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∆ηµιουργώντας Θέατρο µε Ποίηση στο µάθηµα της
ξένης γλώσσας
Της Αλίκης Κατσαβού

Η δραµατοποίηση της ποίησης στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας γίνεται µια συναρπαστική
γλωσσική εµπειρία που µπορεί να προσεγγίσει πολυαισθητικά την ανάπτυξη γλωσσικής
ευχέρειας σε µια ξένη γλώσσα. Καθώς επίσης η γλώσσα είναι φορέας του πολιτισµού που τη
γέννησε κοινωνώντας τον µέσω της δραµατοποιηµένης ποίησης βαθαίνει η γνώση µας και
για τη γλώσσα.
Η Gasparro, Marie-Falletta [1994] τονίζει ότι «µέσω της θεατρικής απόδοσης ενός
ποιήµατος οι µαθητές εξερευνούν τα γλωσσικά και εννοιολογικά στοιχεία του γραπτού
κειµένου, χωρίς να επικεντρώνονται στους µηχανισµούς της γλώσσας».
Η δραµατοποίηση της ποίησης, οδηγεί τους µαθητές να ερµηνεύσουν τα ποιήµατα, µε στόχο
την επικοινωνία. Θα πειραµατιστούν λοιπόν τόσο µε λεκτικά σήµατα (ένταση φωνής,
ρυθµός, τονισµός, αργκό και ιδιωµατικές εκφράσεις) όσο και µε µη λεκτικά σήµατα (γλώσσα
σώµατος, χειρονοµίες, εκφραστική προσώπου). Οι µαθητές τότε θα αρχίσουν να “νιώθουν”
τη γλώσσα, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση της µέσα κι έξω από την τάξη.
Μερικά ποιήµατα είναι από µόνα τους µικρά δράµατα, συχνά σε διαλογική µορφή και είναι
κατάλληλα για δραµατοποίηση γιατί είναι σύντοµα και συχνά έχουν ένα απλό αλλά δυνατό
θέµα. «Ποιήµατα που εκφράζουν έντονα αισθήµατα, θέσεις, απόψεις ή ιδέες είναι συνήθως
πιο αποτελεσµατικά από αυτά που είναι ήπια, περιγραφικά ή ουδέτερα» [Tomlinson, 1986].
Οι σπουδαστές στους αυτοσχεδιασµούς, που προηγούνται της δραµατοποίησης, κάνουν
ελεύθερο διάλογο. Επίσης συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν τις πολιτιστικές συµπεριφορές,
αναλύουν και ερευνούν τις γλωσσικές και εννοιολογικές διαφορές µεταξύ γραπτής και
προφορικής λέξης, και αλληλεπιδρούν για να ενορχηστρώσουν τις δραµατοποιήσεις και τους
αυτοσχεδιασµούς.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ
Σε αυτή την τεχνική οι µαθητές έχουν την ευθύνη στην εκµάθηση. Αυτό όµως δεν µειώνει
τη σηµασία του δασκάλου στη διαδικασία της καθοδήγησης. Ο δάσκαλος πρέπει:






Να δείξει την προφορά, τον τονισµό, το ρυθµό και την προφορική έκφραση συνολικά.
Να βοηθήσει στην κατανόηση λεξιλογίου, ιδιωµάτων, πολιτιστικών θεµάτων και πλοκής.
Να δηµιουργήσει ενδιαφέρον και να προωθήσει το διάλογο.
Να δηµιουργήσει µια ατµόσφαιρα εργαστηρίου υποκριτικής.
Να δηµιουργήσει µια συµµετοχική εµπειρία για τους µαθητές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στην εφαρµογή της τεχνικής αυτής ο δάσκαλος εξηγεί το νόηµα του ποιήµατος και τις
δύσκολες λέξεις. Κατόπιν διαβάζει το ποίηµα και το συζητά µε τους µαθητές. Στη συνέχεια
το ξαναδιαβάζει. Στο επόµενο βήµα οι µαθητές διαβάζουν το ποίηµα πρώτα όλοι µαζί και
µετά ένας-ένας. Κατόπιν τους δίνεται λίγος χρόνος για να προετοιµάσουν τη
δραµατοποίηση, να επιλέξουν χαρακτήρες, να συζητήσουν τα σκηνικά, τα κοστούµια, τα
αντικείµενα και το φωτισµό. Οι µαθητές προβάρουν τη δραµατοποίηση και κάνουν
αυτοσχεδιασµό. Αφού πειραµατιστούν µε τους χαρακτήρες, τις σχέσεις τους και τους
διαλόγους, η τάξη συζητά τον αυτοσχεδιασµό.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η Gasparro, Marie-Falletta [1994] αναφέρει ότι ένα ποίηµα που χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς
για δραµατοποίηση µε σπουδαστές µέσου και υψηλού επιπέδου είναι το "Love in Brooklyn"
του John Wakeman. Οι µαθητές ζωντανεύουν τους χαρακτήρες µιας ερωτικής ιστορίας και
συγκρίνουν τις αντίθετες πολιτιστικές οπτικές […"I love you, Horowitz," he said, and blew his
nose. She splashed her drink…"]. Μπορούν ακόµα να πειραµατιστούν µε καθηµερινές
εκφράσεις και αργκώ και να µάθουν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα κατάλληλα σε
διαφορετικές διαπροσωπικές σχέσεις […"The hell you say," he said] […"You wanna bet?" he
asked]. Η δραµατοποίηση του επίσης επιτρέπει στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τη
γλώσσα του σώµατος σαν µέσο µη λεκτικής επικοινωνίας […"She took his hand in hers and
pressed it hard. And his plump fingers trembled in her lap"].
Το "Woodpecker in Disguise" της Grace Taber Hallock συστήνεται για µικρές ηλικίες. Οι
µαθητές αναλαµβάνουν εκ περιτροπής το ρόλο του αφηγητή ["Woodpecker taps at the

apple tree"] ["…says he"] ["Little bug says…"] ["Woodpecker says…"] και απεικονίζουν τη
συµπεριφορά των δρυοκολαπτών µε το σώµα και τις χειρονοµίες και κάνοντας ερωτήσεις
["…Who is it, sir?"].

ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟN ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ
Ο καθηγητής των αγγλικών πρέπει να δηµιουργήσει ένα αρχείο
επιλεγµένων και ταξινοµηµένων ποιηµάτων ανά θεµατική ενότητα και
βάσει καταλληλότητας για:
 δεξιότητες γλωσσικών επιπέδων
 ηλικίες των σπουδαστών
 ενδιαφέροντα των σπουδαστών.
Για να προωθήσει περαιτέρω την εκµάθηση ξένης γλώσσας µπορεί να
καταγράψει τις δραµατοποιήσεις και τους αυτοσχεδιασµούς. Οι σπουδαστές
ξαναζώντας την εµπειρία τους µέσω των καταγεγραµένων ταινιών βίντεο ή φωτογραφιών
θα έχουν ένα σηµαντικό κίνητρο για συζήτηση. Μπορεί ακόµα να προγραµµατίσει τις
δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν τις δραµατοποιήσεις και τους αυτοσχεδιασµούς και οι
οποίες θα επιτρέπουν τη µεµονωµένη έκφραση της οµαδικής εµπειρίας. Οι σπουδαστές
µπορούν να µιλήσουν ή και να γράψουν για τη δραστηριότητα τους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δραµατοποίηση της ποίησης είναι ισχυρό εργαλείο εκµάθησης δεύτερης γλώσσας, επειδή
οι µαθητές συµµετέχουν διανοητικά και συναισθηµατικά. Η πλούσια σε διάλογο ποίηση
παρέχει στους σπουδαστές ένα δραµατικό σενάριο και τους επιτρέπει να ερευνήσουν τις
γλωσσικές και εννοιολογικές πτυχές του γραπτού κειµένου χωρίς να επικεντρωθούν στους
µηχανισµούς της γλώσσας. "
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