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Η Θεατρική Πράξη στα Γλωσσικά Μαθήµατα

(σηµειώσεις από την εισήγηση στο εργαστήριο της Συνδιάσκεψης 2000 για το Θέατρο στην Εκπαίδευση *)

Αγλαΐα Γαλανοπούλου
Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

∆εν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι ανύπαρκτη η χαρά στο σχολείο σήµερα
(1). Παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς γίνονται, το σχολείο φαίνεται:
Α.) να είναι στραµµένο περισσότερο προς την απόκτηση γνώσεων και λιγότερο προς την
απόκτηση γνώσεων και βιωµάτων ή γνώσεων µέσω βιωµάτων
Β.) να διδάσκει επιτυχώς σχολικά µαθήµατα αλλά να είναι ανεπαρκώς προετοιµασµένο να
αναπτύξει την εµπιστοσύνη του µαθητή στον εαυτό του καθώς και δεξιότητες για επάγγελµα / εργασία,
δεξιότητες για τη ζωή (2).
Σηµειώνεται ωστόσο το ακόλουθο αντιφατικό φαινόµενο: στο πλαίσιο της «κοινωνίας της
µάθησης» δίνεται έµφαση στην ανάγκη να αναπτυχθούν σε όλους τους εκπαιδευόµενους οι κριτικές
ικανότητες που απαιτούνται για να αντιλαµβάνονται τη σηµασία και τη σπουδαιότητα πραγµάτων /
θεµάτων και να διατυπώνουν κρίσεις για αυτά, που θα βασίζονται σε πληροφόρηση. Οι ανάγκες της
κοινωνίας και οι ανάγκες του ατόµου θεωρούνται ότι είναι συµπληρωµατικές και αµοιβαία
υποστηριζόµενες (3).
Γ.) να κωφεύει στη φωνή του µαθητή κατά τη στιγµή της σχεδίασης των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων. Η παραδοσιακή µορφή σχεδίασης εκπαιδευτικών προγραµµάτων προσφέρει ελάχιστο
χώρο για την έκφραση και την κάλυψη των αναγκών των µαθητών και ακόµα λιγότερο για τα
ενδιαφέροντά τους (4).
∆.) να ακολουθεί τους δικούς του ρυθµούς ενώ η κοινωνία τους δικούς της. Με τον τρόπο
αυτό, το σχολείο, λειτουργώντας ως µηχανισµός συντήρησης, νοµιµοποιεί εκ των υστέρων
εντάσσοντας στις δοµές και τα προγράµµατά του, στοιχεία, τα οποία η ίδια η ζωή έχει ήδη
προσπεράσει (5). Τα στοιχεία αυτά όταν εισάγονται, ως επίσηµες θεσµικές συνιστώσες της
εκπαιδευτικής ή / και διδακτικής διαδικασίας, έχουν χάσει τη φρεσκάδα, την αυθεντικότητά τους.
Ωστόσο δίπλα σ’ αυτό τον επίσηµο µηχανισµό και παράλληλα µ’ αυτόν ή καλύτερα µέσα σ’
αυτόν συναντώνται «οάσεις» εκπαιδευτικής δηµιουργίας και φαντασίας, εκπαιδευτικής
εφευρετικότητας, χάρη στο µεράκι πολλών εκπαιδευτικών της πράξης, της εκπαιδευτικής βάσης.
Θα ήταν σκόπιµο να σηµειωθεί ότι κατά την τελευταία δεκαετία η ύπαρξη πολλών
ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Socrates, Comenius-Lingua, Interreg, Tempus, κυρίως Β’ Κ.Π.Σ. κ.α.)
τόνωσε την εκπαιδευτική αυτή δηµιουργικότητα που κατέληξε σε αξιοπρόσεκτες εκπαιδευτικές
εφαρµογές (6).
Έτσι, δίπλα στις «επίσηµες» θεσµικές εκπαιδευτικές υλοποιήσεις, που βασίσθηκαν µε τη
σειρά τους σε µεγάλο βαθµό σε ευρωπαϊκούς πόρους και στοιχειοθετούν το προφίλ του σύγχρονου
εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τοποθετούνται οι «ανεπίσηµες», οι υλοποιήσεις των
εκπαιδευτικών της βάσης που χρηµατοδοτήθηκαν συχνά από τους ίδιους πόρους.
Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχουµε δύο «σχολεία»: εκείνο που επίσηµα σχεδιάστηκε
και εκείνο που πηγάζει από τις ανιχνεύσεις και το ψάξιµο της εκπαιδευτικής βάσης: ποιος σχεδιασµός
εµπεριέχει περισσότερα στοιχεία καινοτοµίας, συγκλίνουν οι δυο σχεδιασµοί, αντλεί συµπεράσµατα
το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα από τις υλοποιήσεις του ανεπίσηµου (εφόσον το ίδιο το κράτος τις
χρηµατοδοτεί χρησιµοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους), ώστε να προκύπτει προστιθέµενη αξία για
τους πολίτες; Θα αξιολογηθούν στη βάση αυτή τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που
υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς; (7) Θα δηµιουργηθούν συστηµατικοί δίαυλοι επικοινωνίας και
συνεργασίας µεταξύ επίσηµων φορέων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής βάσης, ώστε να αξιοποιείται η
εκπαιδευτική ευρηµατικότητα και οι εκπαιδευτικές πρακτικές που πηγάζουν από την εκπαιδευτική
πράξη ; Θα µειωθεί η απόκλιση µεταξύ του «σχολείου» και «ζωής» µε έγκαιρη ενσωµάτωση νέων
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προσεγγίσεων και πρακτικών πριν οι τελευταίες χάσουν τη φρεσκάδα τους µε τελικό στόχο την
ύπαρξη χαράς στο σχολείο ;
Αυτοί είναι οι προβληµατισµοί που στάθηκαν η αιτία για την οργάνωση του εργαστηρίου µε
τίτλο «η θεατρική πράξη στα γλωσσικά µαθήµατα».
Συζητώντας µε τους συναδέλφους συνειδητοποιεί κανείς ότι πάρα πολλοί από αυτούς «παίζουν»,
πειραµατίζονται µε το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα και εκπαιδευτικές διαδικασίες φέρνοντάς τα στα µέτρα
του σχολείου και της τάξης τους, δηµιουργώντας εν τέλει στην πράξη το «κρυφό αναλυτικό πρόγραµµά»
τους, δίχως συχνά να γνωρίζουν αυτούς τους επίσηµους, «σοφούς» όρους.
Το τελευταίο διάστηµα η «διαθεµατικότητα» βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
επίσηµων εκπαιδευτικών φορέων. ∆ιαθεµατική ή διεπιστηµονική προσέγγιση της µάθησης και της
γνώσης, καινοτόµα projects βασισµένα στην προσέγγιση αυτή, εναλλακτικές µορφές µάθησης και
διδασκαλίας αποτελούν λίγους από τους όρους που χρησιµοποιούνται για να δείξουν ότι το επίσηµο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τα προγράµµατα σπουδών δείχνουν να έχουν την τάση να ενσωµατώσουν
στοιχεία προσφιλή στον εκπαιδευτικό κόσµο. Το πώς θα τα εντάξουν, ενσωµατώσουν, διαχειρισθούν
είναι µια άλλη υπόθεση. Συχνά, αξιόλογες προσπάθειες ακυρώνονται στην πράξη λόγω κακού
προγραµµατισµού ή υπερβολικά φιλόδοξων και βιαστικών εγχειρηµάτων.
Παρατηρώντας ωστόσο το εκπαιδευτικό περιβάλλον είδα ότι στην πράξη σηµαντικός
αριθµός «ψαγµένων» συναδέλφων έχει υλοποιήσει διαθεµατικά προγράµµατα προσέγγισης της
γνώσης, συνειδητοποιώντας το ή όχι και χρηµατοδοτούµενος ή όχι (8).
Είναι σηµαντικότατο το ότι το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα κινητοποιούµενο προς αυτή
την κατεύθυνση εργασίας θα βρει πρόσφορο και προετοιµασµένο έδαφος ή θα συναντήσει
εκπαιδευτικούς µε έκδηλο το ενδιαφέρον για παρόµοιες διαδροµές.
Μια απ’ αυτές τις διαδροµές, τα «ταξίδια» όπως µ’ αρέσει να τα αποκαλώ, τους
πειραµατισµούς, εµπλέκει το θέατρο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένας πειραµατισµός που
συστηµατικά και σε συνδυασµό µε άλλους µπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών για
µάθηση γιατί ίσως βρίσκεται κοντά στις ανάγκες και αναζητήσεις τους.
Έχει ήδη σχηµατισθεί µια σηµαντική βιβλιογραφία διεθνής και ελληνική γύρω από το θέατρο
στην εκπαίδευση (9). Το θέατρο είτε ως αµιγής θεατρική παράσταση, είτε ως δραµατοποίηση, παιχνίδι
ρόλων, θεατρικό παιχνίδι µέσα από τη διδακτική πράξη λειτουργεί «λυτρωτικά» και κερδίζει τους
µαθητές όχι πια ως µαθητές αλλά ως άτοµα, τα οποία µυούνται και εθίζονται σε νέες µορφές µάθησης
και µέσω αυτών κοινωνικοποιούνται αλλάζοντας αντιλήψεις και στάσεις για τη ζωή, στοιχείο που είναι
το βασικό ζητούµενο από το σχολείο (10).
Κατά τη διδασκαλία των γλωσσικών µαθηµάτων η επικοινωνιακή προσέγγιση ευνοεί την
εφαρµογή µεθοδολογικών µέσων που άπτονται του «θεάτρου» και που µε τρόπο συµµετοχικό και
βιωµατικό βοηθούν το µαθητή να κατακτήσει τη νέα γνώση και να αποκτήσει νέες δεξιότητες για τη
ζωή. Ο στόχος µπορεί να είναι ο προαναφερόµενος, όµως η διαδικασία που ακολουθείται φέρνει στην
επιφάνεια και αποκαλύπτει ότι τόσο ο καθηγητής όσο και οι µαθητές µέσα από το «ταξίδι» µε το θέατρο
οδηγούνται σε ένα είδος «κάθαρσης». Προκύπτουν δευτερεύοντες στόχοι, ξένοι φαινοµενικά προς το
γνωστικό αντικείµενο, που δίνουν άλλη διάσταση στο µάθηµα, στο σχολείο, στη δυναµική των σχέσεων
διδάσκοντος-διδασκοµένων, διδασκοµένων µεταξύ τους.
Η οµάδα µας που αποτελείται από τις συναδέλφους: Μαριλένα Γύπαρη, Ελένη
Λαµπρονίκου, Ζωηλιάνα Μαντά, Άννα Μαρτίνου, ∆ήµητρα Μπαµπάκου, Μερόπη Σάββα και
Χρυσάνθη Σιώπα εργάσθηκε προς την κατεύθυνση αυτή και νοµίζω παίρνοντας πια απόσταση από τα
πράγµατα, ότι γνωρισθήκαµε, συνεργασθήκαµε περίφηµα και περάσαµε όµορφα (είναι σηµαντικό
στις µέρες µας να περνάς όµορφα κάνοντας δηµιουργικά πράγµατα) στήνοντας όλες µαζί αυτό το
εργαστήρι.
Η κατάθεση των εµπειριών των συναδέλφων που ακολουθούν ως αυτόνοµα κείµενα, υιοθετεί την
εξής πορεία:
• παρουσίαση ανεβάσµατος θεατρικής παράστασης (Μαριλένα Γύπαρη, Ζωηλιάνα Μαντά,
∆ήµητρα Μπαµπάκου). Πρόκειται για συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων µε κοινό στόχο το
ανέβασµα δύο παραστάσεων στη γαλλική γλώσσα.
• θεατρικό παιχνίδι για την καλύτερη εκµάθηση των ζωντανών γλωσσών: αγγλική γλώσσα ( Άννα
Μαρτίνου), ελληνική γλώσσα ως µητρική (Χρυσάνθη Σιώπα). Με αφορµή το συγκεκριµένο γνωστικό
αντικείµενο ο εκπαιδευτικός ειδικότητας δρα διαθεµατικά.
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• δραµατοποίηση, θεατρικό παιχνίδι για την βαθύτερη κατανόηση και βίωση της λογοτεχνίας /
ποίησης (Ελένη Λαµπρονίκου). Με αφορµή το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο ο εκπαιδευτικός
ειδικότητας δρα διαθεµατικά.
Τελειώνοντας θα ήθελα θερµά να ευχαριστήσω τις συναδέλφους του εργαστηρίου µε την
ευχή να επαναλάβουµε την εµπειρία, το συντονιστή της Συνδιάσκεψης, το Νίκο Γκόβα, για την
πολύτιµη συνεργασία και κατανόησή του καθώς και όλους όσοι µας τίµησαν µε την παρουσία, την
παρακολούθηση του εργαστηρίου και την ενεργή συµµετοχή τους στα τµήµατα της παρουσίασης που
προϋπέθεταν από πλευράς τους εµπλοκή σε θεατρικό παιχνίδι.
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