Α ΡΘ ΡΟ

Το Θέατρο στα θρανία
Της Αλίκης Κατσαβού
Είναι τεκµηριωµένο σύµφωνα µε σχετικές εκθέσεις (Applebee, 1984 Goodlad,
1984) ότι δραµατικές τεχνικές όπως το παιχνίδι των ρόλων και οι αναπαραστάσεις
είναι χρήσιµες στις κοινωνικές επιστήµες, την ιστορία, τον επαγγελµατικό
προσανατολισµό, τη γλώσσα, τη συµβουλευτική, ακόµη και στις επιστήµες. Ειδικά
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι φιλόλογοι αντιµετωπίζουν το δράµα ως
ανεξάρτητο διδακτικό αντικείµενο, παρόλο που η βιβλιογραφία της θεατρικής
αγωγής εντοπίζει ένα ιδιαίτερα αναξιοποίητο δυναµικό στη χρησιµοποίηση του
θεάτρου ως µέθοδο διδασκαλίας.
Οι µελέτες διεθνώς υπογραµµίζουν ότι η χρησιµοποίηση των δραµατικών τεχνικών
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 µέσα στην τάξη - συχνά αποκαλούµενο ως δηµιουργικές
δραµατικές ασκήσεις για να διαχωριστεί από το θέατρο- είναι 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 Charles Combs (1988) εξηγεί: «Ενώ το δράµα στην τάξη
ενσωµατώνει πολλές από τις ιδέες και τις πρακτικές της τέχνης του θεάτρου,
εκτιµάται κυρίως ως µέσον µάθησης παρά σαν µορφή τέχνης και κυβερνάται και
επικυρώνεται µέσω κριτηρίων άλλων από της αισθητικής. Οι στόχοι του δράµατος
στην τάξη βασίζονται στην παιδαγωγική και τη θεωρία µάθησης πολύ περισσότερο
από ότι βασίζονται οι τέχνες. Οι στόχοι του είναι πολλαπλοί, αλλά είναι όλοι
κατευθυνόµενοι προς την ανάπτυξη και την εξέλιξη του συµµετέχοντος παρά την
ψυχαγωγία ή ενεργοποίηση του παρατηρητή».
ΤΟ ∆ΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στις δραµατικές δραστηριότητες, οι µαθητές χρησιµοποιούν και εξετάζουν τις
γνώσεις τους προκειµένου να προκληθεί µια νέα γνώση. Ο Μπόλτον (1985)
επισηµαίνει
ότι
το
δράµα
µπορεί
να
βοηθήσει
τους
µαθητές
να
επαναπροσδιορίσουν τη γνώση τους µέσα από νέες οπτικές. Η δραµατική
δραστηριότητα είναι τρόπος εξερεύνησης των γεγονότων και των σχέσεών τους µε
την κοινωνία, ένας δρόµος δηµιουργίας του «προσωπικού µας νοήµατος και
συνείδησης των πανανθρώπινων, των αφηρηµένων, των κοινωνικών και των
ηθικών εννοιών µέσω µιας στέρεης δραµατικής εµπειρίας» (Norman,1981, όπως
αναφέρεται στον Bolton, 1985)
Σύµφωνα µε τη Dorothy Heathcote (1983), µια σηµαντική αξία της
χρησιµοποίησης του δράµατος στην τάξη είναι ότι «σε αυτό το προστατευµένο
κέλυφος η πολυπλοκότητα της ζωής αφαιρείται προσωρινά, έτσι ώστε τα παιδιά όχι
µόνο µπορούν να µάθουν και να εξερευνήσουν, αλλά και να χαρούν επίσης».
Η Heathcote υπογραµµίζει επίσης ότι το δράµα ενθαρρύνει το ζωντάνεµα πολλών
διαφορετικών κοινωνικών ρόλων και ενεργοποιεί πολλά επίπεδα, µορφές και
χρήσεις της γλώσσας. Η γλώσσα είναι εργαλείο επικοινωνίας και η Heathcote την
τοποθετεί στο κέντρο του εκπαιδευτικού συστήµατος σηµειώνοντας τη
σπουδαιότητα της επικοινωνίας.
Άλλοι ερευνητές και θεωρητικοί επίσης, εντοπίζουν πολλά οφέλη στη
χρησιµοποίηση του δράµατος στην τάξη. Οι δραµατικές τεχνικές στη διδασκαλία
της λογοτεχνίας, σύµφωνα µε τον James Hoetker (1969), αυξάνουν τη
δηµιουργικότητα, ευαισθησία, πρωτοτυπία, άνεση, ευελιξία, συναισθηµατική
σταθερότητα, συνεργασία και εξέταση των ηθικών τοποθετήσεων ενώ
αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την εκτίµηση για τη λογοτεχνία. Ο
Hoetker περιγράφει το δράµα στην τάξη ως µέθοδο καλύτερης προσαρµογής
µαθητών κιναισθητικού και οπτικού τύπου, ανάπτυξης κριτικής σχέψης και
παραγωγής αισθητικών εµπειριών µέσω της λογοτεχνίας.

Το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας για το δράµα στην τάξη έχει γίνει για τα παιδιά
του ∆ηµοτικού σχολείου έχει βρεθεί ότι βελτιώνει την ανάγνωση, το γράψιµο, την
αυτογνωσία και τη στάση των µαθητών απέντι στους άλλους (Pellegrini & Galda,
1982. Gourgey, 1984. Wagner, 1987). Στην έρευνά της µε µαθητές γυµνασίου, η
Renee Clift (1983) διαπίστωσε ότι µαθητές στους όποιους χρησιµοποιήθηκαν
δραµατικές τεχνικές είχαν καλές επιδόσεις όπως και οι µαθητές των καθιερωµένων
παραδόσεων, συζητήσεων ή άλλων “καθιστών” µεθόδων. Επιπλέον όµως, είχαν
υψηλότερου επιπέδου σκέψη σε περισσότερες περιπτώσεις, συναισθηµατική
σύνδεση µε το θέµα, µειωµένη ανησυχία και λιγότερη -άσχετη προς το θέµα σκέψη
από µαθητές του µη δραµατικού τρόπου.
ΟΦΕΛΗ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το δράµα στην τάξη έχει πολλές εφαρµογές. Η Dorothy Heathcote (1985), λέει ότι
κι ο δάσκαλος µπορεί να παίξει ένα ρόλο και εφαρµόζει για την ίδια και τους
µαθητές της τον “µανδύα του ειδικού”. Ένα παιχνίδι ρόλων, όπου ο εκπαιδευτικός
και οι µαθητές µπορούν να υιοθετήσουν τις θέσεις και τη γλώσσα σύγχρονων
επιστηµόνων που εξερευνούν µια κοινότητα της εποχής του χαλκού ή γίνονται
µοναχοί που βρίσκουν ένα αρχαίο χειρόγραφο και πρέπει να αποφασίσουν τι
πρέπει να γίνει µε αυτό.
Εάν οι µαθητές γίνονται το συµβούλιο της πόλης στον “Pied Piper” (Tarlington,
1985) ή ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι στο “Never Cry Wolf” του Farley Mowat
(Barker, 1988) ή αντιπρόσωποι της εκδοτικής βιοµηχανίας (Martin, 1982), ο
εκπαιδευτικός και οι µαθητές κατασκευάζουν σε συνεργασία το φανταστικό κόσµο
τους. Η βαθµιαία κατασκευή κι η εξερεύνηση αυτού του κόσµου οδηγούν σε
καλύτερη και πιο προσωπική κατανόηση των κεντρικών ζητηµάτων της µελέτης.
Ο αυτοσχεδιασµός λαµβάνει πολλές χρήσιµες µορφές εκτός από το παιχνίδι των
ρόλων. Βιβλία για το θέατρο όπως το κλασικό “Αυτοσχεδιασµός για το θέατρο” της
Viola Spolin (1963) παρέχουν πληθώρα δραστηριοτήτων, αλλά επιτυχέστεροι
αυτοσχεδιασµοί είναι εκείνοι που προέρχονται απ’το προς µελέτη θέµα.
Παραδείγµατος χάριν, η τάξη της Catherine Hrybyk (1983) αυτοσχεδίασε µια δίκη
της Νόρας από το «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν.
Μια τεχνική χρήσιµη στην τάξη είναι κι αυτή της θατρικής ανάγνωσης.
Η δραµατική δραστηριότητα είναι ένας χρήσιµος τρόπος να ξεκινήσει ένα κοµµάτι
λογοτεχνίας ή να γεννηθούν ιδέες για γράψιµο. Το δράµα ενθαρρύνει τους
µαθητές να ερευνήσουν, να διευκρινίσουν και να διαµορφώσουν συναισθήµατα,
τοποθετήσεις και ιδέες. Επειδή απαιτεί οι µαθητές να οργανώσουν, να συνθέσουν
και να αρθρώσουν τις ιδέες τους, είναι µια άριστη ευκαιρία για συλλογισµούς και
αξιολόγηση στο κλείσιµο ενός κεφαλαίου µελέτης.
Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΒΟΗΘΟΥ

Στη χρησιµοποίηση του δράµατος στην τάξη, ο εκπαιδευτικός γίνεται ένας βοηθός
και όχι µια αυθεντία ή πηγή γνώσης. Ο Hoetker (1969) προειδοποιεί ότι «ο
εκπαιδευτικός που επιβάλλει πολύ συχνά την εξουσία του ή που αντιλαµβάνεται το
δράµα σαν µια επαγωγική µέθοδο για να φτάσουµε σε προδιαγεγραµένη
απάντηση, φθείρει την αξία της ανάπτυξης από αυτό και ενδεχοµένως την
εκπαιδευτική αξία του».
Το δράµα στην τάξη είναι χρησιµότερο σε θέµατα όπου δεν υπάρχει µία µόνο
σωστή απάντηση ή ερµηνεία κι όταν η απόκλιση είναι πιο ενδιαφέρουσα απ’ τη
συµµόρφωση. Ο Douglas Barnes (1968) λέει πως «η εκπαίδευση πρέπει να
προσπαθήσει όχι για την αποδοχή µιας φωνής, αλλά για την ενεργό εξερεύνηση
πολλών φωνών».
Σαν συνεργάτης και οδηγός, ο εκπαιδευτικός θέτει το θέµα και βάζει σε κίνηση τα
πράγµατα, αλλά οι επιλογές των µαθητών καθορίζουν τη πορεία που θα πάρει το
µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους µαθητές να πάρουν τη σηµαντικότερη
ευθύνη, να δώσουν νόηµα στις διδασκόµενες έννοιες και να τις µεταδώσουν µέσω
της δράσης, της χειρονοµίας και του διαλόγου. Η Heathcote (1983) λέει ότι ο
εκπαιδευτικός και οι µαθητές κάνουν µαζί ένα ταξίδι σε νέο έδαφος. Η Cecily
O'Neill (1985) γράφει, «ο δραµατικός κόσµος του εκπαιδευτικού δράµατος είναι

πολυτιµότερος τόσο εκπαιδευτικά όσο κι αισθητικά όταν η δηµιουργία του
µοιράζεται κι οι έννοιές του είναι συζητήσιµες».
Οι ειδικοί συµβουλεύουν τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς να αρχίσουν µε
την επινόηση σύντοµων δραστηριοτήτων, να χρησιµοποιήσουν γνωστές θεµατικές
ενότητες και να αντισταθούν σε βιαστικές κρίσεις. Ο Hoetker (1969) προειδοποιεί
ότι «η ανάπτυξη µέσω του δράµατος είναι µια βαθµιαία, συσσωρευτική διαδικασία
µε αβέβαιο χρονοδιάγραµµά, ειδικά εάν το δράµα είναι µόνο µια περιστασιακή
δραστηριότητα». Εντούτοις, µε την πρακτική, οι εκπαιδευτικοί θ’ ανακαλύψουν ότι
η χρήση τεχνικών δράµατος στην τάξη είναι ζωτικής σηµασίας µέθοδος
διδασκαλίας.
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