Α ΡΘ ΡΟ

Οι τέχνες στην εκπαίδευση
της Αλίκης Κατσαβού

Ένας κόσµος στο µεταίχµιο. Ένας κόσµος που αλλάζει. Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που µε τη
σειρά του αλλάζει, προσπαθώντας απεγνωσµένα να προσαρµοσθεί σε νέες απαιτήσεις.
Πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς προβληµατίζονται για το είδος της εκπαίδευσης που
χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι για να γίνουν ολοκληρωµένοι πολίτες της παγκόσµιας
κοινότητας. Με τις νέες τεχνολογίες διακινείται τεράστιος όγκος πληροφοριών, όµως
φράσεις του τύπου: «ο νέος πρέπει να µάθει σήµερα να χειρίζεται τη γνώση», δεν νοµίζω
ότι ικανοποιούν κανέναν. Με άλοθι τον όγκο των πληροφοριών δεν πρέπει να οδηγηθούµε
σε “βιβλιοθηκονοµική” αντίληψη για την εκπαίδευση.
Ο άνθρωπος σήµερα, όπως πάντα, πρέπει να γνωρίζει καλά τη γλώσσα του ώστε να
επεξεργάζεται έννοιες και ιδέες, πρέπει να διψάει για γνώση και πρέπει να έχει ανεπτυγµένη
κριτική ικανότητα ώστε να αξιολογεί τις πληροφορίες, να κατανοεί τον κόσµο που τον
περιβάλλει για να εντάσσεται µέσα σ’ αυτόν αλλά και για να επεµβαίνει σε ότι καθορίζει τη
µοίρα του.
Στο ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ.ΘΕ.«Θεατροµάθεια» µεγάλο µέρος της δουλειάς µας αφορά την έρευνα και
το σχεδιασµό προγραµµάτων που εντάσσουν τις τέχνες στο σχολικό πρόγραµµα. Νιώθουµε
ότι µε τη διεύρυνση προς την αισθητική και τον ανθρωπισµό θα οδηγηθούµε στο επιθυµητό
αποτέλεσµα. Γνωρίζουµε επίσης ότι σε άλλες χώρες που έχει εφαρµοσθεί κάτι ανάλογο είχε
τις περισσότερες φορές θεαµατική απόδοση.
Το πρόγραµµα στηρίζεται στο δεδοµένο ότι η βιωµατική πρόσληψη της γνώσης είναι ο
αποδοτικότερος τρόπος µάθησης. Απ’ την άλλη το έµφυτο ένστικτο της µίµησης αλλά και
η βαθιά ανάγκη για αυτοέκφραση του ανθρώπου που γέννησε τις τέχνες, υπάρχει από την
νηπιακή ακόµα ηλικία.
Χρησιµοποιώντας λοιπόν τις “απρόβλεπτες” τέχνες στην “δεδοµένη” διδακτέα ύλη και
δηµιουργώντας τα κατάλληλα δρώµενα θα έχουµε στα χέρια µας ένα δυναµικό εκπαιδευτικό
εργαλείο και τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.
Ειδικότερα, η χρήση των τεχνών στη εκπαίδευση θα έχει τα εξής οφέλη:
♦ Καλλιέργεια ευρείας γκάµας ικανοτήτων σκέψης (ανάλυση, σύνθεση, κριτική, φαντασία,
δηµιουργικότητα, εφευρετικότητα).
♦ Εξοικείωση µε τα σύµβολα και τη σηµασία τους.
♦ Ενεργοποίηση της φυσικής περιέργειας.
♦ Το µάθηµα θα είναι κατανοητό ακόµα και σε µαθητές από διαφορετικά πολιτιστικά
επίπεδα.
♦ ∆ιευκολύνει την σύνδεση που χρειάζεται να γίνει µεταξύ διαφόρων ακαδηµαϊκών
θεµάτων αλλά και τη σύνδεση του µαθήµατος µε τη ζωή.
♦ Εξοικειώνει µε την οµαδική εργασία.
♦ ∆υναµώνει την ικανότητα του να βρίσκεις και να χρησιµοποιείς πληροφορίες.
♦ Ξεπερνά διάφορες µαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία.
♦ Είναι ένα όχηµα αυτοέκφρασης που δίνει φωνή στο συναίσθηµα και πλουτίζει τον
άνθρωπο σε εµπειρίες και αυτοπεποίθηση.
♦ Βοηθά τους µαθητές να αντιληφθούν ποιο είναι το νόηµα της γνώσης και να
κατανοήσουν βαθιά αυτό που µαθαίνουν.
♦ Ο συνδυασµός λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας, που έχει εφαρµογή ειδικά στο
θέατρο, βοηθάει στη διατύπωση ολοκληρωµένων νοηµάτων.
Στο ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ.ΘΕ. θεωρούµε τα παραπάνω σηµαντικά οφέλη ώστε να ασχοληθούµε µε το
σχεδιασµό ενός πιλοτικού προγράµµατος που βασίζει την ευρηµατικότητά του στις τέχνες. 
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