Α ΡΘ ΡΟ

Οι τέχνες στην εκπαίδευση (ΙΙ)
της Αλίκης Κατσαβού

Στο προηγούµενο τεύχος είχαµε αναφερθεί στα οφέλη και την αναγκαιότητα ανάπτυξης
ενός µοντέλου εκπαίδευσης που θα ενσωµατώνει τις τέχνες σαν διδακτικό εργαλείο.
Είναι αναγκαία σε πρώτη φάση η εφαρµογή του σε πιλοτική µορφή σε 35 σχολεία, έτσι ώστε
να δοθεί η ευκαιρία µέσα από τη συνεργασία καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών, να
διερευνηθούν σε βάθος τόσο ο τρόπος εφαρµογής όσο και τα αποτελέσµατα της µεθόδου.
Οι στόχοι ενός τέτοιου πιλοτικού προγράµµατος πρέπει να είναι:
♦ Η δηµιουργία ενός µοντέλου εκπαίδευσης που θα εντάσσει τις τέχνες µέσα στη
διδασκαλία της διδακτέας ύλης (θετικές - θεωρητικές επιστήµες) για όλους τους µαθητές,
όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
♦ Να διασφαλισθεί ότι η γνωσιακή εµπειρία είναι συνεχής και αθροιστική.
♦ Να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων του προγράµµατος, µε εύκολη πρόσβαση από
όλους και ιδίως τους εκπαιδευτικούς.
♦ Η διαρκής εκπαίδευση καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος.
♦ Ανάπτυξη συνεργασιών µε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα που θα συµβάλλουν
στο πρόγραµµα, αλλά θα κερδίσουν κιόλας από την νέα εµπειρία.
♦ Να εξασφαλιστεί µια µακροπρόθεσµη οικονοµική υποστήριξη από την κυβέρνηση,
εταιρίες, ιδιώτες και ιδρύµατα.
♦ Να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε το πρόγραµµα να επεκτείνεται κάθε χρόνο σε
περισσότερα σχολεία και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Η ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθόδου «Θεατροµάθειας» ή «Τεχνοµάθειας» πιο σωστά,
είναι µια σύνθετη προσέγγιση στο θέµα της µεταµόρφωσης του σχολείου.
Κι αν στην καρδιά του προγράµµατος κρύβεται η πεποίθηση ότι η πειθαρχία, η
συνεργασιµότητα, η δηµιουργικότητα και η αυτοπεποίθηση που αναπτύσσεται στις τέχνες
είναι ουσιώδη εφόδια για τη ζωή, στον πυρήνα του υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι τέχνες και
περισσότερο απ’ όλες το θέατρο που είναι συνδυασµός όλων των τεχνών είναι φύσει
“παιδαγωγικές”.
Για τον παραπάνω λόγο οι τέχνες σ’ αυτό το πιλοτικό πρόγραµµα δεν αντιµετωπίζονται σαν
ξεχωριστός τοµέας µάθησης και καλλιέργειας, αλλά είναι ενσωµατωµένες κατευθείαν στο
γενικό πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο που εµπλουτίζεται η ικανότητα του παιδιού να µαθαίνει
έννοιες που είναι χρήσιµες σε πολλαπλά επίπεδα.
Καθώς η εµπειρία θα µεγαλώνει και η έρευνα στο αντικείµενο θα επεκτείνεται η ελπίδα µου
θα ανανεώνεται, για να προσφερθεί σε όλους το σπουδαίο εργαλείο αλλά και καταφύγιο που
είναι οι τέχνες. 
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