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Προλεγόμενα της έκδοσης
Ο Harold Pinter θεωρεί ότι η αναζήτηση της αλήθειας είναι μια ατέρμονη διαδικασία. Όσοι
την αναζητούμε το γνωρίζουμε ήδη και διαρκώς ψάχνουμε νέους δρόμους. Το θέατρο και οι
παραστατικές τέχνες στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση συμβάλλουν σε αυτή την
αναζήτηση. Με γνώμονα τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα, τη συνεργασία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, διερευνούμε τις νέες συνθήκες και δημιουργούμε νέους ρόλους
στην εκπαίδευση, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, με αυξανόμενες απαιτήσεις και
τεχνοκρατικό προσανατολισμό.
Η 5η Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Θέατρο/Δράμα και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και το Περιφερειακό Συνέδριο του IDEA (Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17, 18, 19 Μαρτίου 2006, προσπάθησε
να καταγράψει τον παγκόσμιο προβληματισμό για τη θέση των τεχνών και της τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης. Έδωσε το έναυσμα για διάλογο μεταξύ χωρών, πολιτισμών, κοινωνιών
και ανθρώπων σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, ταυτότητας, διαπολιτισμικότητας, κοινωνικής παρέμβασης, συμμετοχικής μάθησης και δημιουργικής διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, με
πολλές δυνατές επιλογές. Περιελάμβανε 5 κεντρικές ομιλίες, 30 παράλληλες ανακοινώσεις-εισηγήσεις, 75 βιωματικά εργαστήρια και 5 παρουσιάσεις-δρώμενα. Η Συνδιάσκεψη ολοκλήρωσε τις εργασίες της με συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι, όπου τέθηκαν ερωτήματα και ακολούθησε διάλογος για τη θεματική του συνεδρίου, τα καθημερινά προβλήματα από την πρακτική εφαρμογή των παραστατικών τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για τη
θέση της Πολιτείας σε θέματα χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορούν στην αισθητική
αγωγή.
Επίσης, στo πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκαν μία εβδομάδα πριν και μία
μετά 36 καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και σεμινάρια στην Αθήνα και σε 6 άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις αυτές, πέρα από τους διοργανωτές, κινητοποίησαν συνολικά 38 κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς φορείς και ενώσεις.
Η παρούσα έκδοση έχει στόχο να αποδώσει το πνεύμα αυτής της συνάντησης μέσα από
την καταγραφή των πεπραγμένων. Σε αυτή την έκδοση περιλαμβάνονται τα περισσότερα κείμενα των ομιλιών και γίνονται περιγραφές εργαστηρίων. Λίγα μόνο κείμενα δεν έφτασαν
έγκαιρα στα χέρια μας στο χρονικό περιθώριο που είχαμε θέσει. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια
και τον παράγοντα δυσκολίας να αποτυπώσει κανείς την πορεία της δημιουργικής διαδικασίας
κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου, ακόμα κι αν πρόκειται για έναν έμπειρο εμψυχωτή.

Επιλέξαμε να εντάξουμε τα παραπάνω κείμενα σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη, θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τις κεντρικές ομιλίες, οι οποίες συνοψίζουν σε μεγάλο βαθμό
τις απόψεις στο χώρο του θεάτρου και της εκπαίδευσης. Στις επόμενες, προσπαθήσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα εργαστήρια και τις εισηγήσεις με βάση τη θεματική στην οποία κινούνταν, έχοντας επίγνωση της επικάλυψης που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Στόχος
μας ήταν να συγκεντρώσουμε τις ερμηνείες, τον προβληματισμό, τις προτάσεις και τις απαντήσεις των ομιλητών και των εμψυχωτών στις επιμέρους θεματικές που πραγματεύτηκε η
Συνδιάσκεψη. Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις ενότητες αυτές
και στο περιεχόμενό τους.
Σε καμία περίπτωση η έκδοση αυτή δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει την εμπειρία όλων
αυτών που συμμετείχαν στις εργασίες της Συνδιάσκεψης. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η
βιωμένη γνώση είναι πολύ ισχυρότερη από τη γραπτή εκδοχή της. Δεν έχει όμως μόνο θεωρητικό και στατικό χαρακτήρα. Προσφέρει ένα υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά,
που επιδέχεται τροποποιήσεις κατά την εφαρμογή του και μπορεί να δώσει πολλές ιδέες και
αφορμές για προβληματισμό σε όλους όσοι θέλουν να κάνουν πράξη κάποιες από τις προτάσεις που καταγράφονται.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην οργάνωση και την υλοποίηση
της Συνδιάσκεψης, τους κύριους διοργανωτές, τη Συμβουλευτική-Επιστημονική Επιτροπή για
τη συμβολή της στην επιλογή των εισηγήσεων και των εργαστηρίων, τους συνεργαζόμενους
φορείς –Τμήματα Πανεπιστημίων, φορείς του δημοσίου, επιστημονικούς συλλόγους, καλλιτεχνικές ενώσεις– την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ιδιωτικούς φορείς.
Δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε τη γενναιόδωρη φιλοξενία της Σχολή Μωραΐτη και την
εξυπηρετικότητα των ανθρώπων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους τις ημέρες της Συνδιάσκεψης. Τέλος, ευχαριστούμε τους εισηγητές, τους εμψυχωτές, τους εθελοντές, τους μεταφραστές για τη συνεργασία τους και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, χωρίς τη βοήθεια
των οποίων δε θα είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία η 5η Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Θέατρο/Δράμα και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση.
Μπέττυ Γιαννούλη, Νίκος Γκόβας, Αναστασία Μερκούρη
Αθήνα, Μάρτιος 2006
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Jeffrey Tan, Jennifer Wong: Από τη θεωρία στην πράξη: ένα εισαγωγικό θεατρικό
εργαστήριο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των συντελεστών της Συνδιάσκεψης 2006

