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Μέρος 1ο. Εισαγωγή
Ο θεσµός του Theatre in Education (TIE) �«Θεατροπαιδαγωγικές Οµάδες στην

Εκπαίδευση»- θέτει την τέχνη του Θεάτρου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. Τα µέλη της
θεατρικής οµάδας (που φέρουν τον τίτλο: ηθοποιοί - παιδαγωγοί ή θεατροπαιδαγωγοί)
συναντιούνται µε µια οµάδα παιδιών που απαρτίζουν ένα τµήµα µιας συγκεκριµένης τάξης
της εκπαιδευτικής βαθµίδας. Σε στενή συνεργασία µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης, η
οµάδα προσπαθεί τόσο να ενηµερώσει τους µαθητές για τις επιλογές και τις δυνατότητες
απέναντι σε κρίσιµα θέµατα για την αναζήτηση της προσωπικής τους ταυτότητας, όσο και να
εµβαθύνουν τη σχέση τους µε τα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος .

Ο αγγλικός όρος ΤΙΕ ερµηνεύεται ως «Θεατροπαιδαγωγικές Οµάδες στην
Εκπαίδευση»,1 αποτελώντας έτσι και έναν σύντοµο ορισµό του θεσµού.

Το ζητούµενο δεν είναι η απλή µεταφορά του θεσµού, αλλά η δηµιουργία του
ελληνικού ΤΙΕ, το οποίο θα εναρµονίζεται µε τις ανάγκες της ελληνικής κουλτούρας και
παιδείας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της απόπειρας η εφαρµογή ενός πιλοτικού προγράµµατος
µε θέµα τα ναρκωτικά προτείνεται για να αναδείξει, σε πρακτικό επίπεδο, τη δυνατότητα του
ΤΙΕ ως ανανεωτικού και αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού µέσου. Παράλληλα, η πρόταση αυτή
αποσκοπεί στο να θέσει τη βάση για την έναρξη ενός «µακρο»σχεδίου για την εφαρµογή του
ΤΙΕ στα ευρύτερα πλαίσια του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.

Προηγουµένως θα επιχειρηθεί µια σύντοµη προσέγγιση του θεωρητικού πλαισίου του
θεσµού.

Μέρος 2ο: Η θεωρία
Αρχικά προσεγγίζονται κάποιες προσπάθειες να οριστεί ο θεσµός του ΤΙΕ.

• (�) Η παρουσία του ΤΙΕ στα σχολεία στοχεύει αφενός στο να εκπαιδεύει, να
διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες των µαθητών και να τους προκαλεί ερωτήµατα
για τον κόσµο που τους περιβάλλει και αφετέρου να τους ψυχαγωγεί� Μια οµάδα
ΤΙΕ είναι µια οµάδα από ηθοποιούς - εκπαιδευτικούς που έχουν εµπειρία και στους
δύο τοµείς. Επινοούν ή γράφουν «Προγράµµατα» που απευθύνονται σε
συγκεκριµένης ηλικίας οµάδες και τα µεταφέρουν στα σχολεία. Η χρήση της λέξεως
«Προγράµµατα» αποκλείει την περιορισµένη περιγραφή της δουλειάς ως θεατρικό
έργο ή µάθηµα. Στην πράξη είναι και τα δύο, χρησιµοποιώντας ένα περίπλοκο µίγµα
θεατρικών µορφών και εκπαιδευτικών τεχνικών. (Redington ,1983, 1-2)

• Βασικά το ΤΙΕ αναζητά να θέσει τις τεχνικές του θεάτρου στην υπηρεσία της
εκπαίδευσης. Ο σκοπός του είναι να παράσχει στους µαθητές µια συναρπαστική και
προκλητική εµπειρία και ένα απαράµιλλο ερέθισµα για τη διεύρυνση της δουλειάς
τους µέσα και έξω από το σχολείο. Τα θέµατα µε τα οποία καταπιάνεται προέρχονται
από πηγές πολυποίκιλες, όπως: περιβάλλον, ρατσισµός, τοπική ιστορία, εκµάθηση
της γλώσσας, επιστήµη και υγεία. Ένα από τα µεγαλύτερα και πιο αποτελεσµατικά
χαρακτηριστικά του ΤΙΕ είναι η ενεργή συµµετοχή των παιδιών στο δράµα που
λαµβάνει χώρα. (Jackson, 1993,1-2)

                                                          
1Για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης θα διατηρηθεί η συντοµογραφία ΤΙΕ.



Όροι όπως: Ηθοποιοί - Εκπαιδευτικοί, θεατρικές µορφές και εκπαιδευτικές τεχνικές,
συµµετοχή µαθητών, θέατρο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, χρησιµοποιούνται προκειµένου
να τονιστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ΤΙΕ. Ο συγκεκριµένος συνδυασµός αυτών
των χαρακτηριστικών ορίζει το ΤΙΕ ως µοναδική κίνηση εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία
µετατρέπει την τέχνη του θεάτρου σε εκπαιδευτικό µέσο.

Η αρχή
Ο θεσµός ξεκινά στην Αγγλία το 1965 και αποτελεί την εξέλιξη της αναζήτησης για

ανανεωτική πνοή στους χώρους της εκπαίδευσης και του θεάτρου που παρακινείται από το
γενικότερο πνεύµα προόδου στο χώρο της πολιτικής.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ξεκινά στο Coventry µια προσπάθεια εύρεσης
αποτελεσµατικού τρόπου µεταφοράς της τέχνης του θεάτρου στα σχολεία.

Οι επιρροές
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στις επιρροές που συνέβαλαν στην ανάδυση

του ΤΙΕ, µπορούµε να επισηµάνουµε διάφορους παράγοντες. Για παράδειγµα, οι εξελίξεις στο
χώρο του παιδικού θεάτρου και ιδιαίτερα η παρέµβαση του Brian Way. Για τον τελευταίο ο
Gordon Vallins -εµπνευστής και σκηνοθέτης της πρώτης οµάδας ΤΙΕ- τονίζει, «ένα σηµαντικό
πράγµα που έµαθα από τον Brian ήταν ότι το δράµα, ως εκπαιδευτικό εργαλείο, µπορεί να
έχει κεντρική θέση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών. Επίσης µου έδειξε ότι
το δράµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες».
(Vallins στον Jakson 1980, 4). Από τη δουλειά του Way, κατά την οποία η οµάδα των
ηθοποιών µετά το τέλος της παράστασης προσκαλούσε τα παιδιά να συµµετάσχουν ενεργά
σε δραστηριότητες (αυτοσχεδιασµού, γραφής, µουσικής και πηλού) συνδεόµενες µε το θέµα
της παράστασης, ο Vallins εµπνέεται και οδηγεί την αναζήτησή του προς το µοντέλο
συνεργασίας που το ΤΙΕ προτείνει.

Καθοριστικό ρόλο για την εµφάνιση και την εξέλιξη του ΤΙΕ διαδραµάτισε και η
φιλοσοφία της µάθησης µέσω της πράξης που η κίνηση του Drama in Education πρέσβευε.

Στο Drama in Education (DΙΕ), ο εκπαιδευτικός είναι το πρόσωπο που δουλεύει µε τα
παιδιά και εµψυχώνει τη µαθησιακή διαδικασία. Καθώς η δυναµική της τάξης του είναι ένα
πεδίο γνωστό, απολαµβάνει το πλεονέκτηµα να βασίζει τη διαδικασία σε ένα πλάνο µακράς
διάρκειας, µέσα στα πλαίσια του οποίου µπορεί να πειραµατιστεί εφαρµόζοντας
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, προκειµένου να καταλήξει στον αποτελεσµατικότερο
τρόπο δραµατικής συναλλαγής και συνύπαρξης µε την τάξη.

Στο ΤΙΕ η οµάδα των ηθοποιών έχει µόνο µια ευκαιρία να επιτύχει τους στόχους της
µέσα σε ένα περιβάλλον η δυναµική του οποίου είναι άγνωστη. Ωστόσο η οµάδα ΤΙΕ
µεταφέρει τη γοητευτική δύναµη της δηµιουργίας τέχνης στα σχολεία. Είναι η «µαγεία» του
θεάτρου που εξαλείφει τα ψεγάδια της καθηµερινής σχολικής ρουτίνας, προσκαλεί και
προκαλεί τη δηµιουργική σκέψη των µαθητών.

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω τον καθοριστικό ρόλο του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού της κάθε τάξης χωρίς τη συνεργασία του οποίου η πραγµατοποίηση των
στόχων που το ΤΙΕ θέτει είναι αδύνατη. Καθώς η οµάδα ΤΙΕ τροφοδοτεί την τάξη του µε
καινούργια ερεθίσµατα, ο ίδιος προβαίνει στην αξιολόγηση των όποιων ανταποκρίσεων των
µαθητών κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της όλης διαδικασίας και, κυρίως, στην
αξιοποίησή τους προς όφελος της µαθησιακής εξέλιξης των µαθητών.

Τόσο το ΤΙΕ όσο και το DIE χαρακτηρίζονται από µια προσπάθεια παρέµβασης που
στοχεύει στην πρόκληση και την αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο οι νέοι άνθρωποι
αντιλαµβάνονται τον κόσµο που τους περιβάλλει. Και για τις δύο κινήσεις η τέχνη του
δράµατος γίνεται το µέσο για την επίτευξη των στόχων τους.

Τα προγράµµατα
Το ΤΙΕ έχει καθιερώσει ένα συγκεκριµένο µοντέλο δουλειάς, ο όρος «Προγράµµατα»

χρησιµοποιείται για να εκφράσει αυτό το µοντέλο.



Τα προγράµµατα σχεδιάζονται υπό το πρίσµα της κύριας αρχής που διαπνέει το ΤΙΕ:
την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην όλη διαδικασία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση
της µαθησιακής διαδικασίας και της γνωστικής τους ανάπτυξης.

Αναφέροντας κάποια από τα εκπαιδευτικά και θεατρικά στοιχεία που διαπνέουν τα
προγράµµατα, αξίζει να σηµειώσουµε: µαθητικό-κεντρική, χρήση παιχνιδιού, µάθηση µέσω
πράξης, Drama in Education, Project διδασκαλία, γλωσσική ανάπτυξη και καινούργιες
διδακτικές µέθοδοι, θεατρικές φόρµες, σχέση ηθοποιού - θεατή, οµαδική δηµιουργία,
κοινωνικά και πολιτικά θέµατα κτλ.(Redington, 3-6)

Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο Jackson, «τα ΤΙΕ προγράµµατα δεν είναι µια
απλή παράσταση έργου στα σχολεία, ένα συµβάν το οποίο είναι σήµερα εδώ και αύριο
εξαφανίζεται. Πρόκειται για ένα προσεγµένο πρότυπο δραστηριοτήτων, που συνήθως έχει
δηµιουργηθεί και ερευνηθεί από την οµάδα, σχετικό µε ένα θέµα που αναδύεται τόσο από το
Curriculum όσο και από την ίδια τη ζωή των παιδιών, το οποίο παρουσιάζεται στα σχολεία
από την οµάδα, προσκαλώντας τους µαθητές να βιώσουν άµεσα µια εµπειρία καταστάσεων
και προβληµάτων που θέτει το θέµα». (1993, 4) Κατά αυτό τον τρόπο η ενηµέρωση των
µαθητών λαµβάνει χώρα ενεργοποιώντας τον προβληµατισµό τους για την κατάσταση που
παρουσιάζεται.

Τα περιεχόµενα των θεµάτων που το ΤΙΕ χρησιµοποιεί κατατάσσονται στις εξής
κατηγορίες:

• Φαντασία
• Ιστορία και γεωγραφία
• Περιβάλλον
• Ανθρώπινες σχέσεις
• ∆ιαπολιτισµικές διαφορές
• Μαθησιακές ικανότητες
• Curriculum
• Υγεία και επιστήµη

Τα θέµατα που πραγµατεύεται το ΤΙΕ αναδεικνύονται σε έναν καθοριστικό παράγοντα
για την εφαρµογή του θεσµού, καθώς η άµεση ταύτισή τους µε τις ζωές όσων συµµετέχουν
µετατρέπει τη γενική διαδικασία σε µια υπόθεση οικεία και προσωπική, προκαλώντας την
υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης εκ µέρους των µαθητών. Η αίσθηση αµεσότητας που
µεταδίδουν τα θέµατα στους αποδέκτες τους εξοπλίζει το ΤΙΕ µε τη δύναµη και τη δυνατότητα
να παρέµβει αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποσκοπώντας στη διεύρυνση
των πνευµατικών οριζόντων των µαθητών.

Η οµάδα είναι σε θέση να οργανώσει και να διεξάγει πρόβες για ένα µόνο µέρος στο
στάδιο της προετοιµασίας, καθώς κάθε πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε τη συµβολή των
µαθητών κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του, συµβολή που κινείται στο επίπεδο του
απρόβλεπτου.

Ως αποτέλεσµα, η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος στηρίζεται στις ικανότητες
των θέατροπαιδαγωγών να ανταποκριθούν στις αντιδράσεις των µαθητών στοχεύοντας στην
επίτευξη των αντικειµενικών στόχων που το πρόγραµµα θέτει. Συνεπώς η επάνδρωση των
οµάδων ΤΙΕ µε άτοµα ικανά να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του ΤΙΕ είναι
αυτονόητη.

Επιπρόσθετα, το στάδιο προετοιµασίας των προγραµµάτων δεν ακολουθεί µια
συγκεκριµένη πορεία, δεν υπάρχει «συνταγή»,αλλά διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης που
προκύπτουν από τη δυναµική της οµάδας και τις ανάγκες του εκάστοτε επιλεγόµενου
θέµατος.

Μια εναλλακτική επιλογή της οµαδικής προετοιµασίας, που οι εξελίξεις στην
τριανταπεντάχρονη ανάπτυξη του θεσµού καθιέρωσαν, είναι και αυτή της συγγραφής των
προγραµµάτων από θεατρικούς συγγραφείς. Ένα αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι η
πιθανότητα δηµιουργίας «Πακέτων Προγραµµάτων» που παρέχουν τη δυνατότητα
ταυτόχρονης εφαρµογή τους σε περισσότερα από ένα σχολεία.



Θέατρο έρευνας
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω τον ερευνητικό χαρακτήρα του ΤΙΕ. Η έρευνα

καλύπτει όλα τα στάδια: τη σύλληψη της ιδέας, την όλη οργάνωση και προετοιµασία, την
παράσταση και την αξιολόγηση του γενικού προγράµµατος. Η διαδικασία δηµιουργίας των
ΤΙΕ προγραµµάτων αποδεικνύεται ένα ερευνητικό µέσο που παρέχει την ευκαιρία για την
κατανόηση των αναγκών και επιθυµιών που κατέχουν κεντρική θέση στις ζωές των νέων.

Όπως τονίζει ο Hennesy, το ΤΙΕ έχει την ικανότητα να ορίζει το πλαίσιο το οποίο
επιτρέπει στους επαγγελµατίες του θεάτρου να µελετήσουν τους θεατές τους µε µοναδικό
τρόπο -κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας και της παράστασης που ακολουθεί- δηµιουργώντας
καλλιτεχνικό έργο µε καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. (90)

∆εδοµένου ότι σκοπός της έρευνας είναι η εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης και οι
δυνατότητές της για εξέλιξη που αποσκοπούν στην συνειδητοποίηση της δύναµης την οποία
η κατάκτηση της γνώσης περικλείει, τότε η φιλοσοφία του ΤΙΕ του προσδίδει έναν ερευνητικό
χαρακτήρα µετατρέποντάς το σε εργαλείο έρευνας, σε θέατρο έρευνας.

Κλείνοντας την περιληπτική αυτή αναφορά στο ΤΙΕ, επισηµαίνεται η εµφάνιση
θεσµών, όπως του «Θεάτρου στα Μουσεία» και του «Θεάτρου στο χώρο της Υγιεινής
Εκπαίδευσης». Πρόκειται για την επέκταση της φιλοσοφίας του ΤΙΕ σε εκπαιδευτικούς
χώρους εκτός του σχολείου, που εµφανίζονται ως αποτέλεσµα της εξέλιξης του θεσµού κατά
τη διάρκεια της πορείας του.

Μέρος 3ο: Μια πρόταση για πιλοτική εφαρµογή
Μια σηµαντική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή του ελληνικού ΤΙΕ είναι η

ανάγκη απόκτησης οργανικής σχέσης µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς. Αυτό σηµαίνει ότι οι οµάδες πρέπει να υπόκεινται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Παιδείας, που θα τις προσλαµβάνει.

Οι οµάδες µπορούν να απαρτίζονται είτε από εκπαιδευτικούς που έχουν
προηγούµενη υποκριτική εκπαίδευση και επιθυµούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους είτε
από ανεξάρτητους επαγγελµατίες ηθοποιούς (δηµιουργώντας έτσι έναν καινούργιο ρόλο,
εκείνο του θεατροπαιδαγωγού). Ωστόσο, καθώς η διαδικασία προετοιµασίας και εφαρµογής
των προγραµµάτων απαιτεί την αφιέρωση χρόνου και επίπονη προσπάθεια, οι εργαζόµενοι
στα σχολεία εκπαιδευτικοί, καθώς απαιτείται να ανταποκριθούν στις σχολικές τους
υποχρεώσεις, είναι δύσκολο να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες δηµιουργίας και παρουσίασης
των προγραµµάτων. Συνεπώς, εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας στην επάνδρωση των οµάδων
µε εκπαιδευτικούς και ηθοποιούς που θα εργάζονται αποκλειστικά για το ΤΙΕ.

Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να προταθεί ο σχηµατισµός ενός αριθµού οµάδων.
Κάθε οµάδα θα αναλάµβανε την ευθύνη µιας εκπαιδευτικής περιφέρειας και
πραγµατοποιώντας περιοδείες στα σχολεία, θα παρουσίαζε το πρόγραµµα της. Όµως στο
πειραµατικό αυτό στάδιο θα εστιάσω την πρότασή µου στη δηµιουργία µιας οµάδας και ενός
πιλοτικού προγράµµατος.

Η οµάδα
Η οµάδα κινείται µέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού της ρόλου.

Χαρακτηριστικά διαφαίνεται, στη διακήρυξη της πολιτικής που το 1987 η GYPT TIE οµάδα
εξέδωσε, η σπουδαιότητα τήρησης ισορροπίας µεταξύ αυτών των δύο παραγόντων: «Ως
εκπαιδευτικοί, ο στόχος µας δεν είναι να προµηθεύσουµε τους µαθητές µε τις σωστές
απαντήσεις, αλλά να βρούµε τις σωστές, τις περισσότερο χρήσιµες ερωτήσεις και να
αναθέσουµε στους µαθητές να αναπτύξουν την προσωπική τους κατανόηση, να προβάλουν
τα προσωπικά τους ερωτήµατα και να βρουν τις προσωπικές τους απαντήσεις. Ως
καλλιτέχνες, αναγνωρίζουµε ότι είµαστε υπεύθυνοι να χρησιµοποιήσουµε και να αναπτύξουµε
τις ικανότητές µας για να δηµιουργήσουµε θέατρο υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, αν είναι να
δηµιουργήσουµε ένα έργο που απελευθερώνει τη σκέψη και τη δράση, τότε το θέατρο µας
πρέπει να αντανακλά τους εκπαιδευτικούς µας στόχους και στο περιεχόµενο και στη φόρµα».
(Oddey, 108)



Η πειραµατική αυτή φάση λαµβάνει χώρα σε τρία σχολεία και απευθύνεται στις δύο
τελευταίες τάξεις του λυκείου. Μια τάξη από κάθε σχολείο (25-30 µαθητές) θα
παρακολουθήσει το πρόγραµµα.

Παράδειγµα προγράµµατος Θέµα: εξαρτήσεις -τα ναρκωτικά Τίτλος: «∆ΙΑ-φυγές»
Τα στάδια.

α) Έρευνα
β) Εργαστήρι µε τους εκπαιδευτικούς,
γ) Οµαδική θεατρική δηµιουργία
δ) Πρώτη επίσκεψη- προπαρασκευαστικό στάδιο
ε) ∆εύτερη επίσκεψη: -Παράσταση-Αλληλεπίδραση θεατρικής οµάδας και µαθητών
στ) Αξιολόγηση.

Αναλυτικότερα:
α) Έρευνα

Όπως έχει ήδη τονιστεί, η γενική διαδικασία προετοιµασίας και εφαρµογής του ΤΙΕ
έχει ερευνητικό χαρακτήρα.

Η γενική ιδέα του συγκεκριµένου προγράµµατος δεν είναι η παρουσίαση
ηθικοπλαστικών µηνυµάτων του τύπου «Τα ναρκωτικά είναι κακά, µην τα αγγίζετε», αλλά µια
προσέγγιση της πραγµατικότητας που οι νέοι αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή τους ζωή. Η
όλη προσπάθεια επικεντρώνεται σε µια υπεύθυνη και προσεχτικά δοµηµένη διαδικασία, που
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών απέναντι στη πραγµατικότητα που έχουν να
αντιµετωπίσουν. Αυτή θα στηρίξει την αντίστασή τους στις ενδεχόµενες καταστροφικές
προκλήσεις που πρόκειται να αντιµετωπίσουν ή ήδη παρουσιάζονται στις ζωές τους.

Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε την
παρούσα κατάσταση. Ο ερευνητής αναλαµβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριών που
εµπεριέχουν στοιχεία για τη φύση των ναρκωτικών, τις επιπτώσεις τους, στατιστικά στοιχεία
σε εθνικό επίπεδο. Οι πηγές εστιάζονται σε ιατρικές αναφορές, επαφή µε τον ΟΚΑΝΑ βιβλία,
περιοδικά, διαδίκτυο και άλλα.

Ένα σηµαντικό βήµα σε αυτή τη φάση είναι η επαφή µε θεραπευτικές οµάδες, όπως η
Ιθάκη, όπου επιχειρείται µια προσπάθεια να αναδειχθούν οι επιπτώσεις της χρήσης ουσιών
µέσα από τις πραγµατικές συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων που «σηµαδεύτηκαν» από τη
χρήση τους. Κύριος στόχος είναι, µέσω της χρήσης του δράµατος, να εκφραστούν οι
προσωπικές εµπειρίες αυτών των ανθρώπων και ενδεχοµένως η δική τους εµπειρία να
αποτελέσει µέρος του µηνύµατος που θέλει να µεταφέρει το πρόγραµµα.
β) εργαστήρι µε εκπαιδευτικούς

Το «εργαστήρι» πραγµατοποιείται µε κύριο στόχο τόσο την εισαγωγή των καθηγητών
(οι οµάδες των οποίων θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα) στην έννοια του ΤΙΕ και την
επεξήγηση του τρόπου χρήσης του δράµατος ως παιδαγωγικού µέσου, όσο και την
εγκαθίδρυση µιας σχέσης συνεργασίας µαζί τους.
γ) οµαδική θεατρική δηµιουργία

Η Oddey ορίζοντας το όρο «devising» θέατρο υπογραµµίζει ότι πρόκειται για µια
διαδικασία δηµιουργίας θεάτρου που παρέχει την ικανότητα στην οµάδα να είναι φυσικά και
πρακτικά ευέλικτη ως προς την κατανοµή και διαµόρφωση ενός αυθεντικού έργου, το οποίο
πηγάζει από τη συνάθροιση, τη διάπλαση, την επαναδιαπραγµάτευση των προσωπικών
εµπειριών και την ποικιλία στον τρόπο αντίληψης του περιβάλλοντος χώρου των µελών που
απαρτίζουν την οµάδα.

Η διαδικασία δηµιουργίας του συγκεκριµένου θεατρικού συµβάντος σχετίζεται µε την
αποσπασµατική εµπειρία της προσωπικής αντίληψης του εαυτού µας, της κουλτούρας µας
και του ευρύτερου κόσµου που µας περιβάλλει. Η διαδικασία αντανακλά µια πολυποίκιλη
«συνάντηση» προσωπικών στάσεων κάθε µέλους της οµάδας, όπως αυτές
αποκρυσταλλώνονται σε µια σειρά εικόνων, οι οποίες ερµηνεύονται και στη συνέχεια
συνθέτουν το τελικό έργο που διαπνέεται από παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Οι συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται των εαυτό τους µέσα στα πλαίσια της κουλτούρας
τους και του κοινωνικού πλαισίου τους, ερευνώντας, ενοποιώντας και µεταµορφώνοντας τις



προσωπικές τους εµπειρίες, τα όνειρα, τις αναζητήσεις, τους αυτοσχεδιασµούς και τους
πειραµατισµούς. Η δηµιουργία και «εφεύρεση» του θεατρικού έργου σχετίζεται τόσο µε τη
σκέψη, τη σύλληψη και τη διαµόρφωση της ιδέας, όντας επινοητικός και αυθόρµητος, όσο και
µε την οργάνωση και τον προσεχτικό σχεδιασµό κάθε βήµατος. Με λίγα λόγια, σχετίζεται µε
την εφεύρεση, προσαρµογή και δηµιουργία του «τι κάνεις ως οµάδα».(Oddey, 1990)

Η επιλογή της δηµιουργίας θεατρικού έργου, βασισµένου στην οµαδική συνεργασία,
εµπερικλείει την παραχώρηση χώρου και χρόνου στους νέους για να εκφράσουν να
ανταλλάξουν και ενδεχοµένως να αλλάξουν προσωπικές απόψεις και οπτικές. Όπως η Oddey
υπογραµµίζεi: «Η δύναµη και η αξία αυτής της φόρµας δηµιουργίας οµαδικού θεάτρου δεν
διογκώνεται: είναι ένας διαφορετικός τρόπος κατανόησης του κόσµου µέσα στον οποίο ζούµε,
καθώς και του εαυτού µας». Συνέπεια της εφαρµογής του στα πλαίσια του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος είναι οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν εµπειρίες
που προέρχονται από τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ελληνική πραγµατικότητα.
δ) πρώτη επίσκεψη

Με αυτή την πρώτη επίσκεψη, που έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, οι µαθητές
εισάγονται στο θέµα.

• Ζέσταµα
• Εφαρµογή στοιχείων από το Θέατρο Εικόνων (Image Theatre). Αρχίζουµε µε την
παρουσίαση ανεξάρτητων εικόνων που προσπαθούν να µορφοποιήσουν µια
συγκεκριµένη καταπιεστική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει ρεαλιστική,
αλληγορική ή σουρεαλιστική µορφή. Ο Boal, επεξηγώντας τεχνικές του Image
Theatre, υπογραµµίζει ότι ο συµµετέχων σε αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιεί τα
σώµατα των άλλων σαν να είναι γλύπτης: Πρέπει να ορίσει τη θέση και τη στάση
κάθε σώµατος, ως την παραµικρή λεπτοµέρεια των εκφράσεων που έχουν τα
πρόσωπά τους. (1995, 77) ∆ουλεύοντας σε ζευγάρια ή σε οµάδες, οι µαθητές έχουν
τη δυνατότητα να αλληλοεπηρεάζονται µεταξύ τους, µε στόχο να ερµηνεύσουν τις
προσωπικές έννοιες της δεδοµένης κατάστασης.
• Η τεχνική του Compound Stimulus (Πακέτο Εξερεύνησης) χρησιµοποιείται για να
αποκαλύψει στοιχεία από το σενάριο. Το «Πακέτο Εξερεύνησης» µπορεί να περιέχει
αντικείµενα, ντοκουµέντα, φωτογραφίες κτλ., όπου ενσωµατώνονται πληροφορίες
σχετικά µε το σενάριο, οι οποίες διευκολύνουν την εισαγωγή των µαθητών στο
δραµατικό πλαίσιο της ιστορίας. Ο Somers διακρίνει τέσσερα στάδια στη διαδικασία
δηµιουργίας δράµατος: Υπόθεση, Εξερεύνηση, ∆ιαµόρφωση και Επικοινωνία.
Αναλυτικότερα:

Υπόθεση: Όταν ζητείται από τους µαθητές να εξερευνήσουν µια συγκεκριµένη έννοια,
ιδέα και γενικότερα ένα ερέθισµα, οι εν δυνάµει ικανότητές τους ενεργοποιούνται για να
ανταποκριθούν και να αποκρυπτογραφήσουν το ζητούµενο, το οποίο αποτελεί κίνητρο,
προκειµένου να προβούν στην προσωπική ερµηνεία της δεδοµένης κατάστασης.
Εξερεύνηση: Οι µαθητές, έχοντας σχηµατίσει κάποιες εικασίες στο υποθετικό στάδιο,
δηµιουργούν δραµατικά µοντέλα για να εξερευνήσουν καταστάσεις που µπορούν να
προάγουν ή να επεξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους.
∆ιαµόρφωση: Οι µαθητές έχοντας εξερευνήσει το δεδοµένο θέµα, έχουν τη δυνατότητα
µέσω της χρήσης του δράµατος να συµβολίσουν µε περισσότερες λεπτοµέρειες την
έννοια που προέκυψε.
Επικοινωνία: Σε αυτό το στάδιο οι µαθητές µοιράζονται τα αποτελέσµατα της
εξερεύνησής τους στο χώρο της δραµατικής δηµιουργίας (52).

ε) δεύτερη επίσκεψη: η παράσταση
Η παράσταση πραγµατοποιείται έτσι όπως έχει διαµορφωθεί κατά το στάδιο της

προετοιµασίας από την οµάδα δηµιουργίας και ακολουθείται από την αλληλεπίδραση των
µαθητών µε την οµάδα.
στ) αξιολόγηση

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η διασαφήνιση του βαθµού επίτευξης των αντικειµενικών
στόχων που έχει θέσει η οµάδα . Επίσης ερωτήµατα όπως: Τι και πώς µαθαίνουν τελικά οι
µαθητές µέσω του ΤΙΕ, τίθενται υπό µελέτη.



Προτείνεται η υιοθέτηση της τεχνικής που η Jennifer Simons στο άρθρο της «Theatre
and Learning: How an Adolescent Audience Makes Meaning from TIE»( Θέατρο και Μάθηση:
Πώς ένας Έφηβος θεατής Κατανοεί Έννοιες Μέσω του ΤΙΕ). Συγκεκριµένα η συγγραφέας
περιγράφει ένα project έρευνας, η µεθοδολογία του οποίου στηρίζεται στη σηµειωτική του
θεάτρου και αναζητά να καταγράψει πώς οι έννοιες δηµιουργούνται και µεταδίδονται µέσω
ενός συστήµατος κωδικοποιηµένων και αποκωδικοποιηµένων συµβόλων.

Η ερευνήτρια επιλέγει να προβεί σε έρευνα µέσω ανάλυσης φωτογραφιών για το
πρόγραµµα Jouride, µια παραγωγή του Zeal Theatre. «Πιστεύω ότι οι φωτογραφίες έχουν µια
πιο καθοριστική δύναµη απ� ό,τι το βίντεο. Όταν η συνολική φωτογραφική καταγραφή
παρουσιαστεί, έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτηµα της προβολής ταυτόχρονα της �µακρο-
�καταγραφής της παράστασης ως σύνολο και τα �µικρο-� στιγµιότυπα, τα οποία είναι πιθανό
να θεωρηθούν ή να µη θεωρηθούν ως φάσεις µε ιδιαίτερη σηµασία». (58)

Στη συνέχεια προσέλαβε έναν επαγγελµατία φωτογράφο ζητώντας του να
φωτογραφίσει, κατά µέσο όρο δύο σκηνές το λεπτό, καθώς η παράσταση εξελισσόταν. Οι
σκηνές που ο φωτογράφος θα επέλεγε έπρεπε να αποτελούν για τον ίδιο «σηµαντικές
στιγµές» της παράστασης.

Έπειτα οι 102 επιλεγµένες φωτογραφίες παρουσιάστηκαν στην οµάδα των ηθοποιών
που είχε προετοιµάσει και παρουσιάσει το πρόγραµµα και από αυτές 33 φωτογραφίες
επιλέχθηκαν ως «σηµαντικές στιγµές» της παράστασης. Στη συνέχεια αυτές οι 33
φωτογραφίες παρουσιάστηκαν σε τρεις διαφορετικές οµάδες νέων που παρακολούθησαν το
πρόγραµµα για να επιλέξουν τις δικές τους «σηµαντικές στιγµές».

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι από τις 33 φωτογραφίες οι 14 επιλέχθηκαν και
από τις τρεις οµάδες ως φωτογραφίες που απεικόνιζαν «σηµαντικές στιγµές» της παράστασης. Ο
συνδυασµός των 14 φωτογραφιών αποκαλύπτει τη βάση της ιστορίας, µε άλλα λόγια αυτές
αποτελούν το σηµασιολογικό της πυρήνα.

Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της φωτογραφικής καταγραφής αποδεικνύεται
ιδιαίτερα βοηθητική για την αξιολόγηση των ΤΙΕ προγραµµάτων, καθώς ενισχύει την
ερευνητική φύση τους. Η συγκεκριµένη προσέγγιση αξιολόγησης προσφέρεται και για
µακροχρόνια έρευνα, καθώς ο ερευνητής µπορεί να επιστρέψει ύστερα από την πάροδο
κάποιου χρονικού διαστήµατος και να επαναλάβει την παρουσίαση του φωτογραφικού υλικού
στα σχολεία. Η ανάλυσή των νέων δεδοµένων µπορεί να αποκαλύψει περισσότερες
λεπτοµέρειες για την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και για την ευρύτερη πορεία
της µαθησιακής διαδικασίας.

Μέρος 4ο: Συµπέρασµα
Το ΤΙΕ είναι ένας θεσµός που υπόσχεται την ανανέωση του τρόπου προσέγγισης και

ενίσχυσης της µαθησιακής διαδικασίας, σχηµατίζοντας µια εναλλακτική παιδαγωγική
µεθοδολογία που ενώνει την τέχνη του θεάτρου και της εκπαίδευσης. Μαθητές, εκπαιδευτικοί
και θεατρική οµάδα συνεργάζονται προκειµένου να αναδείξουν τις δυνατότητες που έχει κάθε
πρόγραµµα .

H πρόταση για την πειραµατική εφαρµογή του ΤΙΕ θέτει τη βάση για την επέκταση
του θεσµού. Για παράδειγµα, βασιζόµενοι στα αναδυόµενα κατά την αρχική πειραµατική
φάση αποτελέσµατα προχωρούµε στην εφαρµογή του προγράµµατος σε περισσότερα
σχολεία. Επίσης η διεξαγωγή έρευνας στο αναλυτικό πρόγραµµα µπορεί να φωτίσει τη χρυσή
τοµή για τον αποτελεσµατικότερο τρόπο εφαρµογής στα εκπαιδευτικά δεδοµένα.

Ένας απώτερος στόχος είναι και η κατάρτιση ενός αριθµού θεατρικών οµάδων που
θα µεταφέρουν τα προγράµµατα σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, καθιερώνοντας το
θεσµό του TIE, ένα «ερευνητικό εργαστήρι», που προσκαλεί µαθητές και εκπαιδευτικούς να
συµµετάσχουν και να συµβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω της τέχνης του θεάτρου
και της παιδαγωγικής της διάστασης.

Τελειώνοντας, θα επικαλεστώ τις λέξεις που παρελαύνουν στις σειρές κάποιου
αγγλικού άρθρου: «Το ΤΙΕ ακολουθεί τις εντολές των Ελλήνων: αυτοί έλεγαν γνώρισε τον
εαυτό σου, ειδάλλως είσαι ένας απλός καταναλωτής χρόνου, χώρου και αέρα».
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