
Oι άνθρωποι συχνά µπερδεύονται όταν τους αναφέρω ότι είµαι δάσκαλος 
θεάτρου και ότι διδάσκω µαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών. Yποθέτουν ότι το
να ασχολείται κάποιος µε το θέατρο σηµαίνει µελέτη θεατρικών έργων και τη
συγκεκριµένη διδασκαλία των παιδιών, πώς να παίζουν διάφορους θεατρικούς
ρόλους.
Ξαφνιάζονται όταν διαπιστώνουν ότι υποχρεωτικά στο αγγλικό σύστηµα 
εκπαίδευσης, όλα τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούν µαθήµατα θεάτρου. Tο
εκπαιδευτικό θέατρο δεν έχει καµία σχέση µε τα θεατρικά έργα και την ηθοποιία.
Eίναι απλά, ένας νέος τρόπος για να συζητήσεις µε τους µαθητές ιδέες και 
έννοιες που γι' αυτούς συχνά είναι δύσκολο να τις ανακαλύψουν. Oι µαθητές
φτάνουν στο σηµείο να τις ανακαλύψουν, να τις αναλύσουν και να τις κατανοή-
σουν µέσα από την προσωπική εµπειρία τους µε αυτές. Kαι αυτός είναι ο ρόλος
του δασκάλου. Nα δηµιουργήσει προϋποθέσεις για να µπορέσουν οι µαθητές
να φτάσουν σ' αυτό ακριβώς το σηµείο.

O δάσκαλος ξεκινά αποφασίζοντας ποιο θα είναι το θέµα µάθησης. Στόχος µου
είναι να βοηθήσω τους µαθητές να σκέφτονται ελεύθερα και µε αυτοπεποίθηση.
Kαλλιεργώντας τον τρόπο σκέψης τους, γίνονται ικανοί να µάθουν πιο εύκολα.
Βάση αυτού του συστήµατος εκπαίδευσης αποτελεί η υιοθέτηση του ίδιου ρόλου
απ' όλους τους µαθητές έτσι ώστε όλοι να είναι ικανοί να ζουν µια κατάσταση
απ' την πλευρά ενός ρόλου και υποδυόµενοι µόνον αυτόν τον ρόλο, να µπο-
ρέσουν να ανταλλάξουν απόψεις. Aυτό ακριβώς λέγεται αντικειµενική µάθηση.
Tο ενδιαφέρον των µαθητών κεντρίζεται ώστε να ψάξουν µόνοι τους και να 
µάθουν περισσότερα. Tο να µπορεί ο δάσκαλος να χρησιµοποιεί το κατάλληλο
εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι θετικό γι' αυτόν τον τρόπο. Tο KεMA προσφέρει
την ευκαιρία για τέτοιου είδους εργασία. Eίναι πράγµατι πηγή πολύτιµη για 
τους µαθητές που ενδιαφέρονται να µάθουν σχετικά µε τον κλασικό πολιτισµό.
Σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Ακρόπολης 
οργανώσαµε µερικά θεατρικά εργαστήρια στο KεMA. Θα σας περιγράψω 
ένα από αυτά, το οποίο πραγµατοποιήθηκε την περασµένη χρονιά µε περίπου
40 µαθητές ηλικίας 11 έως 12 χρόνων. ∆ουλέψαµε για 4 ώρες.

Tα θέµατα που διάλεξα ήταν τριών ειδών:
1) Ποια η σχέση της τέχνης µε την ιστορία;
2) Tι µας διδάσκει η τέχνη σχετικά µε πολιτισµούς που δεν υπάρχουν πλέον; 
3) Ποιος ο ρόλος της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία;

Ξεκίνησα χωρίζοντας τους µαθητές σε πενταµελείς οµάδες. Mόλις έφτασαν 
στο KεMA τους εξήγησα πως θα εξερευνούσαµε το περιβάλλον και ότι εγώ θα 
υποδυόµουν ένα συγκεκριµένο ρόλο. 
Όταν θα κρατούσα ένα βιβλίο θα ήµουν ο ∆ιευθυντής του Mουσείου. Όταν θα
άφηνα το βιβλίο θα ήµουν ο γνωστός τους δάσκαλος. Eκείνοι θα υποδύονταν
τους αρχαιολόγους.
Ξεκινώντας σαν ∆ιευθυντής του Mουσείου, τους εξήγησα ότι µόλις είχαµε 
ανακαλύψει µερικά γλυπτά από την Aκρόπολη. Aυτός ήταν και ο λόγος που τους
κάλεσα µια και ήταν οι καλύτεροι αρχαιολόγοι, για να µου εξηγήσουν τι ακριβώς
ήταν αυτά τα γλυπτά και τι µας φανέρωναν σχετικά µε την κοινωνία, απ' την οποίαν
προέρχονταν. Γι' αυτούς έµοιαζε σαν ένα µυστήριο που έπρεπε να λύσουν.

Για να τους προετοιµάσω για το συγκεκριµένο ρόλο τους ζήτησα να µου πουν,
τι είδους αρχαιολογικά έργα είχαν ήδη εξετάσει και ποιες ήταν οι εµπειρίες 
τους από αυτά. Έτσι βοηθήθηκαν οι µαθητές να πιστέψουν στο ρόλο τους, 
ότι δηλαδή ήταν πράγµατι οι καλύτεροι αρχαιολόγοι που θα µπορούσαν να 
δώσουν τις κατάλληλες ερµηνείες. Έπειτα τους είπα να εξετάσουν κάθε 
γλυπτό χωριστά. O καθένας θα έπρεπε να διαλέξει αυτό που θα τον ενδιέφερε
περισσότερο και να το σκιτσάρει. Tους εξήγησα πως το σκίτσο δεν µε ενδιέφερε
από καλλιτεχνικής πλευράς. Aπλώς ήταν ένας τρόπος για να τους προκαλέσω
να εξετάσουν τα γλυπτά µε όλες τις λεπτοµέρειες όχι µόνο σαν αρχαιολόγοι,
αλλα και σαν τους καλλιτέχνες που τα είχαν σκαλίσει. Kατόπιν διάλεξαν ανά
οµάδα, από ένα γλυπτό που τους ενδιέφερε και αφού στήθηκαν µπροστά του
µιµήθηκαν µε το σώµα τους ό,τι έβλεπαν σκαλισµένο στο λίθο.

Mέσα απ' αυτές τις ζωντανές αναπαραστάσεις των γλυπτών, οι µαθητές, σιγά-
σιγά άρχισαν να δίνουν ζωή στους λιθους. Mετά τους ρώτησα τι σκεφτόταν,
κατά τη γνώµη τους, το πρόσωπο που αναπαρίσταναν. Έτσι οι µαθητές πήραν
τη θέση των προσώπων των παραστάσεων στα γλυπτά και άρχισαν να ζουν σε
εκείνη την εποχή.

Eποµένως βλέπουµε την εξέλιξη των µαθητών, ότι ενώ ξεκίνησαν σαν αρχαιολό-
γοι, ήρθαν πιο κοντά στο θέµα σαν καλλιτέχνες και κατέληξαν να ενσωµατωθούν
µε τα πρόσωπα των γλυπτών.

Kατόπιν δόθηκε χρόνος στους µαθητές να προετοιµάσουν µια σκηνή µε κινήσεις
και λόγια δικά τους, έχοντας όµως σαν αρχή ή σαν τέλος την αναπαράσταση
των γλυπτών. Mε αυτόν τον τρόπο εξερεύνησαν όλες σχεδόν τις πιθανές κατα-
στάσεις που υπήρχαν σχετικά µε το θέµα του λίθου. Mετά συζητήσαµε για 
το ποιοι θα ήταν οι λόγοι που οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής θέλησαν να
απαθανατίσουν εκείνες τις στιγµές. 

Στη συνέχεια, άλλαξα ρόλο και έγινα ένας αρχιτέκτονας µε ιδέες για την 
ανάπτυξη της Aθήνας. Πρότεινα η Aκρόπολη να γκρεµιστεί και στη θέση της 
να δηµιουργηθεί ενα µοντέρνο parking αυτοκινήτων, αφού µε ενδιέφερε µόνο
το µέλλον και όχι το παρελθόν. Kατάφερα µε αυτόν τον τρόπο να έρθω σε 
σύγκρουση µε τους µαθητές-αρχαιολόγους και είχαµε έντονη συζήτηση σχετικά
µε το ρόλο της τέχνης και της αρχαιολογίας.

Tελειώσαµε µε συζήτηση σαν δάσκαλος και µαθητές, εκτιµώντας όσα είχαµε
µάθει για τα γλυπτά, τον αρχαίο πολιτισµό και το ρόλο της τέχνης στη 
σύγχρονη κοινωνία.

Mε αυτόν τον τρόπο κατάλαβαν ότι η τέχνη µας διδάσκει για την ιστορία µας
και για παλαιότερους πολιτισµούς, και το σπουδαιότερο, ότι οι ίδιοι οι άνθρω-
ποι φτιάχνουν την ιστορία η οποία δεν αποτελείται µόνο από µάχες, γεγονότα
και αρχηγούς.
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