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Εισαγωγή
∆εν είµαι γνωστικός ψυχολόγος, αν και µερικά από όσα θα πω αγγίζουν αυτό το πεδίο.
Επίσης δεν είµαι φιλόσοφος, αλλά και πάλι κάποια από αυτά µε τα οποία θα ασχοληθώ σχετίζονται
ιδιαίτερα µε τη φιλοσοφία. Είµαι δάσκαλος και πρακτικός του θεάτρου
εδώ και σαράντα ένα χρόνια και καταφεύγω στη θεωρία ως έναν τρόπο
να κάνω προσιτή και κατανοητή την πρακτική µου. Τα παρακάτω είναι
το αποτέλεσµα της ανάγκης µου να παρουσιάσω πως διδάσκω
καθηµερινά το Drama (Εκπαιδευτικό ∆ράµα) στο πανεπιστηµιακό µου
τµήµα, σε σχολεία, σε θεατρικές οµάδες και στα εργαστήρια που
οργανώνω στο εξωτερικό. Καθώς έχω µόνο τριάντα λεπτά, αυτά που θα
πω έχουν στόχο να θέσουν ερωτήµατα και να γίνουν αφορµή για
συζήτηση, παρά να δώσουν συγκεκριµένες εξηγήσεις.
Το Παιχνίδι
Το Drama in Education (D-I-E), -Εκπαιδευτικό ∆ράµα*- απαιτεί µια ατµόσφαιρα «διάθεσης
για παιχνίδι». Πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι να παίξουµε µε ιδέες, µε τα σώµατά µας, µε τη
φωνή, µε τον εαυτό µας και µε τους άλλους. Τα µικρά παιδιά το κάνουν αυτό µε φυσικότητα,
µαθαίνουν από τις εµπειρίες τους αλληλεπιδρώντας στη συναρπαστική εµπειρία της ζωής. Τα
παιδιά «κατασκευάζουν» τον κόσµο του παιχνιδιού τους µε τρόπους όχι διαφορετικούς από εκείνους
της θεατρικής µορφής. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι το παιχνίδι των παιδιών και το θέατρο
αποτελούν τα δύο άκρα µιας συνεχούς γραµµής (εικ. 1).
Παιδικό παιχνίδι <-----------------------D-I-E------------------------------------> Θέατρο**
(εικ 1)
Το DIE καταλαµβάνει το πεδίο ανάµεσά τους. Μπορεί να µετακινηθεί προς το άκρο
«παιχνίδι», όπου τα πολύ µικρά παιδιά συµµετέχουν στο drama (δράµα) που είναι κοντά στη
δική τους εικόνα για το ελεύθερο παιχνίδι. Η διαφορά ωστόσο είναι
ότι πραγµατοποιείται (το drama) ως το αποτέλεσµα παρέµβασης
του εκπαιδευτικού: ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη θεατρική
δραστηριότητα προς µια συγκεκριµένη πλευρά της ζωής. Οι
µεγαλύτεροι µαθητές µπορεί να δουλεύουν πολύ κοντά προς το
άκρο «θέατρο» -παράσταση- αυτής της γραµµής, όπου οι
παραστατικές δεξιότητες και οι επικοινωνιακοί στόχοι είναι
κυρίαρχα στοιχεία. Κάθε στιγµή ο δάσκαλος του «δράµατος»
χρειάζεται να γνωρίζει πάνω σε ποιο σηµείο αυτής της γραµµής
δουλεύει.
Το ∆ράµα ως µοντέλο
Όπως το παιδί στο παιχνίδι ή ένας πρακτικός του θεάτρου, στο DIE σχηµατοποιούµε την
πραγµατικότητα χρησιµοποιώντας τη «δραµατική» µορφή. Ο µηχανικός που θέλει να χτίσει µία
*
Η µετάφραση έγινε από τη Χριστίνα Μουρατίδου
Σηµ. µεταφρ.: Ο John χρησιµοποιεί το DIE σαν συντοµογραφία για τον όρο Drama In Education που µεταφέρεται στα
ελληνικά ως Εκπαιδευτικό ∆ράµα. Στο άρθρο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε και εµείς την ίδια συντοµογραφία. Η λέξη drama
χρησιµοποιείται αλλού ως δρώµενο και αλλού σαν θεατρική διαδικασία. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε το αρχαίο δράµα.
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Σηµ. µεταφρ.: Tον όρο Theatre -Θέατρο-, ο John χρησιµοποιεί για ό,τι σχετίζεται µε θεατρική παράσταση.
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γέφυρα φτιάχνει ένα µοντέλο (πιθανόν ένα µοντέλο σε υπολογιστή), που του επιτρέπει να
αντιπαραβάλει το σχεδιασµό µε τις συνθήκες χρήσης. Μπορεί να αλλάξει τις µεταβλητές που θα
επηρεάσουν την απόδοση της γέφυρας –την πυκνότητα του ατσαλιού, την ταχύτητα των πλάγιων
ανέµων, το βάρος των οχηµάτων. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να δηµιουργήσει το σχεδιασµό που θα
ανταποκριθεί καλύτερα στις δοσµένες συνθήκες. Χρησιµοποιούµε το µοντέλο του δράµατος µε
παρόµοιο τρόπο. Φτιάχνουµε ένα µοντέλο µε βάση µία συγκεκριµένη συνθήκη ζωής – ένα δοσµένο
πλαίσιο. Μπορούµε να αλλάξουµε τις µεταβλητές: «Ας κάνουµε ξανά αυτό τον αυτοσχεδιασµό, αλλά
αυτή τη φορά ο πατέρας είναι λιγότερο συµπαθητικός», ή «Αυτή τη φορά το ποσό που κλάπηκε δεν
είναι δέκα λίρες, αλλά δέκα χιλιάδες», ώστε να ανακαλύψουµε πώς επηρεάζεται το µοντέλο.
Προκειµένου να χτίσουµε αυτό το µοντέλο αντλούµε και από τα δύο άκρα της παραπάνω γραµµής πρέπει να µας διακατέχει µια διάθεση για παιχνίδι και ανακάλυψη που χαρακτηρίζουν το παιδικό
παιχνίδι, και συγχρόνως υιοθετούµε κάποιες από τις δεξιότητες ενός πρακτικού του θεάτρου. Η
διαφορά από το ελεύθερο παιχνίδι, όπου η µορφή αποκτάται µε φυσικό τρόπο, είναι ότι η
κατανόηση της µορφής του µοντέλου -η δραµατική γλώσσα- µαθαίνεται συνειδητά µέσα από την
απόκτηση των θεατρικών δεξιοτήτων. Η διαφορά από το θέατρο-παράσταση, όπου το θέµα
βρίσκεται σε ένα συγκεκριµένο γραπτό κείµενο, είναι ότι στο DIE, το υλικό που θα εξερευνηθεί
επιλέγεται από το δάσκαλο ή, σταδιακά, καθώς αποκτούν περισσότερη πείρα και αυτονοµία, από
τους µαθητές.
Φτιάχνοντας το νόηµα
Μια µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην ανάπτυξη µιας
σκηνής στο DIE και στην ανάπτυξη µιας παράστασης από
γραπτό κείµενο είναι ότι στο DIE τα λόγια που θα πουν όσοι
παίρνουν µέρος εκπορεύονται κατευθείαν από το νόηµα
που θα βγει µέσα από τη δράση. (εικ. 2). Όσοι συµµετέχουν
«ξέρουν» από πού έρχονται οι λέξεις. «Αισθάνονται» από
πού έρχονται.
Η διαδικασία είναι από κάτω προς τα πάνω.
∆ηλαδή από το νόηµα στις λέξεις.

(εικ.3)

Η Μορφή και το Υλικό
Στο DIE συµµετέχουµε σε
δραστηριότητες που έχουν κύριο
χαρακτηριστικό το συγκερασµό
της
µορφής
-form(θεατρική/δραµατική γλώσσα), µε
το υλικό –material (τα θέµατα της

(εικ.5)

(εικ. 2)

Στην παράσταση ενός γραπτού κειµένου
φτάνουµε στο νόηµα αφού έχουµε εξετάσει το κείµενο -τις
λέξεις- στις πρόβες. (εικ. 3)
Εδώ η διαδικασία είναι από πάνω προς τα κάτω. Στις
περισσότερες πρόβες κατά τη προετοιµασία παραστάσεων
µε γραπτό κείµενο κυριαρχεί η έρευνα του νοήµατος και των
κινήτρων που θα δώσει έναυσµα για τα λόγια. Αυτή η έρευνα
για το «νόηµα» στα γραµµένα κείµενα δεν ολοκληρώνεται
πάντα και έτσι δεν οδηγεί σε µια πειστική παράσταση -ακόµα
και στο επαγγελµατικό θέατρο. Έτσι σε µερικές παραστάσεις
δεν µπορούµε να καταλάβουµε από πού πηγάζουν αυτά τα
λόγια.

(εικ. 4)
ζωής που συνήθως διερευνούµε µέσω της µορφής).
Η µορφή και το υλικό µπορούν να ιδωθούν
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.(εικ. 4)

Ή µπορεί να συναντηθούν και να συγκεραστούν µε µια δυναµική η οποία είναι το DIE
(Εκπαιδευτικό ∆ράµα) (εικ. 5)
Όταν έχει αποφασιστεί το θέµα που θα διερευνηθεί, δεν γράφουµε ένα ποίηµα ή µια
σύντοµη ιστορία ή ένα τραγούδι σχετικά µ’ αυτό, όπως θα µπορούσαµε να κάνουµε.
Χρησιµοποιούµε τη συµβολική γλώσσα του δράµατος για να αναπαραστήσουµε το θέµα
µας. Αυτή η συµβολική γλώσσα είναι η µορφή, την οποία δανειζόµαστε από το θέατρο
(παράσταση-τέχνη).
Σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα θα είναι σχετικά εύκολο να συµπεριλάβουµε τη
διδασκαλία δεξιοτήτων, που θα παίρνει υπόψη της πόσο προοδεύουν οι µαθητές στη χρήση
διαφόρων θεατρικών µορφών. Και βεβαίως αυτές θα πρέπει να διδάσκονται, καθώς δεν
αποκτώνται κατά τύχη. Τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του DIE στην Βρετανία υπήρχε η
αντίληψη ότι οι θεατρικές δεξιότητες θα αποκτούνταν ως διά µαγείας. ∆εν θα διανοούµασταν
να δώσουµε σε ένα παιδί ένα βιολί και να περιµένουµε από αυτό να ανακαλύψει πώς θα
παίξει. Εµείς θα του διδάσκαµε πώς. Το ίδιο συµβαίνει και µε το δράµα και τις ιδιαίτερες
συµβολικές µορφές του. Όπως οι µουσικοί, έτσι και οι µαθητές πρέπει να βελτιώνονται στη
χρήση του θεάτρου, δηλαδή στη µορφή.
Στο θαυµαστό νέο κόσµο της λογιστικής αποτίµησης, µπορούµε να βρούµε ένα
τρόπο αξιολόγησης που να µας δίνει αξιόπιστη ανατροφοδότηση (feedback) για τις
ικανότητες του µαθητή στην τέχνη αυτή, δηλαδή στη
µορφή. Όσον αφορά όµως την επιλογή και τη χρήση
του υλικού, είναι πιο δύσκολο να καταλάβουµε τη
λογική βάσει της οποίας γίνεται αυτή η επιλογή και
από ποια δοµή διέπεται. Επίσης θεωρείται αδύνατο να
διακρίνει κανείς έναν τρόπο αξιολόγησης της σχέσης
του µαθητή µε το υλικό (i).
Το υλικό που χρησιµοποιούµε στο DIE -το
οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως οι ιστορίες που
επιλέγουµε να αναπαραστήσουµε µε δραµατική
µορφή- είναι κοινό και σε πολλούς άλλους τοµείςεπιστήµες. Η Εικόνα 6 εξηγεί ότι για το υλικό που
εξερευνούµε
µπορεί,
για
παράδειγµα,
να
(εικ. 6)
ενδιαφέρονται η Θεολογία, η Ψυχολογία, η
Ανθρωπολογία, η Ιστορία και η Φιλοσοφίας.
Αυτό που παραµένει µοναδικό στο DIE είναι η µορφή µε την οποία αναπαρίσταται το
υλικό: [πρόκειται για] το κοµµάτι στο κέντρο της εικόνας 6. Αυτό το πεδίο είναι µοναδικό,
αλλά απλώνεται προς τα έξω, προκειµένου να βρει το υλικό του σε περιοχές που είναι κοινές
µε άλλους τοµείς (επιστήµες). Αυτό αποδεικνύει γιατί το DIE είναι ένας πολύτιµος καταλύτης
σε προγράµµατα διεπιστηµονικού χαρακτήρα.

(εικ. 7)

Οι σηµαντικές στιγµές
Η διδασκαλία και η µάθηση είναι διαφορετικές
διαδικασίες, αν και γίνεται συχνά σύγχυση µεταξύ τους. Η
πράξη της διδασκαλίας δεν οδηγεί απαραίτητα στη µάθηση.
Όλοι οι δάσκαλοι ευελπιστούν ότι κάποιες πλευρές της
διδασκαλίας τους θα οδηγήσουν στη µάθηση και αυτό
επιτυγχάνεται συχνά µε το να δηµιουργήσουµε µερικές
σηµαντικές στιγµές µέσα στο µαθησιακό περιβάλλον. Ένα
µεγάλο µέρος της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την
εικόνα 7.
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(εικ.8)

Στην εικόνα αυτή, η εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί ένα µονοπάτι
που είναι σε γενικές γραµµές παράλληλο µε την πραγµατικότητα του παιδιού
αλλά και κάπως αποµακρυσµένο από αυτό. Μόνο περιστασιακά, σε κάποιες
σηµαντικές στιγµές, συναντιούνται αυτά τα δύο µονοπάτια (του παιδιού και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας). Τότε ανταλλάσσονται οι «ιστορίες» τους και αυτή
που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία αλληλεπιδρά µε αυτή της
πραγµατικότητας του παιδιού. Επειδή η εκπαιδευτική διαδικασία έχει
παιδοκεντρικό προσανατολισµό και ζητά από τους µαθητές να καταθέσουν στο
δράµα (drama) στοιχεία από τον εαυτό τους, το DIE έχει περισσότερες
πιθανότητες να επιτύχει τόσο αυτές τις σηµαντικές στιγµές όσο και την
ανταλλαγή των ιστοριών. Σ’ αυτό βοηθά και η φύση της δυναµικής που
αναπτύσσεται στην εκπαίδευση την οποία συναντάµε σε ορισµένα επιτυχηµένα
θεατρικά µαθήµατα (εικ. 8).
Λόγω του τρόπου δουλειάς [του DΙΕ] και
επειδή βάζει τους µαθητές στο κέντρο της διαδικασίας,
υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να πραγµατοποιηθούν
αυτές οι σηµαντικές στιγµές στα µαθήµατα του DΙΕ.
Στην παραδοσιακή διδασκαλία (εικ. 9) ο
δάσκαλος λειτουργεί σαν φύλακας -κλειδοκράτοραςκαι µεσολαβητής στη διαδικασία της γνώσης.
(εικ. 9)
Ο δάσκαλος είναι ο αγωγός µέσα από τον
οποίο περνά το µεγαλύτερο µέρος της γνώσης. Σ’ αυτό το σύστηµα, η σιωπηρή συµφωνία
ανάµεσα στο δάσκαλο και το µαθητή είναι ότι ο δάσκαλος έχει τη γνώση, ενώ ο µαθητής δεν
την έχει. Αυτό υπονοεί τη σοφία του δασκάλου και την άγνοια του µαθητή, κάτι που,
ενδεχοµένως, αποδυναµώνει τον δεύτερο. Αυτό το εκπαιδευτικό µοντέλο χαρακτηρίζεται από
την εκπαιδευτική αρχιτεκτονική και τη διαρρύθµιση του χώρου: πρόκειται τυπικά για
αίθουσες διδασκαλίας όπου ο δάσκαλος τοποθετείται στο µπροστινό µέρος [της αίθουσας],
ενώ οι µαθητές τοποθετούνται σε σειρές µπροστά του.
Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που
το DIE γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές σε πολλές
χώρες είναι ότι εκπροσωπεί έναν διαφορετικό,
πιο δηµοκρατικό τρόπο αναδιάταξης αυτών των
τριών στοιχείων, της γνώσης, του δασκάλου και
του µαθητή (εικ. 10).
Υπάρχει
µια
πιο
δυναµική
αλληλεπίδραση ανάµεσα σ’ αυτούς τους τρεις
[παράγοντες], όπου το µέγεθος των ρόλων του
δασκάλου και του µαθητή διαστέλλεται και
συστέλλεται ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθητή.
Το παιδί γίνεται συνέταιρος στη µάθηση. Όταν
αυτό λειτουργεί αποτελεσµατικά, δεν υπάρχουν
προβλήµατα, όπως για παράδειγµα, πώς θα
τηρηθεί η τάξη, επειδή αυτή εµπεριέχεται µέσα
στην ίδια τη διαδικασία.

(εικ. 10)

Το ∆ράµα και οι ιστορίες
∆ιάβασα πρόσφατα ένα βιβλίο µε τον τίτλο Μνήµη, Ταυτότητα, Κοινότητα (Memory,
Identity, Community) (ii). Σ’ αυτό, ο David Novitz υποστηρίζει ότι είµαστε δηµιουργοί της
ιστορίας της ζωής µας, της ιστορίας που µας δίνει την αίσθηση της προσωπικής µας
ταυτότητας. Η προσωπική µας ιστορία µοιάζει, κατά κάποιον τρόπο, µε ταινία φτιαγµένη από
τα µυριάδες πράγµατα που έχουµε βιώσει, αλλά µε τις περισσότερες αναµνήσεις να έχουν

µείνει στο πάτωµα της αίθουσας του µοντάζ. Εποµένως, η ιστορία που διαλέγουµε να
διηγηθούµε για τους εαυτούς µας, προκειµένου να δώσουµε νόηµα στη ζωή µας είναι µια
σειρά από επιλεγµένες, τακτοποιηµένες σειρές γεγονότων και εµπειριών από αυτή. Μπορούµε
να προβλέψουµε ένα µέλλον για τους εαυτούς µας µόνο µέσω [κάποιας] ιστορίας. Αν δεν
είχαµε κάποια ιστορία σχετικά µε το τι θα µας συνέβαινε κατά τη διάρκεια του διαλύµατος για
καφέ, δεν θα γνωρίζαµε τι να κάνουµε αφού βγούµε από αυτή την πόρτα.
Εποµένως, η αφήγηση (narrative) δρα µέσα στις ζωές µας ως οργανωτική δοµή. Αν
αµφιβάλλετε γι’ αυτό, αναλογιστείτε τα άτοµα που πάσχουν από τη νόσο του Αλζχάιµερ.
Ζουν µόνο για τις στιγµές. Οι στιγµές µας φωτίζονται από την ιστορία που διηγούµαστε για
το παρελθόν µας και από αυτή που διηγούµαστε για το µέλλον µας. Μερικές από αυτές τις
ιστορίες είναι προσιτές µέσα από την ορθολογιστική κατανόηση και µπορούν να αλλάξουν
µέσα από ορθολογιστική εξέταση. Αν όµως αµφισβητήσετε εκείνες τις βαθιές ιστορίες που
µας πληροφορούν για το ποιοι είµαστε -αυτές στις οποίες βασίζεται ένας εγκληµατίας, για
παράδειγµα- τότε απαιτούµε από αυτούς να µεταβάλουν τις ιστορίες που είναι βαθιές και
θεµελιώδεις για την αίσθηση της ταυτότητάς τους.
Αυτό που λέει ο Novitz είναι ότι οι ιστορίες αυτές µπορούν να είναι προσιτές µόνο
µέσα από την τέχνη και την πνευµατική εµπειρία. Αυτό που κάνουν οι καλλιτέχνες, καµιά
φορά ανεπιτυχώς, είναι να προσπαθούν διαρκώς να διατυπώσουν αυτές τις βαθιές ιστορίες
και αυτό προσπαθούµε να πετύχουµε όσο γίνεται καλύτερα, εµείς και τα παιδιά στο
Εκπαιδευτικό ∆ράµα (Drama in Education). Ενώ κάποιες εφαρµογές του δράµατος, όπως,
για παράδειγµα, η ∆ραµατοθεραπεία και το Ψυχόδραµα, έχουν σαφή θεραπευτικό στόχο,
εµείς, οι πρακτικοί του DIE, δεν επιδιώκουµε τέτοια αποτελέσµατα. Η δουλειά µας, ωστόσο,
είναι κατά κάποιο τρόπο θεραπευτική, καθώς µας επιτρέπει να κατανοούµε την εµπειρία του
δράµατος µέσα από την αναφορά στη µνήµη / προσωπική ιστορία µας. Ακόµα πιο
σηµαντικό και κρίσιµο όµως είναι το ότι µας επιτρέπει, επίσης, να κατηγοριοποιούµε εκ νέου
τις αναµνήσεις µας, να επαναδιατυπώνουµε τις προσωπικές µας ιστορίες, συµµετέχοντας
στο δράµα, που συνδέεται θεµελιωδώς µε το ποιοι πιστεύουµε ότι είµαστε. Με τον τρόπο
αυτό το DIE παρέχει τις εµπειρίες που οδηγούν στην ανάπτυξη και την αυτογνωσία.
Συµπέρασµα
Στο στάδιο που βρίσκοµαι τώρα αναφορικά µε τη θεωρία και την πρακτική του
δράµατος, τα παραπάνω είναι µερικά από τα θέµατα που διεγείρουν και µεγαλώνουν το
ενδιαφέρον µου σχετικά µε τη διδασκαλία µου γύρω από το Εκπαιδευτικό ∆ράµα. Η θεωρία
είναι σηµαντική. Χωρίς αυτήν θα βρισκόµαστε σε µια διαρκή κατάσταση ανακάλυψης, χωρίς
να καταλήγουµε να κατανοούµε συστηµατικά όσα έχουµε ήδη κάνει. Η θεωρία µας
απαλλάσσει από την τυραννία να µην κατανοούµε την προηγούµενη πρακτική µας. Όποτε
εφαρµόζουµε κάτι στην πράξη, χρησιµοποιούµε θεωρία. Ο στόχος µου είναι να εκθέσω ένα
µέρος αυτής της θεωρίας, ελπίζοντας ότι αυτό θα µε κάνει έναν πιο αποτελεσµατικό
πρακτικό [του θεάτρου]. Ελπίζω ότι κι εσείς θα βρείτε τις απόψεις µου χρήσιµες για να
χτίσετε µια θεωρητική βάση της πρακτικής σας µέσα στο ελληνικό πλαίσιο.
(i)
βλ.: Somers, J. ‘Measuring the Shadow or Knowing the Bird’, στo: Shefton-Green, J.
& Sinker, R. (Eds). Evaluating Creativity: making and learning by young people, London,
Routledge, 2000.
( ii )
Novitz, D. ‘Art, Narrative, and Human Nature’, στο: Hinchman, L. & Hinchman, S.
(Εds). Memory, Identity, Community, New York, University of New York Press, 1997.
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