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Τέχνες,

Θεατρικό

παιχνίδι,

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράµµατα(Κ.Π.Ε., Σχολεία), έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Στόχος της Περιβαλλοντικής Αγωγής(Π.Α.) είναι η αλλαγή στάσεων και
συµπεριφορών ώστε να δράσουµε για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ο παραπάνω στόχος δεν
ικανοποιείται χωρίς την κινητοποίηση του συναισθηµατικού και ψυχοκινητικού τοµέα και
µόνο µε το γνωστικό. Στην κινητοποίηση αυτή, το σηµαντικότερο ρόλο παίζει η βιωµατική
προσέγγιση του θέµατος και η Τέχνη αποτελεί το σηµαντικότερο µεθοδολογικό εργαλείο για
την επίτευξη του στόχου αυτού.
Η πολύχρονη εµπειρία από την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Α. στο Κ.Π.Ε. Κλειτορίας
αλλά και σχολικών προγραµµάτων ή θεµατικών ∆ικτύων που απευθύνονταν σε µαθητές,
εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες ποικίλων κοινωνικών οµάδων καθώς και η καταγραφή των
απόψεων των παραπάνω, καταδεικνύει την πολύτιµη, ενδιαφέρουσα και απαραίτητη
συνεισφορά, συµβολή, ένταξη και αξιοποίηση των Τεχνών (µε διεπιστηµονικό τρόπο) και
ιδιαίτερα των τεχνικών του θεατρικού παιχνιδιού ως µεθοδολογικό εργαλείο και µέσο για τη
δυναµική απογείωση µιας περιβαλλοντικής οµάδας, την επιτυχία ενός προγράµµατος και
ταυτόχρονα την κατανόηση και συνειδητοποίηση- µέσω του σώµατος, του µυαλού και των
συναισθηµάτων- των σχέσεων, αλληλεπιδράσεων και των προβληµάτων του περιβάλλοντος,
συµβάλλοντας ενεργά µέσα από το κατάλληλο επίπεδο συναισθηµατικής διέγερσης, σε
υπεύθυνες οικολογικές συµπεριφορές στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης.
Ανάλογα µε τη µεθοδολογία, τους στόχους και το θέµα των προγραµµάτων, οι Τέχνες ως
δραστηριότητες αυτών, εντάσσονται στις διάφορες φάσεις και στάδια εξέλιξής τους: φάση
συγκρότησης οµάδας, σχεδιασµός δραστηριοτήτων, παιχνίδια ρόλων, περιβαλλοντικό
µονοπάτι, παρουσίαση αποτελεσµάτων-βιωµάτων και αξιολόγηση ικανοποιώντας ταυτόχρονα
τις βασικές αρχές και τους γενικούς στόχους της Π.Α.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Να αναδείξει την δυναµική της ένταξης της Τέχνης και ειδικότερα
τεχνικών του θεατρικού παιχνιδιού ως µεθοδολογικού εργαλείου στα στάδια και φάσεις
εξέλιξης ενός προγράµµατος Π.Α υπηρετώντας τους σκοπούς και τους στόχους της, ώστε να
δηµιουργήσει πολίτες ικανούς να συµµετέχουν ενεργά στη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ποσοτική και ποιοτική κριτική αποτίµηση µέσω
ερωτηµατολογίων, οµάδων εργασίας και προσωπικών συνεντεύξεων
ΣΥΖΗΤΗΣΗ:Ένα ολοκληρωµένο µεθοδολογικό εργαλείο και µέσο για την εξυπηρέτηση του
σκοπού και των στόχων της Π.Α., θεωρείται ότι είναι η Τέχνη των Τεχνών: η Θεατρική, µε
τη µορφή του παιχνιδιού και ειδικότερα του Θεατρικού Παιχνιδιού και των τεχνικών που
αυτό χρησιµοποιεί:
α. Στην αρχική φάση συγκρότησης της οµάδας
Τα παιχνίδια γνωριµίας –επικοινωνίας είναι απαραίτητα και συµβάλλουν θετικά στη
δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, ασφάλειας και επικοινωνίας στα µέλη της οµάδας. Έτσι
δηµιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί στην οµάδα µια δυναµική
που θα αυξήσει την ενεργοποίηση και την πρωτοβουλία των µελών της.
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Η αλληλεπίδραση που υφίσταται, είναι ένα βασικό στοιχείο στην οικοδόµηση της γνώσης.
Ας σηµειωθεί ότι η επανάληψη τέτοιων παιχνιδιών στην έναρξη κάθε νέας συνάντησης ,
ανανεώνει το δηµιουργικό κλίµα και την δυναµική της οµάδας, ενώ ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι αυτός του εµψυχωτή.
β. Κατά το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων
Οι µαθητές σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους, αναλαµβάνουν «ρόλους» και
µάλιστα ενεργητικούς. Πράγµα που αποτελεί απαίτηση και στόχο της ελεύθερης,
δηµοκρατικής και σύγχρονης εκπαίδευσης και αγωγής. Βέβαια εδώ µιλάµε για το
µαθητοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας, βασικό στοιχείο στη φιλοσοφία της Π.Α.
γ. Στα παιχνίδια ρόλων
Οι παίκτες συµµετέχουν µε ελκυστικό και ευέλικτο τρόπο στην επεξεργασία ενός γνωστικού
αντικειµένου(εν προκειµένω ενός περιβαλλοντικού ζητήµατος ή προβλήµατος) το
συνδυάζουν µε την εµπειρία της πράξης, την οµαδική εργασία, τη συναισθηµατική συµβολή
και την καλλιτεχνική διαδροµή, ενώ οδηγούνται σε µια γόνιµη µέθοδο κατανόησης του
ζητήµατος- προβλήµατος.
Ο µύθος και οι ρόλοι, αποτελούν ένα σύνολο από πολλά ΑΝ που φτιάχνουν τη συµβατική
σκηνική πραγµατικότητα που όµως είναι βασισµένη στην ίδια τη ζωή, τα προβλήµατα και τα
γεγονότα της. Αυτό το µαγικό ΑΝ που κατά τον Στανισλάβσκι είναι ερέθισµα για εσώτερες
σωµατικές ενέργειες και στάσεις ζωής. Το παιδί µαθαίνει παίζοντας τα γεγονότα της ζωής,
ερµηνεύει την ανθρώπινη συµπεριφορά αλλά και των άλλων όντων, αναλύει τους
χαρακτήρες, τις σχέσεις και τα προβλήµατα ενώ δηµιουργεί τις δικές του προτάσεις,
συµπεριφορές και στάσεις απέναντι στα πρόσωπα και γεγονότα, µέσω της µεταµόρφωσης.
δ. Στο Περιβαλλοντικό µονοπάτι
Εδώ χρησιµοποιούνται οι τεχνικές της παρατήρησης, της ανακάλυψης, της γνωριµίας και
της βιωµατικής προσέγγισης του περιβάλλοντος και των στοιχείων του κυρίως µέσω των
αισθήσεων, της αισθησιοκινητικής δράσης, της έκφρασης, της µίµησης και του θεατρικού
παιχνιδιού σε εξωτερικό χώρο (φυσικό – αστικό).Τα ερεθίσµατα που εντοπίζονται ή που
δίνονται (οπτικά, ακουστικά, απτικά, χωρικά, χρονικά κλπ.) συγκρατούνται στην µνήµη (το
τοπίο ως µνήµη), εκφράζονται σωµατικά (η φύση ως σώµα) για να αξιοποιηθούν
δηµιουργικά κατά την δράση και σύµφωνα µε την ακολουθία:
περιβάλλον
µύθος
ρόλος ή
περιβάλλον
ρόλος
µύθος
Εξάλλου µια και κάθε κίνηση του σύµπαντος είναι εγγεγραµµένη στη µνήµη του σώµατός
µας(εφόσον το σώµα αποτελείται από ύλη που φτιάχτηκε από το σύµπαν) µπορούµε, ως
µιµητικά όντα, να αναπαραστήσουµε τις ενέργειες της Φύσης.
Με τη βοήθεια των παιγνιωδών δραστηριοτήτων, το παιδί έρχεται σε άµεση επαφή και
εµπειρία µε το περιβάλλον και ιδίως το φυσικό µέσα στο οποίο:
-ανακαλύπτει τον ψυχικό βιότοπό του: Μια αναγκαία προϋπόθεση
για την ανακάλυψη,
γνώση και κατανόηση του φυσικού βιότοπου, των σχέσεων που αλληλοσυνδέουν και
επηρεάζουν τα µέρη του, των φυσικών κύκλων καθώς και των αρχών που διέπουν τα
οικοσυστήµατα.
-ανακαλύπτει τη ζωή στο µικρόκοσµο ενός βιοτόπου σε σχέση µε τον ψυχικό βιότοπο,
-περνάει σταδιακά σε µια συνθετική αντίληψη του κόσµου ενώ συγχρόνως τολµά την
προσωπική του ένταξη στον φυσικό κόσµο και στο κοινωνικό πλαίσιο µε το τρίπτυχο σώµανους-ψυχή κατανοώντας την πραγµατική του θέση. Για να φτάσει σε µια ολοκληρωµένη
άποψη και πρόταση ζωής(αίσθηση-γνώση- κατανόηση- συνείδηση-πρόταση ζωής ή γνώσηαίσθηση- κατανόηση- συνείδηση- πρόταση ζωής),
-χρησιµοποιεί ερεθίσµατα που συλλέγει από το περιβάλλον τα µεταπλάθει, εµπνέεται και
δηµιουργεί αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη φαντασία του,
-καλλιεργεί και εδραιώνει την ευαισθησία του, το αισθητικό του κριτήριο µιας και η ίδια η
φύση έχει µια αισθητική που δεν περνά απαρατήρητη,
-εξοικειώνει το σώµα και τα συναισθήµατά του σε σχέση µε το περιβάλλον και τα στοιχεία
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του,
-ικανοποιεί την ανάγκη του για παιχνίδι, χαίρεται τη συµµετοχή του σε οµαδοσυνεργατικά
παιχνίδια
ε. Στην παρουσίαση αποτελεσµάτων –βιωµάτων και στην αξιολόγηση
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων και εµπειριών του προγράµµατος στη σχολική
κοινότητα, την τοπική κοινωνία ή αλλού, µπορεί να χρησιµοποιηθούν τεχνικές από τις πάντα
ελκυστικές για το θεατή αναπαραστατικές ή άλλες µορφές τέχνης και έτσι επιτυγχάνεται η
εικονοποιηµένη εξωτερίκευση των συγκινήσεων, των εµπειριών, των εντυπώσεων, των
γνώσεων(εµπειρικών-συµβολικών), των απόψεων, των προτάσεων αλλά και των στάσεων
που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος.
Τα παραπάνω µπορούν επίσης να λειτουργήσουν σα µια µορφή ή τµήµα της τελικής
αξιολόγησης των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά για το πρόγραµµα ή ακόµα και της
ενδιάµεσης διαµορφωτικής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έρευνα που αφορά στην γνώµη των εµπλεκοµένων µε τη θέση και
το ενδιαφέρον που έχουν στα προγράµµατα περιβαλλοντικής αγωγής (σε σχολεία, Κ.Π.Ε. ή
αλλού)οι δραστηριότητες τέχνης µε τη µορφή κυρίως του θεατρικού παιχνιδιού, η
προσωπική εµπειρία από το βιωµατικό –εµψυχωτικό και συντονιστικό ρόλο στο ∆ίκτυο: «Η
θεατρική Αγωγή ως µέσο και εργαλείο για την Περιβαλλοντική Αγωγή», έδειξε ότι αυτές οι
δραστηριότητες τοποθετούνται στις κορυφαίες θέσεις των προτιµήσεών τους.
Έτσι µπορούµε να θεωρήσουµε και να προτείνουµε τα παρακάτω:
α)Βασικό εργαλείο για την Π.Α., σε συνδυασµό βέβαια µε άλλες εξίσου σηµαντικές
δραστηριότητες, είναι µια αποτελεσµατική βιωµατική προσέγγιση: αυτή της παιδαγωγικής
και αισθητικής- καλλιτεχνικής ταυτόχρονα.
β)Η καλύτερη προσπάθεια αναπαραγωγής, ερµηνείας, σχολιασµού, εξοικείωσης,
ονοµατισµού και συνείδησης του κόσµου είναι αυτή του παιχνιδιού και όσα η εφαρµογή του
συνεπάγεται για την ανακάλυψη της γνώσης µέσα από την αίσθηση και την αισθητική
απόλαυση.
γ)Εφαρµογή και επέκταση των παραπάνω δραστηριοτήτων σε όλα τα προγράµµατα και
φάσεις τους που προϋποθέτει:
Ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών µε τεχνικές και
θεατρικούς κώδικες επικοινωνίας συνδυαζόµενους µε ερεθίσµατα, προβλήµατα και
περιβαλλοντικές προκλήσεις
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