∆ιαφορετικά µαθήµατα
Ιστορίας

Αν δεν µπορείς να αναπτύξεις
την αναστοχαστική ικανότητα
που διαθέτουν οι άνθρωποι,
τότε καλύτερα να µη διδάξεις
καθόλου. Και αυτό γιατί ο
αναστοχασµός είναι το µόνο
πράγµα που µπορεί να διδάξει
τον καθένα µακροπρόθεσµα,
ο αναστοχασµός είναι αυτός
που µετατρέπει τη γνώση σε
κάτι απτό, τόσο γνωστικά όσο
και συναισθηµατικά
Dorothy Heathcote

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ιδρύµατος της Βουλής για τον
Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία στηρίζονται σε σύγχρονες
παιδαγωγικές αντιλήψεις, που επιτρέπουν στον µαθητή να ερευνά, να
ανακαλύπτει, να ενεργοποιεί τον νου του, να αναπτύσσει την κριτική
σκέψη, να αντιλαµβάνεται την έννοια της ατοµικής αλλά και της
κοινωνικής ευθύνης που φέρει ο πολίτης κάθε δηµοκρατούµενης
κοινωνίας.
Πυρήνας των εκπαιδευτικών δράσεων είναι οι αρχές του
Εκπαιδευτικού ∆ράµατος (Drama in Education), µιας παιδαγωγικής
διαδικασίας, όπου η µάθηση ξεκινά από την κατανόηση του εαυτού
µας αλλά και του κόσµου που µας περιβάλλει.
Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα (Drama in Education) αποτέλεσε µέρος του
αναλυτικού προγράµµατος πειραµατικών – αρχικά – σχολείων στο
Ηνωµένο Βασίλειο, κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου. Από τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν στο πλαίσιο καινοτόµων αντιλήψεων για την
εκπαίδευση εισήχθη η έννοια της µαθητοκεντρικής διδασκαλίας, το
δράµα, ως τεχνική, απέκτησε σηµαντική θέση στην εκπαίδευση.
Μέσα από θεατρικές τεχνικές και συµβάσεις οι µαθητές υποδυόµενοι
ρόλους, διερευνούν ένα θέµα, ενώ παράλληλα καλούνται εκτός
ρόλου να εκφράσουν σκέψεις και προβληµατισµούς. Το βίωµα και ο
αναστοχασµός, η συνειδητοποιηµένη δηλαδή εµπειρία οδηγεί στη
µάθηση.
Η συγκρότηση νοήµατος και η διαδικασία παραγωγής του συντελεί
στη διαµόρφωση, µπορούµε να πούµε, ενός δηµοσίου χώρου µέσα
στον οποίο διαδρούν οι συµµετέχοντες. Ο χώρος αυτός περιλαµβάνει
τις απόψεις όλων και ανήκει σε όλους. Κατά τη Cecily O’ Neill η
δηµιουργία ενός τόπου, όπου ακούγονται τόσες φωνές και οπτικές
προσφέρει ένα φόρουµ όπου ο διάλογος µπορεί να ανθίσει. Έτσι, οι
συµµετέχοντες δεσµεύονται εθελοντικά σε µια µορφή δηµοκρατίας εν
δράσει.
Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί µια άλλη πρόταση για
τη διδασκαλία θεµάτων ιστορίας και δηµοκρατίας. Συνδέεται µε
ενότητες που διδάσκονται στο πλαίσιο πολλών σχολικών µαθηµάτων
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αυτούσιο ή επιλεκτικά, ως αφόρµηση ή
ως επέκταση της προβλεπόµενης σχολικής διδασκαλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν υλικό οι λέξεις µαθητής, εκπαιδευτικός αναφέρονται αντίστοιχα σε
µαθητές και µαθήτριες, σε εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του
αρσενικού γραµµατικού γένους γίνεται για πρακτικούς λόγους.

