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Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαίδευση
1.1 Το θέατρο στην Εκπαίδευση (TiE)
Ο θεσμός του θεάτρου στην εκπαίδευση (Theatre in Education ή
θεατροπαιδαγωγικές ομάδες στην εκπαίδευση) θέτει το θέατρο στην υπηρεσία της
εκπαίδευσης. Λειτουργεί ως μέσο, εργαλείο μάθησης, που δεν παύει όμως να αποτελεί μια
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μορφή τέχνης (Πιτούλη, 2000). Πρόκειται λοιπόν, για μια μορφή «συμμετοχικού
θεάτρου», «όπου μια ομάδα ηθοποιών συνεργάζεται με τους μαθητές και τον
εκπαιδευτικό τους πάνω σε ένα ειδικά δομημένο θεατρικό κείμενο» (Δαμιανάκη στο
Γκόβας, 2002, σ.126).

Πρωτοξεκίνησε στην Αγγλία τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Αποτελεί ένα
θέατρο με «κοινωνικό» (εναλλακτικό) περιεχόμενο, καθώς συνδέθηκε με τους αγώνες
για ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη κτλ. Ήρθε να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων στην
Αγγλία για Δράμα. Οι ρίζες του εντοπίζονται «στην παιδαγωγική του θεάτρου, στην
παιδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση και στην ενδυνάμωση των μαθητών να
συμμετέχουν ενεργά σε συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες για να ανακαλύπτουν
νέες προσεγγίσεις για τα κοινωνικά θέματα.» (Σέξτου, 2005, σ.21).

Το θέατρο στην εκπαίδευση (Theatre in Education) αποτελεί μια μορφή τέχνης
που δεν στοχεύει μόνο στο να προκαλέσει αισθητικές εμπειρίες, αλλά να συσχετίσει
τους/τις μαθητές/τριες με το θεατρικό κείμενο. Στοχεύει λοιπόν, στο «να δείξει στους
μαθητές πώς να μαθαίνουν μέσα από το θέατρο.» (Σέξτου, 2005, σ.21). Πέρα όμως από
την εμβάθυνση της σχέσης των μαθητών/τριων με τα γνωστικά αντικείμενα του
αναλυτικού προγράμματος, στόχος των θεατροπαιδαγωγικών ομάδων είναι να
αφυπνίσουν τα παιδιά και να τα βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους
σχετικά με την υιοθέτηση ενεργού ρόλου σε ζητήματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον
στο οποίο ζουν (κοινωνικό, φυσικό κτλ) (Πιτούλη, 2000).
«Τα θεατρο-παιδαγωγικά» προγράμματα (TiE) συνήθως περιλαμβάνουν:
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μια μεταφερόμενη και σύντομη θεατρική παράσταση που λειτουργεί ως
ερέθισμα για περαιτέρω δράση και συζήτηση ή την παρουσίαση ενός
θέματος με θεατρικό τρόπο,



βιωματικά εργαστήρια που βασίζονται στο εκπαιδευτικό δράμα, το
θεατρικό

παιχνίδι

και

τη

δραματοποίηση

αφηγηματικού

ή

οπτικοαουστικού υλικού, και


συζητήσεις όπου οι μαθητές συμμετέχουν ως ενεργοί θεατές για τη λήψη
αποφάσεων (decision-making) και την επίλυση προβλημάτων (problemsolving) γύρω από το θέμα του προγράμματος.» (Σέξτου, 2005, σ.22)
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάζονται,
αποτελούνται από επαγγελματίες ηθοποιούς-παιδαγωγούς που έχουν κοινωνικές
ευαισθησίες και είτε διασκευάζουν σενάρια, είτε αυτοσχεδιάζουν πάνω σε κείμενα, είτε
δραματοποιούν γεγονότα. Σκοπός τους είναι να ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες και
να προωθήσουν τη βιωματική, σφαιρική και απροκατάληπτη μάθηση στο πλαίσιο του
σχολείου. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι παραστάσεις αυτές δίνονται στο
χώρο του σχολείου και απευθύνονται σε μικρό αριθμό μαθητών/τριων, έτσι ώστε να
ενθαρρύνεται και να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η ενεργητική συμμετοχή
των παιδιών. Συνήθως χρειάζεται μισή ή μια ολόκληρη σχολική μέρα (Σέξτου, 2005,
σ.23). Οι θεατροπαιδαγωγικές ομάδες έρχονται σε επαφή με το σχολείο και τον/την
υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης για να κατασκευάσουν ένα θεατρικό πρόγραμμα που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τάξης. Ανάγκες που καθορίζονται σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα, το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά, αλλά και τις ιδιαίτερες
ανάγκες που έχουν (Πιτούλη, 2000).
Σχετικά με την αξιολόγηση μιας δραστηριότητας TiE προκύπτουν αρκετά
προβλήματα, καθώς το μαθησιακό αποτέλεσμα σχετίζεται άμεσα με τη συμμετοχή
(ενεργητική ή όχι) του κοινού. Έτσι, το κάθε πρόγραμμα διαφέρει από τάξη σε τάξη λόγω
της διαφορετικότητας του κοινού όπως, και του βαθμού εμπλοκής του με το πρόγραμμα
(Σέξτου, 2005, σ.26).
Ένας από τους βασικούς σκοπούς του TiE είναι να μετατρέψει το κοινό από
παθητικούς θεατές (δέκτες) σε ενεργητικούς συμπαίκτες (πομπούς). Σκοπός δηλαδή
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είναι οι μαθητές/τριες να ενσωματωθούν στη θεατρική δράση και να αλληλεπιδράσουν.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργάστηκαν οι ομάδες TiE υιοθετώντας και χρησιμοποιώντας
δραματικές ασκήσεις και τεχνικές ώστε να παροτρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να
συμμετάσχουν σε εργαστήρια δράματος, συνοδευτικά προς τα θεατρο-παιδαγωγικά
προγράμματά τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν προσανατολισμένες ασκήσεις-παιχνίδια που
είχαν ως σκοπό να φέρουν στο πλαίσιο του σχολείου διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Τα
παιδιά προβληματίζονταν με ερωτήσεις του τύπου «τι θα έκανα στη θέση του;» Με τον
τρόπο αυτό τα θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα συνδέονταν με προσωπικά βιώματα
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των μαθητών/τριων (Σέξτου, 2005, σ.41).
Γενικά, το TiE φαίνεται να έχει δύο βασικές μορφές παρέμβασης στα σχολικά
πράγματα. Η πρώτη αφορά την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί κτλ.) και των θεατρικών
ομάδων. Οι θεατρικές ομάδες είναι χρήσιμο να ενημερώνονται, από τους/τις
εκπαιδευτικούς συνήθως, ή και από τα ίδια τα παιδιά, για το ποιες είναι οι ανάγκες της
(σχολικής και όχι μόνο) κοινότητας, αλλά και οι συμπεριφορές και τα ενδιαφέροντα των
παιδιών.

Έτσι,

τα

θεατρο-παιδαγωγικά

προγράμματα

προσαρμόζονται

στις

ιδιαιτερότητες του εκάστοτε κοινού (αυτό το χαρακτηριστικό έρχεται σε αντίθεση με τις
παραστάσεις που δίνονται για σχολεία στο χώρο του θεάτρου). Αφού ερευνηθεί από τις
ομάδες TiE το πλαίσιο, ενημερώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς σχετικά με το τι προσφέρει
το κάθε θεατρο-παιδαγωγικό πρόγραμμα και πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να
συνδεθεί με το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι, προτείνουν ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού,
κίνητρα για δραματοποίηση και συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες, σύνδεση με
μαθήματα κτλ. (Σέξτου, 2005, σ.43-44).
Η δεύτερη μορφή παρέμβασης σχετίζεται με τον τρόπο αντιμετώπισης του
σχολικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση αιθουσών, διαδρόμων κτλ. και η μετατροπή τους
σε θεατρικούς χώρους έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάσει και ως ένα βαθμό να αλλάξει την
εννοιολόγηση του σχολικού χώρου. Τα παιδιά αλλά και οι δάσκαλοι/ες αντιλαμβάνονται
πλέον διαφορετικά τον χώρο του σχολείου (Σέξτου, 2005, σ.44).
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Ορισμένα από τα θεατροπαιδαγωγικά στοιχεία που διέπουν τα προγράμματα TiE
είναι η ομαδική δημιουργία, η συνεργασία ηθοποιού και μαθητή, η δημιουργική χρήση
του παιχνιδιού, η μαθητοκεντρική προσέγγιση της μάθησης, μάθηση μέσω της πράξης,
ενασχόληση με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, δημιουργία project διδασκαλίας, Drama
in Education κ.α (Πιτούλη, 2000).
Το δράμα στην εκπαίδευση (Drama in Education) συνταίριαξε παιδαγωγικές
θεωρίες που έθεταν στο επίκεντρό τους το παιδί με θεατρικές πρακτικές που στηρίζονταν
κυρίως στον αυτοσχεδιασμό, αλλά και στη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων. Μέσα
στο δράμα στην εκπαίδευση μπορούμε να διακρίνουμε στοιχεία της βιωματικής θεωρίας
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του Dewey, η οποία προτείνει πως ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνει κάνείς είναι να
ενεργεί. Το δράμα λοιπόν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θέτει το παιδί στο κέντρο της
δραστηριότητας και το καλεί να ενεργήσει μέσα σε υποθετικές καταστάσεις, βιώνοντας
ρόλους και αλληλεπιδρώντας με την ομάδα (συσχέτιση με Piaget: «αλληλεπίδραση της
μάθησης με παράγοντες του περιβάλλοντος») (Σέξτου, 2005, σ.45).
Επίσης, το DiE συνδέεται με τις θεωρίες για «κοινωνική αλληλεπίδραση κατά τη
διάρκεια της μάθησης…των Vygotsky (1978)και Bruner (1983)» (Σέξτου, 2005,
σ.45). Ο Vygotsky ανέδειξε τη σχέση της γλώσσας και του βαθμού γλωσσικής
ικανότητας με τη βελτίωση της μάθησης, αλλά και τη χρήση της γλώσσας ως «εργαλείο»
με το οποίο αντιμετωπίζονται προβλήματα και αποκτώνται εμπειρίες. Ο Bruner πρόβαλε
το ρόλο που διαδραματίζουν οι ενήλικες στη μάθηση των παιδιών και γενικότερα τον
ρόλο που έχει η ομαδική (ενήλικες, κοινωνία, περιβάλλον) αλληλεπίδραση στην
απόκτηση και κατανόηση της γνώσης. Επίσης, ο Rudduck (1978) προώθησε την ιδέα ότι
οι ολιγομελείς ομάδες παιδιών είναι πιο αποτελεσματικές σχετικά με τη μάθηση στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πρόκειται για μία πρακτική που υιοθετήθηκε από
το DiE.
Το TiE λοιπόν, θέτει στο επίκεντρο τη βιωματική μάθηση, την αλληλεπίδραση
των μελών της ομάδας (εκπαιδευτικός, ηθοποιοί, παιδιά), την ενθάρρυνση των
μαθητών/τριων να ασχοληθούν με θέματα που τους/τις ενδιαφέρουν άμεσα και
προέρχονται από το κοντινό τους περιβάλλον, σε συνεργασία με τους/τις ενήλικεςεμψυχωτές οι οποίοι/ες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες μέσω της προσφοράς
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δημιουργικών ερεθισμάτων για να διευκολυνθεί η κατάκτηση της γνώσης (Σέξτου, 2005,
σ.46).
Μέσω του δράματος εξασφαλίζεται μια αίσθηση «ασφαλούς» συμμετοχής των
μαθητών/τριων στο πλαίσιο των θεατρο-παιδαγωγικών προγραμμάτων. Έτσι, τα παιδιά
που συμμετέχουν, νιώθουν χαλαρά για να λειτουργήσουν και να εκφραστούν ουσιαστικά
μέσα στις δραστηριότητες, καθώς ανά πάσα στιγμή που θα νιώσει κάποιο παιδί άβολα,
μπορεί να αποστασιοποιηθεί (από τον ρόλο, τα συναισθήματα, τις ευθύνες κτλ.). Ωστόσο,
αξίζει να σημειωθεί πως σκοπός του TiE είναι να γνωρίσει στα παιδιά στοιχεία της
πραγματικότητας, που τα ίδια τα παιδιά έχουν την επιθυμία να ανακαλύψουν έτσι ώστε,
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να αντιληφθούν τι μπορούν να κάνουν για να επέμβουν δημιουργικά και συνειδητά στο
περιβάλλον τους (Σέξτου, 2005, σ.47-48). Όσοι/ες λοιπόν, λαμβάνουν μέρος σε τέτοια
προγράμματα, η άμεση σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις ζωές τους και στα
προγράμματα αυτά, διαμορφώνουν την όλη διαδικασία σε μια υπόθεση προσωπική και
οικεία (Πιτούλη, 2000).

Ακόμη, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί ότι μέσω της δημιουργικής συμμετοχής
των μαθητών/τριων με τα προγράμματα TiE καλλιεργείται και η δημιουργική σκέψη. Ο
Ken Robinson (1980) έχει αναφέρει ότι η δημιουργική σκέψη που αναπτύσσεται μέσω
της τέχνης στηρίζεται στη κατανόηση του θέματος (θέμα με το οποίο ασχολείται η
τέχνη), στην έκφραση του προσωπικού ενδιαφέροντος του ίδιου του παιδιού, στην
αναγνώριση του προβλήματος, στην αντιμετώπιση του προβλήματος στην πράξη
(πραγματικότητα-καθημερινότητα), αλλά και στο καθ’ αυτό βίωμα-εμπειρία που κερδίζει
(ο/η μαθητής/τρια) από την ενασχόλησή του/της με την τέχνη. Επίσης, το παιδί
αναπτύσσει και τη χρήση της δημιουργικής χρήσης της γλώσσας. Η «δεξιότητα» αυτή
σχετίζεται με την κατανόηση του περιεχομένου των λέξεων, αλλά και των εξωγλωσσικών
στοιχείων (κινήσεις, χροιά, τονισμό κτλ.) (Σέξτου, 2005, σ.55-56).
Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως τα θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα και η
διαδικασία της μάθησης που συμβαίνει στο πλαίσιο τους, αν και μπορεί να συσχετιστεί με
τα αναλυτικά προγράμματα ωστόσο, η όλη διαδικασία (μάθησης) δεν δεσμεύεται από
αυτά (Α.Π.) (Σέξτου, 2005, σ.53-54).
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1.2 Το Δράμα στην Εκπαίδευση-Drama in Education (DiE)

«Στο DiE συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που έχουν κύριο χαρακτηριστικό το

συγκερασμό της μορφής -form- (θεατρική/δραματική γλώσσα), με το υλικό -material(τα θέματα της ζωής που συνήθως διερευνούμε μέσω της μορφής). Η μορφή και το υλικό
μπορούν να ιδωθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.» (Somers, 2000, σ.2).
Το δράμα είναι γνωστό με τις εξής ονομασίες: Δημιουργικό Δράμα (Creative
Drama), Παιδικό Δράμα (Child Drama), Εκπαιδευτικό Δράμα (Educational Drama)
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(Σέργη, 1987, σ.24).
Ο Peter Slade ήταν ο πρώτος που τοποθέτησε το παιδί στο κέντρο (δεκαετίες
1930 και 1940), σχετικά με την προσέγγιση της διδασκαλίας του δράματος στο σχολείο.
Ο Brian Way (κακώς) αντιμετώπισε το δράμα ως ξεχωριστό είδος, που έρχεται σε
αντίθεση με το θέατρο, σκοπός του οποίου είναι η προσωπική ανάπτυξη του παιδιού. Η
Dorothy Heathcote εμπλούτισε το (παιδικό) δράμα, καθώς ένταξε στο πλαίσιο του «την
πειθαρχία της θεατρικής φόρμας», όπως και την ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτικού
περιεχομένου, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο «δράμα ως εργαλείο μάθησης». Ο Gavin
Bolton ασχολήθηκε κυρίως με τις «δυνατότητες χρήσης της θεατρικής φόρμας σε ένα
είδος «δράματος-διαδικασίας», όπου η μάθηση που προκύπτει ήταν υψηλής ποιότητας.»
Η Cecily O’ Neill ακολουθώντας την παραπάνω οπτική, και υποτιμώντας την αξία του
θεατρικού αποτελέσματος σε σχέση με την πορεία του δράματος, ανέπτυξε και
δημιούργησε μια δική της προσέγγιση «δράματος ως διαδικασία» (Process Drama).
Παρόλαυτα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά όλες οι μορφές δράματος
θεωρούνται εξίσου σημαντικές και μάλιστα φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο
θεατρικό αποτέλεσμα (Davis στο Γκόβας, 2002, σ.31-32).
Το δράμα πέρα από την αξιοποίησή του ως αυτόνομο αντικείμενο,
χρησιμοποιήθηκε και ως εκπαιδευτικό «εργαλείο», ως ένα μέσο μάθησης που αποβλέπει
στην επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο διαφόρων περιεχομένων, αλλά και για τη λήψη
αποφάσεων καθώς και για την ενίσχυση της ομαδικότητας. Έτσι, αρκετοί/ες
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εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να συνδυάσουν το δράμα με θέματα από μαθήματα όπως η
ιστορία κτλ. (Σέργη, 1987, σ.13).
Ωστόσο, το δράμα είτε χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας, είτε ως αυτόνομο
μάθημα χαρακτηρίζεται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι (βάση την κα
Σέργη):
« Α) Κοινωνικοποίηση εκείνων που συμμετέχουν.
Β) Περιεχόμενο: Το δράμα πάντοτε αναφέρεται σε προβλήματα, ερωτήσεις και
θέματα αντίληψης.
Γ) Εκφραστικές φόρμες: Ενώ τα παιδιά ερευνούν προβλήματα, μέσα από το
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δράμα πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους παρουσίασής τους, μέσα
από ρόλους και καταστάσεις που δημιουργούν.

Δ) Χρήση της «γλώσσας» του δράματος ως μέσου έκφρασης. Οι τρόποι
παρουσίασης επηρεάζονται από τις δραματικές δεξιότητες αυτών που
συμμετέχουν.» (Σέργη, 1987, σ.13).

Ο τρόπος λοιπόν, με τον οποίο θα συνδυαστούν αυτά τα τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά θα προσδώσει το είδος του δράματος που διδάσκουμε και θα δείξει που
δίνεται βαρύτητα σ’ ένα μάθημα δράματος (Σέργη, 1987, σ.13).

Ο/η εκπαιδευτικός που θα αξιοποιήσει το δράμα ως μέθοδο διδασκαλίας, πρέπει
να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες (γνώση, εκπαίδευση), ώστε να προσφέρει κίνητρα στα
παιδιά, να τα οδηγήσει στην «κατασκευή ρόλων» (role-playing), να δημιουργήσει την
κατάλληλη ατμόσφαιρα για να νιώσουν άνετα και ασφαλή, καθώς και να καθοδηγεί την
εξέλιξη της δραματικής πορείας.
Σύμφωνα με τον κ. Brian Way, για να υπάρξει το δράμα ως τρόπος διδασκαλίας
άλλων θεμάτων, θα πρέπει αρχικά τα παιδιά να μυηθούν στο τι είναι το δράμα και ποιοι οι
κανόνες που το διέπουν. Το θέατρο μπορεί να υπάρξει ως μάθημα (θεωρητικό και όχι
μόνο), το δράμα όμως είναι ακαθόριστο, όπως είναι και η προσωπικότητα του ανθρώπου,
καθώς ασχολείται με ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή την ανάπτυξη του ανθρώπου (Σέργη,
1987, σ.14).
Σύμφωνα με τον Geoff Gillham «Το δράμα και το θέατρο σε παιδαγωγικό
πλαίσιο δεν είναι συνώνυμα αλλά ούτε και διαχωρισμένα. Η διαφορά τους βρίσκεται στον
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προσανατολισμό.» Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως τα δύο αυτά δεν είναι απαραίτητο
να διαχωριστούν, και μάλλον θα ήταν μεγάλο σφάλμα κάτι τέτοιο. Καθώς, για τη
δημιουργία μιας παράστασης, «το δράμα ως διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας μας προς αυτή.» (Αμοιρόπουλος στο Γκόβας, 2002,
σ.49).
Το δράμα έχει άμεση συνάφεια με το παιχνίδι και το θέατρο. Οι τρεις αυτές
δραστηριότητες αποτελούν ένα αλληλένδετο σύνολο. Έτσι, σε σχέση με το παιχνίδι, αν το
λέμε «δραματικό», είναι γιατί το συσχετίζουμε με το θέατρο. Ακόμη, εξετάζοντας το
επίθετο βάση την ετυμολογική του έννοια, οδηγούμαστε στην ανάγκη για δράση (Faure
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& Lascar, 2001 3η, σ.9).
Το παιχνίδι λοιπόν, και ιδιαίτερα το δραματικό παιχνίδι (αλλά και το συμβολικό,
που τα παιδιά αρχίζουν να το αναπτύσσουν ήδη από πολύ μικρή ηλικία) οδηγεί στο
δράμα, και το δράμα με τη σειρά του οδηγεί στο θέατρο. Για να καταφύγει το παιδί στο
παιχνίδι και το δράμα δεν χρειάζεται ειδικές δεξιότητες, χρειάζεται την επιθυμία να
διαθέσει τον εαυτό του σ’ αυτό που κάνει. Για να περάσει όμως το παιδί στο θέατρο (έτσι
όπως το αντιλαμβανόμαστε, ως λειτουργία ενηλίκων) είναι απαραίτητη η ανάπτυξη
τεχνικής και η εξάσκηση δεξιοτήτων (για να επικοινωνήσει και να μεταφέρει νοήματα στο
κοινό-ακροατήριο, που απλώς παρακολουθεί και δεν συμμετέχει στη δράση) (Σέργη,
1987, σ.18).

Το συμβολικό παιχνίδι είναι ένα βασικό μέσο άσκησης της φαντασίας των
παιδιών, αρχίζει να παρατηρείται στα μικρά παιδιά στις ηλικίες της περιόδου δώδεκα και
τριάντα μηνών. Στην ηλικία των 12-13 μηνών, τα παιδιά χρησιμοποιούν αντικείμενα στο
παιχνίδι σύμφωνα με τη χρηστική τους αξία. Αυτό όμως δεν τα εμποδίζει να
παραλλάσσουν τις ιδιότητες τους (π.χ. μια παιδική τσουγκράνα χρησιμοποιείται ως χτένα
κτλ.). Αυτό είναι ένα παράδειγμα (κατά το οποίο δηλαδή ένα αντικείμενο
χρησιμοποιείται για μια άλλη πράξη, πέρα από αυτή που έχει δημιουργηθεί/παριστάνει
κάτι άλλο) «συμβολικού παιχνιδιού» ή «παιχνίδι προσποίησης» ή «φανταστικό
παιχνίδι». Το συμβολικό παιχνίδι φαίνεται να γίνεται πιο σύνθετο όταν το παιδί μπει στο
δεύτερο έτος της ζωής του. Μέχρι το παιδί να γίνει τριάντα μηνών το «συμβολικό
παιχνίδι» το απευθύνει στον εαυτό του. Αφού κλείσει τους τριάντα μήνες, αρχίζει το παιδί
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να κατασκευάζει κοινωνικούς ρόλους και σχέσεις (M.Cole & S.Cole, 2002, α΄ τόμος,
σ.380-381).
Ο Vygotsky (1978) «τόνισε τη σπουδαιότητα που έχει η κοινωνική φύση του
φανταστικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη. Θεωρούσε τις φανταστικές καταστάσεις που
δημιουργούνται στο παιχνίδι «ζώνες εγγύτερης ανάπτυξης» που λειτουργούν ως νοητικά
συστήματα υποστήριξης.» (M.Cole & S.Cole, 2002, α΄ τόμος, σ.381). Αυτό σημαίνει ότι
το παιδί καταφέρνει μέσα από αυτό το είδος παιχνιδιού να πραγματοποιήσει
δραστηριότητες, αλλά και κινήσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τις κατόρθωνε
(τουλάχιστον όχι στο επίπεδο αυτό). Στην ανάπτυξη του «φανταστικού παιχνιδιού»,
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αλλά και στην εξέλιξή του παίζει σημαντικό ρόλο το κοινωνικό περιβάλλον
(υποστηρικτικό) μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί (M.Cole & S.Cole, 2002, α΄ τόμος,
σ.381).

Το παιχνίδι όπως είδαμε αποτελεί μια έμφυτη δραστηριότητα στην οποία
καταφεύγει το παιδί. Όταν το παιχνίδι γίνεται συμβολικό και δραματικό περνάμε στο
δημιουργικό δράμα. Σύμφωνα με τον Peter Slade το παιχνίδι (δραματικό παιχνίδι)
μπορεί να διαχωριστεί σε προβολικό και προσωπικό.

Στο προβολικό παιχνίδι το παιδί χρησιμοποιεί απλά αντικείμενα μέσω των οποίων
αξιοποιεί δημιουργικά την φαντασία του και «φτιάχνει» χαρακτήρες. Χαρακτηριστικό
του παιχνιδιού αυτού είναι η πνευματική απορρόφηση και το γεγονός ότι η δράση
«παράγεται» από τα αντικείμενα.

Το προβολικό παιχνίδι παρατηρείται κυρίως σε παιδιά μικρής ηλικίας, καθώς
αδυνατούν να ελέγξουν το σώμα τους με ευκολία. Μέσω του παιχνιδιού αυτού του είδους
το παιδί αναπτύσσει την ικανότητά να συγκεντρώνεται και να απορροφάται με αυτό που
απασχολείται, να βελτιώνει την παρατηρητικότητά του, την υπομονή του, να εξελίσσει τις
οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητές του. Η ενασχόληση του παιδιού με το προβολικό
παιχνίδι φαίνεται να το οδηγεί στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στις τέχνες
(Σέργη, 1987, σ.19-20).
Στο προσωπικό παιχνίδι το παιδί χρησιμοποιεί ολόκληρο τον εαυτό και την
προσωπικότητά του. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους παιχνιδιού είναι η έντονη
δράση και κινητικότητα. Το παιδί υποδύεται ρόλους (παριστάνει ζώα, ανθρώπινους
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χαρακτήρες κτλ.) και αναπτύσσει δεξιότητες όπως είναι η ρυθμική κίνηση, ο χορός, η
μιμική, ο λόγος και η μουσική.
Αυτή η μορφή παιχνιδιού εμφανίζεται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (5 ετών
περίπου), όταν το παιδί αρχίζει και ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθμό τις κινήσεις του
σώματός του. Μέσω του προσωπικού παιχνιδιού το παιδί θα μπορέσει να συναντηθεί με
δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, τα πηδήματα, διάφορα αθλήματα, χορό κτλ. Ακόμη, θα
αποκτήσει ιδιότητες όπως η ειλικρίνεια, η ανάληψη ευθυνών κ.α.
Το παιδί μέσα από την ενασχόλησή του με αυτή τη μορφή παιχνιδιού, γνωρίζει
την πραγματικότητα. Πλέον το ίδιο καλείται να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του
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και να υποδυθεί έναν χαρακτήρα, αντλώντας στοιχεία από την πραγματικότητα, την
φαντασία του κτλ. Ακόμη, σημαντικό είναι το γεγονός ότι εμπνέεται για προβολική
δράση και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής του και ιδιαίτερα στον χώρο των τεχνών (Σέργη,
1987, σ.20-21).

Το δράμα είναι παρόν και στα δύο αυτά είδη παιχνιδιού, λιγότερο φανερό στο
προβολικό παιχνίδι και περισσότερο στο προσωπικό. Οι δύο αυτές μορφές παιχνιδιού
όμως, παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και στην κοινωνικοποίησή του, οι δύο αυτές μορφές
δράσης θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Το παιχνίδι λοιπόν, παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού, η έλλειψη του μάλιστα μπορεί να
οδηγήσει σε «χάσιμο» του εαυτού και της προσωπικότητάς του, σε δυσκολίες στην
επικοινωνία, στην αδράνεια κτλ. (Σέργη, 1987, σ.21).
«Στο δράμα, όπως και στο παιδικό παιχνίδι, τα παιδιά ισορροπούν ανάμεσα στο
φανταστικό και στο πραγματικό. Παρολαυτά, το φανταστικό δεν είναι μια φθηνή
απομίμηση του πραγματικού, αλλά είναι αληθινό γιατί τα παιδιά το βιώνουν σαν κάτι το
αληθινό μέσα στη σύμβαση του δράματος. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα που
εκφράζονται είναι αληθινά. Οι λέξεις που αρθρώνονται είναι αληθινές και οι συγκρούσεις
που «βιώνονται» είναι και αυτές αληθινές σε ένα δραματικό πλαίσιο μεταξύ φαντασίας
και ρεαλισμού.» (Σέξτου, 2005, σ.47).
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1.3 Το Θεατρικό Παιχνίδι

Κατά την παραδοσιακή διδασκαλία εμφανίζεται μια πληθώρα προβλημάτων που
όπως θα δούμε στη συνέχεια μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μέσω του
θεατρικού παιχνιδιού. Η «ξερή» γνώση, αποκομμένη από τις εμπειρίες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριων, που μεταφέρεται σ’ αυτούς/ες παθητικά είναι μια
μόνο παράμετρος του προβλήματος.
Άλλα εξίσου σημαντικά προβλήματα είναι η απουσία του παρόντος σώματος των
μαθητών/τριων στην τάξη, που ενώ είναι παρόντες στην ουσία «βρίσκονται κάπου
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αλλού». Η κατά κάποιον τρόπο «αδιαφορία» που δηλώνεται από την στάση του
σώματός του/της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του μαθήματος του/της. Η έλλειψη
ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες
(τα βλέμματα των δεν συναντιόνται σχεδόν ποτέ). Τέλος, η έλλειψη ενδιαφέροντος από
μεριάς των μαθητών/τριων για το μάθημα, λόγω κυρίως της έλλειψης ζωντάνιας που
χαρακτηρίζει την όλη διαδικασία της διδασκαλίας (Φραγκή στο Γκόβας, 2002, σ.147).
Το παιδί μέσα στο σχολείο ζει. Το παιχνίδι και η ψυχαγωγία έχουν τον χώρο τους
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Της εκπαίδευσης που επιτελείται είτε μέσα στο επίσημο,
οργανωμένο σχολικό δίκτυο, είτε στην ευρύτερη κατάκτηση γνώσης. Γνώση που μπορεί
να αποκτήσει το παιδί μέσα από την καθημερινή του εμπειρία. Η τυπική και άτυπη
γνώση, η τυχαία μάθηση. Όλα συνηγορούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
παιδιού. Ο/η εκπαιδευτικός είναι δυνατό να καταφέρει να επηρεάσει ως ένα βαθμό όλες
αυτές τις μορφές μάθησης, αλλά και να τις συνδυάσει.
Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο το οποίο αξιοποιώντας το
ο/η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να τον/την βοηθήσει
ουσιαστικά στο να μεταφέρει γνώση στα παιδιά με έναν τρόπο, που να αναπτύσσει
πληρέστερα (από την παραδοσιακή διδασκαλία), ολόπλευρα την προσωπικότητα του/της
μαθητή/τριας.
Ο κυριότερος σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού έγκειται ακριβώς στο σημείο
αυτό. Στη συνολική έκφραση του παιδιού, καθώς απαιτεί την πλήρη δέσμευση της
προσωπικότητας του. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του είναι που μπορεί να
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αξιοποιηθεί στο σχολείο, καθώς η μάθηση που είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω του
θεατρικού παιχνιδιού δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας απομονωμένης δραστηριότητας, αλλά
θα γίνεται αφορμή και συνέπεια κι άλλων στιγμών μάθησης. Η θεατρική πράξη
προσδιορίζεται από την ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας (Faure & Lascar, 2001 3η,
σ.8). Παιχνίδι και πράξη. Ο/η μαθητής/τρια μέσα στο σχολείο δεν παύει να είναι παιδί.
Ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη του/της το γεγονός αυτό, και να
το αξιοποιεί προς όφελος του παιδιού στη σχολική διαδικασία. Τα μαθήματα δεν πρέπει
να απευθύνονται μόνο στη νόηση των παιδιών αλλά και στο συναίσθημά τους (Κουρετζής,
1991, σ.40-41). Από τους βασικότερους στόχους του θεατρικού παιχνιδιού λοιπόν, είναι
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να εξασκήσουν τα παιδιά τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφρασή τους, όπως και να
εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες κατά τη συμμετοχή τους σ’ αυτό
(Παπαγεωργίου, 2002, σ.3).

Ο κοινωνικός ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς
αποτελεί για το παιδί τον προάγγελο μιας περιόδου δημιουργίας, φαντασίας,
επικοινωνίας (με τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά και τους άλλους), και βαθύτερης αντίληψης
των ανθρωπίνων σχέσεων και των «κανόνων» που τις «ορίζουν» (Κουρετζής, 1991,
σ.29).

Στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού το παιδί παραλλάζει τον τρόπο που μέχρι
τώρα έχει συνηθίσει να συμπεριφέρεται στις διάφορες κοινωνικές του επαφές και
εκδηλώσεις. Η «αλλαγή» αυτή στη συμπεριφορά δεν παρεξηγείται (είναι μάλιστα
ζητούμενο). Αποτελεί την ελεύθερη έκφραση της φαντασίας του και το βοηθά στην ώριμη
εξέλιξή και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του (Κουρετζής, 1991, σ.31-32).
Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία μέσα στην ομάδα και την συνεργασία,
οδηγούν στη δημιουργία «καλών» πολιτών οι οποίοι/ες είναι χρήσιμοι/ες στην κοινωνία
(κοινωνικοποίηση των παιδιών). Επίσης, η ενασχόληση με θέματα που προέρχονται από
τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο και το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών ενδυναμώνουν
τον κοινωνικό τους ρόλο (Neelands, 1998 10η, σ.3-8).
Το θεατρικό παιχνίδι όμως προσδιορίζεται πρωτίστως ως παιχνίδι. Ως παιχνίδι
λοιπόν, δομικό του χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη για ευχαρίστηση όλων όσων
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συμμετέχουν. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, εντάσσεται η ανάγκη των παιδιών να
εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο με τα δικά τους μέσα (Παπαγεωργίου,
2002, σ.3). Η θεατρική αγωγή πρέπει να λειτουργεί (ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση) βάση πρακτικών που είναι οικείες στο ίδιο το παιδί, δηλαδή το παιχνίδι
(Κουρετζής, 1991, σ.32). Το παιχνίδι όμως έχει και κανόνες, και αν επικεντρωθούμε στην
ιδιότητά του ως μια μορφή επικοινωνίας, τότε μιλάμε για την ανάγκη προσδιορισμού ενός
κώδικα (Faure & Lascar, 2001 3η, σ.8-9).
Σύμφωνα λοιπόν με τον «θεατρικό κώδικα», για το θεατρικό παιχνίδι πρέπει να
υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο πραγματοποιείται, αλλά και να δηλωθεί ο χρόνος, να
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είναι δηλαδή ξεκάθαρες οι στιγμές που τα παιδιά παίζουν και οι στιγμές που
παρακολουθούν. Ο χρόνος λοιπόν πρέπει να αξιοποιείται ουσιαστικά, αν και φαίνεται να
υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στον ακριβή χρονικό σχεδιασμό του θεατρικού παιχνιδιού
(Faure & Lascar, 2001 3η, σ.9,11).

Επίσης, πρέπει να γίνεται σαφές ότι παίζουμε (και πότε) με τους άλλους ή για
τους άλλους. Στο σημείο αυτό μάλιστα έγκειται ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο
θεατρικό παιχνίδι και το ψυχόδραμα. Στο θεατρικό παιχνίδι, καθώς παίζουμε για τους και
με τους άλλους, «μας υποχρεώνει να διατηρούμε ένα κριτικό βλέμμα σ’ αυτό που
κάνουμε, να μην αφήνουμε να μας παρασύρει το ίδιο το παιχνίδι. Το θεατρικό παιχνίδι
σταματάει από τη στιγμή που η λειτουργία της έκφρασης επισκιάζει την επικοινωνία.»
(Faure & Lascar, 2001 3η, σ.9).

Πρέπει λοιπόν, για να λειτουργήσει εποικοδομητικά ένα project θεατρικού
παιχνιδιού, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δηλαδή ο χώρος (που θα γίνει το παιχνίδι
πρακτικά-πραγματικά, αλλά και που τοποθετείται η δράση), ο χρόνος (αντίστοιχα), οι
χαρακτήρες (να είναι όσο το δυνατόν συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά τους) και άλλα
στοιχεία που θα κάνουν ξεκάθαρο το περιεχόμενο του Θ.Π.
Επίσης, το θέατρο αποτελεί ένα αφηγηματικό είδος όπως οι ταινίες, οι ιστορίες
κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία είναι εξαιρετικά κρίσιμος, το πως
δηλαδή θα παρουσιαστούν οι χαρακτήρες, η δράση, τα γεγονότα κτλ. (Neelands, 1998
10η, σ.6).
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Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ένα κείμενο για το Θ.Π. είναι καλό να είναι
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών, αλλά και να είναι
εναρμονισμένο με τον δραματικό κώδικα που απαιτεί μια θεατρική δραστηριότητα
(προσέγγιση). Ο δραματικός κώδικας (ή αλλιώς βασικές δομές του δράματος) σύμφωνα
με την κα Αντιγόνη Μώρου είναι: ο δραματικός μύθος, η δράση και η σύγκρουση, τα
πρόσωπα-χαρακτήρες (συμπεριφορές), ο χώρος/εστία της σύγκρουσης και ο διάλογος
(Μώρου, 2002, σ.2).
Ακόμη, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ιστορία, η πλοκή, τα
γεγονότα, οι χαρακτήρες κτλ. παρουσιάζονται σε μια «σκηνή» δηλαδή ακολουθούν
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κάποιες συμβάσεις που είτε απαιτούν, είτε δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν
συμβολισμοί στο πλαίσιο του Θ.Π.

Το θέατρο αποτελεί ένα καθρέπτη των «ηθοποιών» αλλά και των θεατών, αυτό
δίνει τη δυνατότητα (ανα)στοχασμού (reflection) στο τι συμβαίνει πάνω στη «σκηνή»
αλλά και στους ίδιους τους ανθρώπους που συμμετέχουν (σε ατομικό ή σε συλλογικό
επίπεδο).

Τέλος, σημαντικές είναι οι επιλογές του/της δασκάλου/ας, ώστε η ομάδα των
παιδιών να νιώθει άνετα μέσα στην όλη διαδικασία του Θ.Π. Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει
να διατηρεί ισορροπίες σχετικά με τη λειτουργία του Θ.Π. μέσω κινήτρων αλλά και
εμπνέοντας τα παιδιά (Neelands, 1998 10η, σ.7).

Η παιδαγωγική συναντά το παιχνίδι, το θέατρο το παιχνίδι και η παιδαγωγική το
θέατρο. Η ουσία αυτών των συναντήσεων έγκειται στο γεγονός ότι το παιχνίδι και η
παιδαγωγική αποζητούν την ολοκλήρωση του παιδιού, σε συναισθηματικό, σωματικό,
νοητικό και κοινωνικό επίπεδο. Η δημιουργική αξιοποίηση της φαντασίας, η
συναισθηματική εμπλοκή, η δημιουργική σκέψη και η (γενικά) ολόπλευρη χρήση του
συνόλου των δεξιοτήτων, στοχεύουν στην επίτευξη της ευχαρίστησης της επικοινωνίας
και της κοινωνικότητας.
Η παιδαγωγική και το θέατρο ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια παιδείας και τη
δημιουργία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και καλλιτεχνικές
ευαισθησίες, μέσα από μια συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη που
αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας (Παπαγεωργίου, 2002, σ.4).
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στη διαφορά παιδείας και εκπαίδευσης
που παρέχεται μέσα από το σχολείο. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση
ορισμένων δεξιοτήτων που δεν συνεπάγονται αναγκαστικά την καλλιέργεια της νόησης ή
την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας, βοηθούν όμως το άτομο να
ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες. Από την άλλη μεριά ο όρος παιδεία αναφέρεται
στο σύνολο της προσωπικότητας και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και
δραστηριότητες, μέσω των οποίων το άτομο αποκτά ανθρώπινη υπόσταση (Μπουζάκης,
2002 4η, σ.19)
Το θέατρο λοιπόν και το παιχνίδι συναντιούνται στη χρήση και αξιοποίηση του
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αυτοσχεδιασμού, του παραγωγικού αυτοσχεδιασμού. Ο παραγωγικός αυτοσχεδιασμός
συνεπάγεται επινοητικότητα, δημιουργική χρήση της φαντασίας και των γενικότερων
δεξιοτήτων που έχει το παιδί, αλλά και τη συναισθηματική του εμπλοκή σ’ αυτό που κάνει
(Παπαγεωργίου, 2002, σ.4).

Μέσα από την ενασχόληση με το θεατρικό παιχνίδι είναι δυνατό τα παιδιά να
αποκομίσουν αρκετά οφέλη, όπως είναι το πλάσιμο προσωπικοτήτων που στηρίζονται
στην αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση, ανάπτυξη λεκτικής και μαθηματικής
επιδεξιότητας, όπως και ανάπτυξη της συγκινησιακής αντίληψης και ευαισθησίας, αλλά
και κατανόηση των κοινωνικών ρόλων. Ακόμη, τα παιδιά ασκούνται στη «νοητική
ανάπλαση «εικόνων»» και γενικά έχουμε πιο «χαρούμενα παιδιά» (Παπαγεωργίου,
2002, σ.6).

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναπτύσσουν τα παιδιά είναι η φαντασία.
Η δημιουργική χρήση της φαντασίας έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μαθαίνουν
«καλύτερα» και γρηγορότερα. Με την εξάσκηση της φαντασίας τα παιδιά ασκούν την
ικανότητά τους για «φανταστική αναπαραγωγή της πραγματικότητας» (π.χ. ένα κουτί
που γίνεται αυτοκίνητο). Πρόκειται για μια φυσιολογική τάση του ανθρώπου να
υποδύεται ρόλους και να φαντάζεται καταστάσεις και γενικότερα «πράγματα που δεν
υπάρχουν πραγματικά εκείνη τη στιγμή.» «Η «υπόκριση», με τη θεατρική έννοια και
για λόγους παιχνιδιού, είναι ένα από τα θαύματα της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο δάσκαλος
πρέπει να είναι σε θέση να ενισχύει τη φυσιολογική αυτή τάση για να βοηθήσει τα παιδιά
να ζουν πλήρως την παιδικότητά τους.» (Παπαγεωργίου, 2002, σ.7).
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Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι «όλα τα παιδιά έχουν την ικανότητα να
παράγουν θεατρικό παιχνίδι.» Ωστόσο, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων άλλα παιδιά
έχουν μεγαλύτερη ευκολία από άλλα στο να παράγουν θεατρικό παιχνίδι και να
δημιουργήσουν μέσω αυτού. Δεν πρέπει να συγχέεται το θεατρικό παιχνίδι με την άσκηση
των δυνάμει υποκριτικών ικανοτήτων των παιδιών. (Παπαγεωργίου, 2002, σ.11).
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποια βασικά χαρακτηριστικά, «Το
Θεατρικό Παιχνίδι δίνει αμοιβαία εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει το να παίρνει ρίσκα,
πράγμα που επιτρέπει την ολοκληρωτική συμμετοχή, που ελευθερώνει την κίνηση, και
απαιτεί εστιασμό ή συγκέντρωση, που με τη σειρά της απελευθερώνει τη φαντασία, η
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οποία επιτρέπει το να βλέπεις κάτι με νέους τρόπους και να εκμεταλλεύεσαι το τυχαίο
πράγμα που είναι η δημιουργικότητα, που επιτρέπει την απελευθέρωση ιδεών,
συναισθημάτων και παραστάσεων μέσω των αισθήσεων, πράγμα που καταλήγει στην
έκφραση. Η έκφραση γίνεται θεατρική όταν χρησιμοποιεί τη φωνή, την κίνηση, το λόγο
και τη χειρονομία για να δημιουργήσει θεατρικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας σαν
αφηγηματικά μέσα την αυθόρμητη δράση πάνω στο περιβάλλον, στα αντικείμενα και
στους άλλους χαρακτήρες, διαδικασία που είναι ο αυτοσχεδιασμός, μέσα σε μια
διαδικασία επικοινωνίας, που επιτρέπει την διά-δράση των μελών της ομάδας και των
ιδεών τους, τη συνεισφορά τους στην επίλυση προβλημάτων και την αναγνώριση της
αξίας τους, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.»
(Παπαγεωργίου, 2002, σ.10-11).

Ένα project θεατρικού παιχνιδιού προσδιορίζεται από τέσσερα «είδη»
δραματικής δράσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από μία μόνο , συνήθως
ενυπάρχουν όλες (άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό). Παρολαυτά, είναι
ωφέλιμο να είναι ξεκάθαροι οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται το Θ.Π.
-Έτσι, υπάρχουν στοιχεία-συμβάσεις (conventions) που ορίζουν το περιεχόμενο και τη
δημιουργία της δράσης είτε θέτοντας απλά τη δράση, είτε προσθέτοντας πληροφορίες στο
περιεχόμενο που σχετίζεται με το θέμα του Θ.Π.
«Τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι: επιλογή ήχων,
δημιουργία κολλάζ και διαγραμμάτων στον τοίχο σχετικά με τους ρόλους και την δράση,
ενδυματολογική και σκηνογραφική μελέτη, προσδιορισμός χώρου, ομαδικές ζωγραφιές-
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σχέδια σχετικά με το θέμα, παιχνίδια ομαδικότητας, υλικά που δεν έχουν
«ολοκληρωμένο» νόημα και μπορούν να δώσουν αφορμή για επιπλέον εξέλιξη (μελέτη),
καταγραφή ημερολογίων, γράμματα κτλ. από τα παιδιά για την διαδικασία ή από τους
ρόλους, σχηματοποίηση της δράσης-δημιουργία χαρτών, πάγωμα εικόνας-μελέτη σκηνών,
προσομοιώσεις σημαντικών καταστάσεων» (Neelands, 1998 10η, σ.9).
-Υπάρχουν συμβάσεις που ορίζουν τον τρόπο αφήγησης της ιστορίας (μέσω του Θ.Π.) οι
οποίες είτε δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πλοκή του θέματος του Θ.Π. είτε
ενδιαφέρονται στο τι γίνεται πίσω από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Θ.Π.
(δράση).
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«Τρόποι για το πως να «δημιουργηθεί»-«εξελιχθεί» η αφήγηση της δράσης είναι:

Τηλεφωνικές/ραδιοφωνικές συνομιλίες, το «πέπλο του ειδικού» τα μέλη της ομάδας
«συμπεριφέρονται» ως ειδικοί θεμάτων (ιστορικοί, αστροφυσικοί κτλ), συναντήσεις των
μελών της ομάδας ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα που εγείρουν, συνεντεύξειςανάκριση (π.χ. δημοσιογράφοι), όλη η ομάδα παίζει παιχνίδια ρόλων σε φανταστικές
καταστάσεις, διερεύνηση μιας απλής μέρας του ρόλου ή μιας μέρας πριν την δράση, ο
ρόλος ανακρίνεται, κρυφακούω συζητήσεις (διερεύνηση καταστάσεων, ρόλων),
δημιουργία ρεπορτάζ, δραστηριότητες χωρίς ήχους (βάρος στην κίνηση), ο/η
δάσκαλος/α σε ρόλο» (Neelands, 1998 10η, σ.21).

-Επίσης, υπάρχει η «ποιητική» διάσταση του Θ.Π., όπου είτε δίνεται έμφαση σε
συμβολισμούς είτε δημιουργούνται συμβολισμοί μέσω της χρήσης της γλώσσας και της
χρήσης των δυνατοτήτων του σώματος (χειρονομίες, κινήσεις, γκριμάτσες κτλ).
«Η «καλλιτεχνική»-«ποιητική» διάσταση του Θ.Π. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω: της
χρήσης της τεχνικής του μοντάζ (σε σκηνές, αντικείμενα κτλ), αντιστροφή ρόλων, forum
theatre (αλληλεπίδραση-συνάντηση θεατών και ηθοποιών), πειραματισμοί από μικρές
ομάδες, «επαναδιαπραγμάτευση» σκηνών, θεμάτων κτλ., χρήση «τελετουργικών»,
παραλληλισμοί, «υποβάθμιση» της κατάστασης, χρήση προσωπείων, δημιουργία
σλόγκαν, αποφθεγμάτων, επικεφαλίδων κτλ., χρήση έκτακτων ρόλων (έξω από την
ομάδα), χρήση μιμητικής, δημιουργία γιορτών, χρήση παραδοσιακών φορμών,
επιθεώρηση (θεατρικό είδος)» (Neelands, 1998 10η, σ.34).
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-Τέλος, υπάρχει η «(ανα)στοχαστική διάσταση της δράσης» στο Θ.Π. μέσω του
μονολόγου ή της κριτικής σκέψης είτε μέσα στη δραματοποίηση (κατά τη διάρκεια της
δράσης) είτε πάνω στο θεατρικό παιχνίδι (αφού ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες)
(Neelands, 1998 10η, σ.6).
«Για να υπάρξει «(ανα)στοχασμός» (reflection) πάνω στις ενέργειες του Θ.Π. και το
Θ.Π. γενικότερα, πρέπει να υπάρξει ένα επίπεδο ωριμότητας από πλευράς των
μαθητών/τριων. Τεχνικές για την επίτευξη «(ανα)στοχασμού (reflection)» είναι:
Μελετώντας τη στιγμή, η στιγμή της αλήθειας, αφήγηση (μέσα ή έξω από τη δράση),
διερεύνηση κρυφών σκέψεων του ρόλου, διερεύνηση χαρακτήρα ρόλων, χρήση

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

διαφορετικών οπτικών των ρόλων πάνω σε κρίσιμα θέματα, δίνοντας μαρτυρίες, φωνή της
συνείδησης» (Neelands, 1998 10η, σ.50).

Βασικά «εργαλεία» που χρησιμοποιούνται στο θεατρικό παιχνίδι είναι ο
αυτοσχεδιασμός και το παιχνίδι ρόλων. Ο αυτοσχεδιασμός έρχεται σε αντιδιαστολή με το
μιμόδραμα. Στο μιμόδραμα το παιδί πρέπει να ερμηνεύσει με κινήσεις ή ενίοτε και με
λέξεις, ένα συγκεκριμένο σχέδιο που άκουσε ή διάβασε. Με τον τρόπο αυτό όμως
εκφράζει περισσότερο την πρόθεση κάποιου άλλου, παρά τη δική του. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η προσπάθειά του να συνίσταται κυρίως στην αλλαγή του κώδικα π.χ. «από
τον κώδικα της διήγησης (που του δόθηκε), περνάει στον θεατρικό κώδικα (που πρέπει
να χρησιμοποιήσει)». Πρόκειται δηλαδή για μια «άσκηση μεταφοράς» (Faure &
Lascar, 2001 3η, σ.10).

Ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός πρωτοεμφανίστηκε στους πλανόδιους ηθοποιούς
τον 16ο αι μ.Χ. Καλλιτέχνες, δάσκαλοι και επιστήμονες από τους χώρους της ψυχολογίας,
της ψυχικής υγείας και της παιδαγωγικής θεωρούν ότι ο αυτοσχεδιασμός πρέπει να
λειτουργεί ως «αυθόρμητο θεατρικό παιχνίδι» και με τη μορφή αυτή γίνεται βασικό
«μέρος της ανάπτυξης της παιδικής προσωπικότητας» (Παπαγεωργίου, 2002, σ.5-6).
Ο αυτοσχεδιασμός ξεκινάει από ένα θέμα, που τις περισσότερες φορές έχει δοθεί
στο παιδί και αυτό που πρέπει να κάνει είναι «να επινοήσει ταυτόχρονα τι θα πει και πως
θα το κάνει. Συνήθως (να είμαστε προσεκτικοί σ’ αυτό) εκφράζεται με τις φαντασιώσεις
και τις φοβίες του. Η προσπάθειά του συνίσταται στο να φανταστεί (με τη διπλή έννοια
του «εικονίζω» και φαντάζομαι) ακολουθώντας μια πορεία, όπου με την ίδια κίνηση
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επινοεί περιεχόμενο και μορφή. Άρα είναι μια στιγμή δημιουργίας» (Faure & Lascar,
2001 3η, σ.10).
Το παιδί θα πρέπει να ενθαρρύνεται, να έχει κάποιο κίνητρο για τη δράση του.
Αυτό που προκύπτει ως αποτέλεσμα από μια δραστηριότητα αυτοσχεδιασμού
νοηματοδοτείται από το παιδί είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα. Κρίνεται ως ιδιαίτερα
σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να παροτρύνει τα παιδιά να μην κάνουν πράγματα
«υπερβολικά», αλλά να τα παρακινεί να κάνουν πράγματα αληθινά είτε είναι απλά, είτε
σύνθετα (Παπαγεωργίου, 2002, σ.32-33). Μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς «ερεθίζεται
η ικανότητα της προσοχής, της παρατήρησης και της αυτοσυγκέντρωσης.» (Κουρετζής,
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1991, σ.56).
Οι αυτοσχεδιασμοί με τους οποίους θα ασχοληθούν τα παιδιά θα είναι
κατευθυνόμενοι (το θέμα θα έχει δοθεί από τον/την εμψυχωτή) ή ελεύθεροι (τα παιδιά
μόνα τους, ατομικά ή και ομαδικά καταλήγουν σε θέματα που τα ενδιαφέρουν),
αυθόρμητοι (θα προκληθούν κάτω από τυχαίες συνθήκες μέσα στους άλλους
αυτοσχεδιασμούς ή μέσα στην όλη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού από διάφορες
στάσεις που υιοθετούν τα παιδιά κτλ.), ή τέλος σκηνικοί αυτοσχεδιασμοί (αποτελούν την
σκηνική φύση των παραπάνω αυτοσχεδιασμών, ύστερα από κάποιες πρόβες,
τροποποιήσεις κτλ.) (Κουρετζής, 1991, σ.56-57).

Το παιδί πρέπει να ενθαρρύνεται να υποδυθεί ρόλους οι οποίοι πολλές φορές δεν
έχουν καμία άμεση-φανερή συνάφεια με το παιδί. Ρόλοι που έρχονται σε «αντίθεση» με
την προσωπικότητα του παιδιού αποτελούν μιαν «αναντικατάστατη προπαίδευση για το
σχηματισμό της προσωπικότητάς του.» Το θεατρικό παιχνίδι από τη φύση του, επιφέρει
μιαν ιδιαίτερη σχέση με την πραγματικότητα (Faure & Lascar, 2001 3η, σ.13).
Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί την άμεση σύνδεση του παραδοσιακού θεάτρου με το
θεατρικό παιχνίδι. Τις «αρχέγονες μορφές θεατρικής έκφρασης». Πρόκειται για την
ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει με το «πέρα απ’ αυτόν» να βγει έξω από τον
εαυτό του και να συνδεθεί με το «επέκεινα», να καταστήσει ορατό το αόρατο. Ήταν η
ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύψει δυνάμεις που βρίσκονταν μέσα του και να τις
ξορκίσει. Χρησιμοποίησε τελετουργικούς (και όχι μόνο) τρόπους, για να πετύχει τα
παραπάνω και να φθάσει στην έκσταση και την κάθαρση (Κουρετζής, 1991, σ.76).
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Το παιδί στο θεατρικό παιχνίδι επιλέγει μόνο του έναν ρόλο (ο/η εκπαιδευτικός
δεν μοιράζει ρόλους), πάνω στον οποίο προβάλλει τις δικές του εμπειρίες. Κανένας ρόλος
δεν μπορεί να αποδοθεί με τον ίδιο τρόπο. Το κάθε παιδί, και ίδιο ρόλο να έχει με κάποιο
άλλο, κάνει τις δικές του επιλογές και χρησιμοποιεί τα δικά του εκφραστικά μέσα, πράγμα
που οδηγεί στη μοναδικότητα της πράξης και του ρόλου.
Τα παιδιά μέσα από το πλάσιμο ρόλων και χαρακτήρων δημιουργούν σχέσεις
ανάμεσα τους (ανάμεσα στους χαρακτήρες που δημιουργούν). Ακολουθώντας τις
παραπάνω πρακτικές, τα παιδιά καταφέρνουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους,
τους άλλους και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και λειτουργούν. Τα παιδιά θα πρέπει
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να λειτουργήσουν τη φαντασία τους, να ενεργοποιήσουν το συναίσθημά τους κτλ., για να
αναπτύξουν τα παραπάνω. (Κουρετζής, 1991, σ.77-79).

Η φαντασία και η πραγματικότητα είναι «χώροι» μέσα από τους οποίους το
παιδί μπορεί να αντλήσει θέματα για τη δημιουργία ρόλων, σχέσεων, κόσμων. Για τη
δημιουργία αυτών των «περιβαλλόντων» τα παιδιά είναι δυνατό να φέρουν ή να
κατασκευάσουν (από απλά υλικά) απλά αντικείμενα και κοστούμια, ώστε να
«ζωντανέψουν» τον κόσμο που θέλουν να δημιουργήσουν. Έτσι, είναι δυνατό να
δημιουργήσουν σχέσεις με τα αντικείμενα. Επίσης χρησιμοποιούν το λόγο π.χ. «δίνουν»
κάποια συγκεκριμένη φωνή, προφορά, ατάκες (διάφορα γλωσσικά χαρακτηριστικά)
στον/στην ήρωα/ίδα τους και αναπτύσσουν μονολόγους και μεταξύ τους διαλόγους.
(Κουρετζής, 1991, σ.80-82).

Η θέση του/της δασκάλου/ας από τη στιγμή που φέρνει το θεατρικό παιχνίδι
στην τάξη του/της είναι να μετατραπεί σε εκπαιδευτή/τρια-διαιτητή. Ο ρόλος του/της
είναι να θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού (και στην αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια αν
χρειαστεί). Ακόμη, δίνει διάφορα υλικά στα παιδιά, προσδιορίζει τον χώρο, μπορεί να
μοιράσει ρόλους, αναζητεί (και παρέα με τα παιδιά) κοστούμια, εποπτεύει και στηρίζει
την εξέλιξη του παιχνιδιού. Επίσης, ιδίως όταν απευθύνεται σε μικρά παιδιά, κρίνεται
θετικό να απευθύνεται στον ρόλο και όχι στον/στην μαθητή/τρια. Κινδύνους όπως το
παιχνίδι να διαρκεί πολλή ώρα ή να αρχίσουν να εκνευρίζονται τα παιδιά, ο/η
εκπαιδευτικός μπορεί να τους χειριστεί με φρόνηση, δηλαδή να σταματήσει το παιχνίδι με
ήπιο τρόπο και να επαναφέρει τα παιδιά σε μια ηπιότερη κατάσταση. Πρέπει να σημειωθεί
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πως τελειώνοντας τις συναντήσεις, είναι χρήσιμο ο/η δάσκαλος/α να συζητά με τα παιδιά
για τυχόν ελλείψεις και διαστρεβλώσεις σχετικά με το τι έπρεπε να γίνει και τι τελικά
έγινε (Faure & Lascar, 2001 3η, σ.12).
Ο/η εκπαιδευτικός σημαντικό είναι να αντιληφθεί ότι το θεατρικό παιχνίδι είναι
ένα εργαλείο στα χέρια του/της για να οδηγήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη και
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, στην απόκτηση κοινωνικής συνείδησης μέσα από
την ομαδικότητα κ.α. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι ρόλος εμψυχωτή των παιδιών
στην όλη διαδικασία (Κουρετζής, 1991, σ.32-33).
Ως εμψυχωτής ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει τρεις βασικές
(οι

οποίες

σε

αρκετά

σημεία

μπορεί

να
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κατευθύνσεις

«αλληλοπλέκονται»). Οι κατευθύνσεις αυτές, εφαρμογής θεατρικού παιχνιδιού μπορούν
να είναι οι ακόλουθες: είτε ο/η εμψυχωτής να εφαρμόζει θεατρικό παιχνίδι στα παιδιά,
είτε να κάνει (θεατρικό παιχνίδι) με τα παιδιά, είτε να βοηθάει τα παιδιά και να
συμμετέχει στο θεατρικό παιχνίδι, ύστερα από «αίτημα» των παιδιών (τα ίδια δηλαδή να
ζητήσουν τη συμμετοχή, τη βοήθεια του/της κτλ.). Ο ρόλος που θα υιοθετήσει ο/η
εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής, είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Κουρετζής, 1991, σ.45).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως όπως ζητείται από τα παιδιά να
χαλαρώσουν, να είναι αυθόρμητα, να μην λογοκρίνουν και να μην αυτολογοκρίνονται,
ελεύθερα να δημιουργήσουν, να ονειρευτούν και να φανταστούν πως θα ήθελαν να
δράσουν-πράξουν και να δημιουργήσουν, έτσι και ο/η εκπαιδευτικός-εμψυχωτής,
σύμφωνα με τον κ. Κουρετζή, οφείλει να υιοθετήσει αυτές τις αρχές και τα
χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατό να ζητά από τα παιδιά να
χρησιμοποιούν το σώμα τους ως εκφραστικό μέσο και ο/η ίδιος/α να έχει ένα αδρανές«άψυχο» σώμα (Κουρετζής, 1991, σ.45).
Όποια και αν είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο/η εμψυχωτής, κρίνεται
θετικό να γνωρίζει ότι λειτουργεί (δρα) σε τρία βασικά διαφορετικά επίπεδα, τα οποία
επίσης «αλληλοπλέκονται» μεταξύ τους. Αυτά είναι το παιδαγωγικό, το θεατρικό και το
ψυχολογικό (θα μπορούσε επίσης να είναι το κοινωνικό κ.α.). Στο παιδαγωγικό πλαίσιο
ο/η εμψυχωτής δίνει κίνητρα στα παιδιά να δράσουν, να εξερευνήσουν, να μάθουν, να
δημιουργήσουν. Στο θεατρικό τα παιδιά συναντιόνται με το παιχνίδι ρόλων, αναπτύσσουν
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τεχνικές ικανότητες χρήσιμες στη θεατρική αγωγή (εκφραστικότητα σώματος, φωνής,
δυνάμωμα αυτών των «εργαλείων» κτλ.), προβάλλουν και αναπτύσσουν θέματα και
καταστάσεις μέσα από το προσωπικό τους πρίσμα και οπτική γωνία κτλ. Στο ψυχολογικό
πλαίσιο, η ουσία προκύπτει από την αίσθηση ασφάλειας που, σύμφωνα με τον κ.
Κουρετζή, οφείλει να αποπνέει ο/η εμψυχωτής στα παιδιά, ώστε να εκφράζονται πηγαία,
αβίαστα και συλλογικά και να αρχίσουν να μαθαίνουν πώς να ανακαλύπτουν τον εαυτό
τους (Κουρετζής, 1991, σ.46-47).
Κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα παιδιά, αν ο/η δάσκαλος/α δεν πάρει τα
κατάλληλα μέτρα, είναι ορισμένα από αυτά να μετατραπούν σε μια μορφή γελοτωποιού

σ.12).
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και να καταστήσουν την υπόλοιπη ομάδα σε ένα είδος θεατών (Faure & Lascar, 2001 3η,

Επίσης, μια ακόμη ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του θεατρικού παιχνιδιού,
αφορά την ενίσχυση της ομοιογένειας της τάξης, καθώς μέσω αυτού διευκολύνεται η
ενσωμάτωση μειονοτικών ομάδων στο πλαίσιο της τάξης (Faure & Lascar, 2001 3η,
σ.14). Η χρήση του κοινωνιοδράματος και των παιχνιδιών ρόλου στρέφονται και προς
αυτή την κατεύθυνση (Tintti στο Γκόβας, 2002, σ.185).

Αν, για την επιτυχή διεξαγωγή του θεατρικού παιχνιδιού στο πλαίσιο της
σχολικής τάξης, εξασφαλισθούν οι αναγκαίες παράμετροι, δηλαδή η δυνατότητα να
υπάρχουν κινήσεις, θόρυβοι, να μην επικρατούν συνθήκες καταναγκασμού, ακαταστασίας
και έλλειψης προσοχής (από μεριάς του/της εκπαιδευτικού), αλλά να υπάρχει ένα
στοργικό, «παιδαγωγικό» κλίμα, τότε είναι δυνατό να επιτευχθεί μια «τριπλή
μεταμόρφωση». Η «τριπλή αυτή μεταμόρφωση» θα συμβεί:
-Στις σχέσεις των παιδιών με την τάξη τους. Η σχολική αίθουσα θα γίνεται πλέον
αντιληπτή (από τα παιδιά) συγχρόνως ως ένας τόπος εργασίας, όπου αναγκαστικά πρέπει
να υπακούσουν σε κάποιες αρχές, περικυκλωμένα από πρακτικά έπιπλα, αλλά και ως
τόπος παιχνιδιού, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και να εκφραστούν ελεύθερα, σε ένα
περιβάλλον όπου θα κυριαρχεί ο θεατρικός διάκοσμος.
-Στις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους. Ο ατομικός ανταγωνισμός, οι επιδόσεις (πολλές
φορές οι «άσχημες» επιδόσεις) και η περιθωριοποίηση δίνουν τη θέση τους στο ομαδικό
επίτευγμα, στη συμμετοχή και την ενσωμάτωση.
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-Στις σχέσεις του/της δασκάλου/ας με τα παιδιά. Ο/η δάσκαλος/α λόγω της φύσης της
θεατρικής δραστηριότητας δεν μπορεί να προβλέψει αυτό στο οποίο θα καταλήξει η τάξη.
Έτσι, όπως και οι μαθητές/τριες του/της, βρίσκεται σε μια κατάσταση αναζήτησης, μέσα
στην οποία κρίνεται καλό κι αυτός/η (όπως και τα παιδιά) να αποδεχθεί το αναμενόμενο
και το απροσδόκητο. Βρίσκεται λοιπόν σε μια καινούρια θέση. Την θέση του/της
δασκάλου/ας που δεν διδάσκει, του/της παιδαγωγού που βρίσκεται έξω από την
εκπαίδευση (Faure & Lascar, 2001 3η, σ.14).
Το να παρουσιάσουν τα παιδιά την δουλειά τους σε ένα κοινό συμμαθητών,
γονιών κτλ. Θα μπορούσε να προσδώσει επιπλέον κίνητρα για την δουλειά τους, αλλά και
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να νιώσουν ικανοποίηση πως αυτό που κάνουν έχει αντίκρισμα (επικοινωνεί) σε κάποια
αγαπημένα τους πρόσωπα. Ωστόσο, καλό είναι να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις
για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και παρερμηνείες. Αυτές είναι ότι θα γίνει μία και
μόνο φορά και ότι θα εννοηθεί ως μία δημόσια συνάντηση, δεν πρόκειται για την
ολοκλήρωση μιας εργασίας, που δουλεύτηκε ένα χρόνο και έχει ως σκοπό την δημόσια
παρουσίαση. Η πρόοδος των παιδιών μπορεί να γίνει αντιληπτή με την εξέλιξη των
εκφραστικών και επικοινωνιακών τους μέσων. Η επαναφορά θεμάτων αυτοσχεδιασμών
μπορεί να βοηθήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση, καθώς η ενασχόληση με το ίδιο θέμα, αφού
παρέλθει ένα χρονικό διάστημα είναι δυνατό να δείξει την εξέλιξη του παιδιού. (Faure &
Lascar, 2001 3η, σ.15-16).

Το ανέβασμα θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του σχολείου δεν θα πρέπει να
ακολουθεί τη λογική της «μίμησης». Τα παιδιά θα πρέπει να ακολουθούν το ένστικτο,
τις ανάγκες τους, τις αντιλήψεις, τις επιθυμίες τους κτλ., ώστε να προσδώσουν
χαρακτηριστικά που τα ίδια επιθυμούν, σ’ ένα χαρακτήρα, και όχι να ακολουθήσουν τις
οδηγίες και τις αντιλήψεις κάποιου άλλου (όπως συμβαίνει με τους επαγγελματίες
ηθοποιούς που πρέπει να εναρμονιστούν με το όραμα του σκηνοθέτη) (Κουρετζής, 1991,
σ.32). Επίσης, το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή
ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Somers, 2007, σ.5-6).
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1.4 Το Θεατρικό Παιχνίδι στο πλαίσιο του Σχολείου

Το θέατρο είναι σημαντικό να βρίσκεται στην εκπαίδευση-αγωγή των παιδιών
γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο αυτογνωσίας, δημιουργικής έκφρασης και
ευαισθητοποίησης. Αυτό συμβαίνει γιατί «απευθύνεται σε βασικούς για την ανάπτυξη
του παιδιού τομείς» (Κουρετζής, 1990, σ.50). Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς που
σχετίζονται με το παιδί και το θέατρο. Αυτοί είναι ο ψυχολογικός, ο κοινωνικός, ο
αισθητικός και ο παιδευτικός.
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Στον ψυχολογικό τομέα το θέατρο γίνεται όργανο που οδηγεί στην αυτογνωσία,
αποφορτίζει το παιδί από αρνητικά συναισθήματα όπως η ένταση και ο ανταγωνισμός, το
ωθεί στο να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τις δυσκολίες (αλλά και τα θετικά) στις
ανθρώπινες σχέσεις και καταστάσεις. Επίσης, αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία για να
ασκηθεί και να γνωρίσει τη συγκέντρωση και αυτοσυγκέντρωση, όπως και την πειθαρχία
και αυτοπειθαρχία ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να έρθει σε επαφή και να
γνωρίσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Τέλος, μορφοποιούνται και γίνονται αντιληπτές
και κατανοητές «ασυνείδητες και υποσυνείδητες καταστάσεις». (Κουρετζής, 1990,
σ.51).

Η επίδραση του θεάτρου στον κοινωνικό τομέα έχει να κάνει με την καλλιέργεια
«συλλογικής συνείδησης», αποδομώντας διάφορα κοινωνικά γεγονότα, αρχές,
αντιλήψεις, δομές, ιστορικές περιόδους κτλ. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη γνωριμία και
κατανόηση με δομικά στοιχεία της κοινωνίας. Πράγμα που οδηγεί και στη δημιουργία
χαρακτήρων, στην κατανόηση της συμπεριφοράς των μέσα σε διάφορες καταστάσεις,
όπως και την αναγνώριση επιδράσεων κοινωνικών συντελεστών. Τέλος (ίσως και το
σημαντικότερο στοιχείο αφού περιέχει και όλα τα παραπάνω), το θέατρο λειτουργεί ως
μέσο επικοινωνίας.
Στον αισθητικό τομέα το θέατρο γίνεται μέσο για την ανακάλυψη και αποκάλυψη
της εκφραστικότητας του σώματος, καθώς γίνεται αντιληπτό ως εργαλείο επικοινωνίας,
κώδικας επικοινωνίας και πομπός μηνυμάτων (Κουρετζής, 1990, σ.51).
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Η συμβολή του θεάτρου στον παιδευτικό τομέα είναι πολύ σημαντική, καθώς δίνει
την ευκαιρία στο παιδί να ανακαλύψει τη γνώση χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του μέσα
από δημιουργικές δραστηριότητες που προκαλούν ευχαρίστηση, αποτελεί μια πάρα πολύ
καλή ευκαιρία για να δραπετεύσει το παιδί από τη νοησιαρχική παιδεία και τη
μονομέρεια. Επίσης, όλες οι γενικότητες που παρατηρεί το παιδί στο περιβάλλον του και
την καθημερινότητά του, μέσω του θεάτρου εντοπίζονται, συγκεκριμενοποιούνται και
«ονοματίζονται». Η γνώση παίρνει ζωή μέσα από το θέατρο, μορφοποιείται και
νοηματοδοτείται (σκέψη, αίσθημα, διάλογος, κίνηση κτλ.). Το θέατρο αποτελεί ένα
«ισχυρό «εμπεδωτικό» εργαλείο.» (Κουρετζής, 1990, σ.51-52).
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Βασικές τεχνικές που θα πρέπει να υιοθετήσει και πάνω στις οποίες να στηριχτεί
ο/η εκπαιδευτικός ως προς τι δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού που θα ακολουθήσει
είναι οι: «σωματική έκφραση, αυτοσχεδιασμοί, εκμετάλλευση του τυχαίου, τα κύρια
κωμικά στοιχεία, δημιουργία περιβάλλοντος δράσης, μάσκα-κούκλα (προσωποποίησηαποπροσωποποίηση), οπτικοακουστικά ερεθίσματα, παντομίμα, αποστασιοποίηση,
«γκροτέσκο».» (Κουρετζής, 1991, σ.49).

Οι παραπάνω τεχνικές για να πραγματοποιηθούν πρέπει να στηριχτούν σε
κάποιους άξονες. Οι κύριοι άξονες είναι: «απελευθέρωση της φαντασίας, αύξηση ρυθμού
ενεργοποίησης και πρωτοβουλίας, ευαισθητοποίηση, παρατήρηση (αυτοσυγκέντρωσηχαλάρωση).» (Κουρετζής, 1991, σ.49-50). Απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να
υπάρχουν για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω είναι η «δυνατότητα επικοινωνίας και
σχέσης εμψυχωτή-παιδιών» και «αίσθημα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης του παιδιού προς
την ομάδα» (Κουρετζής, 1991, σ.50).
Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί παντού, μέσα στην τάξη, έξω
στην αυλή κ.α. Επίσης, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων,
διάφορα απλά, καθημερινά αντικείμενα (Παπαγεωργίου, 2002, σ.96-101).
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1.5

Το Εφαρμοσμένο Θέατρο & το Partenariat & το
Κοινωνιόδραμα

«Οι επίσημες έρευνες δείχνουν ότι το θέατρο αποτελεί έναν από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους για να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός
ατόμου.» (Somers στο Γκόβας, 2002, σ.75).
Το εφαρμοσμένο θέατρο φαίνεται να σχετίζεται με το TiE ως προς το ότι βασικό
θέμα (του εφαρμοσμένου θεάτρου) είναι η ενασχόληση με κοινωνικά θέματα και
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φαινόμενα. Εκμεταλλευόμενοι το θέατρο (θεατρικές εμπειρίες και δομές) επιχειρούμε να
«αντιμετωπίσουμε κοινωνικά φαινόμενα (σε σχολεία, αναμορφωτήρια κτλ.)». Έτσι,
σκοπός είναι να αλλάξουν οι αντιλήψεις ανθρώπων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που
βιώνουν (Somers στο Γκόβας, 2002, σ.74).

Ένα project που είχε ως σκοπό την αλλαγή συμπεριφορών ήταν το Acting
Against Bullying. Αυτό το project μέσω δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού (και peer
teaching) στόχευε στην αλλαγή συμπεριφορών σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης,

ώστε

να

μειωθούν

τα

κρούσματα

«αλητείας-

τραμπουκισμού» από τα παιδιά. Το project αυτό εφαρμόστηκε σε επιλεγμένα σχολεία
στο Queensland και στη New South Wales από τους John O'Toole & Bruce Burton σε
συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες των σχολείων. Το
πρόγραμμα αυτό ήταν τριετές και κρίνεται ως επιτυχημένο (O'Toole, 2003).
Τέσσερις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το εφαρμοσμένο θέατρο
είναι να χρησιμοποιηθεί το θέατρο ως μέσο για να κατασκευαστεί μια «μικρογραφία»
της πραγματικότητας, το ποιοι πιστεύουμε ότι είμαστε μπορεί να αποτελέσει μια
«ιστορία» που κατασκευάζεται από εμάς τους ίδιους και εντάσσεται μέσα σε άλλες,
τοπικές ή και παγκόσμιες και επηρεάζεται από αυτές. Η δημιουργία ενός φανταστικού
κόσμου μέσα από το θέατρο έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε
καλύτερα και πληρέστερα τη δική μας προσωπική ιστορία, επίσης ακριβώς επειδή το
θέατρο και η θεατρική πράξη δεν είναι «η πραγματικότητα», έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας πράγμα που συνεπάγεται την «ελεύθερη» δράση
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χωρίς περιορισμούς. «Είμαστε αρκετά «μέσα» στη δράση, ώστε να μας νοιάζει αυτό που
συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά «έξω» από αυτή, ώστε να μην τη φοβόμαστε.»
(Somers στο Γκόβας, 2002, σ.75).
Τα παραπάνω απαιτούν τη δημιουργία και το σχεδιασμό ενός προγράμματος που
θα βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων. Επίσης, είναι απαραίτητο να
υπάρχει

ένα

ευέλικτο

πρόγραμμα

που

θα

παρέχει

ευκαιρίες

για

συνεχή

επαναδιαπραγμάτευση των συνθηκών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (Somers στο
Γκόβας, 2002, σ.76).
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στη λειτουργία του θεάτρου πάνω σε δύο
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επίπεδα (ταυτοχρόνως): α) του πραγματικού, και β) του συμβολικού. Η χρήση
συμβόλων στο θέατρο από τη μια μεριά διαχωρίζει την θεατρική πράξη από την
πραγματικότητα και από την άλλη την ενισχύει (Somers στο Γκόβας, 2002, σ.76-77).
Το partenariat είναι ένα «γαλλικό» μοντέλο εφαρμογής θεατρικού παιχνιδιού
και στην πράξη είναι «η από κοινού διδασκαλία θεάτρου στο γαλλικό σχολείο από έναν
παιδαγωγό, που έχει επιμορφωθεί κατάλληλα στο θέατρο, και έναν καλλιτέχνη (συνήθως
ηθοποιό) επιλεγμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού.» (Μώρου & Page στο Γκόβας,
2002, σ.101).

Ο/η καλλιτέχνης και ο/η εκπαιδευτικός δεν έχουν ανάμεσα τους ξεκάθαρα όρια.
Συνήθως, ο/η καλλιτέχνης-ηθοποιός γνωρίζει τα παιδιά με τον θεατρικό κώδικα και τα
εκφραστικά τους μέσα και τα οδηγεί προς την ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών. Ο/η
εκπαιδευτικός επιβλέπει την όλη διαδικασία (εξασφαλίζοντας τη σχέση των παιδιών με
τον/την ηθοποιό, αλλά και τη γνωριμία των παιδιών με το καινούριο γι’ αυτά
αντικείμενο). Είναι σημαντικό ότι οι δύο αυτοί ρόλοι μπορούν να παρατηρήσουν
καλύτερα τις επιδόσεις και την πρόοδο της ομάδας. Επίσης, ο/η ένας/μία βοηθά τον/την
άλλον/η στο έργο του/της. Έτσι, «ο ένας εμψυχωτής δείχνει την άσκηση, ενώ ο άλλος
την εξηγεί» (Μώρου & Page στο Γκόβας, 2002, σ.101).
Φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, για να προωθήσουμε την ομαδικότητα και τη
συνεργασία στα μέλη μιας ομάδας, έτσι ώστε να κάνουμε όλα τα παιδιά να αισθανθούν ένα
σύνολο, χωρίς διαφοροποιήσεις (βασικός σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού) είναι να
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εμπλέκουμε τα παιδιά με παιχνίδια όπου δεν θα έχει σημασία ο/η νικητής/τρια, αλλά η
διαδικασία.
Αυτή η ανάγκη γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή και επιτακτική στο πλαίσιο μιας τάξης
που χαρακτηρίζεται από έντονη ανομοιογένεια, όπως και σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο.
Για το λόγο αυτό λοιπόν, προτείνεται μια σειρά δραστηριοτήτων όπως είναι τα παιχνίδια
ρόλων και το κοινωνιόδραμα. Να αναζητηθεί δηλαδή η ιδιαιτερότητα κάθε χαρακτήρα,
και να γίνει αντιληπτή ως πλούτος που έχει θετικά αποτελέσματα και συνέπειες σε
όλους/ες (Tintti στο Γκόβας, 2002, σ.185).
Τελειώνοντας, ζητούμενο σχετικά με τα προγράμματα θεατρικής αγωγής στο

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

σχολείο, φαίνεται να είναι το να καταστεί επίκεντρο της διδασκαλίας το ίδιο το παιδί και
όχι το αναλυτικό πρόγραμμα. Ακόμη, στις μικρότερες ηλικίες καλό θα ήταν να δίνεται
μεγαλύτερη βαρύτητα στο θεατρικό παιχνίδι ενώ, στις μεγαλύτερες ηλικίες να
επικεντρωθεί η προσοχή στη μελέτη θεατρικών έργων και στο ανέβασμα παραστάσεων.
Βασικός σκοπός έγκειται «στο να διδάσκεται η τέχνη του θεάτρου και στο να
διδάσκονται οι μαθητές μέσω αυτής.» (Γκόβας στο Γκόβας 2002, σ.25).
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Οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις της ιστορίας και η
συνάφειά τους με το θεατρικό παιχνίδι
2.1 Εγγραμματισμός και ιστορική εκπαίδευση
«Το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί σημαντικό μέσο για την επίτευξη ευρύτερων
σκοπών της αγωγής και της εκπαίδευσης, αφού παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και
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εξοικειώνει με τις διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων, ώστε ο μαθητής, μέσα
από τη γνώση του παρελθόντος, να είναι σε θέση να κατανοεί το κοινωνικό «γίγνεσθαι»,
να μετέχει ενεργά σ’ αυτό και να γνωρίζει τη λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος» (Α.Π.Σ. ΦΕΚ Β 303/2003,σελ.3940, στο Διδακτικές οδηγίες 2007-2008
σ.8).

Η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη και
καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης στους/στις μαθητές/τριες.
Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης προϋποθέτει την κατάκτηση ιστορικών γνώσεων σε
συνδυασμό με την κατανόηση ιστορικών όρων και εννοιών από πλευράς των
μαθητών/τριων, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να χειριστούν τις γνώσεις
τους και να μπορούν να καταφεύγουν σε δυνητικές γενικεύσεις, να καταστούν δηλαδή
(στο βαθμό που τους επιτρέπει η ηλικία και το πνευματικό τους επίπεδο) ιστορικά
εγγράμματοι (ανάπτυξη ιστορικού (εγ)γραμματισμού).
Η ανάπτυξη ιστορικού (εγ)γραμματισμού συνεπάγεται οι μαθητές/τριες:
«α. να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να κατανοούν τη γλώσσα ενός ιστορικού
κειμένου, γραμμένου με τους ιστορικούς κώδικες,
β. να κατέχουν τη βασική εννοιολογική υποδομή της Ιστορίας (έννοιες, συσχετίσεις,
γενικεύσεις) και
γ. να αποκτήσουν σε κάποιο βαθμό τον τρόπο του «σκέπτεσθαι» του ιστορικού, να
καλλιεργήσουν παρόμοιες δεξιότητες (αξιοποίηση ιστορικών πηγών) και να
οικοδομήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που είναι κοινά αποδεκτές.»
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(Α.Π.Σ. ΦΕΚ Β 303/2003, σελ.3915 στο διδακτικές οδηγίες 2007-2008, σ.8).
Ο ιστορικός (εγ)γραμματισμός λοιπόν, αφορά τη μελέτη της ιστορίας σε σχέση με
την κοινωνική της χρησιμότητα, πρόκειται για την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου
να «σκέπτεται και να κατανοεί το συγχρονικό του κόσμο, καθώς και να αυτοπροσδιορίζεται σ'αυτόν.» Παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την προσωπική ανάπτυξη
του ατόμου (προσωπικότητα, αλλά και κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη), καθώς
επίσης και στη «διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη». Ο ιστορικά εγγράμματος
πολίτης λοιπόν, «είναι ικανός να αναζητά, επιλέγει, διαβάζει κριτικά, αιτιολογεί,
συνδυάζει, αξιολογεί, συνθέτει, επικοινωνεί.» (Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) 2007,
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σ.401-402).
Για την επίτευξη του ιστορικού (εγ)γραμματισμού στο πλαίσιο του σχολείου,
κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνα με την κα Ρεπούση, «1. η κατανόηση της
δομής της ιστορίας, 2. η γνώση, η κατανόηση και η συνειδητοποίηση της σημασίας
ιστορικών γεγονότων και φαινομένων, 3. η οικειοποίηση των διερευνητικών μεθόδων και
η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλήματος, η αξιολόγηση της πληροφορίας και η
ικανότητα της κρίσης, 4. η σύνδεση της ικανότητας της ανάγνωσης του ιστορικού
κειμένου και της γραφής με την ικανότητα της σκέψης σχετικά με ότι διαβάζεται και
γράφεται.» (Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) 2007, σ.402).

Τα παραπάνω εντάσσονται στον ευρύτερο όρο «(εγ)γραμμματισμός». Ο όρος
(εγ)γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί σε διάφορες
επικοινωνιακές συνθήκες αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας γραπτό και προφορικό
λόγο. Να μπορεί να διαβάζει, να κατανοεί και να παράγει ένα γραπτό κείμενο (και
προφορικό), αντιμετωπίζοντάς το κριτικά, δηλαδή κατανοώντας και ερμηνεύοντας τις
ιδιαίτερες συνθήκες (κοινωνικές κτλ) και ανάγκες ανάλογα με το είδος του (τύπος
λόγου) (Αγγελόπουλος, σ.1).
Στο

πλαίσιο

του

(εγ)γραμματισμού

εντάσσεται

και

ο

σχολικός

(εγ)γραμματισμός, ο οποίος αφορά τη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης, την
κατανόηση γραμματικών κανόνων, την καλλιέργεια της λογικής σκέψης, την ικανότητα
διαχείρισης και επεξεργασίας αφηρημένων εννοιών, τη διατύπωση υποθετικών
ερωτήσεων και γενικότερα την ανάπτυξη επικοινωνιακών, αλλά και άλλων διανοητικών
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δεξιοτήτων. Το περιεχόμενο και η μορφή του σχολικού (εγ)γραμματισμού εξαρτάται από
τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Π.χ. η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών
στην καθημερινή ζωή, επιβάλλει την ανάπτυξη δεξιοτήτων (εγ)γραμματισμού στις νέες
τεχνολογίες (πληροφορικός (εγ)γραμματισμός κτλ) (Αγγελόπουλος, σ.5).
Ωστόσο,

οι

όροι

π.χ.

Πληροφορικός

(εγ)γραμματισμός,

οπτικός

(εγ)γραμματισμός, οικολογικός (εγ)γραμματισμός, θεατρικός (εγ)γραμματισμός κτλ.,
αφορούν την «ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να χειρίζεται αποτελεσματικά σε
διαφορετικά πλαίσια και για διαφορετικούς σκοπούς τους πόρους που παρέχει ο
αντίστοιχος τομέας» (Ματσαγγούρας (α) 2007, σ.25). Ο σχολικός (εγ)γραμματισμός
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αφορά την ικανότητα των μαθητών/τριων «να διαβάζουν και να γράφουν διαφορετικά
είδη κειμένων του εκπαιδευτικού υλικού και, μέσα από τη διαδικασία (α)
αποκωδικοποίησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης σχολικών κειμένων (β) της
παραγωγής μαθητικών κειμένων ποικίλων ειδών και τύπων, να οικοδομούν τη σχολική
γνώση» (Ματσαγγούρας (α), 2007, σ.25).

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στους πολυ-εγγραμματισμούς. Οι
«πολυεγγραμματισμοί» αφορούν «την ποικιλία των μορφών του κειμένου», που
σχετίζεται με τις εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας (εκτύπωση, ηλεκτρονικό κείμενο
κτλ.), αλλά και με «την ποικιλία των μορφών κειμένου που προκύπτει από την ποικιλία
των γλωσσικών και πολιτιστικών κοινοτήτων.» Στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου
λοιπόν, φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να καταστούν οι μαθητές/τριες ικανοί/ες «να
διαπραγματεύονται

τα

νοήματα

πολύμορφων

και

πολύτροπων

κειμένων.»

(Ματσαγγούρας (α), 2007, σ.66), και τελικά «να αποκτήσουν την ικανότητα να
τροποποιούν, να εμπλουτίζουν και να ανατρέπουν δημιουργικά τις συμβάσεις των
κειμενικών ειδών.» (Ματσαγγούρας (α) 2007, σ.67).
Σύμφωνα με τον κ. Ματσαγγούρα ο σχολικός (εγ)γραμματισμός αποτελεί έναν
εκπαιδευτικό σκοπό ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αφορά τη μαθησιακή και κοινωνική
πορεία του/της μαθητή/τριας. Για την αποτελεσματική του επίτευξη πρέπει να έρθουν σε
δημιουργική αλληλεπίδραση οι γλωσσικοκοινωνικές ικανότητες των μαθητών/τριων με
το εκπαιδευτικό μας σύστημα στο σύνολό του (Παιδαγωγικές θεωρίες, οργάνωση, θεσμοί
και αποτελεσματικότητα), πράγμα που εγείρει αρκετά προβλήματα (Ματσαγγούρας,
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2007, σ.30). Ο σχολικός (εγ)γραμματισμός ορίζεται από την παιδαγωγική βιβλιογραφία
ως «οριζόντιος στόχος όλων των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος»
(Ματσαγγούρας (β), 2007, σ.33).
Οι γλωσσικοκοινωνικές ικανότητες των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές και
ιδιαίτερα κρίσιμες για την ανάπτυξη σχολικού (εγ)γραμματισμού, καθώς όταν τα παιδιά
έρχονται στο σχολείο έχουν συνήθως «εξίσου αναπτυγμένες γλωσσικές γνώσεις αλλά
ταυτόχρονα αρκετά διαφορετικές επικοινωνιακές δεξιότητες.» (Κατή, 2000 4η, σ.263).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαφορετικές συνήθειες ζωής (διαφορετικός τρόπος
ζωής) και οι διαφορετικές παραδόσεις λόγου οδηγούν τα παιδιά στην απόκτηση
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διαφορετικών συνηθειών γλωσσικής επικοινωνίας (Κατή, 2000 4η, σ.264).
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων σχετικά με την
κατάκτηση του σχολικού (εγ)γραμματισμού από τους/τις μαθητές/τριες και την
εμφάνιση

ανισοτήτων.

«Η

κειμενοκεντρική

προσέγγιση

στο

σχολικό

εγγραμματισμό...διέπεται από βασικές αρχές, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για τη
διδακτική πράξη.» και επιδιώκει τη βελτίωση της κατάστασης. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό,
«η σχολικής χρήσης κειμενοταξινομίες και τα κειμενο-γλωσσολογικά χαρακτηριστικά
τους πρέπει να διδάσκονται άμεσα και συστηματικά μέσα στο πλαίσιο φθίνουσας
εξατομικευμένης διδασκαλίας και καθοδήγησης (scafolding) με βάση τις αρχές της
Διαμεσολαβητικής διδασκαλίας...Η διδασκαλία πρέπει να γίνεται με τη λελογισμένη
χρήση της μεταγλώσσας και να επικεντρώνεται κυρίως σε κειμενικά είδη σχολικής
χρήσης.» (Ματσαγγούρας (β), 2007, σ.34).
«Βασική μονάδα για τον προσδιορισμό της εγγραμματοσύνης δεν μπορεί παρά να
είναι το κείμενο, όπως αυτό διαμορφώνεται σε σχέση με το εκάστοτε πλαίσιο
επικοινωνίας.» (Κωστούλη 2003-2004, σ.6). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο
διδακτικό πλαίσιο της ιστορίας, αλλά και του θεατρικού παιχνιδιού, το κείμενο (ιστορικό
ή θεατρικό) αποτελεί βασικό στοιχείο της αντίστοιχης ανάπτυξης (εγ)γραμματοσύνης
από πλευράς των μαθητών/τριων. Επίσης, η προσέγγιση του κειμένου είναι καλό να
γίνεται ως μια «συνεκτικά οργανωμένης και κοινωνικά αναγνωρίσιμης δομής.»
(Κωστούλη, 2003-2004, σ.6).
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Για την «παραγωγή ενός επικοινωνιακά αποτελεσματικού κειμένου» κρίνεται ως
απαραίτητη η κατάκτηση και η χρήση των συμβάσεων που ορίζουν «τη χρήση της
γλώσσας στο κειμενικό επίπεδο», αλλά και του ευρύτερου εξωτερικού-κοινωνικού
περιβάλλοντος (Κωστούλη, 2003-2004, σ.9). Έτσι, για τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικά επικοινωνιακού ιστορικού κειμένου ή θεατρικού κρίνεται απαραίτητη η
κατάκτηση των συμβάσεων που χαρακτηρίζουν την ιστορική και θεατρική γλώσσα
αντίστοιχα, καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο απευθύνονται και αναπτύσσονται.
Ο (εγ)γραμματισμός λοιπόν, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός εκπαιδευτικός
σκοπός, ιδιαίτερα κρίσιμος για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και για τους/τις ίδιους/ες
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τους/τις μαθητές/τριες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω, καθώς δεν μπορώ να
αναπτυχθώ περαιτέρω σ' αυτό το θέμα (ξεφεύγει από τους σκοπούς του πονήματος) «ότι
η κατάκτηση της εγγραμματοσύνης είναι μια δια βίου πραγματούμενη διαδικασία.»
(Κωστούλη, 2003-2004, σ.15).

Σχετικά με τη διδακτική της ιστορίας, για να ορίσουμε τις σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να δεχθούμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία
στρέφεται πλέον στο υποκείμενο της μάθησης που είναι το ίδιο το παιδί (Ρεπούση, 2004,
σ.286).

Όσον αφορά τον/την μαθητή/τρια θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήδη
φέρει ένα σημαντικό φορτίο γνώσεων, πεποιθήσεων, στάσεων, συμπεριφορών και
ιδεολογιών. Ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να μην αγνοεί αυτή την παράμετρο και τη
σημασία που έχει. Η προηγούμενη γνώση που φέρουν τα παιδιά σχετικά με κάποιο θέμα
σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο πρόσληψης της νέας (καινούριας μάθησης). Μάλιστα
φαίνεται οι μαθητές/τριες να αντιστέκονται, όσον αφορά την αντικατάσταση και την
αλλαγή της παλιάς γνώσης από κάποια νέα, που έρχεται σε αντίθεση με αυτήν. Όταν η
νέα γνώση έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη, είναι πιθανό να δημιουργούνται
προβλήματα που αφορούν τον τρόπο σκέψης του παιδιού (επικρατεί σύγχυση).
Όταν όμως είναι σύμφωνη με τη νέα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συνδέσει την
καινούρια πληροφορία με τις εμπειρίες και τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών, έτσι η
καινούρια πληροφορία (νέα μάθηση) οικοδομείται σε «στέρεα θεμέλια» και η σκέψη του
παιδιού εξελίσσεται. Η προηγούμενη γνώση λοιπόν, λειτουργεί ως «φίλτρο» στην
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πρόσληψη της νέας γνώσης. Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη
του/της τις εικόνες και τις αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά όταν έρχονται στο σχολείο και
οφείλει να τις «εκμεταλλευτεί» καταλλήλως (Beck & Dole, Tinzmann & Jones &Pierce
στο Collins & Mangieri, 1992, σ.14-15, 189).
Οι μαθητές/ τριες δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τις νέες γνώσεις, όταν αυτές
δεν συνδέονται με τις προηγούμενες. Εμφανίζεται έλλειψη συνεκτικότητας ή δεν μπορούν
να ενσωματωθούν στις παλαιότερες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τις αξιοποιήσουν.
Η σύνδεση και η συνέχεια των γεγονότων λοιπόν, όπως παρουσιάζεται μέσω της ιστορίας
(κυρίως του σχολικού εγχειριδίου), ίσως να διαστρεβλώνεται στα μάτια των παιδιών,
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ειδικά σε συνάρτηση με τις προηγούμενες γνώσεις. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την
ανάπτυξη της κριτικής, συνθετικής σκέψης και της ουσιαστικής κατανόησης της ιστορίας,
καθώς δημιουργείται σύγχυση (Brophy & VanSledright, 1997, σ.23). Φαίνεται ότι η
ιστορική γνώση είναι αρχικά μια σύνθεση των πρωταρχικών ιδεών, εντυπώσεων που
έχουν τα παιδιά (ακούσει, φανταστεί) για τα ιστορικά γεγονότα, παρά οι ιδέες που
αναπτύσσουν μέσω της επαφής τους με το βιβλίο στην τάξη (Brophy & VanSledright,
1997, σ.251-252).

Τα παιδιά φαίνεται πως τείνουν να μαθαίνουν πληρέστερα μέσα από μια ολιστική
προσέγγιση παρά μέσα στο πλαίσιο ενός μόνο αντικειμένου (μαθήματος). Η μέθοδος
project (αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να είναι μια θεατρική παράσταση, που να
απορρέει από μια διαδικασία θεατρικού παιχνιδιού) συχνά αποτελεί την ιδανική μέθοδο
της παρουσίασης ιδεών, γνώσεων κτλ. μέσα από μια μορφή που έχει νόημα για το παιδί
(Pluckrose, 1991, σ.8).
Η ιστορική εκπαίδευση που μπορεί να λάβει ένα παιδί και η ιστορική μάθηση
γενικότερα που μπορεί να επιτευχθεί, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε,
καθώς το παρελθόν μπορεί να «ανακαλυφθεί» σε οποιοδήποτε μέρος οποιαδήποτε
στιγμή. Αυτό μάλιστα, ίσως να δημιουργεί πρόβλημα σε ένα δάσκαλο που θέλει να διδάξει
ιστορία, καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τις αντιλήψεις που δημιουργούνται στα παιδιά
σχετικά με την ιστορία (περίπτωση τυχαίας μάθησης) (Pluckrose, 1991, σ.5).
Πρόκειται λοιπόν, για μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης. Η άτυπη εκπαίδευση
γενικότερα αναφέρεται στη μάθηση που πραγματοποιείται έξω από το συγκροτημένο,
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επίσημο δίκτυο εκπαίδευσης και τις δραστηριότητες που είναι βασισμένες στη λειτουργία
της τάξης. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η μάθηση να συμβαίνει κάτω από όχι συνηθισμένες
συνθήκες. Αν και δεν αποκλείεται η άτυπη μάθηση να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μέσα
σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Συνήθως είναι εμπειρική, οι μαθητευόμενοι/ες εμπλέκονται
ενεργητικά μ’ αυτήν και συσχετίζεται με την επιθυμία τους να μάθουν. Βασικό της
χαρακτηριστικό είναι ότι ο έλεγχος της μάθησης στηρίζεται κυρίως στα χέρια του/της
μαθητευομένου/ης (Marsickand &Watkins 1990, σ.6-8, 12).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης
(αλλά και στο πλαίσιο της επίσημης-τυπικής) εντάσσεται και η τυχαία εκπαίδευση-
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μάθηση. Έτσι, ενώ η άτυπη μάθηση μπορεί να συμπεριλάβει πολλές καταστάσεις έξω από
την τάξη, οι οποίες δεν είναι σχεδιασμένες με κάθε λεπτομέρεια, (μπορεί όμως να είναι
οργανωμένες ή και προσχεδιασμένες ως ένα βαθμό). Η τυχαία μάθηση ποτέ δεν μπορεί να
είναι σκόπιμη και σπάνια μπορεί να δηλωθεί και να εκφραστεί με σαφήνεια. Συνήθως είναι
συμπτωματική και εμφανίζεται στο πλαίσιο κάποιας άλλης δραστηριότητας. Η τυχαία
μάθηση είναι πάντα περιορισμένη και εξαρτημένη από τη φύση του θέματος που προκαλεί
τη δημιουργία της. Πολλές φορές, ακόμη και το ίδιο το άτομο που έχει «υποστεί» αυτή
τη μορφή μάθησης, μπορεί να μην γνωρίζει (συνειδητά) ότι έχει κατακτήσει τις
δεξιότητες που εκφράζει (καθώς αυτού του τύπου η μάθηση είναι συνήθως
«υπονοούμενη»). Ο βαθμός επίγνωσης της κατάκτησης των νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων, εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου να την αντιληφθεί (Marsickand &
Watkins 1990, σ.7-8).
Ο σχηματισμός των αντιλήψεων (και των γνώσεων) κρίνεται ως ιδιαίτερα
σημαντικό να στηρίζεται στις προσωπικές εμπειρίες των μαθητευομένων. Εμπειρίες χωρίς
αντιλήψεις (θεωρία) είναι τυφλές, και αντιλήψεις (έννοιες-ιδέες) χωρίς εμπειρίες είναι
κενές (Pluckrose, 1991, σ.13-14). Η ενεργητική μάθηση όταν συνδυάζεται με τα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του/της μαθητευομένου/ης, έχει νόημα καθώς, κάποιος/α
που μαθαίνει έξω από το φυσικό περιβάλλον (όπου μπορεί να κάνει χρήση της νέας
γνώσης άμεσα), ενώ μπορεί να δείχνει ότι έχει κατακτήσει τις νέες γνώσεις που διδάχθηκε
ωστόσο, στο τέλος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να
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τις μεταφέρει στο πραγματικό-φυσιολογικό χώρο εργασίας (να κάνει δηλαδή χρήση της
γνώσης στην πράξη) (Marsickand & Watkins, 1990, σ.4).
Το θεατρικό παιχνίδι, όπως είδαμε παραπάνω, έρχεται για να κάνει τη μάθηση
ενεργητική, να προσδώσει βιωματικό χαρακτήρα, να δημιουργήσει εμπειρίες στα παιδιά
κι έτσι, να αποδώσουν στην πράξη το τι μαθαίνουν μέσα από τα ενδιαφέροντα τους,
δηλαδή το παιχνίδι κ.α. (Κουρετζής 1990,1991, Παπαγεωργίου 2002, Σέργη 1987,
Neelands 1998 10η, Faure & Lascar 2001 3η ).
Για να κατανοήσουμε ουσιαστικά την ιστορία (ιστορική γνώση), θα πρέπει να
είμαστε σε θέση να διακρίνουμε και να εξηγήσουμε το που βασίζονται και στηρίζονται οι
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κρίσεις μας για τα ιστορικά γεγονότα. Επίσης, οι εξηγήσεις απαιτούν διορατικότητα
σχετικά με τις αιτίες και τις πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος. Η ενασχόληση με
διάφορες ερμηνείες, έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια του/της εκπαιδευτικού να
εμπλέξει τους/τις μαθητές/τριες με την ιστορική κατάσταση και τα αποτελέσματα που
επηρέασαν την έκφραση μιας συμπεριφοράς (παρελθόντα γεγονότα) (Nichol & Dean,
1997, σ.44).

Η ιστορική μάθηση που συνεπάγεται την κατανόηση της χρονολόγησης, της
συνέχειας και της αλλαγής, της αιτίας και του αποτελέσματος, της αξιολόγησης ενός
στοιχείου, τον σκεπτικισμό, να μπορέσει να κατανοήσει πως ένιωθαν και λειτουργούσαν
οι άνθρωποι του παρελθόντος, μπορεί να αναπτυχθεί από μη συγκεκριμένα σημεία
(χρόνου και χώρου). Αυτό δεν μπορεί να μείνει στην τύχη. Για παράδειγμα οι ιστορίες
μιας γιαγιάς ή ενός παππού στο εγγόνι τους, μπορούν να διαμορφώσουν και να
δημιουργήσουν ιστορικές αντιλήψεις στο παιδί (Pluckrose, 1991, σ.14)
Ο/η δάσκαλος/α θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή την τυχαία
μάθηση και τις αντιλήψεις που δημιουργούνται στα παιδιά έξω από το σχολείο. Για
παράδειγμα, η παρουσίαση της ιστορίας μέσα από την τηλεόραση (εκπομπές, σειρές,
ταινίες κτλ), παρέχει στον/στην δάσκαλο/α μια μεγάλη ποικιλία για θέματα προς
συζήτηση με τα παιδιά. Αρκετά παιδιά θα έχουν συλλέξει κάποιες πληροφορίες από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο τρόπος και ο βαθμός κατανόησης των πληροφοριών
αυτών, μπορεί να διερευνηθεί μέσα από μια συζήτηση στην τάξη. Όταν τα παιδιά
αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση να συζητούν μέσα στην τάξη για την ιστορία και το
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παρόν, η συνεχής κουβέντα για την ιστορία-παρελθόν γίνεται πιο κατανοητή και εύκολη.
Ειδικά αν εξετάζονται (με κατάλληλα διατυπωμένες ερωτήσεις από τον/την
εκπαιδευτικό) θέματα της επικαιρότητας, εκφράζονται στοχασμοί και κρίσεις στους
τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες παρουσιάζονται και εξετάζεται η πιθανότητα
προκαταλήψεων (Pluckrose, 1991, σ.48).
Η αυτοπεποίθηση, όπως είδαμε και προηγουμένως, είναι μια δεξιότητα που
μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά μέσα από μια διαδικασία θεατρικού παιχνιδιού. Επίσης,
όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, προκύπτουν αφορμές και θέματα για τη
δημιουργία και την οργάνωση θεατρικού παιχνιδιού. Συζήτηση και θέματα ενδιαφέροντος
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των ίδιων των παιδιών αποτελούν τη βάση για το θεατρικό παιχνίδι (Κουρετζής
1990,1991, Παπαγεωργίου 2002, Σέργη 1987, Neelands 1998 10η, Faure & Lascar
2001 3η ).

2.2 Ιστορία. Σχέση με Αφήγηση, Μνήμη, Θ.Π.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ιστορικού (εγ)γραμματισμού κρίνεται ως ιδιαίτερα
σημαντική, η ανάπτυξη αφηγηματικής κατανόησης και ικανότητας που αφορά «(α) την
προσέγγιση

της

αφηγηματικής

φυσιογνωμίας

της

ιστορικής

αφήγησης,

τη

συνειδητοποίηση της αφηγηματικής ποικιλίας, της δυνατότητας να ερμηνευθεί το
παρελθόν με διαφορετικούς τρόπους και τον εντοπισμό της ερμηνευτικής οπτικής γωνίας,
(β) την τοποθέτηση των γεγονότων στο ιστορικό τους πλαίσιο και (γ) την ικανότητα
παραγωγής κειμένου ιστορικής σύνθεσης ή συμπερασματικού κειμένου.» (Ρεπούσης στο
Ματσαγγούρας (α), 2007, σ.404).
Η αφήγηση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και «αποδοτικούς»
τρόπους που χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός για να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες
του/της ιστορική κατανόηση. Η ιστορία (ιστορική γνώση) έχει «φτιαχτεί», ως ένα
βαθμό, από την αφήγηση ιστοριών. Ο/η δάσκαλος/α κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να
είναι σε θέση να παράγει και να παρουσιάζει ιστορίες μέσα στην τάξη (Nichol & Dean,
1997, σ.82).
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Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η αφήγηση συνιστά το κέντρο της
ιστοριογραφίας. Επισημαίνεται όλο και περισσότερο η σημασία μιας πιο «λογοτεχνικής»
και «αισθητικής» πορείας, που θα ξεδιπλώνει με έναν αφηγηματικό τρόπο τα διάφορα
ιστορικά γεγονότα και θα αναδεικνύει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της επιστήμης της
ιστορίας (Jőrn Rűsen, 1990).
Παρολαυτά, η «αφήγηση της ιστορίας» είναι δυνατό να έχει και αρνητικές
συνέπειες, καθώς οι μαθητές/τριες φαίνεται να εξισώνουν την ιστορία (ιστορική
επιστήμη), με την αφήγηση και τη διήγηση ιστοριών. Αυτό μπορεί να προσωποποιήσει τα
ιστορικά γεγονότα και να δημιουργήσει εσφαλμένες αντιλήψεις στα παιδιά. Οι
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δάσκαλοι/ες καλό είναι να είναι προσεκτικοί/ες με αυτό το θέμα και να βοηθήσουν τα
παιδιά να αντιληφθούν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα ιστορικά κείμενα που
παρουσιάζουν φανταστικές ιστορίες και σ’ αυτά που παραθέτουν ιστορικά γεγονότα
(επιστημονικές εργασίες) (Brophy & VanSledright, 1997, σ.19, 263).
Φαίνεται μάλιστα, ότι ο τρόπος γραφής και αφήγησης της ιστορίας, αλλά και η
παρουσίαση ιστορικών γεγονότων σε λογοτεχνικά κείμενα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία συλλογικής συνείδησης (πολιτιστικής και ιστορικής). Συγγραφείς που
θέλουν να υπερασπίσουν μειονότητες σε σχέση με τις επικρατούσες ιδεολογίες και
κυρίαρχες τάξεις, χρησιμοποιούν μια αφηγηματική μεταγλώσσα που βρίσκεται ανάμεσα
στο κείμενο και τον αναγνώστη, παρέχοντας «ένα παράθυρο από λέξεις» για να
αλλάξουν την σχέση του αναγνώστη με το τι θεωρεί πραγματικό. Έτσι, τέτοιοι/ες
συγγραφείς αποδομούν την παραδοσιακή αφηγηματική μεταγλώσσα, για να
δημιουργήσουν εναλλακτικά μοντέλα (αφήγησης). Η ανάμνηση (ενός γεγονότος), που
διασώζεται μέσω της συλλογικής μνήμης, σημείο εκκίνησης αυτών των συγγραφέων, είναι
μια διαδικασία αποκατάστασης και προστασίας ενός παρελθόντος συχνά αποσιωπημένου
από την κυρίαρχη κουλτούρα (Terry Dehay στο Amritjit Singh, Joseph T. Skerrett, Jr.,
Robert E. Hogan, 1994, σ.26-44).
«Η αφήγηση (narrative) δρα μέσα στις ζωές μας ως οργανωτική δομή...Οι
στιγμές μας φωτίζονται από την ιστορία που διηγούμαστε για το παρελθόν μας και από
αυτή που διηγούμαστε για το μέλλον μας...κατανοούμε την εμπειρία του δράματος μέσα
από την αναφορά στη μνήμη/προσωπική ιστορία μας.» (Somers, 2000, σ. 5).
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Μέσα σε μια κοινωνία είναι δυνατόν να υπάρχουν (και συνήθως υπάρχουν) δύο ή
και τρεις ιστορίες. Η επίσημη ιστορία, η θεσμοθετημένη «αντι-ιστορία», η οποία είναι
δυνατόν να «συγχωνευθεί» με την τρίτη ιστορία, την ατομική ή συλλογική μνήμη,
δηλαδή τις αντιλήψεις που επικρατούν σε μια κοινωνία-ομάδα που στηρίζεται κυρίως στις
παραδόσεις. Η θεσμοθετημένη αντι-ιστορία, που έρχεται σε αντίθεση με την τυπική
επίσημη ιστορία που δέχεται η κυρίαρχη τάξη,

είναι συνήθως η ιστορία των

«ηττημένων» (Ferro, 2001, σ.377-381).
«Στην ιστορία κυριαρχούν αυτές οι δύο ιστορικές εστίες, όπου αναμειγνύονται
βεβαιότητες και ψευδαισθήσεις, χωρίς όμως ποτέ να εγκαθιδρύουν μια μοναδική
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επιστημονική αλήθεια, στην οποία θα μπορούσαμε να βασιστούμε όλοι μας...Η
δυνατότητα να συνυπάρχουν, δηλαδή να συγκρούονται, πολλές ιστορικές παραδόσεις
αποτελεί ίδιον της ελευθερίας...θα ήταν εξίσου παραπλανητικό και παράλογο αν
αγνοούσαμε τις ιστορίες αυτές, διότι και αυτές μετέχουν στο πραγματικό, όπως οι
πεποιθήσεις των ανθρώπων, η θρησκευτική τους πίστη ή η εξουσία.» (Ferro, 2001,
σ.381).

Ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορικοί σκέφτονται για την ιστορία και οι μέθοδοι
εργασίας τους, είναι ένα προϊόν συμβάσεων και μια κατασκευή που εκφράζει τις
σύγχρονες και κυρίαρχες επιστημολογικές τάσεις και απόψεις. Έτσι, όταν η ιστορία παύει
να μεταφέρεται και να κατασκευάζεται μέσα σε κείμενα, κρίνεται αναγκαίο να
λαμβάνονται υπ’ όψη οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το κάθε μέσο για να την
αναπαραστήσει (Rosenstone, 2001 4η, σ.11). Για παράδειγμα, «μια κινηματογραφική
ταινία με ιστορικό θέμα αποτελεί ερμηνεία της ιστορίας». Δύο δημιουργοί μπορεί να
έχουν τελείως διαφορετική άποψη και να παρουσιάσουν τελείως διαφορετικά το ίδιο
ακριβώς θέμα (Burke, 2003, σ.201-203). Το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την
παρουσίαση της ιστορίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα (ή και ως ένα βαθμό να
απαιτηθεί) να καταφύγουν π.χ. οι δημιουργοί μιας ταινίας σε αναχρονισμούς. Οι
αναχρονισμοί μ’ αυτήν την έννοια μπορεί να είναι αναγκαίοι για να μπορέσουμε να
κατανοήσουμε το παρελθόν στο παρόν (Burke, 2003, σ.204).
Η ικανότητα να μπορούν τα παιδιά να κάνουν συσχετίσεις του παρελθόντος με το
παρόν τους, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ανάπτυξης ιστορικού (εγ)γραμματισμού
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από πλευράς των μαθητών/τριων. Για να συμβεί αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό να
δημιουργηθεί ένα διδακτικό περιβάλλον που «(α) λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες, το
νοητικό προϋπάρχνον και τις συλλογικές αναπαραστάσεις των παιδιών, (β) συνδέει το
τοπικό, οικογενειακό, εθνοτικό περιβάλλον με το υπο πραγμάτευση ιστορικό παρελθόν
και (γ) επιχειρεί διασυνδέσεις με το σημερινό κόσμο.» (Ρεπούση στο Ματσαγγούρας
(α) 2007, σ.406-407). Τα παραπάνω είναι δυνατό να επιτευχθούν και στο πλαίσιο του
θεατρικού παιχνιδιού. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, π.χ. η λειτουργία της συγκλήτου
στην αρχαία Ρώμη συσχετίζεται με τη λειτουργία του κοινοβουλίου και το θέμα της (η
κατασκευή ενός δρόμου) αφορά την τοπική ιστορία της περιοχής όπου ζουν οι
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μαθητές/τριες.
Βασική διάκριση λοιπόν στους τρόπους με τους οποίους λέγεται μια ιστορία είναι:
η αφήγηση, η κατασκευή επιχειρηματολογίας, η περιγραφή και η έκθεση (ερμηνεία και
παρουσίαση αποτελεσμάτων). Βασικό χαρακτηριστικό της (παραδοσιακής) αφήγησης,
είναι η χρονική λογική της παρουσίασης των γεγονότων, είτε εξωτερικά (κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης της παρουσίασης ενός κειμένου, μιας ταινίας, ενός έργου), είτε
εσωτερικά (η αλληλουχία των γεγονότων που συνιστούν την πλοκή) (Chatman, 1993 2η,
σ.6, 9).

Στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού η συζήτηση και η αφήγηση παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο. Όπως είδαμε πιο πάνω ανάμεσα στα τέσσερα βασικά «είδη» δραματικής
δράσης εντάσσεται και η αφηγηματική δράση, μέσω της οποίας υπάρχουν συγκεκριμένες
συμβάσεις που ορίζουν τον τρόπο αφήγησης της ιστορίας (μέσω του Θ.Π.). Αυτές
μπορούν να σχετίζονται είτε με την εισαγωγή των παιδιών στο θέμα (χρήση αφήγησης),
είτε με την εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας (του Θ.Π.), είτε με το τι συμβαίνει πίσω από
τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Θ.Π. (δράση). Όπως επίσης ανέφερα παραπάνω,
υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούν να επηρεάσουν και να προσδιορίσουν την
κατασκευή και τη λειτουργία της αφήγησης στο πλαίσιο του Θ.Π. (βλ. παραπάνω)
(Neelands, 1998 10η, σ.6, σ.21, σ.53).
Το θέατρο άλλωστε χαρακτηρίζεται ως αφηγηματικό είδος, όπως είναι οι ταινίες
και οι ιστορίες (story), στο οποίο η «περιέργεια» (ενδιαφέρον) σχετικά με την πλοκή
του έργου και η αίσθηση της επικείμενης δράσης λειτουργούν ως βασικά κίνητρα για
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όσους παίζουν ή παρακολουθούν το δραματικό περιστατικό (δράμα, Θ.Π. κτλ)
(Neelands, 1998 10η, σ.6).
Επίσης, όπως και τα άλλα αφηγηματικά είδη, έτσι και το θέατρο σχηματοποιεί και
αναπαριστά θέματα από την ανθρώπινη εμπειρία, όπως και κοινωνικές αντιλήψεις. Η
επιτυχία μιας θεατρικής δραστηριότητας κρίνεται εν μέρει από το κατά πόσο «ικανά»
(αποτελεσματικά) έχει καταφέρει να θέσει μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο φανταστικών περιστάσεων, καταστάσεων και χαρακτήρων.
Ακόμη, το θέατρο πυροδοτεί παρόμοιους ψυχολογικούς μηχανισμούς με άλλα
αφηγηματικά είδη όπως το μυθιστόρημα, η ποίηση και οι ταινίες. Με άλλα λόγια,
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τιθασεύει τη στοιχειώδη (βασική), φυσική και αυθόρμητη ικανότητα του ανθρώπου να
φτιάχνει και να λέει ιστορίες, ιστορίες που λέγονται με λόγια και εικόνες, που βοηθάνε
τον αφηγητή να αποδώσει με σύμβολα την αίσθηση που έχει για τον κόσμο και έτσι το
κοινό να δει και να ακούσει τον κόσμο από μια άλλη οπτική.

Για να δημιουργηθούν ιστορίες ή για να «αναπαρασταθεί η εμπειρία», οι
θεατρικές συμβάσεις αξιοποιούν και άλλες συμβάσεις που είναι κοινές και με άλλα
καλλιτεχνικά είδη, καθώς επίσης και διαστάσεις που είναι μοναδικές στο θέατρο
(Neelands, 1998 10η, σ.59).

Π.χ. Η γλώσσα χρησιμοποιείται και σε άλλα καλλιτεχνικά είδη, όμως πέρα από την χρήση
των λέξεων όπως και τη συμβολική χρήση των λέξεων, το θέατρο αξιοποιεί και
εξωγλωσσικά στοιχεία.

Η σημασία και η σχέση με τον χρόνο, που επίσης παρατηρείται και σε άλλα αφηγηματικά
είδη αποτελεί κομβικό σημείο σχετικά με τη θεατρική μορφή. Στη λογοτεχνία η αφήγηση
μερικές φορές ακολουθεί τη φυσική, χρονολογική σειρά των γεγονότων, αλλά επίσης
χρησιμοποιεί συμβάσεις που κατακερματίζουν και διαστρεβλώνουν-παραμορφώνουν τη
φυσική αλληλουχία (χρήση FlashBack, foreward, επιστολές, αφηγητής-σχολιαστής σε
τρίτο πρόσωπο κ.α.). Αντίστοιχη είναι και η λειτουργία του χρόνου στο θέατρο. Η
ουσιαστική διαφορά (ιδιαιτερότητα) με το θέατρο σχετίζεται με το γεγονός ότι η δράση
για τον θεατή και τον ηθοποιό συμβαίνει στο «εδώ και τώρα» (σε αντίθεση με την
λογοτεχνία, που συνήθως αναφέρεται σε παρελθόντα γεγονότα και η δράση έχει
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συντελεστεί). Το θέατρο είναι ζωντανό και ταυτόχρονα παροδικό και εφήμερο, δεν είναι
μόνιμο-παγιωμένο (κάθε μέρα είναι διαφορετική) όπως οι ταινίες κτλ.
Σε σχέση με τον χώρο, υπάρχουν συγκεκριμένες συμβάσεις που επικεντρώνονται στη
συμβολική του αξιοποίηση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νοήματα (σχέσεις χαρακτήρων,
συμβολισμοί κτλ.), με διάφορες κινήσεις, χορό, οργάνωση του χώρου-οπτικά ερεθίσματα.
Μάλιστα, στα σενάρια (θεατρικά κείμενα) δίνονται οδηγίες για την αξιοποίηση του
χώρου. Στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού η αξιοποίηση του χώρου γίνεται πιο
διαισθητικά, διατηρείται όμως η βασική σύμβαση: θεατές-ηθοποιοί.
Όσον αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση το θέατρο είναι μια συλλογική και κοινωνική
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μορφή τέχνης (όπως και ο χορός, η μουσική κτλ.). Εξαρτάται από τη δημιουργική
συνεργασία ηθοποιών, θεατών, συγγραφέων, τεχνικών, σχεδιαστών, σκηνοθετών. Η
σχέση αυτή αναδεικνύεται σε δύο επίπεδα (διαστάσεις), στο πραγματικό (συζήτηση,
σχεδιασμός, οργάνωση και επιθεώρηση) και το συμβολικό. Πάνω στη σκηνή ο ηθοποιός
έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματική και τη συμβολική διάσταση, καθώς πρέπει να
δημιουργήσει το πραγματικό επίπεδο μέσω του συμβολικού (τις διάφορες θεατρικές
συμβάσεις).

Σχετικά με τη μάθηση, η λειτουργία του θεάτρου (καλλιτεχνική διαδικασία σε εξέλιξη) ως
μαθησιακού μέσου στηρίζεται στη συνειδητή εμπλοκή των μαθητών/τριων και στην
κριτική πραγμάτωση των σχέσεων που δημιουργούνται ανάμεσα στο περιεχόμενο του
δράματος-Θ.Π. (θέματα της ανθρώπινης εμπειρίας) και στις συμβάσεις που συνδέουν
αυτά τα θέματα. Έτσι, η γνώση των συμβάσεων (λειτουργία Θ.Π., έχουν παρουσιαστεί
παραπάνω) είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική μετατροπή της ανθρώπινης
εμπειρίας και των κοινωνικών συμβάσεων σε αντικείμενα μάθησης, κατά τη διαδικασία
του Θ.Π. (Neelands, 1998 10η, σ.59-62).
Βασικός σκοπός κατά τη διάρκεια ενός project Θ.Π., που στηρίζεται σε κείμενο
π.χ. «Οδύσσεια» του Ομήρου, ήταν τα ίδια τα παιδιά να μάθουν να αφηγούνται και να
χειρίζονται τον αφηγηματικό λόγο. Επίσης, να μπορέσουν να διακρίνουν τον
δραματουργικό μύθο του έργου και να καταστούν σε θέση, μέσω ενός ερεθίσματος να
δημιουργήσουν μια δική τους ιστορία (Μώρου, 2002, σ.4).
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι για τη μεταγραφή ενός αφηγηματικού
κειμένου σε δραματικό «αφαιρούμε τα περιγραφικά, αφηγηματικά στοιχεία και
μεγιστοποιούμε τα δραματικά, το διάλογο, τη δράση των προσώπων, τονίζουμε τις
συγκρούσεις, εντείνουμε τη σύνθεση της πλοκής, ώστε το ενδιαφέρον, η δραματικότητα
να γίνεται πιο μεγάλη. Αλλά και τα αφηγηματικά στοιχεία, όπως και η χρήση αφηγητή
μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα, ώστε να αναδειχθεί ο δραματικός χαρακτήρας του
κειμένου.» (Μώρου, 2002, σ.11).
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2.3 Διδακτική της ιστορίας και Θ.Π.
Ο/η εκπαιδευτικός σύμφωνα με τους Brophy & VanSledright οφείλει να είναι
ενημερωμένος και να εκθέτει τα παιδιά σε μια ποικιλία πηγών που φέρουν ιστορικές
πληροφορίες. Να τους προσφέρει τη δυνατότητα να ερευνήσουν, να συνθέσουν, να
επικοινωνήσουν με τα ευρήματά τους και να μάθουν από προφορικές ιστορίες ή από
βιογραφίες, να διαβάσουν ιστορικά μυθιστορήματα και ιστορικά εγχειρίδια κτλ. Ακόμη,
κρίνεται απαραίτητο να είναι προσεκτικός/η, ώστε οι πηγές να είναι ιστορικά ακριβείς
και να μην προωθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να
έχει το νου του/της, οι πηγές αυτές να μην φορτίζουν συναισθηματικά την ιστορία με
τέτοιο τρόπο, ώστε να υποθάλπεται η δημιουργία ιστορικής συνείδησης. Οι
μαθητές/τριες θα πρέπει να τις συγκρίνουν και να τις αξιολογούν (τις πηγές) σε σχέση με
τα σχολικά τους βιβλία (Brophy & VanSledright, 1997, σ.263).
Κρίνεται καλό να μην παραβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης της ιστορίας με άλλα
γνωστικά αντικείμενα όπως τη γεωγραφία, τα μαθηματικά, τα θρησκευτικά, την γλώσσα
κτλ Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και να δείξει στους/στις μαθητές/τριες την
στενή σχέση των μαθημάτων. Ωστόσο, ο/η δάσκαλος/α είναι απαραίτητο να έχει το νου
του/της, ώστε να μην «θάβεται» η ιστορία σε σχέση με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα
(Pluckrose, 1991, σελ.8). Αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί και στο πλαίσιο του
θεατρικού παιχνιδιού. Να μην υποσκελιστεί η ιστορία, κάποιο άλλο σχολικό αντικείμενο
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(π.χ. γεωγραφία, γλώσσα κτλ), αλλά και η χαρά και η δημιουργικότητα που, όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, προσφέρει το θεατρικό παιχνίδι ως δραστηριότητα.
Η βόλτα στην πόλη, μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία, ώστε να προκληθεί
μια συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά και τον/την εκπαιδευτικό. Μέσα από τον περίπατο και
τη συζήτηση αυτή, μπορεί να προκληθεί «τυχαία» μάθηση στα παιδιά, σχετικά με
ιστορικά θέματα που αναδεικνύουν την ιστορική συνέχεια, αλλά και με θέματα που
σχετίζονται με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η γλώσσα, η γεωγραφία, τα μαθηματικά,
η φυσική, τα καλλιτεχνικά κτλ. (Pluckrose, 1991, σ.7-8).
Τα παιδιά είναι ικανά να συνδιαλεγούν με το παρελθόν πιο αποτελεσματικά, αν
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βρεθούν σε μέρη όπου υπάρχουν άμεσα ιστορικά στοιχεία, πολύ περισσότερο απ’ όταν
«εκτίθενται» στην ιστορία μόνο μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Για να πετύχει αυτή η
επαφή των παιδιών, θα πρέπει όλοι/ες (μαθητές/τριες και δάσκαλος/α) να είναι
ικανοί/ες να αποκοπούν από τον παρόντα χρόνο και τις εικόνες, αντιλήψεις και αισθήσεις
που φέρει, έτσι ώστε η αξιολόγηση του παρελθόντος να γίνει (όσο είναι δυνατό) έξω από
τις προκαταλήψεις και προσδοκίες της εποχής μας (αποφυγή αναχρονισμών) (Pluckrose,
1991, σ.33). Η ευελιξία και ο σωστός σχεδιασμός της διδασκαλίας, σύμφωνα με τον
Pluckrose, πρέπει να είναι ένα από τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του/της
εκπαιδευτικού (Pluckrose, 1991, σ.43).

Το θεατρικό παιχνίδι δεν περιορίζεται ως προς τον χώρο, ως προς το που δηλαδή
θα πραγματοποιηθεί. Μπορεί να πραγματοποιηθεί παντού και να γίνουν πολλών ειδών
συνδέσεις (Somers, 2007, σ.5). Η μελέτη της οικογενειακής ιστορίας (με φωτογραφίες,
ιστορίες κτλ.), από το ίδιο το παιδί (συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων), μπορεί να το
βοηθήσει να αντιληφθεί ως ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ιστορικοί.
Ακόμη, μπορεί να το βοηθήσει ώστε να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο «πρέπει» να
βλέπει το παρελθόν. Να αντιληφθεί, ότι και ο παππούς με την γιαγιά του ήταν κάποτε
παιδιά (όπως και κάθε ανθρώπινο ων), να δει τη συνέχεια με τη δική του ζωή και να
αντιληφθεί τη σχέση με την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Να συνειδητοποιήσει ότι το
παρελθόν υπήρξε και είναι αληθινό (Pluckrose, 1991, σ.52-54). Επίσης, είναι δυνατό στο
πλαίσιο αυτό το παιδί (με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού) να δημιουργήσει
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θεατρικό παιχνίδι κάνοντας χρήση των ευρημάτων του και αξιοποιώντας τις προσωπικές
του εμπειρίες.
Η μελέτη της τοπικής ιστορίας, σχεδιασμένη και εκφρασμένη με ευαισθησία,
επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να συλλέξουν υλικό που να
σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών/τριών τους. Μέσα από την
αλληλεπίδραση με το παρελθόν, τα παιδιά καταφέρνουν να εκτιμήσουν το παρόν τους. Η
μελέτη της τοπικής ιστορίας και σε συνδυασμό με τη μελέτη της οικογενειακής ιστορίας,
προκαλούν συναισθήματα ικανοποίησης στο παιδί, που σχετίζονται με την ανακάλυψη ότι
τα ίδια και οι οικογένειες τους αποτελούν μέρος της κοινωνίας του παρελθόντος και του
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παρόντος. Και έτσι, λίγο-λίγο να «ξεμπερδεύουν» τα υπονοούμενα, πίσω από αυτά που
βλέπουν (Pluckrose, 1991, σ.66-67).

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αφορούν την προσέγγιση της
οικογενειακής ιστορίας, δυσκολίες που εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν
στην κάθε τάξη ξεχωριστά και ο/η εκπαιδευτικός είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τις
λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη του/της. Τέτοια προβλήματα σχετίζονται με την οικογενειακή
κατάσταση των παιδιών (μορφή οικογένειας, μειονοτική ή περιθωριοποιημένη,
αποκλεισμένη κτλ). Επίσης, μπορούν να ανακύψουν ερωτήματα και θέματα όπως για
παράδειγμα σχετικά με τον εμφύλιο (θέμα που μπορεί να φέρει τον/την δάσκαλο/α σε
δύσκολη θέση). Τέλος, είναι πιθανό να προκληθεί στο παιδί έντονη συναισθηματική
φόρτιση, που πολλές φορές μπορεί να είναι ασύμβατη με την καλλιέργεια ιστορικής
σκέψης και συνείδησης (Ρεπούση, 2002-2003, σ.260).
Η οικογενειακή ιστορία και η τοπική ιστορία μπορεί λοιπόν, να αποτελέσει μια
πολύ καλή αφορμή για να συνδεθεί το θεατρικό παιχνίδι με προσωπικές ιστορίεςεμπειρίες του παιδιού, και έτσι να εκφραστεί γνήσια και με ειλικρίνεια.
Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Η πρώτη σχετίζεται
με την ανάδειξη και σύνδεση του συγκεκριμένου τόπου με την γενική ιστορία, μέσω ενός
μνημείου, ενός εθνικού ήρωα κτλ. Η δεύτερη σχετίζεται με την ανάπλαση του
παρελθόντος στο συγκεκριμένο τόπο και την εισαγωγή των μαθητών/ τριων σε μεθόδους
ιστορικής έρευνας και αναζήτησης (αυτό επιτυγχάνεται και στην πρώτη περίπτωση). Η
τρίτη περίπτωση αφορά τη σύνδεση της τοπικής ιστορίας και της ιστορίας γενικότερα με
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περιβαλλοντικά (και πολιτιστικά) προγράμματα (Ρεπούση, 2002-2003, σ.257). Οι
προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας γίνεται φανερό ότι μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το
θεατρικό παιχνίδι, είτε ως μια πορεία αναζήτησης, είτε ως ένα αποτέλεσμα-παρουσίαση
των πορισμάτων της έρευνας (π.χ. μια θεατρική παράσταση) είτε με το να συνδυαστούν
τα παραπάνω.
Ένα τέτοιο παράδειγμα θεατρικού project παρουσιάζεται από τον κ. John Somers
και έλαβε χώρα στο Exwick στα βορειοδυτικά του Exeter. Στο πλαίσιο αυτού του project
συμμετείχε μεγάλο μέρος της κοινότητας. Πρόκειται για Community theatre, καθώς
αφορά και ενεργοποιείται και η υπόλοιπη κοινότητα, πέρα της σχολικής. Επίσης,
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σημαντικός είναι ο ρόλος του θεάτρου στη δημιουργία κοινοτικής ταυτότητας και
συνοχής, καθώς το θέατρο απεικονίζει μια δυναμική

διερεύνηση και έκθεση των

προσδιοριστικών αφηγήσεων της κοινότητας (Somers, 2007, σ.1,3-4,8).
Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι η μελέτη της τοπικής ιστορίας
είναι επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα θέματα και έχει μικρό βαθμό γενίκευσης (σύνδεση
με την ευρύτερη εθνική ιστορία). Γι’ αυτό υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να μπερδευτούν
(σε σχέση με την εθνική ιστορία), ο/η εκπαιδευτικός κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό να
είναι πολύ προσεκτικός/η όταν ασχολείται με ένα τέτοιο θέμα (Pluckrose, 1991, σ.76).
Ένας άλλος κίνδυνος που εμφανίζεται με τη μελέτη και έρευνα της τοπικής ιστορίας έχει
να κάνει με το γεγονός ότι «το υποκείμενο της έρευνας (π.χ. παιδί) ταυτίζεται
συναισθηματικά με τον τόπο του και οδηγεί σε μια εξιδανίκευση του παρελθόντος»
(Ρεπούση, 2002-2003, σ.250).
Στο θεατρικό παιχνίδι θέλουμε το παιδί να γνωρίσει τη συναισθηματική
κατάσταση του ήρωα, όχι όμως αυτό να το εμποδίσει να έχει καθαρή σκέψη και κρίση.
«Τεχνικές προσέγγισης της Τοπικής Ιστορίας δεν θα πρέπει να θεωρηθούν μόνο η
αναζήτηση πηγών, η έρευνα αρχείων, η μελέτη περίπτωσης, η μελέτη πεδίου, η ανάγνωση
φωτογραφιών και αεροφωτογραφιών, η αξιοποίηση οπτικοακουστικών ή ηχητικών
ντοκουμέντων, η ανάγνωση του ιστορικού τοπίου ή η ανίχνευση ιστορικών μονοπατιών,
αλλά και η δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων.» (Σπαθάρη-Μπεγλίτη, 2003, σ.3).
Όταν ο/η δάσκαλος/α και οι μαθητές/τριες συνεργάζονται και ασχολούνται με
την ιστορία, στο πλαίσιο του σχολείου (αλλά κυρίως έξω από αυτό), προσπαθούν να
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αναπαραστήσουν το παρελθόν, βάση των πηγών που έχουν. Τα παιδιά, σε συνεργασία με
τον/την δάσκαλο/α, μπορούν να προσεγγίσουν τις μεθόδους με τις οποίες δουλεύουν και
λειτουργούν οι ιστορικοί (ενεργητική μάθηση). Η ιστορική έρευνα βασίζεται κυρίως στη
δημιουργία ερωτημάτων, στις υποθέσεις και στην έρευνα των πηγών. Οι μαθητές/τριες
ως «ερευνητές/τριες» εισέρχονται στο «κλίμα» του παρελθόντος, εξετάζουν τις αιτίες,
τις καταστάσεις και τις συνέπειες. Τέλος, παράγουν και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά
τους (Nichol & Dean, 1997, σ.47). Σ' αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά θέτουν ερωτήματα (και
ιστορικά), καταφεύγουν σε έρευνες αρχείων, παίρνουν συνεντεύξεις, με σκοπό να
δημιουργήσουν θεατρικό παιχνίδι (Somers, 2007, σ.4-5).
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Η «ιστορική» έρευνα, προκαλεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κατανόηση, η
ανάλυση, η σύνθεση, η παρέκταση, η δυνατότητα επαγωγικών συλλογισμών, η παραγωγή
συμπερασμάτων κτλ. Η όλη διαδικασία εντάσσει τα παιδιά σε καταστάσεις μέσα στις
οποίες πρέπει να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να παράγουν και να παρουσιάσουν ένα
κομμάτι της ιστορίας. Βασική δεξιότητα που πρέπει να έχουν τα παιδιά είναι η
«φαντασία». Να μπορούν να φαντάζονται πως ήταν το παρόν σε μια συγκεκριμένη
εποχή (στιγμή) και περιοχή (Nichol & Dean, 1997, σ.47). Τα παραπάνω αποτελούν
κοινό σημείο του θεατρικού παιχνιδιού και της ενεργητικής ιστορικής μάθησης. Έτσι,
βασικά χαρακτηριστικά και εργαλεία του θεατρικού παιχνιδιού, πχ. η δημιουργία
βιογραφικού για τον χαρακτήρα-ήρωα, μπορούν να «συνταιριάξουν» με την ιστορική
έρευνα, στο πλαίσιο του σχολείου, ως παιχνίδι. Η παρουσίαση της ιστορίας μέσω
θεατρικής παράστασης απαιτεί τη χρήση της φαντασίας για το πώς ήταν τα πράγματα,
χρήση της φαντασίας για απόδοση μιας «άλλης» πραγματικότητας. «Η φαντασία είναι ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ γνωστού και αγνώστου: αν δεν μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε
σωστά, η φαντασία γίνεται αρνητική και μετατρέπεται σε φοβία και άγχος. Αντίθετα, αν
οι μαθητές μας μάθουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους δημιουργικά, τότε
οδηγούνται σε μονοπάτια αυτογνωσίας και στη γνωριμία με τον Άλλον.» (ΣπαθάρηΜπεγλίτη, 2003, σ.1).
Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν προσδοκίες που
υπερβαίνουν τις δυνατότητες και το επίπεδο των μαθητών/ τριών τους. Είναι βασικό να
αντιλαμβάνονται ότι μέσα στην τάξη, δεν μπορούν να καταφέρουν μια «μικρογραφία της
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ιστορικής επιστήμης» (Γουστέρης, 1998, σ.18). Για το λόγο αυτό, μέσω του θεατρικού
παιχνιδιού, το παιδί, όπως και ο/η εκπαιδευτικός, μπορούν να προσεγγίσουν μεθόδους
που παραπέμπουν στην ιστορική έρευνα (Nichol & Dean 1997 σ.47, Somers 2007 σ.4-5,
Σπαθάρη-Μπεγλίτη 2003 σ.1).
Η προσέγγιση του μαθήματος της ιστορίας, μπορεί να λειτουργήσει
δημιουργικότερα και αποτελεσματικότερα αν συνδεθεί με κάποιον χώρο που να προάγει
την ενεργητική μάθηση. Π.χ. ένα μάθημα ιστορίας αν συνδεθεί με τον αντίστοιχο
αρχαιολογικό χώρο ή με τα σχετικά εκθέματα σε κάποιο μουσείο, τότε τα παιδιά έχουν
την ευκαιρία να δουν από κοντά τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, να τα εντάξουν σ’
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ένα περιβάλλον (το αυθεντικό, που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία όλο και πιο
ρεαλιστικών εικόνων) και να προβληματιστούν γύρω απ’ αυτά. Η μάθηση γενικότερα,
αντιμετωπίζεται από μια σκοπιά αλληλεπίδρασης του/της μαθητή/τριας με το περιβάλλον
(Hein, 1998, σ.6).

Η περίπτωση της μουσειακής εκπαίδευσης, σε αντίθεση με την εκπαίδευση που
παρέχεται μέσω του σχολείου (οργάνωσή της βάση του αναλυτικού προγράμματος), δεν
ακολουθεί τις επιταγές ενός αναλυτικού προγράμματος. Ωστόσο, οι γνώσεις και οι
δυνατότητες μάθησης που παρέχονται μέσω των μουσείων, μπορούν να συνδυαστούν και
να οργανωθούν στο πλαίσιο και τις απαιτήσεις της σχολικής εκπαίδευσης (Hein, 1998,
σ.7).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οργάνωση και διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος που αξιοποιεί ουσιαστικά στοιχεία Εκπαιδευτικού Δράματος. Το
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έγινε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης και τιτλοφορείται «Το Βυζάντιο μετά το
Βυζάντιο», απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Στ΄ Δημοτικού και Α΄-Β΄ Γυμνασίου. Το
θέμα του είναι «Η διαχρονικότητα της ανθρώπινης δημιουργίας» και έχει οργανωθεί σε
δύο βασικές φάσεις συνολικής διάρκειας περίπου πέντε ωρών. Κατά την πρώτη φάση, οι
τρεις πρώτες ώρες αφορούν δουλειά που θα γίνει στο σχολείο. Κατά τη δεύτερη φάση, οι
υπόλοιπες δύο ώρες θα πραγματοποιηθούν στο μουσείο (για λόγους οικονομίας χρόνου
υπάρχει και πιο σύντομη εκδοχή του προγράμματος που διαρκεί δυόμιση ώρες). Το
πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με του/τις μουσειοπαιδαγωγούς του Μουσείου και
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συνεργάζονται με έναν ή μία φοιτητή/τρια του τμήματος Θεάτρου του πανεπιστημίου του
Α.Π.Θ. (Ναλμπαντής (γεν. επιμέλεια), 2004).
«Η σύγχρονη μουσειακή αντίληψη θέλει το μουσειακό αντικείμενο να δίνει
στοιχεία του φυσικού ή πολιτισμικού συνόλου στο οποίο ανήκε, με τρόπο που το
αυθύπαρκτο αντικείμενο να γίνεται ιστορικό διάμεσο» (Ζωγράφου- Τσαντάκη, 2000,
σ.23). Σημασία δηλαδή δίνεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προβολή του
αντικειμένου και οι ερμηνείες που προκαλεί στον/στην επισκέπτη/ρια. Ένας/μία
επισκέπτης/ρια μπορεί να διαμορφώσει πολύ διαφορετικές εντυπώσεις και να εκλάβει με
έναν ιδιαίτερο, προσωπικό τρόπο, την περιήγηση του/της στο μουσείο.
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Μέσα σε μουσεία και άλλους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τα παιδιά μπορούν
να έρθουν σε επαφή με περιβάλλοντα που προσομοιώνουν ιστορικές περιόδους , γεγονότα
κτλ. και τους δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τα περιβάλλοντα αυτά. Οι
δραστηριότητες, η προετοιμασία του/της εκπαιδευτικού και των παιδιών, αποτελούν τα
βασικά στοιχεία για να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα αυτά. Αυτά τα
προγράμματα και οι μέθοδοι, ευνοούν την ενεργητική και βιωματική μάθηση πέρα από το
σχολείο και μέσα από το παιχνίδι (Pluckrose, 1991, σ.101-104).

Είναι σημαντικό όταν ο/η εκπαιδευτικός επισκέπτεται μαζί με τους/τις
μαθητές/τριες έναν χώρο (αρχαιολογικό, μουσείο, πάρκα προσομοίωσης ιστορικών
γεγονότων, περιόδων κτλ.) να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον, συνθήκες, «κλίμα»
και αίσθημα στην ομάδα (Pluckrose, 1991, σ.117).

Έτσι και στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού ο/η εκπαιδευτικός κρίνεται
απαραίτητο να βοηθήσει τα παιδιά να αισθανθούν άνετα, να γνωρίσουν και να
«βιώσουν» την όλη διαδικασία, εξερευνώντας τον εαυτό τους και τις συνθήκες που
επικρατούν. Το θεατρικό παιχνίδι είναι δυνατό να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο (μέσα και
έξω από το σχολείο), για παράδειγμα σε ένα μουσείο, αρχαιολογικό χώρο κτλ.
(Κουρετζής 1990/1991, Παπαγεωργίου 2002, Σέργη 1987, Neelands 1998 10η, Somers
2007, Faure & Lascar 2001 3η ).
Ο/η δάσκαλος/α μπορεί να μετατραπεί σε «ενεργητικό ερευνητή». Ως
ενεργητικός ερευνητής είναι απαραίτητο να συλλέγει συστηματικά στοιχεία που θα
τον/την βοηθήσουν στη διδασκαλία του/της, από τη στιγμή της σχεδίασης της μέχρι τη
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στιγμή της αξιολόγησης της δουλειάς των μαθητών/τριων. Η ενεργητική έρευνα ίσως να
βοηθήσει στη βελτίωση της διδασκαλίας, μέσω όμως της παροχής μιας περισσότερο
συστηματικής, σχεδιαστικής προσέγγισης για τη βελτίωση στην πράξη. Υπάρχουν έξι
βασικά βήματα στην «ενεργητική» έρευνα, αυτά είναι:
1.Προσδιορισμός του θέματος
2.Παρουσίαση (υπόθεση) λύσης
3.Συμπλήρωση και καταγραφή των πορισμάτων
4.Στοχασμός και προβληματισμός πάνω στα πορίσματα
5.Σύνταξη, σχεδιασμός πλάνου δράσης για να ολοκληρωθεί η τροποποίηση, σε

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμα αλλά και με την επανάληψη της διδασκαλίας του
μαθήματος ή των μαθημάτων, που θα έχουν ήδη διδαχθεί.
6.Ενίσχηση του πλάνου δράσης

Η όλη διαδικασία, μπορεί να επαναληφθεί. Έτσι, έχοντας συγκεντρωθεί και
οργανωθεί τα πορίσματά, είναι σημαντικό να ακολουθήσει στοχασμός πάνω σ’ αυτά και
να σχεδιαστεί ένα πλάνο δράσης με βελτιώσεις. Το πλάνο δράσης είναι το αποτέλεσμα του
στοχασμού. Η όλη διαδικασία αποτελεί κριτική και δημιουργική σκέψη πάνω στη
διδασκαλία (Nichol & Dean, 1997, σ.5).

Αντίστοιχα και το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μια δημιουργική και κριτική
διαδικασία, καθώς πολλές είναι οι φορές στοχασμού και «αναστοχασμού» (reflection)
πάνω στην όλη δραστηριότητα (βλ. παραπάνω). Τα παραπάνω λοιπόν, μπορούν να
συνδυαστούν και να επιτευχθούν σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του Θεατρικού Παιχνιδιού
(Neelands 1998 10η, Sommers 2007, Παπαγεωργίου 2002).
Τις νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας μπορούμε να τις
αποκαλέσουμε «Νέα Ιστορία» (New History). Τα χαρακτηριστικά του όρου αυτού είναι
τα εξής: Η νέα ιστορία προσβλέπει κυρίως στην πορεία (διαδικασία) που ακολουθείται
για τη μάθηση. Το περιεχόμενο που θα διδαχθεί το παιδί θα πρέπει να προκύπτει και να
είναι σύμφωνο με τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται, όπως και με τις ιστορικές
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει και να αναπτύξει (η πρακτική αυτή μπορεί να
συνδυαστεί και με άλλα αντικείμενα-θέματα που υπαγορεύονται από το αναλυτικό
πρόγραμμα). Η νέα ιστορία στηρίζεται σε μια «διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας».
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Μέσω αυτής της προσέγγισης, ο/η μαθητής/τρια «καθοδηγείται» και βοηθιέται, ώστε
να κατανοήσει τις σχέσεις, τις συνθήκες, τις αιτίες και τις αφορμές και έτσι, να οδηγηθεί
στην εξαγωγή συμπερασμάτων, εξελίσσοντας σκέψεις, πιστεύω και ιδέες. Το παιδί
μαθαίνει για τις «δεξιότητες του/της ιστορικού» και αρχίζει να «σκέφτεται ιστορικά».
Αποδεσμεύεται από τη διαδικασία, της απλής και στείρας τις πιο πολλές φορές,
απομνημόνευσης ξερών γνώσεων (συμπεράσματα, πληροφορίες κτλ. που δεν
συνδυάζονται) (Σκούρος, 1991, σ.11-12).
Ξεκινώντας από την τριπλή ταξινομία των εκπαιδευτικών στόχων του Bloom, οι
Coltham και Fines έθεσαν εκπαιδευτικούς στόχους για την προσέγγιση της νέας
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ιστορίας. Τέσσερις είναι οι βασικές κατηγορίες.
Α. Στάσεις απέναντι στη μελέτη της ιστορίας
Β. Φύση του θέματος

Γ. Δεξιότητες και ικανότητες

Δ. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα από τη μελέτη.

Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες «αλληλοπλέκονται» και στην ουσία ενέχουν την
ταξινομία Bloom (γνωστικός, συναισθηματικός, ψυχοκινητικός τομέας). Η απόκτηση
από τα παιδιά γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η παρακολούθηση, η φαντασία,
οι οργανωτικές ικανότητες, η σύνθεση, η προέκταση, η κριτική ικανότητα, η αξιολόγηση,
η ενόραση κ.α. εντάσσονται πλέον στη γνώση που πρέπει να επιτευχθεί μέσα από το
μάθημα της ιστορίας (Σκούρος, 1991, σ.16-17).

Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτών των δεξιοτήτων το μάθημα της ιστορίας μπορεί
να συνδυαστεί με το θεατρικό παιχνίδι καθώς, έχουν κοινό προσανατολισμό (βλ.
παραπάνω). Έτσι, μέσω του θεατρικού παιχνιδιού ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιτύχει
κάποια από τα ζητούμενα της νέας ιστορίας. Π.χ. να περιγράψει ένα ιστορικό γεγονός
φιλτράροντας το με στοιχεία της προσωπικότητάς του/της. Να φτιάξει μια ιστορία με
πρόσωπα τοποθετημένα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Να ζωντανέψει ανθρώπους-χαρακτήρες
που να λειτουργούν γνήσια (ενεργώντας, αντιδρώντας) μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές
συνθήκες και εποχές. «Να αναπαριστά μέσα από ένα δράμα αισθήματα και πράξεις με
βάση την ανθρώπινη εμπειρία και την ιστορική μαρτυρία.» Επίσης, να «ταυτίζεται» το
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παιδί με τους υπό μελέτη ιστορικούς χαρακτήρες μεταφέροντας τη φιλοσοφία τους στη
σύγχρονη πραγματικότητα (Σκούρος, 1991, σ.18).
Σύμφωνα με τον Rogers, η διδασκαλία της ιστορίας βασίζεται σε τρία βασικά
στοιχεία. Αυτά προκύπτουν από τη διερεύνηση θεμάτων του τύπου «γνωρίζω ότι»,
«γνωρίζω πως», αλλά και οι «ιστορικές» έννοιες.
Ο Rogers φαίνεται να καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: οι έννοιες που
χρησιμοποιούνται στην ιστορική επιστήμη δεν φαίνεται να είναι αποκομμένες από την
καθημερινότητα και την πραγματική ζωή. Επίσης, θεωρεί πως ως προς τον
«γνωσιολογικό χαρακτήρα της ιστορίας» η ουσία έγκειται στη δημιουργία ιστορικών
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αφηγήσεων (βλ. παραπάνω). Η δημιουργία ιστορικής αφήγησης στηρίζεται στην επιλογή
και την προσωπικότητα του/της κάθε ιστορικού. Ο/η ιστορικός επιλέγει τα κατά τη
γνώμη του/της σημαντικότερα γεγονότα και επιχειρεί να κατασκευάσει μιαν ιστορική
αφήγηση, ώστε να «ζωντανέψει» το παρελθόν (η επιλογή των γεγονότων και ο τρόπος
με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσει-δέσει εναπόκειται στην ιδιαιτερότητα του
καθενός/μιας). Για την κατασκευή της αφήγησης αξιοποιούνται ιστορικές πηγές
(πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς), μαρτυρίες και όλα αυτά περνάνε μέσα από
ένα πλαίσιο συναισθηματικής ταύτισης. Ακόμη, στο πλαίσιο της ιστορίας μπαίνουμε σε
μια διαδικασία έρευνας, εργασίας με πηγές κτλ. (Σκούρος, 1991, σ.20).
Για να ξεκινήσει μια διαδικασία μάθησης θα πρέπει πρωτίστως να τεθεί ένα
ερώτημα. Άλλωστε ο ίδιος ο Dewey θεωρεί πως μάθηση έχουμε, όταν έχουμε βρει
απάντηση σε κάποιο ερώτημα που έχουμε θέσει. Έτσι, για την ιστορική μάθηση, είναι
σημαντικό να θέσουμε ιστορικά ερωτήματα. Το ιστορικό ερώτημα αποτελεί το κίνητρο,
αλλά και τον προσανατολισμό που θα έχει η εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί
για να «μάθουμε ιστορία» άλλωστε, θέτοντας ένα ιστορικό ερώτημα μπορούμε να
κινηθούμε και να μην χαθούμε μέσα στο απέραντο παρελθόν. Το ιστορικό ερώτημα είναι
αυτό που θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν, να κρίνουν και να αξιολογήσουν «τι
είναι ιστορικά σημαντικό.» Έτσι, «Το ζήτημα του ιστορικού ερωτήματος αφορά σε
προγράμματα ιστορικής εκπαίδευσης, που επιχειρούν με τη διαμεσολάβηση των
ιστορικών πηγών, και σε παιδαγωγικές συνθήκες ενεργητικής μάθησης, να αναπλάσουν
όψεις του ιστορικού παρελθόντος.» (Ρεπούση, 2004, σ.297).
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Είναι δυνατό λοιπόν, να ξεκινήσει θεατρικό παιχνίδι βάση κάποιας πηγής και να
εξελιχθεί βάση πηγών, αλλά και να προκληθούν ευκαιρίες αναπαράστασης ιστορικού
παρελθόντος μέσα από θεατρικές-δραματικές πρακτικές π.χ. ενδυματολογική και
σκηνογραφική μελέτη, υλικά που δεν έχουν «ολοκληρωμένο» νόημα και μπορούν να
δώσουν αφορμή για επιπλέον εξέλιξη (μελέτη) κτλ. (βλ. παραπάνω, Neelands, 1998 10η,
σ.12,16).
Ιδιαίτερα στο σημείο αυτό γίνεται φανερή η σχέση του θεατρικού παιχνιδιού με
την προσέγγιση της ιστορίας καθώς και στο θεατρικό παιχνίδι επιχειρούμε να
δημιουργήσουμε «αφηγήσεις» μέσα από το προσωπικό μας πρίσμα. Άλλωστε πολλές
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φορές για τη δημιουργία ενός ρόλου καταφεύγουμε στη δημιουργία βιογραφικού και
θέτουμε μια σειρά ερωτημάτων ώστε να ανακαλύψουμε το πλαίσιο και τις συνθήκες μέσα
στις οποίες λειτουργεί ο χαρακτήρας που θέλουμε να ερμηνεύσουμε (βλ. παραπάνω,
Neelands, 1998 10η, σ. 59-62).

Επίσης, η νέα ιστορία διέπεται από κάποιες βασικές παιδαγωγικές αρχές. Έτσι,
ενδιαφέρεται για την εστίαση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των παιδιών μέσα,
αλλά και έξω από την τάξη, βοηθώντας την υιοθέτηση συνηθειών και την ανάπτυξη
Hobby που έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες, ώστε να
εξελίσσουν την προσωπικότητά τους. Προωθείται η ενεργητική συμμετοχή στις
διαδικασίες

της

μάθησης,

η

πρόκληση

και

αντιμετώπιση

«προβληματικών

καταστάσεων», η εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων, η συναισθηματική και νοητική
ικανοποίηση που δημιουργείται καθώς ακολουθείται μια πορεία αναζήτησης της
αλήθειας. Μέσα στα παραπάνω προστίθενται η ανάπτυξη της λογικής και κριτικής
σκέψης, ο περιορισμός προκαταλήψεων και η προστασία από την προπαγάνδα, η
αναζήτηση αποδείξεων και τεκμηρίων, ο έλεγχος διαφόρων ισχυρισμών, θέσεων και
απόψεων και η αξιολόγησή τους. Ακόμη, τα παιδιά κατανοούν πληρέστερα τη σύγχρονη
πραγματικότητα, καθώς αντιλαμβάνονται την εμφάνιση και την ύπαρξη ιστορικών
γεγονότων μέσα στην καθημερινότητά τους. Όλα αυτά προσεγγίζονται μέσα από μια
διερευνητική σκοπιά (Σκούρος, 1991, σ.21-22). Η ιστορική γνώση λοιπόν, «καθώς και η
διανοητική ανάπτυξη, συναρτάται με την κατανόηση των ιστορικών εννοιών και την
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αξιοποίηση της ιστορικής γλώσσας και επισημαίνεται η κεντρική θέση της εννοιοποίησης
στη διαδικασία της δόμησης της ιστορικής γνώσης.» (Ρεπούση, 2004, σ.342)
Πολλά από τα παραπάνω αποτελούν στόχους και αποτελέσματα του θεατρικού
παιχνιδιού, όπως έχουν ήδη ειπωθεί και αναφερθεί.
Αναφορικά με την κατανόηση των ιστορικών εννοιών τα παιδιά φαίνεται να
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ηλικίες όπως για παράδειγμα της Ε’ δημοτικού. Ένας από
τους λόγους που φαίνεται να δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα είναι ότι τα
παιδιά «προσδίδουν προσωπική και πολύ συγκεκριμένη έννοια και έχουν την τάση να τις
χρησιμοποιούν λανθασμένα συνεχώς.» (π.χ. έννοιες όπως εκκλησία, νόμος κτλ)
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(Σκούρος, 1991, σ.32). Μέσα από την ενασχόληση των παιδιών με το θεατρικό παιχνίδι
εμπλέκονται προσωπικά και κατά κάποιον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά
να «βιώσουν» τις έννοιες αυτές, αλλά και να υιοθετήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις,
«μέσα από τα μάτια κάποιου/ας άλλου/ης» (βλ. παραπάνω, Σπαθάρη-Μπεγλίτη 2003
σ.1, Παπαγεωργίου 2002 σ.7, Κουρετζής 1991 σ.76-79).

Όσον αφορά αυτές τις δυσκολίες των παιδιών δηλαδή σχετικά με την κατανόηση
των ιστορικών εννοιών, αλλά και με την υιοθέτηση ερευνητικών-ιστορικών προσεγγίσεων
του μαθήματος ιστορίας (ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση πηγών) ο Bruner δηλώνει ότι
«οποιοδήποτε θέμα μπορεί να διδαχτεί αποτελεσματικά σε κάποια έντιμη νοητικά μορφή
σε κάθε παιδί και σε κάθε στάδιο της πνευματικής του ανάπτυξης» (Bruner στο Σκούρος,
1991, σ.42). Επίσης, ο Bruner υποστήριξε ότι «το παιδί αρχικά μαθαίνει από τις δικές
του πράξεις (επίπεδο δράσης), κατόπιν προστίθεται η αναπαράσταση μέσω εικόνων
(επίπεδο φαντασίας), και κατόπιν, επέρχεται σταδιακά η ερμηνεία της πράξης και της
εικόνας με τη γλώσσα (επίπεδο συμβόλων).» (Σπαθάρη-Μπεγλίτη, 2003, σ.2).
Επίσης, οι Dickinson και Lee καταλήγουν στο ότι ο/η ιστορικός πρέπει να
δημιουργεί αφηγήσεις που αναφέρονται στο παρελθόν και να τις κάνει όσο το δυνατόν
πειστικότερες (στηριγμένες σε τεκμήρια). Για να επιτευχθεί το παραπάνω ο/η ιστορικός
είναι χρήσιμο να έχει αναπτύξει ένα «είδος σκέψης» που συνδυάζει τη φαντασία, το
συναίσθημα και την ιστορική γνώση, «που μπορεί να διαμορφωθεί με τη καθοδηγητική
λειτουργία κάποιας ιδέας ή έννοιας» (Σκούρος, 1991, σ.37).
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Ακόμη, οι Dickinson και Lee φαίνεται να υποστηρίζουν πως η διδασκαλία θα
πρέπει να δίνει τα περιθώρια στα παιδιά να ακούνε το ένα τ’ άλλο (να συνεργάζονται). Το
παιχνίδι θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας ως μέσο «διάγνωσης»
ελλείψεων και λανθασμένων εντυπώσεων των μαθητών/τριων, αλλά και ως μέσο
«διόρθωσης» αυτών και επίτευξης της κατανόησης. Τέλος, φαίνεται πως είναι χρήσιμο οι
εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν μια προσέγγιση της διδακτικής της ιστορίας που απαιτεί
τη δημιουργική χρήση της φαντασίας από μεριάς των παιδιών. Επίσης, (οι Dickinson και
Lee) αναφέρουν ότι «το να περιγράφει κάποιος την ενέργεια ενός ιστορικού προσώπου
ισοδυναμεί με το να αναφέρει τις προθέσεις του. Η παράλειψη των προθέσεων καθιστά
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την ιστορία ακατανόητη…και την υποβιβάζει σε μια αυθαίρετη αλληλουχία γεγονότων»
(Σκούρος, 1991, σ.40). Ο Robin Collingwood συμπληρώνει αυτή την άποψη
δηλώνοντας ότι για τον/την ιστορικό δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανακάλυψη του
τι συνέβη και στην ανακάλυψη του γιατί συνέβη (είναι εξίσου σημαντικά) (Collingwood
στο Wineburg, 2001, σ.145).

Απ’ όσα μόλις αναφέρθηκαν προκύπτει μια ακόμη συνάφεια με το θεατρικό
παιχνίδι (δημιουργία αφήγησης με τη χρήση φαντασίας, συναισθημάτων και σε
συνδυασμό με τη γνώση, στη περίπτωσή μας την ιστορική). Το παιχνίδι και η αξιοποίηση
της φαντασίας παρουσιάζεται εδώ ως ευκαιρία μάθησης. Ακόμη, όπως φαίνεται πιο πάνω,
σημασία έχει το παιδί να καταγράψει τις ενέργειες, πράγμα που φαίνεται να οδηγεί στην
κατανόηση των αιτιών. Έτσι, παρουσιάζοντας μέσα από το θεατρικό παιχνίδι το παιδί ένα
ιστορικό γεγονός, φαίνεται να ανακαλύπτει και τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτό (το
ιστορικό γεγονός) (Neelands 1998 10η σ.6, σ.9, σ.21, σ.50).
Ο Rogers πιστεύει ότι δύο βασικές δεξιότητες παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο
στη νοητική ανάπτυξη του ατόμου. Αυτές είναι η «αναπαράσταση (representation) και η
ολοκλήρωση (integration)». Μέσω της αναπαράστασης το άτομο επεξεργάζεται
πληροφορίες και «κατασκευάζει» μοντέλα ερμηνείας του κόσμου. Τρεις είναι οι τρόποι
αναπαράστασης: ο ενεργητικός, ο εικονικός και ο συμβολικός (Σκούρος, 1991, σ.43).
Το θεατρικό παιχνίδι έχει άμεση συνάφεια με την αναπαράσταση του κόσμου και
χρησιμοποιεί και τους τρεις τρόπους αναπαράστασης (Neelands 1998 10η).
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Η ολοκλήρωση αφορά τη συσχέτιση πληροφοριών και τη δημιουργία μοντέλων
(υψηλής στάθμης σύνολα ή ολοκληρωμένες συνέχειες) μέσω των οποίων επιλύνονται
προβλήματα (Σκούρος, 1991, σ.43).
Τελειώνοντας, θα ήταν χρήσιμη η αναφορά των συμπερασμάτων του Booth
σχετικά με τις διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα πρέπει να ακολουθούνται
στη διδασκαλία της ιστορίας. Αυτές είναι: «Χρήση των ιστορικών πηγών, εργασία σε
αρχαιολογικούς χώρους, υπόδηση ρόλων και διαλογιστική συζήτηση» (Σκούρος, 1991,
σ.42). Όπως φαίνεται η υπόδηση ρόλων που αποτελεί βασικό στοιχείο του θεατρικού
παιχνιδιού, αποτελεί και μια χρήσιμη προσέγγιση για τη διδακτική της ιστορίας.
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Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το παιδί «αποκόπτεται» από το παρόν και
μπαίνει σε έναν άλλον κόσμο, τον κόσμο που του υπαγορεύει ο ρόλος και οι συνθήκες.
Ωστόσο, το παιδί είναι σε θέση να «βγει» από τον κόσμο αυτό, όποτε νιώσει άβολα. Για
να κατακτήσει το παιδί τον κόσμο αυτό (σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό), όπως
είδαμε πιο πάνω καταφεύγει σε μορφές έρευνας οι οποίες έχουν αρκετά κοινά με την
ιστορική έρευνα. Η ιστορική ενσυναίσθηση,

κατάσταση κατά την οποία το παιδί

«βιώνει» τα συναισθήματα του ιστορικού υποκειμένου (χαρακτήρα) που υποδύεται,
(Ρεπούση, 2004, σ.343-344) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο βαθμό ώστε το παιδί να
«ταυτιστεί» (ως «κλινική» περίπτωση) με τον/την χαρακτήρα αυτόν/την, καθώς στο
πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού, το παιδί προσπαθεί να αποδώσει μέσα από τον εαυτό
του τον ήρωα που υποδύεται και έχει τη δυνατότητα να αποκοπεί από το θεατρικό
παιχνίδι όποτε νιώσει άβολα (βλ. παραπάνω, Faure & Lascar 2001 3η σ.9, Κουρετζής
1991 σ.76-79, Σέξτου 2005 σ.47-48,).
Πιο συγκεκριμένα, η «κατά το δυνατόν μετάθεση του υποκειμένου της μάθησης
στην κατάσταση του δρώντος ιστορικού υποκειμένου ή, ακόμη, σε ακραία μορφή, και
ταύτιση...ονομάζεται ιστορική ενσυναίσθηση και αποτελεί νοητική διαδικασία σύλληψης
και εννόησης των σκέψεων, των συναισθημάτων, των αξιών, των προσδοκιών του
δρώντος και ιστορικού υποκειμένου, διαδικασία η οποία τείνει να αναπλάσει τον ιστορικό
κόσμο μέσα στον οποίο έλαβε χώρα η εν λόγω ιστορική πράξη.» (Ρεπούση, 2004, σ.342343).

59

Η μνήμη ξεκινά (σύνδεση με το παρελθόν) όταν κάτι στο παρόν προκαλέσει αυτή
τη σύνδεση (Becker στο David Paul Nord, 1998), αυτό λοιπόν είναι ένα από τα
σημαντικά ζητήματα της ιστορίας. Η σύνδεση δηλαδή, του παρόντος με το παρελθόν.
Όπως η ιστορία και η ιστορική γνώση μπορεί να ανακαλύπτεται παντού μέσα στην
καθημερινή-πραγματική ζωή, μέσα στις απρόβλεπτες δηλαδή καταστάσεις, αφού το κάθε
τι στο παρόν ορίζεται και νοηματοδοτείται από το παρελθόν (Λε Γκοφ, 1998, σ.285287). Έτσι, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και το τυχαίο, που επίσης εμφανίζεται στο
πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού, το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται καταστάσεις
απρόβλεπτες, λαμβάνοντας υπ’ όψη του όλες τις συνθήκες και τις πληροφορίες που έχει
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(Βλ. Παραπάνω, Faure & Lascar 2001 3η σ.10, Παπαγεωργίου 2002 σ.4-6).
Το μάθημα της ιστορίας λοιπόν, (εφόσον δεχόμαστε) «δεν αποτελεί την απλή
καταγραφή γεγονότων και χρονολογιών, αλλά είναι ανθρώπινη δράση και δε μπορούμε
να την κατανοήσουμε χωρίς ενσυναίσθηση και φαντασία.». Μέσω του θεατρικού
παιχνιδιού λοιπόν, οι μαθητές/τριες καλούνται να «βιώσουν» το ιστορικό γεγονός και
έτσι «να κατανοήσουν τα βαθύτερα κίνητρα της ανθρώπινης δράσης.» Επίσης, τα παιδιά
θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι η ιστορία γράφεται μέσα από τα ερωτήματα και τις
υποθέσεις εργασίας που θέτει ο/η ιστορικός και ότι στη θέση του/της μπορεί να βρεθεί
ο/η καθένας/μία που θέτει ερωτήματα και ψάχνει να βρει απαντήσεις (Δαμιανάκη στο
Γκόβας, 2002, σ.127).

60

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Θ.Π.
3.1 Αρχές για την οργάνωση Δραματικής Αγωγής
Ο ρόλος του/της δασκάλου/ας όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την οργάνωση δραστηριοτήτων. Ο/η δάσκαλος/α είναι σημαντικό να μην
συμπεριφέρεται ως σκηνοθέτης, αλλά να συντονίζει την όλη διαδικασία, ως φίλος και
μέλος της ομάδας. Παρακολουθεί και καθοδηγεί τα παιδιά και δεν τους επιβάλλεται. Ίσως
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το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το ότι ο/η δάσκαλος/α πρέπει να απολαύσει τη
δραστηριότητα (Σέργη, 1987, σ.28). Εξίσου απαραίτητο είναι οι μαθητές/τριες να
ενημερώνονται για την όλη διαδικασία και για τους στόχους της (Neelands, 1998 10η ,
σ.5-7, 62-63).

Το δημιουργικό δράμα δεν χρειάζεται μια ιδιαίτερη σκηνή. Τα ίδια τα παιδιά
επιλέγουν τον χώρο τους, τον οργανώνουν, τον διαχωρίζουν και τον αξιοποιούν. Ανάλογα
με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, είναι δυνατό να εκμεταλλευτούν και τα διάφορα
έπιπλα και αντικείμενα που βρίσκονται εκεί (Σέργη, 1987, σ.28-29).
Η διαδικασία την οποία καλούνται να ακολουθήσουν τα παιδιά μαζί με τον/την
εκπαιδευτικό είναι όλοι/ες μαζί να προγραμματίσουν, να δημιουργήσουν, να
επεξεργαστούν και να καταλήξουν σ’ ένα αποτέλεσμα (π.χ. έργο, αρκεί να τηρούνται τα
παραπάνω). Η όλη διαδικασία είναι σημαντικό να διέπεται από δημοκρατικές αρχές και
να εννοηθεί ως μια ομαδική δουλειά (Σέργη, 1987, σ.29).
Μια διαδικασία λοιπόν, Θ.Π. και δράματος απαραίτητο είναι να διέπεται από ένα
σύνολο αρχών όπως: σεβασμός στους συμφωνημένους κανόνες, αλλά και την αξιοπρέπεια
όσων συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα-διαστάσεις (βλ. παραπάνω), να μην δημιουργούνται
στερεότυπα, διακρίσεις (φυλετικές, κοινωνικές κτλ), αλλά να αντιμετωπίζονται και οι ήδη
υπάρχουσες.
Επίσης, το ποιες «συμβάσεις» (conventions) (βλ. παραπάνω, Neelands 1998
10η σ.9,21,34,6,50) θα αξιοποιηθούν από τον/την δάσκαλο/α θα πρέπει να εξαρτώνται
από τις ικανότητες και τις επιθυμίες του/της εκπαιδευτικού (Faure & Lascar 2001 3η
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σ.12, Κουρετζής 1991 σ.46-47, Σέργη 1987 σ.14). Θα πρέπει να δίνονται συστηματικά
πληροφορίες στους/στις μαθητές/τριες για τις επιλογές των «συμβάσεων» που έχουν,
ώστε να επιλέγουν και οι ίδιοι/ες το τι θέλουν. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο θα εισαχθούν
οι «συμβάσεις» στην ομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός και θα πρέπει να είναι σύμφωνος
με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας (Neelands
1998 10η, σ.9,21,34,6,50) .
Ακόμη, ο τρόπος οργάνωσης του δράματος είναι σημαντικό να συνδυάζει την
προσωπική και την κοινωνική μάθηση (γνώσεις, συνήθειες, αρχές, ομαδικό πνεύμα κτλ.),
που προκύπτει από το περιεχόμενο του Θ.Π. με την αισθητική μάθηση που σχετίζεται με
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τις ιδιαιτερότητες του θεάτρου. Οι μαθητές/τριες θεωρείται αναγκαίο να αντιληφθούν το
θέατρο ως ένα δυναμικό όχημα για πρόκληση και αλλαγή στάσεων απέναντι στον κόσμο,
αλλά και ως ένα μέσο έκφρασης του κόσμου (Neelands, 1998 10η, σ.63).
Σχετικά λοιπόν με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία του
δράματος, το βασικότερο είναι να μην παραγκωνίζεται η δημιουργικότητα και ο ρόλος
που πρέπει να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όσον αφορά τις
δραματικές εμπειρίες των παιδιών μικρής ηλικίας, η έμφαση πρέπει να δίνεται στο
παιχνίδι ενώ, στα μεγαλύτερα παιδιά η έμφαση μπορεί να δοθεί στη δραματική
παρουσίαση μιας ιστορίας (Σέργη, 1987, σ.38).

Η δημιουργική διαδικασία λοιπόν, είναι μια «σειρά εμπειριών ή μέρος
διαδικασιών, όπου η κάθε μια συνεχίζει, απ’ ότι έχει γίνει σε προηγούμενες εμπειρίες, και
οδηγεί απ’ ευθείας σε άλλες εμπειρίες, ώστε να υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη μέχρι να
πραγματοποιηθεί η τελική ολοκλήρωση. Η κάθε εμπειρία επισημαίνουμε, είναι η λύση
προβλημάτων σε μια κατάσταση και κάνει τη συνεισφορά σε ένα γενικότερο πρόβλημα.»
(Σέργη, 1987, σ.40).
Για την επίτευξη της δημιουργικής διαδικασίας απαραίτητη είναι η δημιουργική
έκφραση μέσω μιας δημιουργικής διεργασίας. Τέσσερα είναι τα βασικά βήματα, σύμφωνα
με την κα Σέργη, που θα πρέπει να ακολουθηθούν, αυτά είναι:
«1. Περίοδος προετοιμασίας
2. Περίοδος εκκόλαψης
3. Περίοδος ενόρασης, διαφώτισης ή έμπνευσης
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4. Περίοδος επαλήθευσης, επεξεργασίας, τελειοποίησης και αξιολόγησης.»
(Σέργη, 1987, σ.40).
Στο σημείο αυτό κρίνεται καλό να αναφερθεί ότι η πορεία της δημιουργικής
διεργασίας είναι σημαντικότερη από το αποτέλεσμα (Σέργη, 1987, σ.40).
Για τη διδασκαλία του δράματος είναι δυνατό να ακολουθηθεί μια πληθώρα
προσεγγίσεων. Ποια (ή και ποιες) απ’ αυτές θα επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός εξαρτάται από
τον/την ίδιο/α αλλά και από τα παιδιά. Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις είναι:
α) Κίνηση και Μιμική
β) Δράμα κατευθυνόμενο από το δάσκαλο
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γ) Ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί με κέντρο το παιδί
δ) Χρήση παιγνιδιών

ε) Δράμα κατευθυνόμενο από το δάσκαλο με τη χρήση ρόλων
στ) Χρήση του Δράματος σαν μεθόδου, σαν μέσου μάθησης

άλλων

θεμάτων

ζ) Εκπαίδευση για το θέατρο: Το δράμα σαν αφετηρία, σαν μέσο για θεατρική
αγωγή

η) Θέατρο στην Εκπαίδευση» (Σέργη, 1987, σ.41).

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να προσεχτεί κατά τη διάρκεια μιας
δραστηριότητας δράματος (θεατρικό παιχνίδι) είναι η ανατροφοδότηση, μέσω της οποίας
ανανεώνεται το ενδιαφέρον των παιδιών και του/της εκπαιδευτικού για την όλη
διαδικασία με αποτέλεσμα να εξελίσσεται και να μην βαλτώνει. Ωστόσο, αξίζει να
αναφερθεί πως για να επιτύχουμε ανατροφοδότηση και να γίνει αντιληπτός ο σκοπός και
το νόημα αυτών που κάνουμε μέσα στο δράμα, όπως και για να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε τις γνώσεις που παίρνουμε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι
χρήσιμο να τεθούν κάποιες ερωτήσεις που αποβλέπουν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Τέτοιες
είναι (σύμφωνα με την Dorothy Heathcote):


«Τι κάνω; (Είναι αυτό που φαίνεται άμεσα, στην επιφάνεια.)



Γιατί το κάνω; (Είναι το άμεσο κίνητρο.)



Τι επενδύω σ’ αυτή την πράξη; (Το έμμεσο κίνητρο.)
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Ποιο είναι το παράδειγμά μου προς μίμηση ή προς αποφυγήν γι’ αυτή μου
την πράξη; (Πού είδα αυτή την πράξη και την αναπαράγω ή την
απορρίπτω;)



Τι πιστεύω για τη ζωή; (Ποια είναι η φιλοσοφία μου για τη ζωή;)»
(Αμοιρόπουλος στο Γκόβας, 2002, σ.50).

Καταλήγοντας, η ουσία στο Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education)
σύμφωνα με τον John O’ Toole είναι το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία του δράματος
είναι δυνατό να επαναδιαπραγματευτούν στοιχεία της «δραματικής φόρμας»από
τους/τις συμμετέχοντες σ’ αυτό. Αυτοί/ες είναι και τα μοναδικά άτομα που μπορούν να
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θέσουν στόχους και την μορφή του project τους. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο το
ανέβασμα θεατρικής παράστασης (εξαρτάται από τα άτομα που συμμετέχουν σ’ αυτό). Το
εκπαιδευτικό δράμα είναι ένας τρόπος μάθησης που αξιοποιεί την τέχνη, «τρόπος
μάθησης μέσω της τέχνης.» (Δαμιανάκη στο Γκόβας, 2002, σ.126).

Ίσως η βασικότερη παράμετρος που θα εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση της
δραματικής αγωγής του παιδιού είναι ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός. Τα ενδιαφέροντα,
οι εμπειρίες του/της, αλλά και η σχέση που έχει με τα παιδιά, παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην ποιότητα, στην οργάνωση και την έκβαση της δραματικής δραστηριότητας. Επίσης,
ο/η δάσκαλος/α είναι σημαντικό να έχει θέσει ξεκάθαρα τους σκοπούς και τους στόχους
που θέλει να πετύχει μέσω της δραματικής αγωγής.

Μεγάλη σημασία έχει και η επιλογή της ύλης. Για την όσο το δυνατόν σωστότερη
επιλογή της ύλης ο/η εκπαιδευτικός κρίνεται απαραίτητο να λάβει σοβαρά υπ’ όψη
του/της, την ηλικία-στάδιο ανάπτυξης των παιδιών, τις δυνατότητές τους, τα
ενδιαφέροντα τους, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, όπως φυσικές, πνευματικές,
συναισθηματικές, κοινωνικές, αντιληπτικές κτλ. (του κάθε παιδιού ξεχωριστά, αλλά και
της τάξης ως σύνολο). Ακόμη, είναι σημαντικό να εκτιμήσει την όρεξη των παιδιών για
δημιουργία, ποια είναι η προηγούμενη εμπειρία τους σχετικά με το δράμα, την ομαδική
εργασία, αλλά και τη διδασκαλία. Επίσης, να αποτιμήσει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει
και τον χώρο όπου θα λάβουν μέρος οι διάφορες δραστηριότητες (Σέργη, 1987, σ.4647).
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Ωστόσο, η προσέγγιση στη διδασκαλία του δράματος από μεριάς του/της
δασκάλου/ας καλό είναι να ακολουθεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Π.χ. να μην
πιέζεται το παιδί να κάνει το οτιδήποτε, αλλά να ενθαρρύνεται. Ακόμη και η άρνησηαποχή σημαίνει κάτι και πρέπει να αξιολογηθεί καταλλήλως. Στην κουβέντα με τα παιδιά
να μην γίνονται ερωτήσεις που επιδέχονται μονολεκτικές απαντήσεις ναι/όχι και να μην
δίνονται προσταγές (Σέργη, 1987, σ.52).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες οδηγίες για τη διδασκαλία του δράματος
όπως έχουν καταγραφεί από την κα Σέργη:
«α) Το μάθημα πρέπει να γίνεται σε ευχάριστη και ενθαρρυντική ατμόσφαιρα.
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β) Έστω και ένα μάθημα 20 λεπτών είναι αρκετό, εάν υπάρχει δυσκολία στο
πρόγραμμα.

γ) Ο δάσκαλος πρέπει να είναι πρόθυμος, παρατηρητικός και ικανός να
παρακινεί τα παιδιά να ενεργούν δημιουργικά.

δ) Πρέπει να υπάρχει ποικιλία στο μάθημα, δημιουργικότητα, ξεκαθαρισμένες
κινήσεις στην κίνηση και καλή χρήση του χώρου.

ε) Πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος της τάξης, με ισορροπία ανάμεσα σε στιγμές
θορύβου και ηρεμίας.

στ) Όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες για δημιουργία.

ζ) Ο δάσκαλος δεν πρέπει να διδάσκει αλλά να καθοδηγεί και να τροφοδοτεί, ο
ίδιος πρέπει να είναι ένας «δημιουργικός καλλιτέχνης», έτοιμος να
προσφέρει κάθε βοήθεια στα παιδιά.
η) Ο δάσκαλος πρέπει να κατέχει την τεχνική ορισμένων δραστηριοτήτων του
μαθήματος.
θ) Ο δάσκαλος πρέπει να δείχνει κατανόηση και να μεταχειρίζεται τα παιδιά με
αγάπη και δικαιοσύνη.
ι) Ο χώρος της τάξης πρέπει να διαρρυθμίζεται κατάλληλα. Η κυκλική
τοποθέτηση των παιδιών και η χρησιμοποίηση του κέντρου για εργασία
προσφέρεται καλύτερα.
ια) Στους αυτοσχεδιασμούς θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των
παιδιών.
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ιβ) Να ενθαρρύνονται τα παιδιά να χρησιμοποιούν και το λόγο και τη μιμική.
ιγ) Στην περίπτωση μερικής συμμετοχής των παιδιών στη δραματοποίηση, τα
άλλα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν με ήχους, ηχητικά εφφέ, π.χ. ρυθμικά
κτυπήματα για τη βροχή, σφυρίγματα για τον άνεμο και άλλα.
ιδ) Η χρησιμοποίηση της σκηνής δεν συνιστάται, γιατί καταστρέφεται το
δημιουργικό δράμα, τα παιδιά αντιγράφουν τρόπους παιξίματος, αφύσικους
για την ηλικία τους.
ιε) Στο δημιουργικό δράμα δεν είναι απαραίτητο το ακροατήριο, όπως στο
θέατρο. Το παιδί είναι ταυτόχρονα εκτελεστής και θεατής.
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ιστ) Τα παιδιά να ενθαρρύνονται στο γράψιμο των δικών τους έργων,
βασισμένων στις εμπειρίες τους από τον αυτοσχεδιασμό.

ιζ) Το δράμα μπορεί να συνδυασθεί με τα άλλα θέματα του αναλυτικού.» (Σέργη,
1987, σ.52-53).

Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι για να ασχοληθούν τα παιδιά με
το δράμα καλό είναι να έχουν κάποιο λόγο. Ο/η δάσκαλος/α μπορεί να προσφέρει
κίνητρα που να οδηγήσουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κίνητρα αυτά είναι
σημαντικό να σχετίζονται με τις αισθήσεις. Τα παιδιά μέσω των αισθήσεών τους μπορούν
να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε κάτι και στη συνέχεια να εκφράσουν αυτό που
τους έχει προκληθεί (τις εντυπώσεις τους). Μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι αισθήσεις
των παιδιών, όπως η αφή, η γεύση, η οσμή, η όραση, η ακοή. Αυτό που έχει να κάνει ο/η
δάσκαλος/α είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν τον εαυτό τους πως αντιδρά
σε αυτά τα ερεθίσματα και να τα κάνει βάση αυτών των εντυπώσεων και μέσω της
φαντασίας τους να λειτουργήσουν υπό άλλες συνθήκες, π.χ. αν χαϊδεύουν μια γούνα, να
φανταστούν ότι χαϊδεύουν μια γάτα, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να οργανώσουν
διαφορετικά την κίνηση και την αίσθησή τους (Σέργη, 1987, σ.55-57).
Ως κίνητρα-αφορμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι (πρόσωπα π.χ.
παππούς, γιαγιά κτλ) ή χαρακτήρες (π.χ. από παραμύθια). Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός θα
μπορούσε να στηριχτεί και να εκμεταλλευτεί τις εμπειρίες των παιδιών. Ακόμη, οι ιδέες
και οι αντιλήψεις των παιδιών, αλλά και οι εικόνες που τους δημιουργούνται από μια λέξη,
παροιμία κτλ. Μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρα για δραματική έκφραση. Τέλος,
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ισχυρό κίνητρο για δραματοποίηση μπορούν να αποτελέσουν τραγούδια, ιστορίες και
παραμύθια (Σέργη, 1987, σ.57-58).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί τέλος, ότι οι «συμβάσεις» (conventions), οι
συνθήκες και οι επιλογές που προτείνονται πιο πάνω δεν πρέπει να θεωρηθούν ως
αυστηρές και αμετακίνητες «οδηγίες χρήσης», αλλά καλό είναι να αντικατασταθούν και
να αλλάξουν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην
τάξη, ώστε να μην παραγκωνίζεται η «εδώ και τώρα» δυναμική της θεατρικής εμπειρίας

3.2
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(Neelands, 1998 10η, σ.62).

Δραστηριότητες Θεατρικού Παιχνιδιού και Ιδεολογικό
Υπόβαθρο

Στο πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού χρησιμοποιούνται πολλές δραστηριότητες
που προέρχονται από «επαγγελματικές θεατρικές τεχνικές». Όσο περισσότερο οι
μαθητές/τριες ασχολούνται με Θ.Π. και αποκτούν εμπειρία μέσα από την ενασχόλησή
τους μ' αυτό, τόσο περισσότερο θα πρέπει να έρχονται σε επαφή μ' αυτές τις τεχνικές
«είτε όταν επεξεργάζονται είτε όταν δημιουργούν ένα έργο.» (Marigold Ashwell &
Nick Ashwell, 2006, σ.1).

Πριν περάσουμε στις δραστηριότητες δραματοποίησης είναι σημαντικό πρώτα να
γίνουν κάποιες ασκήσεις οι οποίες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το παιδί να
«αισθανθεί» το σώμα του, αλλά και να δημιουργήσει δεσμούς-σχέσεις με τα υπόλοιπα
μέλη-παιδιά της ομάδας (Άλκηστις 1984 σ.7, Παπαγεωργίου 2002 σ.23, Faure & Lascar
2001 3η σ.9, Tintti στο Γκόβας 2002 σ.185).
Έτσι, μέσω των ασκήσεων που αποσκοπούν στη «γνωριμία» του παιδιού με το
σώμα του, το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να χαλαρώνει, όπως και κάθε μέλος του
σώματός του ξεχωριστά (απομονώνοντάς το), να επικεντρώνει την προσοχή του σε όποιο
σημείο επιθυμεί, να αντιλαμβάνεται τον όγκο του σώματος του και τη σχέση με τον
υπόλοιπο χώρο. Το παιδί λοιπόν, καταφέρνει να «κυριαρχήσει» μέσα στο χώρο,
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καλλιεργεί την αίσθηση του προσανατολισμού, ανακαλύπτει τον ρυθμό του (όπως και
εξωτερικούς ρυθμούς) και οξύνει τις αισθήσεις του. Όλα αυτά το οδηγούν να καταφέρει
να εκφραστεί μέσα από την κίνηση, ανακαλύπτοντας δυνατότητες και ικανότητες που
ίσως δεν είχε φανταστεί (Άλκηστις, 1984, σ.7).
Σημαντικό είναι ότι πλέον το παιδί από δέκτη, πολλές φορές παθητικό, διαφόρων
(καλλιτεχνικών) εμπειριών, όπως μουσική, τραγούδι, χορός, γίνεται το ίδιο δημιουργός
καταφέρνοντας να ξεπεράσει αναστολές που η ίδια η πραγματικότητα του έχει
προκαλέσει (Άλκηστις, 1984, σ.7-8).
Επίσης, το παιδί καταφέρνει να γίνει και να νιώσει μέλος μιας ομάδας που έχει
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κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα. Ακόμη, μέσω του παιχνιδιού έρχεται κοντά
στους/στις άλλους/ες και στην πράξη αποδέχεται όρια, περιορισμούς, αλλά και
ελευθερίες.

Το παιδί τις γνώσεις που αποκτά μέσα από τις διαδικασίες της δραματοποίησης,
του γίνονται βιώματα και μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν ουσιαστικά να γίνουν αντιληπτές
και να αφομοιωθούν. Έτσι, μέσω της δράσης και της χρήσης της φωνής, ενεργοποιείται
«όχι μόνο το νοητικό επίπεδο αλλά και το αισθαντικό.» (Άλκηστις, 1984, σ.8).
Ακόμη, θα είναι καλό στο πλαίσιο αυτό να ασκηθεί ο αυθορμητισμός των παιδιών,
η ικανότητα δηλαδή να λέει και να πράττει το παιδί το πρώτο πράγμα που έρχεται στο
μυαλό του, κάνοντας μια βουτιά στο υποσυνείδητό του (πολλές φορές χωρίς να το
γνωρίζει το ίδιο) και τη φαντασία του, χωρίς όμως να αυτολογοκρίνεται και χωρίς να
υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής περιορισμούς είτε από τον/την εκπαιδευτικόεμψυχωτή, είτε από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Οι αυθόρμητες αντιδράσεις
θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές από ειδικούς θεμάτων ψυχικής υγείας (Παπαγεωργίου,
2002, σ.15).
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της ομάδας να μπορεί το παιδί είτε να
αποδέχεται τις «σκηνικές προσφορές», είτε να τις «μπλοκάρει». Η αποδοχή και η
απόρριψη των «σκηνικών προσφορών» πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας
δραστηριότητας θεατρικού αυτοσχεδιασμού. Έτσι, ενώ ένα παιδί μέσα στον
αυτοσχεδιασμό μπορεί να «προτείνει» κάτι (π.χ. δηλώνοντας ότι είναι ο προπονητής
μιας ποδοσφαιρικής ομάδας), ένα άλλο παιδί, που συμμετέχει την ίδια ώρα στον
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αυτοσχεδιασμό, είτε μπορεί να αποδεχτεί την «προσφορά» αυτή (αντιδρώντας π.χ. ως
ποδοσφαιριστής), είτε να την «απορρίψει» (π.χ. αντιδρώντας ως γιατρός ή κάτι άλλο).
Η διαχείριση των «σκηνικών προσφορών» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα στο
πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού, καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας είναι δυνατό να
εκφραστούν τα παιδιά, να λειτουργήσουν ομαδικά και να ασκήσουν δεξιότητες όπως η
φαντασία, η ευέλικτη σκέψη κτλ (Παπαγεωργίου, 2002, σ.16).
Τέλος, τα παιδιά μπορούν να περάσουν σε μια διαδικασία κατά την οποία να
δημιουργήσουν θεατρικούς χαρακτήρες (ρόλους) και να εκφράσουν-αναπτύξουν σχέσεις
ανάμεσα τους (στους θεατρικούς χαρακτήρες). Έτσι, εντάσσονται σε μια διαδικασία
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αξιολόγησης των εκφραστικών τους μέσων, αλλά και αξιοποίησης αυτών. Για παράδειγμα
πρέπει να σκεφτούν και να αποφασίσουν πως θα χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους, να
υιοθετήσουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, να προσδιορίσουν ιδιαίτερα
σωματικά (και όχι μόνο) γνωρίσματα που θα διακρίνουν τους χαρακτήρες-ρόλους που θα
έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν (Παπαγεωργίου, 2002, σ.15).

Η οργάνωση του θεατρικού παιχνιδιού μέσα στην τάξη, αλλά κι έξω απ’ αυτή, θα
είναι καλό να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία θεματικής. Ωστόσο, δεν μπορεί να
υπάρξει μια απόλυτα δομημένη συνταγή επιτυχίας, καθώς το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί
μιαν αρκετά ελεύθερη δραστηριότητα και εξαρτάται από τα άτομα και τις ανάγκες όσων
λαμβάνουν μέρος σ’ αυτή (Παπαγεωργίου, 2002, σ.14-17).

Το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να ακολουθήσει και να οργανωθεί γύρω από
τέσσερις βασικές φάσεις-στάδια. Αυτές είναι: «Α΄ Φάση: Φάση της «απελευθέρωσης».
Στάδιο ευαισθητοποίησης και συγκρότησης της ομάδας.
Β΄ Φάση: Φάση της αναπαραγωγής. Στάδιο όπου δεσπόζει το παιχνίδι ρόλων.
Γ΄ Φάση: Σκηνικός αυτοσχεδιασμός (θεατρικό δρώμενο). Στάδιο εκτέλεσης.
Δ΄ Φάση: Φάση ανάλυσης. Στάδιο επεξεργασίας πολλαπλών επιπέδων (συζήτηση,
κριτική ανάλυση, εικαστική επεξεργασία, συγγραφή κειμένων κ.λ.π.)» (Κουρετζής,
1991, σ.70-71).
Επίσης, στην αρχή οποιασδήποτε συνάντησης με τα μέλη της ομάδας του
θεατρικού παιχνιδιού, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται ασκήσεις που σκοπό
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θα έχουν το σωματικό «ζέσταμα» (σώμα, φωνή, αναπνοή) των παιδιών (Παπαγεωργίου,
2002, σ.23, Faure & Lascar, 2001 3η, σ.9).
Για να ξεκινήσει ένα project θεατρικού παιχνιδιού, καλό είναι να ακολουθηθούν
κάποιες αρχές (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απόλυτα δεσμευτικές και υποχρεωτικές).
Έτσι, αν πρόκειται το θεατρικό παιχνίδι να γίνει με μικρά παιδιά, καλό είναι να ξεκινήσει
από μια πρωινή συζήτηση, που να σχετίζεται με μια οικογενειακή περιπέτεια, ένα συμβάν
στο σχολείο, κάτι που είδαν (μια παράσταση, ταινία κτλ.). Έτσι, είναι δυνατό να οδηγηθεί
η όλη διαδικασία στον αυτοσχεδιασμό ενός επεισοδίου. Ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να
εμπλουτιστεί με την ομαδική εργασία και συνεργασία, όλης της ομάδας (καταφεύγοντας
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στο παρελθόν, δίνοντας μια φανταστική τροπή, προσθέτοντας πρόσωπα κ.λ.π.).
Από την άλλη μεριά, και κυρίως αν επρόκειτο για ένα project θεατρικού
παιχνιδιού που αποτελείται από πιο μεγάλα παιδιά, προτείνεται μια πιο μεθοδική
μέθοδος-πορεία. Έτσι, φαίνεται να είναι καλύτερο να ξεκινήσει από μια σειρά ασκήσεων,
πρόκειται για δύο τύπων εξέλιξη. Το πιο συνηθισμένο σχήμα είναι:

Χαλάρωση, Σωματικές ασκήσεις, Αυτοσχεδιασμοί. Ωστόσο, είναι δυνατό (ειδικά
αν πρόκειται για μια σχετικά έμπειρη ομάδα) να οδηγηθεί και κατευθείαν στους
Αυτοσχεδιασμούς. Έτσι, φαίνεται θετικό το να δίνονται ασκήσεις που σκοπό έχουν την
εξέλιξη του αυτοσχεδιασμού. Επίσης, είναι δυνατό να ζητηθεί η επανάληψη του
αυτοσχεδιασμού. Αυτές είναι οι βασικές τάσεις εξέλιξης του θεατρικού παιχνιδιού, οι
οποίες όμως μπορούν και να συνδυαστούν, αλλά και να προκύψουν νέα δείγματα. Ακόμη,
κρίνεται σημαντικό το θεατρικό παιχνίδι να ξεκινά από ομαδικές δημιουργίες
(αυτοσχεδιασμούς παιχνίδια κτλ.) και στη συνέχεια να δίνει τη σκυτάλη στις ατομικές.
Επίσης, καλό είναι ένας αυτοσχεδιασμός να επανέρχεται στο προσκήνιο αρκετές φορές,
κάνοντας όμως χρήση διαφορετικών συντελεστών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία
σε όλα τα παιδιά να παίξουν κι έτσι «να πλατύνει η οπτική του παιδιού-«θεατή» και
μέσα από αυτήν του παιδιού-«ηθοποιού». Το παιδί θα παρακολουθήσει ιδιαιτέρως
τον/την συμμαθητή/τρια του σε έναν ρόλο που έκανε το ίδιο, και θα τροποποιήσει τον
ρόλο που θα «κάνει» μετά από κάποιο άλλο. (Faure & Lascar, 2001 3η, σ.16).
Για την επίτευξη και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, το παιδί είναι καλό
να έχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο του σχολείου να εκφραστεί όσο το δυνατόν
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πληρέστερα, είτε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ενοχλεί τις διπλανές αίθουσες, είτε όχι.
Βεβαίως, το καλύτερο θα ήταν να υπήρχαν οι υποδομές που θα παρείχαν αυτή τη
δυνατότητα, δηλαδή να τρέχει, να φωνάζει κτλ. και να μην ενοχλούνται οι διπλανές τάξεις.
Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε ένα τεχνητό φως που να βοηθάει τα παιδιά να
συγκεντρωθούν και να εμπνευστούν-φανταστούν. Ακόμη, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η
ύπαρξη αντικειμένων (στη θεατρική γλώσσα φροντιστηριακό υλικό) όπως ενός μπαούλου
με είδη μακιγιάζ και ντεμακιγιάζ, αλλά και διάφορα άλλα υλικά όπως κοστούμια, μάσκες,
υφάσματα, κουρτίνες, απλά πράγματα (χορδές, ξύλινους κύβους) κτλ. Τα αντικείμενα
αυτά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν και από τα ίδια τα παιδιά (και όχι μόνο). Ωστόσο,
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στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως είναι ανούσιο να αποθηκεύουμε (στο
μπαούλο αυτό) ρεαλιστικά αντικείμενα, π.χ. παιχνίδι-τηλέφωνο που η χρήση τους είναι
αρκετά μονοσήμαντη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οποιαδήποτε ανατροπή του μέσω της
φαντασίας να δυσχεραίνεται (Faure & Lascar, 2001 3η, σ.10-11).

Δραστηριότητες που προέρχονται από επαγγελματικές θεατρικές τεχνικές και
μπορούν να αξιοποιηθούν για να προκληθεί μάθηση μέσα από το θέατρο/δράμα
προκειμένου: «να εξερευνήσουμε κάποια θέματα, καταστάσεις και γεγονότα που
βρίσκονται σε «κείμενα», νέα στοιχεία, φωτογραφίες, αντικείμενα, πίνακες, έργα,
ημερολόγια, ποιήματα κλπ (παγωμένη σκηνή, παγωμένη εικόνα, παπαγάλος στον ώμο,
διάδρομος της συνείδησης, θέατρο forum, ο μανδύας του ειδικού, μηχανή αίσθησης)
να εξερευνήσουμε, να αναπτύξουμε ή να εμβαθύνουμε σε ένα χαρακτήρα ή ρόλο
(ανακριτική καρέκλα, ρόλος στον τοίχο, ανίχνευση σκέψης, centering, συλλογικός ρόλος
κλπ)» (Marigold Ashwell & Nick Ashwell, 2006, σ.1).
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να προκληθεί μάθηση για το θέατρο/δράμα
είναι:
«παραστάσεις (αφήγηση, σκηνή χωρισμένη στα δύο, αναδρομή/flashback,
προβολή στο μέλλον, ομαδικός μονόλογος, αργή κίνηση κλπ)
θεατρικοί χώροι (σκηνή με αμφιθεατρική σχέση ορχήστρας και κοινού,
παραλληλόγραμμη σκηνή με θεατές εκατέρωθεν, σκηνή με θεατές σε όλες τις πλευρές,
σκηνή με ελεύθερη σχέση ηθοποιών και θεατών)» (Marigold Ashwell & Nick Ashwell,
2006, σ.1-2).
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Σε προηγούμενες ενότητες έχω ήδη αναφερθεί στα παραπάνω όπως και στη σχέση
που έχουν με τη διδακτική της ιστορίας.
Τελειώνοντας, χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι είναι καλό να δουλεύουμε με μικρές
ομάδες παιδιών 10-12 παιδιών, αυτό μπορεί να σημαίνει και την οργάνωση πάνω από μιας
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ομάδας (εργαστηρίου).
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Πρακτική Εφαρμογή:
Θεατρικό παιχνίδι και Διδακτική της Ιστορίας
4.1 Στοιχεία (ταυτότητα) έρευνας
Στις 20 Ιουνίου 2008 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας κάλεσα τους/τις
μαθητές/τριες που μόλις είχαν τελειώσει την Δ' τάξη, με δασκάλα την κα Μαρία
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Τρυψιάνη, να έρθουν προαιρετικά για να κάνουμε Θεατρικό Παιχνίδι και μέσα από αυτό
να μάθουμε Ιστορία. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στο κάλεσμα και έτσι στις
οχτώμισι 8:30 το πρωί είχαν μαζευτεί δώδεκα (12) παιδιά, έξι (6) αγόρια και έξι (6)
κορίτσια, από τα δεκαεννιά (19) παιδιά της τάξης. Ως ιδιαίτερα θετικό και σημαντικό
κρίνεται το γεγονός ότι τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία για την όλη διαδικασία
καθώς είχαν κλείσει τα σχολεία και δεν ήταν υποχρεωμένα να έρθουν. Μάλιστα και τα
παιδιά που δεν κατάφεραν να παραστούν (λόγω αναχώρησης τους για διακοπές κτλ)
εξέφρασαν την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στο Θεατρικό Παιχνίδι. Η όλη διαδικασία
χρειάστηκε σχεδόν τρεισήμισι (3,5) ώρες (με ένα δεκάλεπτο διάλειμμα) για να
ολοκληρωθεί.

4.2 Παρουσίαση της έρευνας
Όπως έχω αναφέρει, η χρήση του δράματος και του θεατρικού παιχνιδιού
γενικότερα, μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να προκληθεί
μάθηση σε θέματα που θίγονται από τα αναλυτικά προγράμματα (Neelands, 1998 10η,
σ.59-62).
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Για να ενισχύσω την άποψη αυτή και για να διερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο για την
πρόκληση ιστορικής μάθησης, κατάφυγα στην έρευνα που θα παρουσιάσω στη συνέχεια.
Αρχικά όμως θα ήθελα να αναφερθώ στο ερμηνευτικό μοντέλο, που θα
αξιοποιήσω για την αξιολόγηση της έρευνάς μου. Σύμφωνα με τον κ. John Somers και
την πρότασή του σχετικά με την αναλογία του θεατρικού γίγνεσθαι και του θετικιστικού
μοντέλου έρευνας, προκύπτουν τα εξής:
Καταρχήν παρουσίαση του θετικιστικού μοντέλου:
«1. Απόφαση για τον τομέα της έρευνας
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2. Τι γνωρίζουμε ήδη;
3. Γενίκευση μιας υπόθεσης;

4. Δοκιμή της υπόθεσης σε συνθήκες πειράματος.
5. Συλλογή στοιχείων.

6. Ανάλυση των στοιχείων.

7. Συγγραφή της ερευνητικής αναφοράς.

8. Μετάδοση της αναφοράς στην κοινωνία των συναδέλφων ερευνητών.» (Somers,
2002, σ.5). Στη συνέχεια θα παρουσιάσω το θεατρικό γίγνεσθαι:

«"Ο δημιουργός του δράματος αποφασίζει ποιο θα είναι το επίκεντρο της έρευνας με την
επιλογή του ερεθίσματος, του θέματος, του θεατρικού είδους και του κειμένου.
!"Καταγράφοντας αυτά που ήδη γνωρίζουν, θέτουν κάποιες υποθέσεις σχετικά με το
ποιοι είναι οι άνθρωποι και τα γεγονότα της ζωής τους ή τι μπορεί να σημαίνει το έργο ή
πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θεατρικό είδος.
!"Μέσω της δραματικής φόρμας εξερευνώνται όσα διαισθάνθηκαν οι συμμετέχοντες για
όλα αυτά. π.χ. Ο τρόπος που σκεφτήκαμε για το πώς ρέει η σκηνή, λειτουργεί στην
πράξη; Η διαίσθηση μας για τη σχέση μητέρας - κόρης είναι σωστή;
!"Κατά την πορεία αυτής της διερεύνησης οι συμμετέχοντες συσσωρεύουν και κατανοούν
τις ιδέες που γεννιούνται από το έργο.
!"Όταν η φάση της διερεύνησης φθάσει στο τέλος της, οι συμμετέχοντες επιλέγουν από
το υλικό που γεννήθηκε τι είναι πιο σημαντικό.
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!"Οι συμμετέχοντες δίνουν μορφή σε ό,τι επέλεξαν ώστε να επιτύχουν ικανοποιητική
δραματική φόρμα και αυθεντικότητα.
!"Όταν οι συμμετέχοντες ικανοποιηθούν από τη φύση της δημιουργίας τους, την
μεταδίδουν στους συναδέλφους τους ή στην κοινωνία γενικότερα.
Πιστεύω ότι η διαδικασία από την οποία περνούν οι συμμετέχοντες είναι
παρόμοια στις περισσότερες παραγωγές έργων. Πολλοί άλλοι, καθώς κι εγώ, θα
υποστήριζαν πως ό,τι περιέγραψα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ερευνητικής πορείας.
Αν δούμε τα χαρακτηριστικά της πορείας του θεατρικού γίγνεσθαι και τα συγκρίνουμε με
τα στάδια της επιστημονικής έρευνας βλέπουμε μια παράλληλη πορεία.
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1. Απόφαση για τον τομέα της έρευνας
Ο δημιουργός του δράματος αποφασίζει ποιο θα είναι το επίκεντρο της έρευνας με την
επιλογή του ερεθίσματος, του θέματος, του θεατρικού είδους και του κειμένου. (Αυτό
αντιστοιχεί στο στάδιο 1 της έρευνας).
2. Τι γνωρίζουμε ήδη;

3. Γενίκευση μιας υπόθεσης.

Καταγράφοντας αυτά που ήδη γνωρίζουν θέτουν κάποιες υποθέσεις σχετικά με το ποιοι
είναι οι άνθρωποι και τα γεγονότα της ζωής τους ή τι μπορεί να σημαίνει το έργο ή πως
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θεατρικό είδος. (Αυτά αντιστοιχούν στα στάδια 2 και 3 της
έρευνας).

4. Δοκιμή της υπόθεσης σε συνθήκες πειράματος.

Μέσω της δραματικής φόρμας εξερευνώνται όσα διαισθάνθηκαν οι συμμετέχοντες για όλα
αυτά (Αυτό αντιστοιχεί στο στάδιο 4 της έρευνας).
5. Συλλογή στοιχείων.
Κατά την πορεία αυτής της διερεύνησης οι συμμετέχοντες συσσωρεύουν και κατανοούν
τις ιδέες που γεννιούνται από το έργο. (Αυτό αντιστοιχεί στο στάδιο 5 της έρευνας).
6. Ανάλυση των στοιχείων.
Όταν η φάση της διερεύνησης φθάσει στο τέλος της, οι συμμετέχοντες επιλέγουν από το
υλικό που γεννήθηκε τι είναι πιο σημαντικό. (Αυτό αντιστοιχεί στο στάδιο 6 της
έρευνας).
7. Συγγραφή της ερευνητικής αναφοράς.
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Οι συμμετέχοντες δίνουν μορφή σε ό,τι επέλεξαν ώστε να επιτύχουν ικανοποιητική
δραματική φόρμα και αυθεντικότητα. (Αυτό αντιστοιχεί στο στάδιο 7 της έρευνας).
8. Μετάδοση της αναφοράς στην κοινωνία των συναδέλφων ερευνητών.
Όταν οι συμμετέχοντες ικανοποιηθούν από τη φύση της δημιουργίας τους, την
μεταδίδουν στους συναδέλφους τους ή στην κοινωνία γενικότερα. (Αυτό αντιστοιχεί στο
στάδιο 8 της έρευνας).» (Somers, 2002, σ.6-7).
Στη συνέχεια λοιπόν, θα παρουσιάσω την έρευνά μου (σύμφωνα με τα
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παραπάνω).

4.3 Τομέας της έρευνας (κύριο μέρος)

Το επίκεντρο της έρευνάς μου είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι δυνατό οι
μαθητές/τριες της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου μπορούν να μάθουν ιστορία μέσα από
δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος. Ο βασικός
εκπαιδευτικός στόχος που θέτω είναι η κατανόηση της λειτουργίας της ρωμαϊκής
συγκλήτου. Ως μέθοδο εργασίας για την επίτευξη αυτού του (βασικού) εκπαιδευτικού
στόχου επέλεξα το θεατρικό παιχνίδι. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διερεύνηση του ρόλου
που παίζει το θεατρικό παιχνίδι στην επίτευξη ιστορικής μάθησης, αλλά και της
ανάπτυξης δεξιοτήτων στα παιδιά, όπως φαντασία, δημιουργικότητα, συνεργατικότητα
κτλ.
Προκειμένου να κατανοηθεί η λειτουργία της ρωμαϊκής συγκλήτου επιλέγεται το
θεατρικό παιχνίδι με θέμα τη διαβούλευση για την κατασκευή ενός δρόμου. Τα παιδιά
καλούνται να υποδυθούν ρόλους που παραπέμπουν στον τρόπο λειτουργίας των
σημερινών βουλευτών και μέσω αυτής της εμπειρίας να κάνουν τις αναγκαίες συσχετίσεις
στο τώρα και στο τότε, ώστε να αντιληφθούν τη λειτουργία της ρωμαϊκής συγκλήτου. Η
συσχέτιση και η καταφυγή σε αναχρονισμούς κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη για την
πληρέστερη κατανόηση του παρελθόντος μέσα στο παρόν (Burke, 2003, σ.204).
Τα ερεθίσματα που χρησιμοποίησα για να προκαλέσω στα παιδιά το ενδιαφέρον
και την επιθυμία να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα ήταν τα εξής: Αρχικά στο
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πλαίσιο των δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού. Δηλαδή αξιοποίηση παιχνιδιών για
να αισθανθούν τα παιδιά το σώμα τους, τον χώρο, τον/την «άλλο/η», να νιώσουν άνετα,
να δημιουργήσουν μια ομάδα και να ενταχθούν σ' αυτή, στη συνέχεια να αρχίσουν να
προσεγγίζουν κάποιες βασικές δραματικές/θεατρικές φόρμες (ήταν η πρώτη φορά που τα
παιδιά έκαναν θεατρικό παιχνίδι) χρησιμοποιώντας αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδι ρόλων.
Ένας αυτοσχεδιασμός που ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της διαδικασίας
ήταν «να συμπεριφερθούν τα παιδιά σαν να ήταν βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο».
Στον αυτοσχεδιασμό αυτό τα παιδιά λειτούργησαν πολύ καλά, καθώς είχαν μια σαφή
εικόνα και προσπάθησαν να την αποδώσουν.
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Στη συνέχεια συζητήσαμε για τη βουλή, την ιστορία, αλλά και την αρχαία Ρώμη.
Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Έπειτα, παρουσίασα στα παιδιά αποσπάσματα από δύο (2) δραματοποιημένα
ντοκιμαντέρ, που αφορούσαν την αρχαία Ρώμη και έδειχναν τη λειτουργία της
Συγκλήτου.

Μετά από αυτό τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί. Έτσι, τους μοίρασα πηγές που
μιλούσαν για την σύγκλητο, αλλά και για την αρχαία Ρώμη γενικότερα, όπως και για την
ιστορία της Έδεσσας. Για να βρω τις πηγές αυτές κατάφυγα στο internet, αλλά και στα
βιβλία ιστορίας της Δ' και Ε' τάξης του δημοτικού.

Αποφασίσαμε με τα παιδιά ότι θα έπρεπε «να γίνουν συγκλητικοί». Στη
συνέχεια, το κάθε παιδί σκέφτηκε κάποια χαρακτηριστικά που θα ήθελε να προσδώσει
στο ρόλο του. Για να υπάρξει λόγος συνέλευσης της συγκλήτου θα έπρεπε να βρεθεί το
θέμα της συνεδρίασης. Έτσι, και μετά από κουβέντα, καταλήξαμε στο ότι θα αποφασίζαμε
για τη δημιουργία ενός δρόμου που θα περνάει έξω από την Έδεσσα. Στο σημείο αυτό
αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, όντως κατασκευάζεται
ένας δρόμος που θα περνά έξω από την πόλη (περιφερειακός). Μάλιστα, η κατασκευή του
δρόμου αυτού ήταν ένα θέμα που απασχολούσε και απασχολεί τους/τις κατοίκους της
Έδεσσας εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, το θέμα βρισκόταν κοντά στις εμπειρίες και τα
ενδιαφέροντα των παιδιών και αφορούσε την κοινωνία στην οποία ζουν. Επίσης, όπως
ανακαλύψαμε με τα παιδιά, κατά την αρχαία ρωμαϊκή εποχή περνούσε από την πόλη της
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αρχαίας Έδεσσας η Εγνατία οδός που συνέδεε την πόλη με την αρχαία Ρώμη. Πρόκειται
για ένα θέμα που αφορά την τοπική ιστορία της περιοχής.
Το επόμενο βήμα ήταν να γράψουν τα ίδια τα παιδιά ένα θεατρικό κείμενο. Το
κάθε παιδί είχε να γράψει στην ουσία τον ρόλο του. Για να γίνει αυτό, καταρχήν
χωρίστηκαν τα παιδιά σ' αυτούς/ες που ήθελαν να φτιαχτεί ο δρόμος και σ' αυτούς/ες που
δεν ήθελαν. Επίσης, ένα παιδί έγινε η «πρόεδρος» της συνέλευσης, που ήταν
«υπεύθυνη» για την οργάνωση και τη λειτουργία της διαδικασίας. Ήμουν συνεχώς
παρών και επέβλεπα την όλη κατάσταση επεμβαίνοντας όποτε έκρινα ότι ήταν αναγκαίο.
Η «πρόεδρος» έδινε το λόγο στους/ις άλλους/ες «συγκλητικούς», που παρουσίαζαν τη
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θέση τους σχετικά με το θέμα (έχοντας υπ' όψη τα χαρακτηριστικά του ρόλου τους),
πολλές φορές επίσης, χρειαζόταν να επιβάλλει την τάξη. Τέλος, οι «συγκλητικοί»
ψήφισαν και αποφάσισαν να φτιαχτεί ο δρόμος.

4.4 Τι γνωρίζουμε ήδη

Σχετικά με τη λειτουργία του θεατρικού παιχνιδιού και του δράματος στην
εκπαίδευση έχω ήδη αναφερθεί στο πρώτο μέρος της εργασίας μου. Έχει παρουσιαστεί
εκτενώς ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού/δράμα ως διδακτικό εργαλείο, αλλά και ως
μαθησιακό αντικείμενο. Επίσης, έχει διερευνηθεί η σχέση του με την ιστορία και, τη
διδακτική της ιστορίας γενικότερα. Ακόμη, μελετήθηκαν τρόποι λειτουργίας και
οργάνωσής του, όπως και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού, των μαθητών/τριων και της
κοινωνίας.
Τα παιδιά, όπως ενημερώθηκα, δεν είχαν κάνει ποτέ τους θεατρικό παιχνίδι (αν
και είχαν συμμετάσχει σ' ένα σχολικό σκετς), και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων
για το περιεχόμενο του θεατρικού παιχνιδιού που θα κάναμε μαζί. Έτσι, λειτούργησαν
διαισθητικά και στο βαθμό που μπορούσαν αυθόρμητα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσουν
να προσεγγίσουν τη δημιουργία ενός χαρακτήρα-ρόλου για πρώτη φορά κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων του θεατρικού παιχνιδιού.
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Δεν υπήρχε ένα δοσμένο θεατρικό κείμενο, αλλά τα ίδια τα παιδιά επιχείρησαν να
δημιουργήσουν ένα, γράφοντας το καθένα/μία τον ρόλο του/της, μέσα από την όλη
διαδικασία.

4.5 Γενίκευση υπόθεσης

Όπως

ήδη

αναφέρθηκε,

έχει

παρουσιαστεί

η

σχέση

θεατρικού

παιχνιδιού/δράματος και εκπαίδευσης. Η λειτουργία του ως διδακτικού εργαλείου και
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μαθησιακού αντικειμένου, αλλά και η σχέση του με την ιστορία και τη διδακτική της.
Επίσης, έχει μελετηθεί ο ρόλος που παίζει το θεατρικό παιχνίδι σχετικά με τη διάπλαση
προσωπικοτήτων και ενεργών πολιτών. Από τα παραπάνω λοιπόν, θεωρώ ότι το παιδί
μπορεί να μάθει ιστορία μέσα από το θεατρικό παιχνίδι/δράμα και να αναπτύξει
δεξιότητες που αφορούν την ωρίμανση της προσωπικότητας του, αλλά και τη σχέση του
με τους/τις άλλους/ες. Περίπτωση μελέτης η λειτουργία της Συγκλήτου στην αρχαία
Ρώμη, θεατρικό παιχνίδι με παιδιά Ε' τάξης δημοτικού.

Όπως επίσης, ανέφερα προηγουμένως, τα παιδιά δεν είχαν γνώσεις θεατρικού
παιχνιδιού. Τα παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με δραστηριότητες θεατρικού
παιχνιδιού και δράματος λόγω της εργασίας μου. Επίσης, όσον αφορά τις ιστορικές
γνώσεις των παιδιών που τις εξακρίβωσα από την κουβέντα που κάναμε, τα παιδιά
γνώριζαν την αρχαία Ρώμη, όπως και την ύπαρξη της Συγκλήτου. Έτσι, κεντρίστηκε το
ενδιαφέρον τους για τη διερεύνηση της λειτουργίας της συγκλήτου.
Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία έπαιξε ο αυτοσχεδιασμός που κάνανε, «η
συμπεριφορά των βουλευτών στο κοινοβούλιο», μέσω αυτού του αυτοσχεδιασμού τα
παιδιά διερεύνησαν και ανακάλεσαν την εικόνα που έχουν για τη βουλή και τους/τις
βουλευτές/ίνες. Αυτό ήταν μια δραστηριότητα που τα βοήθησε πολύ και στοιχεία της τα
ενέταξαν στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν/δημιουργήσουν ένα «ρόλο», αλλά και
το «κλίμα» της συγκλήτου. Επίσης, ανακάλεσαν τις γνώσεις τους από την ιστορία για
την αρχαία Ρώμη. Διαισθητικά λοιπόν, χρησιμοποιώντας τον εαυτό και τη φαντασία τους
τα παιδιά βρήκαν ένα βασικό θέλω στον ήρωά τους («Συγκλητικό») και κάποια
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χαρακτηριστικά που θα ταίριαζαν σ' αυτόν, κάνοντας προβολή των εικόνων που έχουν για
τους/τις βουλευτές/ίνες στον ήρωα/ρόλο τους. Τα ίδια τα παιδιά κατέγραψαν τον ρόλο
τους (και κατ' επέκταση «το θεατρικό κείμενο»), βάση την όλη διαδικασία και του τι
έμαθαν (μέσω της έρευνας κτλ), αλλά και βάση της διαίσθησής τους.

4.6 Δοκιμή της υπόθεσης σε «συνθήκες πειράματος»

Η υπόθεση ότι το παιδί μπορεί να μάθει ιστορία μέσα από το θεατρικό παιχνίδι
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(εδώ: κατανόηση της λειτουργίας της ρωμαϊκής συγκλήτου), διερευνήθηκε όπως έχω ήδη
αναφέρει στις 20 Ιουνίου του 2008 στο 3ο δημοτικό σχολείο Έδεσσας, κάνοντας θεατρικό
παιχνίδι με παιδιά της Ε' τάξης δημοτικού.

Το «πείραμα» κρίνεται ως πετυχημένο, καθώς τα παιδιά παρήγαγαν θεατρικό
παιχνίδι, προσέγγισαν βασικές δραστηριότητες του (αυτοσχεδιασμός, παιχνίδι ρόλων
κτλ), μελέτησαν πηγές (στοιχεία ενεργητικής ιστορικής μάθησης, αλλά και θεατρικού
παιχνιδιού). Τέλος, τα παιδιά δημιουργώντας τα ίδια μιας «πρώτης γραφής θεατρικό
κείμενο», αξιοποίησαν ότι έμαθαν μέσω της ενεργητικής ιστορικής μάθησης, αλλά και
μέσω των δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού/δράματος, με αποτέλεσμα να παίξουν
και να μάθουν.
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Συμπεράσματα:
5.1 Συλλογή στοιχείων – Περιγραφή - Ανάλυση διαδικασίας

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στο τι συνέβη στη διαδικασία θεατρικού
παιχνιδιού, που κάναμε με τα παιδιά. Έτσι, στην αρχή ζήτησα από τα παιδιά να βγάλουν
τα παπούτσια τους (πράγμα που έκανα κι εγώ) και να καθίσουν όπου θέλουν, ώστε να
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νιώσουν άνετα. Πρόκειται για ένα ριζοσπαστικοποιημένο περιβάλλον μάθησης, που
συντηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (λείπει η συνήθης διάταξη της τάξης
με τα θρανία, τις καρέκλες, την έδρα, όπως και η σαφής διάκριση δασκάλου/ας και
μαθητή/τριας), όπου οι μαθητές/τριες κάθονται στο πάτωμα σκορπισμένοι/ες στον χώρο
μαζί με τον/την δάσκαλο/α (βλ. dvd). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να νιώθουν
πολύ «κοντά» μεταξύ τους, αλλά και με τον/την εκπαιδευτικό τους. Πρόκειται για μια
μεταμόρφωση στις σχέσεις των παιδιών με το πως αντιλαμβάνονται τη σχολική αίθουσα,
τους/τις συμμαθητές/τριες τους, αλλά και τον/την δάσκαλό/ά τους (Faure & Lascar,
2001 3η, σ.14).

Έπειτα, κάναμε μια μικρή συζήτηση γνωριμίας, για να «σπάσει ο πάγος», καθώς
τα περισσότερα από τα παιδιά τα συναντούσα για πρώτη φορά. Στη συνέχεια τους μίλησα
για το θεατρικό παιχνίδι, πόσο σημαντικό είναι να το ευχαριστηθούν, να διασκεδάσουν
και να νιώσουν ελεύθερα. Πράγμα που θα τα βοηθούσε να χαλαρώσουν και να
διαχειριστούν αποτελεσματικότερα την όλη διαδικασία (Neelands, 1998 10η, σ.7, βλ.
Dvd Συζήτηση γνωριμίας).
Τελειώνοντας την απαραίτητη, για την αρχή συζήτηση, στη συνέχεια περάσαμε
στο ζέσταμα που ήταν σωματικό και φωνητικό. Κατά τη διάρκεια του ζεστάματος έπαιζε
ένα μουσικό χαλί, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να χαλαρώσουν και να ενεργοποιηθούν.
Τις ασκήσεις που τους έκανα, τις έδειχνα και σε αρκετά σημεία συμμετείχα κι εγώ, ώστε
να νιώσουν τα παιδιά άνετα μαζί μου και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι αποτελούμε
μία ομάδα (βλ dvd Ζέσταμα).
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Σκοπός, του ζεστάματος λοιπόν, ήταν να προετοιμάσει τα παιδιά και να τα
«φορτίσει», ώστε να ξυπνήσουν τα σώματά τους, να μειωθούν οι πιθανότητες
τραυματισμών και να ασκηθούν. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται να
κάνουν θεατρικό παιχνίδι (αλλά και γενικά) να έχουν ενεργό και ήρεμο το σώμα τους
(Άλκηστις 1984 σ.7, Παπαγεωργίου 2002 σ.23, Faure & Lascar 2001 3η σ.9). Θεωρώ
μέσα από τον τρόπο που κύλησαν οι δραστηριότητες, πως οι στόχοι που τέθηκαν,
επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό (βλ. dvd).
Αφού, τελειώσαμε με ένα σετ ασκήσεων (ενεργοποίηση άκρων, κορμού κτλ),
σειρά είχε το περπάτημα στον χώρο (βλ. dvd Περπάτημα). Η μουσική άλλαξε, έγινε πιο
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ενεργητική και ρυθμική. Ζήτησα από τα παιδιά να περπατήσουν στο ρυθμό της μουσικής.
Επειδή, μερικά δυσκολεύονταν, τους είπα να χορέψουν στο ρυθμό (βλ. dvd Χορός).
Έπειτα, έπρεπε να περπατάνε με διαφορετικούς τρόπους (στις μύτες, στις φτέρνες κτλ.)
πράγμα που οδήγησε σε κάποιους αρχικούς αυτοσχεδιασμούς (βλ. dvd Περπάτημα με
αυτοσχεδιασμούς).

Μετά το περπάτημα μείναμε ακίνητοι και τους ζήτησα να πάρουν βαθιά ανάσα,
ώστε να φουσκώσουν τις κοιλιές τους (διαφραγματική αναπνοή). Έπειτα, να εκπνεύσουν
τον αέρα βγάζοντας ένα παρατεταμένο ζζζζζζζζζ. Για να έχει περισσότερο ενδιαφέρον η
όλη διαδικασία, αρχίσαμε να κάνουμε τις μέλισσες (αυτοσχεδιασμός) (βλ. dvd Αναπνοέςμέλισσες).

Τελειώνοντας με τα παραπάνω σειρά είχε το περπάτημα και το τραγούδι. Έπρεπε
ο/η καθένας/μία να περπατάει και να τραγουδάει ότι θέλει. Λόγω της φασαρίας
καταλήξαμε όλοι μαζί να τραγουδάμε το ίδιο τραγούδι (βλ. dvd Περπάτημα και
τραγούδι). Σκοπός των παραπάνω ήταν να ενεργοποιηθεί το φωνητικό εργαλείο των
παιδιών.
Οι αυτοσχεδιασμοί, που έγιναν στο πλαίσιο του ζεστάματος, π.χ. (Φαντάσου ότι
είσαι 1) γίγαντας, 2) νάνος, 3) μοντέλο, 4) μέλισσα). Είχαν ως σκοπό να βοηθήσουν τα
παιδιά να εξοικειωθούν με την όλη διαδικασία και να αρχίσουν να παίζουν στην τάξη, αλλά
και μεταξύ τους (Faure & Lascar 2001 3η σ.10, Παπαγεωργίου 2002 σ.4-6). Επίσης,
έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως προς την εξοικείωση των παιδιών με το τι είναι
αυτοσχεδιασμός, έτσι ώστε να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν όσο καλύτερα γίνεται

82

τους αυτοσχεδιασμούς που θα ακολουθούσαν, καθώς στη συνέχεια θα ήταν πιο
«δύσκολοι». Κρίνω πως όντως λειτούργησαν θετικά και βοήθησαν τα παιδιά να
αρχίσουν να αντιλαμβάνονται (στο βαθμό που ήταν εφικτό) τι είναι ο αυτοσχεδιασμός
(βλ. dvd Περπάτημα με αυτοσχεδιασμούς, Αναπνοές-μέλισσες, Αυτοσχεδιασμοί).
Αφού ολοκληρώθηκε το ζέσταμα, περάσαμε σε μια σειρά από παιχνίδια, που
σκοπό είχαν να κάνουν τα παιδιά να διασκεδάσουν, να δραστηριοποιηθούν και να νιώσουν
ομάδα.
Έτσι, στο πρώτο παιχνίδι καθίσαμε όλοι γύρω από ένα κύκλο όπου ο/η
καθένας/μία έπρεπε να λέει το όνομα του/της και το αγαπημένο του/της φαγητό. Ο/η
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επόμενος/η έπρεπε να λέει τα ονόματα και τα αγαπημένα φαγητά όλων των
προηγούμενων και να τελειώνει λέγοντας τα δικά του/της (βλ. dvd Όνομα και φαγητό).
Το ίδιο το κάναμε και με το αγαπημένο τραγούδι του/της καθενός/μίας (βλ. dvd Όνομα
και τραγούδι).

Στη συνέχεια αλλάξαμε θέση και έπρεπε να γίνει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να μην
λέμε ονόματα και φαγητά ή τραγούδια, αλλά να κάνουμε μία κίνηση όπου ο/η
καθένας/μία θα επαναλάμβανε τις κινήσεις που είχαν προηγηθεί και θα πρόσθετε και μία
δικιά του/της (Βλ. Dvd Παίζοντας με κινήσεις). Η δραστηριότητα αυτή είχε ως σκοπό την
ενεργοποίηση του σώματος και την εστίαση εκ νέου του ενδιαφέροντος των παιδιών.
Επόμενη δραστηριότητα ήταν να παίξουμε το «Τέρας», όπου τα παιδιά έπρεπε
να χωριστούν σε δύο ομάδες (υπήρχε μεγάλη αντίδραση από μεριάς των παιδιών στο να
δημιουργηθούν μεικτές ομάδες αγόρια/κορίτσια παρόλαυτα, τα χώρισα). Η μια θα ήταν
το «Τέρας» (τα παιδιά θα σχημάτιζαν μια «αλυσίδα» χέρι-χέρι) και θα κυνηγούσε την
άλλη ομάδα που θα ήταν διασκορπισμένη στο χώρο. Σκοπός ήταν το «Τέρας» να πιάσει
όλα τα παιδιά και να τα εντάξει στην αλυσίδα (όποιος/α πιανόταν έμπαινε στην ομάδα του
«Τέρατος») (Παπαγεωργίου, 2002, σ.26). Αν και επιχειρήσαμε να παίξουμε αυτό το
παιχνίδι, δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε, καθώς ένα κορίτσι (Μαρία) χτύπησε
ελαφρά το πόδι της (Βλ. Dvd Τέρας-Χτύπημα Μαρίας).
Σειρά είχε ο χωρισμός των παιδιών σε δύο ομάδες: οι Άσπροι και οι Μαύροι. Εγώ
θα έδινα παραγγέλματα και όσοι/ες εντάσσονταν στην ομάδα που καλούσα, θα έπρεπε να
υπακούν. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν και αυτοσχεδιασμοί
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(Βλ. Dvd Άσπροι-μαύροι και Αυτοσχεδιασμοί). Σκοπός ήταν τα παιδιά να έρθουν σε
επαφή με βασικά θεατρικά εργαλεία (Marigold Ashwell & Nick Ashwell, 2006, σ.1) και
να ασκηθεί η ετοιμότητά τους.
Τα παιχνίδια που κάναμε, (κύκλος όπου λέγαμε τα ονόματά μας, το «Τέρας»,
«Άσπροι/Μαύροι»,) στόχευαν στη γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους και στη
δημιουργία μιας ομάδας. Έτσι, μέσα από αυτά θα ασκούνταν δεξιότητες συνεργασίας και
ομαδικότητας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το θεατρικό παιχνίδι (Faure & Lascar,
2001 3η, σ.16). Θεωρώ ότι ικανοποιήθηκαν οι παραπάνω στόχοι, αφού τα παιδιά, ως
συμμαθητές/τριες, ήταν ήδη αρκετά δεμένα.
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Τελειώνοντας μ' αυτές τις δραστηριότητες, χώρισα τα παιδιά σε ζευγάρια
(υποχρεωτικά σε αγόρια/κορίτσια, γιατί σε όλες τις άλλες δραστηριότητες έβλεπα τα
παιδιά να αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με το αντίθετο φύλο (Βλ. Dvd Αλλαγή θέσεων,
Χωρισμός αγόρια-κορίτσια), για να παίξουν τον «Καθρέφτη». Στο παιχνίδι αυτό τα
παιδιά έπρεπε να βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο και όποιος/α ήταν ο
«Καθρέφτης» θα αντιδρούσε στην κίνηση του άλλου παιδιού σαν να ήταν το είδωλο του
στον καθρέφτη. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας έπαιζε μουσική για τη
δημιουργία ευχάριστης και χαλαρής ατμόσφαιρας. Ύστερα από λίγη ώρα, τα παιδιά
αλλάξανε ρόλους (βλ. Dvd Καθρέφτης).

Το επόμενο παιχνίδι ήταν να κρατάει ο/η ένας/μία ένα υποθετικό αντικείμενο και
ο/η άλλος/η να προσπαθεί να το αρπάξει. Μόλις το έπαιρνε ο/η άλλος/η αλλάζανε
ρόλους (Βλ. Dvd Αρπαγή αντικειμένου). Οι εκπαιδευτικοί σκοποί των παιχνιδιών αυτών
ήταν να αναμειχθούν τα παιδιά (αγόρια/κορίτσια) και να εξασκήσουν την
παρατηρητικότητά τους και τη φαντασία τους (Σέργη, 1987, σ.19-20). Η ανάμειξη
αγόρια/κορίτσια έγινε με δυσκολία, καθώς τα παιδιά αντιδρούσαν έντονα και έπρεπε να
το απαιτήσω, για να συμβεί (Βλ. Dvd Χωρισμός αγόρια-κορίτσια). Πάντως, στη συνέχεια
της διαδικασίας (κι αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και θετικά στοιχεία της) τα
παιδιά ήταν πιο πρόθυμα να βρίσκονται μαζί αγόρια-κορίτσια απ' ότι στην αρχή (Βλ.
dvd). Οι αντιστάσεις και οι αντιδράσεις τους είχαν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.
Στοιχείο που το παρατήρησε και η δασκάλα της τάξης και το έκρινε ως ιδιαίτερα θετικό.
Όσον αφορά για τους άλλους στόχους, πρόκειται για μακροπρόθεσμες δεξιότητες που δεν
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είναι δυνατόν ούτε να ελεγχθούν, αλλά ούτε και (θεωρώ) να επιτευχθούν με μία μόνο
φορά.
Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα παιχνιδιών, σειρά είχαν οι αυτοσχεδιασμοί.
Ζήτησα από τα παιδιά να ξαπλώσουν στο πάτωμα και να χαλαρώσουν σαν να θέλουν να
κοιμηθούν. Παράλληλα, έπαιζε ένα μουσικό χαλί. Τα παιδιά δεν ησύχαζαν. Παρολαυτά,
εντάχθηκαν

στις

απαιτήσεις-ανάγκες

της

διαδικασίας

(Βλ.

Dvd

Πριν

τους

αυτοσχεδιασμούς).
Οι αυτοσχεδιασμοί που έκαναν τα παιδιά ήταν να αρχίσουν να κινούνται αργά σαν
να βρίσκονται μέσα σε νερό, μετά έπρεπε να φανταστούν ότι βρίσκονται μέσα σ' ένα
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πυκνό, τροπικό δάσος, έπειτα βρέθηκαν στην έρημο, όπου κάνει πολύ ζέστη, η άμμος
καίει. Στη συνέχεια, «περπατούσαν» πάνω σε πάγους. Σειρά είχε η εκκλησία στην
ανάσταση όπου πρέπει να προσέχουν με τις λαμπάδες, για να μην καούν. Τέλος, έπρεπε
να φανταστούν ότι βρίσκονται στη βουλή (Βλ. Dvd Αυτοσχεδιασμοί). Σκοπός των
αυτοσχεδιασμών ήταν η άσκηση της φαντασίας, των αυθόρμητων αντιδράσεων, της
επικοινωνίας με τους/τις άλλους/ες και της προσέγγισης δημιουργίας φανταστικών
καταστάσεων και λειτουργίας μέσα σε αυτές, της άσκησης των εκφραστικών τους μέσων.
Πρόκειται για τη γνωριμία με ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο
θέατρο, αλλά και μιας πρώτης μορφής προσέγγιση θεατρικής δημιουργίας (Κουρετζής
1991 σ.56-57, Παπαγεωργίου 2002 σ.4-6 & σ.10-11, Faure & Lascar 2001 3η σ.10,
Marigold Ashwell & Nick Ashwell, 2006, σ.1).

Οι αυτοσχεδιασμοί θεωρώ πως λειτούργησαν αρκετά καλά (δεδομένου πάντα ότι
τα παιδιά έρχονταν για πρώτη φορά σ' επαφή) και τους έδινα διαρκώς ανατροφοδότηση.
Η μουσική που είχα βάλει να παίζει κατά τη διάρκεια, είχε σκοπό να ενεργοποιήσει τα
παιδιά και να τα βοηθήσει να συγκεντρωθούν. Σχετικά με το περιεχόμενο των
αυτοσχεδιασμών, σημαντικό ρόλο έπαιξε ο αυτοσχεδιασμός που αναφερόταν στη
λειτουργία της βουλής, καθώς ενεργοποίησε τα παιδιά σχετικά με τη διαδικασία που θα
ακολουθούσε (Λειτουργία της Συγκλήτου).
Τελειώνοντας με τους αυτοσχεδιασμούς, κάναμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, για να
ξεκουραστούν τα παιδιά και να μαζέψουν δυνάμεις για τη συνέχεια (Βλ. Dvd Διάλειμμα).
Μετά το τέλος του διαλείμματος συζητήσαμε (reflection-στοχασμός) για το τι είχαμε
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κάνει μέχρι τώρα, και πως θα συνεχίζαμε. Έτσι, μιλήσαμε για το πως μπορούμε να
κάνουμε θέατρο, πρότεινα θέμα ενασχόλησης κτλ. Επίσης, ήθελα να εξετάσω τις ιστορικές
τους γνώσεις. Γενικά, κρίνω πως η συζήτησή μας ήταν χρήσιμη, καθώς βοήθησε τα παιδιά
να ξεκαθαρίσουν το τι κάνανε (να το συνειδητοποιήσουν-ονομάσουν), αλλά και να
ανανεωθεί το ενδιαφέρον τους για τη συνέχιση της διαδικασίας μέσα από την
ανατροφοδότηση και τα κίνητρα που δοθήκαν (Neelands 1998 10η σ.6, 44, 63,
Κουρετζής 1991 σ.46-47, Παπαγεωργίου 2002 σ.32-33, Σέργη 1987 σ.14, Βλ. Dvd
Συζήτηση-ανατροφοδότηση).
Όσον αφορά τις ιστορικές τους γνώσεις, αν και τα παιδιά δεν θυμόντουσαν πολλά
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ωστόσο, δεν επικρατούσε σύγχυση στο μυαλό τους και έδειξαν να αναγνωρίζουν τα
θέματα για τα οποία τους μιλούσα. Έτσι, αναφέρθηκα στην αρχαία Ρώμη και τη
Σύγκλητο. Έπειτα πρότεινα το θέμα με το οποίο θα κάναμε θεατρικό παιχνίδι και τα
παιδιά το δέχθηκαν με ευχαρίστηση και προθυμία. Τα παιδιά ηρέμησαν και άκουσαν με
προσοχή το τι είχανε να κάνουν. Ακόμη, όταν αναφέρθηκα στις ταινίες που θα
παρακολουθούσαμε, φάνηκαν να ενθουσιάζονται. (Βλ. Dvd Συζήτηση-ανατροφοδότηση).

5.2 Αξιοποίηση - Αξιολόγηση εργαλείων

Αφού λοιπόν, συζητήσαμε για τη Σύγκλητο, τον ρόλο της, τη λειτουργία της, τα
κοινά χαρακτηριστικά της με τη βουλή, έδειξα στα παιδιά κάποια αποσπάσματα από
ταινίες, που αναφέρονταν στην Αρχαία Ρώμη και τη Σύγκλητο (Βλ. Dvd Προβολή
βίντεο). Πρόκειται για δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ του BBC. Πιο συγκεκριμένα από
την σειρά «Αρχαία Ρώμη. Η άνοδος και η πτώση μιας αυτοκρατορίας», από το δεύτερο
DVD το πρώτο επεισόδιο «Η επανάσταση (Τιβέριος Γράκχος)-Revolution (Tiberious
Gracchus)» τους έδειξα από το 23', 43', 45' και από το πρώτο DVD το δεύτερο
επεισόδιο «Ο Ιούλιος Καίσαρας- Julius Caesar» τους έδειξα από το 10', 16', και 49'.
Κατά τη διάρκεια της προβολής κουβεντιάζαμε με τα παιδιά πάνω σ' αυτά που βλέπαμε
και όπου χρειαζόταν, πάγωνα την εικόνα για να δίνω διευκρινήσεις (Βλ. Dvd Προβολή
βίντεο).
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Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων είναι δυνατό να καταστήσει πιο
αποτελεσματική τη διδασκαλία (είτε είναι δασκαλοκεντρική, είτε μαθητοκεντρική κτλ).
Η χρήση πολυμέσων κατά τη διδασκαλία της ιστορίας, μπορεί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά για την υιοθέτηση ιστορικότερων προσεγγίσεων (Ρεπούση στο Ανδρέου,
1995, σελ.49). Πράγμα που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο μιας
διαδικασίας θεατρικού παιχνιδιού, βασικός σκοπός της οποίας είναι η μαθητεία στην
ιστορία.
Αφού είδαμε τα DVD με τα παιδιά, που όπως φάνηκε, τους προκάλεσαν πολύ
θετικές εντυπώσεις, καθώς κεντρίστηκε το ενδιαφέρον τους σχετικά με το θέμα (Αρχαία

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

Ρώμη, Σύγκλητος), πρότεινα να γράψουμε ένα θεατρικό έργο που σκοπός του θα ήταν να
δείξει τη λειτουργία της Συγκλήτου μέσω της διαβούλευσης των Συγκλητικών σχετικά με
την έγκριση της δημιουργίας ενός μεγάλου έργου, την κατασκευή ενός δρόμου. Της
Εγνατίας Οδού, που θα ένωνε το Βυζάντιο με το Δυρράχιο και κατ' επέκταση με τη Ρώμη
(Βλ. Dvd Θέμα Θ.Π.).

Σειρά είχε ο χωρισμός των ρόλων. Διευκρινίσαμε ότι την εποχή που λειτουργούσε
η Σύγκλητος, όπως και πολύ αργότερα, οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στη λήψη των
συλλογικών αποφάσεων, γι αυτό και οι Συγκλητικοί ήταν μόνον άνδρες. Σήμερα οι
γυναίκες συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και μπορούν να αναλάβουν αντίστοιχους
ρόλους (Βλ. Dvd Αποκλεισμός γυναικών από εξουσία). Επίσης, δημιουργήσαμε μία
αφηγήτρια (Γαρυφαλλιά), που θα μας έθετε το πλαίσιο (τόπος, χρόνος κτλ.). Θεωρήθηκε
σημαντικό να γίνει συσχέτιση της λειτουργίας της Συγκλήτου με τη λειτουργία της
βουλής, ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν πληρέστερα μέσα από γνώριμες γι αυτά εικόνες
από το παρόν τους και τις εμπειρίες τους, το παρελθόν (βλ. Burke 2003 σ.204, Ρεπούση
στο Ματσαγγούρας (α) 2007 σ.406-407). Ακόμη, κρίθηκε ότι η αφηγήτρια θα ήταν
καλό να είναι αυτή που θα οργανώνει την όλη διαδικασία ως πρόεδρος της βουλής (θα
δίνει το λόγο κτλ.). Οι «Συγκλητικοί» χωρίστηκαν σε δύο ομάδες σ' αυτούς/ες που
ήθελαν να κατασκευαστεί ο δρόμος και σ' αυτούς/ες που δεν ήθελαν. Τέλος, ζήτησα από
τα παιδιά να σκεφτούν κάποιο χαρακτηριστικό που ήθελαν να εντάξουν στον ρόλο τους
για να γίνουν τα ίδια πιο δημιουργικά, αλλά και για να τους δώσω κίνητρα για να
ασχοληθούν με την ιστορία και το θεατρικό παιχνίδι (Κουρετζής 1991 σ.46-47, Σέργη
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1987 σ.14, 55-57, Neelands 1998 10η σ.6,Βλ. Dvd Χωρισμός ρόλων, χαρακτηριστικό
ήρωα). Επίσης, η δραστηριότητα αυτή είχε ως σκοπό την εξάσκηση της φαντασίας τους,
να βγουν ως ένα βαθμό από τον εαυτό τους, αλλά και να αξιοποιήσουν τον εαυτό τους για
να δημιουργήσουν κάτι που πηγάζει μέσα από τα ίδια (Κουρετζής, 1991, σ.76-82).
Σχετικά με το θέμα που θα καταπιάνονταν οι «Συγκλητικοί», έδινε τη
δυνατότητα στα παιδιά να ψάξουν πηγές και να αναζητήσουν στοιχεία. Πρόκειται για μια
δημιουργική ενασχόληση των παιδιών με ιστορικές πηγές, καθώς τα ίδια ήταν ιδιαίτερα
πρόθυμα να αναζητήσουν στοιχεία που θα τα εμπεριείχαν στους ρόλους τους (Βλ. Dvd
Επεξεργασία πηγών). Η όλη διαδικασία, τα κίνητρα που δοθήκαν σχετικά με τη
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δημιουργία του θεατρικού έργου από τα ίδια τα παιδιά και από τα αποτελέσματα της
δικής τους έρευνας, είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να προσεγγίσουν βασικές αρχές της
ιστορικής έρευνας, αλλά και της ενεργητικής μάθησης (Nichol & Dean, 1997, σ.5, σ.47).
Εξάλλου η ενασχόληση με ιστορικές πηγές, που συνεπάγεται ανάπτυξη διερευνητικών
γνώσεων και δεξιοτήτων, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ιστορικού
(εγ)γραμματισμού (Βλ. Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) 2007, σ.403-405).
Ακόμη, το θέμα αυτό ευνοούσε την ενασχόληση των παιδιών με την τοπική
ιστορία της περιοχής, καθώς η Εγνατία Οδός περνούσε από την αρχαία Έδεσσα. Τέλος,
όπως έχω ήδη αναφέρει, λόγω του ότι την περίοδο αυτή κατασκευάζεται ένας δρόμος που
θα περνά έξω από την πόλη (περιφερειακός) και ο οποίος έχει προκαλέσει ποίκιλλες
αντιδράσεις (για τις συνέπειες που θα έχει), εδώ και πολύ καιρό, ήταν πιθανό τα παιδιά
να κάνουν συνδέσεις με το παρόν και την κοινωνία τους, μπαίνοντας στη διαδικασία να
αντιληφθούν πληρέστερα τον κοινωνικό περίγυρό τους, συσχετίζοντάς το με παρόμοιες
καταστάσεις που αφορούν το παρελθόν. Πράγμα που οδηγεί στην ανάπτυξη ιστορικού
(εγ)γραμματισμού (Βλ. Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) 2007 σ.406-407).
Κρίνω πως πολλοί από τους στόχους επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στο
μέτρο του δυνατού π.χ. συσχέτιση παρόντος με το παρελθόν στο πλαίσιο της τοπικής
ιστορίας. Θεωρώ πως ορισμένοι στόχοι, όπως π.χ. η πληρέστερη αντίληψη του
κοινωνικού περιβάλλοντός τους θα διαφανεί κυρίως έξω από την τάξη, στην καθημερινή
τους ζωή.
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Όσον αφορά την κατάκτηση της ιστορικής γνώσης, οι μαθητές/τριες
συμπεριέλαβαν στα κείμενα τους στοιχεία που πηγάζουν από τις πηγές που τους μοίρασα
(Βλ. Παράρτημα 2). Τέτοια είναι: «Το ρωμαϊκό κράτος έχει επεκταθεί αρκετά σε όλη τη
Μεσόγειο», «Η σύγκλιτος πέρνει όλες τις σπουδαίες και σημαντικές αποφάσεις.», «να
δούμε αν θα ενόσουμε της επαρχείες με την πρωτεύουσα Ρώμη.», «ο δρόμος θα περάσει
από την έδεσσα» (Γαρυφαλιά, βλ. Παράρτημα 1). «Θέλω να χτιστεί ο δρόμος διοτη πιο
γρήγορα οι αγγελιοφόροι θα φέρνουν τα γράμματα και τα δέματα» (Ειρήνη, βλ.
Παράρτημα 1). «για να μετακινούνται πιο γρήγορα οι αγγελιοφόροι και να πηγαίνουν
τα γράμματα πιο γρήγορα και να μην κουράζονται τα άλογα.» (Αβραμία, βλ.
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Παράρτημα 1). «Το δρόμο αυτό επειδή υπάρχει ειρήνη πρέπει να κατασκευαστεί από
στρατιώτες και όχι από φτωχούς.» (Μαρία, Βλ. Παράρτημα 1). «Θέλω να φτιαχτεί ο
δρόμος για να πηγένουν πιο γρήγορα τα κάρα να αναπτιχτεί το εμπόριο» (Χρήστος (6),
Βλ. Παράρτημα 1). «Θέλω να χτιστεί ο δρόμος εγνατία οδός από το Βυζάντιο ως το
Διράχειο...Για να μας βοηθήσει στην οικονομία. Και να μπορούν να παιρνάνε τα
εμπόρια.» (Χρήστος (2), Βλ. Παράρτημα 1).

Πέρα από την αναφορά σε καθαρά ιστορικές πληροφορίες υπήρξαν και θέματα
που αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και συσχετίζουν το παρόν με το
παρελθόν, κάνοντας το πιο κατανοητό. Π.χ.: «Δεν θέλω να χτιστεί ο δρόμος γιατί έχω
πολλά και άλλα πράγματα εκεί. Κτήματα και θα μου τα χαλάσει.» (Κώστας, Βλ.
Παράρτημα 1). «Εγώ θέλω να φτιαχτεί ο δρόμος για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στον
προορισμό μας.» (Γιάννης, Βλ. Παράρτημα 1). «Γιατι εχο το σπιτι μου εκε κοντα»
(Γκέντη, Βλ. Παράρτημα 1). «Εγώ θέλω να φταιχτει ο δρόμος γιατι θα πηγένουμε σε
διαφορετικα μερι σε πολυ λιγο χρόνο απότι τώρα, επίσης θα φτιαχτουν επιπλέον σπίτια
για να μίνουν οι φτωχοι.» (Κατερίνα, Βλ. Παράρτημα 1). «Εγώ δεν θέλω να φτιαχτεί ο
δρόμος Διότι τα χρήματα τα θελει ο στρατός για όπλα οχι για δρομους Αν μας επιτεθουν,
με τι όπλα θα υπερασπιθούμε τη χώρα μας» (Θοδωρής, Βλ. Παράρτημα 1). «Δεν θέλω
να χτιστεί ο δρόμος γιατί, τα χωράφια και τα σπίτια θα γκρεμιστούν. Ακόμα δεν θέλω να
φήγουν τα ζώα και τα πουλιά» (Δήμητρα, Βλ. Παράρτημα 1).
Οι πηγές που μοίρασα στα παιδιά είχαν ως σκοπό να τα βοηθήσουν να
αναζητήσουν στοιχεία για τους ρόλους τους, να καταλάβουν το ιστορικό πλαίσιο, την
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αρχαία Ρώμη, να ενημερωθούν για τη Σύγκλητο (τι ήταν, πως λειτουργούσε κτλ.), να
σκεφτούν επιχειρήματα για να υπερασπίσουν τη θέση τους. Μοίρασα λοιπόν, στα παιδιά
χαρτιά και μολύβια και τις εξής πηγές (Βλ. Παράρτημα 2):
«Ιστορία Δ' Δημοτικού. Στα αρχαία χρόνια», φωτοτύπησα τις σελίδες 118-126, δίνοντας
έμφαση στο παράθεμα 1 σελ.119 και παράθεμα 1 σελ.125.
«Ιστορία Ε' Δημοτικού. Στα βυζαντινά χρόνια», φωτοτύπησα τις σελίδες 10-19,
δίνοντας έμφαση στο παράθεμα 4, σελ.15 και στο παράθεμα 6, σελ.16.
Την σελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/Ρωμαϊκή_Δημοκρατία, όπου υπήρχαν τα
βασικά στοιχεία οργάνωσης της αρχαίας ρωμαϊκής δημοκρατίας.
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«Πολιτειακοί θεσμοί» και «Σύγκλητος» από τον διαδικτυακό τόπο www.hellenichistory.gr.

Τέλος, από τον διαδικτυακό τόπο www.edessacity.gr, στοιχεία από την ιστορία της
Έδεσσας.

Η χρήση αποσπασμάτων από τις ταινίες είχε ως σκοπό τη μετατροπή των
ντοκιμαντέρ σε «ντοκουμέντα» (βλ. Ρεπούση, 2004, σ.306). Επίσης, για την
αξιολόγηση της καταλληλότητάς και την αξιοποίηση τους (των ντοκιμαντέρ) αλλά και
των υπόλοιπων πηγών που έφερα στα παιδιά, τις υπέβαλα στην «τριπλή ανάγνωση της
πηγής» (βλ. Ρεπούση, 2004, σ.308-310).

Όσον αφορά λοιπόν, το υλικό που χρησιμοποίησα (πηγές) κρίνω πως είναι πολύ
αξιόλογο, καθώς προέρχεται από σημαντικούς φορείς όπως το υπουργείο παιδείας
(σχολικά εγχειρίδια διδασκαλίας), το BBC Worldwide Ltd, αλλά και από τους
διαδικτυακούς τόπους www.edessacity.gr (το επίσημο site του δήμου Έδεσσας),
www.hellenic-history.gr

(από

το

ίδρυμα

μείζονος

ελληνισμού),

αλλά

και

www.wikipedia.org.
Σχετικά με την αξιοποίηση των πηγών από πλευράς των παιδιών και της
ανάπτυξης δεξιοτήτων (εγ)γραμματισμού, αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά
λειτούργησαν σε «αυθεντικά πλαίσια». Πρόκειται για τη «δημιουργία μιας κοινότητας
μάθησης, που κινητοποιεί τους μαθητές και εξασφαλίζει ένα πλαίσιο φθίνουσας
καθοδήγησης, μέσα στο οποίο εμπλέκονται ενεργά σε δραστηριότητες λόγου που
σχετίζονται με τις εμπειρίες τους και έχουν νόημα γι αυτούς.» (Ματσαγγούρας (α) 2007,

90

σ.66). Το πλαίσιο αυτό ήταν το θεατρικό παιχνίδι, που ενεργοποιούσε τα παιδιά και τα
έκανε να αντιλαμβάνονται την όλη διαδικασία μάθησης ως παιχνίδι (Βλ. Dvd).
Επίσης,

πιο

συγκεκριμένα,

αναφορικά

με

την

ανάπτυξη

ιστορικού

(εγ)γραμματισμού, τα παιδιά μπήκαν στη λογική παραγωγής «κειμένου ιστορικής
σύνθεσης» (Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) 2007 σ.404, Βλ. Παράρτημα 1). Για την
παραγωγή του κειμένου αυτού διερεύνησαν πηγές, χρησιμοποίησαν ιστορικές έννοιες και
έκαναν χρήση των ιστορικών γνώσεών τους. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην κατανόηση
της ιστορίας και της αξιοποίησης ιστορικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μια
δραστηριότητα που έχει νόημα για τα παιδιά (Βλ. Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) 2007
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σ.403-407, Βλ. Dvd).

5.3 Προϊόν – Περιγραφή Θεατρικού Παιχνιδιού

Αφού τα παιδιά μελέτησαν τις πηγές και κατέληξαν σε κάποια από τα
χαρακτηριστικά που ήθελαν για τους ρόλους τους, δοκιμάσαμε τα χαρακτηριστικά αυτά
στην πράξη. Κατόπιν, μελετήσαμε την επιχειρηματολογία του ρόλου τους (Βλ. Dvd
Δοκιμή χαρακτηριστικών).

Στη συνέχεια συζητήσαμε με τα παιδιά για τους ρόλους τους και το τι ήθελαν να
γράψουν. Έπειτα, κάναμε κάποιες πρόβες κατά τις οποίες τα παιδιά διάβαζαν τα κείμενα
που είχαν γράψει, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπ' όψη και τα χαρακτηριστικά που ήθελαν
να έχουν οι ήρωες/ίδες τους (Βλ. Dvd Πρόβα, Τελική Πρόβα).
Επίσης, ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη σειρά, ώστε να υπάρχει μια λογική, στο
βαθμό που ήταν δυνατό, διαλεκτική εξέλιξη στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας και
βελτιώναμε τα κείμενα (Βλ. Dvd Πρόβα, Τελική Πρόβα). Τα κείμενα που ξεκίνησαν να
γράφουν τα παιδιά είναι πρωτόλεια (Βλ. Παράρτημα 1) και αν θα συνεχίζαμε, θα άλλαζαν
άρδην, καθώς θα εμπλουτίζονταν με πληροφορίες και θα διαφαίνονταν στην πράξη οι
αδυναμίες τους στην προφορικότητα του λόγου, την ανάπτυξη σχέσεων και δράσεων.
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Τέλος, το θεατρικό παιχνίδι τελείωσε με μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά
σχετικά με την όλη διαδικασία (reflection-στοχασμός), για να κατανοήσουν το τι έκαναν,
πέτυχαν και έμαθαν (Neelands 1998 10η σ.6, σ.50, Βλ. Dvd Αναστοχασμός).

5.4 Σύνοψη

Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ και ήταν ιδιαίτερα πρόθυμα να συνεργαστούν και
να δοκιμάσουν πράγματα. Ήταν διαθέσιμα, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές
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ντρέπονταν (Βλ. Dvd). Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους δεδομένου ότι ήταν η
πρώτη φορά που ασχολούνταν με κάτι τέτοιο, κρίνω πως ήταν ιδιαίτερα θετικό, αν και
είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης. Εξέλιξη που θα πραγματοποιούνταν με την
πάροδο του χρόνου, εφόσον συνέχιζε η ενασχόλησή τους με δραστηριότητες θεατρικού
παιχνιδιού και πιο συγκεκριμένα, συνεχιζόταν η ενασχόλησή τους με τους «ρόλους» τους
και τα κείμενά τους.

Μέσα από τις πρόβες, τα παιδιά χαλάρωναν και ένιωθαν πιο άνετα με την όλη
διαδικασία. Άκουγαν τις υποδείξεις μου και προσπαθούσαν να τις ακολουθήσουν. Επίσης,
τα κείμενα που τα ίδια τα παιδιά έγραφαν, καλυτέρευαν καθώς μιλιόντουσαν και γίνονταν
φανερές οι αδυναμίες τους (Βλ. Dvd, Αυτοσχεδιασμοί, Πρόβα κτλ.). Θεωρώ πως τα
κείμενα με τον καιρό θα εμπλουτίζονταν και θα βελτιώνονταν, λόγω της ενασχόλησης που
θα είχαν τα παιδιά με αυτά, πιθανόν ατομικά, αλλά σίγουρα ομαδικά και σε συνεργασία με
τον/την εκπαιδευτικό μέσα από τις πρόβες και τις δραστηριότητες του θεατρικού
παιχνιδιού στο πλαίσιο του σχολείου.
Το γεγονός ότι τα παιδιά έμαθαν ιστορία μέσα από την ενασχόλησή τους με
δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού προκύπτει από το ότι συσχέτισαν το παρελθόν με
το παρόν τους, εντάξανε ιστορικές πληροφορίες που προέκυψαν ύστερα από τη μελέτη
των πηγών, χρήση-αξιοποίηση ιστορικής γνώσης, από τα ίδια τα παιδιά (ενεργητική
μάθηση)

μέσα στα «θεατρικά» κείμενα, που τα ίδια έγραψαν (Collingwood στο

Wineburg 2001 σ.145, Nichol & Dean 1997 σ.5&σ.47, Ρεπούση στο Ματσαγγούρας
(α) 2007 σ.404&σ.406-407, Σκούρος 1991 σ.40, Βλ. Παράρτημα 1, Παράρτημα 2).
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Στην κατάκτηση αυτής της γνώσης σημαντικό ρόλο έπαιξε, πέρα από την τριβή των
παιδιών με τα κείμενα αυτά και τις πηγές που τους πήγα, και η ενασχόληση τους μέσω
των προβών (στο πλαίσιο των οποίων τα παιδιά διάβαζαν τα κείμενα που είχαν γράψει,
αλλά και προσθέτανε επιπλέον εκφράσεις και πληροφορίες). Φυσικά τα κείμενα τους
είχαν ατέλειες και ελλείψεις. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συσχέτιση της
αποκτηθείσας γνώσης με το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες αφέθηκαν να νιώσουν παιδιά
μέσα στο σχολείο, να διασκεδάσουν και να μάθουν παίζοντας θέατρο (Γκόβας στο Γκόβας
2002, σ.25). Όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο τηρουμένων των
αναλογιών και των αδυναμιών που υπήρχαν.
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Πέρα από τη συγγραφή των κειμένων, τα παιδιά μίλησαν, ρώτησαν και
ενδιαφέρθηκαν για την ιστορία (Βλ. Dvd Αποκλεισμός γυναικών από εξουσία).
Αντιμετώπισαν την όλη διαδικασία θετικά και αξιοποίησαν τις γνώσεις τους που
αποκτούσαν μέσω της δικής τους έρευνας και ενασχόλησης τους με ιστορικές πηγές.
Σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της ιστορικής γνώσης έπαιξαν οι αναγωγές που έκαναν
τα παιδιά στο παρελθόν που διερευνούσαν και το παρόν τους (Βλ. Παράθεμα 1). Έτσι,
μέσα από την όλη διαδικασία, τα παιδιά φαίνονταν να καταλαβαίνουν τι διάβαζαν, τι
έψαχναν, τι ρωτούσαν και τι έλεγαν.

Επίσης, μέσω της συσχέτισης της λειτουργίας της ρωμαϊκής Συγκλήτου με τη
λειτουργία του κοινοβουλίου στη σύγχρονη εποχή, φαίνεται τα παιδιά ότι κατάφεραν να
αντιληφθούν το παρελθόν μέσα από το παρόν και τις εμπειρίες τους. Φαίνεται ότι
κατάφεραν να αντιληφθούν το εύρος και τις αρχές των θεσμών αυτών στα αρχαία χρόνια,
αλλά και στη σύγχρονη εποχή (βλ. Burke 2003 σ.204, για τους αναχρονισμούς, Ρεπούση
στο Ματσαγγούρας (α) 2007 σ.406-407 για τις συσχετίσεις). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι
το γεγονός ότι τα παιδιά ήρθαν σε επαφή μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης με θέματα
που απασχολούσαν τους ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά και με θέματα που αφορούν
το ίδιο το παρόν τους και τη λειτουργία του. Επίσης, μέσω της όλης διαδικασίας αρχίζουν
να αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία που ζουν, αλλά και τη θέση τους
μέσα στο παρελθόν και το παρόν. Μέσα στον χρόνο και το χώρο. Πώς επηρεάζεται, αλλά
και πως δημιουργείται το παρόν, το παρελθόν, η ιστορία (Pluckrose 1991 σ.101-104, Βλ.
Παράθεμα 1).
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Ολοκληρώνοντας, κρίνω πως η όλη διαδικασία κύλησε πολύ θετικά (τηρουμένων
των αναλογιών και των δυσκολιών) και πως πράγματι τα παιδιά μπορούν να μάθουν (και
στη προκειμένη περίπτωση κρίνω πως έμαθαν) ιστορία μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.
Σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως φαντασία, προσοχή, παρατήρηση,
συνεργατικότητα κτλ δεν μπορώ να καταλήξω σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα, καθώς
πρόκειται για δεξιότητες που για να αναπτυχθούν απαιτούν εξάσκηση-ενασχόληση και
ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παρόλαυτα, μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες στο
πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά έκαναν χρήση αυτών των δεξιοτήτων (Βλ.
Dvd Παίζοντας με κινήσεις, Καθρέφτης, Αρπαγή αντικειμένου, Αυτοσχεδιασμοί, Πρόβα
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κτλ.).
Επίσης, κρίνω ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα παιδιά ήρθαν
αντιμέτωπα με τον εαυτό τους και αντιμετώπισαν φοβίες και προκαταλήψεις. Έτσι, ενώ
ξεκινήσαμε το θεατρικό παιχνίδι με τα παιδιά διαιρεμένα (από μόνα τους) σε αγόρια και
σε κορίτσια, στη συνέχεια και όσο προχωρούσε το project τα παιδιά άρχιζαν να νιώθουν
πιο άνετα και να έρχονται κοντά, άσχετα με το φύλο τους (Βλ. Dvd).
Ακόμη, αξίζει να αναφέρω ότι τα παιδιά δέχθηκαν την όλη διαδικασία με ιδιαίτερη
προθυμία και χαρά. Όταν το θεατρικό παιχνίδι έφτασε στο τέλος του, τα παιδιά δεν
ήθελαν ούτε να φύγουν, ούτε και να σταματήσουν. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αν
και έκαναν μόνο ένα δεκάλεπτο διάλειμμα μέσα σε τρεισήμισι ώρες «μάθημα» δεν
ένιωθαν κουρασμένα και ήθελαν να συνεχίσουν (Βλ. Dvd Αναστοχασμός, Διάλειμμα).
Μάλιστα, με ρωτούσαν πότε θα μπορούσαμε να ξανασυναντηθούμε, για να συνεχίσουμε
αυτό που ξεκινήσαμε.
Στο να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά το τι έμαθαν και το τι αποκόμισαν από το
θεατρικό παιχνίδι που συμμετείχαν, ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συζήτηση που είχαμε στο
τέλος της συνάντησης μας (Βλ. Dvd Αναστοχασμός). Μέσα από τη συζήτηση αυτή τα
παιδιά σκέφτηκαν πάνω στο τι έκαναν, τι έμαθαν, πως λειτούργησαν, τι ανακάλυψαν για
τον εαυτό τους, τους συμμαθητές/ριες τους, αλλά και για το σχολείο γενικότερα. Ότι η
γνώση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού και ότι το θέατρο είναι μια
ευχάριστη δραστηριότητα, ένα παιχνίδι, που μπορεί να τα βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι
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άνθρωποι, αλλά και καλύτεροι πολίτες μέσα στην κοινωνία όπου ζουν (Neelands 1998
10η σ.3-8, σ.50, Κουρετζής 1991 σ.29-32, Παπαγεωργίου 2002 σ.3)
Φαίνεται λοιπόν, να είναι ιδιαίτερα σημαντικό η όλη εκπαιδευτική διαδικασία να
στηρίζεται σε κάποιες βασικές αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Κουτσό αυτές είναι: Η αρχή της
εποπτικότητας, η αρχή της παιδοκεντρικότητας, η αρχή της αυτενέργειας, η αρχή της
βιωματικότητας, η αρχή της εγγύτητας προς τη ζωή (Κουτσός, 2000, σελ.19). Στο
πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού ακολουθήθηκαν οι βασικές αυτές αρχές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των αυτοσχεδιασμών, των παιχνιδιών, των προβολών
αποσπασμάτων, της έρευνας των ίδιων των παιδιών, αλλά και τελικά μέσα από τις πρόβες
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και το θεατρικό παιχνίδι γενικότερα. Έτσι, οι μαθητές/τριες ένιωσαν παιδιά και έμαθαν
ιστορία, ανέπτυξαν δεξιότητες (ομαδικότητα, συνεργασία κτλ), φάνηκε να ξεπερνάνε
αναστολές λόγω του φύλου τους, και όλα αυτά σε μία συνάντηση που διήρκεσε τρεισήμισι
ώρες.

Τα παιδιά μέσα από το τελικό αποτέλεσμα του θεατρικού παιχνιδιού και από την
όλη ενασχόληση τους με αυτό έμαθαν τι ήταν η σύγκλητος, ποιος ήταν ο ρόλος της για τη
λειτουργία και την άσκηση εξουσίας στην αρχαία Ρώμη (Βλ. Παράθεμα 1 & 2). Μάλιστα
συσχετίζοντας τη λειτουργία της συγκλήτου με το κοινοβούλιο, τα παιδιά
αντιλαμβάνονται καλύτερα τον ρόλο που παίζει το κοινοβούλιο στη δική μας κοινωνία και
εποχή. Επίσης, ήρθαν σε επαφή με θέματα που αφορούν την κοινωνία στην οποία ζουν,
αλλά και γνωρίζουν καλύτερα το παρελθόν της πόλης τους. Όλα αυτά έγιναν φανερά από
τη διαθεσιμότητα που είχαν τα παιδιά, από την επιθυμία τους να μάθουν όσα περισσότερα
μπορούν σχετικά με το παρελθόν, αλλά και ανακαλώντας μνήμες και εμπειρίες τους (Βλ.
Dvd, Παράρτημα 1 & 2, Ρεπούση στο Ματσαγγούρας (α) σ.406-407, Burke 2003
σ.204).
Τα κείμενα τους αν και μικρά και πρωτόλεια, καταδεικνύουν αυτή τη θέση, όπως
επίσης και η καταγραφή της όλης διαδικασίας σε βίντεο.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας για την
υποστήριξη που μου παρείχε, τη διευθύντρια του σχολείου κα Άννα Βαμβίνη, τη δασκάλα
της τάξης κα Μαρία Τρυψιάνη (για τη διαθεσιμότητά της και τη συνεχή της παρουσία
καθ' όλη τη διάρκεια του project, που δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα και μάλλον
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βοήθησε στην ομαλή διεξαγωγή του), τον κ. Δημήτρη Μποζίνη (που μαγνητοσκόπησε
την όλη διαδικασία χωρίς να προξενήσει το παραμικρό πρόβλημα, κάνοντας την παρουσία
του όσο πιο διακριτική γινόταν, και δεν έκανε τα παιδιά να αισθανθούν άβολα ούτε

Δι
δα
ΑΠ κτι
κ
Θ ήΙ
- Π στ
ΤΔ ορί
Ε ας

στιγμή) και τέλος όλα τα παιδιά της Ε' τάξης (πλέον).
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-Ιστορία Δ' Δημοτικού. Στα αρχαία χρόνια, Θεόδωρος Κατσουλάκος & Χριστίνα
Κατσαρού & Μαρία Λένα & Ιφιγένεια Καρυώτη, Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα, 2006
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-Ιστορία Ε' Δημοτικού. Στα βυζαντινά χρόνια, Στέφανος Γλεντής & Ελευθέριος
Μαραγκουδάκης & Νίκος Νικολόπουλος & Μαρία Νικολοπούλου, Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα,
2006

-Κατή Δήμητρα, Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, α' έκδοση
1992, δ' έκδοση 2000

-Κουρετζής Λάκης, Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα, Καστανιώτη, Αθήνα, 1990
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-Κουρετζής Λάκης, Το θεατρικό παιχνίδι (Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και
θεατρολογική προσέγγιση), Καστανιώτη, Αθήνα, 1991

-Κουτσός Θ. Μιχάλης, Διδακτική της Ιστορίας, Θεωρητική Προσέγγιση, Διδακτικά
Μοντέλα, Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2000.

-Κωστούλη Τριανταφυλλιά, Πολυγραμματισμοί και Εκπαίδευση, πανεπιστημιακές
σημειώσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης, 2003-2004

-Λε Γκοφ Ζακ, Ιστορία και Μνήμη, (μτφρ) Κουμπουρλής Γιάννης, Νεφέλη, Αθήνα, 1998

-Ματσαγγούρας Ηλίας (επιμ.) (α), Σχολικός εγγραμματισμός. Λειτουργικός. Κριτικός.
Επιστημονικός., εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2007

-Ματσαγγούρας Ηλίας (β), Η Πρόκληση του Σχολικού Εγγραμματισμού: Το Πρόβλημα,
η Σπουδαιότητα, η Αντιμετώπιση, Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007, Συνέδριο: Η
πρωτοβάθμια

εκπαίδευση

και

οι

conf2007.edu.uoi.gr/Praktika/25-48.pdf
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προκλήσεις

της

εποχής

μας,

-Μώρου Αντιγόνη, Δραματοποίηση: από το κείμενο στη σκηνή της τάξης, ένα παράδειγμα,
«Οδύσσεια» Ομήρου, Η λέσχη των εκπαιδευτικών τεύχος 27 (αφιέρωμα η τέχνη πάει
σχολείο), Απρίλιος 2002 www.theatroedu.gr
www.theatroedu.gr/main/images/stories/files/Magazine/EandT_emag_June2002_GR_09.pdf

-Ναλμπαντής Δημήτρης (γεν. επιμέλεια), Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, Υπουργείο
Πολιτισμού, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, 2004
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-Παπαγεωργίου Εύα, Θεατρικό παιχνίδι Ι και ΙΙ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, 2002

-Πιτούλη Γιάννα, Θεατροπαιδαγωγικές ομάδες στην εκπαίδευση (Theatre-in-Education)
αναζητώντας έκφραση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.. (Παρουσίαση μιας πρότασης
στη Συνδιάσκεψη 2000 για το θέατρο στην εκπαίδευση), Αθήνα, 2000, www.theatroedu.gr
www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemi
d=166 - 25k

-Ρεπούση Μαρία, Ιστορία & Διδακτική της ιστορίας, Σημειώσεις μαθήματος και κείμενα,
Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης/

Παιδαγωγικό

Τμήμα

Δημοτικής

Εκπαίδευσης, Παν. Έτος: 2002-2003.

-Ρεπούση Μαρία, μαθήματα ιστορίας, από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση,
Καστανιώτη, Αθήνα, 2004.

-Σέξτου Περσεφόνη, Θεατρο-παιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία, Μεταίχμιο, Αθήνα,
2005

-Σέργη Λένια, Δραματική έκφραση και αγωγή του παιδιού, 2η έκδοση, Gutenberg, Αθήνα,
1987
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-Σκούρος Τρύφωνας, Η νέα ιστορία: Η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία της
ιστορίας με τη χρήση των πηγών, Λεμεσός, 1991

-Σπαθάρη-Μπεγλίτη Ελένη, Λογοτεχνία και Τοπική Ιστορία: Η δραματοποίηση ως μέσο
γνωριμίας με τον Άλλον στη διαχρονία και ως μέσο αυτογνωσίας, Θέατρο και Εκπαίδευση
τεύχος 4 Δεκέμβριος 2003

http://www.theatroedu.gr/main/index.php?option=com_content&task=
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view&id=91&Itemid=166

6.3 Οπτικοακουστικές Πηγές

-Αρχαία Ρώμη. Η άνοδος και η πτώση μιας αυτοκρατορίας., Ο Ιούλιος Καίσαρας-Julius
Caesar, BBC Worldwide Ltd 2006, Η Καθημερινή

-Αρχαία Ρώμη. Η άνοδος και η πτώση μιας αυτοκρατορίας.,Η επανάσταση (Τιβέριος
Γράκχος)-Revolution (Tiberius Gracchus), BBC Worldwide Ltd 2006, Η Καθημερινή

6.4 Διαδικτυακές Πηγές

-www.edessacity.gr, http://www.edessacity.gr/tourism/index.htm

-www.hellenic-history.gr
http://www.fhw.gr/chronos/07/gr/politics/index42.html
http://www.fhw.gr/chronos/07/gr/politics/index40.html
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-www.theatroedu.gr

-www.wikipedia.org,

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%C
F%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE
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%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Παράρτημα 2

Παράρτημα 3:
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Προτάσεις για τη Διδασκαλία του Θεάτρου

Οι σύγχρονες λοιπόν μελέτες και έρευνες σχετικά με το θέατρο φαίνεται να
καταλήγουν στα εξής:
Καταρχήν, θα πρέπει να γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή σχετικά με το τι είναι το
θέατρο, ο ρόλος και τα γνωρίσματά του.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναφέρεται ο/η ηθοποιός, ποιος είναι ο ρόλος
του/της, τι προσφέρει στην κοινωνία και τι απαιτεί για να μυηθεί κάποιος/α στην τέχνη
αυτή. Αφού γίνει μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει
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μια προσέγγιση του τρόπου που πρέπει να ενσαρκώνεται ένας ρόλος.
Το θεατρικό κείμενο μελετάται ως ξεχωριστό λογοτεχνικό είδος και γίνεται μια
γνωριμία με τη θεατρική γραφή και τα χαρακτηριστικά της. Μια ενδιαφέρουσα
δραστηριότητα θα ήταν τα ίδια τα παιδιά να επιχειρήσουν να γράψουν ένα θεατρικό έργο.
Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη συνεισφορά εικαστικών,
οπτικοακουστικών κ.α. τεχνών στο ανέβασμα μιας παράστασης. Να γνωρίσουν δηλαδή τα
σκηνικά, τα κοστούμια και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρξει στο πλαίσιο μιας
θεατρικής παράστασης.

Στη συνέχεια τα παιδιά θα είναι καλό να γνωρίσουν τον χώρο όπου βρίσκονται
και λειτουργούν όλα τα παραπάνω. Να γνωρίσουν δηλαδή τον θεατρικό χώρο, τα
χαρακτηριστικά του και την εξέλιξή του μέσα στον χρόνο.

Επίσης, η γνωριμία των παιδιών με την σκηνοθεσία και τον ρόλο που αυτή παίζει
στο ανέβασμα μιας παράστασης, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Τα παιδιά μπορούν να
παρατηρήσουν τη σκηνοθεσία ως πρακτική και δράση ή και να «συσκηνοθετήσουν»
μικρές σκηνές.
Ακόμη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες ότι ο ρόλος του κοινούθεατών είναι καθοριστικός για την παράσταση και το θέατρο γενικότερα.
Σε σχέση με το θέατρο τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή και με άλλες
παραστατικές τέχνες (χορός, κινηματογράφος, όπερα κ.α.) αναγνωρίζοντας κοινά και
διαφορές με το θέατρο.
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Όλα τα παραπάνω δεν μελετώνται μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, έστω και
σε μικρή κλίμακα, τα παιδιά γνωρίζουν τους συντελεστές και τα χαρακτηριστικά μιας
θεατρικής παράστασης.
Το τελικό στάδιο της διαδρομής τους (των παιδιών) με τη γνωριμία του κόσμου
του θεάτρου θα είναι η δημιουργία μιας δικής τους θεατρικής ομάδας και το ανέβασμα
μιας θεατρικής παράστασης που θα την παρουσιάσουν μπροστά σε κοινό.
Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν προτάσεις για την απόκτηση ευρείας
θεατρικής

παιδείας

από

τους/τις

μαθητές/τριες

στο

πλαίσιο
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(Παπαδημητρίου στο Γκόβας, 2002, σ.256-257).
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