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Η ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΠΔΓΙΟ ΤΝΑΝΣΗΗ
ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ
Η δξακαηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απηνζρέδηα, ζπκκεηνρηθή θαη
δηεξεπλεηηθή κνξθή ζεάηξνπ, πνπ, εληαγκέλε ζηα πνηθίια δηδαθηηθά
αληηθείκελα, ζπλδέεη ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ κε ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο.
Απηό ζεκαίλεη όηη εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηόζν ηεο θαιιηηερληθήο ζύιιεςεο,
όζν θαη ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Πξννξηζκόο
ηεο είλαη, ινηπόλ, λα εληζρύζεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ,
ρσξίο σζηόζν λα ράζεη ηελ θαιιηηερληθή ηεο νπζία (Γξακκαηάο, 2003:
452). Έηζη, σο θαιιηηερληθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη δηδαθηηθή
κέζνδνο, κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
ηεο γλώζεο θαη, ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αλζξώπηλεο εκπεηξίαο,
λα πξνζθέξεη κηα ζθαηξηθή αληίιεςε ηνπ θόζκνπ, λα γίλεη ην πιαίζην γηα
κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Άιισζηε, κηα ζπζηεκηθή εθπαίδεπζε
πξνϋπνζέηεη ηελ αλαδεκηνπξγία θαη δηεξεύλεζε ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθόηεηαο (Bertrand, 1999: 156).
Γηα λα ππάξρεη δξακαηνπνίεζε ρξεηάδεηαη έλαο κύζνο, κηα ηζηνξία πνπ ζα
δηεξεπλεζεί, ηελ νπνία ζα ζπλαληήζνπλ ηα παηδηά κέζα ζε έλα ινγνηερληθό
θείκελν ή κέζα από έλα νπνηνδήπνηε άιιν θείκελν ή αληηθείκελν, δειαδή,
έλα εξέζηζκα, πνπ ηελ ππαηλίζζεηαη θαη απνηειεί αξρηθό ζηνηρείν γηα
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.
Ο δάζθαινο-εκςπρσηήο ζε ζεαηξηθό ξόιν ή εθηόο ξόινπ, ρξεζηκνπνηεί
δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα ηελ αξρηθή γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ηελ ηζηνξία.
Έλαο από απηνύο είλαη λα ηε δηαβάζεη, λα ηελ αθεγεζεί ή λα ηε δηαβάζνπλ
από θνηλνύ, λ ηελ παξαθνινπζήζνπλ ζην βίληεν. Καηά έλα δεύηεξν ηξόπν,
ν δάζθαινο επηιέγεη θαη παξνπζηάδεη ζηα παηδηά έλα εξέζηζκα, ζπλδένληάο
ην κε έλα γεγνλόο πνπ ηνπο ην πεξηγξάθεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ηνπο
θαιεί λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζπζρεηίζεηο ηνπ εξεζίζκαηνο κε ηηο

1

πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζνπλ ην δξακαηηθό πεξηβάιινλ
(Παπαδόπνπινο, 2004).
Καηόπηλ, ηα παηδηά, εθηόο ζεαηξηθνύ ξόινπ, ζε ζπδήηεζε, επηλννύλ λένπο
ραξαθηήξεο, ππνζέηνπλ ηα θίλεηξά ηνπο θαη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο,
πξνζδηνξίδνπλ ην δξακαηηθό ρώξν, ην ρξόλν θαη αλαδεηνύλ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ ζα εμεξεπλήζνπλ. ’ απηό ην ζεκείν, ν δάζθαινο ηνπο θαιεί λα
εκπιαθνύλ ζηα γεγνλόηα από ηε καηηά ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά
ραξαθηήξα, θαζώο ε δηεξεύλεζε θάζε πξνβιήκαηνο πξνϋπνζέηεη ηε γλώζε
ηνπ εθάζηνηε εζηηαθνύ θέληξνπ (focus). Έηζη, ν δάζθαινο πξνδηαγξάθεη ην
δξακαηηθό πιαίζην θαη ην πεηπραίλεη κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ
ηνπο δίλεη θαη κε ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηνπ.
ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά κπαίλνπλ ζε ξόινπο, δηεξεπλνύλ ηηο επηκέξνπο
θαηαζηάζεηο θαη, ζηγά-ζηγά, νδεγνύληαη ζηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο.
Βαζηθό κέιεκα ηνπ δαζθάινπ είλαη λα θαιιηεξγεί ηελ πίζηε ησλ παηδηώλ
ζηνπο ξόινπο κε ηελ εμάζθεζε εηδηθώλ δεμηνηήησλ θαη, επηπιένλ, λα
δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί ηε δξακαηηθή έληαζε (dramatic tension) ζε
ηέηνην βαζκό, γηα λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε απνξεκαηηθή θαηάζηαζε θαη
έηζη λα ηξνθνδνηείηαη ε δξάζε. Γη’ απηό ην ζθνπό, εηζάγεη θαηάιιειεο
θάζε θνξά ηερληθέο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ έθπιεμε, ζηηο κπεξδεκέλεο
ζρέζεηο, ζην άγλσζην, ζην ζαζπέλο, ζηελ έιιεηςε ρώξνπ θαη ρξόλνπ, ζηελ
απαγόξεπζε, ζηελ αβεβαηόηεηα (Wagner, 1990: 149).
ηαδηαθά, ηα παηδηά ρηίδνπλ ηα επεηζόδηα ηεο ηζηνξίαο κέζα από πνηθηιία
γεγνλόησλ, πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο νπηηθέο θαη ηνύο δίλνπλ κηα πνιύπιεπξε
ζεώξεζή ηνπο. Αμηνπνηνύλ ζεαηξηθέο ηερληθέο (παξαζηαζηαθέο) πνπ
θσηίδνπλ ηε ζθέςε, ηηο πξνζέζεηο, ηηο ελέξγεηεο ησλ ραξαθηήξσλ ζην
παξόλ, ην παξειζόλ θαη ην κέιινλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξσ ηηο ‘παγσκέλεο
εηθόλεο’ (still image), ηελ ‘αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο’ (thought tracking), ηνλ
απηνζρεδηαζκό (improvisation), ην ζέαηξν Forum, ην παηρλίδη ηνπ ξόινπ
(role playing), ηελ ‘θαξέθια ησλ απνθαιύςεσλ’ (hot seating), ηα
εκεξνιόγηα θαη ηα πνηθίια είδε γξαπηώλ ληνθνπκέλησλ (writing in role)
(Παπαδόπνπινο, 2004). Μ’ απηέο θαη πνιιέο άιιεο ηερληθέο δηεξεπλνύλ
ζηηγκηόηππα από ηε δσή ησλ ραξαθηήξσλ, εηζρσξνύλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο,
βηώλνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπο, θαηαλννύλ ηνπο ιόγνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο
θαη ησλ πξάμεώλ ηνπο.
Σαπηόρξνλα, θαζηεξώλνληαη εξγαζηήξηα γξαθήο, πνπ παξεκβάιινληαη
κεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δξάζεο θαη ζηνραζκνύ. ’ απηά, κε βάζε ηηο
ηερληθέο δξάκαηνο (θεηκεληθέο) επηλννύλ, ζπγγξάθνπλ, βειηηώλνπλ θαη
δεκνζηνπνηνύλ ην ζεαηξηθό ηνπο θείκελν. Οη δηάινγνη, ε δξάζε, ε πινθή, νη
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ζπγθξνύζεηο, νη θαηαζηάζεηο, νη ραξαθηήξεο ζεκειηώλνπλ θαη δηαπεξλνύλ
ηε δσή ηνπ λένπ θεηκέλνπ.
Η αμηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο
ηζηνξίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε θξίζηκα ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηακόξθσζεο ησλ επεηζνδίσλ θη όρη κόλν ζην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ. Χο
άηνκα ή σο νκάδεο, ζε ζεαηξηθό ξόιν αιιά θαη εθηόο ξόινπ, κέζα από
ζπδεηήζεηο, ζηνραζηηθά εκεξνιόγηα, εξσηεκαηνιόγηα, θ.ι.π., ηα παηδηά
αμηνινγνύλ ηηο επηινγέο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηώπηζαλ, ηηο ιύζεηο πνπ δνθίκαζαλ, ηηο απνθάζεηο πνπ πήξαλ. Κη ελώ
ε δξακαηηθή δηεξεύλεζε ηνπ κύζνπ πξαγκαηώλεηαη ζην εξγαζηήξη ηεο
ηάμεο, πνιύ ζπρλά έρνπλ αλάγθε λα κνηξαζηνύλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε έλα
θνηλό. Γηα απηό, ζπρλά, απνθαζίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε
κνξθή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζην ζρνιείν.
Η εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηηο δξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηώλεηαη
κε ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα. Έηζη, όπσο ν εζνπνηόο, εθθξάδνληαη θαη
επηθνηλσλνύλ κε ην ζώκα θαη ην ιόγν ηνπο, πξνζπαζώληαο λα θαηαλνήζνπλ
ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηα βαζύηεξα εξσηήκαηά ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν θαη
ηνλ θόζκν. Οη θηλήζεηο, νη ρεηξνλνκίεο εκπινπηίδνπλ ην ιόγν ηνπο,
θαιιηεξγνύλ ηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπο έθθξαζε, βειηηώλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ
ξπζκνύ, απειεπζεξώλνπλ ηηο πνηεηηθέο δπλαηόηεηεο ηεο ζπλνιηθήο ηνπο
δεκηνπξγίαο.
Αθόκα, αμηνπνηνύλ ηηο θαιιηηερληθέο θαη ρεηξνηερληθέο ηνπο ηθαλόηεηεο,
γηα λα δηακνξθώζνπλ ην ζθεληθό ρώξν, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
θαηαζθεπάζνπλ ηα θνζηνύκηα, ηα ζθεληθά, λα δεκηνπξγήζνπλ πεξίηερλα
ζθεληθά αληηθείκελα θαη θαηαζθεπέο. πδεηνύλ γηα ηα ζθελνγξαθηθά
πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ, δνθηκάδνπλ ηελ εθαξκνγή θαη αηζζεηηθή ησλ
πιηθώλ θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηε θύζε ηνπο. Δπηλννύλ ήρνπο θαη επηιέγνπλ
κνπζηθέο ζπλζέζεηο γηα λα πιαηζηώζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.
Καη’ αληηζηνηρία, ινηπόλ, πξνο ηνλ θαιιηηέρλε, ηα παηδηά μεθηλνύλ από ηηο
ηδέεο ηνπο, ηηο δνθηκάδνπλ, δηακνξθώλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο.
Βηώλνπλ ηελ ειεπζεξία, ηηο ζπγθηλήζεηο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη εζηθέο
δνθηκαζίεο ηνπ θαιιηηέρλε, ηε ραξά θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ ζηελ
αλαδήηεζε θαη απνθάιπςε ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ. αλ θη απηόλ
κπνξνύλ θαη θαληάδνληαη έλα δηαθνξεηηθό θόζκν, γίλνληαη πνηεηέο θαη ηνλ
μαλαθηηάρλνπλ κε γλώξηκα πιηθά, κα κε θαηλνύξγηα δνκή θαη πξννπηηθή.
Έηζη, ν θαιιηηερληθόο ραξαθηήξαο ηεο δξακαηνπνίεζεο αλαδεηθλύεηαη κε
ηε δεκηνπξγία, ηελ παξνπζίαζε, ηελ αηζζεηηθή αληαπόθξηζε θαη, ηέινο, ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ πνπ δεκηνπξγείηαη (Pateman, 1991: 4). Σν ηειεπηαίν
εκπεξηέρεη ηε ζπιινγηθή εκπεηξία ηεο νκάδαο θαη απερεί ηελ αηζζεηεξηαθή,
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ζπλαηζζεκαηηθή, ζηνραζηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη εζηθή όςε ηεο
θαηαλόεζήο ηνπο.
Με ηε κεζνδηθή πξόζιεςε θαη θαηαλόεζε ησλ πξαγκάησλ ζηα δξακαηηθά
πεξηβάιινληα, ε δξακαηνπνίεζε εθηόο από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζεηηθνύ
θξηηεξίνπ ησλ παηδηώλ ζεκειηώλεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπο ζηάζε. Έηζη, όπσο ν
εξεπλεηήο, παξαηεξνύλ θαη εθηηκνύλ ηηο δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο,
ζπζρεηίδνπλ ηηο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο, ππνζέηνπλ ηηο αιιαγέο ζηε δσή
ησλ ραξαθηήξσλ, δνθηκάδνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
ηνπο, ηηο εξκελεύνπλ κε βάζε ηα πνηθίια πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα
επηδηώθνληαο λα ιύζνπλ ηα πνηθίια πξνβιήκαηα. Γηα απηό, θαηαγξάθνπλ
ηα γεγνλόηα θαη ηηο απόςεηο ηνπο ζε εκεξνιόγηα, πξνεηνηκάδνπλ θαη
δηαηππώλνπλ εξσηήζεηο, ζπγθξίλνπλ γλώκεο, αξζξώλνπλ ιόγν επζύλεο θαη
δηαιέγνληαη αθνύγνληαο ηελ ‘άιιε’ άπνςε. Έηζη, εμνηθεηώλνληαη κε ηελ
πνιππξηζκαηηθή ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ελεξγνύλ ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο ελδερόκελεο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεώλ ηνπο, ζηνραδόκελνη θαη
αμηνινγώληαο ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.
Από ηε ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή, ινηπόλ, αζθνύληαη ζηε δεκηνπξγηθή, θξηηηθή
θαη δηαιεθηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, αληιώληαο από ηε ζέαζε ηνπ
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ θόζκνπ. Η θαληαζία θαη ε επηλνεηηθόηεηά ηνπο
απνηεινύλ ηε βάζε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ζρήκαηα θαη λα ππνζέζνπλ
λέεο ζρέζεηο. Αιιά όπσο δίρσο λεξό δελ ππάξρεη πνηάκη, έηζη θαη δίρσο
θνίηε δελ ππάξρεη πνηάκη. αλ ην λεξό, ινηπόλ, νη ηδέεο ηνπο απνθηνύλ
δπλακηθή θαη πξνζαλαηνιηζκό ζηελ θνίηε ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ πνπ
ηνπο επηηξέπεη λα αιιάμνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ θόζκν.
Σν πέξαζκα από ην πξσηνγελέο επίπεδν ηεο ζύιιεςεο ησλ ηδεώλ ζηελ
νηθνδόκεζε ηεο λέαο θαηαλόεζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, θαζηζηά ηα
παηδηά θαιιηηέρλεο θαη εξεπλεηέο.
ε ηνύην ην ζεκείν, ζεσξώ ρξήζηκν λα αλαθέξσ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα
ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο δξακαηνπνίεζεο. Χο πξνο ηελ
εηζαγσγή ζηηο δξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, επηιέγσ ην δεύηεξν ηξόπν,
δειαδή ηελ παξνπζίαζε ελόο ζηνηρείνπ-εξεζίζκαηνο, πνπ απνηειεί
αθεηεξία γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηζηνξίαο. Έηζη, ζα κπνξνύζακε, γηα
παξάδεηγκα, λα μεθηλήζνπκε δίλνληαο ζηα παηδηά έλα άξζξν εθεκεξίδαο γηα
ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε πνπ πξνμέλεζε έλα πεηξειαηνθόξν πινίν ή ην
εκεξνιόγην ελόο βηνιόγνπ εξεπλεηή κεηά από παξάλνκε επέκβαζε ζε
αλζξώπηλν D.N.A., θαηόπηλ παξαγγειίαο κηαο εηαηξίαο κε ύπνπηε δξάζε ή
έλα ληνθνπκέλην, όπσο ην γξάκκα κηαο θπξίαο πξνο έλα κηθξό αγόξη ή κηα
θσηνγξαθία ελόο άλδξα κπξνζηά ζε κηα παιηά εμνρηθή θαηνηθία ή αθόκα
κηα παηδηθή ηζάληα κε ην πεξηερόκελό ηεο. Παξάιιεια δίλνπκε ζηα παηδηά
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ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα θάλνπλ θάπνηεο
αξρηθέο ζπζρεηίζεηο θαη ππνζέζεηο γηα ηνπο ραξαθηήξεο, ηηο κεηαμύ ηνπο
ζρέζεηο, ηηο θαηαζηάζεηο, ηηο ρσξνρξνληθέο ζπλζήθεο, θ.ι.π. ηε ζπλέρεηα,
εηζάγνπκε έλα ζηνηρείν πεξηνξηζκνύ ή αβεβαηόηεηαο, γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε ηελ αλαγθαία έληαζε θαη ην ζπλαθόινπζν ελδηαθέξνλ γηα
ηε δηεξεύλεζε ηεο ηζηνξίαο.
Γηα λα θαιιηεξγήζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηνλ εθάζηνηε ξόιν,
αλαπηύζζνπκε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, μεθηλώληαο από ηελ εμάζθεζε
θαζεκεξηλώλ ζηάζεσλ, επαγγεικαηηθώλ ζπλεζεηώλ θ.ι.π. Δζηηάδνπκε,
επίζεο, ζηελ νπηηθή δύν ή πεξηζζόηεξσλ ραξαθηήξσλ κε αληίζεηα
ζπκθέξνληα, ηνλίδνληαο ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ησλ εξκελεηώλ. Έηζη, ην
γεγνλόο ηεο ξύπαλζεο από ην πεηξειαηνθόξν κπνξνύκε λα ην
δηεξεπλήζνπκε από ηελ πιεπξά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ηεο πινηνθηήηξηαο
εηαηξίαο, κηαο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο, ηεο αξκόδηαο θξαηηθήο
ππεξεζίαο, ελώ κπνξνύκε λα εμαζθήζνπκε ηα παηδηά ζηηο θαζεκεξηλέο
ζπλήζεηεο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ζηα θαζήθνληα ηνπ πιεξώκαηνο, ζηηο
θαζεκεξηλέο ελαζρνιήζεηο ησλ κειώλ ηεο νξγάλσζεο, θ.ν.θ. Αληίζηνηρα, ην
πεξηερόκελν ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ βηνιόγνπ κπνξνύκε λα ην εμεηάζνπκε
από αληίζεηεο νπηηθέο γσλίεο. Η θσηνγξαθία ηνπ άλδξα ζηελ εμνρηθή
θαηνηθία, πάιη, δίλεη επθαηξίεο λα αλαδεηήζνπκε ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, ηε
ζρέζε ηνπ κε ηελ θαηνηθία θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο.
Οη πνηθίιεο ηερληθέο επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ζηε δσή ησλ ραξαθηήξσλ.
Έηζη, κε ηελ ‘παγσκέλε εηθόλα’ θαη ηελ ‘αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο’ κπνξνύκε
λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο ζθελνζεηηθέο επηινγέο ησλ παηδηώλ, ηηο απόςεηο
ηνπο γηα ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, ζε
παγσκέλε εηθόλα ην πέξαζκα δέθα ρξόληα πξηλ ή δέθα ρξόληα κεηά κπνξεί
λα θσηίζεη πηπρέο από ηε δσή ηνπ άλδξα, ηηο αιινηηλέο κέξεο ζηελ εμνρηθή
θαηνηθία, ηελ ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε. Με ηελ ‘θαξέθια ησλ απνθαιύςεσλ’,
κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
βηνιόγνπ, πνπ καο απνθαιύπηεη ζηνηρεία ηόζν γηα ηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη
γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εηαηξία. Η γξαθή εκεξνινγίνπ κπνξεί λα καο
δώζεη ηελ πξνζσπηθή ζηάζε θάζε παηδηνύ ζην ξόιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ γηα
ην γεγνλόο ηεο ξύπαλζεο. ην παηρλίδη ηνπ ξόινπ, πάιη, νη εθπξόζσπνη ηεο
πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο ζα δώζνπλ εμεγήζεηο ζηνπο ειεγθηέο ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηε ξύπαλζε. ηηο ‘αληηθξνπόκελεο ζπκβνπιέο’, ν
βηνιόγνο κπνξεί λα ακθηηαιαληεύεηαη πξηλ από ηελ νξηζηηθή ηνπ απόθαζε
αλάκεζα ζηηο αληίζεηεο απόςεηο πνπ αθνύεη από ηα παηδηά. ην ‘καλδύα ηνπ
εηδηθνύ’, ηα κέιε ηεο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο ζα εξεπλήζνπλ ηηο
επηκέξνπο ζπλέπεηεο ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθιήζεθε. Η ζπγγξαθή ηνπ
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ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ δνκεκέλνπ πιένλ έξγνπ ζε έλα θνηλό.
Με έλα κεζνδηθό ζρεδηαζκό ησλ δξακαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ από ην
δάζθαιν–εκςπρσηή κπνξνύλ λα δηεξεπλεζνύλ ηα βαζύηεξα ελδηαθέξνληα
ησλ παηδηώλ, ελώ ε επηινγή θάζε δξαζηεξηόηεηαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο.
Η δξακαηνπνίεζε θέξλεη ηα παηδηά ζηνπο δξόκνπο ηεο Σέρλεο θαη ηεο
Δπηζηήκεο. Πξνϋπνζέηεη θαη θαιιηεξγεί όπσο θη απηέο ηε θαληαζία, ηε
ζπκβνιηθή ζθέςε, ηε δηαίζζεζή ηνπο. Δλδπλακώλεη όπσο θη απηέο ηε
δηαλνεηηθή δύλακε ησλ παηδηώλ, ηελ πξσηνηππία ηνπο, ην αηζζεηηθό ηνπο
θξηηήξην, ηελ θνηλσληθόηεηά ηνπο. Έηζη, απνηειεί δπλακηθό πεξηβάιινλ
ζπλάληεζεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, εθόζνλ απηέο έρνπλ ηε
δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό σο θνηλό ζεκείν θαη ηελ
θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ σο θνηλό ζθνπό.
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