Η ΣΕΥΝΗ Ω ΜΕΟ ΤΝΤΠΑΡΞΗ
Παλαγηώηεο Τζηξίδεο
Βαζηιηθή Λενληάξε
στνές παρανοήσεις
Τα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαδεηρζεί ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε ελώ ηα ζύγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα όισλ ησλ βαζκίδσλ θηλνύληαη
πξνο ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο ζηελ νπνία ε ηέρλε παίδεη έλα
ζεκαληηθό ξόιν. Πνηνο κπνξεί λα είλαη όκσο ν ξόινο ηεο ηέρλεο ζε ό,ηη αθνξά ηελ
αλάπηπμε θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο λα νδεγνύλ ζηε
ζπλύπαξμε κε ηνλ «άιινλ» θαη ηη ελλννύκε όηαλ ιέκε «άιινο» ζε κηα ζύγρξνλε
θνηλσλία όπνπ ν κύζνο ηεο νκνηνγέλεηαο ή ηνπ «εκείο» έρεη πιένλ θαηαξξεύζεη;
Μηα ηέηνηα εθπαίδεπζε ε νπνία ζα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη κε ζεηηθό θαη
εκπινπηηζηηθό ηξόπν ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιία ησλ ζύγρξνλσλ
ζρνιηθώλ ηάμεσλ αλαθέξεηαη κε ην όξν «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» ή
«δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε» (Αλδξνύζνπ 1996). Γπζηπρώο όκσο ε
ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη ζπρλά κε αξθεηέο
παξαλνήζεηο.
Μηα βαζηθή παξαλόεζε είλαη ε άπνςε πσο νη γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα άιινπο
πνιηηηζκνύο απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Φαληαζηείηε, γηα
παξάδεηγκα ηε λεπηαγσγό πνπ θηηάρλεη καθέηεο κε ρσξηνπδάθηα ζηελ Αθξηθή ηελ
Κίλα ή ην Βόξεην Πόιν ή πνπ νξγαλώλεη ρνξνύο ληύλνληαο ηα παηδηά ζαλ
αθξηθαλάθηα, θηλεδάθηα, θ.ι.π. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κάιηζηα, απηέο νη
δξαζηεξηόηεηεο γίλνληαη ηηο απόθξηεο θαη ηα παηδηά πεξηθέξνληαη ραξνύκελα σο
«άιινη» θαξλάβαινη. Τέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη απηνλόεην
πσο όρη κόλν δελ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη κηα δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε αιιά αληηζέησο αλαπηύζζνπλ ζηα παηδηά κηα ζηεξεόηππε εηθόλα γηα ηνλ
«μέλν άιινλ», εηθόλα πνπ ζπλνδεύεηαη από ππνηίκεζε θαη θόβν γηα απηόλ ηνλ
«αιιόθνην άιιν». Σε γεληθέο γξακκέο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνύο,
αθόκα θαη όηαλ πξνζθέξνληαη κε πεξηζζόηεξν νξζνινγηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο
ηξόπνπο από ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ από κόλεο ηνπο
«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε». Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζεσξνύκε πσο νη ζηόρνη ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πεξηνξίδνληαη ζην λα κάζνπλ ηα «μέλα παηδηά» ηε
γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην λα εκπινπηίζνπλ ηα απηόρζνλα παηδηά ηηο γλώζεηο ηνπο
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γηα ηνλ πνιηηηζκό ησλ μέλσλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. Όπσο επηζεκαίλεη ε Αλδξνύζνπ
(1996), «απηή ε πξνζέγγηζε λνκηκνπνηεί ηε δηαθνξά ρσξίο όκσο λα πξνρσξάεη ζε κηα
δπλακηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθήο θνπιηνύξαο πνπ ζα
νδεγνύζε ζηελ παξαδνρή όηη ν “άιινο” απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνύ» (ζει. 16).
Μηα άιιε παξαλόεζε ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη πσο
ππάξρνπλ εηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα επηηύρνπκε ηνπο
δηαπνιηηηζκηθνύο καο ζηόρνπο. Τν παξαθάησ παξάδεηγκα κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα
θαηαιάβνπκε ηε κέγεζνο απηήο ηεο παξαλόεζεο: «Σε κία ηξίηε ηάμε ελόο δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε πνιιά παηδηά κεηαλαζηώλ ν δάζθαινο
απνθαζίδεη λα εθαξκόζεη κία δηαπνιηηηζκηθή κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα, ηελ νπνία
βξήθε ζε έλα βηβιίν.
Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνύλ ζηε δξαζηεξηόηεηα ρσξίδεη ηα παηδηά ζε
δύν νκάδεο. Έλα παηδί ηεο πξώηεο νκάδαο ιέεη ηε ιέμε θαιεκέξα. Τα παηδηά ηεο
δεύηεξεο νκάδαο ςάρλνπλ λα βξνπλ πνην παηδί κίιεζε. Γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ε
νκάδα παίξλεη θάπνηνπο πόληνπο. Μεηά παίδεη ε δεύηεξε νκάδα. Ο δάζθαινο ξσηάεη
πνηα παηδηά γλσξίδνπλ θη άιιεο γιώζζεο. Κάπνην παηδί πνπ έρεη κεηέξα από ηε Γαλία
ιέεη ην θαιεκέξα ζηα δαλέδηθα, θάπνην άιιν ζηα ηνύξθηθα. Όηαλ ν Βαζίιεο ιέεη όηη
μέξεη ηε ιέμε ζηα θηιηππηλέδηθα, ν δάζθαινο γειάεη θαη δειώλεη: «θαηάιαβα, όηαλ
ήζνπλα κσξό είρεο Φηιηππηλέδα ληαληά θαη έηζη έκαζεο ηα θηιηππηλέδηθα». Τν παηδί
ηα ράλεη θαη απαληά ακήραλα: «όρη θύξηε, ε κεηέξα κνπ είλαη Φηιηππηλέδα».
Όηαλ θηάλεη ζηνλ Αικπέξην, ν νπνίνο έρεη έξζεη από ηελ Αιβαλία πξηλ από ιίγνπο
κήλεο, ηνλ ξσηά πώο ιέλε ην θαιεκέξα ζηα αιβαληθά. Ο Αικπέξην απαληά: «Γελ
μέξσ θύξηε, δε ιέκε». Ο δάζθαινο γειάεη θαη ζρνιηάδεη: «Καιά, ξε Αικπέξην, δε
ιέηε θαιεκέξα ζηελ Αιβαλία;». Ο Αικπέξην θνθθηλίδεη θαη ηα ππόινηπα παηδηά
γειάλε κε ην αζηείν ηνπ δαζθάινπ. Τελ επόκελε κέξα αλαθαιύπηεη όηη ην παηδί δελ
είρε θαηαιάβεη ηε ιέμε θαιεκέξα ζηα ειιεληθά» (Τζηξίδεο, 2003, ζει. 11-12).
Ο ρόλος της τέτνης
Γηα λα κπνξέζνπκε λα δνύκε κε πνηνλ ηξόπν κπνξεί ε ηέρλε λα απνηειέζεη κέζν
ζπλύπαξμεο ζα πξέπεη αξρηθά λα δνύκε ηε γεληθόηεξε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ άλζξσπν.
Ο ζπλζέηεο Μηράιεο Γξεγνξίνπ (1994) απεπζπλόκελνο ζε παηδηά γξάθεη πσο ε
κνπζηθή θαη όιεο νη ηέρλεο είλαη έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα
εθθξάδνληαη, λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα επηθνηλσλνύλ, λα παίδνπλ θαη λα επηλννύλ.
Πάλσ ζηνλ ίδην πξνβιεκαηηζκό, ν πνηεηήο θαη ςπραλαιπηήο Θαλάζεο Φαηδόπνπινο
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(1994) αλαξσηηέηαη: «ηη είλαη απηό πνπ καο σζεί ζηελ αλάγλσζε, ζην άθνπζκα ή ζηε
ζέα ελόο έξγνπ; Δίλαη κόλν αηζζεηηθή απόιαπζε, άγξα ζπγθίλεζεο ή θαη έλα
ιαλζάλνλ θάζε θνξά εξώηεκα γηα ηνλ εαπηό καο θαη γηα ηε δσή καο, γηα ηνλ άλζξσπν
εληέιεη…».
Από ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε θαη ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε
ηέρλε κε ηελ εθπαίδεπζε σο εμήο: Τν παηδί κπνξεί, κέζσ ηεο ηέρλεο, λα παίδεη θαη λα
επηλνεί, λα αλαθαιύπηεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μπνξεί λα εθθξάδεηαη
θαη λα επηθνηλσλεί, λα κνηξάδεηαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο εκπεηξίεο
ησλ

άιισλ

αλαπηύζζνληαο

κέζα

από

ηελ

θαιιηηερληθή

δεκηνπξγία

ηνλ

ςπρνζπλαηζζεκαηηθό ηνπ θόζκν. Μπνξεί λα ζέηεη εξσηήκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη
ηνπο άιινπο πνπ ζα ην νδεγήζνπλ λα σξηκάζεη κέζα από ηελ εκπεηξία ηεο
δεκηνπξγίαο.
Γηα ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζπγθιίλνπλ
επίζεο θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ςπρνινγίαο. Ο άγγινο ςπραλαιπηήο D.
Winnicott (2003) ζε νκηιία ηνπ πξνο εθπαηδεπηηθνύο ζπκπεξαίλεη πσο κηα
εθπαίδεπζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ δεκηνπξγηθόηεηα, ζηελ άζθεζε ησλ ηερλώλ θαη
ζηελ πξνζσπηθή απηό-έθθξαζε είλαη πνιύ πην απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε
εζηθώλ αμηώλ από όηη κηα εθπαίδεπζε πνπ απιώο δηδάζθεη ηνπο εζηθνύο θαλόλεο θαη
δεηά κηα εζηθή ζπκκόξθσζε από ηνπο καζεηέο.
Η γαιιίδα ςπραλαιύηξηα F. Dolto αλαθεξόκελε ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο
Γαιιίαο επηζεκαίλεη πσο ε ηέρλε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ςπρηθά πγηώλ
παηδηώλ πνπ ζα αθνινπζνύλ ηα δηθά ηνπο θίλεηξα θαη ζα αλαπηύζζνπλ ηε δηθή ηνπο
ηδηαίηεξε πξνζσπηθόηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ «θαιώλ βαζκώλ» πνπ
ζαλ άιινο «Πξνθξνύζηεο» αθξσηεξηάδεη ην ππνθείκελν κε ζηόρν κηα απαηειή
νκνηνγέλεηα (Mannoni, 2002).
Αιιά θαη ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηε ςπρνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο απηή ηεο
Σπλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο, θάλνπλ ιόγν γηα ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ
αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Μέζα από
ηελ θνηλή δεκηνπξγία θαη ηελ αληαιιαγή ησλ εκπεηξηώλ πνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε, νη
καζεηέο κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ηόζν ζε εζσηεξηθό
επίπεδν όπσο είλαη ε απηνεπίγλσζε θαη ε απηνξύζκηζε, όζν θαη ζε εμσηεξηθό όπσο
είλαη ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (Goleman, 1998).
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Η τέτνη στο στολείο
Με πνηνλ ηξόπν όκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηέρλε ζε έλα ζρνιείν έηζη ώζηε
λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγηθή ζπλύπαξμε ειεύζεξσλ θαη δηαθνξεηηθώλ αηόκσλ;
Μπνξνύκε λα δνύκε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε κε δύν ηξόπνπο. Ο
πξώηνο

αθνξά

ηνπο

εθπαηδεπηηθνύο

εηδηθνηήησλ

(εηθαζηηθνύο,

κνπζηθνύο,

ζεαηξνιόγνπο θ.α.) θαη ν δεύηεξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ
κπνξνύλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ θίλεηξν αλάπηπμεο άιισλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ζαλ εξγαιείν δεκηνπξγηθήο ζπλύπαξμεο γηα ηα κέιε κηαο
νκάδαο.
Γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε, έρεη γίλεη ζε έλα δεκόζην δεκνηηθό ζρνιείν ηεο Αζήλαο
κηα ζρεηηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα θαλεί θαηά πόζνλ ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζα
κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ (Λενληάξε,
2006). Ο ζηόρνο πνπ ηέζεθε γηα ην κάζεκα ήηαλ «νη καζεηέο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ξόισλ πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηεί ην
κάζεκα ηεο κνπζηθήο, λα αληινύλ δύλακε ώζηε όινη καδί θαη ν θαζέλαο μερσξηζηά
λα αηζζάλνληαη όηη ε ηαπηόηεηά ηνπο είλαη πεξηζζόηεξν απνδεθηή, αιιά θαη όηη νη
ίδηνη είλαη ηθαλνί λα ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλό απνηέιεζκα». Τα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ πσο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ, παξνπζίαδαλ αξθεηά κεγαιύηεξε δηάζεζε ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο άιινπο
αλεμάξηεηα από ηελ θαηαγσγή. Δθηόο απηνύ, αλαδηακόξθσζαλ ηηο παξέεο ηνπο,
βειηίσζαλ
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λα

απνδέρνληαη

ηε

δηαθνξεηηθόηεηα ζαλ πιενλεθηηθό ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο.
Σε ό,ηη αθνξά ηνπο δαζθάινπο θαη λεπηαγσγνύο πνπ δελ είλαη εηδηθεπκέλνη ζε κηα
από ηηο ηέρλεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην κόλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κπνπλ ζε
απηή ηελ πεξηπέηεηα είλαη ε επηζπκία ηνπο γηα παηρλίδη. Τα παηδηά αληαπνθξίλνληαη
πνιύ πεξηζζόηεξν ζε θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα παίμεη καδί ηνπο παξά ζε θάπνηνλ πνπ
ζέιεη λα ηα δηδάμεη πώο λα παίδνπλ. Απηήλ αθξηβώο ηελ ειεπζεξία κπνξεί λα
πξνζθέξεη ε ηέρλε. Μηα ειεπζεξία ε νπνία ζα αλαπηύζζεη ηελ εκπηζηνζύλε αλάκεζα
ζηα κέιε καο νκάδαο θαη ζα νδεγεί ηα κέιε ηεο ζηε ραξά ηεο γλώζεο θαη ηεο
αλαθάιπςεο. Όπσο αλαθέξεη ε Dolto «κηα έθθξαζε πνπ γίλεηαη δεθηή κε
εκπηζηνζύλε κέζα ζε ειεύζεξεο ζπλνκηιίεο ζπκπαξαζύξεη κηα ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ
θαη ηνπ άιινπ» (Mannoni, 2002, ζει.57). Απηό δειαδή πνπ απαηηείηαη από ηνλ
εθπαηδεπηηθό δελ είλαη εηδηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ζε θάπνην εηδηθό ηνκέα ηεο
ηέρλεο αιιά ε επηζπκία ηνπ, λα κπεη ζε κηα πεξηπέηεηα ζπλάληεζεο θαη δεκηνπξγίαο ε
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νπνία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ειεύζεξσλ αλζξώπσλ, ηθαλώλ λα
εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα αηζζάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.
Καηαιήγνληαο, ε ηέρλε κέζα από ηνλ κε-γισζζηθό θώδηθα επηθνηλσλίαο θαη
έθθξαζεο πνπ πξνζθέξεη, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήηξνπ γηα
γλώζε θαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα ζπλππάξρνπλ δεκηνπξγηθά κε ηνπο
άιινπο. Μηα ηέηνηα παηδεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελήιηθνπο πνιίηεο νη νπνίνη,
έρνληαο θαηαθέξεη λα ζπλδηαιαγνύλ κε ηνλ «άιινλ» πνπ θέξνπλ κέζα ηνπο, δελ ζα
θνβνύληαη λα ζπλαλαζηξαθνύλ θαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνύο «άιινπο» ηεο ζύγρξνλεο
θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα δνπλ.
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