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Στόχοι του Παιδαγωγικού Εγχειριδύου:
Να παρϋχει ςτουσ καθηγητϋσ, τουσ εκπαιδευτϋσ, τουσ διδϊςκοντεσ και τουσ ςυμβούλουσ
τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων ουςιαςτικϋσ πληροφορύεσ, βαςικϋσ ϋννοιεσ, οριςμούσ και
καινοτόμεσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ ςχετικϊ με τη χρόςη θεατρικών τεχνικών για τη
διδαςκαλύα διαπολιτιςμικών ικανοτότων και για την υποςτόριξη τησ πολιτιςμικόσ
ϋνταξησ των προςφύγων, των αιτούντων αςύλου και των μεταναςτών.

Σκοπού:
Το Go Up Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο (ΠΠ3) αποςκοπεύ να προςφϋρει μύα βαθύτερη
κατανόηςη που περιλαμβϊνει:
α)
Θεωρητικό ειςαγωγό, προςεγγύςεισ και γενικϋσ ϋννοιεσ για το διαπολιτιςμικό και
περιεκτικό θϋατρο (θϋατρο τησ ενςωμϊτωςησ).
β)
Εννοιολογικϋσ γνώςεισ και μεθοδολογικό υποςτόριξη που ςχετύζεται με τουσ
καθηγητϋσ, τουσ εκπαιδευτϋσ, τουσ διδϊςκοντεσ και τουσ ςυμβούλουσ τησ εκπαύδευςησ
ενηλύκων.
γ)
Καινοτόμεσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ και μεθοδολογύεσ αξιολόγηςησ.
δ)
Πρωτοπόρεσ πρακτικϋσ, επιτυχεύσ και ςυναρπαςτικϋσ εμπειρύεσ.
ε)
Χρόςιμεσ πληροφορύεσ, επιπλϋον αναγνώςματα και προτϊςεισ

Ενότητεσ Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων:
Ενότητεσ

Επικεφαλόσ οργϊνωςη

Εκπαιδευτικό Ενότητα 1. Διαμόρφωςη ενόσ προγρϊμματοσ για την
καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ και τη βελτύωςη των
διαπροςωπικών ικανοτότων προςφύγων και αιτούντων αςύλου μϋςω
τεχνικών θεϊτρου
Εκπαιδευτικό Ενότητα 2. Καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ
προςφύγων και αιτούντων αςύλου
Εκπαιδευτικό Ενότητα 3. Βελτίωςη των διαπροςωπικϊν ικανοτήτων μζςω του
θεάτρου
Εκπαιδευτικό Ενότητα 4.1. Τεχνικζσ θεάτρου για την καλλιζργεια τησ ψυχικήσ
ανθεκτικότητασ και την ενδυνάμωςη προςφφγων και αιτοφντων αςφλου:
Καλλιζργεια κοινωνικϊν και προςωπικϊν δεξιοτήτων
Εκπαιδευτική Ενότητα 4.2. Τεχνικζσ θεάτρου για την καλλιζργεια τησ ψυχικήσ
ανθεκτικότητασ και την ενδυνάμωςη προςφφγων και αιτοφντων αςφλου:
Τεχνικζσ του Θεάτρου των Καταπιεςμζνων
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Ενότητα 1 – Διαμόρφωςη ενόσ προγρϊμματοσ για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
ανθεκτικότητασ και τη βελτύωςη των διαπροςωπικών ικανοτότων προςφύγων
και αιτούντων αςύλου μϋςω τεχνικών θεϊτρου

Ειςαγωγό
Η παρούςα ενότητα « Διαμόρφωςη ενόσ προγρϊμματοσ για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
ανθεκτικότητασ και τη βελτύωςη των διαπροςωπικών ικανοτότων προςφύγων και
αιτούντων αςύλου μϋςω τεχνικών θεϊτρου» αςχολεύται με τα θεμελιώδη ςτοιχεύα του
ϋργου GO-UP και με τισ καλύτερεσ πρακτικϋσ για το πώσ να καταρτιςτεύ ϋνα πρόγραμμα
εντόσ μύασ οργϊνωςησ για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ και τη βελτύωςη
των διαπροςωπικών ικανοτότων προςφύγων και αιτούντων αςύλου μϋςω τεχνικών
θεϊτρου.
Ο ςτόχοσ αυτόσ τησ ενότητασ εύναι να παρϋχει μύα γενικό επιςκόπηςη τησ προςϋγγιςησ,
των ςτόχων, του υποςτηρικτικού υλικού και των προώόντων του Ϋργου GO UP,
περιγρϊφοντασ τισ ςημαντικότερεσ πτυχϋσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα υλοπούηςόσ του.
Οι τεχνικϋσ του θεϊτρου μπορούν να παρϋχουν εξαιρετικϋσ μεθόδουσ μϋςω των οπούων
οι πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ αςύλου μπορούν να αποκτόςουν τισ δικϋσ τουσ φωνϋσ, να
εξετϊςουν ζητόματα ςχετικϊ με αυτούσ ςε ϋναν «αςφαλό χώρο» και να δεχτούν
αναγνώριςη και επιβεβαύωςη αυτών των εκφρϊςεων από ϋνα υποςτηρικτικό, δεκτικό
περιβϊλλον κοινότητασ που εύναι πιθανό να μοιραςτεύ ανεκτύμητεσ πληροφορύεσ και
γνώςεισ.

Παιδαγωγικϋσ Μεθοδολογύεσ και Προςεγγύςεισ
Το όφελοσ τησ χρόςησ τεχνικών θεϊτρου για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
ανθεκτικότητασ και των διαπροςωπικών ικανοτότων εύναι γνωςτό. Ιδιαύτερα η χρόςη
του Θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων που δημιουργόθηκε από τον Βραζιλιϊνο Augusto Boal.
«Κατά τη διάρκεια μίασ ςυνεδρίασ Θεατρικού Φόρουμ, πολλοί άνθρωποι θα ανέβουν ςτη
ςκηνή και θα δείξουν πολλέσ διαφορετικέσ δυνατότητεσ. Με αυτό τον τρόπο, το γεγονόσ
γίνεται ένα είδοσ θεατρικήσ ςυζήτηςησ, ςτην οποία εμπειρίεσ και ιδέεσ προβάρονται και
μοιράζονται, δημιουργώντασ αλληλεγγύη και μία αίςθηςη ενδυνάμωςησ».
Δυςτυχώσ, παρϊ τισ ϊριςτεσ προθϋςεισ δεν εύναι πϊντα δυνατό για τισ οργανώςεισ, όταν
δημιουργούν ευκαιρύεσ για πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου να διερευνούν τισ εμπειρύεσ
τουσ μϋςω του Θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων, να απαςχολούν επαγγελματικϊ ϊτομα με
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το απαραύτητο ςύνολο δεξιοτότων για να υιοθετόςουν μύα προςϋγγιςη ενημερωμϋνη
ςχετικϊ με το ψυχικό τραύμα, η οπούα θα τονώςει την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
ανθεκτικότητασ ςε πρόςφυγεσ και μετανϊςτεσ. Επιπλϋον, ςυχνϊ οι οργανώςεισ δεν εύναι
εξοικειωμϋνεσ ςε μακρο-επύπεδο με το πολιτιςτικό ςύςτημα αξιών και ςε μικρο-επύπεδο
με αυτό που μπορεύ να θϋςει την πραγματικό προςτιθϋμενη αξύα για τουσ πρόςφυγεσ και
τουσ αιτούντεσ αςύλου για να διαςφαλύςει τη ςυμμετοχό τουσ.
Σύμφωνα με την ϋννοια τησ ενημερωμϋνησ ςχετικϊ με το ψυχικό τραύμα προςϋγγιςησ,
«Ϋνα πρόγραμμα, μύα οργϊνωςη ό ϋνα ςύςτημα που εύναι ενημερωμϋνο ςχετικϊ με το
ψυχικό τραύμα:
1. Συνειδητοποιεύ τον εκτεταμϋνο αντύκτυπο του τραύματοσ και κατανοεύ τα πιθανϊ
μονοπϊτια για ανϊρρωςη·
2. Αναγνωρύζει τα ςημϊδια και τα ςυμπτώματα του τραύματοσ ςε πελϊτεσ, οικογϋνειεσ,
προςωπικό και ϊλλουσ που ςυμμετϋχουν ςτο ςύςτημα·
3. Ανταποκρύνεται εντϊςςοντασ πλόρωσ τισ γνώςεισ ςχετικϊ με το τραύμα ςε πολιτικϋσ,
διαδικαςύεσ και πρακτικϋσ· και
4. Επιδιώκει να αντιςταθεύ ενεργϊ ςτον επανα-τραυματιςμό».

Εύναι πρωταρχικόσ ςημαςύασ ϋνα πρόγραμμα που χρηςιμοποιεύ Τεχνικϋσ του Θεϊτρου
των Καταπιεςμϋνων με πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου να μην παραλεύπει να
προςφϋρει ϋνα επιθυμητό αποτϋλεςμα και/ό προςτιθϋμενη αξύα για τουσ πρόςφυγεσ και
τουσ αιτούντεσ αςύλου και να χρηςιμοποιεύ διοργανωτϋσ που να εύναι ενημερωμϋνοι για
το ψυχικό τραύμα και εξοικειωμϋνοι με το τι εύναι διαπολιτιςμικό ικανότητα και πού
τύθενται ζητόματα τομόσ και δυνητικόσ ςύγκρουςησ.
Η μεθοδολογύα πύςω από το ϋργο GO-UP κατανϋμεται ςτισ ακόλουθεσ τρεισ διαφορετικϋσ
ερωτόςεισ:
α) πώσ μπορεύ να καλλιεργηθεύ η ψυχικό ανθεκτικότητα ςε πρόςφυγεσ και
αιτούντεσ αςύλου
β) πώσ η κατανόηςη των διαπολιτιςμικών ικανοτότων ςε οργανώςεισ και
πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου μπορεύ να βελτιωθεύ μϋςω μεθόδων θεϊτρου
γ) ςε ποιεσ κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ δεξιότητεσ και τεχνικϋσ του Θεϊτρου των
Καταπιεςμϋνων χρειϊζεται να ςυμμετϋχουν οι πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ αςύλου
για να αποκτόςουν αυξημϋνη ψυχικό ανθεκτικότητα και μύα αύςθηςη ενδυνϊμωςησ.
Το ϋργο GO-UP εύναι καινοτόμο όςον αφορϊ το ενςυναιςθητικό του ενδιαφϋρον για τισ
πιθανϋσ ελλεύψεισ ςτο ςύνολο δεξιοτότων των οργανώςεων που δϋχονται πρόςφυγεσ
και αιτούντεσ αςύλου, οι οπούεσ μπορεύ να επιθυμούν την απόπειρα δημιουργύασ ενόσ
αναγκαύου χώρου ςυζητόςεων για την ϋκφραςη των απογοητεύςεων που γεννιούνται
από την καθημερινό πραγματικότητα τησ ζωόσ για τουσ πρόςφυγεσ και τουσ αιτούντεσ
αςύλου. Στο πλαύςιο του GO-UP μπορούν να εφαρμοςτούν διαφορετικϋσ καινοτόμεσ
παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ, όπωσ:
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Διαλογικό μϊθηςη: η μϊθηςη που λαμβϊνει χώρα μϋςω του διαλόγου, ωσ
αποτϋλεςμα του διαλόγου που υποςτηρύζει την ιςότητα και την ιςονομύα, ςτον
οπούο διαφορετικού ϊνθρωποι παρϋχουν επιχειρόματα βαςιςμϋνα ςε αξιώςεισ
εγκυρότητασ και όχι ςε αξιώςεισ ιςχύοσ. Η ϋννοια τησ διαλογικόσ μϊθηςησ
προϋκυψε από τη διερεύνηςη και την παρατόρηςη του πώσ οι ϊνθρωποι
μαθαύνουν τόςο εκτόσ όςο και εντόσ των ςχολεύων, όταν επιτρϋπεται η ελεύθερη
δρϊςη και μϊθηςη.
Μϊθηςη μϋςω ομοτύμων: εκπαιδευτικό πρακτικό ςτην οπούα οι ςπουδαςτϋσ
αλληλοεπιδρούν με ϊλλουσ ςπουδαςτϋσ για να εκπληρώςουν εκπαιδευτικούσ
ςτόχουσ με τη μορφό ςυνεργατικόσ μϊθηςησ. Η μϊθηςη μϋςω ομοτύμων μπορεύ
να πραγματοποιηθεύ ςε πλαύςια επύςημησ ό ανεπύςημησ μϊθηςησ,
περιλαμβϊνοντασ πτυχϋσ αυτο-οργϊνωςησ που διευκολύνουν τη μϊθηςη «για
όλουσ, από όλουσ, για ςχεδόν όλα».

Το ϋργο παρϋχει ςτουσ καθηγητϋσ, εκπαιδευτϋσ, διδϊςκοντεσ και ςυμβούλουσ τησ
εκπαύδευςησ Ενηλύκων από οργανώςεισ που δϋχονται πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου
τα ακόλουθα εκπαιδευτικϊ εργαλεύα και πόρουσ:
1. τη GO UP Διαδικτυακό Ψηφιακό Βϊςη Δεδομϋνων (ΠΠ.1): μύα διεξοδικό
ςυλλογό καινοτόμων πρακτικών, ϋργων, πολιτικών, μεθοδολογιών, παιδαγωγικών
προςεγγύςεων, πόρων και εργαλεύων διαπολιτιςμικού και περιεκτικού θεϊτρου
(θϋατρο τησ ενςωμϊτωςησ)
2. Το Πρόγραμμα πουδών ECVET (βαςιςμϋνο ςτο Ευρωπαώκό Πιςτωτικό
Σύςτημα Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ) για Διαπολιτιςμικό και
Περιεκτικό Θϋατρο (ΠΠ.2) για να διευκολύνει την αξιολόγηςη, την επικύρωςη και την
αναγνώριςη των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων που ςχετύζονται με τη χρόςη
τεχνικών θεϊτρου για τη διδαςκαλύα διαπολιτιςμικών ικανοτότων και για την
υποςτόριξη τησ πολιτιςμικόσ ϋνταξησ προςφύγων, αιτούντων αςύλου και
μεταναςτών
3. το Go Up Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο για το Διαπολιτιςμικό και Περιεκτικό Θϋατρο
(ΠΠ.3) με ουςιαςτικϋσ πληροφορύεσ για νϋεσ προςεγγύςεισ και καινοτόμεσ
μεθοδολογύεσ για τη χρόςη τεχνικών θεϊτρου για την υποςτόριξη ευϊλωτων
ομϊδων
4. την Go Up Εργαλειοθόκη για Διαπολιτιςμικό και Περιεκτικό Θϋατρο (ΠΠ.4) ςαν
μύα χρόςιμη πηγό πρακτικών πληροφοριών για την ϊμεςη εφαρμογό τησ καινοτόμου
μεθόδου του θεϊτρου για να βοηθόςει τουσ πρόςφυγεσ, τουσ αιτούντεσ αςύλου και
τουσ μετανϊςτεσ να καλλιεργόςουν την ψυχικό ανθεκτικότητα και να βελτιώςουν τισ
διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ μϋςω τεχνικών θεϊτρου
Η προςϋγγιςη του ϋργου GO-UP μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ ςυμπληρωματικό εργαλεύο
με μύα ευρεύα ποικιλύα ϋργων υψηλόσ ποιότητασ που χρηςιμοποιούν το Θϋατρο των
Καταπιεςμϋνων για να θύξουν ϋνα εύροσ ζητημϊτων όπωσ: ρατςιςμόσ, ανιςότητα,
διακρύςεισ,
ςεκταριςμόσ,
ανθρώπινα
δικαιώματα,
ιςότητα
των
φύλων,
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πολυπολιτιςμικότητα, ειρόνη και ςυμφιλύωςη, εφηβεύα, ενςωμϊτωςη κλπ. ά ςε
ςυνδυαςμό με ϋνα ψυχολογικό πρόγραμμα.
Εντόσ του ϋργου GO-UP υπϊρχουν πολλϊ ουςιώδη ςτοιχεύα για «εξϊςκηςη ςτο ςπύτι»,
δηλαδό: δεν εύναι ηθικό να αποπειραθεύ μύα οργϊνωςη να παρϋχει ϋνα πρόγραμμα
Θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων ςε πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου χωρύσ πρώτα να
καταρτύςει το προςωπικό τησ ςχετικϊ με μύα προςϋγγιςη ενημερωμϋνη για το ψυχικό
τραύμα, με την ψυχικό ανθεκτικότητα και τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ και όταν
υπϊρξει βαθιϊ κατανόηςη αυτών των θεμϊτων, τότε το θϋατρο μπορεύ να παρϋχει ϋνα
εξαιρετικϊ αποτελεςματικό εργαλεύο για να εξετϊςει ςύνθετα ζητόματα καταλόγοντασ
ςε αύξηςη τησ καλλιϋργειασ τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ και τησ ενδυνϊμωςησ ςε
περιθωριοποιημϋνεσ ομϊδεσ με τισ οπούεσ αλληλοεπιδρϊ.

Καλϋσ Πρακτικϋσ
ΙΠΑΝΙΑ
Ϋνα από τα κύρια ςημεύα αναφορϊσ ςτην Ιςπανύα εύναι το “Centre de Teatre de l’Oprimit
(CTO) Pa’tothom” από την Βαρκελώνη. Αυτό το εκπαιδευτικό κϋντρο δρϊματοσ
δημιουργόθηκε από μύα ομϊδα επαγγελματιών θεϊτρου ευαιςθητοποιημϋνων απϋναντι
ςτισ κοινωνικϋσ αδικύεσ, με ςτόχο την υλοπούηςη ϋργων ςε κοινό καλλιτεχνικό και
κοινωνικό γραμμό. Το CTO ξεκύνηςε τισ εργαςύεσ του το 2000 αναπτύςςοντασ ϋκτοτε
ϋργα για την υπερϊςπιςη των Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων και την εξϊλειψη του
κοινωνικού αποκλειςμού και αναζητώντασ εναλλακτικϊ κοινωνικϊ μοντϋλα με τη χρόςη
του Θεϊτρου ςαν παιδαγωγικό εργαλεύο ςε όλουσ τουσ τομεύσ. Τα ϋργα του CTO δύνουν
ϋμφαςη ςτην εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ και των τεχνικών του Θεϊτρου των
Καταπιεςμϋνων ςαν εργαλεύο για το ϋργο που υλοποιεύται ςτην κοινωνικό ςφαύρα. Ο
Jordi Forcadas, ϋνασ από τουσ επικεφαλόσ αυτόσ τησ εμπειρύασ, ϋχει γύνει ςημεύο
αναφορϊσ ςε πολλϊ πεδύα που ςχετύζονται με το ϋργο που προςανατολύζεται να
παροτρύνει τη ςυμμετοχό και την κοινωνικό δρϊςη γενικώσ μϋςω τησ τϋχνησ και
ιδιαύτερα μϋςω του θεϊτρου.
Από την ϊλλη πλευρϊ, από το 2011 το Ινςτιτούτο Θεϊτρου τησ Επαρχιακόσ Κυβϋρνηςησ
τησ Βαρκελώνησ προςφϋρει ϋνα μεταπτυχιακό μϊθημα ςτο Εφαρμοςμϋνο Θϋατρο:
Κοινοτικόσ αντύκτυποσ και Θεατρικό δημιουργύα. Το μϊθημα, το οπούο αναγνωρύζεται με
15 μονϊδεσ ECTS, αποβλϋπει ςτην ολοκλόρωςη τησ κατϊρτιςησ επαγγελματιών (από το
κοινωνικό, εκπαιδευτικό ό θεατρικό πεδύο) που απαιτεύται να αναπτύςςουν προτϊςεισ
για κοινωνικό εργαςύα και ϋχουν κύνητρο για τη χρόςη αναπαραςτατικών τεχνών ςε ϋνα
κοινωνικό πλαύςιο.
Οριςμϋνα ιςπανικϊ Πανεπιςτόμια προςφϋρουν μεταπτυχιακϊ μαθόματα για την
Κατϊρτιςη ςτο Κοινωνικό Θϋατρο:


Μεταπτυχιακό ςτο Κοινωνικό Θϋατρο και την Κοινωνικοεκπαιδευτικό
Παρϋμβαςη, που προςφϋρεται από το έδρυμα Pere Tarrés του Πανεπιςτημύου
Ramon Llull (Τμόμα Κοινωνικόσ Εκπαύδευςησ και Κοινωνικόσ Εργαςύασ)
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Ειδικόσ ςτο Κοινωνικό Θϋατρο και την Κοινωνικοεκπαιδευτικό Παρϋμβαςη (47
ECTS) και Μεταπτυχιακό ςτο Κοινωνικό Θϋατρο και την Κοινωνικοεκπαιδευτικό
Παρϋμβαςη (με το πλόθοσ των 60 ECTS) που προςφϋρονται από το Πανεπιςτόμιο
Pablo Olavide τησ Σεβύλλησ (UPO)

Στην Μαδρύτη υπϊρχουν δύο θεατρικού χώροι που προςφϋρουν μη-τυπικό κατϊρτιςη και
που υλοποιούν ϋργα Κοινωνικού Θεϊτρου με τη μεθοδολογύα του Θεϊτρου τησ
Ακρόαςησ: “Sala Metáforas” και “Los Últimos Teatro”. Αυτϊ τα ϋργα αποςκοπούν να
βρουν τρόπουσ με τουσ οπούουσ η επικοινωνύα θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ ωσ
απελευθερωτικό εργαλεύο ςε διϊφορα πεδύα εφαρμογόσ: Αναπαραςτατικϋσ Τϋχνεσ,
Εκπαύδευςη, Κοινωνικό και Πολιτικό.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Η Ιρλανδύα ϋχει ϋντονη ιςτορύα διερεύνηςησ και χρόςησ του Θεϊτρου των
Καταπιεςμϋνων. Επικεφαλόσ ςε αυτό βρύςκονται δύο οργανώςεισ, οι Smashing Times
Theatre Company και Youth Theatre Ireland, που βρύςκονται ςτο Δουβλύνο. Τα πιο
ςημαντικϊ ϋργα εύναι τα “Acting for Peace” («Θϋατρο για την Ειρόνη»), “Acting for
Change” («Θϋατρο για την Αλλαγό») και “Drama for Change” («Δρϊμα για την Αλλαγό»)
καθώσ και το “Introducing Forum Theatre as a tool to explore inequality and
discrimination” («Παρουςύαςη του Θεατρικού Φόρουμ ωσ ενόσ εργαλεύου για τη
διερεύνηςη τησ ανιςότητασ και των διακρύςεων»).
Ο ςτόχοσ του “Acting for Peace (2014)” τησ οργϊνωςησ Smashing Times όταν να
χρηςιμοποιόςει το δρϊμα και τισ θεατρικϋσ δραςτηριότητεσ για να φϋρει κοντϊ
ανθρώπουσ, επικεφαλόσ κοινοτότων, νϋουσ εργαζόμενουσ, καλλιτϋχνεσ, ακαδημαώκούσ,
καθηγητϋσ, ηθοποιούσ, διοργανωτϋσ δρϊματοσ, και οποιονδόποτε ενδιαφϋρεται να
μϊθει πώσ το θϋατρο μπορεύ να αςχολεύται με ςημαντικϊ ζητόματα, για να διερευνόςουν
θϋματα που αποτελούν ςυνϋπεια τησ ςύγκρουςησ ςτη Βόρεια Ιρλανδύα και τισ
παραμεθόριεσ κομητεύεσ τησ Νότιασ Ιρλανδύασ. Το πρόγραμμα αποςκοπούςε επύςησ ςτην
προώθηςη τησ ιςότητασ, τησ πολυπολιτιςμικότητασ και τησ ςυνύπαρξησ ό τησ
ςυμφιλύωςησ διαφορετικών κοινοτότων με αμοιβαύα κατανόηςη και ςεβαςμό. Προσ
αυτόν τον ςκοπό, δημιούργηςε 30 εργαςτόρια Συμφιλύωςησ Μϋςω Δρϊματοσ με την
τοπικό κοινότητα και ομϊδεσ νϋων ςτισ τρεισ κομητεύεσ που ςυνορεύουν με τη Βόρεια
Ιρλανδύα, διεξόγαγε 4 ςεμινϊρια για διϊλογο και κατϊρτιςη και ανϋβαςε μύα
επαγγελματικό παρϊςταςη, την οπούα ακολούθηςε ςυζότηςη ςχετικϊ με τα ζητόματα
που ανϋκυψαν.
Ο ςτόχοσ του “Acting for Change (2013)” όταν να παραδώςει ϋνα πρόγραμμα θεϊτρου
για μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και ομϊδεσ νϋων, πϊλι ςε μύα κομητεύα
παραμεθόριο με την Βόρεια Ιρλανδύα. Η οργϊνωςη Smashing Times χρηματοδοτόθηκε
από το Πρόγραμμα Peace III (Ειρόνη ΙΙΙ) και το ϋργο υποςτηρύχτηκε από το Ευρωπαώκό
Ταμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ μϋςω του Προγρϊμματοσ τησ ΕΕ για Εταιρικό Σχϋςη για
Ειρόνη και Συμφιλύωςη που διαχειρύςτηκε το Συμβούλιο τησ Κομητεύασ Louth για το
Ειδικό Σώμα για τα Προγρϊμματα τησ ΕΕ. Η διοργανώτρια δρϊματοσ τησ οργϊνωςησ
Smashing Times Theatre and Film Company, Fiona Bawn Thompson, η μεςολαβότρια για τη
διατόρηςη καλών ςχϋςεων Deirdre Blakely, και ο ηθοποιόσ Adam Traynor, εργϊςτηκαν με
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339 ςπουδαςτϋσ ςε όλο το Louth ωσ μϋροσ ενόσ ενδοςχολικού προγρϊμματοσ. Οι
ςπουδαςτϋσ ςυμμετεύχαν ςε τϋςςερα εργαςτόρια δρϊματοσ διερευνώντασ την ιςότητα,
την ταυτότητα, τον ρατςιςμό και τον ςεκταριςμό, και παρακολούθηςαν μύα παρϊςταςη
των Crossings.
Το “Drama for Change (2014)” όταν ϋνα τριετϋσ ϋργο ςυνεργαςύασ που
πραγματοποιόθηκε με εταύρουσ από την Ιρλανδύα, την Γερμανύα, την Βουλγαρύα, την
Ιςπανύα και την Ολλανδύα. Το ϋργο χρηςιμοπούηςε δημιουργικϋσ μεθόδουσ για να
αναπτύξει ϋνα νϋο πρόγραμμα ςπουδών για εκπαιδευτϋσ ενηλύκων χρηςιμοποιώντασ τισ
τϋχνεσ για την προώθηςη του αντι-ρατςιςμού, τησ ιςότητασ των φύλων και τησ
πολυπολιτιςμικότητασ και χρηματοδοτόθηκε από το Erasmus+. Στόχοσ όταν η ανϊπτυξη
ενόσ Προγρϊμματοσ Σπουδών και μύασ Εργαλειοθόκησ Πόρων διαθϋςιμων ςτο διαδύκτυο
και ςε ψηφιακό μορφό, για να παρϋχει ςτουσ εκπαιδευτϋσ και καθηγητϋσ ενηλύκων και
ςτουσ καλλιτϋχνεσ τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ για να εργϊζονται με ενόλικεσ με ϋνα
δημιουργικό μϋςο, χρηςιμοποιώντασ το δρϊμα και το θϋατρο για την προώθηςη του
αντι-ρατςιςμού, τησ ιςότητασ των δύο φύλων και τησ πολυπολιτιςμικότητασ.
Το “Introducing Forum Theatre as a tool to explore inequality and discrimination” εύναι
ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ και ϋνα υλικό που παραδόθηκε από το Youth Theatre Ireland
(Θϋατρο Νϋων τησ Ιρλανδύασ) και χρηματοδοτόθηκε από την Αρχό Ιςότητασ. Αυτό το
υλικό μπορεύ να υποςτηρύξει νϋουσ εργαζόμενουσ, νϋουσ καλλιτϋχνεσ, νϋουσ επικεφαλόσ
θεϊτρου, διοργανωτϋσ δρϊματοσ, κοινοτικούσ εργαζομϋνουσ και καθηγητϋσ που
ενδιαφϋρονται να εξερευνόςουν το Θεατρικό Φόρουμ. Εργαςτόρια Θεατρικού Φόρουμ
παραδόθηκαν ςε ςυμμετϋχοντεσ του προγρϊμματοσ ArtsTrain του NAYD (Εθνικό Ϋνωςη
Θεϊτρου Νϋων) προσ αρωγό του θεϊτρου νϋων. Το NAYD ερεύνηςε και ανϋπτυξε το
Πρόγραμμα Κατϊρτιςησ Θεατρικού Φόρουμ, το οπούο αφορούςε το ςχεδιαςμό και την
πιλοτικό δοκιμό μύασ ςειρϊσ εργαςτηρύων και ϋργων για Φόρουμ που παραδόθηκαν ςε 14
ςυμμετϋχοντεσ/διοργανωτϋσ του ArtsTrain.

Προτϊςεισ
Τϋλοσ, αν μύα οργϊνωςη επιθυμεύ να καλλιεργόςει την ψυχικό ανθεκτικότητα και τισ
διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ προςφύγων και αιτούντων αςύλου για να υποςτηρύξει την
ϋνταξό τουσ μϋςω τεχνικών δρϊματοσ, οι διοργανωτϋσ τησ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν
τη μεθοδολογικό προςϋγγιςη και τα αποτελϋςματα του ϋργου GO UP για να
διαςφαλύςουν ότι το πρόγραμμα εφαρμόζει μύα προςϋγγιςη ενημερωμϋνη για το ψυχικό
τραύμα με κατανόηςη των πολιτιςτικών αξιακών ςυςτημϊτων και ότι παρϋχει αξιόλογεσ
ευκαιρύεσ ςτουσ πρόςφυγεσ και ςτουσ αιτούντεσ αςύλου. Οι Καλϋσ Πρακτικϋσ που
παρϋχονται ςε αυτό το Εγχειρύδιο και ςτην GO UP Διαδικτυακό Ψηφιακό Βϊςη
Δεδομϋνων ϋχουν ποικιλύα από εξαιρετικϊ εφαρμόςιμεσ πληροφορύεσ, εργαλεύα,
δραςτηριότητεσ και πόρουσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςυμπληρωματικϊ με
τουσ πόρουσ που δημιουργόθηκαν από το Ϋργο GO UP.
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Γλωςςϊριο
Θϋατρο των Καταπιεςμϋνων - Θεατρικϋσ μορφϋσ που αναπτύχθηκαν για πρώτη φορϊ
από τον Βραζιλιϊνο επαγγελματύα του θεϊτρου Augusto Boal κατϊ τη δεκαετύα του 1970,
ο οπούοσ εύχε επηρεαςτεύ από το ϋργο του εκπαιδευτικού και θεωρητικού Paulo Freire. Οι
τεχνικϋσ αυτϋσ χρηςιμοποιούν το θϋατρο ωσ μϋςο προώθηςησ κοινωνικόσ και πολιτικόσ
αλλαγόσ που παρϋχει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ϋναν ενεργό ρόλο για να διερευνόςουν, να
δεύξουν, να αναλύςουν και να μεταςχηματύςουν την πραγματικότητα ςτην οπούα ζουν.
Μύα προςϋγγιςη ενημερωμϋνη για το ψυχικό τραύμα - Ϋνα πρόγραμμα, μύα οργϊνωςη ό
ϋνα ςύςτημα που εύναι ενημερωμϋνα για το ψυχικό τραύμα.
Ψυχικό ανθεκτικότητα - η ικανότητα γρόγορησ ανϊκαμψησ από τισ δυςκολύεσ και τισ
αντιξοότητεσ.
Διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ - ϋνα εύροσ γνωςτικών, ςυναιςθηματικών και
ςυμπεριφορικών δεξιοτότων που οδηγούν ςτην αποτελεςματικό και κατϊλληλη
επικοινωνύα με ανθρώπουσ από διαφορετικούσ πολιτιςμούσ.
Πολιτιςτικϋσ αξύεσ - Τα ευρϋωσ διαδεδομϋνα πρότυπα του τι εύναι αποδεκτό ό μη
αποδεκτό, ςημαντικό ό αςόμαντο, ςωςτό ό λϊθοσ, εφικτό ό ανϋφικτο, κλπ., ςε μύα
κοινότητα ό κοινωνύα.

Περαιτϋρω Ανϊγνωςη
Boal, A. (2008) Theatre of the oppressed. London: Pluto press
Santos, B. (2019) Theatre of the Oppressed Roots and Wings: A Theory of Praxis
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-nonactors...Augusto-Boal.pdf

Βιβλιογραφικϋσ Αναφορϋσ
Boal, A. (2008) Theatre of the oppressed. London: Pluto press
Trauma-Informed Approach and Trauma-Specific Interventions – www.mentalhealth.org
CTO - https://www.cto.patothom.org/
Sala Metáforas - http://salametaforas.com/
Los Últimos Teatro - http://www.losultimosteatro.com/wordpress/
Acting for Peace - http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/page-2b/
Acting for Change -http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/acting-forchange/
Drama for Change - http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/drama-for-change2015-2018/
Introducing Forum Theatre as a tool to explore inequality and discrimination http://www.youththeatre.ie/resources/publications/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «Καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ προςφύγων και
αιτούντων αςύλου»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι βαςικού ςτόχοι τησ ενότητασ περιλαμβϊνουν μεθοδολογύεσ, τεχνικϋσ και εργαλεύα που
ϋχουν καταςκευαςτεύ ϋτςι, ώςτε να απαντούν ςτο κρύςιμο ςημεύο αυτόσ τησ Διδακτικόσ
Ενότητασ· να καλλιεργούν την ψυχικό ανθεκτικότητα προςφύγων και αιτούντων
αςύλου για να διαςφαλύςουν την ομαλό τουσ ϋνταξη ςτη νϋα τουσ κοινωνύα. Ωςτόςο,
εύναι πρωτύςτωσ ςημαντικό να διευκρινιςτεύ ο οριςμόσ τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ·
ψυχικό ανθεκτικότητα εύναι η ικανότητα να ανακϊμπτουμε γρόγορα από τισ δυςκολύεσ.
Με ϊλλα λόγια, ψυχικό ανθεκτικότητα εύναι η ικανότητα ενόσ ατόμου να ανταποκρύνεται
ςτην πύεςη και τισ απαιτόςεισ τησ καθημερινότητασ. Αυτϊ τα περιεχόμενα θα ςυνδεθούν
ϊμεςα με θεατρικϋσ τεχνικϋσ και μεθοδολογύεσ, με ςκοπό την ενδυνϊμωςη και την
ιςχυροπούηςη τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ των ατόμων.
Το νόημα και η ςημαςύα τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ διαδραματύζουν ςημαντικό ρόλο
ςτην ψυχοςύνθεςη των ατόμων ανεξαρτότωσ του πολιτιςμικού τουσ υποβϊθρου. Αυτό
η Διδακτικό Ενότητα καλύπτει μύα περιςςότερο ψυχοκοινωνικό οπτικό του Ϋργου, για
αυτό εύναι πολύ ςημαντικό να οριςτεύ με ςαφόνεια ο όροσ τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ,
οι κύνδυνοι ό τα εμπόδια που πιθανόν να αντιμετωπιςτούν κατϊ τη διϊρκεια τησ
πρακτικόσ υλοπούηςησ του Παραγώγου, και οι προςεγγύςεισ που θα προςαρμοςτούν για
την ενδυνϊμωςη των δικαιούχων. Επύςησ, λόγω τησ ψυχολογικόσ τησ υπόςταςησ, αυτό η
Εκπαιδευτικό Ενότητα μπορεύ να προςαρμοςτεύ ςε πολλϋσ ϋννοιεσ, καθώσ απευθύνεται
ςε ϋνα προςωπικό χαρακτηριςτικό, το οπούο κατϊ βϊςη υπϊρχει ςε όλεσ τισ ανθρώπινεσ
προςωπικότητεσ, από τισ οπούεσ κϊποιεσ εύναι περιςςότερο ψυχικϊ ανθεκτικϋσ και
κϊποιεσ ϊλλεσ εύναι λιγότερο ψυχικϊ ανθεκτικϋσ.
Η ψυχικό ανθεκτικότητα, ωσ όροσ, λόγω του γεγονότοσ ότι προςεγγύζει ϋνα
χαρακτηριςτικό τησ προςωπικότητασ, εύναι δυςκολότερο να προςαρμοςτεύ από όλα τα
ϊτομα με τον ύδιο τρόπο, καθώσ διαφοροποιεύται από προςωπικότητα ςε
προςωπικότητα. Επομϋνωσ, εύναι πολύ ςημαντικό για όλεσ τισ μεθοδολογύεσ που θα
περιλαμβϊνονται ςε αυτό την Ενότητα, να εύναι καλϊ οργανωμϋνεσ και καθοριςμϋνεσ,
για να διαςφαλιςτεύ η βιωςιμότητα και η αξιοπούηςό τουσ από ειδικούσ, οι οπούοι
πρόκειται να εφαρμόςουν αυτού του εύδουσ τα εργαλεύα ςτα εργαςιακϊ τουσ
περιβϊλλοντα. Εξαιτύασ του γεγονότοσ ότι η ψυχικό ανθεκτικότητα ςυνδϋεται με
δεξιότητεσ επύλυςησ προβλημϊτων και δεξιότητεσ ανϊκαμψησ, εύναι ϋνα πολύ ευαύςθητο
ζότημα το οπούο θα μπορούςε πιθανότατα να προκαλϋςει μύα αμυντικό ςυμπεριφορϊ.
Για αυτό, οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να δημιουργόςουν μύα ςχϋςη εμπιςτοςύνησ, για να
αντιμετωπύςουν αποτελεςματικϊ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ.
Η ψυχικό ανθεκτικότητα εύναι ϋνα χαρακτηριςτικό τησ προςωπικότητασ, που κατϊ βϊςη
υπϊρχει ςε μικρότερο ό μεγαλύτερο βαθμό ςε όλα τα ϊτομα. Η καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
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ανθεκτικότητασ εύναι ϋνα από τα ςημαντικότερα βόματα για τη διαςφϊλιςη τησ
ιςορροπύασ μεταξύ τησ ψυχολογικόσ και τησ κοινωνικόσ προοπτικόσ των ατόμων.
Επομϋνωσ, ο βαςικόσ ςτόχοσ εύναι να αυξηθούν τα επύπεδα τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ
μϋςω δραςτηριοτότων και τεχνικών, που ςυνδϋονται ϊμεςα με θεατρικϋσ τεχνικϋσ.
Αυτϋσ οι θεατρικϋσ τεχνικϋσ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ για την προώθηςη τησ
ςυμβουλευτικόσ προςϋγγιςησ με ϋναν πιο δημιουργικό και μεταφορικό τρόπο. Το
θϋατρο ϋρχεται να βοηθόςει τα ϊτομα να βρουν μύα διϋξοδο ςτισ υποςυνεύδητεσ ςκϋψεισ
τουσ, ϋναν τρόπο να ανακϊμπτουν από τισ δυςκολύεσ και να αντιμετωπύζουν
αποτελεςματικϊ τα προβλόματα.

Παιδαγωγικϋσ Μεθοδολογύεσ και Προςεγγύςεισ
«Μεθοδολογύα εύναι η ςυςτηματικό, θεωρητικό ανϊλυςη των μεθόδων που
εφαρμόζονται ςε ϋνα πεδύο ςπουδών. Περιλαμβϊνει τη θεωρητικό ανϊλυςη του
ςώματοσ των μεθόδων και αρχών που ςχετύζονται με ϋναν κλϊδο τησ γνώςησ. Τυπικϊ,
περιλαμβϊνει ϋννοιεσ όπωσ παραδεύγματα, θεωρητικό μοντϋλο, φϊςεισ και ποςοτικϋσ ό
ποιοτικϋσ τεχνικϋσ». (Ανακτόθηκε από: https://en.wikipedia.org/wiki/Methodology)
Οριςμϋνα παραδεύγματα που χρηςιμοποιούνται εντόσ του εκπαιδευτικού υλικού του
Ϋργου εύναι:
-

-

«Η δραματοθεραπεύα εύναι μύα καθιερωμϋνη και επικυρωμϋνη μορφό θεραπεύασ
που μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε ϋνα ευρύ φϊςμα ςυμμετεχόντων (όπωσ γενικώσ
αποκαλούνται οι πελϊτεσ ςε αυτό τη μϋθοδο θεραπεύασ) για ϋνα ακόμα ευρύτερο
φϊςμα ζητημϊτων, προβλημϊτων και διαταραχών. Οι αποδεύξεισ που
επιβεβαιώνουν την αποτελεςματικότητϊ τησ εύναι αδιϊςειςτεσ, όπωσ εύναι και η
διαιςθητικό λογικό πύςω από τη γοητεύα τησ». (Ανακτόθηκε από:
https://positivepsychology.com/drama-therapy/ )
«Το ψυχόδραμα εύναι μύα μϋθοδοσ δρϊςησ, που χρηςιμοποιεύται ςυχνϊ ωσ
ψυχοθεραπεύα, κατϊ την οπούα οι δικαιούχοι χρηςιμοποιούν αυθόρμητη
δραματοπούηςη, παιχνύδια ρόλων και δραματικό αυτό-αναπαρϊςταςη για να
διερευνόςουν και να κατανοόςουν βαθύτερα τισ ζωϋσ τουσ». (Ανακτόθηκε από:
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychodrama )

Αυτό που εύναι καινοτόμο ςε ςύγκριςη με ςχετικϋσ μεθοδολογύεσ, εύναι ότι οι δικαιούχοι
τροφοδοτούνται με την ικανότητα να αντιμετωπύζουν καλϊ την πύεςη, τισ αντιξοότητεσ
και την αβεβαιότητα, κϊτι που βαςύζεται ςτην ανϊπτυξη ςυμπεριφορών, ςκϋψεων και
ενεργειών, μϋςω θεατρικών μεθοδολογιών και τεχνικών που καταςκευϊζονται με
τϋτοιο τρόπο ώςτε να προςεγγύζουν ϊμεςα το νόημα τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ.
Σύμφωνα με την Αμερικανικό Ψυχολογικό Εταιρεύα, οι προςωπικϋσ αξύεσ και πεποιθόςεισ
των ατόμων μπορεύ να ϋχουν αντύκτυπο ςτο πώσ μεταδύδουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ και
αντιμετωπύζουν την πολυπολιτιςμικότητα. Ϋτςι, μϋςω τησ διαπολιτιςμικότητασ,
διαςφαλύζουμε το πρώτο ςκϋλοσ, το οπούο εύναι η ςυνεργαςύα και η αποτελεςματικό
επικοινωνύα μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβαθρο. Όλα τα εργαλεύα
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εύναι καταςκευαςμϋνα ϋτςι, ώςτε να αποβλϋπουν ςτην προώθηςη τησ ςημαςύασ του
δεςύματοσ τησ ομϊδασ, τησ αποδοχόσ των ϊλλων και του χτιςύματοσ ςχϋςεων
εμπιςτοςύνησ. Επύςησ, αναφορικϊ με την ψυχικό ανθεκτικότητα ωσ χαρακτηριςτικό τησ
προςωπικότητασ, οι μϋθοδοι και οι τεχνικϋσ που περιλαμβϊνονται, εςτιϊζουν κυρύωσ
ςτη ςυμβουλευτικό και υποςτηρικτικό προςϋγγιςη των ατόμων, που θα προςπαθόςουν
να προςδιορύςουν τουσ εαυτούσ τουσ και τισ ανϊγκεσ τουσ μϋςω καινοτόμων θεατρικών
τεχνικών και εργαλεύων. Το Θϋατρο και η Ψυχολογύα μπορούν να δημιουργόςουν ϋναν
πολύ ιςχυρό ςυνδυαςμό που θα μπορούςε να παρακινόςει τα ϊτομα για να βελτιώςουν
την ψυχικό τουσ ανθεκτικότητα και τισ ςυνεργατικϋσ τουσ ικανότητεσ, γενικώσ. Η
προςαρμογό των δραςτηριοτότων που παρϋχονται εντόσ του εκπαιδευτικού υλικού,
μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςε διϊφορα πλαύςια - με τισ κατϊλληλεσ, κϊθε φορϊ,
τροποποιόςεισ- και ςε ϋνα ευρύτερο ακροατόριο.

Καλϋσ Πρακτικϋσ
 Αθόνα, Ελλϊδα, Youth City, “Connect Your City” (Κϋντρο Νεότητασ τησ ΜΚΟ ΙΑΣΙΣ)
 Το Connect Your City ςυνδυϊζει μύα εκπαιδευτικό μεθοδολογύα, η οπούα απευθύνεται
ςε νϋουσ και ϋχει ςτόχο να τουσ κινητοποιόςει για να εύναι κοινωνικϊ πιο ενεργού, μαζύ
με ϋνα ευρύτερο φϊςμα εκδηλώςεων που οργανώνονται για να βοηθόςουν την
προςωπικό ανϊπτυξη των δικαιούχων. Η ςύνδεςη αυτόσ τησ Καλόσ Πρακτικόσ με
τουσ ςτόχουσ του Ϋργου εύναι ότι το Connect Your City εύναι κϋντρο νεότητασ με
πολυπολυτιςμικό βϊςη, ϋτςι ώςτε η ανταλλαγό αξιών και πεποιθόςεων ςε ςυμφωνύα
με τισ ςχετικϋσ μεθοδολογύεσ και τεχνικϋσ που εφαρμόζονται ςε όλεσ τισ εργαςύεσ και
τισ υπηρεςύεσ του κϋντρου (ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ τϋχνησ και του θεϊτρου) να
εύναι ο ςυνδετικόσ κρύκοσ μεταξύ τουσ.
 Το Connect your city culture εύναι ϋνα καινοτόμο κϋντρο νεότητασ για νϋουσ 16-30
ετών, που βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ, ςτην Βικτώρια. Το Connect your city culture αποςκοπεύ ςτην εκπαύδευςη νϋων ανθρώπων με καλλιτεχνικϊ μϋςα και
διεπιςτημονικϊ καλλιτεχνικϊ προγρϊμματα που ςυνδυϊζουν θϋατρο, χορό,
χοροθϋατρο, live μουςικϊ ςυγκροτόματα, φωτογραφύα και οπτικϋσ εγκαταςτϊςεισ.
 To CONNECT YOUR CITY εύναι ϋνα πιςτοποιημϋνο κϋντρο ςτη μη-τυπικό εκπαύδευςη,
το οπούο ςχεδιϊζει και υλοποιεύ προγρϊμματα μϋςω των οπούων τα ϊτομα
ενθαρρύνονται να δρουν ωσ ενεργού πολύτεσ. Η ςύνδεςη με το Ϋργο Go Up εύναι ότι η
πιλοτικό δοκιμό των παρεχόμενων εργαλεύων θα οργανωθεύ ςτο Connect Your City,
από ειδικούσ-εκπαιδευτϋσ, οι οπούοι θα εφαρμόςουν αυτϊ τα εργαλεύα ςε ϋνα
πραγματικό πλαύςιο πρόςωπο με πρόςωπο. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλύζουμε τη
βιωςιμότητα και τη χρηςιμοπούηςη των εργαλεύων, για να ελϋγξουμε την εγκυρότητα
και την αξιοπιςτύα τουσ.

Προτϊςεισ
Τα βαςικϊ ςημεύα ςχετικϊ με αυτό την Εκπαιδευτικό Ενότητα εύναι:


Η ψυχικό ανθεκτικότητα εύναι ϋνα χαρακτηριςτικό τησ προςωπικότητασ·
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Κϊποιοι ϊνθρωποι αντιμετωπύζουν τισ αγχωτικϋσ καταςτϊςεισ καλύτερα ςε ςχϋςη με
ϊλλουσ, κυρύωσ επειδό εύναι ψυχικϊ ανθεκτικότεροι·
Ο κύριοσ ςτόχοσ για τουσ δικαιούχουσ εύναι αντιμετωπύζουν τισ δυςκολύεσ.
Επύδειξη θεατρικών τεχνικών, όπωσ η δραματοθεραπεύα ό το ψυχόδραμα, για την
ενδυνϊμωςη των ικανοτότων των δικαιούχων.
Προςαρμογό των εργαλεύων ςε πλαύςια κατϊρτιςησ, για προςϋγγιςη των δικαιούχων και
ενδυνϊμωςη τησ ψυχικόσ τουσ ανθεκτικότητασ.
Το νόημα και η ςημαςύα τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ εύναι ϋνα πολύ ευαύςθητο ζότημα
και οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να εύναι πολύ προςεκτικού ςτον τρόπο με τον οπούο θα
εφαρμόςουν αυτϋσ τισ μεθοδολογύεσ ςτα πλαύςιϊ τουσ.

Γλωςςϊριο
Ψυχικό ανθεκτικότητα: Η ψυχικό ανθεκτικότητα ςημαύνει την ικανότητα να
ανακϊμπτουμε γρόγορα από τισ δυςκολύεσ.
Μεθοδολογύα: Μεθοδολογύα εύναι η ςυςτηματικό, θεωρητικό ανϊλυςη των μεθόδων που
εφαρμόζονται ςε ϋνα πεδύο ςπουδών.
Το θϋατρο ωσ ςυμβουλευτικό προςϋγγιςη: Θεατρικϋσ μϋθοδοι και τεχνικϋσ που ϋχουν
ςτόχο την προςϋγγιςη των ατόμων για να διερευνόςουν τα βαθύτερα ςυναιςθόματϊ
τουσ και να βελτιώςουν την ψυχικό τουσ ανθεκτικότητα.

Για περαιτϋρω ανϊγνωςη
https://positivepsychology.com/drama-therapy/
https://www.barrywinbolt.com/resilience-at-work/
https://psychcentral.com/lib/what-is-resilience/

Βιβλιογραφικϋσ Αναφορϋσ
Drama Therapy: Essential Techniques, Activities & Exercises + Courses. (2018, May 11). Retrieved from https://positivepsychology.com/drama-therapy/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βελτύωςη των διαπολιτιςμικών ικανοτότων μϋςω του θεϊτρου

Ειςαγωγό
Στόχοσ αυτόσ τησ Ενότητασ εύναι η κατανόηςη και η εκτύμηςη τησ πολυπολιτιςμικότητασ
ωσ μύασ πηγόσ εμπλουτιςμού και του θεϊτρου ωσ ενόσ καινοτόμου παιδαγωγικού
εργαλεύου για τη βελτύωςη των διαπολιτιςμικών ικανοτότων των προςφύγων και των
αιτούντων αςύλου.
Θϋλουμε να υποςτηρύξουμε τουσ μαθητϋσ για να ερμηνεύουν τισ υποθϋςεισ, τισ
προκαθοριςμϋνεσ αντιλόψεισ, τα ςτερεότυπα, τισ προκαταλόψεισ και τισ εμφανεύσ και
ςυγκεκαλυμϋνεσ διακρύςεισ τισ δικϋσ τουσ και εκεύνεσ των ϊλλων ανθρώπων. Επύςησ, για
να εφαρμόζουν διαπολιτιςμικό προςϋγγιςη ςτισ ςτρατηγικϋσ παιδαγωγικού δρϊματοσ
για να βοηθούν τουσ μαθητϋσ να μϊθουν από το θϋατρο και μϋςω του θεϊτρου για
ϊλλουσ ανθρώπουσ διαφορετικών πολιτιςμικών αποχρώςεων με μύα ποικιλύα
προοπτικών.
Μύα πρόχειρη ματιϊ ςτο ςύγχρονο και ευρϋωσ χρηςιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό
καταδεικνύει μύα ςοβαρό ϋλλειψη υποςτόριξησ για την επύτευξη τησ διαπολιτιςμικόσ
ικανότητασ. Το διδακτικό υλικό δύνει ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη των επικοινωνιακών
γλωςςικών δεξιοτότων, αλλϊ η διαπολιτιςμικό πτυχό τησ επικοινωνύασ παραγκωνύζεται.
Τα πολιτιςμικϊ ζητόματα περιορύζονται ςε πραγματολογικϊ ςτοιχεύα για τουσ
πολιτιςμούσ των γλωςςών-ςτόχων. Ϋτςι, ςαφώσ υπϊρχει μύα ανϊγκη διευθϋτηςησ του
ζητόματοσ του πώσ να εκπληρωθεύ ο ςτόχοσ τησ επύτευξησ τησ διαπολιτιςμικόσ
επικοινωνιακόσ ικανότητασ, εύτε ςυνδϋεται εύτε όχι με τη γλωςςικό διδαςκαλύα, και αυτό
η ενότητα επιχειρεύ να βρει μύα πιθανό απϊντηςη μϋςω των τεχνικών του θεϊτρου.

Παιδαγωγικϋσ Μεθοδολογύεσ και Προςεγγύςεισ
Διαφορετικού πολιτιςμού παρϊγουν διαφορετικούσ τύπουσ ςυμπεριφορϊσ. Πολιτιςμικϋσ
διαφορϋσ εκδηλώνονται ςτη ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων και τα πρότυπα επικοινωνύασ
ποικύλλουν μεταξύ των πολιτιςμών όπωσ και ςτο εςωτερικό των πολιτιςμών. Η
διαπολιτιςμικό επικοινωνύα λαμβϊνει χώρα όταν ϊνθρωποι από διαφορετικϊ
πολιτιςμικϊ υπόβαθρα προβαύνουν ςε επικοινωνύα. Συχνϊ η γλώςςα που
χρηςιμοποιεύται δεν εύναι η μητρικό γλώςςα για τουλϊχιςτον ϋναν από τουσ ομιλητϋσ.
Μύα κοινό γλώςςα από μόνη τησ δεν επαρκεύ για να διατηρηθεύ αμοιβαύα επικοινωνύα και
ακριβόσ αποκωδικοπούηςη των ςκοπούμενων μηνυμϊτων. Στη διαπολιτιςμικό
επικοινωνύα όπου το ςυγκεύμενο τησ επικοινωνύασ δεν εύναι η μητρικό γλώςςα των
ομιλητών, αυτό πρϋπει να ληφθεύ υπόψη.
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Οι ϊνθρωποι ςυνόθωσ δεν ςυνειδητοποιούν πόςο επηρεϊζεται η καθημερινό τουσ ζωό
από ϊγραφουσ κανόνεσ που αυτομϊτωσ γύνονται αποδεκτού και εφαρμόζονται εντόσ τησ
κοινωνικόσ τουσ τϊξησ, τησ γειτονιϊσ τουσ, τησ χώρασ τουσ. Απλώσ τεύνουν να τουσ
θεωρούν δεδομϋνουσ, αλλϊ επύςησ κϊνουν ςυχνϊ τη λανθαςμϋνη υπόθεςη ότι όλοι
λειτουργούν ςτα πλαύςια του ύδιου ςυςτόματοσ πολιτιςμικών κανόνων. Συχνϊ οι
ϊνθρωποι ςυνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να ερμηνεύςουν επαρκώσ τουσ ϊλλουσ
ανθρώπουσ μόνο όταν απομακρυνθούν από τη δικό τουσ κοινωνύα και ϋρθουν ςε επαφό
με ϋναν διαφορετικό πολιτιςμό.
Η ϋλλειψη κατανόηςησ του ξϋνου περιβϊλλοντοσ πιθανόν να οδηγόςει ϋνα ϊτομο να
βιώςει κϊτι που ςυχνϊ αποκαλεύται «πολιτιςμικό ςοκ» ό «πολιτιςμικό ϊγχοσ». Ακόμα και
αν το ϊτομο γνωρύζει τισ προφανϋςτερεσ εκδηλώςεισ, όπωσ τη γλώςςα και τα ϋθιμα, του
περιβϊλλοντοσ πολιτιςμού, δεν εύναι πιθανό να καταλϊβει τισ αξύεσ που διαπνϋουν αυτό
την κοινωνικό ςυμπεριφορϊ. Ο επιςκϋπτησ θα πρϋπει να μϊθει πώσ γύνεται το
παραμικρό από την αρχό. Τα επακόλουθα ςυναιςθόματα εύναι θλύψη, ανικανότητα και
εχθρότητα απϋναντι ςτο νϋο περιβϊλλον.
Οι ςύγχρονεσ προςεγγύςεισ ςτη διαπολιτιςμικό επικοινωνύα γενικώσ εμπύπτουν ςε δύο
κατηγορύεσ: πολιτιςμικϊ ειδικϋσ και πολιτιςμικϊ γενικϋσ. Οι πολιτιςμικϊ ειδικϋσ
προςεγγύςεισ εςτιϊζουν ςτη διαμεςολϊβηςη μεταξύ δύο ςυγκεκριμϋνων πολιτιςμών,
ςυνόθωσ του πολιτιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ και ενόσ ϊλλου πολιτιςμού. Στη
διδαςκαλύα ξϋνων γλωςςών, μύα πολιτιςμικϊ ειδικό προςϋγγιςη ςημαύνει ότι ο ςτόχοσ
εύναι η διαμεςολϊβηςη μεταξύ του πολιτιςμού τησ μητρικόσ γλώςςασ και του πολιτιςμού
τησ γλώςςασ-ςτόχου. Οι πολιτιςμικϊ γενικϋσ προςεγγύςεισ αποβλϋπουν ςε
επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ που εύναι εφαρμόςιμεσ ςε κϊθε διαπολιτιςμικό κατϊςταςη
ανεξαρτότωσ των μητρικών γλωςςών ό πολιτιςμών των ςυνομιλητών.
Υπϊρχει ποικιλύα ςτην εςτύαςη διαφορετικών μοντϋλων διδαςκαλύασ τησ
διαπολιτιςμικόσ ικανότητασ. Οι Byram (1991) και Seelye (1993) εξετϊζουν τη διδαςκαλύα
τησ διαπολιτιςμικόσ επικοινωνύασ ςτο πλαύςιο τησ διδαςκαλύασ ξϋνων γλωςςών. Ϊλλοι,
όπωσ οι Hofstede (1991) και Bennett (1998) επικεντρώνονται ςυγκεκριμϋνα ςτη
διαπολιτιςμικό επικοινωνύα.
Σο μοντϋλο του Hofstede
Ο Hofstede (1991) διατεύνεται ότι η διαπολιτιςμικό ικανότητα χτύζεται ςε τρύα ςτϊδια:
επύγνωςη, γνώςεισ και δεξιότητεσ. Πρώτα οι μαθητϋσ πρϋπει να αναγνωρύζουν ότι η δικό
τουσ ςυμπεριφορϊ επηρεϊζεται από τον πολιτιςμό του οπούου ϋχουν γύνει μϋροσ
μεγαλώνοντασ ςε μύα ςυγκεκριμϋνη κοινωνύα και ότι οι ϊλλοι εύναι με τον ύδιο ακριβώσ
τρόπο επηρεαςμϋνοι διαφορετικϊ από τουσ διαφορετικούσ πολιτιςμούσ μϋςα ςτουσ
οπούουσ μεγϊλωςαν. Δεύτερον, πρϋπει να μϊθουν για τον ςυγκεκριμϋνο πολιτιςμό με
τον οπούο πρόκειται να αλληλοεπιδρϊςουν. Χρειϊζεται να μϊθουν τη γλώςςα και θα
πρϋπει να αποκτόςουν γνώςεισ για τισ εμφανεύσ πολιτιςμικϋσ εκδηλώςεισ και τισ βαςικϋσ
διαφορϋσ ςτισ υποκεύμενεσ αξύεσ του πολιτιςμού-ςτόχου και του δικού τουσ πολιτιςμού.
Με τον όρο «πολιτιςμικϋσ εκδηλώςεισ» ο Hofstede εννοεύ τα ϋθιμα και επύςησ τουσ
όρωεσ, πραγματικούσ ό φανταςτικούσ, οι οπούοι θεωρούνται ότι διαθϋτουν
χαρακτηριςτικϊ που εκτιμώνται. Τρύτον, οι μαθητϋσ πρϋπει να εφαρμόζουν τισ γνώςεισ
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του πολιτιςμού-ςτόχου και να τισ θϋτουν ςε εφαρμογό ςτο περιβϊλλον του πολιτιςμούςτόχου.

Σο μοντϋλο του Byram
Η διδαςκαλύα τησ πολιτιςμικόσ επύγνωςησ επικεντρώνεται ςτη μεταμόρφωςη τησ
μονοπολιτιςμικόσ επύγνωςησ ςε διαπολιτιςμικό επύγνωςη, δηλαδό ςτο να γύνουν οι
ςπουδαςτϋσ διαπολιτιςμικϊ ικανού. Το αποτϋλεςμα θα πρϋπει να εύναι μύα αλλαγό ςτισ
«ςτϊςεισ και αντιλόψεισ» των ςπουδαςτών και μύα «τροποπούηςη των ειδικών
πολιτιςμικϊ ςχημϊτων» (Byram 1991:24).
Στο μοντϋλο του Byram η εκμϊθηςη τησ γλώςςασ και η πολιτιςμικό επύγνωςη
ςυνενώνονται ςτην ϊμεςη πολιτιςμικό εμπειρύα που εύναι διαθϋςιμη ςτουσ ςπουδαςτϋσ
όταν ταξιδεύουν ςτο εξωτερικό. Η εμπειρύα προςφϋρει ςτουσ ςπουδαςτϋσ μύα ευκαιρύα
να δοκιμϊςουν ςτην πραγματικότητα τισ γλωςςικϋσ και πολιτιςμικϋσ γνώςεισ που ϋχουν
μϊθει. Αυτό δεν ςημαύνει, ωςτόςο, ότι η μϊθηςη πρϋπει να γύνει ςε ϋνα περιβϊλλον ξϋνου
πολιτιςμού. Ο Byram πιςτεύει ότι η ύδια διαδικαςύα τροποπούηςησ ςχημϊτων που
ςυμβαύνει όταν οι ςπουδαςτϋσ χρηςιμοποιούν την ξϋνη γλώςςα για να αντιμετωπύζουν
νϋεσ εμπειρύεσ μπορεύ να επιτευχθεύ ςτην τϊξη, αν πτυχϋσ του ξϋνου πολιτιςμού
διδϊςκονται ςε αυτό την ξϋνη γλώςςα, παρϊ μϋςω μύασ διαδικαςύασ γλωςςικόσ
εμβϊπτιςησ. Ο Byram δύνει ϋμφαςη ςτη ςημαςύα ςυμμετοχόσ των ςπουδαςτών ςε μύα
δομημϋνη διαδικαςύα μϊθηςησ η οπούα προετοιμϊζεται εκ των προτϋρων και ςτη
ςυνϋχεια αναλύεται μϋςω διδαςκαλύασ πολιτιςμικόσ επύγνωςησ.
Σο μοντϋλο του Bennett
Η προςϋγγιςη τησ κατϊρτιςησ ςτη διαπολιτιςμικό επικοινωνύα από τον Bennett (1999)
επικεντρώνεται ςτην ανϊπτυξη του εθνοςχετικιςμού. Ο Bennett (1999:197-207)
ςυςχετύζει την εθνοκεντρικό αντύληψη με το ςυναύςθημα τησ ςυμπϊθειασ. Ιςχυρύζεται
ότι με τη ςυμπϊθεια οι ϊνθρωποι προςπαθούν να φανταςτούν το πώσ οι ύδιοι θα
αιςθϊνονταν αν ϋρχονταν αντιμϋτωποι με την ύδια κατϊςταςη όπωσ το ϊλλο ϊτομο. Σε
αντύθεςη με αυτό ϋρχεται η ενςυναύςθηςη, με την οπούα κϊποιοσ προςπαθεύ να
καταλϊβει πώσ αιςθϊνονται ϊλλοι ϊνθρωποι ςτην κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται. Ο
Bennett (p.208) διατεύνεται ότι η ενςυναύςθηςη θα μπορούςε να λύςει τϋτοια
προβλόματα ςτη διαπολιτιςμικό επικοινωνύα τα οπούα εύναι το αποτϋλεςμα τησ
αδικαιολόγητησ προώπόθεςησ τησ ομοιότητασ. Ο Bennett (1999) παρουςιϊζει μύα
μαθηςιακό διαδικαςύα που εμπλϋκει τον μαθητό ςε μύα δημιουργικό εμπειρύα. Ο Bennett
(1999:209-212) προτεύνει ϋνα μοντϋλο ϋξι βημϊτων για την ανϊπτυξη δεξιοτότων
ενςυναύςθηςησ. Τα βόματα που πρϋπει να γύνουν εύναι: 1) Να προώποθϋτουμε Διαφορϊ,
2) Να γνωρύζουμε τον εαυτό μασ, 3) Να διακόπτουμε προςωρινϊ τον εαυτό μασ, 4) Να
επιτρϋπουμε την Καθοδηγούμενη Φανταςύα, 5) να επιτρϋπουμε την Ενςυναιςθητικό
εμπειρύα, και 6) Να επανα-καθορύςουμε τον Εαυτό μασ. Πρώτα, οι μαθητϋσ πρϋπει να
αποδεχτούν την ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών πραγματικοτότων και να
ςυμβιβαςτούν με το γεγονόσ ότι υπό διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ μπορεύ να διϋθεταν
διαφορετικό οπτικό για τον κόςμο. Δεύτερον, πρϋπει να καθορύςουν με ςαφόνεια τη
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δικό τουσ ταυτότητα αποκτώντασ επύγνωςη των αξιών, των υποθϋςεων και των
πεποιθόςεων εντόσ του δικού τουσ πολιτιςμού. Τρύτον οι ςπουδαςτϋσ επεκτεύνουν τα
πρότυπα ςκϋψησ πϋρα από το ςυναύςθημα ςτην κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται.
Τϋταρτον, οι ςπουδαςτϋσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςουν τη διευρυμϋνη τουσ επύγνωςη για
να φανταςτούν καταςτϊςεισ που δε θα εύχαν φυςιολογικϊ. Πρϋπει να ςυμμετϋχουν
νοερϊ ςτην εμπειρύα ενόσ ςυγκεκριμϋνου ϊλλου ατόμου, όπωσ κϊποιοσ θα βύωνε μύα
κατϊςταςη ςαν να υποδυόταν ϋναν χαρακτόρα ςε ϋνα θεατρικό ϋργο. Πϋμπτο, οι
ςπουδαςτϋσ πρϋπει να επιτρϋψουν ςτουσ εαυτούσ τουσ να βιώςουν ενςυναιςθητικϊ
αυτό το ϊλλο ϊτομο ςαν να όταν αυτό το ϊτομο, να ζόςουν για μύα ςτιγμό ςαν αυτό το
ϊλλο ϊτομο και να βιώςουν τα ςυναιςθόματα αυτού του ατόμου ςε οποιαδόποτε
κατϊςταςη βρύςκεται. Τϋλοσ, οι ςπουδαςτϋσ πρϋπει να ανα-δημιουργόςουν τη δικό τουσ
αύςθηςη του να εύναι χώρια από το ϊλλο ϊτομο που ϋχει διερευνηθεύ. Οι αυτοταυτότητεσ ςυνοψύζονται.

Καλϋσ Πρακτικϋσ



La Bien Pagá Espacio Escénico - Προγρϊμματα ςτισ ςκηνικϋσ τϋχνεσ
Οδηγόσ (για δημόςια ςχολεύα) για την ϊςκηςη διαπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ:

http://ligaeducacion.org/escuelasinterculturales/wp-content/uploads/2015/09/orientacionespara-la-practica-de-laeducacio-nintercultural.pdf

Προτϊςεισ
Το Εκπαιδευτικό Δρϊμα, Το Δρϊμα ςτην Εκπαύδευςη, το Δημιουργικό Δρϊμα, το
Αυτοςχϋδιο Δρϊμα και το Διαδικαςτικό Δρϊμα εύναι μόνο οριςμϋνοι από τουσ όρουσ που
χρηςιμοποιούνται για να υποδηλώςουν τισ διϊφορεσ μορφϋσ δραςτηριότητασ δρϊματοσ
όπου, ςυνόθωσ πϋραν του πεδύου εφαρμογόσ ενόσ ςυγκεκριμϋνου ςχολικού μαθόματοσ,
το δρϊμα χρηςιμοποιεύται για την επύτευξη εκπαιδευτικών ό διδακτικών ςτόχων (Laakso
1992:123). Υπϊρχουν δύο ςε κϊποιο βαθμό αλληλεπικαλυπτόμενοι κλϊδοι του
εκπαιδευτικού δρϊματοσ οι οπούοι διαφϋρουν ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τουσ. Η πρακτικό
που ςτοχεύει ςτην ενθϊρρυνςη τησ ανϊπτυξησ του ατόμου ωσ ςυνόλου, η οπούα ςυχνϊ
αςχολεύται με τισ αξύεσ και τισ ςτϊςεισ των ςπουδαςτών, μπορεύ να ειπωθεύ ότι ϋχει
εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ και η πρακτικό που ςτοχεύει ςτη διδαςκαλύα μύασ
ςυγκεκριμϋνησ δεξιότητασ ό θϋματοσ ςτο ϊτομο μπορεύ να ειπωθεύ ότι ϋχει διδακτικούσ
ςτόχουσ.

Γλωςςϊριο
Διαπολιτιςμικό Ικανότητα. Διαπολιτιςμικό ικανότητα εύναι ϋνα εύροσ γνωςτικών,
ςυναιςθηματικών και ςυμπεριφορικών δεξιοτότων που οδηγούν ςτην αποτελεςματικό
και κατϊλληλη επικοινωνύα με ανθρώπουσ από διαφορετικούσ πολιτιςμούσ.
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Δρϊμα εύναι ϋνασ γενικόσ όροσ που χρηςιμοποιεύται για να αναφερθούμε ςε μια ποικιλύα
πραγμϊτων. Το Oxford Advanced Learner’s Dictionary ορύζει το δρϊμα ωσ «μύα
παρϊςταςη για το θϋατρο, το ραδιόφωνο ό την τηλεόραςη», «την τϋχνη τησ ςυγγραφόσ
και τησ παρουςύαςόσ θεατρικών ϋργων», «μύα ςειρϊ από ςυναρπαςτικϋσ εκδηλώςεισ» ό
απλώσ «ενθουςιαςμό». Στο πεδύο τησ εκπαύδευςησ η λϋξη «δρϊμα» μπορεύ να
αναφϋρεται ςε μύα μορφό λογοτεχνύασ, ϋνα ςχολικό μϊθημα, μύα διδακτικό μϋθοδο ό μύα
ςειρϊ εκδηλώςεων.

Για Περαιτϋρω Ανϊγνωςη
Αποκρυπτογραφώντασ πολιτιςμικϋσ αποχρώςεισ: χρηςιμοποιώντασ τεχνικϋσ δρϊματοσ
από το θϋατρο των καταπιεςμϋνων για την ενδυνϊμωςη τησ διαπολιτιςμικόσ
επικοινωνύασ ςε ςπουδαςτϋσ κοινωνικόσ εργαςύασ:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2019.1597039?scroll=top&needAcce
ss=true

Προσ μύα Τοπογραφύα του Διαπολιτιςμικού Θεϊτρου
https://scholarworks.umass.edu

Βιβλιογραφικϋσ Αναφορϋσ
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3827/Szuba,%20A.%204584600.pdf?seq
uence=1
https://ag.purdue.edu/ipia/Documents/International%20Extension%20Curriculum/1.2.S2.pdf

20

ON

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1: Τεχνικϋσ θεϊτρου για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
ανθεκτικότητασ και την ενδυνϊμωςη προςφύγων και αιτούντων αςύλου:
Καλλιϋργεια κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων

Ειςαγωγό
Η ενότητα αυτό ςτοχεύει ακριβώσ να καλλιεργόςει μϋςω τεχνικών θεϊτρου τισ
κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ δεξιότητεσ των προςφύγων και αιτούντων αςύλου, να τουσ
βοηθόςει για να χτύζουν καλϋσ ςχϋςεισ με ϊλλουσ ανθρώπουσ και να ςυμμετϋχουν ςτην
κοινωνικό ζωό.
Η ενότητα περιϋχει πληροφορύεσ για τισ κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ δεξιότητεσ και
καλύπτει διαφορετικϋσ μεθοδολογύεσ, δραςτηριότητεσ και εργαλεύα για να βελτιώςει
αυτϋσ τισ δεξιότητεσ χρηςιμοποιώντασ τισ τεχνικϋσ του θεϊτρου, όπωσ το παιχνύδι
ρόλων, οι διαδραςτικού διϊλογοι κλπ.
Εύναι απαραύτητο να αντιμετωπιςτεύ, γιατύ οι πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ αςύλου
χρειϊζεται να ςυμμετϋχουν ςτην κοινωνικό ζωό και να επικοινωνούν ςτην κοινωνύα. Η
χρόςη των τεχνικών θεϊτρου θα τουσ βοηθόςει για να ϋχουν καλύτερη πνευματικό και
ψυχικό υγεύα και για να ϋχουν επύςησ καλύτερεσ δεξιότητεσ επικοινωνύασ, οι οπούεσ θα
ενιςχύςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτην κοινωνικό ζωό.
Η καλλιϋργεια των κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων των προςφύγων και των
αιτούντων αςύλου, οι οπούοι προϋρχονται από διαφορετικούσ πολιτιςμούσ και μιλούν
διαφορετικϋσ γλώςςεσ, μϋςω τεχνικών θεϊτρου εύναι το κύριο πρόβλημα ςχετικϊ με
αυτό την ενότητα.
Οι δεξιότητεσ επικοινωνύασ, οι οπούεσ εύναι πολύ ςημαντικϋσ για την ομϊδα-ςτόχο,
αποςκοπούν κυρύωσ ςτη λεκτικό επικοινωνύα. Αντιθϋτωσ, ςτην ενότητα αυτό ςτόχοσ
εύναι οι κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ δεξιότητεσ να βελτιωθούν μϋςω τεχνικών θεϊτρου
αλλϊ καθώσ δε θα μπορούςαν όλα τα μϋλη τησ ομϊδασ-ςτόχου να γνωρύζουν τη γλώςςα
τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν μεταναςτεύςει, η κατϊρτιςη θα πρϋπει να καθοριςτεύ βϊςει
πρακτικών εφαρμογών και κυρύωσ μη-λεκτικών τεχνικών. Με την ϋννοια τησ αποδοχόσ
των διαφορετικών οπτικών γωνιών, καθορύζεται επύςησ από τον τρόπο δημιουργύασ τησ
ενςυναύςθηςησ, κϊτι που εύναι επύςησ δύςκολο να ενιςχυθεύ από μη-λεκτικϋσ τεχνικϋσ
κατϊρτιςησ.

Παιδαγωγικϋσ Μεθοδολογύεσ και Προςεγγύςεισ
Μεθοδολογύα εύναι μύα επιςτημονικό διαδικαςύα που ςτοχεύει ςτην αναγνώριςη του πιο
κατϊλληλου ςυνόλου μεθόδων για τη διεξαγωγό ερευνών και την ανϊλυςη ζητημϊτων,
με ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα όπωσ παρϊδειγμα, θεωρητικό μοντϋλο, φϊςεισ και τεχνικϋσ.
Μύα Μεθοδολογύα δεν παρϋχει λύςεισ, αλλϊ προςφϋρει τα θεωρητικϊ όργανα για να
καταλϊβουμε πώσ μύα μϋθοδοσ, ϋνα ςύνολο μεθόδων ό οι αποκαλούμενεσ «ϊριςτεσ
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πρακτικϋσ» ςυνϊδουν με ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςυγκεύμενο ςτο οπούο μπορούν να
υλοποιηθούν.
Μπορεύ επύςησ να οριςτεύ ωσ εξόσ:
- «Η ανϊλυςη των αρχών των μεθόδων, των κανόνων και αξιωμϊτων που εφαρμόζονται
από ϋναν κλϊδο»·
- «Η ςυςτηματικό μελϋτη των μεθόδων που εφαρμόζονται, μπορούν να εφαρμοςτούν ό
ϋχουν εφαρμοςτεύ εντόσ ενόσ κλϊδου»· «η μελϋτη ό η περιγραφό των μεθόδων».
(Ανακτόθηκε από: https://www.definitions.net/definition/Methodology)
Εύναι καινοτόμο ό ςυμπληρωματικό προσ τισ ϊλλεσ μεθοδολογύεσ/προςεγγύςεισ, γιατύ
ενώ χρηςιμοποιεύ τισ τεχνικϋσ θεϊτρου για την καλλιϋργεια των κοινωνικών και
προςωπικών δεξιοτότων των προςφύγων και των μεταναςτών, οι κύριεσ μεθοδολογύεσ
εύναι μη-λεκτικϋσ όπωσ η χρόςη τησ γλώςςασ του ςώματοσ για να αποφευχθεύ το
γλωςςικό πρόβλημα και επύςησ οι τεχνικϋσ θεϊτρου χρηςιμοποιούνται για να παρϋχουν
την ψυχικό ανθεκτικότητα των μελών τησ ομϊδασ-ςτόχου.
Η καλλιϋργεια κοινωνικών δεξιοτότων (SST) εύναι ϋνασ τύποσ ςυμπεριφορικόσ θεραπεύασ
που χρηςιμοποιεύται για να βελτιώςει τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ ςε ανθρώπουσ με
ψυχικϋσ διαταραχϋσ ό αναπτυξιακϋσ δυςκολύεσ. Η SST μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από
καθηγητϋσ, ψυχαναλυτϋσ ό ϊλλουσ επαγγελματύεσ για να βοηθόςει τα ϊτομα με
διαταραχϋσ ϊγχουσ, διαταραχϋσ διϊθεςησ, διαταραχϋσ προςωπικότητασ και ϊλλεσ
διαγνώςεισ. Προώποθϋτει την ικανότητα επικοινωνύασ, επύλυςησ προβλημϊτων, λόψησ
αποφϊςεων, αυτο-διαχεύριςησ, και ελϋγχου ςχϋςεων με φύλουσ και ϊλλουσ. Οι
κοινωνικϋσ δεξιότητεσ εύναι μύα επύκτητη δεξιότητα, και εύναι κϊτι παραπϊνω από το να
ϋχουμε απλώσ καλούσ τρόπουσ. Οι κοινωνικϋσ δεξιότητεσ μαθαύνονται από τη γϋννηςη
και πρϋπει να τισ μϊθει κϊποιοσ από τουσ ϊλλουσ. Οι κοινωνικϋσ δεξιότητεσ τυπικϊ
μαθαύνονται ξεκινώντασ από μύα νεαρό ηλικύα, αλλϊ δεν μπορούν όλοι οι ϊνθρωποι να
αποκτόςουν ςωςτϊ αυτϋσ τισ δεξιότητεσ. ... Με εξϊςκηςη και αποφαςιςτικότητα, οι
ενόλικεσ μπορούν να αποκτόςουν κοινωνικϋσ δεξιότητεσ αλληλοεπιδρώντασ με
ανθρώπουσ γύρω τουσ. Οι δραςτηριότητεσ και τα εργαλεύα που βρύςκονται εντόσ των
μεθοδολογιών και των προςεγγύςεων τησ ενότητασ θα βοηθόςουν τη βελτύωςη των
κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων.
(Ανακτόθηκε
από:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKE
wisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576)

Καλϋσ Πρακτικϋσ
 Κοινωνικό Υπηρεςύα και Πρόςφυγεσ
 Περιϋχει πληροφορύεσ για κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ για πρόςφυγεσ που επηρεϊζουν τουσ
ανθρώπουσ ςτην επύτευξη ενόσ αποτελεςματικού επιπϋδου ψυχοκοινωνικόσ λειτουργύασ
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και επιρροόσ των κοινωνικών αλλαγών που βελτιώνουν την ευημερύα για όλουσ τουσ
ανθρώπουσ.
 Οι κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ για πρόςφυγεσ εςτιϊζουν ςτην αυτϊρκεια, την ικανότητα να
επιλύουν επεύγοντα προβλόματα που αντιμετωπύζουν, και, παρϊλληλα, να αναπτύςςουν
δεξιότητεσ για να χτύζουν μύα αύςθηςη αςφϊλειασ.
 Ο Levine υποςτόριξε ότι το επϊγγελμα τησ κοινωνικόσ εργαςύασ μπορεύ να λειτουργόςει
ςε τρύα διαφορετικϊ επύπεδα για τουσ αιτούντεσ αςύλου και τουσ πρόςφυγεσ.
Περιγρϊφοντασ αυτούσ τουσ χώρουσ ωσ μικρ0-, μεςο- και μακρο- επύπεδα, ο Levine
επεςόμανε ότι η παρϋμβαςη τησ κοινωνικόσ υπηρεςύασ ςτο μικρο-επύπεδο εςτιϊζει ςτην
αύξηςη των ςυμμετοχικών ςυμπεριφορών των αιτούντων αςύλου και των προςφύγων,
αποκομύζοντασ δεξιότητεσ των αιτούντων και δημιουργώντασ αυτϊρκεια. Στο μεςοεπύπεδο, η παρϋμβαςη κοινωνικόσ εργαςύασ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να αναπτύξει
ςυλλογικϋσ δεξιότητεσ επύλυςησ προβλημϊτων, για να εξομαλύνει τισ ςυναιςθηματικϋσ
αντιδρϊςεισ, για να αποκομύςει αποτελεςματικότητα, να ελϋγξει μηχανιςμούσ και να
δεύξει οργανωτικϋσ ςυμπεριφορϋσ χρηςιμοποιώντασ ομαδικϊ ϋργα. Στο μακρο-επύπεδο,
ϋχει υποςτηριχθεύ ότι ο ρόλοσ των κοινωνικών υπηρεςιών για αιτούντεσ αςύλου και
πρόςφυγεσ ςτα πεδύα τησ οικονομύασ, τησ ψυχοκοινωνικόσ εκπαύδευςησ και υγεύασ δεν
μπορεύ να επιτευχθεύ, για να γύνουν ϋρευνεσ, για να ςυνειςφϋρουν ςτη δημιουργύα
πολιτικών που να αφορούν αυτούσ τουσ αιτούντεσ και για να οργανώςουν τισ κοινότητεσ
προσ όφελόσ τουσ.
(Ανακτόθηκε από: http://multeci.net/?p=27)

Προτϊςεισ
Τα ςημεύα ςχετικϊ με αυτό την Εκπαιδευτικό Ενότητα που θα πρϋπει να τονιςτούν εύναι:
-

Αναγνώριςη των κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων
Ανϊπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτότων για ενύςχυςη τησ αλληλεπύδραςησ με ϊλλουσ
Εφαρμογό διαφορετικών τεχνικών θεϊτρου για ςυμμετοχό ςτην κοινωνικό ζωό
Μϋςω τεχνικών θεϊτρου, να βοηθιούνται τα μϋλη τησ ομϊδασ-ςτόχου για να ϋχουν
καλύτερη ψυχικό υγεύα γενικώσ και για να γύνουν κοινωνικϊ ικανότερα, να ϋχουν
αυτοπεπούθηςη.

Γλωςςϊριο
Ήπιεσ δεξιότητεσ: Οι όπιεσ δεξιότητεσ εύναι ϋνασ ςυνδυαςμόσ κοινωνικότητασ,
κοινωνικών δεξιοτότων, επικοινωνιακών δεξιοτότων, γνωριςμϊτων του χαρακτόρα ό
τησ προςωπικότητασ, ςτϊςεων, χαρακτηριςτικών γνωριςμϊτων ςταδιοδρομύασ,
δεικτών κοινωνικόσ νοημοςύνησ και ςυναιςθηματικόσ νοημοςύνησ, μεταξύ ϊλλων, που
επιτρϋπουν ςτουσ ανθρώπουσ να κινούνται ςτο περιβϊλλον τουσ, να εργϊζονται καλϊ με
ϊλλουσ, να αποδύδουν καλϊ και να επιτυγχϊνουν.
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Κοινωνικϋσ Δεξιότητεσ: Κοινωνικϋσ δεξιότητεσ εύναι οι δεξιότητεσ που χρηςιμοποιούμε
για να επικοινωνόςουμε και να αλληλοεπιδρϊςουμε μεταξύ μασ, τόςο λεκτικϊ όςο και
μη λεκτικϊ, μϋςω χειρονομιών, τησ γλώςςασ του ςώματοσ και τησ προςωπικόσ μασ
εμφϊνιςησ. Τα ανθρώπινα όντα εύμαςτε κοινωνικϊ πλϊςματα και ϋχουμε αναπτύξει
πολλούσ τρόπουσ για να μεταδύδουμε τα μηνύματα, τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματϊ
μασ ςτουσ ϊλλουσ.
(Ανακτήθηκε από: https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html)
Προςωπικϋσ Δεξιότητεσ: Δεξιότητα εύναι η ικανότητα να κϊνουμε κϊτι καλϊ, μύα
οριςμϋνη ικανότητα ό ευχϋρεια. Οι δεξιότητεσ τυπικϊ αποκτώνται ό αναπτύςςονται
μϋςω ϊμεςων εμπειριών και κατϊρτιςησ, και μπορεύ να απαιτούν ςυνεχό προςπϊθεια.
Επομϋνωσ, οι προςωπικϋσ δεξιότητεσ εύναι απλώσ εκεύνεσ οι δεξιότητεσ που διαθϋτεισ και
θεωρεύσ ωσ τα δυνατϊ ςου ςημεύα. Εκεύνοι που ϋχουν ιςχυρϋσ προςωπικϋσ δεξιότητεσ
μπορούν να μεταδύδουν ιδϋεσ με ςαφόνεια και να ακούν καλϊ τουσ ϊλλουσ.

Για Περαιτϋρω Ανϊγνωςη
https://www.jobs.ie/job-talk/personal-skills/
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-skills.html
https://www.skillsyouneed.com/general/soft-skills.html

Βιβλιογραφικϋσ Αναφορϋσ
https://www.definitions.net/definition/Methodology)
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKE
wisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576)
http://multeci.net/?p=27
https://en.wikipedia.org › wiki › Soft_skills
https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJM3IUwnI5PUajeJUMXoaq953H6w%3A157
4338945587&ei=gYHWXaG_I7OFhbIP1eWkuAE&q=personal+skills&oq=personal+skills&gs_l
=psy-ab.1.0.35i39j0l2j0i203l7.3857.3857..9460...0.2..0.132.132.0j1......0....1..gwswiz.......0i71.zixp2PE0XEs
https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills)

24

ON

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2: Τεχνικϋσ θεϊτρου για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ
ανθεκτικότητασ και την ενδυνϊμωςη προςφύγων και αιτούντων αςύλου:
Τεχνικϋσ του Θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων

Ειςαγωγό
Η ενότητα αποβλϋπει να παρουςιϊςει την ιςτορύα του θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων (ΘΚ)
και να προςφϋρει οριςμϋνα θεατρικϊ παιχνύδια για να αναπτυχθούν με μετανϊςτεσ,
πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου, για κοινωνικό μεταςχηματιςμό μϋςω τεχνικών του
ΘΚ.
Παρουςιϊζει χρόςιμεσ πληροφορύεσ για το ϋργο του Βραζιλιϊνου θεατρικού ςυγγραφϋα
Augusto Boal ςτο πϋραςμα των ετών και μύα ςύντομη αναφορϊ ςτον Paulo Freire, με την
παιδαγωγικό των Καταπιεςμϋνων, καθώσ ςυνδϋεται πολύ ςτενϊ. Οι τεχνικϋσ αυτόσ τησ
ενότητασ θα επιτρϋψουν ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να κατανοόςουν ότι το θϋατρο των
Καταπιεςμϋνων εύναι μύα
επαναςτατικό μϋθοδοσ μεταςχηματιςμού τησ
πραγματικότητασ, αλλϊ και μύα πρϊξη.
Αυτόσ ο πόροσ ςχεδιϊςτηκε ςύμφωνα με τουσ ςτόχουσ του ϋργου. Τα περιεχόμενα και οι
ςυγγραφεύσ επιλϋχθηκαν λαμβϊνοντασ υπόψη τη δυνατότητα να ενδυναμωθούν οι
μετανϊςτεσ μϋςω του θεϊτρου και ιδιαύτερα μϋςω του ΘΚ. Από την ϊλλη πλευρϊ,
εξυπηρετεύ την καλύτερη κατανόηςη τησ μεθοδολογύασ.
Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ ενότητασ δύνονται οριςμϋνεσ αςκόςεισ και εξηγόςεισ για το
Θϋατρο τησ Εφημερύδασ, το Θϋατρο των Εικόνων, το Θεατρικό Φόρουμ, το Αόρατο
Θϋατρο, το Ουρϊνιο Τόξο τησ Επιθυμύασ και το Νομοθετικό Θϋατρο. Οι προτεινόμενεσ
αςκόςεισ βαςύζονται ςε μύα αιςθητικό προςϋγγιςη.
Βαςιςμϋνη ςτην εμπειρύα από τη ςύμπραξη του GO UP, τη δύναμη των μεταναςτών, των
προςφύγων και των αιτούντων αςύλου να αγωνύζονται για τα δικαιώματϊ τουσ, να
αναζητούν μύα καλύτερη κατϊςταςη ενϊντια ςε όλα τα εμπόδια, η ενότητα αυτό
παρουςιϊζει τρόπουσ μϋςω ενόσ αιςθητικού μονοπατιού για να δημιουργόςει μύα
παρϊςταςη θεατρικού φόρουμ, για να φτιϊξει μύα ϋκθεςη ζωγραφικόσ, για να χτύςει ϋνα
ϋργο βαςιςμϋνο ςτην ψυχικό τουσ ανθεκτικότητα και τον κοινωνικό διϊλογο που τουσ
επιτρϋπει να αγωνύζονται για τα δικαιώματϊ τουσ.

Παιδαγωγικϋσ Μεθοδολογύεσ και Προςεγγύςεισ
Όπωσ προτϊθηκε προηγουμϋνωσ ςτην ενότητα 4.1, μεθοδολογία είναι μία επιςτημονική
διαδικαςία, ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη του ΘΚ, η μεθοδολογύα εύναι μύα εν εξελύξει
διαδικαςύα με ανθρώπουσ που κανονικϊ δε θεωρούνται «επαγγελματύεσ». Η μϋθοδοσ
αυτό εύναι για τουσ καταπιεςμϋνουσ. Για αυτούσ που μπορεύ καν να μη διαβϊζουν ό
γρϊφουν. Στην προκεύμενη περύπτωςη, οι περιςςότεροι μετανϊςτεσ, αιτούντεσ αςύλου
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και πρόςφυγεσ δεν μπορούν αμϋςωσ να μιλόςουν και να γρϊψουν τη γλώςςα των
χωρών υποδοχόσ. Ωςτόςο καταφθϊνουν γεμϊτοι ικανότητεσ, ελπύδεσ και δυνατότητεσ.
Και όπωσ επιςημαύνει ο Boal, ο καθϋνασ εύναι ηθοποιόσ ςτη ζωό. Το θϋατρο εύναι η πρόβα
μασ για να ξεπερνϊμε τισ καταπιϋςεισ μασ.
Ωσ θεατρικό πρακτικό αποςκοπεύ να κϊνει κϊποιον/α να ςτοχαςτεύ για την
πραγματικότητϊ του/τησ, εκθϋτοντασ τον τρόπο με τον οπούο η ςυμπεριφορϊ του/τησ
προκύπτει από την αντύληψη/τισ αντιλόψεισ του/τησ και ςυνδϋεται με τισ ςχϋςεισ ιςχύοσ
ςτισ διαδικαςύεσ κυριαρχύασ και κοινωνικού αποκλειςμού. Η καινοτομύα τησ μεθόδου του
Boal όταν να βϊλει το κοινό ςε ϋναν ενεργό ρόλο. Τα παιχνύδια και οι αςκόςεισ εύναι η
βϊςη για να δημιουργηθεύ μύα παρϊςταςη. Η παρϊςταςη θεατρικού φόρουμ εύναι η
τεχνικό που ϋχει χρηςιμοποιηθεύ πιο πολύ, γιατύ μϋςω τησ παρϊςταςησ, δημιουργεύ
κανεύσ χώρουσ για διϊλογο ςτην κοινωνύα, για να προϊγει την ευαιςθητοπούηςη για
πολλαπλϊ κοινωνικϊ προβλόματα που επηρεϊζουν τουσ μετανϊςτεσ, τουσ πρόςφυγεσ
και τουσ αιτούντεσ αςύλου.
Αυτό ςημαύνει ότι οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι ηθοποιού, οι οπούοι δημιουργούν, κϊνουν
πρόβα και παρουςιϊζουν ϋνα θεατρικό ϋργο ςτο κοινό. Τα μϋλη αυτού του κοινού θα
γύνουν επύςησ ηθοποιού, διότι μπορούν να ςυμμετϊςχουν ςτο θεατρικό ϋργο (φόρουμ).
Υπϊρχει ϋνασ διϊλογοσ, και από αυτό τον διϊλογο εύναι δυνατϋσ διαφορετικϋσ
ςτρατηγικϋσ. Η ιςτορύα (ςενϊριο) δημιουργεύται βϊςει μύασ προςωπικόσ ιςτορύασ, ϋπειτα
δεύχνουμε αυτό την προςωπικό ιςτορύα μϋςα ςτο κοινωνικό τησ πλαύςιο, ϊρα μπορούμε
να θϋςουμε το πρόβλημα επύ ςκηνόσ. Και από εκεύ προςπαθούμε να προτεύνουμε
διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ για να το επιλύςουμε. Για παρϊδειγμα ςτισ ϊριςτεσ
πρακτικϋσ, προτεύνουμε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρόβλημα από ςυγκεκριμϋνα προβλόματα
μεταναςτών, προςφύγων και αιτούντων αςύλων για να το επιλύςουμε.
Η μϋθοδοσ του ΘΚ επιτρϋπει ςε κϊθε ςυμμετϋχοντα να κατανοόςει τισ ςχϋςεισ ιςχύοσ, να
ϋχει μύα διαφορετικό οπτικό του ατομικού του προβλόματοσ και να το δει ωσ μύα
ςυλλογικό κατϊςταςη. Γιατύ; Διότι η καταπύεςη εύναι ϋνα δομικϊ βαςιςμϋνο πρόβλημα
που επηρεϊζει τα πϊντα ςτην κοινωνύα. Εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνο με πολλϋσ από τισ
αρνητικϋσ καταςτϊςεισ που βιώνουν οι καταπιεςμϋνοι. Μπορούν να οδηγόςουν ςε μύα
αύςθηςη δυςπιςτύασ απϋναντι ςτην ικανότητα να το ξεπερϊςουν, ςτην πεπούθηςη ότι
τύποτα δεν πρόκειται να αλλϊξει. Επομϋνωσ, αυτό η μεθοδολογύα και πρϊξη παρουςιϊζει
ϋνα πρόβλημα με ϋναν τρόπο καλλιτεχνικό, όπου ςυλλογικϊ οι ηθοποιού και οι θεατϋσ
αναλύοντασ, ςυζητώντασ και δοκιμϊζοντασ διαφορετικϋσ ενϋργειεσ για τα προβλόματα,
οδηγούνται ςε ενεργό ςκϋψη, ςε ευαιςθητοπούηςη και ςυμμετοχό. Αυτό οδηγεύ ςε μύα
αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ τησ κοινότητασ. Αυτϋσ οι προςαρμοςμϋνεσ ςυνθόκεσ ςτισ
ιδιαύτερεσ κοινότητεσ των μεταναςτών, προςφύγων και αιτούντων αςύλου εύναι
ςυνθόκεσ που τουσ ενδυναμώνουν για να αντιμετωπύζουν τα προβλόματϊ τουσ και να
βρύςκουν ςυμμϊχουσ.

(Ανακτόθηκε από: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203984895,
Santos,
Bárbara,2019-Theatre of the Oppressed Roots and Wings: A Theory of Praxis,Santos, Barbara, 2018-Percursos Estéticos-1º Edição São Paulo και http://www.gtolx.org/)
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Καλϋσ Πρακτικϋσ
⮚ http://www.saudesembarreiras.com/- Solidariedade Imigrante⮚ https://www.youtube.com/watch?v=0V8u9A_-laE GTO LX-Grupo Teatro do Oprimido
de Lisboa
⮚ https://www.apele.org/Οι καλϋσ πρακτικϋσ που προτεύνονται εδώ εύναι οργανώςεισ που ςτην Πορτογαλύα
χρηςιμοποιούν το ΘΚ ωσ μύα μορφό ενδυνϊμωςησ των κοινοτότων τουσ ό των μελών
τουσ. Ιδιαύτερα ςτην περύπτωςη των Solidariedade Imigrante και GTOLX, οι
ςυμμετϋχοντεσ εύναι μετανϊςτεσ, πρόςφυγεσ ό αιτούντεσ αςύλου. Το ΘΚ εύναι μύα
ςτρατηγικό που τουσ επιτρϋπει ςυλλογικϊ να δουν, να παρατηρόςουν, να αναλύςουν και
να δημιουργόςουν λύςεισ για τα προβλόματα. Η οργϊνωςη Solidariedade imigrante και τα
μϋλη τησ ϋχουν αποτελϋςει κινητόριο δύναμη για οριςμϋνεσ από τισ αλλαγϋσ των νόμων
ςτην Πορτογαλύα ςχετικϊ με τη μετανϊςτευςη. Και οι δύο οργανώςεισ πιςτεύουν ότι οι
μετανϊςτεσ θα πρϋπει να εύναι πρωταγωνιςτϋσ τησ αλλαγόσ. Ϊρα μϋςω των
παραςτϊςεων θεατρικού φόρουμ οι περιςςότεροι από τουσ μετανϊςτεσ
παρακολουθούν τισ λύςεισ για τα δικϊ τουσ προβλόματα.

Προτϊςεισ
Το Θϋατρο των Καταπιεςμϋνων (ΘΚ) εύναι ϋνα εργαλεύο για κοινωνικό μεταςχηματιςμό.
Όλα τα παιχνύδια, οι αςκόςεισ και τα κεύμενα χρηςιμοποιούνται για την επύτευξη αυτού
του ςτόχου και προςαρμόςτηκαν από μετανϊςτεσ, πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου.
Επομϋνωσ, οι διοργανωτϋσ θα πρϋπει να ενεργούν ωσ μπαλαντϋρ/ τζόκερ και να
επιτρϋπουν ςτον ςυμμετϋχοντα να ςυμμετϋχει πραγματικϊ να χτύζει τη ςυλλογικό
ιςτορύα τησ ομϊδασ. Πρϋπει να εύναι μαιευτικόσ/ό για να προωθεύ τον διϊλογο. Επύςησ, η
μϋθοδοσ αυτό εύναι για τουσ καταπιεςμϋνουσ, όχι για τουσ καταπιεςτϋσ.
Το θεατρικό ϋργο μπορεύ να εύναι ρεαλιςτικό, εξπρεςιονιςτικό, οποιουδόποτε εύδουσ,
ςτιλ ό μορφόσ, ό δομόσ, εκτόσ από ςουρεαλιςτικό ό παρϊλογο. Διότι ο ςτόχοσ εύναι η
ςυζότηςη για απτϋσ καταςτϊςεισ, χρηςιμοποιώντασ θεατρικό γλώςςα.

Γλωςςϊριο
Καταπύεςη: Η καταπίεςη ορίζεται από τον Sartre ωσ η «εκμετάλλευςη ανθρώπου από
άνθρωπο . . . που χαρακτηρίζεται από το γεγονόσ ότι μία τάξη ςτερεί από τα μέλη μίασ άλλησ
τάξησ την ελευθερία τουσ». Αυτό παρατηρείται ςτην κοινωνία μασ όταν ςυνεχώσ μία
κοινότητα/κοινωνική ομάδα ςτερείται τα δικαιώματά τησ.
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Πρωταγωνιςτόσ/καταπιεςμϋνοσ: Οι ηθοποιού που επιθυμούν να μεταςχηματύςουν την
πραγματικότητα. Αυτόσ ο οπούοσ, χρηςιμοποιώντασ τα όπλα και τα εργαλεύα που
γνωρύζει και διαθϋτει, προςπαθεύ, ανεπιτυχώσ, να κϊνει κϊτι, να πετύχει ϋναν ςτόχο. Δεν
εύναι ϋνα παθητικό «καημϋνο πλϊςμα», αλλϊ καταλόγει να κατανικϊται από τον
καταπιεςτό ςτο θεατρικό ϋργο. Εύναι αυτόσ ο χαρακτόρασ που το κοινό πρϋπει να
αντικαταςτόςει, παρουςιϊζοντασ εναλλακτικϋσ ςτη ςυμπεριφορϊ του που να
επιτρϋπουν ϋνα διαφορετικό αποτϋλεςμα, ςτο οπούο ο καταπιεςμϋνοσ επιτυγχϊνει τουσ
ςτόχουσ του να δημιουργόςει λύςεισ για να ξεπερϊςει την καταπύεςό του. Ϋχει ανϊγκη
αυτό την αλλαγό, επομϋνωσ παλεύει για το όνειρό του.
Καταπιεςτόσ/ϋσ: Ο/Η ηθοποιόσ ό οι ηθοποιού αναπαριςτούν την κοινωνύα και τισ δομϋσ
που ςυνηθύζουν να ιςχυροποιούν τισ καταπιϋςεισ. Οι πρϊξεισ κϊποιου, ςε μύα ςχϋςη που
υποδηλώνει μύα ςύγκρουςη ςυμφερόντων και ανιςότητα ιςχύοσ, χρηςιμοποιούν τη θϋςη
ςου για να αποτρϋψουν ϊλλουσ από την εκπλόρωςη των δικών ςου ςτόχων. Εύναι γενικϊ
ςυνειδητό, αλλϊ μπορεύ επύςησ να πηγϊζει από πολιτιςμικϊ πρότυπα και να θεωρεύται
ωσ «ο τρόποσ που θα ϋπρεπε να εύναι τα πρϊγματα», «το φυςιολογικό».
Mπαλαντϋρ/ τζόκερ δεν εύναι ϋνασ ομιλητόσ ό κϊτοχοσ τησ αλόθειασ. Δουλειϊ του εύναι
να κϊνει ανθρώπουσ που ξϋρουν «κϊτι παραπϊνω» να εκθϋςουν τισ γνώςεισ τουσ, και
εκεύνουσ που τολμούν λύγο να τολμόςουν, δεύχνοντασ για τι εύναι ικανού. Όταν η
παρϊςταςη Θεατρικού Φόρουμ τελειώςει, αυτόσ ό αυτό ϋχει τον ςημαντικό ρόλο να
μεςολαβόςει ςτη ςυζότηςη και να δώςει κύνητρα ςτουσ θεατϋσ να ανϋβουν ςτη ςκηνό
για να παρουςιϊςουν ενϋργειεσ-προτϊςεισ για να υπϊρξει ϋνα εναλλακτικό κλεύςιμο του
δρϊματοσ που παρουςιϊςτηκε.

(Ανακτόθηκε και προςαρμόςτηκε από:
https://career.arizona.edu/sites/career.arizona.edu/files/social_justice/story_html5.html και
https://www.iep.utm.edu/sartre-p/#H4

Για Περαιτϋρω Ανϊγνωςη
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-nonactors...Augusto-Boal.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203984895
Santos, Bárbara,2019-Theatre of the Oppressed Roots and Wings: A Theory of Praxis,
Santos, Barbara, 2018-Percursos Estéticos-1º Edição São Paulo

Βιβλιογραφικϋσ Αναφορϋσ
Boal, A. (2005). Legislative theatre: Using performance to make politics. Routledge.
Boal, A. (2002). Games for actors and non-actors. Psychology Press.
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Boal, A. (2000). Theater of the Oppressed. Pluto Press.
Santos,B. (2016). Teatro do oprimido; raizes e asas. Uma teoría da praxis. Rio de Janeiro,
Ibis Libris.
https://www.nonformality.org/2012/11/participation-models/
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/11529/3/Tese%20Final_O%20T.O.%20como%
20ferramenta%20de%20promoc%CC%A7a%CC%83o%20do%20empowerment_sem%20entrevist
as_apo%CC%81s%20defesa.pdf
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Πνευματικό Παρϊγωγο 3. GO UP Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο

Το έπγο αςηό με απιθμό 2018-1-PT01-KA204-047449
σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ
Επιηποπήρ. Η δημοζίεςζη αςηή ανηικαηοπηπίζει ηιρ απότειρ
μόνο ηος ζςγγπαθέα και η Επιηποπή δεν μποπεί να θευπηθεί
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ςπεύθςνη για οποιαδήποηε σπήζη ηυν πληποθοπιών πος
πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

