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Εισαγωγή: Οι όροι θέατρο και εκπαίδευση βρίσκονται διαρκώς σε

διαλεκτική σχέση το πεδίο της οποίας περιλαμβάνει πολλές επιμέρους

ενότητες με κυριότερες το θέατρο και το εκπαιδευτικό δράμα στο σχολείο,

ως ανεξάρτητο μάθημα ή ως διδακτική μεθοδολογία, και το θέατρο ως

εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης (παράσταση μαθητών ή

θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με κοινωνικό θέμα).

Το θέατρο αποκαλύπτει στους μαθητές παράλληλους τρόπους να

αντιλαμβάνονται τις ανθρώπινες εμπειρίες, παρελθοντικές και παροντικές,

και τους μαθαίνει να προσαρμόζονται και να σέβονται τους διαφορετικούς

δρόμους σκέψης και πράξης, ανακαλύπτοντας τρόπους να μοιράζονται

δημιουργικά τις διαφορετικές ιδέες τους και τα συναισθήματά τους.



Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του θεάτρου είναι γνωστός από την αρχαιότητα.

Ο Αριστοτέλης το θεωρεί καλλιτεχνικό και κοινωνικό γεγονός που συσπειρώνει τους

πολίτες.

Για τον Πλάτωνα αντίθετα η μίμηση αποτελεί παιχνίδι που απομακρύνει από την

αλήθεια και μπορεί να μεταδώσει λανθασμένες ιδέες. Στον μεσαίωνα το θέατρο

αναβίωσε στις εκκλησίες ως απεικονιστική μέθοδος για την κατανόηση των

λειτουργιών, λαμβάνοντας και πάλι έναν ευρύ εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Από τον 16ο αιώνα, όμως, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η εκπαιδευτική διαδικασία του

θεάτρου ενσωματώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής και αποδίδει καρπούς

στα θρησκευτικά σχολεία των Καθολικών και των Προτεσταντών, όπου συναντούμε για

πρώτη φορά το μαθητικό θέατρο.



Σύγχρονες τοποθετήσεις: Ο Goldmann κάνει λόγο για την παθητική

πρόσληψη και την ενεργητική πρόσληψη της καλλιτεχνικής εμπειρίας,

κατά την οποία εξελίσσεται μια διαδικασία για αναστοχασμό και για

επίλυση προβλημάτων.

H Green βλέπει ως σημεία σύγκλισης εκπαίδευσης και τέχνης τον

αναστοχασμό, την έκφραση των αισθήσεων, τη μεταφορά σε έναν κόσμο

πιθανοτήτων και την ενδυνάμωση της ελευθερίας.

Ο Deldime διαπιστώνει ότι η σπουδαιότητα της τέχνης αναδεικνύεται ως

μοχλός προβληματισμού, δημιουργίας, έκφρασης και ελευθερίας, με το

τρίπτυχο Δράση - Μετασχηματισμός - Απελευθέρωση.



Πλήθος θεωριών αναπτύχθηκαν με στόχο την ένταξη του θεάτρου στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αρχές της Νέας Παιδαγωγικής και η ανάπτυξη

διάφορων θεωριών από τον κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας μετά τον

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, άνοιξαν τον δρόμο για την ένταξη του θεάτρου στην

εκπαίδευση με στόχο τη βιωματική μάθηση, την ελεύθερη έκφραση και την

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Το 1943 ιδρύθηκε στην Αγγλία η Εταιρεία Δραματικής Τέχνης την οποία

διηύθυνε ο Peter Slade.

Από τη δεκαετία του 1950 η Winiferd Ward είχε αναπτύξει τη μέθοδο

Creative Dramatics που συνδέεται με τις παιδοκεντρικές μαθησιακές

θεωρίες των Dewey, Rousseau, Froebel και Pestalozzi, και η οποία ξεχωρίζει

τη δημιουργική αυτοέκφραση από τη διαδικασία απομνημόνευσης κειμένου

με σκοπό την παράσταση θεατρικών έργων, μέθοδος η οποία βρήκε τη θέση

της στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των σχολείων.



Λίγα χρόνια αργότερα ο Peter Slade έγραψε το βιβλίο Child Drama στο οποίο αναφέρεται

το Παιδικό Δράμα ως μορφή τέχνης στην οποία το παιδί ανακαλύπτει την ζωή.

Συγκεκριμένα διαχωρίζει το Child drama από το θέατρο αφού και γι’ αυτόν πρόκειται για

διαφορετική καλλιτεχνική έκφραση χωρίς ξεχωριστό κοινό. Ο στόχος του Παιδικού

Δράματος ήταν η προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και όχι η παραγωγή θεατρικής

παράστασης.

Ο Brian Way ακουμπώντας σε ασκήσεις της μεθόδου του Στανισλάφσκι εξέλιξε τη

διδασκαλία του δράματος στο σχολείο. Στόχος του ήταν η ανάπτυξη του ανθρώπινου

δυναμικού μέσω του λεγόμενου Developmental Drama που γι’ αυτόν είναι «εξάσκηση της

ζωής».

Οι Slade και Way συνέδεσαν το παιχνίδι με το δράμα, δίνοντας έμφαση στην

εκπαιδευτική αξία της διαδικασίας του δραματικού παιχνιδιού και όχι στο αισθητικό

αποτέλεσμα ή στο τελικό προϊόν μιας παράστασης .



Από το 1970 και μετά, το Εκπαιδευτικό Δράμα καθιερώνεται με βασικούς εκπροσώπους

την Dorothy Heathcote και τον Gavin Bolton οι οποίοι στη θεωρία που ανέπτυξαν για το

δράμα επηρεάζονται πολύ από τις απόψεις των Lev Vygotsky και Jerome Bruner, όπως και

από τις απόψεις και τις τεχνικές των Konstantin Stanislavski και Bertolt Brecht δίνοντας

έμφαση μέσα από τη θεατρική διαδικασία στην κατανόηση του κόσμου και των άλλων.

Η Dorothy Heathcote ανέπτυξε μια μορφή Δράματος το «Living through Drama» με βάση

τον ομαδικό αυτοσχεδιασμό με συναισθηματική εμπλοκή των συμμετεχόντων και τη

βοήθεια του εμψυχωτή-δασκάλου, ο οποίος υιοθετεί ένα ρόλο. Για τη Heathcote το δράμα

αρχίζει με την παρουσίαση ενός ανθρώπου σε δύσκολη θέση (Man in a mess).

Ο Gavin Bolton ανέπτυξε το πλαίσιο της Dorothy Heathcote θέτοντας ως βασικό στοιχείο

στη μάθηση το παιχνίδι που αποτελεί ομαδική δραστηριότητα με συγκεκριμένους κανόνες

και χρησιμοποιεί τον όρο «game» αντί του όρου «play».



Ο Bolton ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τη δομή του δράματος και για τον τρόπο

με τον οποίο διά μέσου αυτής η δραματική εμπειρία προάγει τη μάθηση. Για τον

Bolton το δράμα δεν αποβλέπει στην αθροιστική γνώση αλλά στην κατανόηση που

προτρέπει σε αλλαγή.

Η μαθήτρια του Bolton Cecily O’Neil συνεχίζοντας στη γραμμή του δασκάλου της

δημιουργεί τη μέθοδο «Process Drama», που σχετίζεται με το μεταμοντέρνο

θέατρο, δηλαδή με την κατανόηση του ρόλου, την ένωση μεταξύ θεατή και

ηθοποιού, με τα παιχνίδια, την αφήγηση, την αλλαγή της οπτικής γωνίας του

ρόλου.

Οι Norah Morgan, Juliana Saxton, Jonothan Neelands και Tony Goode άντλησαν

θεωρίες και τεχνικές από διάφορα είδη θεάτρου και μελέτησαν τον τρόπο με τον

οποίο οι τεχνικές αυτές μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο Δράμα.



Το παιδικό και το σχολικό θέατρο αποτελούν δύο πολύ γνωστές

μορφές του θεάτρου που αφορούν στα παιδιά και που

ενσωματώνονται στην εκπαίδευση με τα χρόνια, αλλά αυτό που

μετασχηματίζει το θεατρικό τοπίο στη σχολική κοινότητα είναι η

θεατρική διαδικασία που εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και

λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη.

Η πιο γνωστή διάσταση του θεάτρου στην εκπαίδευση που φέρει και

το συγκεκριμένο όνομα είναι το Theater in education (TIE), θεσμός

που ξεκινά στην Αγγλία το 1965 και έχει στόχο τη σύζευξη της

εκπαίδευσης και του θεάτρου αποσκοπώντας στην ενεργό συμμετοχή

των παιδιών πάνω σε σχεδιασμένες δραματικές δραστηριότητες.



Η εξάσκηση όμως των παιδιών στις μεθόδους του θεάτρου και στην

ανάπτυξη μιας καλλιτεχνικής γλώσσας που θα εξυπηρετεί παράλληλα και

παιδαγωγικούς σκοπούς πραγματοποιείται με το «Εκπαιδευτικό Δράμα»

(Drama in education). Με τη δυνατότητα εφαρμογής του σε οποιαδήποτε

ηλικία και στο πλαίσιο των αρχών της επικοινωνιακής προσέγγισης,

δημιουργείται ένα ενεργητικό περιβάλλον, όπου οι συμμετέχοντες

ανταλλάσσουν τις προσωπικές τους σημασίες στη συνεργατική ομάδα,

επινοούν τις προσωπικές τους ιδέες, στοχάζονται πάνω σ’ αυτές και τις

αξιολογούν και τέλος, βιώνουν και αντιλαμβάνονται τα ζητήματα ή τα

γνωστικά αντικείμενα ως ανοιχτή και δυναμική διαδικασία με κοινωνικό

χαρακτήρα.



Το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι ομαδοκεντρικό και διαθεματικό. Ενισχύει

την αυτοέκφραση, τον αυτοέλεγχο, τη συνεργασία και την ικανότητα

συγκέντρωσης. Προσφέρει δυνατότητες κοινωνικοποίησης, αλλαγής

στάσεων, ευαισθητοποίησης πάνω σε ζητήματα δημιουργικής εργασίας,

αισθητικής καλλιέργειας, ανάπτυξης φαντασίας, γλωσσικής και

προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας.

Για το «Θέατρο στην Εκπαίδευση» (Τheater in education) ή το

«Εκπαιδευτικό Δράμα» (Drama in education) στην ελληνική αλλά και

στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αποδοθεί διάφοροι ορισμοί.



Στην ελληνική βιβλιογραφία η Κοντογιάννη προτιμά τον όρο

«Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση» τοποθετώντας την κοντά στο παιχνίδι αλλά και

στο θέατρο και εννοεί τη μέθοδο διδασκαλίας κατά την οποία τα παιδιά εκφράζονται

δημιουργικά χωρίς να έχουν ως στόχο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά και την

έκφραση, τη διερεύνηση, τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών.

Ο Θόδωρος Γραμματάς χρησιμοποιεί τον όρο «Θέατρο στην Εκπαίδευση» και

επισημαίνει πως αποτελεί μια πολυδιάστατη πραγματικότητα με πολλά στοιχεία,

κάποτε αντιθετικά, αναγόμενα αντίστοιχα και σε διαφορετικές όψεις και

παραμέτρους κάτω από τις οποίες εμφανίζεται το Θέατρο ως καλλιτεχνικό γεγονός

και κοινωνικό φαινόμενο, ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης και ως προϊόν

πολιτιστικής δημιουργίας και πολιτισμικής αγωγής του κοινού.



Η Περσεφόνη Σέξτου αναφέρεται στο TiE και υπογραμμίζει πως

βασίζεται στις δυνάμεις της καλλιτεχνικής φόρμας και είναι ένα είδος

εναλλακτικού θεάτρου για παιδιά και νέους με έμφαση στα κοινωνικά

θέματα της τοπικής κοινωνίας που προσφέρει βιωματική, κοινωνική,

αντικειμενική, κριτική και δημιουργική μάθηση.

Οι Αυδή και Χατζηγεωργίου προτιμούν τον όρο «Δράμα» γιατί δίνει

έμφαση στο στοιχείο της δράσης. Ορίζουν το εκπαιδευτικό δράμα ως

μορφή τέχνης με παιδαγωγικό χαρακτήρα, που διδάσκεται ως

ανεξάρτητο μάθημα ή ως μέσο για τη διδασκαλία διάφορων

μαθημάτων, που αποβλέπει στη μάθηση με την έννοια της κατανόησης

του εαυτού και του κόσμου.



Ο Παπαδόπουλος χρησιμοποιεί το «διερευνητική

δραματοποίηση» αναφερόμενος σε μία μέθοδο

διδασκαλίας που έχει και παιδαγωγική και καλλιτεχνική

διάσταση.

Ο Λενακάκης χρησιμοποιεί τη σύνθετη λέξη

«θεατροπαιγωγική» που συνδυάζει τέχνη και επιστήμη.

Ο Τσιάρας χρησιμοποιεί τον όρο «Εκπαιδευτικό Δράμα»

όμως αναφέρει και τον όρο «Αναπτυξιακό Δράμα»

θέλοντας να τονίσει τη δυνατότητα του δράματος να

συνδράμει ως μέσο ανάπτυξης.



Σύμφωνα με τον Somers, το Εκπαιδευτικό Δράμα τοποθετείται ανάμεσα σε δύο πόλους.

Ο ένας είναι το αμιγές παιδικό παιχνίδι και ο άλλος είναι το καθαρό θέατρο. Ανάλογα με

την ηλικία των παιδιών, ο δάσκαλος οργανώνει το μάθημά του είτε πιο κοντά στο ένα

άκρο, είτε στο άλλο.

Οι σύγχρονες μορφές αξιοποίησης των θεατρικών διαδικασιών στην εκπαίδευση

υιοθέτησαν στοιχεία από μεθόδους που αναπτύχθηκαν για το επαγγελματικό θέατρο

αλλά και για το ψυχόδραμα.

Ο ψυχίατρος Jacob Moreno, βασισμένος στην ανάγκη του ανθρώπου για δράση και

έκφραση, δημιούργησε το θέατρο του αυθορμητισμού, συγκεντρώνοντας μικρούς και

μεγάλους στα πάρκα της Βιέννης λίγο πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Από το 1921 άρχισε να σκηνοθετεί αυτοσχέδιες ερασιτεχνικές παραστάσεις όπου δεν

συμμετείχαν επαγγελματίες ηθοποιοί, δεν υπήρχε συγκεκριμένο σενάριο, ούτε σκηνή.



Το 1922 δημιούργησε το «Αυτοσχέδιο Θέατρο» όπου οι θεατές 

μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να ανέβουν στη σκηνή και να παρέμβουν 

στο θέμα, βάσει των δικών τους προθέσεων. Συνειδητοποίησε ότι τα 

άτομα με αυτό τον τρόπο αντιλαμβάνονται καλύτερα τις εμπειρίες και τα 

συναισθήματά τους και διατύπωσε τις έννοιες του αυθορμητισμού και της 

δημιουργικότητας. 

Σημεία της θεώρησης του Moreno αναπτύσσει ο Hodgson με σύγχρονες 

ψυχολογικές θεωρίες αναδεικνύοντας το εύρος των δυνατοτήτων των 

τεχνικών του ψυχοδράματος στην αξιοποίηση του δράματος για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς.



Η διδακτική του θεάτρου σε σχέση με την ενσυναίσθηση, βασίζεται στη μέθοδο του

Stanislavski. Οι αυτοσχεδιαστικές τεχνικές που είναι χαρακτηριστικές της μεθόδου

του Stanislavski καθώς και η έννοια της ταύτισης με τον ρόλο, επηρέασαν το

εκπαιδευτικό δράμα που είναι κατ’ εξοχήν αυτοσχεδιαστικό και επιδιώκει, ανάμεσα

σε άλλα, να επενεργήσει συναισθηματικά στους συμμετέχοντες.

Αντίθετα, το θέατρο του Brecht δεν είναι ψευδαισθητικό αλλά διδακτικό και

προσβλέπει στην κριτική ικανότητα του θεατή. Επιζητά το κοινό να μην ταυτίζεται με

τα πρόσωπα του έργου, αλλά να είναι αποστασιοποιημένο.

Η έννοια της αποστασιοποίησης είναι ένας όρος που εισήγαγε στο θέατρο ο Brecht

και σημαίνει ότι ο θεατής παρακολουθεί τα γεγονότα «με το ψυχρό μάτι ενός

ερευνητή που ανακαλύπτει».



Η Heathcote στην επιλογή του θέματος επιδιώκει την

αποστασιοποίηση για να προστατέψει τους συμμετέχοντες

από την πραγματικότητα αλλά και για να ευνοήσει τον

αναστοχασμό. Αναφέρει ότι στο εκπαιδευτικό δράμα μάς

δίνεται η δυνατότητα στρέβλωσης της ζωής. Ένα γεγονός

απομονώνεται με στόχο να επικεντρωθεί η προσοχή μας σε

αυτό. Ο χρόνος επιβραδύνεται με αποτέλεσμα την

αποστασιοποίηση.



Ο Lecoq εστιάζει στην αλληλεπίδραση και στα εξωτερικά

ερεθίσματα που προέρχονται από το περιβάλλον. Εστιάζει στη

συλλογικότητα και σε προσεγγίσεις που συνδυάζουν την

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

O Grotowski με τις πρακτικές του, έδωσε έμφαση στη

σωματικότητα και στα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού. Μέσα από

την αληθινή έκφραση προσπάθησε να απελευθερώσει και τον

ηθοποιό αλλά και τον θεατή. Σε μια αντιστοιχία στο σχολικό

περιβάλλον η σωματικότητα, η έκφραση αποτελεί το πρώτο βήμα

επικοινωνίας.



Το Θέατρο του Καταπιεσμένου του Boal είναι ένα είδος θεάτρου που

τοποθετεί τον θεατή στο επίκεντρο της θεατρικής πράξης, τον καθιστά

πρωταγωνιστή σε μια μεταφορά του θεατή spectator σε θεατή - ηθοποιό

spect – actor. Το Θ.τ.Κ. είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένο σε πολλές

ευρωπαϊκές χώρες και χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς, ομάδες και

ακτιβιστές ως μορφή άμεσης δράσης με σκοπό την καταγγελία των

καταπιεστικών δομών και σχέσεων. Στην περίπτωση του Εκπαιδευτικού

Δράματος οι τεχνικές και τα είδη του Θ.τ.Κ. αφήνουν στους μαθητές την

ελευθερία να δοκιμάσουν όλα τα πιθανά μονοπάτια στη λύση του δράματος

- θέματος πάνω στο οποίο δουλεύουν, χωρίς να κατευθύνονται προς μια

λύση και ανακαλύπτοντας βιωματικά τη γνώση του εαυτού και του κόσμου

μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες. Ο Boal θεωρεί ότι τα παιδιά εκφράζονται

θεατρικά πολύ πιο εύκολα μέσα από το παιχνίδι.



Οι προϋπάρχουσες έρευνες μέθοδοι και διδασκαλίες αποτελούν εργαλεία στα

χέρια του σύγχρονου παιδαγωγού που οφείλει να βρει τους πλέον πρόσφορους

παιδαγωγικά τρόπους, ώστε να βοηθήσει τον μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση

και όχι απλά να τη δεχτεί έτοιμη. Τα εργαλεία του Θεάτρου, του Δράματος και

της Δραματικής Τέχνης που προτείνονται στην αξιοποίηση αυτής της

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το Θεατρικό Παιχνίδι, το Παιχνίδι των Ρόλων, ο

Αυτοσχεδιασμός, η Παντομίμα, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, το Θέατρο της

Αγοράς, το Θέατρο της Εφημερίδας, το Θέατρο Playback, το Αναλυτικό Θέατρο

και όλες οι μορφές του Θεάτρου της επινόησης.



Στη σύγχρονη παιδαγωγική που απαιτούνται τεχνικές και προτάσεις

οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών για τον

σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μετέπειτα την ζωής τους, η

προετοιμασία μέσα από τις τεχνικές του θεάτρου γίνεται από ένα

πλαίσιο βιωματικής και συνεργατικής μάθησης - ανακάλυψης

αξιών. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και των

αναζητήσεων των μαθητών, σε συνδυασμό με τις τεχνικές του

Εκπαιδευτικού Δράματος, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό

ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.
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