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1. Εισαγωγή 

 

 

Με την παραπάνω ευσύνοπτη δήλωση, ο γνωστός θεατράνθρωπος Πήτερ Μπρουκ 

συμπυκνώνει το νόημα μιας πολιτισμικής συναλληλίας. Με τον διεθνή θίασό του και 

τους πάνω από είκοσι διαφορετικών εθνικοτήτων ηθοποιούς του μας έχει 

κληροδοτήσει ανεκτίμητης αξίας δημιουργήματα αλλά και στοχαστικά κείμενα για τη 

https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/zapiti.a/Odigos2.pdf
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σκηνική τέχνη. Γιατί το θέατρο ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και ως πολιτική 

πράξη όχι μόνο θεματοποιεί την ετερότητα αλλά την προϋποθέτει∙ είναι εκ φύσεως 

διαπολιτισμικό. 

 

1.1 Ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας του θεάτρου 

 

Ο πολυπολιτισμικός και διαπολιτισμικός χαρακτήρας του θεάτρου δρομολογείται 

από τις απαρχές δημιουργίας του ίδιου του θεατρικού κειμένου. Ξεκινώντας από την 

αρχαία τραγωδία, μπορούμε να διαπιστώσουμε την αποτύπωση χαρακτήρων-

κραμάτων που υπερβαίνουν τα όρια του ενός και μόνο πολιτισμού, στη βάση των 

οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Διατρέχοντας την ιστορία του θεάτρου, από το 

ελισαβετιανό θέατρο και το θέατρο της αναγέννησης, προχωρώντας στο σύγχρονο 

μεταμοντέρνο θέατρο και φτάνοντας έως τη σύγχρονη θεατρική γραφή, το στοιχείο της 
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διακειμενικότητας προκαλεί τη δημιουργική συνάθροιση και συνέργεια διαφορετικών 

σπαραγμάτων. 

Σε παραστασιολογικό επίπεδο, οι σύγχρονες τάσεις παραστατικότητας καιη 

έμφαση στο ελεύθερο παιχνίδι των σκηνικών σημείων της θεατρικής πράξης για την 

πρόσληψη του σκηνικού θεάματος ως είδους με απεριόριστες και ποικίλες 

νοηματοδοτήσεις εξασφαλίζουν νέα ζητούμενα και στο θέατρο και δρομολογούν 

δυναμικές σχέσεις με την πολυπολιτισμική κοινωνική πραγματικότητα. Η πρόσληψη 

των σκηνικά διαδραματιζομένων καθίσταται μια δημιουργική διαδικασία και δράση, 

κατά την οποία ο ίδιος ο θεατής αποτελεί συστατικό στοιχείο της παράστασης. Ο ίδιος 

είναι ελεύθερος να διαβάσει τα σκηνικά δρώμενα με πολλούς τρόπους και να τα 

προσλάβει είτε ως κυριολεκτικές είτε ως μεταφορικές/συμβολικές πράξεις. Με την 

έννοια αυτή το θέατρο αντιμετωπίζεται λιγότερο ως τόπος αναπαράστασης ή μίμησης 

και περισσότερο ως τόπος συγκρότησης/κατασκευής μιας πραγματικότητας.  
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Οι ίδιες τάσεις στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες τροφοδοτούν νέους τρόπους 

παρουσίασης και παράστασης των προσωπικών ιστοριών, στην περίπτωσή μας των 

πολυπολιτισμικών ομάδων, όπου η μονοπολιτισμική ματιά πολλαπλασιάζεται, 

διευρύνεται και εμπλουτίζεται με τη ματιά του άλλου. Διαφορετικές φόρμες και 

εκφραστικά στιλ συνθέτουν ένα πολυπολιτισμικό σύνθετο, που σκοπό έχει, με 

αισθητικούς κανόνες πια, να οικοδομήσει σχέσεις μεταξύ των ετεροτήτων και να 

ευαισθητοποιήσει τους θεατές σε ένα διάλογο πολιτισμών1. 

 

Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα από τη θεατρική παράσταση Το 

τελευταίο Καραβάν Σαράι της Αριάν Μνουσκίν και συζητήστε για το θέμα 

της και τον τρόπο ανάδειξής του. 

 

 

 

 

 

 

 

https://aefestival.gr/festival_events/theatro-tou-iliou-arian-mnouskin-20
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Μαχαμπαράτα, σε σκηνοθεσία του Πήτερ Μπρουκ: Αναζητήστε 

πληροφορίες, δείτε αποσπάσματα από την παράσταση και συζητήστε για 

τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα του θεάτρου.  

 

1.2 Το σχολείο ως τόπος συνάντησης και ανάδειξης της ετερότητας και ως τόπος 

αισθητικής παιδείας 

 

Το σχολείο αποτελεί χώρο συνάντησης και ώσμωσης παιδιών με διαφορετικά 

πολιτισμικά ρεπερτόρια και με διαφορετική κοινωνική προέλευση2. Ως χώρος 

κοινωνικής διάδρασης, το σχολείο και εν γένει το εκπαιδευτικό σύστημα δοκιμάζεται 

μέσω των επιλογών του σε επίπεδο πολιτικής αλλά και πρακτικών για την κοινωνική 

του ευαισθησία και τον σεβασμό του στα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε μαθητή και κάθε 

μαθήτριας. Η πολυαισθητηριακή και διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 

αναγκαιότητες που υπαγορεύονται και από τη διαφορετικότητα κάθε ατόμου, την οποία 

η εκπαίδευση  οφείλει όχι μόνο να διερευνήσει και να σεβαστεί αλλά και να αναδείξει 

ως δικαίωμα του καθενός. Η επικοινωνία ως θεμέλιος λίθος και προϋπόθεση του 

πολιτισμού κάθε κοινωνίας, η σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά και ο 

δημιουργικός διάλογος με το παρελθόν, η χωρίς φόβο προσέγγιση του ‘άλλου’ ως 

απλώς διαφορετικού και σημαντικού στη σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία, 

απαιτούν νέες διδακτικές μεθοδολογίες, οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν με υλικά 

από τις ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.  

Η τέχνη είναι ένας πολύτιμος χώρος ελευθερίας, ταυτόχρονα όμως είναι και ένας 

ειδικός χώρος, ο οποίος προσφέρεται για ουσιαστική και αποτελεσματική μάθηση, 

καθώς διδάσκει στα παιδιά να ακούν, να βλέπουν και να παρατηρούν τον εαυτό τους, 

τους άλλους και την ίδια τη ζωή. Ειδικότερα, το θέατρο ως παιχνίδι εξασφαλίζει 
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χώρους διαπραγμάτευσης, διερεύνησης, συνεργασίας, επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης μέσω της απόλαυσης της κοινής δημιουργίας. Η έμφαση στις 

πολύτεχνες δράσεις δίνεται στην ενεργητική, βιωματική και πολυαισθητηριακή-

πολύτεχνη μάθηση, με στόχο τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη της φαντασίας και την 

ελεύθερη έκφραση, δημιουργώντας εκείνο το ασφαλές εκφραστικό διάκενο για 

λεξικοποίηση ενός περισσεύματος ενέργειας και ενός αδαπάνητου συναισθηματικού 

φορτίου, και εν τέλει, για κατανόηση και καλλιέργεια του εγώ και του άλλου3.  

 

Για πόσες και για ποιες αισθήσεις των μαθητών/ριών σας δώσατε χρόνο και 

τροφή την εβδομάδα που πέρασε; Με ποιους τρόπους δραστηριοποιήθηκαν 

αυτές οι αισθήσεις; Αν δεν θυμάστε, ξεκινήστε από την επόμενη εβδομάδα 

να καταγράφετε κάθε μέρα τις αισθήσεις που καλλιεργήσατε μέσω των 

διδακτικών σας αποφάσεων. Στο τέλος της εβδομάδας κάντε τον απολογισμό 

σας. 

 

Βάλετε ως στόχο για μία ώρα από το πρόγραμμα της μεθεπόμενης εβδομάδας 

κάθε μέρα να απομονώσετε την αίσθηση της ακοής στην επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών/ριών. Ενθαρρύνετε την επικοινωνία μέσω άλλων αισθήσεων 

(της όρασης, της αφής, της γεύσης). Παρατηρήστε αν αλλάζει κάτι στη 

δυναμική της ομάδας σας. 
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Σε μια επόμενη εργασία που έχετε αναθέσει στους μαθητές/ριές σας 

αφιερώστε χρόνο κατά τον έλεγχό της να συζητήσετε για τη μορφή της 

ανταπόκρισής τους: Συζητήστε για την ορθόφωνη ομιλία τους, τις παύσεις, 

τα μέσα και τα αντικείμενα που αξιοποίησαν κατά την παρουσίαση της 

εργασίας, για τη βλεμματική επαφή που ανέπτυξαν με τους συμμαθητές/τις 

συμμαθήτριές τους. 

 

Εμψυχώστε την ομάδας σας με την άσκηση «Οι γλώσσες κύκλους κάνουν». 

Διαδικασία: Εκτυπώστε σε χαρτί μια παράγραφο ενός οποιουδήποτε 

κειμένου σε διάφορες γλώσσες, μία σελίδα για καθεμιά, και σημειώστε πάνω 

σε κάθε χαρτί για ποια γλώσσα πρόκειται4. Η άσκηση ξεκινάει με μουσική 

και τα μέλη της ομάδας καλούνται να χορεύουν στον ρυθμό της και 

παράλληλα να διακινούν τις εκτυπωμένες σελίδες μεταξύ τους. Όταν η 

μουσική σταματήσει, το μέλος που έχει στα χέρια του τη γλώσσα που 

κατονομάζετε, «διαβάζει» δυνατά. Η άσκηση συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο 

μέχρι να «διαβαστούν» όλες οι γλώσσες.  

Σχόλιο: Επιλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες, ακόμα κι εκείνες 

που δεν γράφονται με λατινικό αλφάβητο. 

 

Εμψυχώστε την ομάδα σας με ένα παιχνίδι από την κατηγορία των 

ασκήσεων/παιχνιδιών γνωριμίας και επικοινωνίας5. 
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2. Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 

Η μελέτη για τη μορφοπαιδευτική αξία και τη σημασία του παιχνιδιού και του 

θεάτρου σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον αφενός των μελετητών αφετέρου των εκπαιδευτικών της πράξης. Οι όροι 

που επιχειρούν να περιγράψουν το πεδίο είναι πολλοί και διαφορετικοί: θέατρο στην 

εκπαίδευση, δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, θεατρική αγωγή, θεατρική παιδεία, 

εκπαιδευτικό δράμα. Στις μελέτες μας6 χρησιμοποιούμε τον όρο θεατροπαιδαγωγική, 
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γιατί θεωρούμε πως εννοιολογικά και μεθοδολογικά αποδίδει με μεγαλύτερη σαφήνεια 

τον υπό διερεύνηση τομέα.  

 

Από την άλλη, η έρευνα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει στραφεί τα τελευταία 

χρόνια στη μελέτη του ρόλου των ψυχο-κοινωνικών παραγόντων κατά τη συνάντηση 

διαφορετικών πολιτισμών και στην αναγνώριση του βιωματικού/εργαστηριακού 

χαρακτήρα του διαπολιτισμικού εργαστηρίου. Σύμφωνα με τον Rademacher (2007), η 

διαπολιτισμική μάθηση είναι μια διά βίου διαδικασία, κατά την οποία οφείλουμε να 

λαμβάνουμε υπόψη μας μια σειρά μη συνειδητοποιημένων αλλά όμως κοινωνικο-

πολιτισμικά παγιωμένων και συχνά αυθαίρετων γενικεύσεων και στερεοτυπικών 

πεποιθήσεων για τον άλλο πολιτισμό. Για την αποδόμηση των προκαταλήψεών μας για 
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το ξένο δεν αρκεί μόνο μια ποσοτική συσσώρευση γνώσεων για τον άλλο πολιτισμό 

αλλά και μια βιωματική σχέση των μελών μέσω ανάλογων ασκήσεων και παιχνιδιών7. 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η μελέτη της Alufi-Pentini (2005), η οποία πραγματεύεται 

ζητήματα που σχετίζονται με τη δυναμική των σχέσεων σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία και σε μια πολυπολιτισμική τάξη, επισημαίνει μια σειρά από αδιέξοδα στα 

οποία μπορεί να οδηγηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος και τονίζει τον ρόλο του 

διαπολιτισμικού εργαστηρίου ως τόπου υποδοχής, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

των πολυπολιτισμικών ομάδων. 

Συνεπώς, η στροφή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη μελέτη των νέων 

δεξιοτήτων που αναπτύσσονται από μια κοινωνική και πολιτισμική συναλληλία φέρνει 

τη διαπολιτισμική παιδαγωγική πιο κοντά στη θεατροπαιδαγωγική. Και στα δύο 

γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέρουν η αποδοχή, η φροντίδα και η ανάδειξη της 

ποικιλίας των πολιτισμών. Και οι δύο επιστήμες αποσκοπούν στην καλλιέργεια της 

αντιληπτικής ικανότητας, στην όξυνση και διεύρυνση των αισθήσεων, στον 

παραγωγικό διάλογο με τη διαφορά και την ποικιλία ως κοινωνική-παιδαγωγική ή 

αισθητική πράξη.  

Καταλήγοντας, η θεατροπαιδαγωγική ως εφαρμοσμένη καλλιτεχνική επιστήμη 

επιβιώνει χάρη στον εργαστηριακό της χαρακτήρα. Η πολυπλοκότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων που δυσχεραίνει τον διαπολιτισμικό διάλογο βρίσκει 

πρόσφορο έδαφος θεματοποίησης, συνειδητοποίησης και πολυαισθητηριακής 

έκφρασης στο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι. Γιατί μόνο με τη συνειδητοποίηση των 

αντιστάσεών μας στο ανοίκειο μπορεί να γίνει η επεξεργασία τους και η αξιοποίησή 

τους κατά το παραστατικό παιχνίδι. Η συνειδητοποίηση, οπτικοποίηση και συμβολική 

παρουσίαση των αντιφάσεών μας συμβαίνει σε ένα ασφαλές πλαίσιο, όπου ο παίχτης 

μπορεί ελεύθερα να καταθέτει τις δικές του προτάσεις επίλυσης ενός προβλήματος και 
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να δοκιμάζει την επίδρασή τους. Ταυτόχρονα όμως κατανοεί την πολυπλοκότητα της 

ύπαρξης του καθενός, εξοικειώνεται με τις ματιές των άλλων και διαπιστώνει ότι η δική 

του ματιά είναι ο ένας μόνο τρόπος θέασης του κόσμου. 

 

Εμψυχώστε την ομάδα σας με την άσκηση «Διάλεξη ενός ξένου ειδικού με 

διερμηνεία» 

Διαδικασία: Ο εμψυχωτής ανακοινώνει στην ομάδα την επίσκεψη ενός 

«ειδικού» για να μιλήσει στα μέλη της για ένα εξαιρετικά φλέγον και 

επίκαιρο ζήτημα που την αφορά. Ο «ειδικός» όμως δεν μιλάει καμία άλλη 

γλώσσα παρά μόνο τη γλώσσα καταγωγής του. Για διερμηνεία έχουν 

επίσης προσκληθεί δύο πολύ γνωστοί διερμηνείς με γνώση και εμπειρία. Η 

άσκηση ξεκινά με την επιλογή εκ μέρους του εμψυχωτή του ειδικού από τα 

μέλη της ομάδας, με τον οποίο ο εμψυχωτής συνεννοείται κρυφά δίνοντάς 

του το θέμα της διάλεξης, χωρίς ωστόσο να το κοινοποιήσει στην ομάδα. 

Ο εμψυχωτής συζητά με τον ειδικό για τη «γλώσσα» της εισήγησης. 

Κατόπιν ο ειδικός επιστρέφει στην ομάδα. Στη δεύτερη φάση, ο εμψυχωτής 

επιλέγει δύο από τα μέλη της ομάδας ως «διερμηνείς» και τους δίνει τον 

λόγο να παρουσιαστούν στην υπόλοιπη ομάδα σε σχέση με τις γνώσεις τους 

και την εμπειρία τους για τη «γλώσσα» εισήγησης. Στη τρίτη φάση, 

εμφανίζεται ο εισηγητής, τον καλωσορίζει η ομάδα αναλόγως και ξεκινάει 

η εισήγηση. Ο εμψυχωτής διακόπτει τον εισηγητή μετά από κάθε «φράση» 

του και δίνει τον λόγο στους διερμηνείς για να κάνουν τη «μετάφραση».   
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Σχόλια:  

• Ως γλώσσα εισήγησης επιλέγεται μια «γλώσσα» που δεν ομιλείται από 

κανένα μέλος της ομάδας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια «ψευδο-γλώσσα».  

• Η θεματική που δίνεται στον «ειδικό» είναι άγνωστη στους 

«διερμηνείς». 

• Αφιερώστε χρόνο στο τέλος να συζητήσετε με τους παίχτες και τους 

θεατές για το συναίσθημα που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι ρόλων, 

για τη σημασία των μη λεκτικών στοιχείων στην επικοινωνία, για τις 

δυσκολίες που εμφανίστηκαν στη μη κατανόηση αλλά και για τα νέα 

αντιληπτικά σχήματα που δραστηριοποιήθηκαν προκειμένου να 

επιτευχθεί η επικοινωνία. 
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3. Το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι ως εργαστήρι κοινωνικού και 

(δια)πολιτισμικού γραμματισμού 

 

Στο επίκεντρο κάθε θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος βρίσκεται ο παίχτης, το 

παιδί ή ο ενήλικας, ως υποκείμενο δράσης, ως πρόσωπο που ενσαρκώνει έναν ρόλο. Η 

δόμηση μιας υποκειμενικής και μιας φανταστικής πραγματικότητας προϋποθέτει μια 

αλληλεπιδραστική σχέση αυτού που ενσαρκώνει τον ρόλο, δηλ. του παίχτη με τη 

φιγούρα –ως ιδεολόγημα προσώπου– και με το περιβάλλον της. Αυτό που ενδιαφέρει 

πρωτίστως είναι οι διεργασίες που επιτελούνται σ’ αυτό, οι μηχανισμοί που 

δραστηριοποιούνται, η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο οικείο εγώ και τον ρόλο 

ως έτερον άλλο, το οποίο συμβιώνει, έτσι κι αλλιώς, μέσα στο ίδιο το εγώ, δίπλα και 

έξω από αυτό.  

Ο εμψυχωτής προτείνει τα κατάλληλα ερεθίσματα8 στην ομάδα με σκοπό να 

προκαλέσει την αφύπνιση των αισθήσεων, την αποδέσμευση ενός ψυχικού 

αποθέματος, ενός ατομικού αινίγματος, που ζητά διέξοδο και λύση. Οι ίδιες ασκήσεις 

και τα παιχνίδια εγκαινιάζουν έναν αγώνα με τη δύναμη της συνήθειας, η οποία 

εφησυχάζει και τελικά πτωχεύει τις αισθήσεις και εμποδίζει την εμφάνιση και 

αξιοποίηση του ανοίκειου, του αναπάντεχου και της έκπληξης. Η έννοια του ρόλου και 

η ασφάλεια που παρέχεται στο παιχνίδι εξασφαλίζει το όχημα, το μέσο εξόρυξης του 

ψυχικού αυτού αποθέματος. Στο ίδιο πλαίσιο, η κανονικότητα της πραγματικής ζωής 

μεταμορφώνεται σε μια άλλη κανονικότητα, εκείνης του παιχνιδιού, η οποία βρίσκεται 

μαζί της σε μια δυναμική (κριτική ή ανατρεπτική) σχέση. Στην αναγωγή αυτή, ο 

παίχτης, ως υποκείμενο, αντικείμενο και μέσο της καλλιτεχνικής διαδικασίας 

(Hentschel, 2010), αναμειγνύεται ολιστικά (σώμα, νους, αίσθημα), παίζει, 

κατασκευάζει μορφές, αναπαριστά, εκτίθεται με όλα τα υλικά που τον συνθέτουν. 



14 

 

Γιατίτο προσωπικό ρεπερτόριο του κάθε παίχτη, το εκφραστικό και παραστασιακό του 

δυναμικό, συγκροτείται με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις του, τις προκαταλήψεις 

και τα ταμπού, το σύνολο της πολιτισμικής του συγκρότησης.  

 

Ενώ το παιχνίδι, μέσω της ψευδαίσθησης και του υποθετικού εάν, συμβαίνει σε έναν 

ξεχωριστό τόπο και χρόνο δράσης πέρα από την πραγματικότητα, ωστόσο, τα υλικά 

του ονείρου και της ψευδαίσθησης που επικαιροποιώ είναι υλικά της δικής μου ζωής. 

Η διαδικασία κατασκευής και αναπαράστασης μορφών και συμβολικών δράσεων 

που έχουν εγκιβωτισμένο ένα ιδεολογικό περιεχόμενο είναι ένα πρόσφορο πεδίο για να 

διερευνήσει κανείς το αντιληπτικό ρεπερτόριο του παίχτη και της εκάστοτε ομάδας. 

Παράλληλα, δίνεται η μοναδική ευκαιρία χρήσης και σήμανσης ενός αποθέματος με 

μια ποικιλία εκφραστικών μέσων, αφού εκτός από τον λόγο, η κίνηση, οι χειρονομίες, 

η στάση του σώματος, οι ήχοι κ.ά. έχουν το δικό τους ξεχωριστό βάρος.  
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Σε αυτό το πλαίσιο και βέβαια με τη δέουσα επιβράδυνση της διαδικασίας και την 

εστίαση στα διαφορετικά κάθε φορά πολιτισμικά συμφραζόμενα πιστεύουμε πως 

μπορεί να διαμορφωθεί το πλαίσιο ενός γόνιμου διαπολιτισμικού διαλόγου: Γιατί στο 

θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι, η πολυμορφία και η διαφορετικότητα κατά τη σύλληψη 

και ενσάρκωση ενός ρόλου γίνεται συνώνυμο δημιουργικότητας και ευκαιρία 

ανακάλυψης και ανάγνωσης κι άλλων οπτικών παρατήρησης και έκφρασης. Η ατομική 

και ομαδική δράση, η πειθαρχία στους κανόνες του παιχνιδιού για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου, αλλά και η ανατροφοδότηση, η ομαδική συζήτηση και η αντανάκλαση 

πάνω στη βιωμένη εμπειρία διευρύνει τους αντιληπτικούς και εκφραστικούς ορίζοντες 

με άλλες ματιές, διευκολύνει τη συνεργασία και μπορεί να συμβάλει στην απαλλαγή 

από τις προκαταλήψεις και τον φόβο στο ανοίκειο.  
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Εμψυχώστε την ομάδα σας με την παρακάτω άσκηση. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε κι εσείς τα δικά σας σενάρια που ταιριάζουν στις ανάγκες, 

τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα της δικής σας ομάδας.  

«Τα τρία σενάρια» 

Διαδικασία: Αφού έχει χωριστεί η ομάδα σε τρεις μικτές υποομάδες, ο 

εμψυχωτής μοιράζει τα ακόλουθα τρία σενάρια, ένα σε κάθε ομάδα και καλεί 

τα μέλη να συνεργαστούν και να παίξουν τις παρακάτω ιστορίες, δίνοντας 

όποια εξέλιξη αποφασίσουν. 
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4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επιτυχία ενός θεατροπαιδαγωγικού 

προγράμματος  

 

Παράλληλα με τις εξελίξεις σε θεωρητικό επίπεδο για τη σπουδαιότητα της 

ενεργητικής, βιωματικής και διαπολιτισμικής μάθησης και της ανάπτυξης κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης του μαθητή και της μαθήτριας, καταγράφονται συχνά από τους 

εκπαιδευτικούς της πράξης εμπόδια και αντιστάσεις κατά την εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών. Στο εξής παραθέτουμε ενδεικτικά και συμβολικά μία υποτιθέμενη ένσταση 

ενός εκπαιδευτικού για την αξία των θεατροπαιδαγωγικών πρακτικών ως αφορμή για 

να την μελετήσουμε στο εξής. 

 

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε την παραπάνω δήλωση μπορούμε να επιμείνουμε 

στα ακόλουθα τέσσερα κεντρικά ζητήματα που αναδεικνύονται από αυτήν9: 

• Στην προσήλωση του εκπαιδευτικού στη διαδοχή της ύλης όπως προτείνεται 

από το σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το κοινωνικό πλαίσιο 

μάθησης10 (βιογραφίες, ρεπερτόριο εμπειριών και γνώσεων, ενδιαφέροντα 

μαθητών/ριών, χαρακτηριστικά τόπου και χρόνου, ατομικούς ρυθμούς μάθησης 

κ.ά.). 

• Στη μονομερή δραστηριοποίηση του λανθάνοντος δυναμικού των 

μαθητών/ριών, με την υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό δασκαλοκεντρικών 



19 

 

αφενός, γνωσιοκεντρικών αφετέρου προσεγγίσεων, στερώντας από τους 

μαθητές/ριες τη δυνατότητα για ανακαλυπτική-ενεργητική μάθηση και για 

συνδιαμόρφωση της διδασκαλίας11. 

• Στην ελλιπή γνώση του εκπαιδευτικού για τον μορφοπλαστικό χαρακτήρα των 

θεατροπαιδαγωγικών πρακτικών, η οποία μπορεί να οφείλεται ενδεχομένως και 

στην απουσία μιας προσωπικής/βιωματικής σχέσης του ίδιου με το παιχνίδι και 

γενικότερα με τις βιωματικές δράσεις12. 

• Στη λανθασμένη αντίληψη πως οι θεατρικοπαιδαγωγικές πρακτικές δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στους γνωσιοκεντρικούς στόχους του μαθήματος, 

αγνοώντας πως η γνώση οφείλει να διαμεσολαβείται πολυαισθητηριακά και σε 

πολλαπλά επίπεδα13 και ότι δεν τίθεται θέμα σοβαρότητας ή μη σοβαρότητας 

στη διαπραγμάτευση της γνώσης. Η δραστηριοποίηση των αισθήσεων και του 

σώματος που δρομολογείται στο παιχνίδι αυξάνει τη συμμετοχή του μαθητή και 

της μαθήτριας στη μαθησιακή διαδικασία, ενδυναμώνει τα εσωτερικά τους 

κίνητρα για μάθηση, ενώ καλλιεργεί την αποκλίνουσα/δημιουργική σκέψη 

τους14. 

Τα προβλήματα που καταγράφονται στην παραπάνω δήλωση αφορούν, επίσης, τη 

διαμόρφωση και παγίωση ενός άκαμπτου προσωπικού και εκπαιδευτικού προφίλ του 

εκπαιδευτικού. Ο ίδιος έχει περιχαρακωθεί στον δασκαλοκεντρικό του ρόλο, γεγονός 

που τον εμποδίζει να αναδείξει τον εμψυχωτικό, συνοδευτικό, εν τέλει παιδαγωγικό 

του ρόλο, για να μπορέσει, έτσι, να δει τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες 

του παιδιού που κρύβεται πίσω από τον μαθητή και τη μαθήτρια. Η ίδια στάση αφορά 

μια γενικότερη αντίληψη απέναντι στη βιωματική/πολυαισθητηριακή προσέγγιση και 

διαπραγμάτευση της γνώσης. Ο μύθος περί μονόδρομης και μονοδιάστατης 
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κατάκτησης ενός γνωστικού ρεπερτορίου από τον μαθητή έχει πλέον καταρριφθεί στις 

Επιστήμες της Αγωγής με βάση τα ερευνητικά πορίσματα περί πολλαπλών τύπων 

νοημοσύνης, κριτικού εγγραμματισμού και μεταγνωστικών δεξιοτήτων15. Οι 

σύγχρονες έρευνες επισημαίνουν την ανάγκη για ποικιλία και διαφοροποίηση των 

διδακτικών χειρισμών του εκπαιδευτικού, ενώ οι εναλλακτικές, επικοινωνιακές, 

βιωματικές και αναπτυξιακά κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις καταλαμβάνουν 

σημαίνοντα ρόλο στα διδακτικά εγχειρίδια και στους οδηγούς του εκπαιδευτικού16. 

Όσον αφορά τον ρόλο και τη σημασία του παιχνιδιού και του θεάτρου στην 

εκπαίδευση, θα πρέπει να επιμείνουμε πως το θέατρο στην εκπαίδευση δεν είναι μόνο 

η θεατρική παράσταση στο πλαίσιο μιας γιορτής στο σχολείο. Η θεατροπαιδαγωγική 

ως νέα καλλιτεχνική επιστήμη εμπλουτίζει τα γνωστά δεδομένα και τις εφαρμογές του 

θεάτρου στην εκπαίδευση και αποκτά επιπλέον χαρακτήρα μεθοδολογικού εργαλείου 

και βασικής αρχής της διδασκαλίας. Ο μορφοπλαστικός χαρακτήρας του θεάτρου στην 

εκπαίδευση αφορά τώρα μια αλλαγή των διαπροσωπικών σχέσεων, μια ανανέωση του 

συστήματος παροχής γνώσης και τελικά την ανάπτυξη μιας νέας μορφής διδασκαλίας, 

με την οποία πραγματοποιείται κατεξοχήν η παιδεία των παιδιών και νέων.  

Η ευόδωση βέβαια ενός θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος βρίσκεται σε 

δυναμική σχέση με τον τρόπο οικειοποίησης του ίδιου του θεατροπαιδαγωγικού 

ρεπερτορίου, γεγονός που παραπέμπει στην ίδια τη φύση της θεατροπαιδαγωγικής, 

δηλ. στον πρακτικό-βιωματικό της χαρακτήρα. Σ’ αυτό εδράζεται πιθανότατα η 

τροχοπέδη για την επιτυχή αξιοποίηση της μεθόδου (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, 

δραματοποίηση), αν η ίδια μέθοδος οικειοποιηθεί μόνο από την έδρα. Μια άσκηση, ένα 

παιχνίδι, μια τεχνική από το ρεπερτόριο της θεατροπαιδαγωγικής στα χέρια ενός 

αδιάφορου εκπαιδευτικού μπορεί να παραμείνουν χωρίς πνοή, να χάσουν την 

αυτοποιητική τους λειτουργία και να γίνουν θόρυβος, μουτζούρα, χάσιμο «πολύτιμου» 
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μαθησιακού χρόνου και, αναμενόμενα, να καταστούν πεδίο εκτόνωσης και 

αχαλιναγώγητης έκφρασης των μαθητών/ριών. Η επιμόρφωση στη θεατροπαιδαγωγική 

οφείλει να είναι υπό μορφή εργαστηρίου, ώστε να διατηρεί τον βιωματικό της 

χαρακτήρα. Ο εκπαιδευτικός για να εμψυχώσει το παιχνίδι θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να 

αναβιώσει το παιχνίδι, εκείνη τη μορφή δράσης που με πολύ κόπο εγκατέλειψε πιθανόν 

προς τα τέλη της παιδικής του ηλικίας για να ενηλικιωθεί17. 

 

5. Επίλογος 

 

Η θεατροπαιδαγωγική μπορεί να θεματοποιήσει, να (υπερ)τονίσει και να αναδείξει 

τη διαφορετικότητα χωρίς να προβεί σε αξιολογήσεις και στιγματισμό των ατόμων, 

μέσα από την παραγωγή εικόνων, σημείων, συμβόλων, δράσεων και ιστοριών. Το 

θέατρο μπορεί να ζωντανέψει όλους τους δυνατούς τρόπους έκφρασης και γι’ αυτό 

αποτελεί το πολυπλοκότερο αισθητικό μέσο. Προτεραιότητα σ’ αυτή την κίνηση δεν 

έχει η μετάφραση (βλ. αναπαράσταση) σταθερών και καθορισμένων εννοιολογικών 

σημαινόντων για τον κάθε πολιτισμό, ώστε να γίνει κατανοητός ομοιόμορφα από τον 

καθένα, αλλά η μεταγραφή και σκηνική παρουσίαση του ιδιαίτερου, του ανόμοιου και 

του ετέρου. Στο πλαίσιο ενός θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου, η αποκάλυψη των 

πολλών και διαφορετικών διεξόδων και λύσεων σε ένα εμπόδιο, ταυτόχρονα, η  

ανάδειξη του διαφορετικού και η δημιουργική και ευφάνταστη σκηνική του μεταφορά 

μπορεί να αποκαλύψουν στον παίχτη και στον θεατή νέες οπτικές και να προκαλέσουν 

νέες συσχετίσεις και σηματοδοτήσεις. Η τέχνη ως εκλεκτικό μέσο18 

(Distinktionsmedium) θέτει με αισθητικά μέσα επί σκηνής την υποκειμενική ματιά, το 

ξεχωριστό, το αποκλεισμένο ή ακόμα και το αβέβαιο. Η θεατροπαιδαγωγική 
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προσέγγιση για τη διαφορετικότητα δεν ενδιαφέρεται να αναδείξει σκηνικά το κοινώς 

γνωστό και παγιωμένο, αλλά να ευαισθητοποιήσει στο διαφορετικό και να 

δρομολογήσει μια «(επι)κοινωνιακή-αποφατική διαλεκτική των ετεροτήτων» 

(Αναστασιάδης, 2003, σελ. 33)19. 

Τέλος, ως τόπος αισθητικής και κοινωνικής μάθησης, η θεατροπαιδαγωγική 

συστεγάζεται με την ετερότητα, αφού φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένες/ξεχασμένες 

πτυχές της ατομικότητας, αποκαλύπτει τη διαφορά ως συστατικό στοιχείο της, και 

υποδέχεται τη συνάντηση με τον άλλο ως ευκαιρία συνάντησης με το χειραφετημένο 

εγώ με διαφορετικό τρόπο. Η βίωση έτσι της διαφοράς αποτελεί θετική εμπειρία 

πολιτισμού για το άτομο και την ομάδα και ο άλλος μπορεί να επιβιώνει ελεύθερα ως 

διαφορετικός. 
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