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Παιδαγωγικό Θέατρο - Ορισµοί
της Αλίκης Κατσαβού

Oι περισσότερες µελέτες για τις “εκπαιδευτικές” παραστατικές τέχνες προέρχονται από
το εξωτερικό. Σε αυτές συχνά παρατηρούνται διπλοί ορισµοί και ασάφειες ως προς το
περιεχόµενο και τη φόρµα διαφόρων τεχνικών.
Καθώς παρατηρεί κι ο James S. Catterall1 στην έκθεσή του µε τίτλο «Έρευνα για το
∆ράµα και το Θέατρο στην Εκπαίδευση» το πρόβληµα οφείλεται στο ότι δεν έχουν
δηµιουργηθεί
κάποια
στάνταρτ
προσδιορισµού
των
διαφόρων
παραστατικών
δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση.
Παράλληλα οι διάφορες µεταφράσεις - εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον - αποδίδουν µε
διαφορετικούς όρους τις ίδιες έννοιες και κάνουν δύσκολη την κατηγοριοποίηση και µελέτη
τους.
Ξεκινώντας θα πρέπει να εντοπίσουµε το γεγονός ότι η ελληνική λέξη δράµα όταν
µεταφέρεται στην Αγγλική γλώσσα προσδιορίζει το είδος εκείνης της δραστηριότητας στην
οποία κανείς συµµετέχει ενεργητικά (δρα). Η λέξη θέατρο χρησιµοποιείται για το “θεώµενο”,
γι’ αυτό που κανείς παρακολουθεί ως θεατής. Ήδη εδώ έχουµε µια πρώτη δυσκολία καθώς
εµείς συνηθίζουµε να χρησιµοποιούµαι και τους δύο όρους µε την ίδια περίπου σηµασία.

Συγκέντρωση στοιχείων
Ας δούµε πώς προσδιορίζουν κάποιοι µελετητές τους όρους και τις φόρµες του θεάτρου
στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από την ξένη αρθρογραφία και βιβλιογραφία.
Ο James S. Catterall1 δίνει τους εξής ορισµούς.
• ∆ράµα στην τάξη (Classroom drama): Ο όρος αναφέρεται στη χρήση του
δράµατος στη σχολική τάξη. Μια τέτοια δραστηριότητα συνήθως καθοδηγείται από τον
εκπαιδευτικό ή από τους ίδιους τους µαθητές και µερικές φορές περιλαµβάνει τη βοήθεια ή
καθοδήγηση από έναν ειδικό στις παραστατικές τέχνες (άλλοι όροι: εκπαιδευτικό δράµα,
εκπαιδευτικό θέατρο).
• ∆ηµιουργικό δράµα (Creative drama): Ο όρος αναφέρεται κυρίως στις
αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες στις οποίες οι συµµετέχοντες εφευρίσκουν φανταστικές
καταστάσεις και χαρακτήρες που τους επιλέγουν µόνοι τους, µε ή χωρίς καθοδήγηση από
τον εκπαιδευτικό ή τον καθοδηγητή. Η λέξη «δηµιουργικό» αναφέρεται στην
εφευρετικότητα που οι συµµετέχοντες φέρνουν στο δρώµενο, ενορχηστρωµένα ή
αυθόρµητα.
• Παιχνίδι Φαντασίας (Fantasy play): τέτοιες δραστηριότητες αφορούν πολύ µικρά
παιδιά (έως 5 ετών) που παρουσιάζουν ένα µεγάλο ποσοστό εφευρετικότητας ακόµα και στις
πιο χιλιοειπωµένες παιδικές ιστορίες.
• Θεµατικό Παιχνίδι Φαντασίας (Thematic fantasy play): είναι το δρώµενο που
οδηγείται από κάποιο ή κάποια θέµατα.
Απ’ την άλλη οι Jed H. Davis και Mary Jane Evans2 προσδιορίζουν ως εξής τα διάφορα
είδη:
• Καθοδηγούµενο δράµα (Guided drama): που περιλαµβάνει το ∆ηµιουργικό δράµα
(Creative drama) ή Παιδικό δράµα (Child drama).
• Συµµετοχικό θέατρο/δράµα (Participation Theatre/Drama): που αφορά το
δρώµενο στο οποίο συµµετέχουν και µέλη απ’το κοινό.
• Θέατρο (Theatre): που περιλαµβάνει µόνο την καλλιτεχνική εκείνη φόρµα όπου το
κοινό και οι ηθοποιοί είναι ξεκάθαρα διαχωρισµένοι.
Κάποια διαφοροποίηση παρατηρούµε στον ορισµό της Dee Dickinson3 η οποία
προσδιορίζει το δηµιουργικό δράµα (Creative drama) ως τη δραστηριότητα όπου «οι
µαθητές ακούν ή διαβάζουν µια ιστορία ή ένα ποίηµα, ή ακούν ένα µουσικό κοµµάτι, ή
βλέπουν ένα πίνακα ζωγραφικής και σχεδιάζουν πώς να το αποδόσουν δραµατικά.
Αναγνωρίζουν ή αν χρειαστεί αναπτύσσουν την πλοκή, διαλέγουν χαρακτήρες, δηµιουργούν
ένα σκηνικό και αυτοσχεδιάζουν το διάλογο και τη δράση. Μαζί µε τους θεατές (µαθητές
που δεν είναι στο δρώµενο) κριτικάρουν την απόδοση, αποφασίζουν τι είναι καλό και τι
πρέπει να βελτιωθεί και επαναλαµβάνουν εφαρµόζοντας τις προτεινόµενες αλλαγές. Κατόπιν
κοινό και παίκτες αλλάζουν ρόλους. Πρόκειται για µια διαδικασία συνεργατική, που
αναπτύσσει τη γρήγορη και αυθόρµητη σκέψη, την επίλυση προβληµάτων, την
αυτοπεποίθηση και την παρουσία, τη συγκέντρωση, καθώς και ικανότητες κριτικής και
αναλυτικής σκέψης».

Ο Sibel Tatar4 µπερδεύει λίγο ακόµα τα πράγµατα λέγοντας ότι «παρόλο που αρκετοί
όροι έχουν χρησιµοποιηθεί αναφερόµενοι στο δράµα στην τάξη (Classroom Drama)
όπως: δηµιουργικό δρώµενο (Creative Dramatics), εκπαιδευτικό δράµα
(educational drama), θεατρικά παιχνίδια (theater games), κοινωνικοδραµατικό
παιχνίδι (sociodramatic play), δράµα ρόλων (role drama), παιχνίδι ρόλων (role
play), οι όροι οµπρέλα που αγκαλιάζουν τους διαφόρους τύπους αυτοσχέδιου και άτυπου
δράµατος που χρησιµοποιούνται στην τάξη είναι το δηµιουργικό δράµα (creative
drama) και δράµα στην εκπαίδευση (drama in education)».
Ο Bruce Robbins5 πάλι αναφέρει ότι: «Οι ειδικοί υπογραµµίζουν ότι η χρησιµοποίηση
των δραµατικών τεχνικών ως µέθοδος διδασκαλίας δεν είναι το ίδιο πράγµα µε τη
διδασκαλία της θεατρικής αγωγής. Το θέατρο είναι µια µορφή τέχνης που εστιάζει σε ένα
προϊόν, µια παραγωγή έργου για ένα ακροατήριο. Το δράµα στην τάξη -συχνά
αποκαλούµενο ως δηµιουργικές δραµατικές ασκήσεις για να διαχωριστεί από το θέατροείναι άτυπο και εστιάζει στη διαδικασία της δραµατικής ενεργοποίησης προς χάριν του
µαθητευόµενου όχι του κοινού. Στο δράµα στην τάξη δεν µαθαίνει κανείς για το θέατρο
αλλά µαθαίνει µέσω του θεάτρου».
Ο Adam Blatner6 αναφέρει ότι «Το παιχνίδι των ρόλων (role playing) ένα παράγωγο
του κοινωνικού δράµατος (sociodrama), είναι µια µέθοδος για να εξερευνήσει κανείς θέµατα
που σχετίζονται µε σύνθετες κοινωνικές καταστάσεις. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για
εκπαίδευση επαγγελµατιών ή σε µια τάξη για την κατανόηση της λογοτεχνίας, ιστορίας ή
ακόµα και των επιστηµών».
Σύµφωνα µε την Judith Kase-Polisini, ειδικό στο δηµιουργικό δράµα, πρόκειται για µια
οµαδική δηµιουργία ενός έργου κάτω από τις οδηγίες ενός καθοδηγητή (αρχηγού),
χρησιµοποιώντας τεχνικές θεάτρου όπως η παντοµίµα και φωνητικούς αυτοσχεδιασµού.
(Polisini. The Creative Drama Book).
Η Αµερικανική Ένωση για το δράµα και την Εκπαίδευση, δηλώνει ότι «το
δηµιουργικό δράµα είναι επίσης αυτοσχεδιασµός, χωρίς έκθεση (σηµ. εννοεί παράσταση) και
προσανατολισµένο στη διαδικασία».
Στην επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας βλέπουµε ότι η θεατρολόγος Χαρά
Μπακονικόλα7 αναφέρει για τον αυτοσχεδιασµό και το θεατρικό παιχνίδι ότι «οι όροι
θεωρούνται άλλοτε ταυτόσηµοι, άλλοτε σηµασιολογικά τόσο όµοροι, ώστε να
χρησιµοποιούνται σχεδόν αδιακρίτως από πολλούς ειδικούς. Σηµαίνουν τη δραµατική,
δηµιουργική ενεργοποίηση µιας οµάδας γύρω από κάποιο ερέθισµα (οπτικό, ακουστικό,
απτικό, οσφρητικό, γευσιακό (sic) ή διανοητικό) που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αφορά
την ανθρώπινη πραγµατικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αυτοσχεδιαστική
διαδικασία συµβαίνει να υπηρετεί, τη δραµατοποίηση ενός κειµένου ή ακόµη και το στήσιµο
µιας θεατρικής παράστασης». Για τη δραµατοποίηση κειµένου η ίδια αναφέρει ότι «ο
όρος δραµατοποίηση στο θεατρικό χώρο σηµαίνει κατ’ αρχήν, τη µεταφορά ενός
οποιουδήποτε λογοτεχνικού είδους στη σκηνή, χωρίς τη λογοτεχνική του µετάπλαση από
κάποιον συγγραφέα-αναδηµιουργό σε δραµατικό κείµενο».
Ο καθηγητής θεατρολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Θόδωρος Γραµµατάς8
αναφέρει ότι το θεατρικό παιχνίδι είναι «η πιο ολοκληρωµένη και σύνθετη µορφή
θεατρικής εµψύχωσης…» και ότι «…ουσιαστικά πρόκειται για παιχνίδι, όπως άλλωστε
δηλώνει ο τίτλος του» ενώ παράλληλα «διαθέτει και στοιχεία τα οποία ανάγονται στο χώρο
του θεάτρου. Αρχικά είναι “δράση” µε την ουσιαστική σηµασία της έννοιας στο θέατρο».
Αναφέρει ακόµα ότι «η πιο σηµαντική σχέση του παιχνιδιού προς το θέατρο και το δάνειο
απ’ αυτό είναι η έννοια του “ρόλου”. Το παιδί που µετέχει σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι, µετέχει
σε µια φαντασιακή, ψευδαισθητική κατάσταση την οποία συνειδητοποιεί και την οποία
επιδιώκει, µε στόχο την έκφραση, την απελευθέρωση και τελικά (έµµεσα) την αισθητική και
παιδαγωγική του καλλιέργεια. Αυτό συντελείται µε τη βοήθεια του “θεατρικού ρόλου” δια
του οποίου το παιδί, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, µετατρέπεται σε “δρων πρόσωπο” και
αποκτά τα χαρακτηριστικά εκείνα που απαιτεί ο “ρόλος” και η οµάδα στην οποία εντάσσεται
λειτουργικά». Ο ίδιος αναφέρει για τη δραµατοποίηση ότι «σε θεωρητικό επίπεδο,
σηµαίνει τη µεταγραφή και απόδοση ενός µη δραµατικού κειµένου, µε όρους και κώδικες
θεάτρου, µε τελικό στόχο την πρόσληψή του, ως τέτοιο, από τη συνείδηση ενός θεατή και
όχι αναγνώστη».
Ο Λάκης Κουρετζής9 αναφέρει ότι «ο όρος “θεατρικό παιχνίδι” έχει µεγάλη
κατανάλωση στις µέρες µας. Το περιεχόµενο όµως του θεατρικού παιχνιδιού δεν είναι πάντα
το ίδιο. Όσοι χρησιµοποιούν τον όρο σπάνια εννοούν το ίδιο πράγµα, το αυτό περιεχόµενο.
∆ύσκολα συλλαµβάνουν τη συνθετότητα ενός ολοκληρωµένου θεατρικού παιχνιδιού. Κάθε
απόπειρα “µεταµφίεσης” και αναπαράστασης κάποιου “µύθου”, παιχνίδια κίνησης και
έκφρασης δεν είναι ή δε φτάνουν να συνθέσουν ένα πλήρες θεατρικό παιχνίδι. Η µορφή και
η δοµή ενός ολοκληρωµένου θεατρικού παιχνιδιού αποτελείται από τέσσερις φάσεις και

άπειρες τεχνικές και στηρίζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα (όπως άλλωστε, ολόκληρη η
θεατρική πράξη): α. Ψυχολογικό, β. Κοινωνικό, γ. Αισθητικό, δ. Παιδευτικό».
Ο Νίκος Γκόβας10 παρατηρεί εύστοχα ότι «οι διάφορες έννοιες και όροι
χρησιµοποιούνται µε διαφορετική σηµασία, τόσο ανάµεσα στους θεωρητικούς όσο και
ανάµεσα στους “πρακτικούς” της θεατρικής τέχνης».
Ο Κώστας Αµοιρόπουλος11 πιστεύει ότι «ο όρος “θέατρο στην εκπαίδευση” είναι
ανεπαρκής. Ακόµα κι όταν τον χρησιµοποιούµε µε την καλύτερη πρόθεση, µπορεί να µας
αποπροσανατολίσει µέσα από την καθηµερινή χρήση του και να µας κατευθύνει
αποκλειστικά προς τη διδασκαλία θεατρικών δεξιοτήτων και γνώσεων». Υποστηρίζει ακόµα
ότι ο όρος που χρησιµοποιείται στο εξωτερικό “δράµα στην εκπαίδευση” (ή εκπαιδευτικό
δράµα) διαχωρίζει τον στόχο του θεάτρου στην εκπαίδευση από αυτόν του επαγγελµατικού
θεάτρου.
Η Άλκηστις12 για τη δραµατοποίηση λέει ότι: «δίνουµε στα παιδιά ευκαιρία να
εκφραστούν δηµιουργικά δηλαδή να πουν τις ιδέες τους, να φτιάξουν ένα παραµύθι, µια
ιστορία, να ζωγραφίσουν τα πρόσωπα, να συζητήσουν γι’ αυτά, ν’ αποφασίσουν τι ρόλο θα
παίξει ο καθένας, να δώσουν διάφορες λύσεις στην ιστορία τους, ώστε να διαλέξουν την
καλύτερη, να αναπτύξουν διαλόγους ελεύθερα και αυθόρµητα, να εµπλουτίσουν το έργο µε
µουσική, λογοπαίχνιδα (sic), ποιήµατα, κλπ., να ετοιµάσουν πολύ απλά κοστούµια και
σκηνικά, απ’ το τίποτα».
Στα Πρακτικά για τη Συνδιάσκεψη 2000 για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, ο John
Somers αναφέρει ότι το Εκπαιδευτικό δράµα (Drama in Education) 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. Μπορούµε να
θεωρήσουµε ότι το παιχνίδι των παιδιών και το θέατρο αποτελούν τα δύο άκρα µιας
γραµµής. Το εκπαιδευτικό δράµα καταλαµβάνει το πεδίο ανάµεσα τους. Η διαφορά είναι ότι
το δράµα πραγµατοποιείται µε την παρέµβαση του εκπαιδευτικού.
Στην ίδια πηγή επίσης η Γιάννα Πιττούλη, µεταφράζει τον όρο Theatre in Education
ως Θεατροπαιδαγωγικές οµάδες στην εκπαίδευση. Προσδιορίζει δε µέσα από σχετική
βιβλιογραφία ότι τα προγράµµατα των Θεατροπαιδαγωγικών οµάδων στην εκπαίδευση δεν
είναι µια απλή παράσταση στο σχολείο αλλά ένα πρότυπο δραστηριοτήτων που ενώ έχουν
σχεδιαστεί από τις οµάδες εµπεριέχουν το απρόβλεπτο και ολοκληρώνονται µέσω αυτού στις
πρόβες των παιδιών.
Οι ορισµοί και προσδιορισµοί των διαφόρων τεχνικών είναι ατελείωτοι, σχεδόν όσοι και
αυτοί που εφαρµόζουν το θέατρο στη διδασκαλία και στο σχολείο. Γι’ αυτό και θα
περιοριστώ σε όσους µέχρι τώρα ανάφερα καθώς είναι ενδεικτικοί των διαφόρων
αντιλήψεων και τάσεων.

Συµπέρασµα

Μέσα απ’ όλη αυτή την έρευνα και καταγραφή διαφαίνεται καθαρά το πρόβληµα των
πολλαπλών ορισµών για τις τεχνικές που εφαρµόζουν το θέατρο στην εκπαίδευση. Κάθε
απόπειρα για κατηγοριοποίηση και οµαδοποίηση των διαφόρων “τεχνικών” µοιάζει να
συµβάλει απλώς περισσότερο στη σύγχυση καθώς αποτελεί µια ακόµα “εκδοχή των
πραγµάτων”. Ο δρόµος είναι εξαιρετικά µακρύς και ο µόνος τρόπος να τον περπατήσουµε
είναι συµφιλιώνοντας µέσα µας όλες αυτές τις άλλοτε συµπληρωµατικές και άλλοτε
συγκρουόµενες απόψεις.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι το θέατρο θα εξακολουθεί να είναι θέατρο όσες µάσκες κι αν
του φορέσουµε. Και αυτό το θέατρο και όχι το ποικιλοπροσδιοριζόµενο, θέλουµε να
γνωρίσουµε στα παιδιά µας µέσα στη σχολική πραγµατικότητα. Ας µάθουµε λοιπόν το
θέατρο και τα στοιχεία που το γεννούν, µε την ψυχή και όχι µε το µυαλό και ας αφήσουµε
τους θεωρητικούς να καταγράψουν αυτό που οι καλλιτέχνες και οι παιδαγωγοί κάνουν.
Ίσως χρειαστεί να περάσουν ακόµα πολλά χρόνια για να φύγει η οµίχλη και ο χρόνος είναι
πολύτιµος για να αναλωνόµαστε µε διευκρινίσεις όσο τα πράγµατα γεννιούνται και
αναπτύσσονται µέσα στη δράση όλων εµάς που ασχολούµαστε µε τις εφαρµογές του
θεάτρου στην παιδεία.

Μια προσωπική αντίληψη

Νοµίζω τελικά ότι για να αποφύγει κανείς την σύγχυση για όλες αυτές τις “τεχνικές” πρέπει
να ξαναγυρίσει στα πρωταρχικά στοιχεία που δηµιουργούν µια θεατρική πράξη. Κι αυτά
είναι:
1) ο αυτοσχεδιασµός (µε κίνηση, λόγο ή και τα δυο),
2) η υποκριτική (η έκφραση),
3) η σκηνοθεσία (διδασκαλία, εµψύχωση), και φυσικά
4) το “δραµατικό” κείµενο (θεατρικό, µη-θεατρικό, αυτοσχέδιο).

Όλα όσα εξετάσαµε σε αυτό το άρθρο και στα οποία δόθηκαν τόσες πολλές ονοµασίες
γεννήθηκαν από τα παραπάνω. Ο καθένας ένιωσε απλώς την ανάγκη να δώσει µια ονοµασία
σε αυτό που έκανε και έτσι γεννήθηκε… το χάος. ∆εν το αναφέρω αυτό ως κατηγορία, είναι
απλά µια διαπίστωση.
Έτσι µε βάση όσα έχω ήδη αναφέρει παραπάνω στο πεδίο του αυτοσχεδιασµού
συναντούµε τις εξής παραλλαγές: ∆ηµιουργικό δράµα (Creative drama), Παιχνίδι Φαντασίας
και Θεµατικό παιχνίδι Φαντασίας (Fantasy play & Thematic fantasy play), θεατρικά
παιχνίδια, δράµα ρόλων και παιχνίδι ρόλων (role drama & role play) κοινωνικό δράµα ή
κοινωνικοδραµατικό παιχνίδι (sociodrama ή sociodramatic play), θεατρικό παιχνίδι
(Κουρετζής, Μπακονικόλα, Γραµµατάς) καθώς και άπειρες άλλες που χάριν συντοµίας δεν
αναφέρθηκα σε αυτές στο άρθρο µου αυτό (µανδύας του ειδικού, image theatre, θέατρο
forum, κ.α.).
Στα πεδία θεατρικής έκφρασης, υποκριτικής και σκηνοθεσίας συναντούµε τις εξής
παραλλαγές: ∆ράµα στην τάξη (classroom drama), καθοδηγούµενο δράµα (guided drama),
συµµετοχικό θέατρο/δράµα (participation Theatre/Drama), µαθητικό θέατρο, εκπαιδευτικό
δράµα/θέατρο, θέατρο στην εκπαίδευση, κ.ά.
Στο πεδίο δηµιουργίας θεατρικού κειµένου έχουµε τη δραµατοποίηση (όχι όπως την
ορίζει η Άλκηστις που εµπίπτει στο πεδίο του αυτοσχεδιασµού αλλά περισσότερο όπως η
Χ.Μπακονικόλα κι ο Θ.Γραµµατάς), τη θεατροποίηση και τη συγγραφή πρωτότυπου
κειµένου.
Καταλήγοντας θα ήθελα να υπενθυµήσω ότι όλες οι δραστηριότητες που περιέγραψα
στο άρθρο αυτό, δηµιουργήθηκαν µε σκοπό αφ’ ενός την εξοικίωση των µαθητών µε την
τέχνη του θέατρου και αφ’ ετέρου τη χρήση τους από τον εκπαιδευτικό ως εκπαιδευτικά
εργαλεία. Πιστεύω λοιπόν ότι γι’ αυτές τις δραστηριότητες του εφαρµοσµένου στην
εκπαίδευση θεάτρου, ο όρος «Παιδαγωγικό Θέατρο», είναι πλήρης καθώς εµπεριέχει τον
σκοπό της χρήσης τους που είναι παιδαγωγικός.
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