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“Καλλιτεχνική” Εκπαίδευση Ενηλίκων
της Μελίνας Παπανέστωρος
Στην Ελλάδα αρχίζουµε δειλά-δειλά να συνειδητοποιούµε τα οφέλη από τη χρήση των
τεχνών στην εκπαίδευση αλλά και της ίδιας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία
όµως είναι προσανατολισµένη στα παιδιά και κυρίως στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Όµως
και οι ενήλικες έχουν να ωφεληθούν πολλαπλά από την εµπειρία της µάθησης µέσω των
τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία για διάφορα επιµορφωτικά προγράµµατα ενηλίκων
βλέπουµε ότι τα κίνητρα και οι στόχοι τόσο των εισηγητών όσο και των συµµετεχόντων
στην “καλλιτεχνική” εκπαίδευση ενηλίκων ποικίλουν. Τα παρακάτω παραδείγµατα αφορούν
διαφορετικούς εισηγητές: εκπαιδευτές ενηλίκων (Dirkx, Dreybus, Kazemek & Rigg),
καλλιτέχνες/ εκπαιδευτές τεχνών που δουλεύουν µε ενήλικες (Apol & Kambour, Buell) και
εκπαιδευτές που χρησιµοποιούν τις τέχνες σε άλλα θέµατα (Alburry).
Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές ενηλίκων αναζητούν τρόπους να καλλιεργήσουν
τη φαντασία και να βάλουν τους ενήλικες σε ένα νέο δρόµο εξερεύνησης του εαυτού τους
και της σχέσης τους µε τον κόσµο (Dirkx 2000, Kazemek & Rigg 1997). Μιλούν δηλαδή για
την αισθητική αγωγή σαν µέσο επιµόρφωσης που δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να
επαναπροσδιορίσουν τον κόσµο τους. Στην περίπτωση φυλακισµένων οι τέχνες µπορούν να
βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους, στην ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων και στην
εξερεύνηση διαφορετικών συστηµάτων αξιών. Για παράδειγµα, σε εργαστήρια θεάτρου ενός
προγράµµατος επιµόρφωσης φυλακισµένων χρησιµοποιούνταν οι εµπειρίες των
συµµετεχόντων για να ενισχυθούν οι πρακτικές επιµόρφωσης και να επαναπροσδιορίσουν
τις εµπειρίες τους µεταφορικά (Kett 2001).
Μια άλλη προσέγγιση των τεχνών σαν µέσο εµπειρικής µάθησης είναι αυτή του Duke
University στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων. Σ’ αυτό το πρόγραµµα οι διευθυντές
παροµοιάζονται µε τους καλλιτέχνες στο ότι και οι δύο ξέρουν να καθοδηγούν, να
ενθαρρύνουν, να παίρνουν ρίσκα, να καινοτοµούν, να εµπνέουν και εκφράζουν ένα όραµα.
Και οι δύο χρησιµοποιούν τις δυνατότητες της συναισθηµατικής παρατήρησης και κριτικής
σκέψης.
Σε άλλα προγράµµατα οι τέχνες χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και
αυτογνωσίας. Οι Apol και Kambour (1999) χρησιµοποιούν το χορό και το γράψιµο σε
εφήβους και ενήλικες για να ενεργοποιήσουν τις ικανότητες της λεκτικής και µη λεκτικής
επικοινωνίας στην έκφραση των «σύνθετων φυσικών, κοινωνικών και ψυχολογικών
θεµάτων στη ζωή τους». Τέτοια οφέλη της καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι συχνά ένα
σπουδαίο κίνητρο για συµµετοχή στις τέχνες.
Στην έρευνα των Bardsley και Soskice (1998) το ένα τρίτο των ενηλίκων µαθητών
ήθελαν ικανότητες σχετικές µε τη δουλειά τους αλλά στην πλειοψηφία τους ωφελήθηκαν
από την αύξηση της αυτοπεποίθησης και των πνευµατικών και φυσικών ικανοτήτων και από
τη δυνατότητα ανάκαµψης από αρρώστια ή προσωπική απώλεια. Παροµοίως σε ένα µάθηµα
µουσικής αγωγής, τα δύο τρίτα των ενηλίκων συµµετεχόντων εντόπισαν θεραπευτικά
κίνητρα όπως το να ξεπεράσουν το άγχος (Buell in Jones, McConnell, Normie 1996).
Τα περισσότερα προγράµµατα καλλιτεχνικής επιµόρφωσης ενηλίκων ξεκινούν µε το
συµπέρασµα ότι κάθε άνθρωπος είναι προικισµένος µε δηµιουργικές κλίσεις και ότι οι τέχνες
µπορούν να παίξουν έναν αναπόσπαστο ρόλο στη ζωή του καθενός, καθώς βοηθούν να
ανακαλύψεις καινούργιους τρόπους για να δεις, να ακούσεις, να σκεφτείς, να νιώσεις το
περιβάλλον, τους γείτονες, την κοινωνία. Απ’ την άλλη µεριά έχουµε δραστηριότητες
εκπαίδευσης ενηλίκων όπου οι τέχνες θεωρούνται εργαλεία και χρησιµοποιούνται ως µέσον
µετάδοσης γνώσεων. Οι στόχοι στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι διαφορετικοί και γι’ αυτό τα
αντίστοιχα προγράµµατα πρέπει να αξιολογηθούν µε διαφορετικό τρόπο. ∆εν υπάρχει ας
πούµε λόγος να κάνουµε κριτική για το καλλιτεχνικό αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας που
σκοπό έχει να διδάξει σε διευθυντικά στελέχη νέους τρόπους διοίκησης. Πρέπει να την
αξιολογήσουµε για το εάν συµβάλει πράγµατι στην καλυτέρευση των διοικητικών
ικανοτήτων τους.
Οι τέχνες και η αξία της χρήση τους στην εκπαίδευση έχουν κατ’ επανάληψη διερευνηθεί
µέσα από το περιοδικό αυτό. Κλείνοντας τη µικρή καταγραφή για την εφαρµογή τους σε
προγράµµατα επιµόρφωσης ενηλίκων θέλω να πω κάτι που εµείς οι ηθοποιοί συχνά λέµε.
Θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό να

περάσουν από µια δραµατική σχολή. Γιατί έτσι θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι
επαγγελµατίες. Καθώς βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, εύχοµαι τουλάχιστον να
διευρυνθεί η χρήση των τεχνών στην δια βίου εκπαίδευση ώστε να µπορέσουν όλοι να
γευτούν τα οφέλη.
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