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Ο ρόλος της µη κατευθυντικής µάθησης στο εκπαιδευτικό δράµα 
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Περίληψη: Το εκπαιδευτικό δράµα, µία καινοτόµος προσέγγιση της δραµατικής τέχνης 
στην εκπαίδευση, στηρίζεται κατεξοχήν στη θεωρία της µή κατευθυντικής µάθησης. 
Σύµφωνα µε τον Carl Rogers, η τελευταία πρεσβεύει ότι η µάθηση διευκολύνεται όταν ο 
µαθητής είναι υπεύθυνος για ένα τµήµα της διαδικασίας της µάθησης, όταν διατυπώνει 
τα δικά του προβλήµατα, διαλέγει τις πηγές του, καθορίζει τις διαδικασίες που θα 
ακολουθήσει και ζει µε τις συνέπειες των επιλογών του. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
διαπιστώσεις της νεώτερης εκπαιδευτικής σκέψης πάνω στο θέµα, εµπνευσµένη κυρίως 
από τον Michel Foucault, είναι ότι ακόµα και πιο δηµοκρατικές και συµµετοχικές 
µέθοδοι, που υποτίθεται ότι στοχεύουν στην ενδυνάµωση των µαθητών, µπορεί να 
αποτελούν κρυµµένες µορφές ελέγχου. Το εκπαιδευτικό δράµα µπορεί να συµβάλει σε 
µία διαφορετική θεώρηση των σχέσεων εξουσίας µεταξύ δασκάλου και µαθητή και να 
ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναµικό τους ώστε και οι δύο να συνεχίσουν να µαθαίνουν 
πώς να µαθαίνουν.  

 

1. Εκπαιδευτικό δράµα 
To εκπαιδευτικό δράµα (drama in education) ορίζεται ως µια παιδαγωγική 
διαδικασία, η οποία χρησιµοποιεί τη θεατρική φόρµα, τις τεχνικές δηλαδή και τα 
εργαλεία της δραµατικής τέχνης, µε σκοπό την ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη των συµµετεχόντων καθώς και την αποτελεσµατικότερη αφοµοίωση της 
γνώσης µέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο. Έµφαση δίνεται εδώ στη διαδικασία σε 
αντίθεση µε το προϊόν, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται ο όρος ‘δράµα’ που αναφέρεται 
στη δράση που συντελείται στο εδώ και στο τώρα, και όχι στην προετοιµασία ενός 
δρώµενου µε σκοπό την παρουσίασή του σε τρίτους.  

Πιο συγκεκριµένα, το δράµα ξεκινάει πάντα από µια αισθητή διατάραξη των 
ανθρώπινων σχέσεων, ένα πρόβληµα, το οποίο δηµιουργεί ένταση και ταυτόχρονα 
ανάγκη για λύση αυτής της έντασης, µέσα από δράση. Με αυτόν τον τρόπο το δράµα 
δηµιουργεί το κίνητρο και την ανάγκη για µάθηση. Οι µαθητές µέσα από τους ρόλους 
τους, καλούνται να ενεργοποιήσουν τη φαντασία αλλά και την κρίση τους, για να 
πάρουν αποφάσεις και να οδηγηθούν σε λύσεις.  

Το δράµα ωστόσο δεν περιορίζεται µόνο στη βιωµατική εµπειρία αλλά 
προχωρά στη συνειδητοποίηση της εµπειρίας αυτής και έτσι επιτυγχάνει τη µάθηση. 
Σύµφωνα µε τον John Dewey (1938), δε µαθαίνουµε µε το να κάνουµε, εκτός αν αυτό 
που κάνουµε συµβάλλει στην αλλαγή της αντίληψής µας για τη ζωή. Για να 
επιτευχθεί η µάθηση, ο πράττων πρέπει να συνειδητοποιήσει τις συνέπειες  της 
πράξης του. Συνεπώς, η µάθηση είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας, αλλά η απλή πράξη 
δεν αποτελεί εµπειρία. Πράξη λοιπόν και συνειδητοποίηση µαζί συγκροτούν την  
εµπειρία και για το λόγο αυτό στο εκπαιδευτικό δράµα χρησιµοποιούνται µια σειρά 
από συµβάσεις που παγώνουν ή καθυστερούν τη δράση, µε σκοπό να την αναλύσουν, 
να την ερµηνεύσουν και να την κατανοήσουν. Η διαδικασία αυτή του αναστοχασµού 
(reflection), είναι σύµφωνα µε τη µεγάλη θεωρητικό του χώρου Dοrothy Heathcote 
(1984) και το καθοριστικό στοιχείο του εκπαιδευτικού δράµατος που το διαφοροποιεί 
από το θέατρο στην εκπαίδευση.  
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Μία από τις πιο βασικές παιδαγωγικές αρχές του εκπαιδευτικού δράµατος 
είναι αυτή της µη κατευθυντικής µάθησης (self-directed learning). Πιο συγκεκριµένα,  
η αρχή αυτή διαπερνά τον τετραπλό ρόλο του δασκάλου (Bowell και Heap, 2005) ο 
οποίος έγκειται στις παρακάτω λειτουργίες: 
• Του συγγραφέα, που βοηθά τους µαθητές στο να συµβάλουν ώστε η ιστορία του 

δράµατος να ξεδιπλωθεί µε τρόπο που να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς του 
στόχους.  

• Του σκηνοθέτη, που ενθαρρύνει τους µαθητές-ηθοποιούς να ανακαλύψουν την 
κατάλληλη δραµατική φόρµα η οποία εξυπηρετεί τόσο το νόηµα της ιστορίας του 
δράµατος όσο και τους εκπαιδευτικούς του στόχους.  

• Του ηθοποιού, µέσω της στρατηγικής ‘δάσκαλος σε ρόλο’, που ερµηνεύει µε 
τρόπο που υποστηρίζει τους ρόλους που έχουν επιλέξει οι µαθητές αλλά και µε 
τρόπο που συντελεί στην περαιτέρω εξέλιξη αυτών των ρόλων.  

• Του παιδαγωγού, που συντονίζει όλες τις παραπάνω λειτουργίες έχοντας διαρκώς 
κατά νου, εκτός από το φανταστικό πλαίσιο του δράµατος και τον πραγµατικό 
κόσµο των µαθητών του, της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, της κοινότητας και 
της κουλτούρας στην οποία ανήκουν.  

Όπως είναι φανερό, οι µαθητές στο εκπαιδευτικό δράµα καλούνται να 
συµµετέχουν σε όλες τις επιλογές του δράµατος, τόσο στη φόρµα όσο και στο 
περιεχόµενο,  να διαπραγµατευθούν και να συναποφασίσουν µε τον εκπαιδευτικό 
τόσο τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο αλλά και τα αίτια και τις συνέπειες των πράξεων 
των ηρώων και εν τέλει να αποδώσουν το δικό τους νόηµα στα δρώµενα. Σε αυτό το 
πολυδιάστατο πλαίσιο της δηµιουργικής συµµαχίας µεταξύ εκπαιδευτικού και 
µαθητών, η µία πλευρά ανατροφοδοτεί την άλλη σε µία σπειροειδή κίνηση.   

2. Μη κατευθυντική  µάθηση 
Από τις πρώτες επιδράσεις που δέχθηκε η µη κατευθυντική µάθηση στο δράµα, αλλά 
και στην εκπαίδευση γενικότερα, ήταν αυτή του Carl Rogers. Στο βιβλίο του 
Freedom to learn (1983) βρίσκονται τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής θεωρίας 
που προτείνει. Ο Rogers ενδιαφέρεται για αυτό που ονοµάζει «εµπειρική µάθηση», 
την επονοµαζόµενη στις µέρες µας βιωµατική µάθηση, της οποίας ανάµεσα σε άλλα 
τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: 
• Η µάθηση στηρίζεται στις πρωτοβουλίες του µαθητή. 
• Η µάθηση διευκολύνεται όταν ο µαθητής είναι υπεύθυνος για ένα τµήµα της 

διαδικασίας της µάθησης, όταν διατυπώνει τα δικά του προβλήµατα, διαλέγει τις 
πηγές του, καθορίζει τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και ζει µε τις συνέπειες 
των επιλογών του. 

• Η εκµάθηση των διαδικασιών µάθησης είναι στο σύγχρονο κόσµο το πιο χρήσιµο 
κοινωνικά είδος µάθησης, όπως είναι επίσης χρήσιµο και το να µαθαίνεις 
παραµένοντας πάντα ανοικτός στην προσωπιή σου εµπειρία και ενσωµατώνοντας 
µέσα σου τη διαδικασία της αλλαγής (Bertrand, 1999). 

Η νεώτερη εκπαιδευτική σκέψη έχει επίσης ανακαλύψει και τον Michel 
Foucault και διερευνά πλέον ενδελεχέστερα τις σχέσεις εξουσίας και ελέγχου της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. To έργο του Discipline and Punish (1977), ενέπνευσε 
πολλούς ερευνητές της εκπαίδευσης που αναλύουν τις δοµές και τις πρακτικές του 
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σχολείου (βλ. Popkewitz, 1998· Butin, 2001· Bevir, 1999· Schutz, 2004· Gore, 1993 ).  
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις αυτών των ερευνών είναι όχι τόσο ότι οι 
πρακτικές του σχολείου αποδεικνύονται καταπιεστικές και τιµωρητικές, όσο ότι 
ακόµα και πιο δηµοκρατικές και συµµετοχικές µέθοδοι που υποτίθεται ότι στοχεύουν 
στην ενδυνάµωση των µαθητών µπορεί επίσης να αποτελούν «κρυµµένες µορφές 
ελέγχου και εξουσίας» (Butin, 2001, σ. 157). Συµπεράσµατα που οφείλονται στη 
βασική θέση του Foucault (1980) ότι κάθε νέα αλήθεια εµπεριέχει τη δυνατότητα να 
εγκαθιδρύσει ένα νέο καθεστώς, εξίσου δύσκολο να αµφισβητηθεί µε αυτό της 
παλαιότερης από αυτήν. Ακόµα και έννοιες όπως αυτή της ανάληψης πρωτοβουλίας 
και ευθύνης αλλά και πρακτικές όπως αυτή της αυτο-αξιολόγησης των µαθητών 
µπορούν να αποδειχθούν ελεγκτικές και περισσότερο ανελεύθερες απ’ όσο οι ίδιες 
πρεσβεύουν. Συγκεκριµένα, αν τα κριτήρια µε τα οποία καλείται ο µαθητής να 
αξιολογήσει τον εαυτό του δεν είναι διαπραγµατεύσιµα και δεν έχουν προηγουµένως 
συζητηθεί και συναποφασισθεί παρά είναι αποκλειστικά αποφάσεις του 
εκπαιδευτικού και εποµένως το ‘σωστό’ και το ‘λάθος’ ορίζονται για ακόµη µία φορά 
από τον ίδιο, τότε ακόµα και η αυτο-αξιολόγηση καταλήγει να είναι µία 
‘ψευδοδηµοκρατική’ διαδικασία. 

Ορισµένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι συχνά ο έλεγχος και η εξουσία 
αλλάζουν απλώς µορφή, κυρίως «µέσα από τη γλώσσα της ψυχολογίας και του ορθού 
λόγου» (Popkewitz, 1998, σ. 24) και ότι ακόµα και οι πιο προοδευτικές εκπαιδευτικές 
πρακτικές – του εκπαιδευτικού δράµατος µή εξαιρουµένου – «χρησιµοποιούν τις 
επιθυµίες και τα κίνητρα των µαθητών και εκµεταλλεύονται τη δηµιουργικότητά 
τους» (Schutz, 2004, σ. 17), προκειµένου να εξυπηρετήσουν στόχους που ποτέ δεν 
τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων αλλά αντιθέτως παρουσιάστηκαν ως 
αδιαπραγµάτευτοι είτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είτε από το αναλυτικό 
πρόγραµµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος όχι για εξωτερικό έλεγχο αλλά για 
αυτοέλεγχο από τη µεριά του µαθητή, καθώς το κέντρο ελέγχου της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µετατοπίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον στον εσωτερικό εαυτό. Για 
τον Foucault αυτό αποτελεί και την αποτελεσµατικότερη αλλά και την πιο ύπουλη 
µορφή ελέγχου αφού είναι αυτή που ανιχνεύεται πιο δύσκολα από όλες. Με άλλα 
λόγια πρόκειται για εκπαιδευτικές διαδικασίες που στοχεύουν στο να ελέγξουν τα 
«πιθανά πεδία δράσης» (Foucault, 1982, σ. 221), ενώ ταυτόχρονα συντηρούν τις 
υπάρχουσες ταυτότητες δασκάλου-µαθητή, όπου ο πρώτος πάντα διδάσκει και ο 
δεύτερος πάντα µαθαίνει και ποτέ αντίστροφα. Αρκετοί αναλυτές σήµερα δείχνουν 
προς την κατεύθυνση ενός νέου «παιδαγωγικού ήθους και µίας νέας σχέσης µεταξύ 
δασκάλου-µαθητή που θα ανατρέπει τις παραπάνω ταυτότητες» (Albrecht-Crane, 
2005, σ. 492).  Μία σχέση όπου ο δάσκαλος «θα συζητά τους εκπαιδευτικούς του 
στόχους και θα καλεί τους µαθητές του να τους αποδεχτούν ή και να τους 
αµφισβητήσουν» (Oyler & Becker, 1997, σ. 463), θα µοιράζεται «τους φόβους και τις 
αµφιβολίες του δίνοντας φωνή στην έως τώρα σιωπηλή συναισθηµατική του ζωή» 
(Gore, 1993, σ. 142) µέσα στον εκπαιδευτικό του ρόλο. Ένα τέτοιο άνοιγµα στον 
αληθινό διάλογο και µία τέτοια παραδοχή των ατελειών του θα σηµατοδοτούσε τη 
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δηµιουργία «ενός πνευµατικού χώρου µέσα στην τάξη για την εµφάνιση των 
αληθινών µαθητών, που είναι και αυτοί, όπως και εµείς, ατελείς» (Manke, 1991, σ. 
10).  

Το εκπαιδευτικό δράµα, που δηµιουργεί ένα εργαστήριο για τη διερεύνηση 
των ανθρώπινων εµπειριών, όπου οι επιλογές των πράξεων και οι συνέπειες αυτών 
αντιµετωπίζονται σε ένα φανταστικό και εποµένως µη-τιµωρητικό χώρο (no-penalty 
zone), µπορεί να συµβάλει σε µία διαφορετική θεώρηση των σχέσεων ελέγχου και 
εξουσίας µεταξύ δασκάλου και µαθητή και να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναµικό 
τους ώστε και οι δύο να συνεχίσουν να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν.  
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