµό τους για την
κατάσταση που παρουσιάζεται.
Τα θέµατα που πραγµατεύεται το ΤΙΕ αναδεικνύονται σε έναν καθοριστικό
παράγοντα για την εφαρµογή του θεσµού, καθώς η άµεση ταύτισή τους µε τις
ζωές όσων συµµετέχουν µετατρέπει τη γενική διαδικασία σε µια υπόθεση οικεία
και προσωπική, προκαλώντας την υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης εκ µέρους των
µαθητών. Η αίσθηση αµεσότητας που µεταδίδουν τα θέµατα στους αποδέκτες
τους εξοπλίζει το ΤΙΕ µε τη δύναµη και τη δυνατότητα να παρέµβει
αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποσκοπώντας στη διεύρυνση
των πνευµατικών οριζόντων των µαθητών.
Η χρησιµότητα του θεατρικού παιχνιδιού στη διαπολιτισµική εκπαίδευση
Ο καθένας µπορεί να διαπιστώσει στην καθηµερινότητά του, πόσο µάλλον
στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό ελληνικό σχολείο, ότι απλά και µόνο η
συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων δεν αρκεί για να αρθεί η

προκατάληψη της µιας έναντι της άλλης. Ιδιαίτερα όταν το σχολείο εξακολουθεί
να δουλεύει µε τη µονοπολιτισµική αντίληψη του ενός και µοναδικού µοντέλουµαθητή. Σε αυτό το πλαίσιο οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες εµφανίζονται µε όρους
έλλειψης και απόκλισης από τη νόρµα κι όχι ως εµπλουτιστικό στοιχείο»
(Ασκούνη και Ανδρούτσου, 1998). Η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική µετωπική
προσέγγιση που επικρατεί κατά συντριπτική πλειοψηφία σε όλα τα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα όλων των βαθµίδων αναπαράγει στο διηνεκές το ισχύον
µονοπολιτσµικό παιδαγωγικό µοντέλο (Νικολάου 2005, σ. 313). Ανακύπτει έτσι η
ανάγκη νέων µαθητοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας και η διαπολιτισµική αγωγή
αποτελεί µια πρόταση για ουσιαστική αλλαγή της παιδαγωγικής στάσης στο
ελληνικό σχολείο. ∆εν απευθύνεται µόνο στα παιδιά των µεταναστών ή των
µειονοτικών, όπως λανθασµένα εννοείται και χρησιµοποιείται συχνά, αλλά σε
όλους τους µαθητές και τους πολίτες, στο πλαίσιο της τυπικής, της άτυπης και
της µη τυπικής εκπαίδευσης.
Η χρήση της δραµατικής τέχνης στην εκπαίδευση και του εφαρµοσµένου
θεάτρου γενικότερα στο οποίο ανήκει και η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση για
τη δηµιουργία ενός κλίµατος διαπολιτισµικού διαλόγου είναι πλέον παγκοσµίως
διαδεδοµένη και αναγνωρισµένη σε πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και έχει
χρησιµοποιηθεί µε σκοπό την αντίσταση στην πολιτισµική οµογενοποίηση, το
διάλογο µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών και την ενίσχυση της πολιτισµικής
οικολογίας. Το θέατρο µπορεί να παράσχει ένα προστατευµένο περιβάλλον όπου
µπορούν να διερευνηθούν θέµατα όπως η ατοµική και η οµαδική ταυτότητα, ο
ετεροπροσδιορισµός, η προβολή, η αποξένωση, η ετερότητα, η διάδραση, ο
διάλογος. Η χρήση δραµατικών τεχνικών στην εκπαίδευση καθίσταται
καθοριστική για την εξερεύνηση των θεµάτων αυτών, συµβάλλοντας επίσης στην
καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων – όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση,
ανοχή των αντιφάσεων, επικοινωνιακή ικανότητα, αποστασιοποίηση από τον
εαυτό, αναστοχαστική ικανότητα, κριτική στάση απέναντι στους ρόλους, χιούµορ,
φαντασία, διαχείριση των συγκρούσεων κ.α. – που συνιστούν τη διαπολιτισµική
ικανότητα και που είναι απαραίτητες για τη γόνιµη συνύπαρξη και διάδραση των
υποκειµένων σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία.
Πιο συγκεκριµένα, ο παιδαγωγός µπορεί να εκµεταλλευτεί την ιδιότητα του
θεάτρου να καλλιεργεί την ικανότητα για την αποκαλούµενη πολιτισµική
ενσυναίσθηση (
intercultural empathy) (Σταλίκας και Χαµοδράκα,
2004, σ. 130-9), εργαλείο της διαπολτισµικής συµβουλευτικής ψυχολογίας που
εστιάζει την προσοχή στη µαθηµένη δεξιότητα να κατανοούµε µε ακρίβεια την
εµπειρία και τα συναισθήµατα από άλλους πολιτισµούς. Η δραµατική τέχνη
αποτελεί εργαλείο της πολιτισµικής ενσυναίσθησης ακριβώς γιατί αποτελεί µέσο
έκφρασης που ξεπερνά τα όρια της λεκτικής επικοινωνίας και µπορεί έτσι να
συµβάλει αποφασιστικά στην κωδικοποίηση και κατανόηση της υποκειµενικά
σηµαντικής διαφοράς και διαφορετικότητα: «Η θεατρική πράξη ως πλέγµα
εικόνων και πολύσηµων συµβόλων µπορεί να διαµορφώσει µορφές και
συνειδήσεις αντίστασης ενάντια στην κυρίαρχη λογοκεντρική παρουσίαση του
«άλλου» ως επικίνδυνου και κατώτερου «ξένου» (Γκόβαρης 2003, σ. 35). Οι
δραστηριότητες της δραµατικής τέχνης στην εκπαίδευση «αποσταθεροποιούν
της αναπαραστάσεις, καταστρέφοντας τη συνοχή των εσωτερικών αυτών

δοµήσεων της πραγµατικότητας: υιοθετώντας µια διαφορετική οπτική γωνία
αντιλαµβανόµαστε πως και ο άλλος είναι εγκλωβισµένος στις δικές του,
υποκειµενικές αναπαραστάσεις» (Νικολάου 2005, σ. 311).
Στο δραµατικό παιχνίδι, µέσα από την υιοθέτηση ενός διαφορετικού
κινησιολογικού κώδικα από εκείνον που συνηθίζει κανείς, γεννιούνται
συναισθήµατα και αποκαλύπτονται συγκινησιακοί και ιδεολογικοί κόσµοι
άγνωστοι µέχρι εκείνη τη στιγµή. Αυτή η παραδοχή στηρίζεται στην άποψη του
ρώσου σκηνοθέτη Μέγιερχολντ και στη «βιο-µηχανική του ηθοποιού», που
θεωρεί την κίνηση όχι ως το αποτέλεσµα ή το σκοπό της συµπεριφοράς αλλά τον
κυρίαρχο παράγοντα της σκέψης και των συναισθηµάτων (Μέγιερχολντ, 1982).
Έτσι µπορεί κανείς να αναθεωρήσει ενδεχοµένως την άποψή του ή να
κατανοήσει το γιατί ο Άλλος έχει διαφορετική ιδέα για τον κόσµο. Μπορεί επίσης
να κατανοήσει βαθύτερα το συναισθηµατικό αντίκτυπο που έχει για παράδειγµα,
η ρατσιστική αντιµετώπιση έτσι ώστε να είναι κανείς πιο προσεκτικός στο µέλλον.
Μέσα από τη διαδικασία της δραµατικής ταύτισης µπορεί να οδηγηθεί κανείς
στην ενσυναίσθηση και να καταλάβει σε ποιο ιδεολογικό και συναισθηµατικό
υπόβαθρο στηρίζονται και τα δικά του. Το θέατρο συµβάλλει εξάλλου στην
αυτογνωσία και στην εξερεύνηση της προσωπικής ταυτότητας – απαραίτητη
δεξιότητα της διαπολιτισµικής ικανότητας – µέσα από την ουσιαστική επαφή µε
τους άλλους. Ενισχύει δηλαδή το θέατρο τη «δια του κατόπτρου αυτοσυναίσθηση
που αποκτούµε βλέποντας την εικόνα µας, την εµφάνιση, τη συµπεριφορά, το
χαρακτήρα µας, όπως φανταζόµαστε ότι αντικατοπτρίζεται στο νου των άλλων
ανθρώπων» (Ανθογαλλίδου, 2003).
Οι δυνατότητες του πειραµατισµού και της εξερεύνησης που προσφέρει το
θέατρο βασίζονται στο ότι η θεατρικότητα είναι εκείνη η εγγενής ανθρώπινη
ιδιότητα που επιτρέπει στον άνθρωπο να παρατηρήσει τον εαυτό του εν δράσει.
Η αυτοσυνείδηση που αποκτιέται µε αυτόν τον τρόπο του επιτρέπει να είναι
υποκείµενο (που παρατηρεί) ενός άλλου υποκειµένου (που δρα): του επιτρέπει
να φαντάζεται παραλλαγές της δράσης του και να µελετά εναλλακτικές
δυνατότητες για τη ζωή του (oal, 1994, σ. 27-28).
Τα εργαλεία της δραµατικής τέχνης µπορούν να αντληθούν τόσο από τις
τεχνικές της δραµατικής ταύτισης, εµπνευσµένες από τις παραδοσιακές τεχνικές
κατασκευής του ρόλου όσο και από τις φαινοµενικά αντίθετες θεατρικές της
µπρεχτικής αποστασιοποίησης και να δοθεί έτσι στην οµάδα η ευκαιρία της
σηµαντικότατης δραστηριότητας του αναστοχασµού και της αποκάλυψης των
υπονοουµένων, των ποικίλων επιπέδων του νοήµατος µιας πράξης και των
πολιτισµικών υποδηλώσεων της συµπεριφοράς (Flemming, 1998, σ. 156-7,
Heathcote & olton, 1998, σ. 160-61). Έτσι, µέσα από το δραµατικό παιχνίδι
µπορεί κανείς ως ερευνητής της «έρευνας – δράσης» να στοχάζεται τόσο κατά τη
δράση όσο και πάνω στη δράση (Schon, 1987, σ. 26, dminston, 1995, σ. 12023). Να δρα ως ένας «θεατής – ηθοποιός» που λειτουργεί στον εύπλαστο
αισθητικό χώρο που κατασκευάζει κατά βούληση µεταξύ του πραγµατικού και
του φανταστικού – επιθυµητού.
Οι δραµατικές τεχνικές µπορούν να διαχέονται σε όλο το πρόγραµµα και
να χρησιµοποιούνται στα περισσότερα διδακτικά αντικείµενα. Εάν είναι όµως
εφικτό, καλό θα ήταν να αφιερώνεται επιπλέον ιδιαίτερος χρόνος και χώρος για

το θεατρικό εργαστήριο, πέρα από τις συνηθισµένες σχολικές δραστηριότητες.
Το ιδανικό εργαστήριο απαιτεί πολλές ώρες συνάντησης σε βάθος χρόνου και θα
µπορούσε να έχει την παρακάτω δοµή:
Α. Προθέρµανση, παιχνίδια γνωριµίας, εµπιστοσύνης και κατασκευής της
οµάδας,
Β. Μαθησιακό συµβόλαιο, συλλογή αναγκών, προσδοκιών, στόχων, κανόνων.
Γ. «Ιδεολογική» προθέρµανση πάνω στις γνωστικές απαιτήσεις του θέµατος και
έρευνα θιγόµενων θεµάτων.
∆. Παιχνίδια ενεργητικής ακρόασης, ενσυναίσθησης και παρατήρησης του άλλου.
ΣΤ. Τεχνικές ταύτισης και κατασκευής του ρόλου των σκηνών.
Ζ.
Παιχνίδια
«κοινωνικής
µάσκας»,
θεατρικοί
αυτοσχεδιασµοί
και
προσοµοιώσεις.
Η. Θέατρο – εικόνα, θεµατικά στιγµιότυπα, θέατρο φόρουµ.
Θ. Κατασκευή µιας θεατρικής σκηνής µε διάφορες τεχνικές και παρουσίαση της
δουλειάς.
Ι. Απολογισµός, συζήτηση, κριτική. Τεχνικές κλεισίµατος και συναισθηµατικής
αποφόρτισης.
Η µέθοδος που προτείνεται είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη και για να
γίνει µια ολοκληρωµένη δουλειά απαιτείται η συνεργασία µεγάλου µέρους του
εκπαιδευτικού προσωπικού µιας σχολικής µονάδας και των οικογενειών των
µαθητών. Είναι επίσης µια διαδικασία που δεν κουκουλώνει, αλλά, αντιθέτως,
φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήµατα συνύπαρξης στο σχολικό χώρο, γεγονός
που απαιτεί επιπλέον προσοχή και κούραση από τον εκπαιδευτικό. Ο
παιδαγωγός – εµψυχωτής που θα πειραµατιστεί µε τις τεχνικές αυτές:
Έχει δοκιµάσει ο ίδιος τα ίδια ή ανάλογα θεατρικά παιχνίδια µε αυτά που
προτείνει.
Έχει προβεί σε δραστηριότητες εξερεύνησης της δικής του ταυτότητας,
των στερεοτύπων και των στάσεών του, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες
διαπολιτισµικές δεξιότητες.
Έχει αναπτύξει µια µη κριτική στάση απέναντι στους συµµετέχοντες.
Χρησιµοποιεί τις τεχνικές της ενεργού ακρόασης και της ενσυναίσθης.
∆εν φέρεται ούτε σαν «δάσκαλος» ούτε σαν «σκηνοθέτης», µε τις
παραδοσιακές πατροναριστικές συµπεριφορές, αλλά αντίθετα ως εµψυχωτής
τίθεται στην απόλυτη υπηρεσία της οµάδας και προσφέρει ερεθίσµατα για την
ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητας των συµµετεχόντων.
∆ρα ως διαπολιτισµικός µεσολαβητής και ως διαχειριστής των
συγκρούσεων.
Κατέχει τη διττή δεξιότητα να χειρίζεται εργαλεία τόσο από το χώρο του
θεάτρου όσο και από τον κοινωνιο-παιδαγωγικό χώρο.
Ξεκινώντας από το ότι το στερεότυπο είναι ένας εγγενής τρόπος
οργάνωσης της γνώσης µας για την πραγµατικότητα που την υπεραπλουστεύει,
ελλείψει περισσότερο πλούσιων δεδοµένων ή εξαιτίας της ανάγκης για
αυτοάµυνα (Αζίζι – Καλατζή και Ζώνιου – Σιδέρη και Βλάχου, 1998), µέσα από
ένα εργαστήριο δραµατικής τέχνης στην εκπαίδευση για τη διαπολιτισµική αγωγή
σκοπεύουµε στην προώθηση της αυτοανάλυσης της προσωπικής ταυτότητας του
καθενός και µιας συµπεριφοράς περισσότερο αυτοκριτικής παρά µοραλιστικής,

που δεν εξαντλείται στις εθνοτικές ή τις θρησκευτικές διαφορές και που αφορά
περισσότερο την κυρίαρχη πολιτισµική οµάδα παρά τη µειονότητα.
Έτσι, το παιδί µαθαίνει από µικρό να παίζει τους διαφορετικούς του ρόλους
µέσα στην κοινωνία (το ρόλο µέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στην παρέα).
Το Θέατρο στην εκπαίδευση προσφέρει ζωντανή εµπειρία και όχι προσοµέιωση.
Τα παιδιά µαθαίνουν να γράφουν τις δικές τους ιστορίες και όχι να ζουν µέσα
από τις ιστορίες και τα πρότυπα που τους προβάλλονται. Μέσα από το θέατρο
στο σχολείο τα παιδιά: 1. Συνειδητοποιούν τη στενή σχέση ανάµεσα στο θέατρο
και την κοινωνία. 2. Επικοινωνούν και µοιράζονται τις ιδέες τους και
συνεργάζονται µε συνοµηλίκους τους. 3. Έρχονται σε επαφή µε τη γλώσσα της
µεταφοράς και των συµβόλων 4. Εκπαιδεύονται στο να χρησιµοποιούν την
κριτική τους ικανότητα και τα συναισθήµατά τους. 5. Συνειδητοποιούν ότι στη ζωή
υπάρχουν και άλλες αξίες πέρα από τις προβαλλόµενες.
Το θέατρο στην εκπαίδευση µπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει µια
εξισορρόπηση ανάµεσα στο τι µαθαίνει το παιδί από την τηλεόραση και τι από το
σχολείο (καµιά φορά αυτά τα δύο είναι εκ διαµέτρου αντίθετα). Συνειδητοποιούν
σε µεγαλύτερο βαθµό τη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων και το πώς οι
άνθρωποι δρουν κι αντι-δρουν µέσα στην κοινωνία. Γίνονται κατά κάποιον τρόπο
πιο κοινωνικά µορφωµένοι.
Χαρακτηριστικά του προγράµµατος
Αν προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά που
οφείλει να έχει ένα ολοκληρωµένο Πολιτιστικό Πρόγραµµα θα καταλήξουµε ότι
πρέπει να είναι:
Α) προαιρετικό τόσο για τους µαθητές όσο και για τους καθηγητές που θα το
αναλάβουν. Αυτό σηµαίνει ότι υλοποιείται εκτός ωρών διδασκαλίας, σε ένα
δίωρο το οποίο στην πράξη είναι πολύ περισσότερες ώρες καθώς
αφιερώνονται µέχρι και τα Σάββατα. Ο προαιρετικός χαρακτήρας και η
εθελοντική συµµετοχή προϋποθέτει κατ’ αρχήν µια στάση ζωής και παράλληλα
εξασφαλίζει το βαθµό ελευθερίας που απαιτείται για να προσανατολίζει ένα
πρόγραµµα στις επιθυµίες, στις ανάγκες και τις δυνατότητες όσων
εµπλέκονται.
Β) εκπαιδευτικό, απευθύνεται δηλαδή στους µαθητές µε ένα πολύ συγκεκριµένο
τρόπο, όπως προκύπτει από τη στοιχειοθεσία του, το θέµα του, τη
µεθοδολογία του και τα αποτελέσµατα που επιδιώκει. Παρόλο που τα
περισσότερα πολιτιστικά προγράµµατα έχουν καλλιτεχνικό προσανατολισµό
(θέατρο, χορός, µουσική, εικαστικά κ.α.) ο παιδαγωγικός χαρακτήρας είναι
κυρίαρχος. Πιθανόν η συνεργασία µε ειδικούς επαγγελµατίες να διεύρυνε τους
ορίζοντες δράσης και να πρόσφερε δυνατότητες βελτίωσης των τελικών
προϊόντων αυτών των προγραµµάτων. Πάντως τονίζεται η σηµασία του
γεγονότος ότι ο εµψυχωτής πρέπει να είναι εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα αν
πλαισιώνεται από επαγγελµατίες, γονείς, διευθυντές ή άλλους φορείς για τη
διευκόλυνση του έργου του.
Γ) έχει την ανάπτυξη ενός προγράµµατος, δεν είναι δηλαδή µια απλή εκδήλωση
ή επίσκεψη.
Πιο αναλυτικά:

Έχει σαφείς στόχους και σκοπό: Λόγω βέβαια της µεγάλης ποικιλίας στα
θέµατα, οι στόχοι µπορεί να διαφοροποιούνται αλλά πρέπει να είναι σαφώς
προσδιορισµένοι. Οι στόχοι αυτοί είναι συµπληρωµατικοί αυτών των διαφόρων
µαθηµάτων που διδάσκονται στο Αναλυτικό πρόγραµµα.
Απευθύνεται σε συγκεκριµένη οµάδα µαθητών: Λόγω του προαιρετικού
χαρακτήρα τους, τα προγράµµατα αυτά απευθύνονται σε µια οµάδα µαθητών
που θα ενδιαφερθεί για το θέµα και όχι σε όλο το σχολείο ή µια τάξη. Μπορεί να
υπάρξει πολιτιστική οµάδα από µαθητές διαφόρων τάξεων µε ένα συγκεκριµένο
θέµα µελέτης. Τέτοια οµάδα είναι π.χ. η οµάδα θεάτρου, η οµάδα χορού, η οµάδα
του περιοδικού, κ.λ.π.. Προφανώς σε αυτές ακριβώς τις οµάδες στηρίζονται και οι
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες.
Συντονίζεται από παιδαγωγική οµάδα: Συνήθως αποτελείται από δύο –
τρεις εκπαιδευτικούς ανά πρόγραµµα για τους οποίους υπάρχει και η ρύθµιση
του 2ωρου που αναφέρθηκε πιο πάνω. Επειδή τα πολιτιστικά προγράµµατα είναι
ιδιαίτερα πολυεπίπεδα και απαιτούν τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων – ειδικά
στο θέατρο – καλό είναι η οµάδα να αποτελείται από καθηγητές διαφόρων
ειδικοτήτων οι οποίοι θα λειτουργούν συµπληρωµατικά και θα καλύπτουν όσο
γίνεται περισσότερες πτυχές του θέµατος. Η διεπιστηµονικότητα - που αποτελεί
ζητούµενο στη σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά δεν συµβιβάζεται µε τη δοµή του
ελληνικού σχολείου και ιδιαίτερα µε αυτήν της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η
οποία βασίζεται σε έναν αυστηρό καταµερισµό ανά γνωστικό αντικείµενο –
µπορεί να προκύψει αβίαστα στην ανάπτυξη ενός πολιτιστικού προγράµµατος
γιατί από τη φύση του ενδείκνυται για προσέγγιση από διάφορες επιστηµονικές –
καλλιτεχνικές πλευρές.
Προϋποθέτει συγκεκριµένο θέµα µελέτης: Η επιλογή και ο προσδιορισµός
του θέµατος αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για τη δηµιουργία και το µέλλον της
οµάδάς. Εδώ πρέπει να τονιστεί η σηµασία που έχει η επιλογή ενός θέµατος
άµεσου ενδιαφέροντος των µαθητών. Η οµάδα πρέπει να είναι σε θέση να
διατυπώνει το θέµα µελέτης χωρίς γενικότητες και αοριστολογίες αλλά µε τρόπο
συγκεκριµένο ώστε να µπορεί να ολοκληρωθεί. Βέβαια η διαδικασία θα πρέπει
να είναι ευέλικτη σε αλλαγές και προσαρµογές ώστε να δίνει τη δυνατότητα
προσαρµογής µε την πάροδο του χρόνου και ανάλογα µε τις επιθυµίες των
συµµετεχόντων. Για παράδειγµα, µια θεατρική οµάδα είναι προτιµότερο να βρεθεί
αρχικά µέσα σε ένα ‘θεατρικό εργαστήρι’ χωρίς να έχει προγραµµατίσει
συγκεκριµένο έργο. Η διαδικασία του Εργαστηρίου δίνει τη δυνατότητα σε
εµψυχωτή και παιδιά να γνωριστούν, να ασκηθούν και να αναγνωρίσουν τις
επιθυµίες και τις ικανότητές τους πριν αποφασίσουν να οδηγηθούν σε κάτι πιο
συγκεκριµένο. Οι µαθητές µπορεί να µην είναι σε θέση να δουν όλες τις πλευρές
ενός θέµατος αλλά πρέπει να έχουν οπωσδήποτε την αίσθηση ότι συµµετέχουν
τόσο στην επιλογή όσο και στη διαµόρφωσή του. Είναι φανερό ότι τα παιδιά,
ακόµα και όταν δεν καταλαβαίνουν ακριβώς που µπορεί να καταλήξει το
πρόγραµµα, ακολουθούν τους εµψυχωτές που απόλυτα εµπιστεύονται.
Έχει διάρκεια στο χρόνο και τακτικές εβδοµαδιαίες συναντήσεις: Η
πολιτιστική οµάδα έχει τακτικές συναντήσεις 1-2 φορές την εβδοµάδα για τη
µελέτη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προγράµµατος. Το πρόγραµµα
σχεδιάζεται στην αρχή της χρονιάς και υλοποιείται τουλάχιστον για ένα σχολικό

έτος. Η περιστασιακή συνεύρεση µαθητών για µια εκδήλωση π.χ. οι σχολικές
γιορτές, αν και έχουν πολιτιστικό περιεχόµενο και πολλές φορές
συµπεριλαµβάνουν θεατρικά δεν αποτελούν Πολιτιστικό Πρόγραµµα. Αντίθετα
µια θεατρική οµάδα επειδή χρειάζεται βάθος χρόνου προετοιµασίας εντάσσεται
στη λογική των πολιτιστικών προγραµµάτων.
Αναπτύσσει τη δική του µεθοδολογία: Η µεθοδολογία των Προγραµµάτων
αυτών είναι διαφορετική αυτής που συνήθως χρησιµοποιείται στην τάξη.
Οφείλει να παρουσιάσει τον εαυτό του: Τούτο δεν σηµαίνει ότι η οµάδα
πρέπει να κατέχεται από το άγχος του τελικού προϊόντος, αλλά ότι οφείλει να
δείξει και να µοιραστεί µε το υπόλοιπο σχολείο τη διαδικασία, τη γνώση και την
εµπειρία.
Οφείλει να έχει προβλέψει µορφές αξιολόγησης: Αξιολόγηση µπορεί να
γίνει µε ερωτηµατολόγια, µε ηµερολόγια, µε συζητήσεις στην αρχή, στη µέση και
στο τέλος του προγράµµατος. Μπορεί να υπάρχει αυτό-αξιολόγηση, εξωτερική
αξιολόγηση κ.α. Οι διάφορες φάσεις, που θα πρέπει να προβλέπονται κατά τον
αρχικό σχεδιασµό, µπορεί να παίξουν επίσης κάποιο ρόλο διαµορφωτικής
αξιολόγησης, καθώς θα επιτρέπουν, σε µια δεύτερη φάση, τον
επαναπροσδιορισµό στόχων και πρακτικής.
Όσον αφορά στην ενηµέρωση των άµεσα ενδιαφεροµένων, οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δε γνωρίζουν αν υπάρχει θεσµικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο υλοποιούνται τα διάφορα πολιτιστικά προγράµµατα των
σχολείων. Υπάρχει φανερή σύγχυση και οι περισσότεροι βαφτίζουν ένα
πολιτιστικό πρόγραµµα σαν περιβαλλοντικό ή αγωγής υγείας για να νιώθουν
υπηρεσιακά καλυµµένοι ή να πετύχουν κάποια χρηµατοδότηση. Αρκετοί επίσης
υποστηρίζουν ότι δεν ενηµερώνονται από τους ∆ιευθυντές τους για τη
δυνατότητα υλοποίησης πολιτιστικών προγραµµάτων.
Βασικό κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλίας και για την ενασχόληση
των εκπαιδευτικών µε αυτά τα προγράµµατα είναι η προσωπική ενασχόληση µε
κάποιο θέµα και η ανοχή ή η παρότρυνση, σε λίγες περιπτώσεις, κάποιον
«φωτισµένων» ∆ιευθυντών. Σε αρκετές περιπτώσεις η δυνατότητα της µείωσης
κατά 2 ώρες του ωρολογίου προγράµµατος όπως προβλέπει η γνωστή απόφαση
περί σχολικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσε κίνητρο ή λύση για να συµπληρωθεί
το ωράριο κάποιων εκπαιδευτικών. Αντίθετα η υπερωριακή αποζηµίωση δεν
φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό κίνητρο, τουλάχιστον στο σηµερινό πλαίσιο. Όσοι
εµψυχώνουν άλλωστε τέτοιες οµάδες αφιερώνουν τελικά πολλές ώρες
παραπάνω από τις δύο που προβλέπει ο νοµοθέτης.
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν την
προαιρετικότητα σα βασικό συστατικό αυτών των προγραµµάτων, αρκετοί είναι
επίσης οι προβληµατισµοί γύρω από τη δυνατότητα όλου του σχολείου να
ωφελείται από τα όποια καλά απορρέουν από ένα τέτοιο πρόγραµµα.
Στη µεθοδολογία το τοπίο εµφανίζεται θολό και θα µπορούσαµε να πούµε
πως στην πραγµατικότητα κυριαρχεί ο αυτοσχεδιασµός. Οι αντίστοιχες
διατυπώσεις των εκπαιδευτικών που εµπλέκονται σε τέτοια προγράµµατα είναι
αρκετά γενικόλογες, παρόλα αυτά διαφαίνεται η τάση να ακολουθούνται µέθοδοι
που διαφέρουν από αυτές που ακολουθούνται µέσα στην τάξη.

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα συνήθως είναι η έλλειψη χρόνου, η απουσία
κατάλληλου χώρου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θεατρική παράσταση και η
ελάχιστη έως µηδαµινή χρηµατοδότηση. Ιδιαίτερα η έλλειψη χρόνου προκαλεί
δυσλειτουργία στην οµάδα και εντάσεις στις σχέσεις τους µε τους ∆ιευθυντές και
τους συναδέλφους. Οι συναντήσεις γίνονται αποσπασµατικά, πολλές φορές σε
κενά ή διαλείµµατα και συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Ιδιαίτερα στο Λύκειο, ο
φόρτος της ύλης, η ασφυξία του αναλυτικού προγράµµατος και οι εξωσχολικές
φροντιστηριακές υποχρεώσεις των µαθητών καθιστούν έως και αδύνατη την
πραγµατοποίηση τέτοιων προγραµµάτων.
Σύµφωνα µε τη γνώµη αρκετών εκπαιδευτικών, η διαδικασία έχει
µεγαλύτερη σηµασία από το τελικό αποτέλεσµα γιατί είναι το όχηµα για τη
δηµιουργική επικοινωνία των εµψυχωτών µε τα παιδιά, ένα µέσο που ανοίγει
ορίζοντες όχι µόνο αισθητικούς αλλά βαθιά παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και
ανθρωπιστικούς. Αντίθετα η έµφαση στο τελικό προϊόν µπορεί να
αποπροσανατολίσει την οµάδα από τους βασικούς της στόχους.
Μικρές παρατηρήσεις κατά την εφαρµογή του προγράµµατος
Ένα από τα σηµαντικότερα γενικά φαινόµενα που παρατηρήθηκαν ήταν το
γεγονός ότι τα παιδιά παίζανε παιχνίδια που είχαν παιχτεί στην τάξη κατά τη
διάρκεια του διαλείµµατος. Επίσης παρατηρήσαµε ότι µετά την παρουσίαση και
εκµάθηση του χορευτικού που θα υπήρχε στην παράστασή τους, στα
διαλείµµατα το ένα βοηθούσε το άλλο, ανεξάρτητα εθνικότητας και φιλίας, για να
θυµηθούν και να µάθουν καλύτερα τα βήµατα.
Περιστατικό µαθήτριας Α' δηµοτικού
Σύµφωνα µε τη δασκάλα της επί 6 µήνες από τότε που είχε αρχίσει το
σχολείο δεν είχαν ακούσει τη φωνή της µέσα στην τάξη. Οι γονείς µπορεί να ήταν
από την Αλβανία αλλά η µαθήτρια είχε γεννηθεί και µεγαλώσει στην Ελλάδα και
ήξερα ελληνικά. Φυσικά αυτή η ενηµέρωση µας έγινε µε το που µπήκαµε στο
τµήµα της. Στο παιχνίδι «Γίνοµαι ηθοποιός» είδαµε τη µαθήτρια να
παρουσιάζεται µε αυτοπεποίθηση και να λέει το όνοµα της, όχι τόσο δυνατά όσο
τα άλλα παιδιά αλλά σίγουρα ακουγόταν. Μετά από αυτό το παιχνίδι
παρατηρήσαµε τη µαθήτρια να εντάσσεται στα επόµενα παιχνίδια χωρίς κανένα
πρόβληµα και να δείχνει ευτυχισµένη και όλοι οι συµµαθητές της να την
υποδέχονται χωρίς κανέναν ενδοιασµό. Φέτος η συγκεκριµένη µαθήτρια παίζει
στο θεατρικό της τάξης (πέρυσι η τάξη της παρουσίασε µόνο χορό).
Περιστατικό µαθητή µε νοητική καθυστέρηση
Συγκινητική ήταν η προσπάθεια και η αντίδραση ενός µαθητή µε νοητική
καθυστέρηση της τρίτης τάξης του ενός σχολείου το οποίο έπαιξε στην
παράσταση. Ο µαθητής δεν µπορούσε να µάθει τα λόγια του και αποφασίστηκε
ότι κατά τη διάρκεια της παράστασης ο εκπ/κός θα έλεγε µία µία λέξη και θα την
επαναλάµβανε µετά αυτός δυνατά. Και πράγµατι έτσι έγινε και στην παράσταση,
µόνο που µόλις τελείωσε τη φράση του το προσωπάκι του άλλαξε, χαµογέλαγε
και άρχισε να χοροπηδάει από χαρά που τα κατάφερε. Αυτή η αυθόρµητη και
πραγµατικά συγκινητική αντίδραση του µικρού µαθητή µας δείχνει πόσο

σηµαντικά είναι τέτοια προγράµµατα που δεν αποκλείουν κανέναν από τις
εκδηλώσεις του σχολείου. Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουµε ότι σηµαντικό ρόλο
έπαιξε και το γεγονός ότι η τάξη του τον είχε αποδεχτεί όπως ήταν και τον είχε
αγκαλιάσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη και να τον αποµονώσει κάτι που
αντιµετωπίσαµε στην άλλη τρίτη µε ένα κορίτσι.
Το περιστατικό της Γ' δηµοτικού
Η αλήθεια είναι ότι η τάξη της µικρής µαθήτριας µας είχε προβληµατίσει
από την αρχή. Ήταν µια τάξη µε πολλά παιδιά και καθόλου σχεδόν πειθαρχία.
Προσπαθήσαµε να τους εξηγήσουµε το πρόγραµµα µετά από πολλές διακοπές
που έγιναν κατά τη διάρκεια για να λυθούν µικρό-προβλήµατα µεταξύ των
µαθητών. Τα περιστατικά αυτά των µικρό-προβληµάτων που ήταν σε πολύ
µεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά µε άλλες τάξεις µειώθηκαν σε πάρα πολύ
µεγάλο βαθµό από την ηµέρα που υπογράψανε τους κανόνες και τις επιπτώσεις.
∆εν εκλείψανε από την αρχή, αλλά µόλις διαπιστώσανε ότι αυτοί οι κανόνες µε τις
επιπτώσεις τους τηρούνται κατά γράµµα, ακόµα και οι µαθητές που θέλανε να
δείξουν ότι «επαναστατούν» στο τέλος συµµορφώθηκαν, αφού έβλεπαν ότι
αποµονώνονταν. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριµένο τµήµα ακριβώς λόγω των
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν κατά καιρούς έχασαν αρκετές συναντήσεις
στο να λύνουµε θέµατα σεβασµού στον άλλον και πειθαρχίας, µε αποτέλεσµα να
φτάσουν στο τέλος της χρονιάς χωρίς να έχουν ολοκληρωµένο το κείµενο του
σκετς τους.
Αξιέπαινο και αξιοσηµείωτο είναι ότι τα παιδιά αυτά τα οποία τα είχαµε βρει
σε µία κατάσταση όχλου µπόρεσαν και συνεργάστηκαν αρµονικά και µέσα σε µια
µέρα κατάφεραν να ανεβάσουν δικό τους σκετς, χωρίς να έχουν ολοκληρωµένο
το κείµενο στα χέρια τους, αυτοσχεδιάζοντας και αντιδρώντας κατάλληλα πάνω
στη σκηνή. Και ακόµα πιο σηµαντικό ήταν ότι είχαν ενταχθεί όλοι, ακόµα και η
µικρή µαθήτρια που ήταν αποµονωµένη, µε το δικό του ρόλο ο καθένας. Γιατί σε
αυτό το τµήµα εκτός από τους µαθητές που παίζανε στη σκηνή υπήρχαν και
βοηθοί. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το συγκεκριµένο τµήµα είχε αρκετά
παιδιά µεταναστών από διάφορες χώρες, τα οποία όταν είχαµε πρώτο-µπει στο
τµήµα είχαν µικρές οµάδες, κλειστές για όλους τους άλλους.
Πραγµατικά πιστεύουµε ότι η περίπτωση αυτού του τµήµατος είναι το
καταλληλότερο παράδειγµα για να δείξουµε πως ένα τέτοιο πρόγραµµα
συσπειρώνει τα παιδιά και τα κάνει οµάδα.
Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα
Τα παιδιά είναι πολύ πιο συσπειρωµένα στις τάξεις που έχει γίνει το
πρόγραµµα.
Σε όλα τα τµήµατα υπάρχουν βοηθοί που δεν θέλανε να εµφανιστούν στη
σκηνή αλλά να βοηθήσουν µε άλλους τρόπους, όπως υποβολείο, αλλαγή
σκηνικού κλπ.
Η Τρίτη τάξη έχει θεαµατική αλλαγή συµπεριφοράς, αποδέχτηκε τη µικρή
µαθήτρια η οποία φέτος παίζει στο θεατρικό.
Με την εµπειρία σε αυτό το πρόγραµµα και τα αξιοσηµείωτα αποτελέσµατά
του θέλουµε να τονίσουµε την αναγκαιότητα τέτοιων προγραµµάτων και

δραστηριοτήτων όχι µόνο στα παιδιά αλλά ίσως και στους ενήλικες. Η τέχνη έχει
έναν µοναδικό τρόπο να ενώνει τους ανθρώπους.
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