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Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

1. Ειςαγωγό
Ο ςτόχοσ του ϋργου GO UP εύναι να ωθόςει την ςυμμετοχό των προςφύγων, των μεταναςτών και
αυτών που ψϊχνουν για ϊςυλο προσ την ενόλικη εκπαύδευςη, υποςτηρύζοντασ τουσ καθηγητϋσ,
εκπαιδευτϋσ και ςυμβούλουσ με καινοτόμεσ μεθοδολογύεσ και εργαλεύα φτιαγμϋνα ςτα μϋτρα
τουσ, ςχεδιαςμϋνα για την ενύςχυςη τησ ανθεκτικότητασ και των διαπολιτιςμικών ικανοτότων
μϋςω των θεατρικών τεχνικών .
Επομϋνωσ, το ϋργο GO UP θα εφαρμόςει καινοτόμεσ παιδαγωγικϋσ μεθόδουσ, όπωσ διαλογικό
μϊθηςη, (μϊθηςη που πραγματοποιεύται μϋςω διαλόγου) και ιςότιμη μϊθηςη, που βοηθϊει τουσ
εκπαιδευόμενουσ να παύζουν ϋναν ενεργό ρόλο ςτην διαδικαςύα τησ μϊθηςησ διδαςκαλύασ .
Για να γύνει αυτό, μια κοινοπραξύα από 6 ςυνεργϊτεσ οδηγούν το ϋργο και ςυν-δημιουργούν τισ
παρακϊτω μεθόδουσ :


Tη διαδικτυακό βϊςη δεδομϋνων του GO UP (ΙΟ1): Μια εξαντλητικό ςυλλογό από
καινοτόμεσ πρακτικϋσ, ϋργα, πολιτικϋσ, μεθοδολογύεσ, παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ, πηγϋσ
και εργαλεύα διαπολιτιςμικού θεϊτρου.



Ση ΕCVET εκπαιδευτικό διδακτϋα ύλη για διαπολιτιςμικό θϋατρο (ΙΟ2), που διευκολύνει
την αξιολόγηςη, την εκτύμηςη και την αναγνώριςη των μαθηςιακών αποτελεςμϊτων που
ςχετύζονται με την χρόςη τεχνικών θεϊτρου, με ςκοπό να διδαχθούν οι διαπολιτιςμικϋσ
ικανότητεσ και να υποςτηρύξουν την πολιτιςτικό ενςωμϊτωςη των προςφύγων, των
μεταναςτών και αυτών που ψϊχνουν για ϊςυλο.



Σο Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο Διαπολιτιςμικού και Περιεκτικού θεϊτρου του ϋργου GO UP
(ΙΟ3), με βαθυςτόχαςτεσ πληροφορύεσ, ςχετικϊ με νϋεσ προςεγγύςεισ και καινοτόμεσ
μεθοδολογύεσ και για το εϊν η χρόςη των θεατρικών τεχνικών υποςτηρύζουν ευπαθεύσ



Η Εργαλειοθόκη του προγρϊμματοσ GO UP για διαπολιτιςμικό και περιεκτικό θϋατρο
(ΙΟ4), ωσ μια χρόςιμη πηγό πρακτικών πληροφοριών για την ϊμεςη εφαρμογό τησ
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ομϊδεσ.

καινοτόμου θεατρικόσ μεθόδου, η οπούα θα βοηθόςει τουσ πρόςφυγεσ, τουσ μετανϊςτεσ
και αυτούσ που ψϊχνουν για ϊςυλο να οικοδομόςουν ανθεκτικότητα και ενύςχυςη των
διαπολιτιςμικών τουσ ικανοτότων, μϋςω θεατρικών τεχνικών .
Σο GO UP θα ϋχει ϊμεςη επιρροό ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων ςε καθηγητϋσ, εκπαιδευτϋσ,
παιδαγωγούσ και ςυμβούλουσ προςωπικού από ςυνεργϊτεσ και ςυνεργαζόμενουσ, λαμβϊνοντασ
μϋροσ ςε εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα ςε κϊθε χώρα πιλοτικϊ, όπωσ επύςησ των προςφύγων,
αυτών που ψϊχνουν για ϊςυλο και των μεταναςτών που ςυμμετϋχουν ςε πειραματικϋσ δοκιμϋσ.

Σο ϋργο διεξϊγεται από μια κοινοπραξύα ϋξι ςυνεταύρων από 5 Ευρωπαώκϋσ χώρεσ.
ΕΣΑΙΡΟ
1

ΦΩΡΑ
Πορτογαλύα

SOLIM
INFODEF

ΟΡΓΑΝΙΜΟ
Solidariedade Imigrante

2

Ιςπανύα

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación S.L

3

Tουρκύα

PERA

Pera Fine Arts Education Centre

4

Ιςπανύα

LBP

Asociacion La Bien Paga’ Espacio Escénico

5

Ελλϊδα

IASIS

IASIS

6

Ιρλανδύα

INQS

Innoquality Sistem

τόχοι τησ Εργαλειοθόκησ

Αυτό το προώόν εύναι μϋροσ του Ανερχόμενου ''Εκπαιδευτικού υνδυαςμού ''και εκπροςωπεύ
την πρακτικό προςϋγγιςη , που αποτελεύται επύςησ από το ΙΟ2-Διδακτϋα ύλη και το ΙΟ3
εγχειρύδιο (ό θεωρητικό βϊςη ) των αποτελεςμϊτων του ϋργου.

He
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Ο ςτόχοσ του ΙΟ4 εύναι να παρϋχει εργαλεύα και αςκόςεισ, για να βοηθόςει τουσ ςυμβούλουσ
και τουσ εκπαιδευτϋσ που δουλεύουν με μετανϊςτεσ, με ςκοπό να εξουςιοδοτόςει και να
ενδυναμώςει τισ διαπολιτιςμικϋσ τουσ ικανότητεσ και την ανθεκτικότητϊ τουσ μϋςω των
θεατρικών τεχνικών.

following

Κεφϊλαιο 1 :Εγκαθιςτώντασ
ϋνα πρόγραμμμα για να χτύςει
ανθεκτικότητα και να
ενιςχυθούν διαπολιτιςμικϋσ
ικανότητεσ των προςφύγων
και αυτών που ψϊχνουν για
ϊςυλο μϋςου θεατρικών
τυεχνικών.
Κεφϊλαιο 2: Φτύζοντασ
ανθεκτικότητα των
προςφύγων και αυτών που
ψϊχνουν για ϊςυλο.
Κεφϊλαιο 3:Ενιςχύοντασ
διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ
μϋςω του θεϊτρου.

Κεφϊλαιο 4.1:Εκπαιδεύοντασ
κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ
ικανότητεσ.

Κεφ. 1: INFODEF and INQS

Επικεφαλόσ οργανιςμόσ:

Κεφϊλαιο:

Σα κύρια κεφϊλαια τησ Εργαλειοθόκησ εύναι τα ακόλουθα:

Κεφ. 2: IASIS

Κεφ. 3: LBP/PERA/SOLIM

Κεφ. 4.1: LBP/PERA/SOLIM

Κεφ. 4.2:LBP/PERA/SOLIM

Κεφϊλαιο 4.2: Θϋατρο των
καταπιεςμϋνων τεχνικών

υςτϊςεισ για τουσ εκπαιδευτϋσ
Παρακαλώ, να ϋχετε υπόψιν ςασ ότι ο πληθυςμόσ που δραςτηριοποιούμαςτε εύναι πραγματικϊ
ευαύςθητοσ. Ϊτςι, μερικϋσ αςκόςεισ και δραςτηριότητεσ μπορεύ να εγεύρουν τραυματικϋσ ςκϋψεισ,

Παρακϊτω, μπορεύτε να βρεύτε μερικϋσ ςυςτϊςεισ, οι οπούεσ μπορούν να εφαρμοςτούν ςε όλεσ τισ
παρακϊτω δραςτηριότητεσ ό εργαλεύα, ϋτςι ώςτε να αποτρϋψουμε κϊθε εύδουσ παρεξόγηςη ό
ανεπιθύμητεσ αντιδρϊςεισ:
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οι οπούεσ κατϊ ςυνϋπεια μπορεύ να προκαλϋςουν μια αλλαγό ςτην διϊθεςη των ςυμμετεχόντων.

-

Οι ενεργοποιητικϋσ ό δραςτηριότητεσ γεύωςησ (grounding exercises), μετϊ τισ αςκόςεισ
που διαθϋτουν ϋναν πιο «βαρύ» χαρακτόρα, οι οπούεσ θεωρούνται ότι λειτουργούν ςαν
μια ανακούφιςη. Φρηςιμοποιόςτε τισ κατϊ την διϊρκεια του ξεκινόματοσ τησ
εκπαύδευςησ ωσ δραςτηριότητεσ που «ςπϊνε τον πϊγο» ό μετϊ το τϋλοσ μιασ
δραςτηριότητασ, ϋτςι ώςτε να «αφαιρεθεύ» όλη η αρνητικότητα που μπορεύ να
αιςθϊνονται. Μερικϋσ δραςτηριότητεσ ανακούφιςησ που μπορεύτε να λϊβετε υπόψιν
ςασ εύναι διαθϋςιμεσ ςε αυτόν τον ςύνδεςμο: https://www.outofstress.com/things-stressrelief/

-

Για την προώθηςη τησ ςυλλογικόσ δουλειϊσ και την ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε τον παρακϊτω ςύνδεςμο, ο οπούοσ
παρϋχει μερικϋσ ιδϋεσ όςον αφορϊ το χτύςιμο ομϊδασ, την δικτύωςη ό δραςτηριότητεσ
που «ςπϊνε τον πϊγο»: https://www.eventmanagerblog.com/70-ideas-to-help-eventnetworking

-

Πϊντα να «τςεκϊρετε» τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςου, αν αιςθϊνονται ϊνετα να εκφρϊςουν
τισ ςκϋψεισ τουσ ό τα ςυναιςθόματϊ τουσ! Ρωτόςτε τουσ αν αιςθϊνονται καλϊ ό αν κϊτι
τουσ ϋκανε να αιςθανθούν ϊβολα και χρειϊζονται περιςςότερο χρόνο για να
χαλαρώςουν .

-

Περιγρϊψτε

ξεκϊθαρα βόμα - βόμα την διαδικαςύα και πϊντα ςτο τϋλοσ τησ

δραςτηριότητασ κϊντε ςτοχαςτικϋσ ερωτόςεισ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, ϋτςι ώςτε να
ςιγουρευτεύτε ότι καταλαβαύνουν ςωςτϊ τα περιεχόμενα αυτών .

-

ιγουρευτεύτε ότι οι ςτοχαςτικϋσ ερωτόςεισ ςυνδϋονται με τουσ ςτόχουσ που
αναφϋρονται ςτην διδακτϋα ύλη του καθενόσ από τα κεφϊλαια.

-

ιγουρευτεύτε

ότι παρϋχετε,

επύςησ, το θεωρητικό γενικό πλαύςιο των

δραςτηριοτότων, ϋτςι ώςτε να περϊςετε πιο ομαλϊ από την θεωρητικό ςτην πρακτικό

-

υμπεριλϊβετε τουσ ςυμμετϋχοντεσ, ζητώντασ τουσ να μοιραςτούν τισ δικϋσ τουσ
προοπτικϋσ και προςωπικϋσ εμπειρύεσ. Θα όταν καλό να εκνομεύςετε από τουσ
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προςϋγγιςη .

εκπαιδευόμενουσ την εμπειρύα τουσ με τα θϋματα εκ των προτϋρων και να
αναγνωρύςετε αυτούσ που ϋχουν μεγαλύτερα επύπεδα οικειότητασ με το θϋμα,
ςυζητώντασ την εμπειρύα τουσ καθ' όλη την διϊρκεια τησ ϊςκηςησ.

Κεφϊλαιο 1:
τόνοντασ ϋνα πρόγραμμα για να χτύςουμε ανθεκτικότητα και να
ενιςχύςουμε τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ των προςφύγων και αυτών
που ψϊχνουν για ϊςυλο μϋςω θεατρικών τεχνικών .
Εργαλεύο #1
Από την Αρχό προσ την Επιτυχύα, για το Έργο
Προςταςύασ τησ Κοινότητασ
Τι είναι ;
Αυτό η πηγό ϋχει τύτλο «Από την αρχό ςτο Εργαλεύο Επιτυχύασ για το Ϊργο Προςταςύασ τησ
Κοινότητασ». Εύναι μια εργαλειοθόκη που παρϋχει ϋνα εύροσ χρόςιμων πληροφοριών για
ανθρώπουσ που εμπλϋκονται με ϋργα προςταςύασ τησ κοινότητασ, πολλϊ από τα οπούα
μεταβιβϊζονται ςε αυτούσ που θϋλουν να εγκαταςτόςουν ϋνα πρόγραμμα για να χτύςουν
ελαςτικότητα και να ενιςχύςουν τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ των προςφύγων και αυτών
που ψϊχνουν για ϊςυλο, μϋςω θεατρικών τεχνικών.
Αυτό το εργαλεύο παρϋχει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ καλύτερη εξϊςκηςη για τισ παρακϊτω
ςχετικϋσ ενότητεσ (6 ςυνολικϊ) : Διευκολύνοντασ αποτελεςματικϋσ ςυναντόςεισ, βαςικϋσ
τεχνικϋσ για να λειτουργεύσ αποτελεςματικϊ ςε μια ομϊδα, διαχεύριςη ςυγκρούςεων ςε μια
ομϊδα, οργανώνοντασ ςυνεδρύεσ και γεγονότα, ςχεδιαςμόσ ομϊδων, αναςκόπηςη
ςυμβϊντων και ομαδικό πρόοδοσ.
Διϊρκεια :60 λεπτϊ

Τλικϊ :
- Λευκόσ πύνακασ
- Μαρκαδόροι
Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Δώςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ μια αντιγραφό τησ ςχετικόσ ενότητασ, να διαβϊςουν
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20 λεπτϊ ανϊγνωςησ ανϊ ςχετικό ενότητα.
10 λεπτϊ ςυζότηςη του επιλεγόμενου θϋματοσ με ςυνϋταιρο.
10 λεπτϊ ςυζότηςη του επιλεγόμενου θϋματοσ ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων.
20 λεπτϊ ςυζότηςη του επιλεγόμενου θϋματοσ ςε κατηγορύεσ.

π.χ. Πώσ να διευκολυνθούν αποτελεςματικϊ οι ςυναντόςεισ (20 λεπτϊ).
Βόμα 2: Φωρύςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ζευγϊρια.
Βόμα 3: Ενώ οι εκπαιδευόμενουσ διαβϊζουν, γρϊψτε τα θϋματα-κλειδιϊ των ενοτότων ςτον
λευκό πύνακα.
Βόμα 4: Όταν οι εκπαιδευόμενουσ ολοκληρώςουν το διϊβαςμα, ζητεύςτε τουσ να ςυζητόςουν
την ςυνολικό τουσ ϊποψη από την ανϊγνωςη, τα θϋματα ςτον λευκό πύνακα και πωσ οι
προτϊςεισ που δύνονται ςτην ανϊγνωςη μπορεύ να χρειαςτεύ να προςαρμοςτούν ςτην δικό
τουσ οργϊνωςη με τον ςυνϋταιρό τουσ.
Βόμα 5: Ενώςτε 2 ςετ από ζευγϊρια μαζύ, για να κϊνεισ μια ομϊδα και ζητεύςτε τουσ να
μοιραςτούν μια ςφαιρικό εικόνα των ςχετικών ςυζητόςεών τουσ πχ. υζητϊμε για 10 λεπτϊ.
Βόμα 6: Ζητεύςτε από ϋνα ϊτομο ανϊ ομϊδα να κρατόςουν κϊποιεσ ςημειώςεισ ωσ ομϊδεσ .
Βόμα 7: Ανούξτε μια ςυζότηςη τϊξησ, προςκαλώντασ κϊθε ομϊδα να διαβϊςει τισ ςημειώςεισ
που ϋχουν κϊνει ςτην ομαδικό τουσ ςυζότηςη. (20λεπτϊ)
Βόμα 8: Γρϊψτε τισ ιδϋεσ-κλειδιϊ που προκύπτουν, ωσ οπτικούσ οδηγούσ, ςτον λευκό πύνακα.
Ενθαρρύνετε τουσ εκπαιδευόμενουσ να κρατόςουν εύτε ςημειώςεισ εύτε μια φωτογραφύα του
λευκού πύνακα για τα αρχεύα τουσ.
Βόμα 9: Ρωτόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ αν ϋχουν τύποτε τελικϋσ ςκϋψεισ και ολοκλόρωςε την
τϊξη.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ καταλαβαύνει και μπορεύ να εφαρμόςει τα βαςικϊ
ςτοιχεύα του, ςτόνοντασ ϋνα πρόγραμμα για να οικοδομόςει ανθεκτικότητα και να ενιςχύςει
διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ για τουσ πρόςφυγεσ και αυτούσ που ψϊχνουν για ϊςυλο.
Διευκολύνοντασ μια αποτελεςματικό ςυνϊντηςη, βαςικϋσ τεχνικϋσ για να δουλϋψεισ
αποτελεςματικϊ ςαν ομϊδα, διαχειρύζοντασ τισ ςυγκρούςεισ ςε μια ομϊδα, οργανώνοντασ
ςυναντόςεισ και γεγονότα, ςχεδιαςμόσ ομϊδων, αναςκόπηςη ςυμβϊντων και ομαδικό
πρόοδοσ, ο μαθητόσ κατανοεύ και μπορεύ να απαςχολεύται με μια επιλογό ςυναφών
δραςτηριοτότων .
Περιοριςμού: Οι ςυντονιςτϋσ ςυνιςτϊται να επιλϋξουν μόνο μια ενότητα ανϊ λειτουργικό
μονϊδα κλϊςησ, αλλιώσ θα πϊρουν το ρύςκο του να δυςκολϋψουν τον εκπαιδευόμενο.
Μερικού εκπαιδευόμενουσ μπορεύ να ϋχουν όδη εκτεταμϋνη εμπειρύα, αναλόγωσ την
εργαςιακό τουσ εμπειρύα μϋχρι ςόμερα. υνιςτϊται να αποκομύςουν από τουσ
εκπαιδευόμενουσ την εμπειρύα τουσ με τα θϋματα εκ των προτϋρων και να αναγνωρύςουν
αυτούσ με μεγαλύτερα επύπεδα οικειότητασ πϊνω ςτο θϋμα, χρηςιμοποιώντασ την εμπειρύα
τουσ καθ' όλη την διϊρκεια τησ ϊςκηςησ. ε περύπτωςη πιο «όςυχων» και λιγότερο
ςυνεργατικών ομϊδων τϊξεων, ςυνιςτϊται να κϊνουν ϊλλη μύα ςύντομη ϊςκηςη αν
χρειαςτεύ.

https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/getting-involved/in-yourcommunity/community-conservation-guidelines/seed-to-success-toolkit.pdf
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Πηγϋσ/ Αναφορϋσ:
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Εργαλεύο #2
Διανοητικϋσ ικανότητεσ

Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

Σι εύναι;
Δύο κεύμενα για να βοηθόςουν ςτην ςυζότηςη του τι εύναι διαπολιτιςμικό ικανότητα.
Κεύμενο 1: «Σι εύναι διαπολιτιςμικό ικανότητα;» ύμφωνα με την Sabine Kinnon, περιϋχει
πληροφορύεσ και διαγρϊμματα από ςυςτατικϊ ςτοιχεύα διαπολιτιςμικών ικανοτότων
ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ ανϊλυςησ τησ γνώςησ, των ικανοτότων και των ςτϊςεων που
αποτελούν διαπολιτιςμικό ικανότητα.
Κεύμενο 2: «Αναπτύςςοντασ Διαπολιτιςμικϋσ Ικανότητεσ, χρηςιμοποιώντασ αςκόςεισ με
διαφορετικϊ μϋςα», ςύμφωνα με την Iuliana Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial. Αυτό το
κεύμενο, οι ςυνοδευτικϋσ του δραςτηριότητεσ, δύο από τισ οπούεσ παρατύθενται ςε αυτόν
τον τομϋα δραςτηριοτότων, θα βϊλουν τον μαθητό ςτο αναπτυξιακό μοντϋλο
διαπολιτιςμικόσ ευαιςθηςύασ ωσ ϋνα γενικό πλαύςιο για να εξηγόςει τισ αντιδρϊςεισ των
ανθρώπων ςε πολιτιςτικϋσ διαφορϋσ. Σα πρώτα τρύα ςτϊδια εύναι εθνοκεντρικϊ, που
ςημαύνει ότι η κουλτούρα του ενόσ αντιμετωπύζεται ωσ κεντρικό ςτοιχεύο τησ
πραγματικότητασ και
κατϊ κϊποιον τρόπο, τα δεύτερα και τρύτα ςτϊδια εύναι
«εθνοςχετικϊ», εννοώντασ ότι η κουλτούρα του ενόσ βιώνεται ςτα πλαύςια των ϊλλων
πολιτιςμών.
Διϊρκεια :60 λεπτϊ
Τλικϊ :
Υωτοτυπικό
Υωτοτυπύεσ
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα
Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Γρϊψτε «Σι εύναι διαπολιτιςμικό ικανότητα;» και «Εύχεσ ποτϋ βιώςει μια κατϊςταςη
οπού υπόρχαν ςυγκρούςεισ ςαν αποτϋλεςμα διαπολιτιςμικών ανικανοτότων;» ςτον λευκό
πύνακα, για να πϊρετε απαντόςεισ από τουσ εκπαιδευόμενουσ και να τισ γρϊψετε ςτον λευκό
πύνακα (10 λεπτϊ ).

Βόμα 3: Δώςτε οδηγύεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για να διαβϊςουν τα κεύμενα.
Βόμα 4: Όταν οι εκπαιδευόμενουσ διαβϊςουν και τα δυο κεύμενα, τοποθετόςτε τουσ ςε
ομϊδεσ των τεςςϊρων .
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Βόμα 2: Μοιρϊςτε τα δύο κεύμενα «Σι εύναι διαπολιτιςμικό ικανότητα;» από την Sabine
Kinnon και «Αναπτύςςοντασ Διαπολιτιςμικϋσ Ικανότητεσ Φρηςιμοποιώντασ Αςκόςεισ με
Διαφορετικϊ Μϋςα» από τουσ Iuliana Marchis, Liliana Ciasccai και Joaquim Saial,
παραλεύποντασ τισ αςκόςεισ .

Βόμα 5: Εξόγηςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι πρϋπει να δουλϋψουν μαζύ για να
δημιουργόςουν 2 ςενϊρια μιασ παραγρϊφου, που μπορεύ να προκαλϋςει μια διαπολιτιςμικό
παρεξόγηςη (15 λεπτϊ).
Βόμα 6: Όταν τα ςενϊρια ολοκληρωθούν , ο δϊςκαλοσ τα ςυλλϋγει και τα διανϋμει εκ νϋου
ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ .
Βόμα 7: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν και να προςφϋρουν λύςεισ ςτα
ςενϊρια, ενώ χρηςιμοποιούν τα κεύμενα ωσ μια αναφορϊ για καλύτερη πρακτικό (10 λεπτϊ).
Βόμα 8: Οι εκπαιδευόμενουσ θα μοιραςτούν την λύςη του ςεναρύου με το γκρουπ για ϋνα
ςύντομο χρονικό διϊςτημα. Αυτό θα επιτραπεύ από τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο τϋλοσ κϊθε
ςεναρύου και λύςεων (10 λεπτϊ).
Βόμα 9: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποδώςουν ςε μια νϋα ομϊδα των
τεςςϊρων το πωσ η κατανόηςη τησ διανοητικόσ ικανότητασ ϋχει αλλϊξει κατϊ την διϊρκεια
του μαθόματοσ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ εύναι ςε θϋςη να περιγρϊψει και να ςυζητόςει την
γνώςη, τισ ικανότητεσ και τισ δεξιότητεσ που διευκολύνουν την διαπολιτιςμικό ικανότητα
και να τα εφαρμόςουν ςε ϋνα ςενϊριο, όπου η διαπολιτιςμικό αντύθεςη μπορεύ να εύναι
παρούςα. Ο μαθητόσ εύναι ςε θϋςη να περιγρϊψει και να ςυζητόςει το αναπτυξιακό μοντϋλο
τησ διαπολιτιςμικόσ ευαιςθηςύασ, ωσ ϋνα γενικό πλαύςιο για να εξηγόςει τισ αντιδρϊςεισ των
ανθρώπων ςτισ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ. Επύςησ, μπορεύ να αναγνωρύςει τα ϋξι ςτϊδια τησ
αυξανόμενησ ευαιςθηςύασ ςτισ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ και να τα εφαρμόςει ςε ϋνα ςενϊριο
οπού εύναι παρούςα η διαπολιτιςμικό αντύθεςη. Ο μαθητόσ μπορεύ να ςυζητόςει τισ γνώμεσ
του, τισ εμπειρύεσ διαπολιτιςμικών ικανοτότων με τουσ ϊλλουσ μϋςω του γενικού πλαιςύου
που παρϋχεται και από τα δύο κεύμενα.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να δώςουν μεγϊλη προςοχό και να ενθαρρύνουν τουσ
εκπαιδευόμενουσ να εξερευνόςουν πιθανϊ ςενϊρια διαπολιτιςμικόσ αντύθεςησ με ςεβϊςμιο
τρόπο. Μερικού εκπαιδευόμενουσ θα δυςκολευτούν να δημιουργόςουν ϋνα ςενϊριο
διαπολιτιςμικόσ αντύθεςησ ςτην οπούα περύπτωςη εύναι ςυνετό να προτεύνετε ϋνα προσ το
ςυμφϋρον τησ διατόρηςησ τησ δυναμικόσ τησ ϊςκηςησ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Defi
nition_of_Intercultural_competence.pdf
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http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
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Εργαλεύο #3
Μαθηςιακό ημερολόγιο

Σι εύναι;
Μαθηςιακό ημερολόγιο
Διϊρκεια :30 λεπτϊ
Τλικϊ:
ημειωματϊριο και ςτυλό.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Μετϊ από κϊθε μϊθημα, κϊθε εκπαιδευτόσ και μαθητόσ θα κληθεύ να βρει ϋνα
μϋροσ μϋςα ςτην αύθουςα οπού θα αιςθϊνεται ϊνετα.
Βόμα 2: Οι εκπαιδευτϋσ και οι εκπαιδευόμενουσ θα ϋχουν ϋνα ςημειωματϊριο και ϋνα
ςτυλό, για να εύναι εύκολο να καταγρϊφουν την πρόοδο.
Βόμα 3: Όταν όλοι ϋχουν τοποθετηθεύ ϊνετα ςτο κϊθε μϋροσ και εύναι ϋτοιμοι, θα
ζητηθούν να ςκεφτούν για το μϊθημα που μόλισ εύχαν. Θα ζητηθούν να ςκεφτούν για
τα ςημαντικϊ ςημεύα, τι όταν θετικό και τι θα μπορούςε να γύνει διαφορετικϊ.
Βόμα 4: Θα δοθεύ ςτην ομϊδα μια πεντϊλεπτη χρονικό περύοδοσ για αυτο-ςυλλογιςμό
ςχετικϊ με αυτϋσ τισ ερωτόςεισ. Πρϋπει να υπϊρχει μια όςυχη και ςεβαςτό ατμόςφαιρα.
Βόμα 5: Μετϊ την παρϊδοςη του πεντϊλεπτου αυτο-ςυλλογιςμού και χωρύσ να
εγκαταλεύψουμε την όςυχη ατμόςφαιρα, η ομϊδα πρϋπει να γρϊψει τα καλύτερα
ςημεύα, τι όταν θετικό και τι θα μπορούςε να γύνει διαφορετικϊ. Αυτό η διαδικαςύα δεν
θα πϊρει περιςςότερο από 10 λεπτϊ.

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα
υνοψύζοντασ τα κύρια ςημεύα του μαθόματοσ:
- Αναγνωρύζουμε τα ςημαντικϊ ςημεύα ,τι όταν θετικό και τι χρειϊςτηκε βελτύωςη.
- Εύμαςτε ςε θϋςη να μοιραςτεύσ.
- Εύμαςτε ςε θϋςη να αξιολογούμε.
Περιοριςμού: Σο μαθηςιακό ημερολόγιο πρϋπει να εύναι ϋνα εργαλεύο για βελτύωςη. Η
ομϊδα πρϋπει να αποθαρρυνθεύ να το χρηςιμοποιόςει ωσ εργαλεύο για να αποκαλύψει
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Βόμα 6: Με ςκοπό να τελειώςει η δραςτηριότητα, θα ζητηθεύ από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ςημειώςεισ τουσ, κοιτώντασ να βρουν μια
ςυμφωνύα ςχετικϊ με τα ςημαντικϊ ςημεύα, θετικϊ ςημεύα και εμπειρύεσ που πρϋπει να
βελτιωθούν. Όταν η ςυμφωνύα ολοκληρωθεύ, όλοι θα κρατόςουν ςημειώςεισ από την
απόφαςη. Αν δεν εύναι δυνατό η ςυμφωνύα, πρϋπει να καταγραφούν όλεσ οι επιλογϋσ.

απρεπεύσ πληροφορύεσ, κατανοώντασ το ωσ κϊτι που δεν θα θϋλαν να μοιραςτούν με
τρύτουσ. Η ομϊδα ςυνιςτϊται να γρϊψει ολόκληρεσ προτϊςεισ και όχι απλώσ ςημειώςεισ
γιατύ εύναι ςημαντικό, αν και όταν θϋλουν να ρύξουν μια ματιϊ ςτην πρόοδό τουσ.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
https://cedec.intef.es/los-diarios-de-aprendizaje-una-herramienta-para-reflexionar-sobre-elpropio-aprendizaje/
https://www.ocnlondon.org.uk/news/comment/how-to-produce-a-reflective-learning-diary
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https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=3a3195fe-1cd6-46ef-91ad-d6e947099c46.
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Εργαλεύο #4
Μαθηςιακό ςύμβαςη
Σι εύναι;
Μαθηςιακό ςύμβαςη: Εύναι μια ςυμφωνύα που ςυνϊπτεται ανϊμεςα ςτον μαθητό
και τον δϊςκαλο για την επύτευξη μϊθηςησ, μϋςω μιασ πρόταςησ αυτόνομησ
δουλειϊσ, με επύβλεψη από τον δϊςκαλο κατϊ την διϊρκεια μιασ ςυγκεκριμϋνησ
περιόδου. την ςύμβαςη μαθητεύασ εύναι απαραύτητα, μια επύςημη ςυμφωνύα,
αμοιβαύα ςχϋςη, προςωπικό εμπλοκό και ϋνα χρονικό πλαύςιο εκτϋλεςησ.
Διϊρκεια: 30 λεπτϊ
Τλικϊ :
- Ϊνα πρωτόκολλο ςύμβαςησ μϊθηςησ (όπωσ για π.χ. Σον πύνακα παρακϊτω )
- Επαρκόσ χώροσ και χρόνοσ κατανεμημϋνοσ για την εξατομικευμϋνη προςοχό
του μαθητό.
- τυλό.
Όνομα του μαθητό........................................................................................................
Όνομα του καθηγητό / εκπαιδευτό .............................................................................
Ημερομηνύα ξεκινόματοσ...............................................................................................
Προβλεπόμενη ημερομηνύα λόξησ................................................................................
Προςδιοριςμό του πυρόνα εκμϊθηςησ..........................................................................
1.τόχοι αρμοδιότητασ: Σι θα μϊθεισ;
2.Μαθηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ: Πώσ θα μϊθεισ;
3.Πηγϋσ υλικών: Με τι θα μϊθεισ;
4.τοιχεύα για τα αυτοεκτύμηςη: Πωσ θα ξϋρεισ τι ϋχεισ μϊθει;
5.Κριτόρια εκτύμηςησ: Πωσ θα παρουςιϊςεισ τα μαθόματα που ϋμαθεσ;
6.Πρόγραμμα μαθημϊτων και εκπαιδευτικϋσ ςυνεδρύεσ:

Τπογραφό του μαθητό:

Διαδικαςύα :
Εύναι μια τεχνικό για να διευκολυνθεύ η εξατομύκευςη τησ μϊθηςησ. Εύναι μια επύςημη
γραπτό ςυμφωνύα μεταξύ του δϊςκαλου ό του εκπαιδευτό και του μαθητό
περιγρϊφοντασ τισ προςδοκύεσ τουσ: τι θα μϊθουν, πωσ η παρακολούθηςη τησ
μϊθηςησ, η καθιερωμϋνη περύοδοσ και τα κριτόρια εκτύμηςησ θα χρηςιμοποιηθούν
για να κρύνουν πωσ αυτόσ/ αυτό ολοκλόρωςε την μϊθηςό του /τησ.
Μια μαθηςιακό ςύμβαςη ςυνόθωσ περιϋχει τα ακόλουθα ςτοιχεύα:
- Μαθηςιακού ςτόχοι ςτα πλαύςια των ικανοτότων που ο μαθητόσ πρϋπει να
πετύχει όταν εκτελεύ την εργαςύα του ό τα καθόκοντϊ του.
- Σισ ςτρατηγικϋσ μϊθηςησ που πρϋπει να εφαρμόςει ϋνασ μαθητόσ για να
πετύχει τουσ ςτόχουσ του.
- Οι πηγϋσ ό τα μϋςα που χρηςιμοποιούνται.
- Αναφορϋσ αυτοεκτύμηςησ, ςτοιχεύα, ςημϊδι , τεςτ, ϋτςι ώςτε ο μαθητόσ να
ςυγκρύνει μόνιμα την μϊθηςη που πετυχαύνει ςε ςχϋςη με τουσ
διατυπωμϋνουσ ςτόχουσ του.
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Τπογραφό του δϊςκαλου/εκπαιδευτό:

-

Κριτόρια εκτύμηςησ για να επαληθεύςουν τα ςτοιχεύα τησ μϊθηςησ
παρουςιαζόμενα από τον μαθητό.
Σο πρόγραμμα των καθηκόντων με τον ςυμφωνηθϋντα χρόνο ό τισ
προθεςμύεσ.

υχνϊ, η μαθηςιακό ςύμβαςη περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη του χαρτοφυλακύου ωσ
ςτοιχεύο τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ και ωσ πηγό εκτύμηςησ για την αναπτυςςόμενη
μϊθηςη. Σο χαρτοφυλϊκιο του μαθητό ό μαθηςιακό χαρτοφυλϊκιο εύναι ςύμφωνα
με τον Shulman (1999: ςελ. 35) η δομημϋνη ιςτορύα βϊςη των εγγρϊφων από ϋνα ςετ
(προςεκτικϊ επιλεγμϋνο) παραςτϊςεων, που ϋχει λϊβει προετοιμαςύα και
εκπαύδευςη και παύρνει την μορφό δειγμϊτων δουλειϊσ μαθητών που φτϊνει μόνο
ςτην πλόρη πραγματοπούηςη τησ ςυλλογικόσ γραφόσ, διαβούλευςησ και ςυζότηςησ.
Διδϊςκοντασ ςτρατηγικϋσ και καθόκοντα δαςκϊλου
Ο ρόλοσ του καθηγητό -ςυντονιςτό εύναι απαραύτητοσ. Μαζύ με τον μαθητό:
-

Ορύζουν ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ, ςαφώσ και λεπτομερώσ .
Καθορύζουν μια αλληλουχύα από μαθηςιακϊ καθόκοντα
Καθιερώνουν εκπαιδευτικϋσ ςυνεδρύεσ ό επύβλεψη τησ μαθηςιακόσ
διαδικαςύασ.
-Τποδεικνύουν κριτόρια εκτύμηςησ.
Διαπραγματεύονται και ςυμφωνούν με τον μαθητό ςτα ςυςτατικϊ τησ
μαθηςιακόσ ςύμβαςησ.

Μαθηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ και μαθητικϊ καθόκοντα
Ο μαθητόσ οργανώνει και ρυθμύζει την διαδικαςύα εκμϊθηςόσ του ςύμφωνα με την
ςύμβαςη που ϋχει ςυμφωνόςει με τον δϊςκαλο /εκπαιδευτό του. Ϊτςι:

-

χεδιϊζοντασ το μαθηςιακό του πρόγραμμα ςε φϊςεισ ςύμφωνα με τισ
δραςτηριότητεσ.
Ρυθμύζοντασ τον εαυτό του ςτον χρόνο και ςτο επύπεδο επύτευξησ των
καθηκόντων και τησ μϊθηςησ.
-υμμετϋχει ςε μαθηςιακϋσ ςυνεδρύεσ εγεύροντασ διαδικαςτικϊ ζητόματα και
θϋματα περιεχομϋνου.
Χϊχνοντασ, επιλϋγοντασ και επεξεργϊζοντασ τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ για
την προετοιμαςύα εργαςιακών προτϊςεων.
Αυτό-αξιολογώντασ την πρόοδό τουσ, ςυλλογιζόμενοι/-εσ την ύδια την
μαθηςιακό διαδικαςύα, τον τρόπο εκμϊθηςόσ τουσ και το επύπεδο τησ
επύτευξησ των καθοριςμϋνων ςτόχων.

Εκτύμηςη
Μύα ςυνεχόσ εκτύμηςη μϋςω του αποτελϋςματοσ καθιερωμϋνη ςτα ακόλουθα και
ςυνεδρύεσ με επύβλεψη κατϊ την διϊρκεια των εκπαιδευτικών ωρών.
- Μια μαθητικό αυτοεκτύμηςη κανονικϊ μετϊ από κϊθε ϋνα από τα καθόκοντα
του τρόπου μϊθηςησ, οι ςτρατηγικϋσ που εγκρύθηκαν, οι πηγϋσ που
χρηςιμοποιόθηκαν και πιθανϋσ βελτιώςεισ.
- Μια τελικό εκτύμηςη τησ διαδικαςύασ και τησ επύτευξησ των ςτόχων.
- Η ολοκλόρωςη αυτόσ τησ εκτύμηςησ μπορεύ να γύνει με τη βοόθεια του
χαρτοφυλακύου.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα :
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-

-

Εφαρμογό των ςτρατηγικών ςτην καταςκευό γνώςησ, ςυλλογιςμού, αυτοϋλεγχου , αυτορρύθμιςησ και αυτοεκτύμηςησ .
Οργϊνωςη και ςχεδιαςμόσ μϊθηςησ.
Αυτο-κύνηςη και επιμονό ςτην δουλειϊ.
Πρωτοβουλύεσ.
Οργϊνωςη και ςχεδιαςμόσ εργαςύασ.
Φρόςη των ICT.
Εμπιςτοςύνη ςτουσ ςυνομιλητϋσ: Δαςκϊλουσ κ.λ.π.
Κοινωνικϋσ ικανότητεσ.
Διαπραγμϊτευςη με τουσ καθηγητϋσ.
Επιτυχύα και διατόρηςη ςφϊλματοσ.
Επαγγελματικό υπευθυνότητα.
Λόψη αποφϊςεων.
Αυςτηρότητα και θεμελύωςη.
Τπευθυνότητα ςτο δικό ςου ςχϋδιο εκπαύδευςησ.
Αυτοπεπούθηςη.

Περιοριςμού: υςτϊςεισ ςχετικϊ με τουσ περιοριςμούσ που θα ςυναντόςει ο
εκπαιδευτόσ κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ των δραςτηριοτότων (το μϋγιςτο 200
λϋξεισ). Απαιτεύται ϋνα ςυγκεκριμϋνο αυτόνομο επύπεδο μϊθηςησ του μαθητό:
γνωςτικϋσ και μεταγνωςτικϋσ ςτρατηγικϋσ και ϋνα ςυγκεκριμϋνο κύνητρο .

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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https://personales.unican.es/salvadol/programas/contrato_aprendizaje.pdf
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Δραςτηριότητα #1
Ένασ φανταςτικόσ διϊλογοσ
Σι εύναι;
Αυτό εύναι μια ομαδικό ϊςκηςη, όπου οι εκπαιδευόμενουσ δημιουργούν ϋναν φανταςτικό
διϊλογο ανϊμεςα ςε ανθρώπουσ από ϊλλουσ πολιτιςμούσ, από μια ϊλλη οπτικό προτροπό
Διϊρκεια : 50 λεπτϊ
Τλικϊ:
-

Μια επιλογό εικόνων περιϋχοντασ 2-4 ανθρώπουσ από μια ξεχωριςτό κουλτούρα από
αυτόν των μαθητών .
Εικόνεσ ςε ψηφιακό μορφό.
Ϊγχρωμεσ εκτυπώςεισ από εικόνεσ με λευκϊ ςυννεφϊκια κειμϋνου (Μια φωτοτυπύα
ανϊ ϊτομο ςε κϊθε εικόνα π.χ. 4 ϊντρεσ δουλεύουν = 4 εκτυπωμϋνεσ φωτοτυπύεσ).
4 λεπτού μαύροι μαρκαδόροι λευκού πύνακα.
Ϊνασ προτζϋκτορασ.

Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Μοιραςτϋ ϋνα φυλλϊδιο εικόνασ ανϊ μαθητό .
Βόμα 2: Ζητεύςτε από όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ ατομικϊ να μελετόςουν ο κϊθε ϋνασ την
δικό του εικόνα .
Βόμα 3: Γρϊψτε τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ ςτον λευκό πύνακα:
1) Ποιοι εύναι οι ϊνθρωποι ςτην εικόνα;
2) Από που εύναι ;
3) Σι ςυνϋβαινε πριν βγει η φωτογραφύα;
4) Σι ςυμβαύνει ςτην εικόνα;
5) Σι πρόκειται να ςυμβεύ μετϊ την εικόνα;
Βόμα 4: Ζητεύςτε από όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ ατομικϊ να γρϊψουν τισ απαντόςεισ
τουσ ςε ϋνα φύλλο χαρτύ.

Βόμα 6: Ζητεύςτε από κϊθε ομϊδα να επεξεργαςτούν ϋνα ςενϊριο ςχετικϊ με το τι ςυνϋβη
την ςτιγμό πριν την λόψη τησ φωτογραφύασ, και μετϊ, ςυνθϋτετε όλοι μαζύ τισ ιδϋεσ των
μελών τησ ομϊδασ.
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Βόμα 5: Σώρα, φτιϊξτε ομϊδεσ μαθητών με αυτούσ που ϋχουν την ύδια εικόνα. Ο αριθμόσ
των ατόμων ανϊ ομϊδα πρϋπει να ιςούται με τον αριθμό των ατόμων ςτισ εικόνεσ.
Εφοδιϊςτε κϊθε ομϊδα με μια εκδοχό τησ φωτογραφύασ και ϋναν μαύρο λεπτό μαρκαδόρο
για λευκό πύνακα για να γρϊψουν μϋςα ϋναν διϊλογο.

Βόμα 7: Ζητεύςτε από κϊθε μϋλοσ τησ ομϊδασ να ταυτιςτεύ με ϋνα ϊτομο από την εικόνα και
μετϊ να γρϊψει ϋναν ςύντομο διϊλογο μεταξύ των ατόμων ςτην φωτογραφύα.
Βόμα 8: Προβϊλετε τισ ςχετικϋσ εικόνεσ και καλϋςτε κϊθε ομϊδα να δώςει μια ςύντομη
επιςκόπηςη τησ ςυζότηςόσ τουσ και να παρουςιϊςει τον διϊλογό τουσ ςτην ομϊδα τησ
τϊξησ.
Βόμα 9: Όπωσ φεύγετε, καλϋςτε κϊθε ομϊδα τησ τϊξησ να ςυλλογιςτεύ τον κϊθε διϊλογο .
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Oι εκπαιδευόμενουσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την
ενςυναύςθηςη για να παρατηρόςουν την ενςυναύςθηςη των ϊλλων, ταυτιζόμενοι με ϋνα
ϊτομο που ανόκει ςε ϋναν ϊλλον πολιτιςμό και να δημιουργόςουν ϋναν ςύντομο διϊλογο
από την δικιϊ τουσ οπτικό γωνύα.
Περιοριςμού: Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να ςιγουρευτεύ ότι οι εικόνεσ που παρϋχουν
απεικονύζουν μια ποικιλύα πολιτιςμών. Εύναι ςυνετό να επιτρϋψει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
να επιλϋξουν μια εικόνα που τουσ κϊνει να αιςθϊνονται ϊνετα με αυτόν. Οι
εκπαιδευόμενουσ πρϋπει να παρακολουθούνται ςτενϊ για να διαβεβαιωθεύ ότι η ϊςκηςη δεν
προκαλεύ κϊποιου εύδουσ ξενοφοβύα, ρατςιςμό ό θρηςκευτικό προκατϊληψη, που μπορεύ
να υπονομεύςει την ϊςκηςη. ε περύπτωςη εμφϊνιςησ αυτού του γεγονότοσ, ξανα-ρυθμύςτε
τισ ομαδοποιόςεισ.
Αναφορϋσ:
“Developing Intercultural Competences Using Activities with Differenct Media” by Iuliana
Marchis, Liliana Ciascai and Joaquim Saial:
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Δραςτηριότητα #2
Σι εύναι οι αξύεσ;
Σι εύναι;
Μια ςυζότηςη ςτην τϊξη με το τύτλο «Σι εύναι αξύεσ;», κεντρϊροντασ γύρω από 2 ςύντομα
βύντεο: «Οριςμόσ ηθικόσ: Αξύεσ» και ϋνα ςύντομο κινούμενο ςχϋδιο με τον τύτλο «Gobblynne»
από την Katy Davis, οπού οι εκπαιδευόμενουσ εξερευνούν ενεργϊ που οι αξύεσ των
χαρακτόρων διαφϋρουν.
Διϊρκεια: 60 λεπτϊ
Τλικϊ :
-

Ϊνασ υπολογιςτόσ.
Ϊνασ προβολϋασ.
Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο.

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Γρϊψτε «Σι εύναι αξύεσ;» ςτον λευκό πύνακα και τοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ
ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων για να ςυζητόςουν και να ςημειώςουν μερικϋσ ιδϋεσ (10 λεπτϊ ).
Βόμα 2: Προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν ιδϋεσ που δημιουργούνται ςτην
ομϊδα τουσ και να τισ γρϊψουν ςτον λευκό πύνακα (5 λεπτϊ).
Βόμα 3: Βϊλτε να παύζει το μαθηςιακό βιντεοκλύπ 1 «Οριςμόσ ηθικόσ : Αξύεσ» (5 λεπτϊ).
Βόμα 4: Ρωτόςτε την ομϊδα τησ τϊξησ αν κϊποιεσ από τισ γνώμεσ τουσ ϋχουν αλλϊξει ό αν
ϋχουν τύποτα νϋεσ διορατικότητεσ αφού παρακολούθηςαν το βιντεοκλύπ 1 (10 λεπτϊ).
Βόμα 5: Σώρα, πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι θα παρακολουθόςουν ϊλλο ϋνα κλιπ, το
βιντεοκλύπ 2 με τον τύτλο «Gobblynne» από την Katy Davis. Ζητεύςτε τουσ να ϋχουν υπόψιν
τουσ πωσ οι 3 χαρακτόρεσ μπορεύ να διαφϋρουν ςτα πλαύςια των αξιών τουσ (5 λεπτϊ).
Βόμα 6: Αφού δεύτε την ταινύα, τοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε νϋεσ ομϊδεσ των
τεςςϊρων και ζητόςτε τουσ να ςυζητόςουν και να γρϊψουν ποιεσ διαφορετικϋσ αξύεσ
υποςτηρύζονται από τουσ 3 χαρακτόρεσ και αν υπϊρχουν κϊποιεσ πιθανϋσ αιτύεσ
ςύγκρουςησ (15 λεπτϊ).

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Οι εκπαιδευόμενουσ μπορούν να ορύςουν τι εύναι αξύεσ.
Μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την ενςυναύςθηςη για να αναγνωρύςουν τισ αξύεσ τησ ομϊδασ,
για να εντοπύςουν βαςιζόμενοι ςτισ αξύεσ που μπορεύ να προκύψουν ςυγκρούςεισ. Οι
εκπαιδευόμενουσ εύναι ςε θϋςη να δουλϋψουν ομαδικϊ το ςενϊριο για να προτεύνουν πωσ
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Βόμα 7: το τϋλοσ, ζητεύςτε από την τϊξη να ςυλλογιςτεύ την ςυζότηςό και να προςφϋρει
λύςεισ ςε όποια προβλόματα ςύγκρουςησ ϋχουν εντοπιςτεύ (10 λεπτϊ).

μπορεύ να αναγνωριςτεύ αμοιβαύο ϋδαφοσ ανϊμεςα ςτα δύο ςυςτόματα αξιών.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εύναι ενόμεροι για την χρονομϋτρηςη καθ' όλη την
διϊρκεια του μαθόματοσ δεδομϋνησ τησ πολυπλοκότητασ του θϋματοσ υπό ςυζότηςη. Εύναι
πιθανό το θϋμα να προκαλϋςει λεκτικό ςύγκρουςη ανϊμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ καθώσ
ςυζητϊνε «Σι εύναι οι αξύεσ», καθώσ αναμφύβολα θα αναφϋρουν τισ δικιϋσ τουσ.
Παρακολουθεύςτε και κυκλοφορόςτε γύρω από τη ομϊδα τησ τϊξησ για να εξαςφαλύςεισ ότι
οι εκπαιδευόμενουσ δεν μπαύνουν ςε κϊποιου εύδουσ ςυζότηςη, που θα εύναι εμφανώσ
ξενοφοβικό, ρατςιςτικό ό θρηςκευτικϊ προκατειλημμϋνη. Διαβεβαιωθεύτε ότι όλα τα
τεχνολογικϊ ςτοιχεύα των υλικών ςτη λύςτα λειτουργούν πλόρωσ εκ των προτϋρων για την
τϊξη.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
“Developing Intercultural Competences Using Activities with Differenct Media” by Iuliana
Marchis, Liliana Ciascai and Joaquim Saial
http://dppd.ubbcluj.ro/adn/article_1_1_7.pdf
“Ethics defined: Values” from the University of Texas
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/values
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“Gobblynne” By Katy Davis 3:26
https://www.youtube.com/watch?v=v6BRz-kJ2Zw&feature=dir
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Δραςτηριότητα #3
Ana και Yaiza
Σι εύναι;
Ο ςτόχοσ αυτόσ τησ δραςτηριότητασ εύναι να κϊνει μια ςυγκριτικό ανϊλυςη ςτουσ
ρόλουσ που αναθϋτουμε ςε ανθρώπουσ από διαφορετικούσ πολιτιςμούσ.
Διϊρκεια: 30 λεπτϊ
Τλικϊ:
Μια μπϊλα
Διαδικαςύα: (Η εκτϋλεςη τησ δραςτηριότητασ με λεπτομϋρειεσ , επεξόγηςη βόμα
βόμα)- από 2 ϋωσ 5 ςελύδεσ.
Βόμα 1: Οι ςυμμετϋχοντεσ θα ςχηματύςουν ϋνα κύκλο και θα περϊςουνε την μπϊλα
ςε κατευθύνςεισ αυθαύρετα.
Βόμα 2: Κϊθε φορϊ που κϊποιοσ παύρνει την μπϊλα, θα πρϋπει να πει κϊτι ςχετικϊ
με την ζωό ενόσ φανταςτικού χαρακτόρα με τρόπο κατϊ τον οπούο να εύναι κϊποιου
εύδουσ βιογραφύα .
Βόμα 3: Η πλόρησ δυναμικό εύναι να δημιουργηθούν 2 ιςτορύεσ, αυτό τησ Ana, ενόσ
ανθρώπου από την χώρα μασ, και αυτό του Yaiza, ενόσ μετανϊςτη Μαροκινού. Ο
δϊςκαλοσ ό ο εκπαιδευτόσ ξεκινϊ: «Μια φορϊ κι ϋναν καιρό, όταν ϋνα κορύτςι που το
ϋλεγαν Αna. Η Ana …....» και περνϊει την μπϊλα ςε ϋνα ϊτομο ςτην ομϊδα. Λύγο-λύγο,
ολόκληρη η ιςτορύα τησ ζωόσ τησ επεξεργϊζεται ςυλλογικϊ: η προετοιμαςύα τησ, οι
επιθυμύεσ και οι φιλοδοξύεσ τησ, το τι πϋτυχε και τελικϊ ο τρόποσ που πϋθανε. Μετϊ
το ύδιο γύνεται και με τον Yaiza .
Εκτύμηςη
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Αφού δημιουργηθούν οι ομαδικϋσ ιςτορύεσ, ςυγκρύνονται μεταξύ τουσ. Ο
εκπαιδευτόσ εδώ προςπαθεύ να κϊνει να φανούν οι προκαταλόψεισ ό τα
ςτερεότυπα που βρύςκονται κϊτω από τισ αποδύδοντεσ επιθυμύεσ, καταςτϊςεισ,
αποτελϋςματα κ.λ.π ςε κϊθε χαρακτόρα. Εύναι βολικό ότι όςο παρϊγεται η
ςυλλογικό αφόγηςη, κϊποιοσ θα καταγρϊψει τα ςημαντικϊ ςτοιχεύα πϊνω ςτον
πύνακα, για να διευκολύνει την επόμενη ανϊλυςη.
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Δραςτηριότητα #4
Forum theatre - Σόποσ δημόςιασ ςυζότηςησ και θϋατρο
Σι εύναι;
Σο Forum Theatre εύναι μια διαδραςτικό μορφό θεϊτρου που παρουςιϊζει μια θεατρικό
ςυζότηςη, για να δημιουργόςει ϋνα ομαδικό όθοσ, που θα ενθαρρύνει την αλληλεπύδραςη
του κοινού. Εύναι μια ιςχυρό μϋθοδοσ για εξερεύνηςη λύςεων ςε δύςκολα προβλόματα.
ΣοForum Theatre, ωσ τόποσ δημόςιασ ςυζότηςησ και θεϊτρου, εύναι μια τεχνικό που εύχε
αρχικϊ ςχεδιαςτεύ από τον Βραζιλιϊνο Augusto Boal, με ςτόχο να δώςει ςτουσ
καταπιεςμϋνουσ την ευκαιρύα να ακουςτούν. Η κύρια εςτύαςη εύναι να ςυμμετϋχει το κοινό
ενεργϊ ςτο να αλλϊξουν αυτό που βλϋπουν ςτην ςκηνό (και ςτην πραγματικό ζωό ) προσ το
καλύτερο.
Διϊρκεια:
Σο ελϊχιςτο 2 ώρεσ (30 λεπτϊ ειςαγωγό και ζϋςταμα , 60 λεπτϊ εκτϋλεςη , 30 λεπτϊ
απολογιςμό).
Τλικϊ:
-

Μεγϊλοσ χώροσ για παρϊςταςη
μερικϊ αντικεύμενα καθημερινόσ ζωόσ
ςτηρύγματα για δρϊςη
πύνακασ παρουςιϊςεων

Διαδικαςύα :
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΖΕΣΑΜΑ
Αφόςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ϋρθουν ςε διϊθεςη, να κινούνται τριγύρω χαλαρώνοντασ με
το ςώμα τουσ και με το πρόςωπό τουσ και να αιςθανθούν πιο ϊνετα.
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
Διαιρϋςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ομϊδεσ και ζητεύςτε τουσ να βρουν μια κατϊςταςη όπου
οι ρόλοι εύναι 1) οι καταπιεςμϋνοι και 2) οι καταπιεςτϋσ. Δώςτε αρκετό χρόνο για να το
κϊνουν πρόβα και ςυζητόςτε το, γιατύ η κατϊςταςη πρϋπει να εύναι όςο πιο ςαφόσ γύνεται
για τουσ υπόλοιπουσ.
ΕΚΣΕΛΕΗ

-

-Ο Γελωτοποιόσ
-Ο καταπιεςτόσ (οι καταπιεςτϋσ)
Οι καταπιεςμϋνοι
Οι θεατϋσ -ηθοποιού

Οι ςυμμετϋχοντεσ/εκπαιδευόμενουσ εμπλϋκονται ςτα τϋςςερα βόματα του Forum Theatre,

Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

Page 23

Ρόλοι:

όπωσ ςυνϋςτηςε ο Boal (2008). Αυτϊ τα τϋςςερα ςτϊδια εύναι:
(α) αναπτύξτε ϋνα ςενϊριο,
(β) παιχνύδι αντι-μοντϋλου,
(γ) τόποσ δημόςιασ ςυζότηςησ και
(δ) παιχνύδι παρϋμβαςησ.
Παρακϊτω, γύνεται μια ςυζότηςη από μια ςυμμετοχό μαθητό ςε όλα τα τϋςςερα αυτϊ
βόματα του Σόπου δημόςιασ ςυζότηςησ -Θεϊτρου (Forum Theatre) και μια λεπτομερόσ
καταγραφό του πωσ οι εκπαιδευόμενουσ τα χρηςιμοπούηςαν και πωσ όλα αυτϊ
λειτούργηςαν ςτην τϊξη Ηθικόσ Εκπαύδευςησ για την ενύςχυςη τησ μϊθηςησ.
Βόμα 1: Ανϊπτυξε ϋνα ςενϊριο
ε αυτόν την ςυνεδρύα, οι ςυμμετϋχοντεσ διαιρούνται ςε ομϊδεσ, ζητούνται να αναπτύξουν
ϋνα ςενϊριο βαςιζόμενο ςτισ δικϋσ τουσ εμπειρύεσ καθημερινόσ ζωόσ. Ο ςτόχοσ αυτό τησ
ςυνεδρύασ εύναι να εκπαιδεύςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ να αναπτύξουν ϋνα ςενϊριο βαςιζόμενο
ςτισ δικϋσ τουσ εμπειρύεσ.
Βόμα 2: Θεατρικό Έργο Αντι-μοντϋλου
Μετϊ την ςύνθεςη του ςεναρύου, οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να το παρουςιϊςουν ωσ το
θεατρικό ϋργο αντι-μοντϋλου: ϋνασ ρόλοσ που απεικονύζει την καταπύεςη, όπου ο
χαρακτόρασ γύνεται θύμα αποτυχαύνοντασ να υπερνικόςει την δύωξη.
Βόμα 3: Ο Σόποσ Δημόςιασ υζότηςησ
Αφού το θεατρικό ϋργο αντι-μοντϋλου ολοκληρωθεύ, αμϋςωσ διεξϊγεται ϊλλη μια ςυνεδρύα
από τον Γελωτοποιό. Ο Γελωτοποιόσ ςυζητϊει με το κοινό τα προβλόματα που
εμφανύςτηκαν ςτην παρουςύαςη και προτεύνονται πιθανϋσ λύςεισ για να ξεπεραςτούν τα
παραπϊνω προβλόματα. Ο Γελωτοποιόσ μετϊ ζητϊ από το κοινό να ανακαλύψουν την
ςωςτό λύςη0 ό την ιδϋα που μπορεύ να εφαρμοςτεύ για την επύλυςη τησ ςύγκρουςησ που
βιώνεται από τουσ καταπιεςμϋνουσ χαρακτόρεσ ςτο ϋργο.
Βόμα 4: Παρεμβατικό Έργο

ε αυτό το ςτϊδιο, το κοινό (θεατόσ) αλλϊζει ςε ρόλο των ηθοποιών που λϋγονται «θεατϋσ –
ηθοποιού». Ο Boal (2006) όθελε το κοινό να εύναι ενεργό μϋλοσ τησ κοινωνύασ, να
ςυνεργϊζεται ςτην αντιμετώπιςη υπϊρχων ςυγκρούςεων ςτην κοινωνύα. Σα κοινϊ
αναφϋρονται ωσ «θεατϋσ–ηθοποιού» καθώσ ενθαρρύνονται να παρατηρόςουν και να
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Κατϊ την διϊρκεια των ςυνεδριών παρϋμβαςησ, το θεατρικό ϋργο αντι-μοντϋλου
παρουςιϊζεται για δεύτερη φορϊ. Σα μϋλη του κοινού μπορούν να ςυμμετϊςχουν, αφού
ςταματόςουν την δρϊςη (πϊγωμα) τησ ςκηνόσ λϋγοντασ «STOP». Ϊνα μϋλοσ του κοινού
μπορεύ να πϊρει τον ρόλο του ηθοποιού για να επιδεύξει τισ ιδϋεσ του/τησ για την επύλυςη του
προβλόματοσ. Ο θεατόσ μπορεύ να ϋρθει ωσ ϋνασ νϋοσ χαρακτόρασ και να αντικαταςτόςει
τον ηθοποιό και να προςφϋρει μια λύςη από την προοπτικό του χαρακτόρα.

αλληλεπιδρϊςουν με την παρϊςταςη ςε διαφορετικϊ ςτϊδια τησ διαδικαςύασ (Boal 2006). Οι
«θεατϋσ-ηθοποιού» προςφϋρουν λύςεισ μϋςω αλληλεπύδραςησ, όπωσ μπαύνοντασ ό
βγαύνοντασ από τον ρόλο, όπωσ, επύςησ, μϋςω ςυζότηςησ, ςυλλογιςμού και δημόςιασ
ςυζότηςησ. Ο Hammond (2012) αποκϊλεςε την εμπλοκό των ''θεατών -ηθοποιών'' ςε δρϊςη
ωσ «αντιςτροφό ρόλων». Ο ςτόχοσ εύναι να παρϋχει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ϋναν αςφαλό και
υποςτηριζόμενο χώρο για να μοιραςτούν τισ απόψεισ τουσ και να τουσ δοθεύ η ευκαιρύα να
λϊβουν μϋροσ ςε μια πρόβα για την πραγματικότητα (Boal , 2006).
Εύναι ςημαντικό ο Γελωτοποιόσ να βοηθόςει ςε όλα, ςιγουρεύοντασ ότι όλοι ξϋρουν τι
ςυμβαύνει. Αφού εξερευνηθούν 2-3-4 διαφορετικϋσ ανταλλαγϋσ, ο Γελωτοποιόσ μπορεύ να
τερματύςει την δημόςια ςυζότηςη.
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο Γελωτοποιόσ αρχύζει να βοηθϊει τουσ ςυμμετϋχοντεσ να βγουν από τουσ ρόλουσ ϋτςι ώςτε
όλη η ομϊδα να γυρύςει πύςω ςτουσ εαυτούσ τουσ (κινούμενοι τριγύρω για παρϊδειγμα).
Μετϊ μπορεύ να ξεκινόςει μια ανοιχτό ςυζότηςη, απαντώντασ ςε κϊποιεσ ερωτόςεισ, όπωσ
τι ςυνϋβη, τι καταςτϊςεισ παρουςιϊςτηκαν, ποιεσ μεταμορφώςεισ παρουςιϊςτηκαν, οι
επιπτώςεισ, τι ϋμαθαν από αυτό, αν ςχετύζονται με τισ καταπιϋςεισ που παρουςιϊςτηκαν,
ποιο εύναι το ςτοιχεύο κλειδύ μϊθηςησ κ.λ.π. .
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
-

Εφαρμογό θεατρικών τεχνικών μϋςω μαθηςιακόσ και διδακτικόσ διαδικαςύασ.
Προώθηςη καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων όπωσ θεατρικϋσ τεχνικϋσ για να
ενιςχυθούν οι ικανότητεσ των προςφύγων και αυτών που ψϊχνουν για ϊςυλο.
Κατανόηςη του ρόλου που παύζει η ανϊπτυξη των διαπολιτιςμικών ικανοτότων για
να επιτευχθεύ περιεκτικό εκπαύδευςη.

Περιοριςμού: υνιςτϊται ο Γελωτοποιόσ (εκπαιδευτόσ), να διαβϊςει λογοτεχνύα ςχετικϊ με
τον Σόπο Δημόςιασ υζότηςησ – Θϋατρο (Forum Theatre), όπωσ επύςησ και θϋατρο των
καταπιεςμϋνων (Theatre of the oppressed). Οι «μαγικϋσ» λύςεισ πρϋπει να αποφευχθούν: οι
παρεμβϊςεισ που χρηςιμοποιούν μαγεύα φαύνονται να εύναι πολύ καλϋσ για να εύναι αληθινϋσ
και προςβλϋπουν ςε υπερϊνθρωπεσ ό ιδανικϋσ ςυνθόκεσ. υμβαύνει ςυχνϊ, όταν
υποθϋτουμε ότι οι δυνϊμεισ καταπύεςησ μπορεύ να παραμεληθούν. Όταν η μαγεύα
προςφϋρεται ωσ λύςη, εύναι ςημαντικό για τον Γελωτοποιό να αναγνωρύςει την μαγεύα, να
την εξηγόςει ςτο κοινό και να προτεύνει ϋνα εναλλακτικό ςημεύο παρϋμβαςησ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
https://www.deadearnest.co.uk/forum-theatre

https://www.youtube.com/watch?v=ANtkDBd9UNI
https://ka2sabta.files.wordpress.com/2019/01/guidetoforum-120310174532-phpapp01.pdf
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file:///C:/Users/huawei/Documents/Downloads/FORUMTHEATRETECHNIQUEENHANCINGLEARN
INGINMORALEDUCATIONCLASSROOM.pdf

Κεφϊλαιο 2:
«Ενίςχυςη τησ ανθεκτικότητασ των προςφύγων και αυτών που ψϊχνουν
για ϊςυλο»
Εργαλεύο #1
Ένα ερωτηματολόγιο ανθεκτικότητασ'
Σι εύναι;
Μια τϊξη ςτην οπούα οι εκπαιδευόμενουσ εξερευνούν τι εύναι η ανθεκτικότητα
εξοικειώνοντασ τουσ εαυτούσ τουσ με τα 8 βαςικϊ ςυςτατικϊ τησ ανθεκτικότητασ και
αναγνωρύζοντασ τα χαρακτηριςτικϊ τησ ςτουσ εαυτούσ τουσ και ςε ϊλλουσ
χρηςιμοποιώντασ το Ερωτηματολόγιο τησ ανθεκτικότητασ.
Διϊρκεια: 60 λεπτϊ
Τλικϊ:
-

Υωτοτυπύεσ του ερωτηματολογύου ανθεκτικότητασ.
Λευκόσ πύνακασ.
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα.

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Γρϊψτε «Σι κϊνει ϋναν ϊνθρωπο ανθεκτικό;» πϊνω ςτον λευκό πύνακα .
Βόμα 2: Διαιρϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ζευγϊρια για να ςυζητόςουν την ερώτηςη και
ζητεύςτε από ϋνα ϊτομο του ζευγαριού να κρατόςει ςημειώςεισ.
Βόμα 3: Καταγρϊψτε τισ ςκϋψεισ των μαθητών και γρϊψτε τισ ςτον λευκό πύνακα.
Βόμα 4: Δώςτε ςε κϊθε μαθητό μια φωτοτυπύα του Ερωτηματολογύου τησ Ανθεκτικότητασ.
Βόμα 5: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να διαβϊςουν τισ ςελύδεσ 2 και 3.
Βόμα 6: Σώρα ζητεύςτε τουσ να ςυζητόςουν το κεύμενο ςε αντύθεςη με τισ ςημειώςεισ που
ϋχουν κρατόςει.
Βόμα 7: Καλϋςτε κϊποιουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ςκϋψεισ τουσ με την ομϊδα
τησ τϊξησ.
Βόμα 8: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να διαβϊςουν τισ ςελύδεσ 4 ϋωσ 6.

Βόμα 10: Δώςτε οδηγύεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για να πϊρουν ςυνϋντευξη από τον
ςυνϋταιρό τουσ και το αντύςτροφο, χρηςιμοποιώντασ τισ ερωτόςεισ που αφορούν την
ςυνιςτώςα τουσ.
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Βόμα 9: Κατανεύμετε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτα ζευγϊρια τουσ με ϋναν τομϋα για 1 από τα 8
απαραύτητα ςυςτατικϊ τησ ανθεκτικότητασ.

Βόμα 11: Δώςτε οδηγύεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ , να δώςουν ςτον ςυνϋταιρό τουσ μια
αξιολόγηςη ςύμφωνα με τισ ςελύδεσ 4 ϋωσ 6 του κειμϋνου.
Βόμα 12: Ενώςτε τα ζευγϊρια ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων για να ςυζητόςουν την ϊςκηςη.
Βόμα 13: Καλϋςτε κϊθε ομϊδα να μοιραςτεύ κϊποιεσ από τισ ςκϋψεισ τουσ και ϊνοιξε ςε μια
ςυζότηςη τϊξησ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ εύναι ςε θϋςη να διατυπώςει το τι πιςτεύουν ότι
κϊνει κϊποιον ανθεκτικό και να ςυζητόςουν το θϋμα τησ ανθεκτικότητασ. Ο μαθητόσ
εξοικειώνεται με τα 8 βαςικϊ ςυςτατικϊ τησ ανθεκτικότητασ και πωσ να τα αξιολογόςει ςε
ϋναν ϊλλον. Ο μαθητόσ ϋχει γύνει το αντικεύμενο τησ αξιολόγηςησ για ϊλλουσ, και μπορεύ να
αξιολογόςει την ανθεκτικότητα κϊποιου ϊλλου μαθητό ςτα πλαύςια των βαςικών
ςυςτατικών τησ ανθεκτικότητασ. Ο μαθητόσ μπορεύ να ςυζητόςει όλα τα 8 ςυςτατικϊ τησ
ανθεκτικότητασ.
Περιοριςμού: Ιδανικϊ, η δραςτηριότητα των ζευγαριών που περιλαμβϊνεται ςε αυτό το
εργαλεύο μπορεύ να εύναι 1η ςτην ςειρϊ των 8 ςτην πορεύα τησ εκπαύδευςησ. Αυτό θα παρϋχει
ςτον εκπαιδευόμενο την ευκαιρύα να εκτιμόςει και να αναγνωρύςει όλα τα απαραύτητα 8
μϋςα του εαυτού του και των ϊλλων. Σα εύδη των περιοριςμών που, μπορεύ να
αντιμετωπύςουν οι εκπαιδευτϋσ περιςτρϋφονται γύρω από ϋναν μαθητό που εύναι
απρόθυμοσ να ςυμμετϊςχει εξαιτύασ μιασ αύςθηςησ ευπϊθειασ που δημιουργόθηκε από την
ανϊγκη να μοιραςτεύ προςωπικϋσ πληροφορύεσ. Οι εκπαιδευόμενουσ που εμφανύζουν αυτού
του εύδουσ τισ επιφυλϊξεισ, πρϋπει να υπενθυμύζονται ότι δεν χρειϊζονται αποκαλύψεισ
περιςςότερο από όςο χρειϊζεται για να κατανοόςουν το θϋμα. Παρακολούθηςε τουσ
εκπαιδευόμενουσ ςτενϊ κατϊ την διϊρκεια τησ μετϋπειτα περιόδου αξιολόγηςησ για να
διαλύςεισ κϊθε ϋνταςη προκαλούμενη από το πωσ τα ζευγϊρια αξιολογούν την μεταξύ τουσ
ανθεκτικότητα.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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https://www.psionline.com/wpcontent/uploads/TheResilienceQuestionaire_ExampleAssessorReport-6.pdf
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Εργαλεύο #2
Σι εύναι το τραύμα;
Σι εύναι;
Μια διϊλεξη πϊνω ςτο τραύμα με τον τύτλο «Αναγνωρύζοντασ και ανταποκρύνοντασ
ςτο τραύμα ανϊμεςα ςε πληθυςμούσ προςφύγων» από τον Guglielmo Schinina
Εγκεφαλικό - Πνευματικό Τγεύα, Χυχολογικό Ανταπόκριςη και Διαπολιτιςμικόσ
Επικοινωνιακόσ Σομϋασ Διεθνούσ Οργανιςμού Μεταναςτών (ΔΟΜ) ςτην μορφό του
PowerPoint. Η διϊλεξη καλύπτει
1. Σι εύναι τραύμα;
1. Μια ψυχολογικό προοπτικό και
2. 3.Ανταποκρύςεισ και υςτϊςεισ.
Διϊρκεια: 70 λεπτϊ
Τλικϊ :




Ϊνασ προβολϋασ.
Ϊνασ λευκόσ πύνακασ.
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα.

Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Γρϊψτε την ερώτηςη «Πώσ μπορούμε να αναγνωρύςουμε το τραύμα ςε
ϊλλουσ;» και προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να απαντόςουν .
Βόμα 2: Επιλϋξτε κϊποιεσ απαντόςεισ των μαθητών και γρϊψτε τισ ςτον λευκό
πύνακα.
Βόμα 3: Σώρα γρϊψτε την ερώτηςη «Πώσ μπορούμε να ανταποκριθούμε αν
αναγνωρύςουμε ςημϊδια τραύματοσ ςε ϊλλουσ;» και καλϋςτε την τϊξη να απαντόςει
και να χρηςιμοποιόςει απαντόςεισ που προϋρχονται από το Βόμα 1.
Βόμα 4: Σώρα παρουςιϊςτε την διϊλεξη και ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να
κρατόςουν ςημειώςεισ, οι οπούεσ θα δημιουργόςουν μϋροσ ενόσ μετϋπειτα βόματοσ.
Βόμα 5: Παραδώςτε την διϊλεξη.
Βόμα 6: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4 και ζητεύςτε τουσ να
ςυζητόςουν τισ εντυπώςεισ τουσ από την διϊλεξη, χρηςιμοποιώντασ τισ ςημειώςεισ
τουσ.

Βόμα 8: Καλϋςτε την τϊξη ωσ ςύνολο να ςυλλογιςτεύ πϊνω ςτο πωσ η αντύληψό
τουσ ςτο να αναγνωρύςουν το τραύμα ςε ϊλλουσ και ςτο πωσ η ανταπόκριςη του
τραύματοσ ςε ϊλλουσ ϋχει αλλϊξει.
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Βόμα 7: Καλϋςτε κϊθε ομϊδα να μοιραςτεύ τα ςτοιχεύα κλειδιϊ και τισ ιδϋεσ από την
ςυζότηςη τουσ με την γενικό ομϊδα τησ τϊξησ.

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ μπορεύ να ςυζητόςει ςτο πωσ θα
αναγνωρύςει το τραύμα. Ο μαθητόσ εύναι εξοικειωμϋνοσ με μερικϊ από τα βαςικϊ
ςτοιχεύα των ψυχοκοινωνικών αποτελεςμϊτων του τραύματοσ και εύναι ςε θϋςη να
τα ςυζητόςει με ϊλλουσ. Ο μαθητόσ εύναι ςε θϋςη να ςυλλογιςτεύ πϊνω ςε τυχόν
εςφαλμϋνεσ αντιλόψεισ που εύχαν ςτα πλαύςια τησ αναγνώριςησ του τραύματοσ ςε
ϊλλουσ και ςτο πωσ να ανταποκριθούν ςε αυτό.
Περιοριςμού: Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να διαπιςτώςει ότι η ικανότητϊ τουσ να
εξηγόςουν όλα τα ςτοιχεύα αυτόσ τησ διϊλεξησ επηρεϊζεται αν αποτύχουν να
εξερευνόςουν επαρκώσ τισ αναφορϋσ που περιεύχαν.
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Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Prof%20G%20Schinina_IOM_0.pdf
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Εργαλεύο #3
Μονόλογοσ
Σι εύναι;
Η δραςτηριότητα ςυνδυϊζει ϋνα εργαλεύο (ερωτηματολόγιο), που ςτοχεύει να
ενημερώςει τουσ ωφελούμενουσ ςχετικϊ με το επύπεδο τησ ανθεκτικότητϊσ τουσ και
την θεατρικό τεχνικό του μονολόγου, με ςκοπό να εκφρϊςει πωσ να αντιμετωπύςουν
μια δύςκολη κατϊςταςη, μϋςω μιασ μελϋτησ που ςυμβολύζει ϋνα πιθανό πρόβλημα
τησ καθημερινόσ ζωόσ και πιθανϋσ λύςεισ για να το αντιμετωπύςουν .
Διϊρκεια: 1 ώρα
Τλικϊ :





Ερωτηματολόγια τυπωμϋνα.
τυλό.
Φαρτιϊ Α4.
Ϊνα τραπϋζι με καρϋκλεσ για την εφαρμογό των ςυζητόςεων/παιχνύδια ρόλων
ανϊμεςα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ.

Διαδικαςύα :
Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να ακολουθόςουν τισ παρακϊτω οδηγύεσ :
Βόμα 1: Ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ςυμπληρώςουν το παρακϊτω
ερωτηματολόγιο με ςκοπό να δουν πόςο ανθεκτικού εύναι:
Αυτό εύναι μια ςυντομογραφύα του Ερωτηματολογύου Ανθεκτικότητασ του Nicholson
Mc Bride .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ε ϋνα δύςκολο ςημεύο ςτρϋφομαι αμϋςωσ ςτο τι μπορώ να κϊνω για να φτιϊξω
τα πρϊγματα.
Επηρεϊζω όπου μπορώ, παρϊ να ανηςυχώ για το τι δεν μπορώ να επηρεϊςω.
Δεν παύρνω προςωπικϊ την κριτικό.
Γενικώσ καταφϋρνω να κρατώ τα πρϊγματα ςε προοπτικό.
Εύμαι όρεμοσ πϊνω ςε μια κρύςη.
Εύμαι καλόσ ςτο να βρύςκω λύςεισ ςτα προβλόματα.
Δεν θα περιϋγραφα τον εαυτό μου ωσ ϋνα αγχώδησ ϊτομο.
Δεν τεύνω να αποφεύγω την ςύγκρουςη.
Προςπαθώ να ελϋγχω τα γεγονότα παρϊ να εύμαι θύμα των καταςτϊςεων.
Εμπιςτεύομαι την διαύςθηςό μου.
Διαχειρύζομαι καλϊ τα επύπεδα του ϊγχουσ μου.
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Για κϊθε ερώτηςη βαθμολόγηςε τον εαυτό ςου από 1 ϋωσ 5, οπού 1=διαφωνώ
απολύτωσ και 5= ςυμφωνώ απολύτωσ .

12. Αιςθϊνομαι αυτοπεπούθηςη και αςφαλόσ με την ςτϊςη μου.
Βόμα 2: Σώρα, ελϋγξτε την βαθμολογύα τουσ, με ςκοπό να βρεύτε τα κύρια
χαρακτηριςτικϊ για τον καθϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ. τισ λεπτομϋρειεσ μερικών
από των παρακϊτω περιοχών θα βρεθούν μερικϋσ φρϊςεισ οι οπούεσ αντανακλούν τα
ςκεπτικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ. Μετϊ θα χρηςιμοποιόςουν αυτϋσ τισ φρϊςεισ ςε μια
διαδικαςύα παιχνιδιού ρόλων με ϊλλουσ ανθεκτικούσ ανθρώπουσ, με ςκοπό να
ξεκινόςουν μια ςυζότηςη ςχετικϊ με το θϋμα που περιγρϊφεται λεπτομερώσ ςτο
παρακϊτω βόμα.
ΤΝΟΛΟ: Η βαθμολογύα ςου:
0 – 37: Ϊνα αναπτυςςόμενο επύπεδο ανθεκτικότητασ. Η βαθμολογύα ςου δεύχνει ότι,
παρόλο που μπορεύ όχι πϊντα να αιςθϊνεςαι ςτο ϋλεοσ των γεγονότων, ςτην
πραγματικότητα θα ωφεληθεύσ ςημαντικϊ αναπτύςςοντασ πτυχϋσ τησ ςυμπεριφορϊσ
ςου.
χετικϋσ φρϊςεισ :






«Θα βϊλω τα δυνατϊ μου , αλλϊ δεν υπόςχομαι τύποτα.»
«Δεν ξϋρω τι θα ςυμβεύ μετϊ, αλλϊ θα προςπαθόςω να μην τα παρατόςω.»
«Ξϋρω ότι μπορώ να κϊνω παραπϊνω από αυτϊ, αλλϊ κϊτι με κρατϊει
ακύνητο.»
«Ξϋρω ότι μπορώ να τα καταφϋρω , αλλϊ πιθανόν κϊποιοσ ϊλλοσ να όταν
καλύτεροσ ςε αυτό.»
«Μερικϋσ φορϋσ ,αιςθϊνομαι ότι μου εύναι πολύ εύκολο να τα παρατόςω.»

38 – 43: Ϊνα καταξιωμϋνο επύπεδο ανθεκτικότητασ. Η βαθμολογύα ςου δεύχνει ότι
μπορεύ ενύοτε να ϋχεισ δύςκολεσ μϋρεσ όταν δεν μπορεύσ να κϊνεισ τα πρϊγματα να
πϊνε εντελώσ με τον τρόπο ςου, αλλϊ ςπϊνια αιςθϊνεςαι ϋτοιμοσ να τα παρατόςεισ.








«Ξϋρω ότι κϊθε μϋρα εύναι διαφορετικό μϋρα και ότι δεν μπορώ να ελϋγξω
κϊθε εμπόδιο που μου εμφανύζεται.»
«Μερικϋσ φορϋσ καταφϋρνω να αντιμετωπύςω μια ςύγκρουςη ,αλλϊ μερικϋσ
φορϋσ αιςθϊνομαι τόςο αδύναμοσ να το ελϋγξω.»
«Ξϋρω ςτα ςύγουρα ότι θα ϋρθουν δύςκολεσ μϋρεσ , αλλϊ τισ φοβϊμαι,
αιςθϊνομαι ότι δεν θα εύμαι ςε θϋςη να τισ αντιμετωπύςω.»
«Υοβϊμαι να αντιμετωπύςω δύςκολεσ καταςτϊςεισ, επειδό ςτο παρελθόν
μερικϋσ φορϋσ απϋτυχα -αλλϊ και πϋτυχα, αλλϊ δεν ξϋρω γιατύ η αρνητικό
ςκϋψη επικρατεύ.»
«Προςπαθώ να μην αποφεύγω τισ καταςτϊςεισ , αλλϊ ςπϊνια αιςθϊνομαι ότι
πρόκειται να τα παρατόςω.»

44 – 48 : Ϊνα δυνατό επύπεδο ανθεκτικότητασ. Η παραπϊνω βαθμολογύα ςου δεύχνει
ότι εύςαι αρκετϊ καλόσ ςτο να ξεπερνϊσ τισ δυςκολύεσ και ϋχεισ ϋνα εντυπωςιακό
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χετικϋσ φρϊςεισ:

ιςτορικό ςτο να μετατρϋπεισ τα εμπόδια ςε ευκαιρύεσ.
χετικϋσ φρϊςεισ:






«υχνϊ μετατρϋπω το ϊγχοσ μου ςε δημιουργικότητα, ϋτςι ώςτε να μπορώ να
διαχειριςτώ πιο αποτελεςματικϊ μια δύςκολη κατϊςταςη.»
«Αυτό που ξϋρω , εύναι ότι κϊθε κατϊςταςη – θετικό ό αρνητικό – ςτην ζωό
ςου, πϊντα ςου προςφϋρει κϊτι για την προςωπικότητϊ ςου.»
«Η ζωό δεν εύναι πϊντα καλϋσ ςτιγμϋσ και πρϋπει να το ξϋρουμε ϋτςι ώςτε να
εύμαςτε ϋτοιμοι όταν οι καταςτϊςεισ γύνουν πιο δύςκολεσ.»
«Πϊντα ςκϋφτομαι πωσ μπορώ να εκμεταλλευτώ μια προβληματικό
κατϊςταςη.»
«ε ϋναν ςκληρό κόςμο , μόνο οι ςκληρού μπορούν να επιζόςουν.»

49 – 60: Ϊνα εξαιρετικό επύπεδο ανθεκτικότητασ. Η βαθμολογύα ςου δεύχνει ότι τον
περιςςότερο καιρό εύςαι αρκετϊ ανθεκτικόσ και ςπϊνια αποτυγχϊνεισ να ανακϊμψεισ
– οτιδόποτε ςε ρύχνει ςτην ζωό. Πιςτεύεισ ςτο ότι φτιϊχνεισ την δικό ςου τύχη.
χετικϋσ φρϊςεισ :





«Ζούμε μόνο μια φορϊ και δεν ϋχουμε χρόνο για αποτυχύεσ.»
«Σύποτα δεν ϋρχεται από την τύχη. Εμεύσ ορύζουμε το μϋλλον μασ.»
«Σο μυςτικό μιασ επιτυχημϋνησ ζωόσ εύναι να ανορθώνεςαι ανεξϊρτητα από το
τι ςου φϋρνει η ζωό ςτο εν το μεταξύ.»
«Δεν αποδϋχομαι την λϋξη ''αποτυχύα '' ςτο λεξιλόγιό μου.»

Βόμα 3: Δώςτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ την παρακϊτω μελϋτη περύπτωςησ
(εκτυπωμϋνη) ενόσ Ϊλληνα που ϋχαςε το ςπύτι του κατϊ την διϊρκεια των πλημμυρών
ςτην Μϊνδρα το 2017.

Βόμα 4: Σώρα ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ςκεφτούν το επύπεδο τησ
ανθεκτικότητϊσ τουσ και τισ φρϊςεισ που ςχετύζονται με αυτϋσ τισ περιοχϋσ και να
ςκεφτούν το τι θα ϋκαναν ςτην θϋςη αυτού του Ϊλληνα. Μετϊ, οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει
να χωρύςουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ζευγϊρια, ϋτςι ώςτε να ξεκινόςουν μια
ςυνεργαςύα μεταξύ τουσ. Ο πρώτοσ ρόλοσ αυτού που θϋλει να μοιραςτεύ το επύπεδο
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«Οι πλημμύρεσ χτύπηςαν την Μϊντρα απ' το προηγούμενο βρϊδυ. Ξόδεψα 5 χρόνια
για να χτύςω το ςπύτι μου, ακόμη και κατϊ την διϊρκεια τησ κρύςησ και ςκϋφτηκα ότι
όλα χϊθηκαν ςε μια ςτιγμό. Ϋταν το πιο δύςκολο πρϊγμα που ϋχω περϊςει, να χϊςω
ό,τι ϋχω χτύςει. Εύχα τρομοκρατηθεύ. Κϊλεςα την οικογϋνεια και του φύλουσ μου που
μϋνανε εκεύ κοντϊ. Όλοι όρθαν εδώ για να βοηθόςουν να ςώςουμε όςο το δυνατόν
περιςςότερα. Μερικϊ προώόντα ςωνόντουςαν, ϊλλα τα περιςςότερα όχι. Ϊχαςα
μυαλό μου από την υποςτόριξη που ϋλαβα μετϊ την πλημμύρα. Μόλισ το ϊκουςε ο
αδελφόσ μου, οδόγηςε πϊνω από 100 μύλια για να βοηθόςει να καθαρύςουμε και να
ςώςουμε ότι μπορούμε. Η οικογϋνειϊ μου και οι φύλοι παρϊτηςαν ό,τι ϋκαναν. Δεν
υπόρξαν
ερωτόςεισ. Όταν κϊτι τόςο κακό ςυμβαύνει, οι ϊνθρωποι θα ςε
καταπλόξουν.»

τησ ανθεκτικότητϊσ του εύναι αυτόσ ό αυτό που θα ξεκινόςει τον μονόλογο,
κρατώντασ υπόψιν του τισ φρϊςεισ του χαρακτόρα. Ϊτςι, ςε αυτό το ςημεύο, οι
εκπαιδευτϋσ πρϋπει να δώςουν ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ χαρτιϊ Α4 με τον εκτυπωμϋνο
χαρακτόρα και τισ προτϊςεισ που προτεύνονται για τουσ μονολόγουσ τουσ (Διϊρκεια
μονολόγου 3- 5 λεπτϊ ο κϊθε ϋνασ). Εδώ, μια ςυμβουλό εύναι να περιγρϊψετε τι εύναι ο
μονόλογοσ, χρηςιμοποιώντασ τον ακόλουθο όρο:
«The monologue, από την ελληνικό λϋξη μονόλογοσ (μια ςύνθεςη του μόνοσ και
λόγοσ), εύναι μια ςκηνικό ςύνθεςη ιδεών ό μϋροσ θεατρικόσ ςκηνόσ ό αλλιώσ ςύνθεςη,
φτιαγμενη να παιχτεύ από ϋναν ηθοποιό που εύναι μόνοσ του ςτην ςκηνό όταν μιλϊει.»
Ο δεύτεροσ ρόλοσ εύναι ο ακροατόσ, που παρατηρεύ και κρατϊει ςημειώςεισ ςχετικϊ με
το πωσ:
₋
₋
₋
₋

κϋφτεται ο ςυνομιλητόσ.
Ποιεσ εύναι οι πιθανότητεσ να ξεπεραςτεύ η δύςκολη κατϊςταςη.
Σισ πιθανϋσ λύςεισ βαςιζόμενεσ ςτισ ςκϋψεισ τουσ.
Ο ακροατόσ δεν πρϋπει να μιλϊει κατϊ την διϊρκεια του μονολόγου.

Βόμα 5: Σώρα εύναι η ώρα του ακροατό να αναφϋρει τι παρατόρηςε κατϊ την διϊρκεια
του μονολόγου αυτού του ατόμου και να απαντόςει ςτισ παρακϊτω ερωτόςεισ:
₋
₋
₋

Θα καταφϋρει το ϊτομο να ξεπερϊςει αυτόν την κατϊςταςη;
Πωσ η ανθεκτικότητα μπορεύ να το /την βοηθόςει πϊνω ς' αυτό;
Ποιεσ εύναι οι πιθανϋσ λύςεισ που προτεύνονται ςτο επύπεδο τησ ανθεκτικότητϊσ
του/τησ;

ΗΜΕΙΨΗ: ε αυτό το ςτϊδιο, οι εκπαιδευτϋσ προωθούν το νόημα τησ αντοχόσανθεκτικότητασ και πωσ οι ϊνθρωποι ανϊλογα με το επύπεδο τησ ανθεκτικότητϊσ τουσ
μπορούν να αντιμετωπύςουν δύςκολεσ καταςτϊςεισ που πιθανόν να αντιμετωπύςουν
ςτο μϋλλον. Σελεύωςε την δραςτηριότητα ςυζητώντασ το νόημα τησ και τα κύρια
αποτελϋςματα που προϋκυψαν από τισ ςυζητόςεισ των ςυμμετεχόντων .
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Η δραςτηριότητα ςυνδϋεται με τουσ μαθηςιακούσ
ςτόχουσ που προτεύνονται ςτο πρόγραμμα διδαςκαλύασ γιατύ ςτοχεύει ςτο να
ενδυναμώςει την ανθεκτικότητα των ωφελούμενων, για να τουσ διευκολύνει να
λύςουν αποτελεςματικϊ τα προβλόματϊ τουσ και να αναρρώςουν πιο γρόγορα από
μια δύςκολη κατϊςταςη ςτην καθημερινό τουσ ζωό.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
https://www.nwpgmd.nhs.uk/sites/default/files/resiliencequestionnaire.pdf

Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

Page 33

Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςουν όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ
τησ ομϊδασ. Αυτό που οι ϊλλοι, που δεν ςυμμετϋχουν ςτο παιχνύδι ρόλων, μπορούν να
κϊνουν εύναι να κρατόςουν ςημειώςεισ και να παρατηρόςουν την διαδικαςύα τησ
ςυζότηςησ, για να βρουν ποιοσ εύναι ο πιο αποτελεςματικόσ χαρακτόρασ τησ ιςτορύασ.

Εργαλεύο #4
Οι Μϊςκεσ
Σι εύναι;
Η δραςτηριότητα ςυνδυϊζει μια τεχνικό δραματοθεραπεύασ που ονομϊζεται
«Μϊςκεσ» για να διευκολύνει την διαδικαςύα ϋκφραςησ ανϊμεςα ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ τησ ομϊδασ.
Διϊρκεια: 1 ώρα
Τλικϊ:
₋
₋
₋
₋
₋

τυλό
Μαρκαδόροι
χαρτιϊ Α4
ψαλύδια
ςυρραπτικϊ και λϊςτιχα

Διαδικαςύα:
Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να ακολουθόςουν τισ παρακϊτω οδηγύεσ:
Βόμα 1: Δώςτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ 2 λεπτϊ να κλεύςουν τα μϊτια τουσ και να
ςκεφτούν τουσ εαυτούσ τουσ. Πωσ φαντϊζονται να τουσ βλϋπουν οι ϊλλοι, ποιεσ
εύναι οι προςδοκύεσ τουσ και πωσ εύναι αυτού.
Βόμα 2: Μετϊ, δώςτε τουσ μαρκαδόρουσ και χαρτιϊ Α4, ψαλύδια, ςυρραπτικϊ και
λϊςτιχα και ζητεύςτε τουσ να ζωγραφύςουν ϋνα πρόςωπο ςτο ςχόμα του κεφαλιού
τουσ, που να αντιπροςωπεύει την προςωπικότητϊ τουσ, όπωσ πιςτεύουν ότι εύναι,
και πωσ τουσ αντιλαμβϊνονται οι ϊλλοι (θϋλουμε ϋναν ςυνδυαςμό αυτών των δυο
προοπτικών ). Για αυτό το βόμα δώςτε τουσ 10 λεπτϊ .

Σώρα, όρθε η ώρα να εξηγόςετε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ την ςημαςύα των μαςκών ωσ
μια τεχνικό δραματοθεραπεύασ: φορώντασ μια μϊςκα ςτα πλαύςια μιασ
θεραπευτικόσ διαδικαςύασ, μπορεύ επύςησ να βοηθόςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ να
δημιουργόςουν την δικό τουσ μϊςκα που ανακλϊ τισ εμπειρύεσ ό ταιριϊζει με το πωσ
αιςθϊνονται. Επύςησ, τουσ βοηθϊει να αιςθϊνονται ςώοι και αςφαλόσ, αλλϊ επύςησ
τουσ δύνεισ ϋναν ϊλλον τρόπο να εκφραςτούν και να μοιραςτούν τα ςυναιςθόματϊ
τουσ με τουσ ϊλλουσ προφορικϊ, ό μη, προφορικϊ.
Βόμα 4: Οι εκπαιδευτϋσ, εδώ θα πρϋπει να χωρύςουν τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε
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Βόμα 3: Πεύτε τουσ να χρηςιμοποιόςουν τα ςυρραπτικϊ και τα λϊςτιχα για να
ολοκληρώςουν την μϊςκα τουσ και ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να τισ βϊλουν
ςτα πρόςωπϊ τουσ. Θα κλεύςουν κϊνοντασ ϋναν κύκλο με τισ μϊςκεσ τουσ,
περιμϋνοντασ το επόμενο βόμα τησ δραςτηριότητασ. Ενώ κϊθονται, ζητεύςτε τουσ
να παρατηρόςουν τα πρόςωπα των ϊλλων, τα χρώματα που χρηςιμοπούηςαν, τισ
εκφρϊςεισ, τα ςχόματα των ζωγραφιών τουσ.

ζευγϊρια. Σο θϋμα τησ ςυζότηςησ εύναι ϋνα γεγονόσ τησ καθημερινόσ τουσ ζωόσ που
όταν δύςκολο για αυτούσ να το αντιμετωπύςουν. Μπορούν να διαλϋξουν κϊτι
λιγότερο ό περιςςότερο πολύπλοκο. Φρηςιμοποιόςτε τα ακόλουθα παραδεύγματα
για να παρακινόςεισ τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ςκεφτούν κϊτι ςχετικό:
Παρϊδειγμα νούμερο 1: «Σο αφεντικό μου μού μύληςε με αγϋνεια και δεν εύχα το
θϊρροσ να του απαντόςω κατϊλληλα».
Παρϊδειγμα νούμερο 2: «Πόρα διαζύγιο, οπότε εύναι μια δύςκολη περύοδοσ για
εμϋνα».
Μετϊ, εξηγόςτε ςτα ζευγϊρια ότι μϋςω τησ μϊςκασ ωσ μια τεχνικό
δραματοθεραπεύασ, εύναι πιο εύκολο να εκφραςτούμε με τρόπο κατϊ τον οπούο
εύναι δύςκολο για εμϊσ ςτην καθημερινό μασ ζωό. Αφόςτε τα ζευγϊρια να
ςυζητόςουν για περύπου 10 – 15 λεπτϊ. Απαραύτητοσ όροσ εδώ εύναι ότι πρϋπει
πϊντα να φορϊνε τισ μϊςκεσ τουσ.
Βόμα 5: Και οι δύο χαρακτόρεσ πρϋπει να εκφρϊςουν το πρόβλημϊ τουσ ςτον ϊλλον,
ενώ ο ακροατόσ κρατϊει ςημειώςεισ όςον αφορϊ τισ ςκϋψεισ των ςυνομιλητών.
Ϊτςι, οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να τουσ εφοδιϊςουν με χαρτιϊ και κόλλεσ Α4. Μετϊ
αλλϊζουν τουσ ρόλουσ τουσ, ο ϋνασ εύναι ο ομιλητόσ Α και ο ϊλλοσ εύναι ο ακροατόσ.
Αυτό που πρϋπει να περιλϊβουν ςτισ ςημειώςεισ τουσ που πρϋπει να απαντηθεύ από
τουσ ομιλητϋσ εύναι:
- Σι ςε ενόχληςε ςε αυτόν την περύπτωςη και ποιοσ;
- Πώσ θα ανταπεξϋρθεισ ςε μια παρόμοια κατϊςταςη τη επόμενη φορϊ;
- Κλεύςε την αφόγηςη, χρηςιμοποιώντασ την φρϊςη «Σην επόμενη φορϊ θα
διαχειριςτώ την όλη κατϊςταςη πολύ καλύτερα».
Βόμα 6: Μετϊ την 15λεπτό ςυζότηςη, πρϋπει να επανϋρθουν ςτισ θϋςεισ τουσ και να
ζητόςουν από 2- 3 ζευγϊρια να ςηκωθούν και να ξεκινόςουν μια δημόςια ςυζότηςη
(παιχνύδι ρόλων ) ανϊμεςϊ τουσ. Οι δύο ρόλοι εδώ εύναι:
1.

Ο ϋνασ εύναι ο ομιλητόσ που εκφρϊζει το πρόβλημϊ του /τησ βαςιζόμενοσ ςτισ
ςημειώςεισ του ακροατό (από ϋνα προηγούμενο βόμα)
2. Ο δεύτεροσ εύναι ο ακροατόσ, το ϊτομο που ϊκουςε τον ςυνομιλητό/την
ςυνομιλότρια να εκφρϊζει το πρόβλημϊ του /τησ που προκλόθηκε από αυτόν
/αυτόν.
Μετϊ από 3 -5 λεπτϊ, αλλϊζουν τουσ ρόλουσ τουσ και επαναλαμβϊνουν τουσ ρόλουσ
φορώντασ πϊντα τισ μϊςκεσ τουσ για να διευκολύνουν την διαδικαςύα ςυζότηςησ.

- Πωσ οι μϊςκεσ ωσ τεχνικό δραματοθεραπεύασ διευκολύνουν την διαδικαςύα
ϋκφραςησ ;
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Βόμα 7: Ανατροφοδότηςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ :

- Πωσ μϋςω τησ ϋκφραςησ των ςυναιςθημϊτων ςου μπορεύσ να αυξόςεισ την
ανθεκτικότητϊ ςου;
- Πωσ θα όταν αυτό η δραςτηριότητα χωρύσ τισ μϊςκεσ ; Θα ςου όταν πιο εύκολη ό
πιο δύςκολη ;
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Η δραςτηριότητα ςυνδϋεται με τουσ μαθηςιακούσ
ςτόχουσ που προτεύνεται από το πρόγραμμα, γιατύ χρηςιμοποιεύ την τεχνικό
δραματοθεραπεύασ, με ςτόχο να κινητοποιόςει τα ϊτομα, ϋτςι ώςτε να εκφραςτούν
και να ενιςχύςουν
την ανθεκτικότητϊ τουσ διαχειρύζοντασ πολύπλοκεσ
καταςτϊςεισ.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εύναι πολύ προςεκτικού και επιφυλακτικού
για τα ευαύςθητα θϋματα που μπορεύ να προκύψουν κατϊ την διϊρκεια τησ
ςυζότηςησ. Ϊτςι πρϋπει να εύναι προετοιμαςμϋνοι να αντιμετωπύςουν ςυγκρούςεισ
ό ςύγχυςη και να κινητοποιόςουν ανθρώπουσ να μην μοιραςτούν μια τραυματικό
εμπειρύα που θα τουσ κϊνει να αιςθανθούν ϊβολα.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Δραςτηριότητα #1
Buzz idea
Σι εύναι;
Αυτό εύναι μια δραςτηριότητα τϊξησ βαςιζόμενη ςτην ομϊδα για να βοηθόςει τουσ
εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν και να διατυπώςουν τι ςημαύνει ανθεκτικότητα
για αυτούσ και να μοιραςτούν παραδεύγματα ανθεκτικότητασ που γνωρύζουν.
Διϊρκεια: 40 λεπτϊ
Τλικϊ:
₋
₋
₋

Post–it.
Εικόνεσ από περιοδικϊ / φωτογραφύεσ που δεύχνουν μια ποικιλύα καταςτϊςεων
με ανθρώπουσ.
Ένα
ςετ
από
κϊρτεσ
με
γλώςςα
του
ςώματοσ
από
το
www.innovativeresources.org.

Διαδικαςύα:
Δραςτηριότητα 1: Buzz idea (15 λεπτϊ )
Βόμα 1: Γρϊψτε ςτον λευκό πύνακα την φρϊςη «Μια εικόνα ύςον χύλιεσ λϋξεισ ...» .
Βόμα 2: Ωπλωςτε κϊρτεσ εικόνων ςε όλο το πϊτωμα τησ τϊξησ.
Βόμα 3: Ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να διαλϋξουν μια κϊρτα εικόνασ που
νομύζουν ότι ςχετύζεται περιςςότερο με την λϋξη ανθεκτικότητα (ανακϊμπτοντασ
και επανϋρχοντασ).
Βόμα 4: Οι ςυμμετϋχοντεσ μετϊ μοιρϊζονται το τι ςημαύνει η κϊρτα τουσ, ςε ςχϋςη
με την ανθεκτικότητα.
Δραςτηριότητα 2: Σι εύναι η αντοχό-ανθεκτικότητα (25 λεπτϊ )
Βόμα 1: Γρϊψτε την λϋξη «Ανθεκτικότητα» και το νόημϊ τησ ςε «ανακϊμπτοντασ και
επανϋρχοντασ ςε δύςκολουσ καιρούσ» και ςυζητόςτε το με τουσ εκπαιδευόμενουσ.

Βόμα 3: Οργανώςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε δύο μεγϊλουσ ομόκεντρουσ κύκλουσ.
Οι εκπαιδευόμενουσ ςτον εςωτερικό κύκλο μοιρϊζονται τον οριςμό τουσ. Οι
εκπαιδευόμενουσ ςτον εξωτερικό κύκλο μοιρϊζονται το παρϊδειγμϊ τουσ.
Βόμα 4: Μετϊ, ο εςωτερικόσ κύκλοσ περιςτρϋφεται ςύμφωνα με την φορϊ του
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Βόμα 2: Φρηςιμοποιόςτε ϋνα ςημεύωμα post-it και ζητεύςτε από τον κϊθε μαθητό να
γρϊψει τον οριςμό τουσ και ϋνα παρϊδειγμα, οπού αυτού ό κϊποιοσ που ξϋρουν όταν
ανθεκτικόσ.

ρολογιού και η διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται μϋχρι όλοι να μοιραςτούν.
Βόμα 5: Μετϊ, οι εκπαιδευόμενουσ ανταλλϊςςονται από εςωτερικό ςε εξωτερικό
κύκλο και μοιρϊζονται το ϊλλο κομμϊτι των πληροφοριών τουσ.
Βόμα 6: Γρϊψτε ϋνα διϊγραμμα Τ ςτον πύνακα. Όλοι οι εκπαιδευόμενουσ
κατεβϊζουν ιδϋεσ για το πωσ εύναι, πωσ φαύνεται, πωσ αιςθϊνεται και πωσ ακούγεται
να εύςαι ανθεκτικόσ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ εύναι ςε θϋςη να εξηγόςει γιατύ το να εύςαι
ανθεκτικόσ δεν ϋχει να κϊνει με το να κρατϊσ πρϊγματα εςωτερικϊ, αλλϊ να
εκφρϊζεισ πωσ αιςθϊνεςαι και να προχωρϊσ παρακϊτω. Ο μαθητόσ μπορεύ να
διατυπώςει πωσ οι ανθεκτικού ϊνθρωποι ξϋρουν πωσ να ελϋγξουν τα ςυναιςθόματϊ
τουσ ϋτςι ώςτε να εύναι ςε θϋςη να προχωρόςουν ςε ϋνα ςχϋδιο δρϊςησ. Ο μαθητόσ
εύναι εξοικειωμϋνοσ με μια ευρεύα ποικιλύα ςεναρύων πραγματικόσ ζωόσ, οπού η
ανθεκτικότητα εύναι εμφανόσ.
Περιοριςμού: Αυτό η δραςτηριότητα θα περιοριςτεύ αν ο εκπαιδευτόσ αποτύχει ςτο
να δημιουργόςει ϋναν αςφαλό χώρο μαθηςιακού περιβϊλλοντοσ π.χ. Επιτρϋπει
ςυχνό διακοπό (παρϋμβαςη) από ϊτομα που δεν δεςμεύονται ςτην δραςτηριότητα.
Παρομούωσ, ο εκπαιδευτόσ θα αποτύχει ςτο να τουσ κϊνει να εξοικειωθούν με την
διαδικαςύα, ςυνεπώσ προμηθεύει με αςυνεπεύσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την
ςυμπεριφορϊ των μαθητών ό αποτυγχϊνει ςτο να διαμορφώςει ςωςτϊ μια
κατϊλληλη ανταπόκριςη και ςυμπεριφορϊ ςτην ϊςκηςη.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
“What is resilience?” from www.reachout.com
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Δραςτηριότητα #2
Γρϊμμα από ϋναν πρόςφυγα
Σι εύναι ;
Μια τϊξη, η οπούα θα βοηθόςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυμμεριςτούν τουσ
πρόςφυγεσ και αυτούσ που ψϊχνουν για ϊςυλο ςτην περιφερειακό τουσ τοποθεςύα.
Σα εργαλεύα για να υποςτηρύξουν αυτόν την διαδικαςύα εύναι μια γραφικό
αναπαρϊςταςη δεδομϋνων ςχετικϊ με το πωσ να υποςτηρύξεισ τουσ επιζώντεσ
τραύματοσ και ϋνα βύντεο με τον τύτλο «Γρϊμμα από ϋναν πρόςφυγα», που
ακολουθεύ το ςυναιςθηματικό ταξύδι μιασ ομϊδασ νεαρών γυναικών από την υρύα
που ϋπρεπε να το ςκϊςουν από τον πόλεμο ςτην υρύα, το ϊγχοσ του αποχωριςμού
από την οικογϋνεια και τουσ φύλουσ, τισ δυςκολύεσ του να προςαρμοςτούν ςε ϋνα
νϋο περιβϊλλον και, τελικϊ, την ανακϊλυψη των εςωτερικών τουσ δυνϊμεων.
Διϊρκεια: 60 λεπτϊ
Τλικϊ :
₋
₋
₋
₋
₋

Ϊνασ προβολϋασ.
Ϊγχρωμεσ φωτοτυπύεσ τησ γραφικόσ αναπαρϊςταςησ δεδομϋνων «Πωσ να
υποςτηρύξω ϋναν επιζών τραύματοσ».
Λευκόσ πύνακασ.
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα.
Σο βύντεο «Γρϊμμα από ϋναν πρόςφυγα»

Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των τεςςϊρων.
Βόμα 2: Γρϊψτε τα ακόλουθα ςτον λευκό πύνακα:
₋
₋
₋
₋

Εύμαι ...(το πιο κοινό εύδοσ πρόςφυγα ό αυτού που ψϊχνει για ϊςυλο ςτην
περιοχό ςου ) πωσ εύναι αυτό για μϋνα;
Πωσ αιςθϊνομαι πριν φύγω;
Πωσ αιςθϊνομαι κατϊ την διϊρκεια αυτού;
Πωσ αιςθϊνομαι όταν φτϊνω ςτην νϋα χώρα /πολιτιςμό που με υποδϋχεται;

Βόμα 3: Δώςτε οδηγύεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφτούν αυτϋσ τισ ερωτόςεισ ςε
ομϊδεσ των τεςςϊρων.

Βόμα 4: Καλϋςτε διαφορετικϋσ ομϊδεσ των τεςςϊρων να μοιραςτούν τισ ςημειώςεισ
τουσ.
Βόμα 5: Σώρα, ζητεύςτε από την κϊθε ομϊδα να ςκεφτεύ 5 τρόπουσ που μπορεύ να
υποςτηρύξουν τον πρόςφυγα που ϋχουν ςκιαγραφόςει (10 λεπτϊ).
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Ζητεύςτε από ϋνα μϋλοσ τησ ομϊδασ να κρατϊει ςημειώςεισ εκ μϋρουσ τησ ομϊδασ .
(15 λεπτϊ )

Βόμα 6: Σώρα, μοιραςτϋ ςε κϊθε μαθητό μια ϋγχρωμη φωτοτυπύα τησ γραφικόσ
παρϊςταςησ δεδομϋνων του «Πώσ να υποςτηρύξω ϋναν επιζών τραύματοσ;».
Βόμα 7: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να διαβϊςουν την γραφικό παρϊςταςη
δεδομϋνων και να το φϋρουν ςε αντύθεςη με τισ ιδϋεσ τησ ομϊδασ γι' αυτό. Εύναι τα
ύδια; Εύναι διαφορετικϊ;
Βόμα 8: Καλϋςτε τισ ομϊδεσ να μοιραςτούν τισ ςυζητόςεισ τουσ με την ομϊδα.
Βόμα 9: Σώρα, πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι θα παρακολουθόςουν ϋνα βύντεο με
τον τύτλο «Γρϊμμα από ϋναν πρόςφυγα» ςχετικϊ με μια ομϊδα νεαρών γυναικών
από την υρύα που ϋπρεπε να το ςκϊςουν από τον πόλεμο.
Βόμα 10: Δημιουργόςτε νϋεσ ομϊδεσ των τεςςϊρων και ζητεύςτε τουσ να ςκεφτούν
τα 3 ερωτόματα πϊνω ςτον λευκό πύνακα ςε ςχϋςη με αυτόν τον τύπο του
πρόςφυγα που ϋχουν ςκιαγραφόςει. Εκτόσ αν εύναι αυτόσ ο τύποσ του πρόςφυγα
που ϋχει όδη ςκιαγραφηθεύ ςτο βόμα 3.
Βόμα 11: Σώρα παύξτε το βύντεο για τουσ εκπαιδευόμενουσ .
Βόμα 12: Ζητεύςτε από τισ νϋεσ ομϊδεσ των τεςςϊρων να ςυζητόςουν τισ ςκϋψεισ
τουσ πϊνω ςτισ ιςτορύεσ των νεαρών γυναικών ςτο βύντεο ενώ ςκϋφτονται την
γραφικό αναπαρϊςταςη δεδομϋνων του «Πώσ να υποςτηρύξεισ ϋναν επιζών
τραύματοσ».
Βόμα 13: Ενθαρρύνετε τουσ εκπαιδευόμενουσ να πϊρουν την γραφικό παρϊςταςη
δεδομϋνων, να την πλαςτικοποιόςουν και να την τοποθετόςουν ςε ϋνα εμφανό
ςημεύο ςτην περιοχό προςωπικού των γραφεύων τουσ. Π.χ. τον πύνακα
ανακοινώςεων του προςωπικού.

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ μπορεύ να ςκιαγραφόςει τον πρόςφυγα ό
αυτόν που ψϊχνει για ϊςυλο κοινότυπο ςτην περιοχό τουσ. Ο μαθητόσ μπορεύ να
ταυτιςτεύ με τα ςυναιςθόματα που ςυνδϋονται με την εμπειρύα τησ υποχρεωτικόσ
μετανϊςτευςησ ςτα πλαύςια του πιο κοινού τύπου πρόςφυγα ό αυτού που ψϊχνει
για ϊςυλο ςτην περιοχό τουσ , μϋςω τησ ςυζότηςησ. Ο μαθητόσ εξοικειώνεται και
μπορεύ να εφαρμόςει τισ πληροφορύεσ που δύνονται ςτην γραφικό παρϊςταςη
δεδομϋνων του «Πώσ να υποςτηρύξω ϋναν επιζών τραύματοσ» πϊνω ςε ϋναν
πρόςφυγα ό ςε κϊποιον που ψϊχνει για ϊςυλο. Ο μαθητόσ ϋχει παρακολουθόςει
τουσ προςωπικούσ λογαριαςμούσ τησ υποχρεωτικόσ μετανϊςτευςησ που ϋχουν
δοθεύ ςτο βύντεο «Γρϊμμα από ϋνα πρόςφυγα» και μπορεύ να ςυζητόςει την
εμπειρύα των νεαρών γυναικών προςφύγων από την υρύα ςτα πλαύςια τησ
γραφικόσ παρϊςταςησ δεδομϋνων «Πώσ να υποςτηρύξετε ϋναν επιζών τραύματοσ».
Περιοριςμού: Ο εκπαιδευτόσ προειδοποιεύται ότι αυτό εύναι ϋνα ςυναιςθηματικό
θϋμα και πρϋπει να προςπαθόςει όςο το δυνατόν περιςςότερο να καθοδηγόςει
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Βόμα 14: Καλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυλλογιςτούν αυτϊ που ϋμαθαν ςτην
τϊξη ωσ ομϊδα τησ τϊξησ.

τουσ εκπαιδευόμενουσ να εύναι αντικειμενικού πϊνω ςε ςυναιςθηματικϊ θϋματα.
Αυτό η τϊξη δεν εύναι κατϊλληλη για εκπαιδευόμενουσ που μπορεύ να υποφϋρουν
από δευτερογενό τραύματα ό για αυτούσ που ςυγκλονύςτηκαν από ξαφνικϋσ
μεταναςτεύςεισ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
https://www.echotraining.org/support-trauma-survivor-infographic/
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Δραςτηριότητα #3
Παιχνύδι ρόλων και αυτόματη γραφό
Σι εύναι ;
Αυτό η δραςτηριότητα ςυνδυϊζει δυο διαφορετικϊ εύδη τεχνικών, το παιχνύδι ρόλων
και την αυτόματη γραφό, με ϋναν κοινό ςκοπό, να ενιςχύςουν και να
ενδυναμώςουν την ικανότητα ανθεκτικότητασ τησ ςτοχευμϋνησ ομϊδασ.
Διϊρκεια: 1 ώρα – 1:30 ώρα
Τλικϊ :
₋
₋
₋

Εκτυπωμϋνη ιςτορύα
Α4 χαρτιϊ
ςτυλό

Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να διαβϊςουν το ακόλουθο κεύμενο 2 φορϋσ:
«Κατϊ την διϊρκεια του τελευταύου ϋτουσ φούτηςόσ μου χρειϊςτηκε να μετατρϋψω την
τελικό θϋςη μου. Έπρεπε να επιλϋξω ανϊμεςα ςε ϋνα ψυχολογικό ό κοινωνικό
φαινόμενο που ϋχει απόχηςη αρκετό ώςτε να μπορούςα να δημιουργόςω μια ςταθερό
εικαςύα.
Αρκετϊ δυνατό ώςτε θα με βοηθούςε να εξηγόςω την αιτύα και τον ςυςχετιςμό του.
Κοιτούςα την υπερβολικϊ φωτεινό μου οθόνη για αρκετό ώρα και .......... τύποτα.
Μπορούςα να ςκαρφιςτώ εκατοντϊδεσ κοινωνικούσ λόγουσ για τουσ οπούουσ δεν όμουν
ευχαριςτημϋνη: Για αρχό παραβλϋποντασ την πεύνα ςτην Αφρικό, πωσ πολλού ϊνθρωποι
μπορούν να περπατόςουν δύπλα από μια τρομακτικό ςκηνό και να μην κϊνουν
απολύτωσ τύποτα (το φαινόμενο των παριςτϊμενων), εύτε τεύνουμε εκ φύςεωσ να
εύμαςτε υλιςτϋσ, ό εύναι η υπαρξιακό κρύςη του γιατύ ποτϋ δεν αιςθανόμαςτε
πραγματικϊ ικανοποιημϋνοι με ότι κϊνουμε.
Τπόρχαν τόςεσ ιδϋεσ, ςκϋψεισ, και θεωρύεσ που όθελα να ανταποδεύξω ό να τισ λύςω,
που δεν μπορούςα απλώσ να επιλϋξω.
Αλλϊ με λύγο περιςςότερη ςυγκϋντρωςη και μειώνοντασ τισ επιλογϋσ μου, αποφϊςιςα
να πϊω με ϋνα θϋμα που θα με βοηθούςε να κατανοόςω οριςμϋνεσ πτυχϋσ τησ ζωόσ μου.

Ρώτηςα τον εαυτό μου:
Γιατύ μερικϊ παιδιϊ που ϋχουν μεγαλώςει με γονεύσ που τουσ κακομεταχειρύζονται
ακμϊζουν, και γιατύ μερικϊ μεγαλωμϋνα κϊτω από την ύδια ςτϋγη ςτρϋφονται ςτα
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Σότε όταν που μου όρθε-Πϊντα αναρωτιόμουν γιατύ κϊποια ϊτομα εύναι πιο ανθεκτικϊ
από ϊλλα και γιατύ κϊποιοι όταν πνευματικϊ πιο «ςκληρού» από εμϋνα κϊτω από τισ
ύδιεσ ςυνθόκεσ.

ναρκωτικϊ;
Γιατύ ϋνα μικρό κορύτςι που μεγϊλωςε με μια ςαδιςτικό μητϋρα μετατρϊπηκε ςε
δολοφόνο κατϊ ςυρροό και το ϊλλο κϊτω από ύδιεσ ςυνθόκεσ ϋγινε ϋνασ ςτοργικόσ
γονϋασ;
Γιατύ μερικού ϊνθρωποι χρηςιμοποιούν την παιδικό τουσ ηλικύα ωσ δικαιολογύα για
αποτυχύα ,ενώ ϊλλοι την χρηςιμοποιούν ωσ ενύςχυςη;
Πιςτεύω ότι η μαγικό λϋξη εύναι η ανθεκτικότητα.»
Βόμα 2: Δώςτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ χαρτιϊ και ςτυλό και ζητεύςτε τουσ να
αρχύςουν να γρϊφουν για περύπου 2 λεπτϊ οτιδόποτε ςκεφτούν ςχετικϊ με αυτόν
την ιςτορύα .Προειδοποιόςτε τουσ ότι δεν πρϋπει να αφόςουν κϊτω το ςτυλό ούτε
για μια ςτιγμό και ότι πρϋπει να γρϊφουν όλη την ώρα χωρύσ να ςκϋφτονται αν τα
κεύμενϊ τουσ βγϊζουν νόημα – μόνο ό,τι τουσ ϋρχεται ςτο μυαλό την ςυγκεκριμϋνη
ςτιγμό). Πρϋπει να ςυγκεντρωθούν και να αφόςουν το μυαλό τουσ και τισ ςκϋψεισ
τουσ ελεύθερα, με ςκοπό να εκφρϊςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ πϊνω ςτο χαρτύ. Ο
εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι πολύ προςεκτικόσ παρατηρώντασ τουσ ςυμμετϋχοντεσ,
με ςκοπό να μην ςταματόςουν να γρϊφουν κατϊ την διϊρκεια τησ 2λεπτησ
διαδικαςύασ. Η διαδικαςύα ονομϊζεται αυτόματη γραφό και υποτύθεται ότι εύναι
ψυχικό ικανότητα και επιτρϋπει ςτον ϊνθρωπο να παρϊγει γραπτϋσ λϋξεισ χωρύσ να
γρϊφει ενςυνεύδητα. Μετϊ το τϋλοσ τησ 2λεπτησ γραφόσ, οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να
εξηγόςουν ςε όλα τα μϋλη τι εύναι η αυτόματη γραφό.
Βόμα 3: Ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να διαβϊςουν τισ προςωπικϋσ τουσ
ιςτορύεσ. Μετϊ απόω2 – 3 λεπτϊ ρώτα τουσ αν κϊποιοσ δεν θϋλει να μοιραςτεύ το
κεύμενό του με τουσ ϊλλουσ, εξηγώντασ τουσ ότι η γραφό μπορεύ να αγγύξει πολύ
ευαύςθητεσ και αςυνεύδητεσ περιοχϋσ του ςκεπτικού των ατόμων, οπότε όποιοσ
αιςθϊνεται ϊβολα καλύτερα να μην το διαβϊςει.
Βόμα 4: Φωριςτϋ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ζευγϊρια και ζητεύςτε τουσ να
χρηςιμοποιόςουν και οι δυο τισ προςωπικϋσ τουσ ιςτορύεσ και να δημιουργόςουν
ϋναν διϊλογο – ςενϊριο ανϊμεςα ςτισ δυο αυτϋσ εςωτερικϋσ φωνϋσ. Πρϋπει να
ςυνδϋςουν τισ ιςτορύεσ τουσ για να δημιουργόςουν μια κοινό με λογικό και ςυνϋχεια.
Διϊρκεια αυτού του βόματοσ: 20 λεπτϊ.

Βόμα 6: Εξηγόςτε τουσ ότι αυτό η τεχνικό, μπορεύ να μειώςει τα επύπεδα ϊγχουσ και
να αυξόςει τα επύπεδα ανθεκτικότητασ, εννοώντασ την ιδιότητα τουσ να
αναρρώνουν γρόγορα από δύςκολεσ και μπερδεμϋνεσ καταςτϊςεισ. Επύςησ αυτό
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Βόμα 5: Μετϊ εξηγόςτε τουσ ότι θα χρειαςτεύσ 2 ζευγϊρια να ςηκωθούν και να
παρουςιϊςουν την ιςτορύα τουσ ςτην ομϊδα χρηςιμοποιώντασ την τεχνικό παιχνύδι
ρόλων. Μια απαραύτητη προώπόθεςη εύναι να χρηςιμοποιόςουν την φανταςύα τουσ
και τισ θεατρικϋσ και καλλιτεχνικϋσ τουσ δεξιότητεσ ϋτςι ώςτε να δημιουργόςουν μια
μύνι – θεατρικό παρϊςταςη μετατρϋποντασ την προςωπικό ςκϋψη ςε θεατρικό
ςκύτςο. Διϊρκεια αυτού του βόματοσ: 20 – 30 λεπτϊ .

Μπορεύσ να τουσ ρωτόςεισ το παρακϊτω:
- Πώσ αιςθϊνεςαι;
- Σι ςυνειδητοπούηςεσ από τισ ςκϋψεισ ςου;
- Ποιο όταν το ςημεύο κλειδύ τησ ιςτορύασ;
- Πιςτεύεισ ότι αυτό η τεχνικό μπορεύ να ςε βοηθόςει ςτο να αυξόςεισ την
ανθεκτικότητϊ ςου;
- Πώσ το παιχνύδι ρόλων ωσ μια θεατρικό τεχνικό μπορεύ να διευκολύνει την
διαδικαςύα εκπαύδευςησ;
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Αυτό η δραςτηριότητα ςυνδϋεται με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ που προτεύνονται
ςτην διδακτϋα ύλη διότι :
- Εύναι μια δραςτηριότητα/μϋθοδοσ που ςυνδυϊζει δύο τεχνικϋσ (αυτόματη γραφό
και παιχνύδι ρόλων) ςε μια διαδικαςύα προωθώντασ το νόημα τησ ανθεκτικότητασ.
- Μϋςω τησ θεατρικόσ τεχνικόσ του παιχνιδιού ρόλων, οι ωφελούμενοι ενιςχύουν
την ικανότητϊ τουσ να εκφραςτούν και να βρουν αποτελεςματικϋσ λύςεισ ςε
προβλόματα.
- Μϋςω τησ πολυπλοκότητασ τησ δραςτηριότητασ και την εμπλοκό των
ςυμμετεχόντων ςε αρκετϋσ διαδικαςύεσ, προωθούμε την ςημαςύα τησ
ανθεκτικότητασ ,για να επανϋλθεισ γρόγορα από δύςκολεσ προκλόςεισ (όπωσ η
πρόκληςη να κατανοεύσ τισ ςκϋψεισ ςου και να ςυνειδητοποιόςεισ πόςο πολύπλοκεσ
εύναι) και να εύςαι ευϋλικτοσ να βρεισ αποτελεςματικϋσ λύςεισ ςε ςύντομο χρονικό
διϊςτημα.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να εύναι πολύ προςεκτικού ςτο πωσ θα
προςεγγύςουν τισ προςωπικϋσ ιςτορύεσ των ςυμμετεχόντων, επειδό η αυτόματη
γραφό εύναι μια τεχνικό που βγϊζει ενςτικτώδεισ και αςυνεύδητεσ ςκϋψεισ, που
μπορεύ να τουσ φϋρουν ςε ϊβολη θϋςη.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Δραςτηριότητα #4
Ένασ μεταφορικόσ τρόποσ
Σι εύναι; Αυτό η δραςτηριότητα εύναι μια θεατρικό τεχνικό για να γρϊψεισ μια ιςτορύα /
βαςιζόμενη ςε προςωπικϋσ ςου εμπειρύεσ και πραγματικϊ παραδεύγματα ατόμων που
καλούνται να εκφραςτούν με ϋναν πιο μεταφορικό τρόπο, ειςϊγοντασ το δικό τουσ ςενϊριο.
Εδώ η μεταβλητό που ςυνδϋεται με το ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο ,εύναι ότι το ςενϊριο
εμπνϋεται από καταςτϊςεισ που ενιςχύουν την ανθεκτικότητα των ατόμων.
Διϊρκεια: 1 ώρα – 1:30 ώρα
Τλικϊ:
₋
₋
₋
₋
₋
₋

τυλό
Α4 χαρτιϊ
πύνακεσ παρουςιϊςεων
μαρκαδόροι
κόλλεσ
ψαλύδια

Διαδικαςύα :
Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να ακολουθόςουν τισ παρακϊτω οδηγύεσ:
Βόμα 1: Εξηγόςτε τουσ ότι η δραςτηριότητα εύναι ϋνασ διαγωνιςμόσ για το καλύτερο ςενϊριο
– καλύτερη ιςτορύα. Για αρχικό ςημεύο, ζητεύςτε τουσ να δημιουργόςουν τισ προςωπικϋσ
τουσ ιςτορύεσ, δύνοντϊσ τουσ δυο ςτοιχεύα: Σο ϋνα εύναι να ςκεφτούν και να απαριθμόςουν
τα 5 πιο ςημαντικϊ γεγονότα κατϊ την διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ που αύξηςαν την
ανθεκτικότητϊ τουσ, εννοώντασ ότι κατϊφεραν να το διαχειριςτούν και να αναρρώςουν
από μια δύςκολη κατϊςταςη. Σο δεύτερο ςτοιχεύο εύναι οι ςυμμετϋχοντεσ να ςκεφτούν και
να δημιουργόςουν ϋναν χαρακτόρα:
«Υαντϊςου να εύςαι ϋνασ ηθοποιόσ, ϋνασ τραγουδιςτόσ ό ϋνασ γονϋασ που ϋχει προβλόματα με
το παιδύ του ό την γυναύκα του. Μετϊ, ςκϋψου μια ςυγκεκριμϋνη επιθυμύα για αυτόν τον
χαρακτόρα. κϋψου κϊτι απτό, λεφτϊ, δόξα, την εγγύτητα ενόσ ατόμου, παρϊ αφηρημϋνεσ
επιθυμύεσ όπωσ αγϊπη ό προςωπικό ανϊπτυξη. Μόλισ ϋχεισ ςυνοπτικούσ χαρακτόρεσ και
επιθυμύεσ προςπϊθηςε να γρϊψεισ μια ιςτορύα, ςχετιζόμενη με αυτόν τον χαρακτόρα και τισ
προςωπικϋσ εμπειρύεσ (αναφερόμενεσ παραπϊνω), που τον ϋκαναν πιο ςκληρό και τον
βοόθηςαν να εύναι πιο δυνατόσ και πιο ανθεκτικόσ.»

«Να γρϊψεισ εύναι μια πιθανότητα και μια εξαιρετικό πηγό για κϊθε ϋναν που θϋλει να
πειραματιςτεύ, να ανακαλύψει και να εκπλαγεύ από τα ςυναιςθόματϊ του. Να γρϊψεισ για κϊθε
εύδουσ θεατρικό ό καλλιτεχνικό λόγο ςημαύνει να ϋχεισ μια μεγαλύτερη ευθύνη, γιατύ τα λόγια
και οι ςκϋψεισ δεν προορύζονται μόνο για χαρτύ, αλλϊ πρϋπει να λϊβουν υπόψιν τουσ την
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Βόμα 2: Αφού εξηγόςετε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ τισ οδηγύεσ, διαβϊςτε τουσ το ακόλουθο
κεύμενο για να καταλϊβουν καλύτερα το νόημα τησ γραφόσ ιςτοριών, το θϋμα εύναι να μην
γρϊψεισ προςωπικϋσ εμπειρύεσ, αλλϊ να δημιουργόςεισ μια ιςτορύα με χαρακτόρεσ, με
πλοκό, μια ςυνϋχεια και ϋνα τϋλοσ (ευτυχιςμϋνο ό όχι):

ερμηνεύα λόγων, ϋνα κοινό που ακούει τισ ςκϋψεισ τουσ. Η γραφό που εύναι να διαβαςτεύ να
διαλογιςτεύ και να αναλογιςτεύ, εύναι τελεύωσ διαφορετικό από το παιχνύδι γραφόσ που κϊνει τα
μηνύματα να φτϊνουν αμϋςωσ μϋςω δρϊςησ, όχου και εικόνασ και τισ εικόνεσ που προκαλεύτο
θϋατρο δεν εύναι κινηματογρϊφοσ: δεν ϋχει οπτικϊ εργαλεύα που το κϊνει εύκολο να
κατανοόςουμε μϋρη, χρόνουσ και καταςτϊςεισ. Όλα εξαρτούνται από τον λόγο. Εξαιτύασ αυτού,
τα θεατρικϊ λόγια ϋχουν τερϊςτια ευθύνη»(Barbara Sinicco ).
Βόμα 3: Δώςτε τουσ 30 λεπτϊ να δημιουργόςουν την δικό τουσ ιςτορύα. Μετϊ από αυτό, θα
πρϋπει να μοιραςτούν με την ομϊδα το προςωπικό τουσ ςενϊριο. Αυτόσ με το καλύτερο
ςενϊριο θα εύναι ο νικητόσ τησ διαδικαςύασ. Σο βραβεύο θα εύναι ο νικητόσ χαρακτόρασ να
εύναι ο πρωταγωνιςτόσ του ενόσ κοινού ςεναρύου/ιςτορύασ που αναφϋρεται ςτα παρακϊτω
βόματα.
Βόμα 4: Ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να δημιουργόςουν μια κοινό ιςτορύα,
ςυνδυϊζοντασ όλουσ τουσ χαρακτόρεσ από όλεσ τισ ιςτορύεσ. Δώςτε τουσ πύνακεσ
παρουςιϊςεων, μαρκαδόρουσ, κόλλεσ, ψαλύδια και πρότεινϋ τουσ να δημιουργόςουν ςε ϋναν
πύνακα παρουςιϊςεων την παρουςύαςη τησ δικόσ τουσ παρϊςταςησ. Η παρουςύαςη πρϋπει
να περιλαμβϊνει: Σύτλο, όλοι οι χαρακτόρεσ που αναφϋρονται ςτισ ιςτορύεσ – ο
πρωταγωνιςτόσ εύναι ο νικητόσ τησ διαδικαςύασ που αναφϋρεται ςτο βόμα 3- μια κοινό
πλοκό και μια ςύντομη περιγραφό τησ ιςτορύασ (Με ϋνα ςημεύο εκκύνηςησ και ϋνα ςημεύο
τϋλουσ).
Βόμα 5: Ϋρθε η ώρα για την παρουςύαςη τησ ιςτορύασ. Δύο ςυμμετϋχοντεσ επιλεγμϋνοι από
την ομϊδα πρϋπει να ςηκωθούν και να πραγματοποιόςουν το ςενϊριό τουσ.
Απολογιςμόσ:
Οι εκπαιδευτϋσ πρϋπει να κϊνουν ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ τισ παρακϊτω ερωτόςεισ για το
κλεύςιμο του κομματιού τησ δραςτηριότητασ και για την ςύνδεςη τησ μεθόδου με τουσ
μαθηςιακούσ ςτόχουσ που υπόςχεται η διδακτϋα ύλη:
Ερ.1 :Πώσ εκτιμϊσ την τεχνικό γραφόσ;
Ερ.2: Κατϊ ποιόν τρόπο η θεατρικό προςϋγγιςη τησ ιςτορύασ το κϊνει πιο διευκρινιςτικό και
ελκυςτικό ςτο κοινό;
Ερ.3: Πώσ εμπλϋκουμε την ςημαςύα τησ ανθεκτικότητασ με αυτόν την θεατρικό τεχνικό;
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:

Περιοριςμού:
- Οι εκπαιδευτϋσ ςτο κομμϊτι του απολογιςμού μπορούν να προςθϋςουν περιςςότερεσ
ερωτόςεισ ανταπόκριςησ.
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Αυτό η δραςτηριότητα ςυνδϋεται με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ που προτεύνονται ςτην
διδακτϋα ύλη, γιατύ ςυνδυϊζει την θεατρικό προςϋγγιςη τησ ανθεκτικότητασ και την
πρακτικό τησ ϋκφραςη μϋςω θεατρικών τεχνικών , όπωσ γρϊφοντασ ϋνα ςενϊριο, με ϋναν
χαρακτόρα, μια πλοκό, ϋνα ςημεύο αρχόσ και τϋλουσ.

- Πρϋπει να εύναι πολύ προςεκτικού ςτο πωσ θα προςεγγύςουν την διαδικαςύα γραφόσ.
Πρϋπει να διευκρινύςουν τησ ςημαςύα τησ γραφόσ ωσ μια θεατρικό τεχνικό και ωσ ενόσ
τρόπου ϋκφραςησ.

Κεφϊλαιο 3:
«Βελτιώνοντασ τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ μϋςω του θεϊτρου»

Εργαλεύο #1
Πολιτιςτικό Νοημοςύνη
Σι εύναι;
Μια διϊλεξη ςτο Powerpoint από την Shireen Chua με θϋμα «Πολιτιςτικό Νοημοςύνη» ςτα
πλαύςια τησ γνώςησ, καθοδόγηςησ, δρϊςησ και ςτρατηγικόσ που περιλαμβϊνει ϋνα
υπερβολικϊ χρόςιμο παρϊρτημα πϊνω ςτισ πολιτιςτικϋσ αξύεσ από μια παγκόςμια
προοπτικό.
Διϊρκεια: 1 ώρα
Τλικϊ :
₋
₋
₋
₋
₋

Ϊνασ λευκόσ πύνακασ.
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα.
Ϊνασ υπολογιςτόσ.
Ϊνασ προβολϋασ.
Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο.

Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Γρϊψτε ςτον λευκό πύνακα «Σι εύναι πολιτιςτικό νοημοςύνη ;» .
Βόμα 2: Φωριςτϋ τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4 και ζότα τουσ να ςυζητόςουν την
ερώτηςη (10 λεπτϊ). Ζητεύςτε από ϋνα μϋλοσ τησ ομϊδασ να κρατόςει κϊποιεσ ςημειώςεισ.
Βόμα 3: Καλϋςτε τισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ να μοιραςτούν τισ ιδϋεσ τουσ και να τισ γρϊψουν
γύρω απ' την ερώτηςη πϊνω ςτον λευκό πύνακα.
Βόμα 4: Ενημερώςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ότι τώρα θα κϊνετε μια παρουςύαςη πϊνω ςτο
θϋμα πολιτιςτικό νοημοςύνη και καλϋςτε τουσ να κρατόςουν ςημειώςεισ.
Βόμα 5: Παραδώςτε την διϊλεξη.

Βόμα 7: Καλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τουσ ςυλλογιςμούσ τουσ με την
ομϊδα τησ τϊξησ .
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Βόμα 6: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυλλογιςτούν ςχετικϊ με την παρουςύαςη
ςε ομϊδεσ των 4.

Βόμα 8: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε νϋεσ ομϊδεσ των 4.
Βόμα 9: Προμηθεύςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ με ϋνα παρϊρτημα πϊνω ςτισ πολιτιςτικϋσ
αξύεσ και ζότα τουσ να το μελετόςουν.
Βόμα 10: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να αναγνωρύςουν 5 πολιτιςτικϋσ αξύεσ που
μπορεύ να δημιουργόςουν παρεξόγηςη και / ό ςύγκρουςη.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ κατανοεύ και μπορεύ να διατυπώςει τι εύναι η
πολιτιςτικό νοημοςύνη. Ο μαθητόσ μπορεύ να ςυζητόςει ςτοιχεύα τησ πολιτιςτικόσ
νοημοςύνησ με ϊλλουσ. Ο μαθητόσ κατανοεύ την πολιτιςτικό νοημοςύνη ςτα πλαύςια τησ
γνώςησ, καθοδόγηςησ, ςτρατηγικόσ και δρϊςησ. Ο μαθητόσ εξοικειώνεται και μπορεύ να
ςυζητόςει για την πολιτιςτικό αξύα από μια παγκόςμια προοπτικό. Ο μαθητόσ μπορεύ να
δώςει 5 παραδεύγματα οπού οι πολιτιςτικϋσ αξύεσ μπορεύ να προκαλϋςουν παρεξόγηςη
ό/και ςύγκρουςη.
Περιοριςμού: Η παρουςύαςη εύναι ςχεδιαςμϋνη να καθοδηγόςει τον χρόςτη ςτην
www.culureq.com ιςτοςελύδα οπού υπϊρχουν υλικϊ για αγορϊ. Εύναι πιθανόν ο
εκπαιδευτόσ να χρηςιμοποιόςει ςτοιχεύα αυτόσ τησ παρουςύαςησ που πρϋπει να ςτηρύζουν
το θϋμα τησ ςυζότηςησ ϋτςι εύναι ςημαντικό ο εκπαιδευτόσ να μελετόςει και να επιλϋξει εκ
των προτϋρων τι χρειϊζονται από την παρουςύαςη. Σο παρϊρτημα πϊνω ςε πολιτιςτικϋσ
αξύεσ πρϋπει να διδαχθεύ πριν από τισ αςκόςεισ θεατρικόσ δραςτηριότητασ που ςυνδϋονται
με αυτό το κεφϊλαιο.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Εργαλεύο #2
Εθνοκεντριςμόσ και πολιτιςτικό ςχετικότητα
ςε ομϊδα και εκτόσ ομϊδασ

Σι εύναι; Μια ςύντομη ςυζότηςη /βύντεο που εξηγεύ τον «Εθνοκεντριςμό και
την πολιτιςτικό ςχετικότητα ςε ομϊδα και εκτόσ ομϊδασ» ςτα πλαύςια του
εύτε ό όχι ο μαθητόσ εύναι πρόθυμοσ να φϊει ϋνα πιϊτο από τηγανητϊ ϋντομα
.
Διϊρκεια: 60 λεπτϊ
Τλικϊ :
₋
₋
₋
₋

Ϊνασ προβολϋασ.
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα.
Ϊνασ υπολογιςτόσ.
Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο.

Διαδικαςύα :
Βόμα 1: Σοποθϋτηςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4.
Βόμα 2: Γρϊψτε πϊνω ςτον λευκό πύνακα «υζητόςτε αν υπϊρχει κϊτι ςτον
πολιτιςμό ςασ που οι ϊνθρωποι τρώνε ό πύνουν που μπορεύ να αντιληφθεύ ωσ
περύεργο ό δυςϊρεςτο ςε ϋναν ξϋνο». Αν εύναι απαραύτητο, προςφϋρετε το
παρϊδειγμα του κωτςϋζικου πιϊτου Haggis που φτιϊχνεται βϊζοντασ ςαν
γϋμιςη ςτο ςτομϊχι του προβϊτου την καρδιϊ του, τα πνευμόνια, το ςυκώτι
και διϊφορα ϊλλα λαχανικϊ και βρώμη.
Βόμα 3: Ζητεύςτε από ϋνα ϊτομο κϊθε ομϊδασ να κρατόςει ςημειώςεισ από
την ςυζότηςη (10- 15 λεπτϊ).
Βόμα 4: Ζητεύςτε από τισ ομϊδεσ να μοιραςτούν με τη ομϊδα τησ τϊξησ τισ
ςημειώςεισ που ϋχουν κρατόςει κατϊ την διϊρκεια τησ περιόδου τησ
ςυζότηςησ.

Βόμα 6: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν αυτό το ςενϊριο
(10- 15 λεπτϊ).
Βόμα 7: Ζητεύςτε από ϋναν μαθητό , όχι τον ύδιο μαθητό από την
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Βόμα 5: Καθαρύςτε τον λευκό πύνακα και τώρα γρϊψε το παρακϊτω «ε
ϋχουν καλϋςει για δεύπνο ςε ϋνα φιλικό ςπύτι και ςου ςερβύρουν τηγανητϊ
ϋντομα, τι κϊνεισ;».

προηγούμενη φορϊ, να κρατόςει ςημειώςεισ εκ μϋρουσ τησ ομϊδασ.
Βόμα 8: Πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι τώρα θα παρακολουθόςουν ϋνα
ςύντομο βύντεο που ςυζητϊ αυτό το θϋμα.
Βόμα 9: Ζητεύςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυλλογιςτούν ςε ομϊδεσ
αυτϊ που εύδαν.
Βόμα 10 : Καλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφτούν αν η ςτϊςη τουσ
απϋναντι ςτο να φϊνε τα τηγανητϊ ϋντομα ϋχει αλλϊξει.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ μπορεύ να κατανοόςει τον
εθνοκεντριςμό χρηςιμοποιώντασ ϋνα παρϊδειγμα του δικού του πολιτιςμού
και ενόσ πολιτιςμού διαφορετικού απ' τον δικό τουσ μϋςω του φαγητού. Ο
μαθητόσ καταλαβαύνει το τι εύναι εντόσ ομϊδασ και εκτόσ ομϊδασ , ςτα
πλαύςια του εθνοκεντριςμού. Ο μαθητόσ μπορεύ να ςυλλογιςτεύ αν η
αντύδραςό του ςτην προτροπό ςυζότηςησ του να ςερβιριςτεύ ϋνα πιϊτο από
τηγανητϊ ϋντομα για δεύπνο όταν εθνοκεντρικό ό όχι.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ μπορεύ να χρειαςτεύ να βοηθόςουν τουσ
εκπαιδευόμενουσ ςτο να αναγνωρύςουν εθνοκεντρικϋσ πολιτιςμικϋσ ιδϋεσ
όςο η τϊξη εξελύςςεται. Εύναι ςυνετό να ςκεφτούν αρκετϊ δικϋσ τουσ
ςυγκεκριμϋνεσ εθνοκεντρικϋσ επιλογϋσ τροφύμων εκ των προτϋρων για να
βοηθόςουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτισ ςυζητόςεισ τουσ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Εργαλεύο #3
Σο "κρεμμύδι” του πολιτιςμού
Σι εύναι;
Η ικανότητα να αναπτύςςεισ διαπολιτιςμικό ικανότητα εξαρτϊται από το να κατανοόςεισ
την ιδϋα του ύδιου του «πολιτιςμού». την ουςύα απαιτεύ να δημιουργόςεισ ϋνα κλύμα
ςεβαςμού για την πολιτιςτικό πολυμορφύα βαςιζόμενοσ ςτην πραγματικό κατανόηςη και
εκτύμηςη για τισ διαφορετικϋσ πεποιθόςεισ, ςυμπεριφορϋσ και αξύεσ των πολιτιςμών. Σϋτοια
κατανόηςη και εκτύμηςη μπορούν να ςου δώςουν πρόςβαςη ςτην διαφορετικό πολιτιςμικό
εμπειρύα των ϊλλων και να επιτρϋψουν την αμοιβαύα προςαρμογό.
Τπϊρχουν πολλϊ εύδη ερμηνεύασ του πολιτιςμού, από μια ειδικό προοπτικό, ο πολιτιςμόσ
μπορεύ να ςυγκριθεύ με ϋνα κρεμμύδι. Ο πολιτιςμόσ όπωσ και το κρεμμύδι, αποτελεύται από
ςτρώματα που μπορούν να ξεφλουδιςτούν. Ο πολιτιςμόσ εύναι όμοιοσ, ςτο ότι οι αξύεσ και οι
ςυμπεριφορϋσ μασ ϋχουν πολλϊ διαφορετικϊ ςτρώματα. Ο Geert Hofstede ανϋπτυξε το
λεγόμενο «Πολιτιςτικό Κρεμμύδι», ϋνα χρόςιμο εργαλεύο για να περιγρϊψεισ και να
ςυγκρύνεισ διαφορετικούσ πολιτιςμούσ.
Σο Μοντϋλο «Κρεμμύδι του Πολιτιςμού» δεύχνει ότι η μορφό των αξιών εύναι το πιο
κρυμμϋνο ςτρώμα του πολιτιςμού και το πωσ ο πολιτιςμόσ επηρεϊζει την ςυμπεριφορϊ και
τισ ερμηνεύεσ τησ ςυμπεριφορϊσ. Η μεταφορϊ του “κρεμμυδιού του πολιτιςμού” βοηθϊει
ςτο να γνωρύςεισ τισ αξύεσ. Η διαπολιτιςμικό ικανότητα απαιτεύ την κατανόηςη του εαυτού
και των ϊλλων ωσ πολιτιςτικϊ όντα. Αυτό η κατανόηςη ςχετύζεται με αξύεσ και κανόνεσ ,
επικοινωνύα και ςτυλ ςκϋψησ, κ.λπ.. Ο πολιτιςμόσ, όπωσ ϋνα κρεμμύδι, επιτρϋπει την
κατανόηςη τησ ομοιότητασ και τησ διαφορετικότητασ ανϊμεςα ςε ανθρώπουσ,
αποφεύγοντασ ϋτςι την αναπαραγωγό ςτερεότυπων και την προώθηςη μονόπλευρων
προοπτικών πϊνω ςτον πολιτιςμό.
Διϊρκεια: 3 – 4 ώρεσ
Τλικϊ:
₋ Πύνακασ.
₋ μαρκαδόροι ό κιμωλύεσ.
₋ χαρτιϊ και ςτυλό.
₋ το γραφικό «Σο Μοντϋλο Κρεμμύδι του Πολιτιςμού» βαςιζόμενο ςτην θεωρύα του
Hofstede.
₋ διϊγραμμα, οπού οι εκπαιδευτϋσ ςυγκεντρώνουν κϊποιεσ ςυμβουλϋσ ςτην εξιςτόρηςη
και ςτην αυτό-ςχεδύαςη μονολόγου για να καθοδηγόςουν την τελικό παρουςύαςη
ςχετικϊ με την ατομικό πολιτιςτικό ταυτότητα.
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Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Θεωρητικό ειςαγωγό ςτο να ςκεφτεύσ τον πολιτιςμό ωσ ϋνα κρεμμύδι: το
«Πολιτιςτικό Κρεμμύδι» ωσ ϋνα πλαύςιο για να ειςϊγεισ την ϋννοια του Πολιτιςμού. Σο
Μοντϋλο ΄΄Κρεμμύδι του Πολιτιςμού’’ περιγρϊφει πολιτιςτικϋσ διαφορϋσ με πολλούσ
τρόπουσ – ωσ ςύμβολα, όρωεσ, τελετουργύεσ και αξύεσ.
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Σο
Μοντϋλο
Κρεμμύδι
πολιτιςμού ( Hofstede, 1990 )

του

-Σα ςύμβολα (symbols) εύναι λϋξεισ, χειρονομύεσ, εικόνεσ ό αντικεύμενα που κουβαλϊνε μια
ιδιαύτερη ςημαςύα που αναγνωρύζεται μόνο από αυτούσ που μοιρϊζονται τον πολιτιςμό.
-Οι όρωεσ (heroes) εύναι ϊτομα, ζωντανού ό νεκρού ,πραγματικού ό φανταςτικού που
διαθϋτουν χαρακτηριςτικϊ υπερεκτιμημϋνα ςε ϋναν πολιτιςμό και που ςυνεπώσ
εξυπηρετούν ωσ μοντϋλα ςυμπεριφορών.
-Οι τελετουργύεσ (rituals) εύναι ςυλλογικϋσ δραςτηριότητεσ. Δεν εύναι πραγματικϊ
απαραύτητεσ για να πετύχεισ ϋναν ςτόχο, αλλϊ θεωρούνται απολύτωσ απαραύτητεσ και
χρόςιμεσ από τα μϋλη ενόσ πολιτιςμού (π.χ. Σρόποι χαιρετιςμού-καταβϊλλοντασ ςεβαςμό ςε
ϊλλουσ, κοινωνικϋσ και θρηςκευτικϋσ τελετϋσ).
Ο πυρόνασ του πολιτιςμού ςχηματύζεται από τισ αξύεσ (values). Οι αξύεσ εύναι ιδϋεσ που
δεύχνουν τι θεωρεύται ςημαντικό ςτην ζωό, και εύναι ανϊμεςα ςτα πρώτα πρϊγματα που
μαθαύνουν τα παιδιϊ. Επειδό μαθαύνονται τόςο νωρύσ ςτισ ζωϋσ μασ, δεν εύμαςτε ςυχνϊ
ενόμεροι των αξιών μασ.
Αυτϊ τα ςυςτατικϊ αντιπροςωπεύουν τισ ιδϋεσ που ϋχουν οι ϊνθρωποι ςχετικϊ με το πωσ τα
πρϊγματα «θα πρϋπει να γύνουν». Επηρεϊζουν ϋντονα την ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων. Σα
επιςημοποιημϋνα εύδη ςυμπεριφορών που τιμωρούνται από την κοινωνικό ομϊδα,
ονομϊζονται «πρακτικϋσ».
Παρόλο που εύναι ορατϋσ, κουβαλϊνε αόρατεσ πολιτιςτικϋσ ϋννοιεσ που επεκτεύνονται ςε
όλα τα τρύα εξωτερικϊ ςτρώματα. Ο Hofstede τονύζει ϋντονα ότι παρόλο που ςυγκεκριμϋνεσ
πτυχϋσ του πολιτιςμού εύναι φυςικϊ ορατϋσ, το νόημϊ τουσ εύναι αόρατο : «το πολιτιςτικό
τουσ νόημα ..... βρύςκεται ακριβώσ και μόνο ςτον τρόπο που οι πρακτικϋσ αυτϋσ
ερμηνεύονται από τουσ εςωτερικούσ.».

Ϊνασ ϊντρασ από το Ναβϊχο ϊνοιξε την πόρτα τησ τϊξησ και
ςτϊθηκε ςιωπηλϊ, κοιτόντασ το πϊτωμα. Μια Αγγλο-Αμερικϊνα
δαςκϊλα εύπε «Καλημϋρα» και περύμενε απόκριςη, αλλϊ ο ϊντρασ
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Παρϊδειγμα: υμπεριφορϋσ και ερμηνεύεσ που επηρεϊζονται απο
τον ύδιο τον πολιτιςμό τουσ.
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δεν απϊντηςε. Μετϊ η δαςκϊλα εύπε «Σο όνομϊ μου εύναι κυρύα
Jones» και μετϊ περύμενε πϊλι για μια απόκριςη. Δεν υπόρχε καμύα.
Εν τω μεταξύ ϋνα παιδύ από την αύθουςα ϋβαλε ςτην ϊκρη τισ
κηρομπογιϋσ του και πόρε το παλτό του απο το ρϊφι. Η δαςκϊλα
που το παρατόρηςε αυτό, εύπε ςτον ϊντρα, «Ψω… Σώρα μιλϊσ
Billy.» εύπε, «Ναι». Η δαςκϊλα ςυνϋχιςε να μιλϊει ςτον ϊντρα ενώ ο
Billy ετοιμαζόταν να φύγει, λϋγοντασ «Ο Billy εύναι τόςο καλό παιδύ.
Εύμαι τόςο χαρούμενη που τον ϋχω ςτην τϊξη.» κ.λ.π. Ο Billy
περπϊτηςε προσ τον ϊντρα (τον πατϋρα του), ςταμϊτηςε και
γύριςε κουνόντασ το χϋρι να χαιρετόςει την δαςκϊλα καθώσ
ϋφευγε και εύπε «Αντύο». Η δαςκϊλα απϊντηςε «Αντύο». Ο ϊντρασ
παρϋμεινε ςιωπηλόσ καθώσ ϋφευγε. Από την προοπτικό του
Ναβϊχο, η ςιωπό του αντρόσ όταν ςωςτό και με ςεβαςμό. Η
δαςκϊλα, απ'την ϊλλη πλευρϊ, περύμενε όχι μόνο ο ϊντρασ να τησ
επιςτρϋψει τον χαιρετιςμό, αλλϊ επύςησ να τον κϊνει να πει ποιόσ
εύναι και να δηλώςει τουσ λόγουσ που εύναι εκεύ. Παρόλο που τϋτοια
προςδοκύα εύναι απολύτωσ λογικό και ςωςτό από μια ΑγγλοΑμερικϊνικη προοπτικό, θα εύχε απαιτόςει ο ϊντρασ, όχι μόνο να
ςπϊςει τουσ κανόνεσ ευγϋνειασ του Ναβϊχο, αλλϊ επύςησ και ϋνα
παραδοςιακό θρηςκευτικό ταμπού που απαγορεύει ςε ϊτομα να
λϋνε τα ονόματϊ τουσ. Η δαςκϊλα ερμόνευςε τα ςυμφραζόμενα
ςόματα ςωςτϊ προσ απϊντηςη τησ δικόσ τησ ερώτηςησ ‘’Μιλϊσ,
Billy;’’ και μετϊ αςχολόθηκε με μια μικρό ςυζότηςη. Ο ϊντρασ
ςυνϋχιςε να διατηρεύ την κατϊλληλη ςιωπό. Ο Billy που όταν πιο
αφομοιωμϋνοσ πολιτιςτικϊ απο τον πατϋρα του ςτουσ ΑγγλοΑμερικϊνικουσ τρόπουσ, ϋςπαςε τουσ κανόνεσ του Ναβϊχο για να
ακολουθόςει τουσ Αγγλο- Αμερικϊνικουσ ςτον αποχαιρετιςμό.
Αυτό η ςυνϊντηςη αναμφύβολα ενύςχυςε το ςτερεότυπο τησ
δαςκϊλασ ότι οι Ναβϊχοι εύναι «αγενόσ και ''απαθόσ» και το
ςτερεότυπο το ϊντρα ότι οι Αγγλο- Αμερικϊνοι εύναι «αγενόσ και
μιλϊνε πολύ».»
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Σι εύναι ο πολιτιςμόσ;
Ο πολιτιςμόσ αποτελεύται από ϋμμεςα και ςαφό πρότυπα κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ μϋςω
τησ απόκτηςησ και μετϊδοςησ των ςυμβόλων του. Επύςησ, ϊλλεσ αντανακλϊςεισ του
πολιτιςμού ςυμβαύνουν ςτην επικοινωνύα, ςτουσ τρόπουσ, ςτουσ κώδικεσ ενδυμαςύασ, ςτουσ
κοινωνικούσ κανόνεσ και ςτα πρότυπα. Ψσ εκ τούτου, μπορεύ να ειπωθεύ ότι ο ΠΟΛΙΣΙΜΟ
προϋρχεται ιςτορικϊ και αποτελεύται από επιλεγμϋνεσ ιδϋεσ και τισ ςυνημμϋνεσ αξύεσ τουσ.
Προκύπτει από ςυςςωρευμϋνεσ εμπειρύεσ και προώποθϋτει μελλοντικό δρϊςη.
Σελικώσ, η ειςαγωγό του εννοιολογικού εργαλεύου «Πολιτιςτικό Κρεμμύδι» ,επύςησ, δύνει την
ευκαιρύα να εξερευνόςεισ ϊλλεσ κρύςιμεσ ςυναφεύσ ϋννοιεσ για να αναπτύξεισ διαπολιτιςμικό
ικανότητα μϋςω θεατρικών τεχνικών.
Ϊτςι ςτα πλαύςια αυτόσ τησ θεωρητικόσ ειςαγωγόσ μπορεύ να περιλαμβϊνονται οι παρακϊτω
οριςμού: πολιτιςτικό ταυτότητα, διαφορετικότητα κουλτούρασ, πολιτιςτικό ςυνεύδηςη,
ςτερεότυπα, προκαταλόψεισ, διακρύςεισ.
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Βόμα 2: Αφού δουλϋψουν με το λεξικό και τισ ϋννοιεσ, οι ςυμμετϋχοντεσ θα ορύςουν το δικό
τουσ «Μοντϋλο Κρεμμύδι του Πολιτιςμού» περιγρϊφοντασ πολλαπλούσ παρϊγοντεσ που
προςαρμόζονται ςτην ατομικό πολιτιςτικό ταυτότητα. Ζωγρϊφιςε το παρακϊτω διϊγραμμα
ςτον πύνακα και μετϊ ζότα από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ζωγραφύςουν ϋναν νοητικό χϊρτη
που περιγρϊφει τα δικϊ τουσ ςτρώματα.
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Εςωτερικό ςτρώμα: Πολιτιςτικό ταυτότητα. Η ατομικό προςωπικό, πολιτιςτικό ταυτότητα,
που καθορύζει τρόπο ζωόσ και ςυμπεριφορϊσ.
Δεύτερο ςτρώμα: Προςωπικού (κοινωνικού) παρϊγοντεσ, που αποδύδονται περιςςότερο
(Υυλό, γϋνοσ, θρηςκεύα, εθνικότητα, κοινωνικό τϊξη, ςεξουαλικότητα, ηλικύα, πνευματικό
και ςωματικό ικανότητα).
Σρύτο ςτρώμα: Οι ψυχολογικού παρϊγοντεσ, μερικού από τουσ οπούουσ βαςύζονται ςε
ϋμφυτεσ πηγϋσ όλεσ από τισ οπούεσ αλληλοεπιδρούν με τουσ προςωπικούσ και κοινωνικούσ
παρϊγοντεσ (Επικοινωνύα, κύνητρο, αντιλόψεισ, ςυμπεριφορϋσ, προςωπικότητα).
Σϋταρτο ςτρώμα: Κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ που μοιρϊζονται με τα μϋλη τησ ομϊδασ (Η
Κοινωνικοπούηςη λαμβϊνει μϋροσ και ο πολιτιςμόσ μεταδύδεται ό οι ςυμπεριφορϋσ
κυρώνονται από κοινωνικούσ θεςμούσ όπωσ ςχολεύα , κυβϋρνηςη και εκκληςύεσ). Για
παρϊδειγμα: Επϊγγελμα/καριϋρα, θρηςκεύα, εκπαύδευςη, ιθαγϋνεια, γενιϊ (1η, 2η, 3η, ),
γλώςςα, πολιτικό ιδεολογύα, περιοχό (επαρχύα ), αςτικό /αγροτικό μεταναςτευτικό κύροσ
και ηλικύα μετανϊςτευςησ, μϋλη μειονοτικόσ / πλειοψηφικόσ ομϊδασ.
Βόμα 3: Μοιραςτεύτε ςυλλογιςμούσ και διαλόγουσ ςχετικϊ με τουσ εαυτούσ ςασ και ϊλλουσ
ωσ πολιτιςτικϊ όντα. Μετϊ τον ςυλλογιςμό τησ επύδραςησ τησ κυρύαρχησ κουλτούρασ πϊνω
ςτισ ςυμπεριφορϋσ και αξύεσ, όρθε η ώρα να εκθϋςετε ςτην ομϊδα τα ςυμπερϊςματα των
κϊθε ςυμμετεχόντων. Για να το κϊνετε αυτό, μπορεύτε να εφαρμόςεισ θεατρικϋσ τεχνικϋσ ςε
παρόντεσ ατομικϋσ πολιτιςτικϋσ ταυτότητεσ, πλαιςιωμϋνεσ από τα ςτρώματα του
κρεμμυδιού.
Κϊθε ςυμμετϋχον μπορεύ να δημιουργόςει ϋναν ςύντομο διϊλογο με τον τύτλο «Ποιόσ εύμαι;»
και να το εκτελϋςει μϋςω αυτοςχεδιαςμού περιγρϊφοντασ κύριεσ πολιτιςτικϋσ πτυχϋσ όπωσ:
- Η ςυμπεριφορϊ τουσ η ύδια εξαρτϊται από τον πολιτιςμό που ϋχουν γύνει μϋλη του όταν
μεγαλώνουν ςε μια ςυγκεκριμϋνη κοινωνύα (εμφανόσ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ π.χ. Σα ϋθιμα
και επύςησ οι όρωεσ, τϋτοιοι χαρακτόρεσ, πραγματικού ό φανταςτικού, που αντιλαμβϊνονται
ωσ χαρακτηριςτικϊ που κατϋχονται και εκτιμώνται).
- χετικϊ με την κατϊςταςη των μεταναςτών και των προςφύγων όταν αλληλοεπιδρούν με
την κοινωνύα που τουσ υποδϋχεται, τησ κυρύαρχησ κουλτούρασ: Σο τι ξϋρουν ςχετικϊ με την
ςυγκεκριμϋνη κουλτούρα που αλληλοεπιδρούν με αυτόν (η γλώςςα, οι εμφανόσ
πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ και βαςικϊ με βαςικϋσ διαφορϋσ ςε υποκεύμενεσ αξύεσ ςυγκριτικϊ
με τησ δικιϊ τουσ κουλτούρασ).
- Να ςυςχετύςεισ όποιεσ αξιοςημεύωτεσ εμπειρύεσ ςτο περιβϊλλον τησ κοινωνύασ των
πολιτών, που φιλοξενούνται με τισ πολιτιςτικϋσ διαφορϋσ και ομοιότητεσ.

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Μοιρϊςου μια κοινό κατανόηςη τησ ϋννοιασ του πολιτιςμού.
Καθόριςε τα πλαύςια για να μιλόςεισ για τον πολιτιςμό και τουσ κανόνεσ για ςυζότηςη ςτην
τϊξη βαςιζόμενοι ςτον ςεβαςμό και ςτην διαφορετικότητα τησ κουλτούρασ. Εφϊρμοςε μια
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Μετϊ την παρουςύαςη κϊθε μονολόγου, η ομϊδα κϊνει ϋναν διϊλογο ςχετικϊ με τα
μαθόματα που ϋμαθαν ςχετικϊ με τον δικό τουσ πολιτιςμό και τον πολιτιςμό των ϊλλων.

προςϋγγιςη για να περιγρϊψεισ και να ςυγκρύνεισ διαφορετικούσ πολιτιςμούσ. Αυτοςυλλογύςου ςχετικϊ με το πωσ ο πολιτιςμόσ επηρεϊζει τισ δικϋσ ςου αξιώςεισ και αξύεσ:
αναγνώριςε ότι η ςυμπεριφορϊ ςου εξαρτϊται από την κουλτούρα τησ ςυγκεκριμϋνησ
κοινωνύασ και ότι οι ϊλλοι εύναι παρομούωσ διαφορετικϊ εξαρτώμενοι από τισ διαφορετικϋσ
κουλτούρεσ που εύναι μεγαλωμϋνοι μϋςα ςε αυτϋσ.
Περιοριςμού: Η αντύληψη του πολιτιςμού του Hofstede ϋχει δεχτεύ κριτικό για το ότι εύναι
τυφλό ςτισ δυναμικϋσ διαδικαςύεσ που περιλαμβϊνουν οι διαςτϊςεισ τησ κουλτούρασ.
Ϊχοντασ υπόψιν αυτόν τον περιοριςμό ωσ εργαλεύο ,ο οριςμόσ τησ κουλτούρασ μπορεύ να
ολοκληρωθεύ από ενημερωμϋνα θεωρητικϊ ορϊματα και υπϊρχων θεωρητικϊ μοντϋλα για
αναφορϋσ ςτην κουλτούρα .
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Critical Incidents for Intercultural Communication An Interactive Tool for Developing
Awareness,
Knowledge,
and
Skills:https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CriticalInciden
tsBooklet.pdf
What
is
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/openhouse/interculturalskills/global_pad__what_is_culture.pdf

culture:

Teaching Playwriting: a step by step guide to fostering creativity in your classroom. Chapter 7
“The
Monologue":
http://www.bbbpress.com/wp-content/uploads/2017/01/TeachingPlaywriting-Chapter-7-Preview-Reduced.pdf
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Development intercultural competence for teachers and trainers: http://farintercultura.ch/wpcontent/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OF-INTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOKFOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
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Εργαλεύο #4
Αναπτυξιακό Μοντϋλο τησ Διαπολιτιςμικόσ
Ευαιςθηςύασ
Σι εύναι;
Σο Αναπτυξιακό Μοντϋλο τησ Διαπολιτιςμικόσ Ευαιςθηςύασ (ΑΜΔΕ) δημιουργόθηκε
από τον Milton Bennett και εύναι ϋνα πλαύςιο που περιγρϊφει το πωσ οι ϊνθρωποι
αντιδρούν ςτισ πολιτιςτικϋσ διαφορϋσ. Σο (ΑΜΔΕ ) αναλύει τη διαδικαςύα που ςυμβαύνει
ςτισ διαπολιτιςμικϋσ ςυναντόςεισ και δεύχνει διαφορετικούσ τρόπουσ ςτουσ οπούουσ
αντιδρούν οι ϊνθρωποι ςε πολιτιςτικϋσ διαφορϋσ .Θεατρικϋσ τεχνικϋσ (Θεατρικόσ
τόποσ δημόςιασ ςυζότηςησ, Αόρατο Θϋατρο, Θϋατρο τησ εφημερύδασ, κ.λ.π.)
Ολοκληρώνοντασ το πλαύςιο του ΑΜΔΕ ,μπορεύ να αναπτύξεισ κατϊλληλα ςενϊρια
διαπολιτιςμικών ςυναντόςεων και χαρακτόρεσ για να ενιςχύςεισ την διαπολιτιςμικό
ικανότητα.
Σο ΑΜΔΕ ςυνειςφϋρει ςτο να δημιουργηθεύ διαπολιτιςμικό ευαιςθηςύα, που εύναι η
ικανότητα να δημιουργόςεισ μια εναλλακτικό εμπειρύα που περιςςότερο ό λιγότερο
ταιριϊζει με αυτό των ανθρώπων από διαφορετικό κουλτούρα. Η μεγαλύτερη
διαπολιτιςμικό ευαιςθηςύα δημιουργεύ την πιθανότητα αυξανόμενησ διαπολιτιςμικόσ
ικανότητασ γιατύ ενιςχύει την ικανότητα να δεισ ϋναν πολιτιςτικϊ διαφορετικό
ϊνθρωπο ωσ πολύπλοκο και ϋτςι, βοηθϊει να ϋχεισ μια πολιτιςμικό διαφορετικό
προοπτικό. Οι ϊνθρωποι που μπορούν να το κϊνουν αυτό ϋχουν μια διαπολιτιςμικό
κοςμοθεωρύα.
Σο ΑΜΔΕ χρηςιμοποιεύται ωσ εργαλεύο για να ενιςχύςει την ανϊπτυξη τησ
διαπολιτιςμικόσ ικανότητασ και βοηθϊει να περιγρϊφει ςυνοπτικϊ πωσ η υποτιθϋμενη
υποκεύμενη κοςμοθεωρύα κινεύται από μια εθνοκεντρικό ςε μια πιο εθνο-ςχετικό
κατϊςταςη. Οι αλλαγϋσ ςτην υποκεύμενη κοςμοθεωρύα μπορούν να αναπτύξουν
αλλαγϋσ ςτην γνώςη, ςυμπεριφορϋσ ό ικανότητεσ. Ϊτςι, το ΑΜΔΕ ςυνειςφϋρει ςτο να
δημιουργηθεύ μεγαλύτερη διαπολιτιςμικό ευαιςθηςύα και η πιθανότητα για περαιτϋρω
διαπολιτιςμικό ικανότητα.
Διϊρκεια : 60 λεπτϊ
Τλικϊ:
₋
₋
₋
₋

Διϊγραμμα «Σα 6 ςτϊδια του Αναπτυξιακού Μοντϋλου Διαπολιτιςμικόσ Ευαιςθηςύασ
(ΑΜΔΕ )»
υπολογιςτόσ
προβολϋασ
κινούμενα ςχϋδια «Μϋρα και Νύχτα».

Βόμα 1: Πριν αρχύςουν οι διοργανωτϋσ, ζητεύςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να
αναγνωρύςουν τουσ εαυτούσ τουσ ωσ διαπολιτιςμικϊ ευαύςθητοι, όχι ευαύςθητοι και
ουδϋτεροι.
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Διαδικαςύα :

Βόμα 2: Παρουςιϊςτε την θεωρητικό ειςαγωγό: το «Αναπτυξιακό Μοντϋλο τησ
Διαπολιτιςμικόσ Ευαιςθηςύασ (ΑΜΔΕ)» ό η «Κλύμακα του Bennet» και τα 6 ςτϊδια τησ
διαπολιτιςμικόσ ςυνϊντηςησ παρουςιϊζονται. Σο ΑΜΔΕ περιγρϊφει τισ προοπτικϋσ και
τισ ςυμπεριφορϋσ όςον αφορϊ την πολιτιςτικό διαφορϊ και περιγρϊφει μια «ςυνϋχεια»
τησ αυξανόμενησ πολιτιςτικόσ ςυνεύδηςησ, κατανόηςησ και προςαρμογόσ. Σο ΑΜΔΕ
περιγρϊφει μια ςυνϋχεια που επεκτεύνεται από τον εθνοκεντριςμό, την εμπειρύα από
την κουλτούρα του ενόσ ωσ «κεντρικό ςτην πραγματικότητα» ςτον εθνο-πολιτιςμό,
την εμπειρύα ενόσ και ϊλλων κουλτουρών ωσ «ςχετικό με το πλαύςιο».
Οι θϋςεισ κατϊ μόκοσ τησ ςυνϋχειασ καθορύζουν τουσ γενικούσ τρόπουσ με τουσ
οπούουσ η αντύληψη τησ πολιτιςμικόσ διαφορϊσ οργανώνεται ςε εμπειρύα. Αυτό το
πλαύςιο περιγρϊφει μια διαπολιτιςμικό ςυνϊντηςη μϋςα από 6 ςτϊδια: Ωρνηςη, Ωμυνα,
Ελαχιςτοπούηςη, Αποδοχό, Προςαρμογό και Ενςωμϊτωςη. Αυτό η διαδικαςύα
προςωπικόσ ανϊπτυξησ περιλαμβϊνει εθνοκεντρικϊ ςτϊδια και εθνο-ςχετικϊ ςτϊδια.

Εμπειρύα τησ διαφορϊσ
Άρνηςη

Άμυνα

Ελαχιςτοπούηςη Αποδοχό Προςαρμογό Ενςωμϊτωςη

Εθνοκεντριςμόσ

Εθνο-πολιτιςμόσ

Αναπτυξιακό Μοντϋλο Διαπολιτιςμικόσ Ευαιςθηςύασ (ΑΜΔΕ) ό κλύμακα του Bennett

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Autobiography of International Encounters: https://rm.coe.int/context-concepts-andtheories-autobiography-of-intercultural-encounter/168089eb76
J.M. Bennett. Becoming interculturally competent. https://www.idrinstitute.org/wpcontent/uploads/2018/02/becoming_ic_competent.pdf
“Day and Night” cartoon: https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw
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Augusto Boal. The Arsenal of Theatre of the Oppressed: https://www.deepfun.com/wpcontent/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
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Δρατηριότητα #1
“Bafa”
Σι εύναι; Μια θεατρικό ϊςκηςη ρόλων που ονομϊζεται "Bafa" και βοηθϊ τουσ
εκπαιδευόμενουσ να προβληματιςτούν ςχετικϊ με τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ
και τισ διαφορϋσ ςτην αξύα με το να γύνουν ςυμμετϋχοντεσ ςε δύο επινοημϋνεσ
κουλτούρεσ με πολιτιςμικϊ αντύθετεσ ςυμπεριφορϋσ.

Διϊρκεια:
60 - 90 Λεπτϊ
Τλικϊ:
Δύο αύθουςεσ διδαςκαλύασ με ϋναν πύνακα ςε κϊθε μύα.
Ετικϋτεσ ονομϊτων
1 κουτύ με 100 μικρϊ ςυνδετόρεσ για Ωλφα
1 κιβώτιο 100 μεγϊλων ςυνδετόρων ςυνδετικών υλικού για τουσ Βότα
Ϊνα ειδικό βραχιόλι που θα εύναι κολλημϋνο ςτον καρπό του αρχηγού του Ωλφα
Υωτοτυπύεσ για: την πολιτιςτικό περιγραφό των Ωλφα, την πολιτιςτικό περιγραφό
των Βότα και τον κατϊλογο των ερωτόςεων για το Βόμα 5 και το Βόμα 13.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Φωρύςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε δύο ομϊδεσ με τύτλο Ωλφα και οι Βότα.
Βόμα 2: Εξηγόςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι οι Ωλφα και οι Βότα ϋχουν ξεχωριςτϋσ
κουλτούρεσ.
Βόμα 3: Φωρύςτε τισ δύο ομϊδεσ ςε ξεχωριςτϊ δωμϊτια.
Βόμα 4: Δώςτε ςε κϊθε μαθητό μια φωτοτυπύα των πληροφοριών τησ ομϊδασ του
για ανϊγνωςη.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πώσ αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μασ;
Σι μασ κϊνει ευτυχιςμϋνουσ;
Εύναι ο πολιτιςμόσ μασ ειρηνικόσ ό πολεμικόσ;
Εύναι αυτόσ ο πολιτιςμόσ επεκτατικόσ, παρατηρητικόσ και προςαρμόςιμοσ;
Ποιοσ εύναι ο ςτόχοσ τησ κουλτούρασ μου;
Ποια εύναι η θρηςκεύα του πολιτιςμού μου;
ε ποια μορφό λατρεύασ ςυμμετϋχουμε;
ε τι ζουν οι ϊνθρωποι από τον πολιτιςμό μου και μπορώ να πϊρω αυτό που
χρειϊζομαι;
9. Πώσ αιςθανόμαςτε για; Αβεβαιότητα, ξϋνοι, τρομακτικϋσ καταςτϊςεισ και
απόρριψη;
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Βόμα 5: Παρϋχετε ςε κϊθε μαθητό μια φωτοτυπύα των ακόλουθων ερωτόςεων για
να ςυζητόςουν ωσ ομϊδα;

10.
11.
12.
13.

Καλωςορύζουμε ξϋνουσ;
Εύμαςτε ςτοργικού;
Σι κϊνουμε για ευχαρύςτηςη, αγϊπη και μύςοσ;
Πώσ ϋνα μϋλοσ αυτόσ τησ κουλτούρασ ζητϊ και προςφϋρει βοόθεια;

Βόμα 6: Μόλισ όλα τα μϋλη κατανοόςουν και αιςθϊνονται ϊνετα με τη νϋα
κουλτούρα τουσ θα πρϋπει να επιλϋξουν ϋνα μϋλοσ για να το ςτεύλουν ωσ
παρατηρητό ςτην ϊλλη ομϊδα για 10 λεπτϊ.
Βόμα 7: Σα μϋλη και των δύο του πολιτιςμών θα πρϋπει τώρα να παύξουν τουσ
ρόλουσ τουσ.
Βόμα 8: Οι παρατηρητϋσ πρϋπει να λαμβϊνουν ςημειώςεισ ςτα ακόλουθα θϋματα·
αξύεσ, προςδοκύεσ, κανόνεσ και ϋθιμα, αλλϊ δεν αλληλοεπιδρούν με την ϊλλη
κουλτούρα.
Βόμα 9: Ο παρατηρητόσ αναφϋρει τώρα τισ παρατηρόςεισ του ςτον δικό του
πολιτιςμό.
Βόμα 10: Κϊθε ομϊδα θα πρϋπει να ςυζητόςει τισ παρατηρόςεισ και να κϊνει κϊποια
υπόθεςη ςχετικϊ με την ϊλλη κουλτούρα.
Βόμα 11: Μετϊ τισ υποθϋςεισ που ϋχουν διατυπωθεύ, οι ςυμμετϋχοντεσ
αναλαμβϊνουν εκ περιτροπόσ να επιςκϋπτονται την ϊλλη κουλτούρα ςε μικρϋσ
ομϊδεσ. Μετϊ από κϊθε επύςκεψη, οι επιςκϋπτεσ αναφϋρουν τισ παρατηρόςεισ τουσ
ςτην ομϊδα τουσ.

Βόμα 13: τη ςυνϋχεια, οι εκπαιδευόμενοι ςυγκεντρώνονται ςε μια ομϊδα για να
ςυζητόςουν και να αναλύςουν την εμπειρύα τουσ και να εξετϊςουν τισ ακόλουθεσ
ερωτόςεισ.
1.
Ποια όταν τα ςυναιςθόματϊ ςου όταν ετοιμαζόςουν να αναλϊβεισ το ρόλο
μιασ νϋασ κουλτούρασ;
2.
Ποια όταν τα ςυναιςθόματϊ ςασ όταν ξϋνοι όρθαν ςτο «ςπύτι» ςασ;
3.
Ποια όταν τα ςυναιςθόματϊ ςασ καθώσ επιςκεφθόκατε ϋναν πολιτιςμό του
οπούου η γλώςςα, οι χειρονομύεσ και οι ςυμπεριφορϋσ εύναι ϊγνωςτεσ;
4.
Αντϋδραςε η ϊλλη κουλτούρα όπωσ τουσ περύμενεσ; Γιατύ (όχι);
5.
Πώσ προςπϊθηςεσ να προςαρμοςτεύσ;
6.
Μπορεύσ να προςπαθόςεισ να εξηγόςεισ την κουλτούρα τησ ϊλλησ ομϊδασ;
7.
Μπορεύσ να εξηγόςεισ τη δικό ςου κουλτούρα;
8.
Σι ςου θυμύζει αυτό το παιχνύδι;
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Βόμα 12: Η ομϊδα χρηςιμοποιεύ τα δεδομϋνα για να δοκιμϊςει και να βελτιώςει τισ
υποθϋςεισ τουσ. Όταν ο καθϋνασ ςυμμετϋχοντασ εύχε την ευκαιρύα να επιςκεφθεύ
την ϊλλη ομϊδα, η προςομούωςη τελειώνει.

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Ο μαθητόσ καταλαβαύνει πώσ εύναι να παύζεισ ρόλο ςυνδεδεμϋνο με μια διαφορετικό
κουλτούρα. Ο μαθητόσ μπορεύ να παρατηρόςει μια διαφορετικό κουλτούρα όςον
αφορϊ τισ αξύεσ, τισ προςδοκύεσ, τουσ κανόνεσ και τα ϋθιμα. Μπορεύ να ςυζητόςει για
την ϊλλη κουλτούρα από την ϊποψη των αξιών, των προςδοκιών, των κανόνων και
των εθύμων. Ο μαθητόσ μπορεύ να αναλογιςτεύ τόςο την ανϊληψη μιασ νϋασ
κουλτούρασ όςο και την παρατόρηςη μιασ νϋασ κουλτούρασ και να μοιραςτεύ και να
ανταλλϊξει ιδϋεσ με ϊλλουσ.

Περιοριςμού: Ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να εξηγόςει επαρκώσ τη
δραςτηριότητα και να διαςφαλύςει ότι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν όλα όςα
απαιτούνται με ςαφόνεια. Η ϊςκηςη απαιτεύ από τον εκπαιδευτό να αναλϊβει την
προςϋγγιςη και να παρακολουθεύ προςεκτικϊ και τον πολιτιςμό όταν βρύςκεται ςε
εξϋλιξη.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Ωλφα ομϊδα
http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Alpha-Culturedescription.pdf
Βότα ομϊδα
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http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2017/08/The-Beta-Culturedescription.pdf
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Δραςτηριότητα #2
“Η Κινϋζικη Οικογϋνεια”
Σι εύναι;
Παιχνύδι ρόλων για μια κατϊςταςη διαπολιτιςμικόσ ςύγκρουςησ: “Η κινεζικό
οικογϋνεια”. Η δραςτηριότητα ρόλων προςπαθεύ να αναλύςει τισ ςυγκρούςεισ
μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούσ πολιτιςμούσ καθώσ και τισ λύςεισ για το πώσ
αυτϋσ οι ςυγκρούςεισ μπορούν να επιλυθούν με θετικό τρόπο. Η δραςτηριότητα
αυτό αναλύει την κατϊςταςη των ςυγκρούςεων και τον τρόπο με τον οπούο οι
εκπαιδευόμενοι την αντιμετωπύζουν, ανϊλογα με την προϋλευςη του κοινωνικού
και πολιτιςτικού τουσ υπόβαθρου. Οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να παύξουν ρόλο ςε
μια κατϊςταςη που θα μπορούςε να ςυμβεύ ςτην καθημερινό ζωό του καθενόσ.

Διϊρκεια: 120 Λεπτϊ
Τλικϊ:
₋ Αντύγραφα των καρτών ρόλου
₋ Αντύγραφα των ετικετών
₋ Αντύγραφα των ςημειώςεων των παρατηρητών
₋ τυλό και χαρτύ για τουσ παρατηρητϋσ για να κρατούν ςημειώςεισ
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Πεύτε ςτην ομϊδα ότι πρόκειται να παύξει ϋνα ρόλο, μια κατϊςταςη που θα
μπορούςε να ςυμβεύ ςτην καθημερινό ζωό του καθενόσ, και ςτη ςυνϋχεια να
διαβϊςετε τα εξόσ:
"Μια ομϊδα επενδυτών αγόραςε τα κτύρια του δρόμου για ϋνα ϋργο αποκατϊςταςησ
ςτην πόλη. Μια κινεζικό οικογϋνεια διώχνεται από το διαμϋριςμϊ τησ επειδό
αρνεύται να πληρώςουν το αυξημϋνο ενούκιο. την πραγματικότητα, τρεισ γενιϋσ τησ
οικογϋνειασ, η γιαγιϊ, η ςύζυγοσ και ο ςύζυγόσ τησ, και η κόρη τουσ ζουν κϊτω από
την ύδια ςτϋγη ςε ϋνα μικροςκοπικό διαμϋριςμα, και για πολλϊ χρόνια ϋχουν ϋνα
κινϋζικο εςτιατόριο ςτο ιςόγειο. Σο εςτιατόριο ϋχει καλό παρουςύα και ςερβύρει
καλόσ ποιότητασ φαγητό ςε ϋναν ευχϊριςτο δρόμο τησ πόλησ. Πϊντα πλόρωναν το
ενούκιο εγκαύρωσ και ϋχουν ςεβαςτεύ τουσ όρουσ του ςυμβολαύου. Ψςτόςο, εύχε
αποφαςιςτεύ εντολό ϋξωςησ".

Βόμα 3: Πεύτε ςτουσ εθελοντϋσ να παύξουν τουσ ρόλουσ που εύναι πϊνω ςτισ κϊρτεσ
(από 6 μϋχρι και 10 ςυμμετϋχοντεσ). Οι Τπόλοιποι ςυμμετϋχοντεσ θα εύναι
παρατηρητϋσ.
Μοιρϊςτε τισ κϊρτεσ ςτουσ εθελοντϋσ.
Δώςτε ςτουσ εθελοντϋσ 15 λεπτϊ για να ςκεφτούν τι θϋλουν να κϊνουν.
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Βόμα 2: Φωρύςτε τον ρόλο ςτα παρακϊτω βόματα:
₋ Παρουςύαςη του ρόλου και τησ επιλογόσ των ςυμμετεχόντων
₋ Αυτοςχεδιϊςτε ςτον χώρο
₋ Ώρα να αποφαςύςετε
₋ Αυτοςχεδιϊςτε ςτην ιςτορύα (προςομούωςη)
₋ Απολογιςμόσ. Διϊλογοσ για την εμπειρύα (Αντανακλϊςεισ, διδϊγματα και
ςυμπερϊςματα)

Θυμύςτε τουσ ότι ο ςτόχοσ εύναι να βρούνε μια λύςη.
Οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να ςεβαςτούν τον λόγο του εκϊςτοτε ςυμμετϋχοντα.
Αφόςτε τουσ να χρηςιμοποιόςουν όλο τον διαθϋςιμο χώρο.
Πρώτα πρϋπει οι παύκτεσ να βρούνε την λύςη και μετϊ να ξεκινόςουν να παύζουν
τουσ ρόλουσ. Οι παρατηρητϋσ θα πρϋπει να ςημειώνουν εϊν οι παύκτεσ ςϋβονται τον
λόγο του ςυμπαύκτη τουσ, ακόμα και να ςημειώςουν τον οποιοδόποτε που
προςπαθεύ να ηγηθεύ ςτο παιχνύδι; Σι εύδουσ ςτοιχεύα χρηςιμοπούηςαν οι παύκτεσ; θα
πρϋπει να ςημειωθεύ αν υπόρχε οποιαδόποτε αλλαγό ςτη ςτϊςη και τη
ςυμπεριφορϊ των παικτών, αφού ϋλαβαν τισ "ενδεύξεισ για την εξεύρεςη λύςησ".
Οι παρατηρητϋσ πρϋπει να λϊβουν υπόψη τουσ τισ καταςτϊςεισ του χώρου, τισ
θϋςεισ και τισ κινόςεισ των παικτών.
Οι παρατηρητϋσ μπορούν να διακόψουν όταν το θεωρούν απαραύτητο και να
ρωτόςουν μερικούσ από τουσ παύκτεσ για τα ςυναιςθόματϊ τουσ.
Βόμα 4: Απολογιςμόσ. Μόλισ το παιχνύδι ρόλων ϋχει τελειώςει, ϋνασ-ϋνασ οι
ςυμμετϋχοντεσ θα ςυζητόςουν ςε ϋναν κύκλο:
Πρώτον, ςχετικϊ με το τι ςυνϋβη ςτο παιχνύδι ρόλων, για παρϊδειγμα, την
αντιμετώπιςη ερωτόςεων όπωσ:
₋ Σι καταγρϊφουν οι παρατηρητϋσ και ποιεσ όταν οι εντυπώςεισ τουσ για το τι
ςυνϋβη κατϊ τη διϊρκεια του παιχνιδιού;
₋ Πώσ ϋνιωςαν οι παύκτεσ γι' αυτό; Ϋταν δύςκολο να μπει ςτο ρόλο που τουσ
δόθηκε, τι βρόκαν πιο δύςκολο και τι πιο εύκολο;

Κϊρτεσ Ρόλων:
1. Η Γιαγιϊ: Ηλικιωμϋνη και κουραςμϋνη. Πϊντα ζούςε ςε διαμϋριςμα. Δεν θϋλει
να φύγει.
2. Η Μητϋρα: Ζει εκεύ πϊνω από 20 χρόνια. Όλη τησ η μϋριμνα εύναι το
εςτιατόριο, το διαμϋριςμϊ τησ και η φροντύδα για την οικογϋνειϊ τησ. Για
εκεύνη εύναι αδύνατο να μετακομύςει.
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Αργότερα, βοηθόςτε την ομϊδα να αναλύςει και να προβληματιςτεύ ςχετικϊ με την
πολιτιςτικό πολυμορφύα και τη διαπολιτιςμικό ικανότητα θϋτοντασ ερωτόματα
όπωσ:
₋ Σο παιχνύδι ρόλων αντανακλούςε καμύα πραγματικότητα ςχετικϊ με την
καθημερινό ζωό; Ποιεσ όταν οι ομοιότητεσ και ποιεσ όταν οι διαφορϋσ;
Μόπωσ κϊτι φαύνεται να εύναι υπερβολικό;
₋ Ποιοσ από τουσ χαρακτόρεσ που αντικατόπτριζε πιςτϊ τισ κοινϋσ ςτϊςεισ
ςτην κοινωνύα μασ;
₋ Όταν αντιμετωπύζουμε μια ςύγκρουςη ςτην οπούα εμπλϋκονται ϊνθρωποι
από διαφορετικό πολιτιςτικό υπόβαθρο, αναζητούμε μια λύςη που μπορεύ
να ικανοποιόςει τουσ πϊντεσ, ό μϊλλον προςπαθούμε να επιβϊλουμε την
ϊποψό μασ και να παραμελόςουμε εκεύνουσ που ςκϋφτονται και
αιςθϊνονται διαφορετικϊ από εμϊσ;
₋ ε ποιο βαθμό η ςύγκρουςη ςχετύζεται πραγματικϊ με τισ διαφορϋσ ςτον
πολιτιςμό και όχι με ϊλλα πρϊγματα, όπωσ τα προςωπικϊ ό οικονομικϊ
ςυμφϋροντα;
₋ Ϊχει κανεύσ εμπειρύα αυτού του εύδουσ των ςυγκρούςεων; Ποιεσ όταν οι
περιςτϊςεισ; Αν ναι, γιατύ δεν του ςυνϋβη αυτό;

3. Αςτυνομικόσ: Εκτελεύ τισ εντολϋσ του αρχηγού και μόνο, πρϋπει να βγϊλει
την οικογϋνεια ϋξω από το διαμϋριςμα και να ολοκληρώςει την εντολό.
4. Ο Ακτιβιςτόσ: Τπεραςπύζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ϋχει εμπλακεύ ςε
διϊφορϋσ μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ οι οπούεσ εύναι ενϊντια ςτον
ρατςιςμό και την ανιςότητα.
5. Ο Εργϊτησ: Εύναι Ξϋνοσ. Εργϊζεται ςε εταιρύα καταςκευών, ςυνόθεια του
εύναι να τρώει ςτο κινϋζικο εςτιατόριο και δεν μπορεύ να κατανοόςει τον
λόγο τησ ϋξωςησ.
6. Ο ιδιοκτότησ του διαμερύςματοσ: η οικογϋνεια ϋχει την ενοικύαςη αυτού του
διαμερύςματοσ για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα και πληρώνει το ενούκιο κϊθε
μόνα. Παρ 'όλα αυτϊ, θϋλει πραγματικϊ να επωφεληθεύ από αυτό την
ευκαιρύα να αυξόςει το ποςοςτό του διαμερύςματόσ ςασ και να βγϊλει
λεφτϊ.
7. Ο γεύτονασ: Σο διαμϋριςμϊ του εύναι μπροςτϊ από αυτό που η κινεζικό
οικογϋνεια ζει μϋςα. Προςωπικϊ, δεν του προκαλούν καμύα ενόχληςη αλλϊ
δεν ςυμπαθεύ τουσ αλλοδαπούσ.
Παραλλαγϋσ: προςθϋςτε όςουσ χαρακτόρεσ χρειϊζονται για το παιχνύδι ρόλων (πχ ο
δικηγόροσ)
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Εξερευνόςτε τισ ςχϋςεισ μεταξύ του τι αναμϋνεται από εμϊσ και πώσ
ςυμπεριφερόμαςτε. Ευαιςθητοπούηςη ςχετικϊ με την επύδραςη τησ ςυμπεριφορϊσ
μασ προσ τουσ ϊλλουσ. Ξεκινόςτε ςυζητόςεισ ςχετικϊ με τισ επιπτώςεισ των
ςτερεοτύπων.
Περιοριςμού: (υςτϊςεισ ςχετικϊ με τουσ περιοριςμούσ που θα ςυναντόςει ϋνασ
εκπαιδευτόσ κατϊ την υλοπούηςη των δραςτηριοτότων.)
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Εκπαύδευςη για την κατϊρτιςη τησ ειρόνησ και πολιτιςτικϋσ
ζσγκρούζεις:https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf
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Augusto Boal. The Arsenal of Theatre of the Oppressed: Παιχνύδια για ηθοποιούσ και
μη https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-nonactors...Augusto-Boal.pdf
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Δραςτηριότητα #3
“Αςτυνόμοι και κλϋφτεσ”
Σύ εύναι;
"Αςτυνόμοι και κλϋφτεσ " εύναι ϋνα παιχνύδι που περιλαμβϊνει τη δημιουργύα
χαρακτόρων που ςυνιςτϊται από τον Augusto Boal κατϊ την ϋναρξη μιασ νϋασ
ομϊδασ με μη ηθοποιούσ (π.χ. εργαζόμενουσ και φοιτητϋσ), και ςτοχεύει να
βοηθόςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ να αποδεχθούν την ιδϋα του «παιχνιδιού», όπωσ
παύζουμε ςτο θϋατρο και να απορρύψουν οριςμϋνεσ από τισ αναςτολϋσ τουσ. Η
δραςτηριότητα αυτό ϋχει δημιουργηθεύ από τον Augusto Boal και βαςύζεται ςτην
προςομούωςη μιασ καθοριςμϋνησ κατϊςταςησ όπου οι ςυμμετϋχοντεσ θα
καταςκευϊςουν και θα αυτοςχεδιϊςουν τουσ χαρακτόρεσ τουσ και το ρόλο που
διαδραματύζουν.
Διϊρκεια: 1-2 ώρεσ
Τλικϊ: μεγϊλο χώρο, μπορεύτε να βϊλετε και μουςικό, ϋτςι ώςτε οι ςυμμετϋχοντεσ
να εμπνϋονται και να παύξουν τουσ ρόλουσ τουσ.
Διαδικαςύα:
Tο παιχνύδι προςομούωςησ του μπορεύ να διαιρεθεύ ςε διϊφορα βόματα:
- Περιγραφό του παιχνιδιού προςομούωςησ " Αςτυνόμοι και κλϋφτεσ "
- Οργανώςτε δύο ομϊδεσ (τουσ Αςτυνόμουσ και τουσ Κλϋφτεσ)
- Προετοιμαςύα και διϊρθρωςη του χώρου όπου πρόκειται να παιχτεύ (π.χ.
Διαμορφώςτε τισ καρϋκλεσ όπωσ εύναι ςε ϋνα λεωφορεύο)
- Αυτο-αντανϊκλαςη για κϊθε ςτϊςη χαρακτόρα, τη ςυμπεριφορϊ και τα
ςυναιςθόματα τον τρόπο με τον οπούο να επιχειρηματολογούν και να
εκπροςωπούν κϊθε ρόλο κ.λπ.
- Αυτοςχεδιαςμόσ τησ ιςτορύασ (προςομούωςη)
- Διϊλογοσ για την εμπειρύα (προβληματιςμού, διδϊγματα και ςυμπερϊςματα)

Μύα παραλλαγό αυτού του παιχνιδιού μπορεύ να γύνει δημιουργώντασ διαφορετικϋσ
ανταγωνιςτικϋσ ομϊδεσ χαρακτόρεσ - που ςχετύζονται με οποιαδόποτε πολιτιςτικό
ςύγκρουςη (π.χ. ϋνα λεωφορεύο ταξιδεύει, η ςύγκρουςη προκύπτει μεταξύ
ρατςιςτών και πολιτών, όταν οριςμϋνοι από τουσ επιβϊτεσ αποφαςύζουν να
ςταματόςουν το λεωφορεύο για να βοηθόςουν μια ομϊδα προςφύγων).
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Η ανϊπτυξη του παιχνιδιού όπωσ ο Α.Boal περιγρϊφει:
"Η ομϊδα χωρύζεται ςε δύο ομϊδεσ, η μύα αποτελεύται από αντϊρτεσ και η ϊλλη από
αςτυνομικούσ. Φωρύσ να γνωρύζουν ο ϋνασ την ιδιότητα του ϊλλου, όλοι ταξιδεύουν
με το ύδιο λεωφορεύο, το οπούο παθαύνει βλϊβη ςτο δρόμο. Όλοι γνωρύζουν ότι το
λεωφορεύο περιϋχει μόνο κλϋφτεσ και αςτυνομικούσ, αλλϊ δεν γνωρύζουν ποιοσ
εύναι ποιοσ. Η ϊςκηςη εςτιϊζει ςτην προςπϊθεια να καταλϊβουμε ποιοσ εύναι φύλοσ
και ποιοσ εύναι εχθρόσ. Η ϊςκηςη τελειώνει όταν η μύα πλευρϊ ϋχει αφανιςτεύ
εντελώσ. ε αυτό την ϊςκηςη, η φανταςύα παύζει τόςο ςημαντικό ρόλο όςο η
παρατόρηςη: κϊθε παύχτησ ςε όποια ομϊδα και αν εύναι, πρϋπει να καταλόξει ςε μια
πειςτικό ιςτορύα για να δεύξει την πραγματικό του ταυτότητα και να κϊνει τουσ
εχθρούσ του να νομύζουν ότι εύναι μύα από αυτούσ. (Augusto Boal. Παιχνύδια για
ηθοποιούσ και μη ηθοποιούσ. Λονδύνο· Νϋα Τόρκη: Routledge, 2005, ς. 165-166)

Για να βοηθόςετε τουσ ςυμμετϋχοντεσ να δημιουργόςουν τουσ χαρακτόρεσ τουσ,
"Σο τρύγωνο δρϊμα", εύναι ϋνα μοντϋλο για τον καθοριςμό ψυχολογικών ρόλων. Σο
ύδιο το μοντϋλο περιγρϊφει τρεισ ςυνόθεισ ψυχολογικούσ ρόλουσ, ςτουσ οπούουσ οι
ϊνθρωποι αλλϊζουν ανϊλογα με την κατϊςταςη:
- Ο ρόλοσ του θύματοσ, ςτον οπούο ο παύκτησ προβϊλλει τισ αιτύεσ των
προβλημϊτων και των κακών πρϊγματων ςε ϊλλουσ ανθρώπουσ, γεγονότα και
περιςτϊςεισ·
- Ο ρόλοσ του διώκτη, ςτον οπούο ο παύκτησ πιϋζει, αναγκϊζει και κυνηγϊει το
θύμα.
- Ο ρόλοσ του ωτόρα, ςτον οπούο παρεμβαύνει κανεύσ από μια φαινομενικό
προθυμύα να βοηθόςει.

Μεηά ηο ηέλος ηοσ παιτνιδιού, κάνηε ένα διάλογο ο οποίος να ανηικαηοπηρίζει ηην εμπειρία
ηοσ παιτνιδιού:
- Πώσ αιςθϊνθηκαν οι παύκτεσ; Ϋταν δύςκολο για αυτούσ να παύξουν τον ρόλο,
που δυςκολευτόκαν και τι όταν εύκολο για αυτούσ;
- Σι εύδουσ επιχειρόματα προβλόθηκαν και βαςύςτηκαν ςε γεγονότα, λογικό ό
ςυναύςθημα;
- Ϋταν πιο εύκολο να βρεθεύ επιχεύρημα υπϋρ ό κατϊ των κλεφτών / αςτυνομύασ;
- Μπορεύ κϊποιοσ να αναλύςει εν ςυντομύα και τισ δύο αντύθετεσ θϋςεισ;
- Τπϊρχει μη βύαιη λύςη βαςιςμϋνη ςτην επικοινωνύα και τον διϊλογο για την
επύλυςη αυτόσ τησ ςύγκρουςησ;
- Τπϊρχουν κϊποια διδϊγματα που πρϋπει να μϊθουμε για τισ ςχϋςεισ εξουςύασ
μεταξύ των ντόπιων, των ιθαγενών, των μεταναςτών και των προςφύγων, ςε
ςχϋςη με την πολιτιςτικό πολυμορφύα και τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ;
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:

Εξοικεύωςη με τη θεατρικό πρακτικό τησ ηθοποιύασ.
Περιγρϊψτε χαρακτόρεσ και ρόλουσ που θα αναπαραχθούν ςε οποιαδόποτε ιςτορύα.
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Εφαρμοςτϋ παιχνύδια προςομούωςησ για την ενύςχυςη τησ διαπολιτιςμικόσ
ικανότητασ των προςφύγων.

Περιοριςμού: -Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Augusto Boal. Παιχνύδια για ηθοποιούσ και μό https://www.deepfun.com/wpcontent/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
Ανϊπτυξη διαπολιτιςμικών ικανοτότων: εγχειρύδιο για εκπαιδευτϋσ
http://farintercultura.ch/wp-content/uploads/2016/07/3_DEVELOPMENT-OFINTERCULTURAL-COMPETENCE.-HANDBOOK-FOR-TEACHERS-AND-TRAINERS.pdf
Εκπαύδευςη για την κατϊρτιςη τησ ειρόνησ και για τισ πολιτιςτικϋσ
ςυγκρούςεισ:https://avimd.org/uploades/File/Toolkit-Digital.pdf
Εγχειρύδιο πολιτιςτικόσ ευαιςθητοπούηςησ και ϋκφραςησ:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e58a50-01aa75ed71a1
Φρονοδιϊγραμμα: εργαλειοθόκη για τη διαπολιτιςμικό ενςωμϊτωςη
http://eurocircle.fr/wp-content/uploads/2017/05/timingtoolkit_en.pdf
Σο τρύγωνο: https://www.carersuk.org/images/Downloads/The_drama_triangle.pdf
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Διαπολιτιςμικό πακϋτο πόρων (Cambridge):
http://assets.cambridge.org/052153/3406/sample/0521533406WS.pdf
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Κεφϊλαιο 4:
"Θεαηπικέρ ηεσνικέρ για ηην απόκηηζη ανθεκηικόηηηαρ και ηην
ενδςνάμωζη ηων πποζθύγων και ηων αιηούνηων αζύλος"
Εργαλεύο #1
“Θεραπεύα μϋςω του θεϊτρου”
Σι εύναι; Ϊνα ϊρθρο από το www.psychology.com θεραπεύα μϋςω του θεϊτρου:
Βαςικϋσ τεχνικϋσ, δραςτηριότητεσ, αςκόςεισ και μαθόματα. ημειώςτε ότι δεν εύναι
απαραύτητο να ςυμπεριληφθούν οι δραςτηριότητεσ για τα ςχολεύα και τισ φυλακϋσ.
Διϊρκεια:
40 -60 λεπτϊ
Τλικϊ:
Υωτοτυπύεσ του ϊρθρου

Βόμα 6: Σώρα προςκαλϋςτε τισ ομϊδεσ να μοιραςτούν τισ απόψεισ τουσ
ςυντϊςςοντασ μια ομϊδα τϊξησ.
Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ εύναι εξοικειωμϋνοσ και μπορεύ να μιλόςει
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Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Ενημερώςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ότι πρόκειται να διαβϊςετε ϋνα κεύμενο
που δύνει μια επιςκόπηςη τησ δραματο-θεραπεύασ.
Βόμα 2: Παρϋχετε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ μια φωτοτυπύα του ϊρθρου
https://positivepsychology.com/drama-therapy/ εξαιρουμϋνου του τμόματοσ των
φυλακών.
Βόμα 3: Μόλισ οι εκπαιδευόμενουσ ϋχουν τελειώςει την ανϊγνωςη του ϊρθρου τουσ
τοποθετόςτε ςε ομϊδεσ των 4.
Βόμα 4: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να επανεξετϊςουν το ϊρθρο όςον
αφορϊ, τουσ πρόςφυγεσ και τουσ αιτούντεσ ϊςυλο που ςυναντούν ςτην οργϊνωςό
τουσ και να κρατόςουν ςημειώςεισ.
Βόμα 5: Γρϊψτε τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ ςυζότηςησ ςτον πύνακα και προςκαλϋςτε
τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικϊ με αυτϋσ ςε ομϊδεσ.
Ζητόςτε από ϋναν μαθητό να κρατόςει ςημειώςεισ εκ μϋρουσ τησ ομϊδασ.
1) Η δραματο-θεραπεύα θα όταν χρόςιμη ςτην οργϊνωςό ςασ; Γιατύ ναι/ Γιατύ
όχι;
2) Σι οφϋλη θα προςφϋρει ςτουσ εργαζόμενουσ, τουσ εθελοντϋσ και τουσ
χρόςτεσ του οργανιςμού ςασ;
3) Ποια εύναι τα ρύςκα τα οπούα μπορούν να παρουςιϊςουν οι εργαζόμενοι,
εθελοντϋσ και οι χρόςτεσ του οργανιςμού ςασ;
4) Ϊχετε κϊποια εμπειρύα ςτη χρόςη παρόμοιων τεχνικών με τουσ χρόςτεσ του
οργανιςμού ςασ; Αν ναι, ποιο όταν το αποτϋλεςμα;

για την δραματο-θεραπεύα. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να ςυςχετύςει ποιεσ πτυχϋσ
τησ δραματο-θεραπεύασ εύναι ςόμερα ςε χρόςη, τι μπορεύ να εύναι χρόςιμο και τι
μπορεύ να μην εύναι χρόςιμο ςτον οργανιςμό τουσ. Επύςησ ο εκπαιδευόμενοσ εύναι ςε
θϋςη να ςυζητόςει, να ςυγκρύνει και να αντιπαραβϊλει τον τρόπο με τον οπούο η
θεατρικό θεραπεύα χρηςιμοποιεύται ςε ποικύλουσ οργανιςμούσ.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ μπορεύ να διαπιςτώςουν ότι για τουσ εκπαιδευόμενουσ
εύναι αδύνατον να διαβϊςουν όλο το κεύμενο ςτην τϊξη λόγω χρόνου. Αυτό η
ανϊγνωςη μπορεύ επύςησ να οριςτεύ ωσ δραςτηριότητα εργαςύασ. Εϊν ο εκπαιδευτόσ
αποτύχει να εποπτεύει τουσ εκπαιδευόμενουσ, δεν θα υπϊρχει κύνητρο για αυτούσ
και μπορεύ να μην αςχολούνται με το ϊρθρο ςτο βϋλτιςτο επύπεδο.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Εργαλεύο #2
“Conscience Alley”
Σύ εύναι; Μύα θεατρικό τεχνικό με τύτλο “Conscience Alley” όπου η ομϊδα ϋχει την
ευκαιρύα να διερευνόςει κοινϋσ αποφϊςεισ, προβλόματα ό/και διλόμματα που
αντιμετωπύζουν οι υπεύθυνοι δημιουργύασ πολιτικών, η απόφαςη των οπούων
αφορϊ τουσ πρόςφυγεσ και τουσ αιτούντεσ ϊςυλο.
Διϊρκεια:
45 λεπτϊ
Τλικϊ:
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόρουσ για τον πύνακα
Φαρτύ
τυλό

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Γρϊψτε τα παρακϊτω ςτον λευκό πύνακα «Σι εύδουσ αποφϊςεισ /
προβλόματα ό/και διλόμματα αντιμετωπύζουν οι πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ ϊςυλο
ςε αυτό τη χώρα και ποιοσ εύναι ο λόγοσ για αυτό;». Π.χ. πρϋπει να βρω δουλειϊ,
αλλϊ κανεύσ δεν θα με προςλϊβει. Ϋ εναλλακτικϊ καλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να
αναλϊβουν το ρόλο ενόσ πολιτικού που ϋχει επιρροό ςτη ζωό των προςφύγων και
των αιτούντων ϊςυλο ςτη χώρα ςασ.
Βόμα 2: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4 και ζητόςτε τουσ να
ςυζητόςουν ιδϋεσ, απαντόςεισ και λόγουσ για τισ ερωτόςεισ που εύναι γραμμϋνεσ ςτο
λευκό πύνακα και ϋνασ από κϊθε ομϊδα να κρατϊει ςημειώςεισ.
Βόμα 3: Καλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να παρουςιϊςουν τι εύπε η κϊθε η ομϊδα
Βόμα 4: Γρϊψτε τισ απαντόςεισ τησ κϊθε ομϊδασ ςτο λευκό πύνακα και κυκλώςτε
οποιαδόποτε ςημεύα εύναι κοινϊ.
Βόμα 5: Επιλϋξτε ϋνα ζότημα για διερεύνηςη.
Βόμα 6: Σώρα δημιουργόςτε 2 ομϊδεσ. Σην Ομϊδα Α – όπου ςυμφωνεύ με τουσ
πρόςφυγεσ/τουσ αιτούντεσ ϊςυλο και τη ομϊδα Β όπου δεν ςυμφωνεύ.
Βόμα 7: Δώςτε και ςτισ 2 ομϊδεσ από 10 λεπτϊ για να μιλόςουνε, να διερευνόςουν
την ϊποψό τουσ και να ακούςουνε και την ϊποψη τησ ϊλλησ ομϊδασ.
Βόμα 8: Σοποθετόςτε τισ δύο ομϊδεσ την μύα απϋναντι από την ϊλλη.
Βόμα 9: Ψσ εκπαιδευτόσ μπορεύτε να επιλϋξετε ϋναν μαθητό να παύξει τον ρόλο του
πρόςφυγα αιτούντα ϊςυλο ό ακόμα και να αναλϊβετε και εςεύσ τον ρόλο αυτό.
Βόμα 10: Εξηγόςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι το πρόςωπο που ενεργεύ υπό την
ιδιότητα του πρόςφυγα ό του αιτούντοσ ϊςυλο θα περπατόςει τώρα μεταξύ των
δύο ομϊδων και θα αναφϋρει το πρόβλημα ό το δύλημμα.
Βόμα 11: το τϋλοσ του "Thought Alley" το ϊτομο που αναλαμβϊνει το ρόλο του
πρόςφυγα ό του αιτούντοσ ϊςυλο / πολιτικόσ ό πολιτικόσ ό υπεύθυνοσ δημιουργύασ
πολιτικόσ πρϋπει να λϊβει μια απόφαςη ςχετικϊ με το ποια εύναι η επόμενη πορεύα
δρϊςησ τουσ.
Βόμα 12: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ πύςω ςε ομϊδεσ των 4 για να
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ςυζητόςουν την ϊςκηςη.
Βόμα 13: Προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ςκϋψεισ τουσ με
την ομϊδα.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να ανταλλϊξει ιδϋεσ , να εύναι
εξοικειωμϋνοσ και να διερευνϊ κοινϋσ αποφϊςεισ, προβλόματα ό/και διλόμματα που
αντιμετωπύζουν οι πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ ϊςυλο ςτη χώρα τουσ ό/και για
εκεύνουσ που δημιουργούν νόμουσ και πολιτικϋσ που τουσ επηρεϊζουν. Ο
εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να ςυμμετϊςχει ςε μια ιςορροπημϋνη ςυζότηςη ςχετικϊ με
τα εν λόγω θϋματα. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να ςυμβουλεύει και να προςφϋρει
επύλυςη ςε κοινϊ ζητόματα που αντιμετωπύζουν οι πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ
ϊςυλο ςτη χώρα τουσ ό/και ςε όςουσ λαμβϊνουν αποφϊςεισ για λογαριαςμό τουσ. Ο
εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να αντιληφθεύ τον τρόπο λειτουργεύασ/ςκϋψησ των
προςφύγων και των αιτούντων ϊςυλο / πολιτικού και υπεύθυνοι χϊραξησ πολιτικόσ
και να επιλύςει ϋνα ζότημα.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ θα δούνε ότι η ϊςκηςη αυτό μπορεύ να επηρεαςτεύ από
τον περιοριςμό εϊν δεν καταφϋρουν να επιβλϋψουν ςωςτϊ την διαδικαςύα όπου οι
εκπαιδευόμενουσ κϊνουνε την ανταλλαγό των ιδεών. Αυτό μπορεύ να ςυμβεύ όταν η
ανταλλαγό των ιδεών διαρκϋςει πολύ ώρα και κατευθύνεται προσ τισ υποκειμενικϋσ
ιδϋεσ και όχι τισ αντικειμενικϋσ.
Resources/References:
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Δραςτηριότητα #1
“Parla!”
Σι εύναι; Μια αυτοςχεδιαςτικό ϊςκηςη δραματο-θεραπεύασ με τύτλο “Parla!” η οπούα
ϋχει ςχεδιαςτεύ για να ενιςχύςει την ικανότητα των εκπαιδευομϋνων να ϋχουνε
απόχηςη ςτουσ ϊλλουσ.
Διϊρκεια:
40 -60 λεπτϊ

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Εξηγόςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι ο ςτόχοσ αυτόσ τησ ϊςκηςησ εύναι να
τουσ βοηθόςει να εξετϊςουν την εςωτερικό τουσ ςύγκρουςη από μια νϋα
προοπτικό, να καλλιεργόςουν τισ ακουςτικϋσ τουσ ικανότητεσ και να μϊθουν και να
εξαςκόςουν μια τεχνικό «playback theatre» που θα τουσ βοηθόςει για το ςκοπό
αυτό.
Βόμα 2: Φωρύςτε την τϊξη ςε ομϊδεσ των 3.
Βόμα 3: Γρϊψτε τα ακόλουθα ςτο λευκό πύνακα.
1) Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβϊνουν εκ περιτροπόσ να εξηγόςουν μια παρούςα
ό προηγούμενη ςύγκρουςη ςτην οπούα ϋχουν εμπλακεύ.
2) Ο μαθητόσ εξηγεύ την κατϊςταςη τησ ςύγκρουςησ και αναλαμβϊνει το ρόλο
του «γλύπτη».
3) Ο «γλύπτησ» πρϋπει να χρηςιμοποιόςει τουσ ϊλλουσ εκπαιδευόμενουσ για να
κϊνει «γλυπτικό» ςτη ςκηνό αυτό, ενώ εξηγεύ μια κατϊςταςη ςύγκρουςησ
που βύωςε.
4) Οι ϊλλοι εκπαιδευόμενουσ πρϋπει να παραμεύνουν “παγωμϋνοι” μϋχρι ο
«γλύπτησ» να τελειώςει την ιςτορύα του και να τουσ τοποθετόςει ςε ςχετικό
ςτϊςη ςε αυτό το ςημεύο, λϋει ο «γλύπτησ» Parla”.
5) Μόλισ γλύπτησ ϋχει πει "Parla" οι 2 εκπαιδευόμενοι που όταν παγωμϋνοι
μπορούν να κινηθούν, να μιλόςουν και να ενεργόςούν για 3-5 λεπτϊ ϋχοντασ
ςτο μυαλό τουσ ότι ο ςτόχοσ εύναι να αντικατοπτρύζουν την ιςτορύα τησ
ςύγκρουςησ που ϋχει πει ο γλύπτησ με όςο το δυνατόν ακριβϋςτερο τρόπο
για το γλύπτη χωρύσ προςπϊθεια επύλυςησ του ζητόματοσ ό αντιμετώπιςησ
του προβλόματοσ.
Βόμα 4: Ο εκπαιδευτόσ θα δώςει εντολό ςτον μαθητό που ενεργεύ ςτο ρόλο του
γλύπτη να καλϋςει το πϊγωμα.
Βόμα 5: Σώρα πεύτε ςτισ ομϊδεσ των 3 να ςκεφτούν τον ρόλο τουσ.
Βόμα 6: Επαναλϊβετε την ϊςκηςη για κϊθε μαθητό.
Βόμα 7: Ενώςτε τισ ομϊδεσ και πεύτε τουσ να ςκεφτούνε πϊνω ςτο ποια όταν η
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Τλικϊ:
Σϊξη
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόρουσ
Υωτοτυπύεσ κϊθε ομϊδασ για το Βόμα 3.

εμπειρύα που παύξανε τον ρόλο. Σουσ ότανε χρόςιμο; Μϊθανε κϊτι το οπούο όταν
ϋκπληξη για εκεύνουσ ;
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο μαθητόσ μπορεύσ να ανταποκριθεύ ςε μια προςωπικό
ςύγκρουςη που ϋχει ςαν εμπειρύα μϋςα από μια νϋα οπτικό, το θϋατρο. Ο μαθητόσ
μπορεύ να ακούςει την κατϊςταςη του ϊλλου και να του την αντικατοπτρύςει χωρύσ
να προςπαθόςει να δώςει λύςη η ςυμβουλό ςτο ζότημα. Ο μαθητόσ εξετϊζει και
ςυζητϊ αυτό την εμπειρύα με μια ομϊδα.
Περιοριςμού: Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να αποφύγει να χρηςιμοποιόςει την ϊςκηςη
με ομϊδεσ όπου η ςωματικό επαφό θεωρεύται ταμπού ό αντιμετωπύζεται αρνητικϊ.
Εύναι ςυνετό να επιςημϊνει ςτην τϊξη τον τρόπο υλοπούηςησ τησ ϊςκηςησ για να
γύνει ςωςτϊ αντιληπτό από τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να
κατευθύνει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν πότε όταν χαρούμενοι, όταν ο
γλύπτησ ϊλλαζε την ςτϊςη των μελών των ςωμϊτων τουσ πχ. Φϋρια, καρπούσ κλπ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Δραςτηριότητα #2
“Reunion”
Σι εύναι; Μια αυτοςχϋδια ϊςκηςη δραματο-θεραπεύασ με τύτλο "Reunion" όπου δύο
ςυμμετϋχοντεσ ενεργούν ωσ οι ύδιοι ςε μια μελλοντικό χρονικό ςτιγμό.
Διϊρκεια:
40 -60 λεπτϊ

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Γρϊψτε τα ακόλουθα ςτο λευκό πύνακα «Γιατύ θα όταν ςημαντικό για τουσ
πρόςφυγεσ/μετανϊςτεσ να εύναι αιςιόδοξοι και να ϋχουν ςκόπιμεσ κατευθύνςεισ;»
Βόμα 2: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4 και ζητόςτε τουσ να
ςυζητόςουν τισ απόψεισ τουσ και ζητόςτε από ϋναν μαθητό ςτην κϊθε ομϊδα να
κρατόςει ςημειώςεισ εκ μϋρουσ τησ ομϊδασ.
Βόμα 3: Προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ςκϋψεισ ςτην τϊξη.
Βόμα 4: Ενημερώςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ότι θα ςυμμετϊςχουν ςε μια
δραςτηριότητα με τύτλο "Reunion".
Βόμα 5: Δεςμεύςτε ϋνα ςυνεργϊτη ςε κϊθε ομϊδα.
Βόμα 6: Εξηγόςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι αυτό η ϊςκηςη θα ενεργοποιόςει 2
από τα 8 ςυςτατικϊ τησ ανθεκτικότητασ που εξετϊςαμε νωρύτερα. αιςιοδοξύα και
ςκόπιμη κατεύθυνςη.
Βόμα 7: Πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ με τρόπο ςιωπηλό να εξετϊςουν την εμπειρύα
που ϋχουν υποςτεύ κατϊ τη διϊρκεια αυτού του μαθόματοσ με την επιλογό να
δημιουργόςουν κϊποιεσ ςημειώςεισ.
Βόμα 8: Σώρα ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να φανταςτούν τι μπορεύ να
κϊνουν ςε 5 χρόνια από τώρα.
Βόμα 9: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφτούν πώσ αυτό το μϊθημα
μπορεύ να αλλϊξει την καθημερινότητα τουσ και τισ επιπτώςεισ που μπορεύ να ϋχει
ςτα ϊτομα με τα οπούα αλληλοεπιδρούνε.
Βόμα 10: Προςκαλϋςτε τα ζευγϊρια να παύζουν τώρα ςυνϊντηςη μεταξύ τουσ ςτο
μϋλλον. Οι εκπαιδευόμενουσ πρϋπει να χρηςιμοποιούν ςυνόθεισ χαιρετιςμούσ και
διατυπώςεισ.
Βόμα 11: Δώςτε οδηγύα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ πϊνε πύςω ςτο παρών και να
ςυζητόςουν πώσ ϋχουνε μεγαλώςει, εξελιχθεύ και αλλϊξει με γνώμονα αυτό το
μϊθημα.
Βόμα 12: Αλλϊξτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ και επαναλϊβετε την ϊςκηςη.
Βόμα 13: Σώρα τοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4 και ζητόςτε
τουσ να ςκεφτούν ςχετικϊ με τισ εμπειρύεσ "Reunion".
Βόμα 14: Ζητόςτε από 1 μαθητό να κρατόςει ςημειώςεισ εκ μϋρουσ τησ ομϊδασ.
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Τλικϊ:
Αύθουςα
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόροι

Βόμα 15: Η κϊθε ομϊδα μπορεύ να μοιραςτεύ λεπτομϋριεσ από τισ ςυζητόςεισ τουσ.
Βόμα 16: Πώσ η ϊςκηςη αυτό μπορεύ να τουσ ωφελόςει;
Μαθηςιακϊ Αποτελϋςματα: Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να εξετϊςει γιατύ δύο από τισ
8 ςυνιςτώςεσ τησ ανθεκτικότητασ, τησ αιςιοδοξύασ και τησ ςκόπιμησ κατεύθυνςησ
θα ωφελόςουν τουσ πρόςφυγεσ. Ο ρόλοσ τουσ αποτελεύ μια ϊςκηςη για να
ενεργοποιόςει την προςωπικό τουσ κατανόηςη. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να
προβληματιςτεύ και να ςυζητόςει πώσ μπορούν να επηρεϊςουν τα εργαλεύα και οι
δραςτηριότητεσ του GO-UP ςτισ αλληλεπιδρϊςεισ τουσ ςτισ αντύςτοιχεσ οργανώςεισ
τουσ. Ο εκπαιδευόμενοσ εύναι εξοικειωμϋνοσ με μια ςειρϊ αντιδρϊςεων, όπωσ ςτισ
αντιδρϊςεισ των ςυμμαθητών τουσ ςε αυτό την ϊςκηςη και μπορεύ να τισ ςυζητόςει.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ μπορούν να διαπιςτώςουν ότι κϊποιοι εκπαιδευόμενοι
δυςκολεύονται περιςςότερο από τουσ ϊλλουσ να αυτοςυναιςθηθούν ςτο μϋλλον.
Αυτό μπορεύ να ςχετύζεται με τη θρηςκεύα, τη γλώςςα και την προςωπικό
προτύμηςη. Οι εκπαιδευτϋσ θα χϊςουν την αφοςύωςη αυτού του μαθητευόμενου αν
δεν τουσ υποςτηρύξουν με την προςόκουςα μϋριμνα, γιαυτό εύναι απαραύτητο να
αναφερθεύ ότι η ικανότητα τησ ςκϋψησ να εύναι προςανατολιςμϋνη ςτο μϋλλον δεν
εύναι απλώσ θϋμα κινότρου
Resources/References:
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Κεφϊλαιο 4.1:
"Καηάπηιζη κοινωνικών και πποζωπικών δεξιοηήηων"

Tool #1
“Κοινωνικές Δεξιότητες”
Σι εύναι; Αφορϊ μια ςυζότηςη για το τι εύναι οι κοινωνικϋσ δεξιότητεσ και παρϋχει
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ μια λύςτα κοινωνικών δεξιοτότων καθώσ επύςησ και ϋνα
ςύνολο ερωτόςεων το οπούο βοηθϊ τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν με
γνώμονα τον πολιτιςμό, τισ αξύεσ, τισ ςυνόθειεσ και τισ πεποιθόςεισ.
Διϊρκεια:
60 λεπτϊ
Materials:
Αύθουςα
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόροι
Υωτοτυπύεσ τησ λύςτασ με τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ.

1) Πόςο ςημαντικό εύναι να ϋχουμε καλϋσ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ;
2) Σι θα μπορούςαμε να μην διακρύνουμε εϊν δεν ϋχουμε καλϋσ κοινωνικϋσ
δεξιότητεσ;
3) Σύ εύδουσ επιρροϋσ μπορεύ να ϋχουμε ςτισ κοινωνικϋσ μασ δεξιότητεσ; Π.χ
Οικογϋνεια, Υύλοι κλπ.
4) υζητόςτε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ ςτην ομϊδα
ςασ δημιουργώντασ μια λύςτα.
Βόμα 7: Πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ομαδικϋσ τουσ απαντόςεισ
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Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Δημιουργόςτε ομϊδεσ των ατόμων
Βόμα 2: Γρϊψτε "Κοινωνικϋσ Δεξιότητεσ" ςτο πύνακα.
Βόμα 3: Πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυνεργαςτούν ώςτε δώςουν ϋναν οριςμό
για τισ «Κοινωνικϋσ Δεξιότητεσ» χωρύσ να χρηςιμοποιόςουν το διαδύκτυο.
Βόμα 4: Πεύτε ςτην κϊθε ομϊδα να παρουςιϊςει τον οριςμό που ϋδωςε.
Βόμα 5: Δώςτε ϋναν οριςμό με βϊςη τουσ οριςμούσ που ϋδωςε η κϊθε ομϊδα και
μετϊ γρϊψτε ςτον πύνακα τον πραγματικό οριςμό. «Οι κοινωνικϋσ δεξιότητεσ εύναι
ςυμπεριφορϋσ λεκτικϋσ και μη λεκτικϋσ, τισ οπούεσ χρηςιμοποιούμε για να
επικοινωνόςουμε με ϊλλουσ ανθρώπουσ».
Βόμα 6: Ομαδοποιόςτε πϊλι τουσ εκπαιδευόμενουσ κϊνοντασ τισ παρακϊτω
ερωτόςεισ και πεύτε τουσ να τισ ςυζητόςουνε ςτην ομϊδα τουσ. Ζητόςτε από κϊθε
ομϊδα ϋνασ μαθητόσ να κρατϊει ςημειώςεισ.

ςτισ ερωτόςεισ 1-3 με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ.
Βόμα 8: Μοιρϊςτε την λύςτα με τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ ςτην κϊθε ομϊδα και
ζητόςτε τουσ να την ςυγκρύνουν με την λύςτα τουσ.
Βόμα 9: Σώρα πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να εξετϊςουν το πώσ οι κοινωνικϋσ
δεξιότητεσ των διαφορετικών ατόμων, μπορεύ να διαφϋρουν από τισ δικϋσ τουσ
λόγω τησ διαφορϊσ ςτον πολιτιςμό, τη θρηςκεύα, τη χώρα καταγωγόσ και το
τραύμα τησ αναγκαςτικόσ μετανϊςτευςησ. Ζητόςτε από ϋναν μαθητό να κρατϊει
ςημειώςεισ εκ μϋρουσ τησ ομϊδασ.
Βόμα 10: Προςκαλϋςτε μετϊ τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν ςτην ομϊδα τουσ
όλεσ τισ ςημειώςεισ που κρϊτηςαν.
Βόμα 11: Προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ και πεύτε τουσ να διαμορφώςουν τισ
καρϋκλεσ τησ αύθουςασ και να καθύςουν με ϋναν τρόπο τϋτοιο, ώςτε όλοι να
μπορούν να εκφρϊςουν την γνώμη τουσ.
Βόμα 12: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφθούν για 5 λεπτϊ για το πώσ
ϊλλαξε η κατανόηςη τουσ για τισ κοινωνικϋσ δεξιότητεσ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να δημιουργόςει ϋναν οριςμό
των κοινωνικών δεξιοτότων ςε μια ομϊδα και να ςυγκρύνει τον δικό του οριςμό με
ϋναν τυποποιημϋνο. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να εντοπύςει τισ κοινωνικϋσ
δεξιότητεσ που γνωρύζει, να ςυζητόςει τη ςημαςύα των καλών κοινωνικών
δεξιοτότων και τισ ςυνϋπειεσ τησ απουςύασ τουσ. Ο εκπαιδευόμενοσ εύναι
εξοικειωμϋνοσ και μπορεύ να ςυζητόςει τι εύδουσ γεγονότα επηρεϊζουν τη
δημιουργύα των κοινωνικών δεξιοτότων μασ. Ο εκπαιδευόμενοσ γνωρύζει και μπορεύ
να ςυζητόςει και να εξετϊςει το πώσ οι κοινωνικϋσ δεξιότητεσ των ατόμων μπορεύ
να διαφϋρουν από τισ δικϋσ τουσ όςον αφορϊ τον πολιτιςμό, τισ αξύεσ, τη θρηςκεύα
και το τραύμα τησ αναγκαςτικόσ μετανϊςτευςησ.
Περιοριςμού: Η αποτελεςματικότητα αυτόσ τησ ϊςκηςησ θα εύναι περιοριςμϋνη εϊν ο
εκπαιδευτόσ αποτύχει να δημιουργόςει ςυνεκτικϋσ ομϊδεσ. Εϊν ϋνασ εκπαιδευτόσ
ςυναντόςει ομϊδεσ που φαύνεται να μην αςχολούνται με τη ςυζότηςη ςε ϋνα
βϋλτιςτο επύπεδο, εύναι ςυνετό να ανταλλϊξει μερικϊ από τα ϊτομα μϋςα ςε ϊλλεσ
ομϊδεσ ςυμπεριλαμβϊνοντασ τα μϋςα ςτισ ϊλλεσ ομϊδεσ ώςτε να ςυμμετϋχουν
ενεργϊ. Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να παρακολουθεύ ςτενϊ για να διαςφαλύςει ότι οι
ςυγκρύςεισ των κοινωνικών δεξιοτότων μεταξύ του πολιτιςμού αντιμετωπύζονται
από τουσ εκπαιδευόμενουσ με αντικειμενικό τρόπο.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Εργαλεύα #2
“A speed dating”
Tι εύναι; Μύα ϊςκηςη γρόγορησ χρονομϋτρηςησ, η οπούα βοηθϊει τον εκπαιδευόμενο
να κατανοόςει ποιεσ εύναι οι προςωπικϋσ δεξιότητεσ και να τισ εντϊξει μϋςα ςε μια
εργαςιακό μϋρα ςτον οργανιςμό του.
Διϊρκεια:
60 Λεπτϊ

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Δημιουργόςτε ομϊδεσ των 3 ατόμων.
Βόμα 2: Γρϊψτε ςτον πύνακα «Ποιεσ εύναι οι προςωπικϋσ μου/ςου δεξιότητεσ»; Η
κϊθε ομϊδα θα πρϋπει να ςκεφτεύ να και ςυζητόςει όςεσ πιο πολλϋσ μπορεύ.
Βόμα 3: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν τισ ερωτόςεισ και ϋνα
μϋλοσ από την ομϊδα να κρατϊει ςημειώςεισ.
Βόμα 4: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ιδϋεσ τουσ ςε όλεσ τισ
ομϊδεσ.
Βόμα 5: Γρϊψτε τισ απαντόςεισ των ομϊδων ςτον πύνακα.
Βόμα 6: Σώρα ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςυζητόςουν το εξόσ: από την
λύςτα ποια προςωπικό δεξιότητα ϋχει τη μεγαλύτερη αξύα καθημερινϊ για τουσ
οργανιςμούσ τουσ και γιατύ.
Βόμα 7: Ζητόςτε από τουσ μαθητϋσ να μοιραςτούν τισ ιδϋεσ τουσ με την ομϊδα τουσ.
Βόμα 8: Σώρα ζητόςτε από τουσ μαθητϋσ να ςυζητόςουν οποιαδόποτε δεξιότητα
που δεν ϋχει αξύα για εκεύνουσ και γιατύ.
Βόμα 9: Πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τισ ιδϋεσ τουσ ςε όλεσ τισ
ομϊδεσ.
Βόμα 10: Αξιοπούηςε τη φωτογραφύα του λινκ -παρακϊτωΒόμα 11: Σώρα ενώςτε τισ ομϊδεσ δημιουργώντασ 2 ομϊδεσ των 6 ατόμων και
ονομϊςτε την μια ομϊδα Α και την ϊλλη Β.
Βόμα 12: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να τοποθετηθούν με τϋτοιο τρόπο ϋτςι
ώςτε να κοιτϊνε ο ϋνασ τον ϊλλο.
Βόμα 13: Δώςτε ςε κϊθε μϋλοσ τησ ομϊδασ Α προσ ςυζότηςη μια προςωπικό
ικανότητα π.χ Κριτικό κϋψη, Ευελιξύα, Αξιοπιςτύα, Διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ,
Επύλυςη Προβλημϊτων και Κύνητρα.
Βόμα 14:
Ενημερώςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ότι τώρα πρϋπει να ςυμμετϊςχουν ςε μια
ϊςκηςη η οπούα χρονομετρεύται και ότι ϋχουνε 5 λεπτϊ για να ανταλλϊξουν ιδϋεσ με
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Τλικϊ:
Αύθουςα
Λευκόσ Πύνακασ
Μαρκαδόρουσ
Ϊνα πακϋτο με κϊρτεσ .
Ϊνα χρονόμετρο

ϋνα μϋλοσ από την ομϊδα Β για το πώσ θα χρηςιμοποιούςαν την προςωπικό
δεξιότητα υπό ςυζότηςη ςτο χώρο εργαςύασ τουσ.
Βόμα 15: Ζητόςτε ςτα μϋλη τησ ομϊδασ Β με το που ακούςουν τον χρονόμετρο να
κτυπϊει να αλλϊξουν θϋςεισ με το ϊτομο ςτα δεξιϊ τουσ και να ςυζητόςουν την νϋα
προςωπικό δεξιότητα που ϋχουν τώρα.
Βόμα 17: Σώρα γρϊψτε τισ 6 προςωπικϋσ δεξιότητεσ που ςυζητόθηκαν και καλϋςτε
τουσ εκπαιδευόμενουσ να δουν πλϋον ωσ μύα ομϊδα τισ ςυζητόςεισ τουσ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο εκπαιδευόμενοσ ϋχει κατανοόςει και μπορεύ να
ςυζητόςει ποιεσ εύναι οι προςωπικϋσ δεξιότητεσ. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να
ςυζητόςει τισ προςωπικϋσ δεξιότητεσ που χρειϊζονται ςε καθημερινό βϊςη για την
οργϊνωςη των εργαςιών του. Ο εκπαιδευόμενοσ δύνει πραγματικϊ παραδεύγματα
όταν του ζητηθούν για τισ ακόλουθεσ προςωπικϋσ δεξιότητεσ, κριτικό ςκϋψη,
ευελιξύα, αξιοπιςτύα, διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ, επύλυςη προβλημϊτων και κύνητρα
ςτο πλαύςιο του χώρου εργαςύασ τουσ.
Περιοριςμού: Οι εκπαιδευτϋσ μπορεύ να βρουν αυτό την ϊςκηςη περιοριςτικό, εϊν
δώςουν περιςςότερο ϋμφαςη ςτην ϊςκηςη που χρονομετρεύται γιατύ για μερικούσ
παύχτεσ μπορεύ να χαθεύ το αποτϋλεςμα το οπούο εύναι να εξοικειωθούν με τι εύναι οι
προςωπικϋσ δεξιότητεσ. Εϊν δεν χρηςιμοποιηθεύ ο χρόνοσ ςωςτϊ το αποτϋλεςμα θα
εύναι να δυςκολεύονται να ακολουθόςουν την ςυζότηςη.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
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Εργαλεύο #3
“Συζήτηση”
Σι εύναι η ςυζότηςη;
υζότηςη εύναι η δρϊςη ό η διαδικαςύα τησ ομιλύασ, με ςκοπό να φτϊςουμε ςτο
ςτϊδιο αποφϊςεων ό ανταλλαγό απόψεων. ε αυτό την περύπτωςη το
ςημαντικότερο εύναι ςτο να ανταλλϊξουμε ιδϋεσ, να δημιουργόςουμε εμπϊθεια και
όχι να καταλόξουμε ςε αποφϊςεισ.

Διϊρκεια: 3 Ώρεσ
Τλικϊ: Πύνακα, Μαρκαδόρουσ, ςημειωματϊριο, ςτυλό, διϊφορα αντικεύμενα για την
δραςτηριότητα, ςενϊρια.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ τον οριςμό και τισ τεχνικϋσ τησ ςυζότηςησ δύνοντασ
ϋμφαςη ότι πρϋπει να ςεβόμαςτε τισ διαφορετικϋσ ιδϋεσ.
Βόμα 2: Ο εκπαιδευτόσ δύνει διϊφορεσ θεματικϋσ για ςυζότηςη. Για παρϊδειγμα:
- Η εκπαύδευςη θα πρϋπει να επικεντρώνεται ςτα μαθηματικϊ και ςτην επιςτόμη
παρϊ την μουςικό και την τϋχνη.
- Ιδιωτικοπούηςη τησ εκπαύδευςησ.
- Σα ρομπότ αυξϊνουν ό μειώνουν την ποιότητα ζωόσ;
- Οι πλαςτικϋσ ςυςκευαςύεσ και ςακούλεσ θα πρϋπει να απαγορευθούν.
- Ο Σουριςμόσ εύναι ευεργετικόσ για το περιβϊλλον;
Βόμα 3:
Ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ μερικϋσ μεθοδολογύεσ για την εξϊςκηςη τησ ςυζότηςησ :
-Γλώςςα ώματοσ
-Παντομύμα
-Παιχνύδια Ρόλου
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:






Επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ
Φρόςη γλώςςασ ςώματοσ
Γλωςςικϋσ δεξιότητεσ
εβαςμό ςε μια διαφορετικό γνώμη
Δημιουργύα εμπϊθειασ
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Εργαλεύο #4
“Ενςωμϊτωςη διακλαδωτών ςεναρύων για την
απόκτηςη επικοινωνιακών δεξιοτότων”
Σι εύναι;
Η ενςωμϊτωςη διακλαδωτών ςεναρύων βοηθϊει ςτην απόκτηςη επικοινωνιακών
δεξιοτότων, μϋςα από πραγματικϊ γεγονότα και χαρακτόρεσ. Οι εκπαιδευόμενοι πρϋπει
να λϊβουν αποφϊςεισ καθώσ περπατϊνε ϋνα ςυγκεκριμϋνο μονοπϊτι, ϋχοντασ την
δυνατότητα να επικοινωνόςουν με ϊλλα ϊτομα τα οπούα ςυναντϊνε.
Διϊρκεια: 3 ώρεσ
Τλικϊ: Διϊφορα αντικεύμενα/εργαλεύα για τουσ ρόλουσ
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Ο εκπαιδευτόσ ζητϊ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να εξαςκόςουν τισ δεξιότητϋσ τουσ
μϋςω των ρόλων.
Βόμα 2: Ο εκπαιδευτόσ παρϋχει ςυγκεκριμϋνα ςενϊρια για τουσ εκπαιδευόμενουσ.
(δημιουργόςτε διϊφορα ςενϊρια)
Βόμα 3: Οι εκπαιδευόμενοι μϋςα ρόλο καλούνται να επιλύςουν προβλόματα.
π.χ. ενϊριο 1: Ϊνασ δυςαρεςτημϋνοσ πελϊτησ θϋλει να επιςτρϋψει ϋνα εύδοσ, αλλϊ δεν
ϋχει την απόδειξό του. Ο εργαζόμενοσ πρϋπει να διαχειριςτεύ την κατϊςταςη
χρηςιμοποιώντασ τισ δεξιότητεσ επικοινωνύασ, η οπούα δεξιότητα επιτυγχϊνει το
επιθυμητό αποτϋλεςμα. Σα ςενϊρια διακλϊδωςησ μπορούν επύςησ να βοηθόςουν τουσ
υπαλλόλουσ να επικοινωνούν με τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ πιο αποτελεςματικϊ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
 Εκμϊθηςη τεχνικών θεϊτρου
 Σεχνικϋσ επικοινωνύασ
 Φρόςη Γλώςςασ του ςώματοσ
 Γλωςςικϋσ δεξιότητεσ
 Ικανότητα να εγγραφόσ ςεναρύου

Πηγϋσ/Αναφορϋσ: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
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https://www2.palomar.edu/pages/tjohnston2/role-play-scenarios/
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Δραςτηριότητα #1
“Ενεργό ακρόαςη και καθοδόγηςη ςε
ομότιμουσ”
Σι εύναι; Μια δραςτηριότητα ενεργητικόσ ακρόαςησ, η οπούα υποςτηρύζει τουσ
εκπαιδευόμενουσ για να εύναι ςε θϋςη να ανταποκρύνονται ςε προβλόματα,
παρϊγοντασ την δικιϊ τουσ λύςη χρηςιμοποιώντασ απλϋσ αρχϋσ ενεργητικόσ
ακρόαςησ και καθοδόγηςησ ςε ομότιμουσ. Πρόκειται για μύα εξαιρετικό ειςαγωγό
ςτην ενεργητικό ακρόαςη, η οπούα επύςησ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε ομϊδεσ οι
οπούεσ εύναι εξοικειωμϋνεσ με αυτό. Οι εκπαιδευόμενοι θα εργαςτούν ςε ομϊδεσ των
τριών και εκ περιτροπόσ η κϊθε ομϊδα θα αναλϊβει το θϋμα, τον ακροατό και τον
παρατηρητό.
Διϊρκεια:
60-120 λεπτϊ
Τλικϊ:
Αύθουςα
Πύνακασ
Μαρκαδόρουσ για τον πύνακα
Υωτοτυπύεσ με το ρόλο του θϋματοσ, τον ενεργό ακροατό και τον παρατηρητό.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Γρϊψτε "Ενεργητικό Ακρόαςη" ςτο πύνακα και να καλϋςτε τουσ μαθητϋσ να
εξετϊςουν τι καταλαβαύνουν από τον όρο.
Βόμα 2: Σώρα γρϊψτε "Ποια ςτοιχεύα καταςτούν μια ενεργητικό ακρόαςη καλό;"
ςτον πύνακα και να καλϋςτε τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν. Γρϊψτε τισ απαντόςεισ
ςτον πύνακα.
Βόμα 3: Εξηγόςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι ςυχνϊ όταν απαντϊμε και ςυζητϊμε,
τεύνουμε να επικεντρωνόμαςτε ςε πολλϋσ μεμονωμϋνεσ ερωτόςεισ, από τισ οπούεσ η
προςοχό μασ περιςπϊτε. Παρϊλληλα όταν ακούμε τουσ ϊλλουσ, ϋχουμε την τϊςη να
ςκεφτόμαςτε την απϊντηςη ςτην ομιλύα τουσ παρϊ να ακούςουμε με προςοχό το τι
θϋλουν να μασ πουν. Μια καταπληκτικό μϋθοδοσ για να κατανοόςουμε ςε βϊθοσ
ϋνα πρόβλημα ό μια ερώτηςη εύναι να χρηςιμοποιόςουμε την ενεργό ακρόαςη
εςτιϊζοντασ ςε ϋνα ϊτομο την φορϊ. ε αυτό την ϊςκηςη αυτό θα κϊνουμε.
Βόμα 4: Προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ και θϋςτε τουσ μια ερώτηςη ςχετικϊ
με τον οργανιςμό τουσ ό το μεταναςτευτικό.

Βόμα 6: Σώρα ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να δημιουργόςουν ομϊδεσ των 3
και να αναθϋςουν ςε ϋνα ϊτομο από την κϊθε ομϊδα: το θϋμα, την ενεργό ακρόαςη,
και τον παρατηρητό.
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Βόμα 5: Γρϊψτε 3 προτεινόμενεσ ερωτόςεισ ςτον πύνακα.

Βόμα 7: Μοιρϊςτε τουσ την κατϊλληλη φωτοτυπύα με τον εκϊςτοτε ρόλο ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ. Δεύτε παρακϊτω.
Σο Θϋμα: Αυτόσ ο ρόλοσ πρϋπει να αναπτύξει την ερώτηςη ό το πρόβλημα από την
δικό του προςωπικό οπτικό πλευρϊ. Σο ϊτομο θα πρϋπει να θυμϊται ότι: η εςτύαςη
πρϋπει να εύναι ςε εκεύνον και να αφηγεύται με φυςικό τρόπο την ερώτηςη ό το
πρόβλημα, υπό την καθοδόγηςη του ενεργού ακροατό.
Ο Ενεργόσ ακροατόσ: Ο Ρόλοσ του ενεργού ακροατό εύναι να ακούει με προςοχό
κρατώντασ και την ςωςτό ςτϊςη ςώματοσ δηλαδό, να εύναι ςε εγρόγορςη, να
παρατηρεύ, να κατανοεύ τι ο ϊλλοσ ακούει και να καθοδηγόςει το θϋμα με ανοικτϋσ
ερωτόςεισ. τον ρόλο αυτό θα πρϋπει να θυμϊται ότι: Πρϋπει να ρωτϊει με ανοικτϋσ
ερωτόςεισ για να ϋχει ϊμεςη απϊντηςη από τον αφηγητό (Θϋμα), να μην δύνει
ςυμβουλϋσ και να ακούει ενεργϊ χρηςιμοποιώντασ και την ςτϊςη του ςώματόσ του.
Ο Παρατηρητόσ: Ο ρόλοσ του παρατηρητό εύναι να παρατηρεύ την διαδικαςύα χωρύσ
να μιλϊει. Να παρατηρεύ με μια εξωτερικό οπτικό πλευρϊ, να δει, να κατανοόςει
πρϊγματα τα οπούα ο ακροατόσ και το θϋμα δεν θα κατανοόςουν. τον ρόλο αυτό
θα πρϋπει να θυμϊται ότι: πρϋπει να μεύνει ςιωπηλόσ ςε όλη την διαδικαςύα, να
παρατηρεύ κρατώντασ ςημειώςεισ και όταν τελειώςει η αφόγηςη και η ενεργό
ακρόαςη, θα μοιραςτεύ τισ ςημειώςεισ με την ομϊδα.
*ωσ ανοικτϋσ ερωτόςεισ θεωρούνται οι ερωτόςεισ που δεν μπορούν να απαντηθούν
με ϋνα ναι ό όχι.
Βόμα 8: Δώςτε ςτισ ομϊδεσ ςασ 1 ώρα ϋτςι ώςτε ο κϊθε γύροσ να διαρκϋςει 20 λεπτϊ.
Εξηγόςτε ςτισ ομϊδεσ ότι θα πρϋπει να δύνουν βϊςη ςτον χρόνο για να υλοποιηθούν
3 ιςόχρονοι γύροι.
Βόμα 9: το τϋλοσ κϊντε τισ παρακϊτω ερωτόςεισ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ:
–
Σι
ςυνϋβη
ς
μϋνα
κατϊ
–
Πώσ
αιςθϊνθηκεσ
όταν
- Πώσ αιςθϊνθηκεσ όταν όςουν το θϋμα;

τη
διϊρκεια
όςουν
ο

τησ
ϊςκηςησ;
παρατηρητόσ;

- Πώσ αιςθϊνθηκεσ όταν όςουν ενεργόσ ακροατόσ;
- Σι ϋμαθα για τον εαυτό μου;

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να εξηγόςει και να
περιγρϊψει τύ εύναι η ενεργητικό ακρόαςη. Επύςησ μπορεύ να ςυμπεριφερθεύ ωσ
ενεργόσ ακροατόσ ςε πραγματικϊ προβλόματα που ςυμβαύνουν ςτουσ οργανιςμούσ
τουσ -ό και ςτην προςωπικό τουσ ζωό-. Ο εκπαιδευόμενοσ ϋχει κατανοόςει και
μπορεύ να κϊνει χρόςη των ανοικτών ερωτόςεων. Επύςησ μπορεύ να κατανοόςει
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- Πώσ μπορώ να εφαρμόςω γνώςεισ από αυτό την ϊςκηςη;

όλεσ τισ πτυχϋσ πχ. του θϋματοσ, του ενεργού ακροατό και του παρατηρητό όπωσ
αναφϋραμε πριν ςτην δραςτηριότητα. Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να δώςει απαντόςεισ
για το πώσ εύναι να εύςαι ενεργόσ ακροατόσ μϋςα ςε μια ομϊδα ατόμων.
Περιοριςμού : Εδώ ο εκπαιδευτόσ πρϋπει να εςτιϊςει ςτισ ομϊδεσ δύνοντασ χρόνο να
ςκεφτούν τον ρόλο τουσ, ςιγουρεύοντασ ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι ϋχουνε
καταλϊβει και ότι θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςουν ανοιχτϋσ ερωτόςεισ, καθώσ η
αποτυχύα ςε αυτϊ τα δύο θα περιορύςει την ϊςκηςη.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ :
https://www.mindtools.com/media/Images/Infographics/listening-skills-infographic.pdf
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Προςαρμοςμϋνο από: https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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Δραςτηριότητα #2
“Παρϊξενη ςυνϋντευξη”
Σι εύναι; “Παρϊξενη ςυνϋντευξη” Πρόκειται για μια δραςτηριότητα η οπούα μϋςω τησ
ενεργόσ ακρόαςησ ενεργοποιεύ την κριτικό ςκϋψη ςτουσ εκπαιδευόμενουσ.
Διϊρκεια:
60 λεπτϊ
Τλικϊ:
Υωτοτυπύεσ από την δραςτηριότητα “Παρϊξενη ςυνϋντευξη” ςελύδα 27.
Υωτοτυπύεσ από τισ απαντόςεισ για τον εκπαιδευτό ςελύδα 31.
Λευκόσ Πύνακασ.
Μαρκαδόροι για τον πύνακα.
Διϊρκεια:
Βόμα 1: Γρϊψτε την λϋξη “Κριτικό ςκϋψη” ςτον πύνακα.
Βόμα 2: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 3 και ζητόςτε τουσ να
δώςουν τον οριςμό για τον όρο χωρύσ να χρηςιμοποιόςουν το ιντερνϋτ ό κϊποιο
λεξικό
Βόμα 3: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να μοιραςτούν τουσ οριςμούσ ςτο
τμόμα.
Βόμα 4: Γρϊψτε τον παρακϊτω οριςμό ςτον πύνακα και ςυγκρύνετϋ τον με τουσ
οριςμούσ που δώςανε οι εκπαιδευόμενοι.
Κριτικό κϋψη “Ο ςτόχοσ εύναι η ανϊλυςη και η αξιολόγηςη μια κατϊςταςησ με
ςκοπό την δημιουργύα κρύςησ”. Και / ό μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε τον οριςμό που
βρύςκεται ςτην ςελύδα 2 τησ Κριτικόσ κϋψησ ςτο εγχειρύδιο.
Βόμα 5: Εξηγόςτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςουν
κϊποιεσ τεχνικϋσ τησ ενεργόσ ακρόαςησ και τησ κριτικόσ ςκϋψησ, τισ οπούεσ θα τουσ
δώςετε εςεύσ, μαζύ μερικϋσ “ ερωτόςεισ ςυνϋντευξησ ”. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρϋπει
να εργαςτούν ςτισ ομϊδεσ τουσ δύνοντασ λύςη ςτισ ερωτόςεισ με τον καλύτερο
τρόπο που μπορούνε.
Βόμα 6: Ζητόςτε από ϋνα ϊτομο ςε κϊθε ομϊδα να καταγρϊψει τισ λύςεισ.
Βόμα 7: Ζητόςτε από την ομϊδα να μην αςχοληθεύ παραπϊνω από 5 λεπτϊ ςε κϊθε
ερώτηςη.

Βόμα 9: Όταν όλοι μοιραςτούν τισ λύςεισ τότε δώςτε τουσ και εςεύσ τισ απαντόςεισ
ςτην κϊθε ερώτηςη.
Βόμα 10: Ενθαρρύνετε τουσ να ςχολιϊςουν τισ δικϋσ τουσ απαντόςεισ ςε ςύγκριςη με
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Βόμα 8: Διαβϊςτε κϊθε ερώτηςη και προςκαλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να
μοιραςτούν τισ λύςεισ που δώςανε.

τισ δικϋσ ςασ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να δώςει τον οριςμό ςτον όρο “Κριτικό κϋψη” από την
δικό του οπτικό πλευρϊ βαςιςμϋνοσ ςτον όδη υπϊρχοντα οριςμό ϋχοντασ την
δυνατότητα να ςυγκρύνει τισ ςημαςύεσ τουσ με ςκοπό τον διϊλογο. Ο
εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει την ενεργό ακρόαςη και κριτικό ςκϋψη
για να προςπαθόςει να επιλύςει προβλόματα. Ο εκπαιδευόμενοσ επύςησ μπορεύ να
ανταποκριθεύ ςε μια ομϊδα που θϋτει ερωτόςεισ κριτικόσ ςκϋψησ , να τισ καταλϊβει
και να δώςει τισ ςωςτϋσ απαντόςεισ.
Περιοριςμού: ε αυτό την ϊςκηςη ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να εύναι κοντϊ ςτισ
ομϊδεσ δύνοντασ ςυμβουλϋσ και προτροπϋσ ςε περύπτωςη που οι εκπαιδευόμενοι
δεν ϋχουνε ανεπτυγμϋνη την κριτικό ςκϋψη, ςασ προτεύνουμε ςε αυτόν την
περύπτωςη να παροτρύνετε τουσ εκπαιδευόμενουσ να προςπερϊςουνε τισ
ερωτόςεισ που δυςκολεύονται να απαντόςουν. Επύςησ από την ϊλλη η ϊςκηςη δεν
θα εύναι αποτελεςματικό εϊν όδη οι εκπαιδευόμενοι εύναι πολύ εξοικειωμϋνοι με την
κριτικό ςκϋψη, τα προβλόματα και τισ λύςεισ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Προςαρμοςμϋνο από “The Critical Thinking Workbook”. Παρακαλώ ςημειώςτε ότι
υπϊρχουν πολλϋσ περιςςότερεσ χρόςιμεσ αςκόςεισ κριτικόσ ςκϋψησ ςε αυτόν τον
πόρο.
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https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/critical-thinking-workbook.pdf
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Δραςτηριότητα #3
“Δώςτε ϋνα πραγματικό παρϊδειγμα”
Σι εύναι;
Δώςτε ϋνα πραγματικό παρϊδειγμα
Ϊνα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανϊπτυξη διαπροςωπικών δεξιοτότων εύναι η
εφαρμογό, τησ θεωρύασ ςτην πρϊξη. Γενικϊ, οι ϊνθρωποι ϋχουν επύγνωςη του πώσ θα
χειριςτούν τισ καταςτϊςεισ, αλλϊ δεν εύναι ςε θϋςη να εφαρμόςουν αυτό τη γνώςη ςτην
πραγματικό ζωό. Όμωσ, ςτον πραγματικό κόςμο τα παραδεύγματα ϋχουν τη δύναμη να
προςωποποιόςουν τη διαδικαςύα και να δώςουν ϋμφαςη ςτη ςημαςύα αυτών των
μαλακών δεξιοτότων. Μπορούν να δουν τον τρόπο που ό επικοινωνύα, η ςυνεργαςύα και
η ομαδικό εργαςύα μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν πρακτικϊ. Προςφϋρει επύςησ ϋνα
παρϊδειγμα προσ μύμηςη, όπωσ ότι οι ευνοώκϋσ ςυμπεριφορϋσ μπορούν να εφαρμόζονται
ςτην κοινωνικό τουσ προςϋγγιςη.
ε αυτό την δραςτηριότητα, ο εκπαιδευτόσ θα δώςει πολλϊ παραδεύγματα που
ςυμβαύνουν ςτον "πραγματικό κόςμο" με ςκοπό να αποκτόςουν οι εκπαιδευόμενοι
οριςμϋνεσ ςημαντικϋσ δεξιότητεσ από πρακτικό τουσ με την τεχνικό των ρόλων. Ο
εκπαιδευόμενοσ θα επιλϋξει ϋνα παρϊδειγμα και θα παύξει τον ρόλο.

Διϊρκεια: 3 ώρεσ
Τλικϊ: Πύνακασ, Μαρκαδόροι, τετρϊδια για ςημειώςεισ, ςτυλό και διϊφορα αντικεύμενα
τα οπούα θα βοηθόςουν ςτουσ ρόλουσ.
Διαδικαςύα:

Επικοινωνύα: Η επικοινωνύα περιλαμβϊνει και την ςωςτό προβολό του ατόμου δηλαδό το
να εύναι καλόσ ακροατόσ και να χρηςιμοποιεύ την ςωςτό ςτϊςη ςώματοσ. Η επικοινωνύα
εύναι ϋνα ουςιαςτικό μϋροσ τησ καθημερινόσ ζωόσ. Οι ϊνθρωποι επικοινωνούν ο ϋνασ με
τον ϊλλο για να μοιραςτούν τισ ιδϋεσ τουσ, να εκφρϊςουν τισ ςκϋψεισ και τα
ςυναιςθόματα, και να επιλύουν προβλόματα. την επικοινωνύα μπορεύ να ςυμβούν και
λϊθη όταν η πληροφορύα η οπούα δεν δύνεται ό δεν λαμβϊνεται ςτον δϋκτη όπωσ
εκφρϊζεται από τον πομπό. Η ικανότητα του ατόμου για την αποτελεςματικό
επικοινωνύα αναπτύςςεται μϋςα από τισ λεκτικϋσ και μη λεκτικϋσ ςυμπεριφορϋσ.
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Πρώτα από όλα, ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ τι εύναι η επικοινωνύα, πώσ μια αποτελεςματικό
επικοινωνύα μπορεύ να οργανωθεύ, ποια εύναι τα ςτοιχεύα που βοηθούν ςτο να
υλοποιηθεύ μια αποτελεςματικό επικοινωνύα και ποια εύναι τα εμπόδια· μετϊ
παρουςιϊζει οριςμϋνα πραγματικϊ παραδεύγματα με καλϋσ δεξιότητεσ επικοινωνύασ
ςτην πρϊξη. Ο εκπαιδευτόσ για τισ εξηγόςεισ χρηςιμοποιεύ τον πύνακα, τουσ
μαρκαδόρουσ και οι εκπαιδευόμενοι χρηςιμοποιούν τα τετρϊδια για τισ ςημειώςεισ τουσ.

Μη Λεκτικό Επικοινωνύα
Η μη λεκτικό επικοινωνύα εύναι επύςησ γνωςτό ωσ γλώςςα του ςώματοσ. Η μη λεκτικό
επικοινωνύα δεύχνει ότι εύςτε ϋτοιμοι να επικοινωνόςετε αποτελεςματικϊ όταν θα
διατηρεύτε την επαφό με τα μϊτια, κϊθεςτε με προςοχό και τοποθετεύτε το ςώμα ςασ
απϋναντι από το πρόςωπο που μιλϊει. Σο δύπλωμα των χεριών ςασ το ςτόθοσ ςασ, το
ςφύξιμο τησ γροθιϊσ ςασ και το κούταγμα προσ τα κϊτω ςημαύνει ότι εύςτε επιφυλακτικόσ
και, ςυνεπώσ, μπορεύ να εμποδύςει την επικοινωνύα.

Να εύςτε ανοικτόσ
Μπορεύτε να διευκολύνετε την αποτελεςματικό επικοινωνύα, διατηρώντασ ϋνα "ανοιχτό
μυαλό". Αποφύγετε να κρύνετε ό να εκφρϊςετε την κριτικό ςασ ςε αυτϊ που ακούτε. Δεν
χρειϊζεται να ςυμφωνόςετε απόλυτα με του ϊλλου τισ ςκϋψεισ και γνώμεσ, αλλϊ εύναι
ςημαντικό να εύςτε ενεργόσ ακροατόσ.
Η ενεργό ακρόαςη ςασ επιτρϋπει να κατανοόςετε ςκϋψεισ και ςυναιςθόματα του
ςυνομιλητό ςασ. Για να αποδεύξετε ότι ακούτε ενεργϊ, θα πρϋπει να δεύξτε ότι ακούτε
εςτιϊζοντασ με επιμονό ςτον ςυνομιλητό ςασ Μπορεύτε επύςησ να κϊνετε νεύματα
χρηςιμοποιώντασ το κεφϊλι ςασ και να δεύξετε ότι ςυμφωνεύτε χρηςιμοποιώντασ λϋξεισ
όπωσ “Αχϊ”. Μην διακόψετε τον ςυνομιλητό ςασ, αυτό η διακοπό τησ ςυζότηςησ μπορεύ
να δημιουργόςει προβλόματα ςτην ροό τησ ςυζότηςησ και ςτην επικοινωνύα μεταξύ ςασ.
Αντανϊκλαςη
Επικυρώςτε τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματα του ςυνομιλητό ςασ, κϊνοντασ ερωτόςεισ
πϊνω ςε αυτϊ που μόλισ ςασ εύπε. Αυτό μπορεύτε να το καταφϋρετε ςυνοψύζοντασ τα
λεγόμενα του ςυνομιλητό ςασ.
Για παρϊδειγμα, "Μπορεύ να αιςθϊνεςαι ςαν να ϋχεισ δοκιμϊςει αρκετϋσ επιλογϋσ και δεν
εύναι ςύγουροσ για το επόμενο βόμα ςου." Αυτό η επικοινωνιακό δεξιότητα βοηθϊει τον
ςυνομιλητό ςασ να αιςθϊνεται ότι κατανοεύτε αυτϊ που ςασ λϋει και του δύνετε και την
δυνατότητα να εξηγόςει και να προςθϋςει επιπλϋον λεπτομϋρεια εϊν χρειαςτεύ.

Σο “ΕΓΨ” εύναι ϋνα ςτοιχεύο ςτην επικοινωνύα το οπούο δεν αμφιςβητεύται και επιτρϋπει
ςτον ομιλητό που το εκφρϊζει να αναλϊβει την ευθύνη των ςκϋψεων και των
εκφρϊςεών του. Αυτό η δεξιότητα δεν επιτρϋπει ςτον ομιλητό να μεταφϋρει την ευθύνη
ςε ϊλλο ϊτομο ό κατϊςταςη. Ϊνα ϊρθρο για την αποτελεςματικό επικοινωνύα ϋχει
δημοςιευθεύ από το πανεπιςτόμιο του Main δύνοντασ παραδεύγματα όπωσ “Σο ξϋρεισ ότι
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"ΕΓΨ" Δηλώςεισ

αυτό δεν εύναι ςωςτό” και το αντικαθιςτϊ με το “Εγώ το βλϋπω διαφορετικϊ από ότι
εςύ”.
υμβιβαςμόσ
Για την αποτελεςματικό επικοινωνύα ϋνα απαραύτητο ςτοιχεύο εύναι ο ςυμβιβαςμόσ.
Όταν υπϊρχει ϋνα πρόβλημα , και οι δύο ςυνομιλητϋσ πρϋπει να ςυνεργαςτούν για βρουν
λύςεισ και να ςυμφωνόςουν.
Για παρϊδειγμα ϋνα παιδύ ρωτϊει τουσ γονεύσ τουσ να πϊει ςε μια ςχολικό βραδιϊ με τουσ
φύλουσ του αλλϊ δεν ϋχει τελειώςει ακόμα τισ εργαςύεσ του. Οι γονεύσ και το παιδύ
ςυμφωνούν να πϊει αλλϊ θα πϊνε να το πϊρουν πύςω ςε μια ςυγκεκριμϋνη ώρα ϋτςι
ώςτε να ολοκληρώςει τισ εργαςύεσ του πριν πϋςει για ύπνο.
Οριςμϋνα από τα εμπόδια επικοινωνύασ που θα πρϋπει να αποφεύγονται εύναι :
επιμϋρουσ ανικανότητα, προκαταλόψεισ, ςτερεότυπα ςτον τρόπο ςκϋψησ, να
κατηγορούμε κϊποιον, ο εγωιςμόσ, η εξατομύκευςη, αβεβαιότητα ςτην γλώςςα, η
ϋλλειψη αντύληψησ, υπεραςπιςτόσ τησ επικοινωνύασ.
Παιχνύδια Ρόλων:
Παρϊδειγμα 1: υνϋντευξη για εργαςύα
Βόμα 1: Ο εκπαιδευτόσ δύνει ϋνα πραγματικό παρϊδειγμα:
Ϊχετε να πϊτε ςε μύα ςυνϋντευξη. Ϊχετε επαρκεύσ πληροφορύεσ, εμπειρύα και ικανότητεσ
για την περιγραφό τησ θϋςησ εργαςύασ αλλϊ θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςετε την
αποτελεςματικό επικοινωνύα για να γύνουν δεκτϋσ για τη δουλειϊ.
Βόμα 2: Επιλϋγει τον εργοδότη και τον ενδιαφερόμενο.
Βόμα 3: την Αύθουςα ϋχει γύνει η προετοιμαςύα. (Σραπϋζι, Καρϋκλεσ, Τπολογιςτόσ,
κινητό ό ςταθερό τηλϋφωνο κλπ).
Βόμα 4: Ο εργοδότησ κϊνει ερωτόςεισ ςτον υποψόφιο για να αξιολογόςει αν εύναι
κατϊλληλοσ για την θϋςη και ο υποψηφύοσ προςπαθεύ να πεύςει τον εργοδότη να
αποδεχθεύ την εργαςύα χρηςιμοποιώντασ αποτελεςματικϋσ δεξιότητεσ επικοινωνύασ
όπωσ αυτοπεπούθηςη, ευρηματικότητα και πειςτικότητα.
Παρϊδειγμα 2:

Βόμα 1: Ο εκπαιδευτόσ δύνει ϋνα πραγματικό παρϊδειγμα:

Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

Page 89

Αντιμετώπιςη δύςτροπων/ επιθετικών πελατών με επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ.

- Αντιμετώπιςη δύςτροπων/ επιθετικών πελατών με επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ.
Βόμα 2: Εξηγόςτε ότι ςε αυτό την δραςτηριότητα οι ρόλοι που καλούνται οι
εκπαιδευόμενοι να παύξουν θα εύναι του πελϊτη και του πωλητό.
Βόμα 3: Η διϊταξη τησ αύθουςασ θα θυμύζει κατϊςτημα.
Βόμα 4: Ο πελϊτησ θα ϋχει επιθετικούσ τρόπουσ, θα δημιουργεύ προβλόματα και ο
πωλητόσ θα προςπαθεύ να αντιμετωπύςει την κατϊςταςη.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:











Ανϊπτυξη κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων
Καλϋσ δεξιότητεσ επικοινωνύασ
υμπϊθεια
Ευελιξύα
Αυτοπεπούθηςη
Ικανότητα να εκφραςτεύ ο ύδιοσ/η ύδια
Ηγετικϋσ Ικανότητεσ
Πειθώ
Ευρηματικότητα
Αποδοχό κριτικόσ

Περιοριςμού: -Πηγϋσ/Αναφορϋσ: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://careertrend.com/examples-of-effective-communication-skills-4232585.html
https://resources.workable.com/tutorial/soft-skills-interview-questions
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Δραςτηριότητα #4
“Προώθηςη τησ εμπϊθειασ μϋςα από την
ςυζότηςη”
Σι εύναι;
Προώθηςη τησ εμπϊθειασ μϋςα από την ςυζότηςη: Οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει
να εύναι ςε θϋςη να ςεβαςτούν τισ απόψεισ των ϊλλων, ακόμη και αν δεν
ςυμφωνούν με αυτούσ. Οι ςυζητόςεισ θα τουσ βοηθόςουνε να ταυτιςτούν με
τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ, ϋτςι ώςτε να εύναι ςε θϋςη να δουν τα πρϊγματα με μια
νϋα προοπτικό. Social groups serve as ideal discussion environment. In addition,
they're able to evaluate their own cognitions and challenge assumptions, which
leads to personal growth. Οι κοινωνικϋσ ομϊδεσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ωσ
ϋνα ιδανικό περιβϊλλον ςυζότηςησ

Διϊρκεια: 3 ώρεσ
Τλικϊ: πύνακασ, μαρκαδόρουσ για τον πύνακα, βιβλύο ςημειώςεων, ςτυλό για
θεωρητικό εκπαύδευςη και διϊφορα αντικεύμενα για το παιχνύδι ρόλων.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ τι εύναι ενςυναύςθηςη:
Ο όροσ “ενςυναύςθηςη” χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει ϋνα ευρύ φϊςμα
εμπειριών. Οι επιςτόμονεσ που ερευνούν τα ςυναιςθόματα γενικϊ ορύζουν την
ενςυναύςθηςη ωσ την ικανότητα ενόσ ατόμου να αντιληφθεύ τα ςυναιςθόματα
των ϊλλων ανθρώπων, ςε ςυνδυαςμό με την ικανότητα να φανταςτεύ τι μπορεύ
να ςκϋπτονται ό να αιςθϊνονται οι ϊλλοι.

Βόμα 2: Δώςτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ μερικϋσ ερωτόςεισ και ζητόςτε τουσ να
καταγρϊψουν τισ απαντόςεισ τουσ.
Βόμα 3: Διαχωρύςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ομϊδεσ και τουσ δώςτε τουσ 5 λεπτϊ
για να ςυζητόςουν με τον ςυνομιλητό τουσ τισ ςυγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ. Εύναι
ςημαντικό να μϊθουν πώσ να ακούνε τουσ ϊλλουσ ... (για τη ςυνϋχιςη τησ
δραςτηριότητϊσ ςασ, ςκεφτεύτε μια τεχνικό που θα μπορούςατε να
χρηςιμοποιόςετε, το παιχνύδι ρόλων, το μονόλογο, τον διαδραςτικό διϊλογο
κ.λπ.)

Ερώτηςη 1: Πρϋπει ϋνασ πρόςφυγασ που ϋχει μεταναςτεύςει ςε μια ξϋνη χώρα να
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Οι ςύγχρονοι ερευνητϋσ ςυχνϊ διαφοροποιούν την ενςυναύςθηςη ςε δύο τύπουσ:
Η «υναιςθηματικό ενςυναύςθηςη» αναφϋρεται ςτισ αιςθόςεισ και τα
ςυναιςθόματα που λαμβϊνουμε ωσ απϊντηςη ςτα ςυναιςθόματα των ϊλλων.
Αυτό μπορεύ να περιλαμβϊνει το “καθρϋφτιςμα” των ςυναιςθημϊτων των ϊλλων
ό απλώσ να αιςθϊνεται ϊγχοσ όταν ςυναιςθϊνεται το φόβο ό το ϊγχοσ του ϊλλου.
Η «γνωςτικό ενςυναύςθηςη», που μερικϋσ φορϋσ ονομϊζεται «προοπτικό»,
αναφϋρεται ςτην ικανότητϊ μασ να αναγνωρύζουμε και να κατανοούμε τα
ςυναιςθόματα των ϊλλων ανθρώπων.

ζει τα δικϊ του ϋθιμα; Ϋ μόπωσ θα πρϋπει βιώςει τα ϋθιμα τησ χώρασ ςτην οπούα
μετανϊςτευςε;
Ερώτηςη 2: Η χρόςη τησ τεχνολογύασ να αλλϊζει τουσ ανθρώπουσ προσ το
καλύτερο ό χειρότερο;
Ερώτηςη 3: Μόπωσ ϋνασ μαθητόσ χρειϊζεται εργαςύα για να μϊθει;
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:











Ανϊπτυξη κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων
Καλϋσ επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ
Ικανότητα εμπιςτοςύνησ
Ευελιξύα
Αυτοπεπούθηςη
Δυνατότητα ϋκφραςησ
Ηγετικϋσ ικανότητεσ
Πειθώ
Επινοητικότητα
Αποδοχό κριτικόσ

Περιοριςμού: -Πηγϋσ/Αναφορϋσ: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-2063721
https://greatergood.berkeley.edu/topic/empathy/definition
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Κεφϊλαιο 4.2:
"Theatre of the Oppressed - τεχνικϋσ"

Εργαλεύο #1
“Theatre of the Oppressed”

Σι εύναι; Μια τηλεοπτικό ςυνϋντευξη του Augusto Boal από τη «Δημοκρατύα Σώρα»,
όπου δύνει μια γενικό εικόνα τησ ζωόσ του, τι εύναι για εκεύνον το Theatre of the
Oppressed, τι τον ενϋπνευςε να το δημιουργόςει και ϋνα κεύμενο το οπούο αναφϋρεται
ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ του Theatre of the Oppressed με ϋναν ευανϊγνωςτο τρόπο.
Διϊρκεια:
60 λεπτϊ

Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Διαχωρύςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ομϊδεσ των 3.
Βόμα 2: Γρϊψτε τα παρακϊτω ςτον πύνακα.
"Ο ςκοπόσ του Theatre of the Oppressed εύναι να δώςει χρώμα ξανϊ την
ανθρωπότητα" Augusto Boal. Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ςυζητόςουν τισ
ςκϋψεισ τουσ ςχετικϊ με αυτό τη δόλωςη.
Βόμα 3: Ζητόςτε από ϋναν ςυμμετϋχοντα να κρατϊει ςημειώςεισ.
Βόμα 4: Μετϊ από περύπου 5-8 λεπτϊ, καλϋςτε κϊθε ομϊδα να μοιραςτεύ ϋνα μϋροσ
του περιεχομϋνου τησ ςυζότηςόσ τουσ.
Βόμα 5: Σώρα δώςτε οδηγύεσ ςτουσ μαθητϋσ ότι θα τουσ παύξετε ϋνα βύντεο μιασ
ςυνϋντευξησ με τον Augusto Boal τον ιδρυτό του Theatre of the Oppressed.
Βόμα 6: Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να κρατούν ςημειώςεισ καθώσ
παρακολουθούν τη ςυνϋντευξη με βϊςη, τι τουσ ενδιαφϋρει με ςκοπό να ςυζητόςουν
αργότερα.
Βόμα 7: Πεύτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ότι το Theatre of the Oppressed εύναι εμπνευςμϋνο
από την παιδαγωγικό του Παύλου Υρϋιρ και καλλιεργεύ την κριτικό ςκϋψη.
Γρϊψτε τα παρακϊτω ςτο πύνακα "Πρόκειται για την ανϊλυςη παρϊ για την αποδοχό,
την αμφιςβότηςη παρϊ την παροχό απαντόςεων. Πρόκειται για τη δραςτηριοπούηςη "να ενεργούμε" αντύ μόνο να μιλϊμε. Σο κοινό δεν αποτελεύται από παθητικούσ
θεατϋσ, αλλϊ από ενεργούσ θεατϋσ που προςκαλούνται ςτη ςκηνό για να
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Τλικϊ:
Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο
Ϊνασ προβολϋασ / Τπολογιςτόσ
Υωτοτυπύεσ τησ λύςτασ των διαφόρων τεχνικών του Theatre of the Oppressed.

διερευνόςουν λύςεισ ςτα ζητόματα.
Βόμα 8: Δημιουργόςτε ομϊδεσ των 3 ατόμων ζητώντασ τουσ να μοιραςτούν τισ
ςημειώςεισ που κρατόςανε και γιατύ επϋλεξαν τισ ςυγκεκριμϋνεσ.
Βόμα 10: Μοιρϊςτε τισ φωτοτυπύεσ τησ λύςτασ των διαφόρων τεχνικών του Theatre of
the Oppressed.
Βόμα 11: Ζητόςτε από κϊθε ομϊδα να μοιραςτεύ οριςμϋνα ςτοιχεύα τησ ςυζότηςησ τησ
με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ.
Βόμα 12: Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να μοιραςτούν την εμπειρύα τουσ από το
Theatre of the Oppressed.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Ο εκπαιδευόμενοσ εύναι εξοικειωμϋνοσ με το Theatre of the Oppressed, τουσ
διϊφορουσ κλϊδουσ του και την παιδαγωγικό του προϋλευςη. Ο εκπαιδευόμενοσ
γνωρύζει τον Augusto Boal και τα κύνητρϊ του για τη δημιουργύα του Theatre of the
Oppressed, πώσ βλϋπει Theatre of the Oppressed, τισ εφαρμογϋσ του και μπορεύ να
ςυζητόςει το περιεχόμενο μιασ τηλεοπτικόσ ςυνϋντευξησ με βϊςη τα δικϊ του
ενδιαφϋροντα. Ο εκπαιδευόμενοσ εύναι εξοικειωμϋνοσ με το τι εύναι ϋνα φεςτιβϊλ,
ηθοποιόσ και μπορεύ να ςυγκρύνει την γνώςη του για το Theatre of the Oppressed πριν
και μετϊ το μϊθημα.
Περιοριςμού:
Εύναι επιτακτικό ανϊγκη οι εκπαιδευτϋσ να παρακολουθόςουν αυτό το βύντεο του
Augustο Boal αρκετϋσ φορϋσ πριν από την τϊξη και να εξοικειωθούν πλόρωσ με όλα τα
ςτοιχεύα του. Επύςησ, θα πρϋπει ϋνασ εκπαιδευτόσ να αιςθϊνεται ότι θα πιϋζεται για να
προςφϋρει περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ του
Theatre of the Oppressed, όπου εκεύ εύναι απαραύτητη η προςωπικό προετοιμαςύα.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=3rkVD_Oln7g
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Εργαλεύα #2
“ Κλϊδοσ τησ Μεθοδολογύασ του Theatre of The
Oppressed & Forum Theatre”
Σι εύναι;
Μια εργαλειοθόκη που επικεντρώνεται ςε ϋναν κλϊδο του δϋντρου τησ
μεθοδολογύασ του Theatre of The Oppressed, το Forum Theatre από την Εθνικό
Ϊνωςη Δρϊμασ Νϋων ςτην Ιρλανδύα. Περιλαμβϊνει μια επιςκόπηςη του Theatre of
The Oppressed, του δημιουργού του Augusto Boal και παρϋχει υψηλόσ ποιότητασ
πόρουσ και αςκόςεισ.
* το ςχετικό μϊθημα βαςύζεται ςτην ειςαγωγό μαθητών ςτην ενότητα 1 αυτού του
πακϋτου εργαλεύων.
Διϊρκεια:
40 -60 λεπτϊ (η διϊρκεια εξαρτϊται από την χρόςη των ενοτότων)
Τλικϊ:
Πύνακασ.
Μαρκαδόροι Πύνακα.
Υωτοτυπύεσ των ενοτότων από την ενότητα 1 των ςελύδων από 4-8.

Βόμα 8: Δημιουργόςτε ομϊδεσ των 4 ατόμων και ζητόςτε τουσ να ςυζητόςουν την
ακόλουθη ερώτηςη με γνώμονα των πληροφοριών που διαβϊςανε.
Πώσ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ το Forum Theatre για να διερευνόςει θϋματα
ιςότητασ και διακρύςεων; Πώσ θα μπορούςε το Forum Theater να εύναι ωφϋλιμο των
προςφύγων και των αιτούντων ϊςυλο; "
Θα μπορούςατε να χρηςιμοποιόςετε το Theatre Forum ςτον οργανιςμό ςασ ;
Βόμα 9: Ζητόςτε 1 ϊτομο από κϊθε ομϊδα να κρατϊ ςημειώςεισ.
Βόμα 10: Προςκαλϋςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ να πουν τισ λϋξεισ κλειδιϊ, λϋξεισ οι
οπούεσ ειπώθηκαν από όλεσ τισ ομϊδεσ.
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Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Σοποθετόςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ομϊδεσ των 4.
Βόμα 2: Γρϊψτε τα εξόσ ςτον πύνακα "Σι γνωρύζετε για το Θϋατρο του
Καταπιεςμϋνου;" και "Σι γνωρύζετε για το Forum Theatre;"
Βόμα 3: Ζητόςτε 1 ϊτομο από κϊθε ομϊδα να κρατϊ ςημειώςεισ.
Βόμα 4: Δώςτε 10 λεπτϊ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να πουν τι γνωρύζουν.
Βόμα 5: Προςκαλϋςτε τισ ομϊδεσ να μοιραςτούν τισ απόψεισ τουσ και να τισ γρϊψουν
ςτον πύνακα.
Βόμα 6: Ενημερώςτε τουσ ςυμμετϋχοντεσ ότι θα τουσ μοιρϊςετε μερικϋσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με το θϋμα.
Βόμα 7: Πεύτε ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να διαβϊςουν τισ πληροφορύεσ.

Βόμα 11: Δώςτε την δυνατότητα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να πούνε τι αποκόμιςαν από
το μϊθημα.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να θυμηθεύ όλεσ τισ πληροφορύεσ που γνωρύζει ςχετικϊ με
το Theatre of the Oppressed και το Forum Theatre. Ο εκπαιδευόμενοσ ϋχει διαβϊςει
μπορεύ να ςυζητόςει και δώςει μια ςύντομη περιγραφό του Forum Theatre και πώσ
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να διερευνόςει θϋματα ιςότητασ και διακρύςεων με
πρόςφυγεσ και αιτούντεσ ϊςυλο. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να εξετϊςει γιατύ η
χρόςη του Forum Theatre ςτον οργανιςμό του μπορεύ να εύναι ό δεν μπορεύ να εύναι
κατϊλληλη.
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Περιοριςμού: Η αποτελεςματικότητα αυτόσ τησ ϊςκηςησ θα εύναι περιοριςμϋνη εϊν
οι εκπαιδευτϋσ αποτύχουν να εξοικειωθούν επαρκώσ με τα υλικϊ εκ των προτϋρων.
Η αποτελεςματικότητα τησ ϊςκηςησ θα εύναι περιοριςμϋνη εϊν ο εκπαιδευτόσ δεν
παραμεύνει αντικειμενικόσ καθώσ οι εκπαιδευόμενοι διερευνούν τισ πιθανϋσ
εφαρμογϋσ και τουσ πιθανούσ κινδύνουσ που προϋρχονται από την η εφαρμογό των
εργαλεύων ςτουσ αντύςτοιχουσ οργανιςμούσ.
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Εργαλεύο #3
“Theatre of the Oppressed ωσ εργαλεύο για τον
κοινωνικό μεταςχηματιςμό”
Σι εύναι;
Αγαπητϋ εκπαιδευτό, διαβϊζοντασ αυτό το κεφϊλαιο όταν πρϋπει να θυμϊςτε ότι το
Theatre of the Oppressed (TO) εύναι ϋνα εργαλεύο για κοινωνικό μεταςχηματιςμό. Όλα τα
παιχνύδια, οι αςκόςεισ και τα κεύμενα χρηςιμοποιούνται για την επύτευξη αυτού του ςτόχου.

Διϊρκεια: 6 ώρεσ
Τλικϊ:
Flip Charts
Μαρκαδόρουσ
Μεγϊλοσ χώροσ
Μαξιλϊρια ό καρϋκλεσ ςύμφωνα με τον αριθμό των ςυμμετεχόντων
Υωτοτυπύεσ των ϊρθρων ςύμφωνα με τον αριθμό των ςυμμετεχόντων
Διαδικαςύα:
Ϊνα εργαςτόριο TO πρϋπει να ξεκινόςει με ϋνα παιχνύδι ό μια ϊςκηςη προθϋρμανςησ.
κοπόσ τουσ εύναι να δώςουν τη βϊςη ςτην αμοιβαύα γνώςη μεταξύ των ςυμμετεχόντων,
προωθώντασ όχι μόνο την παρουςύαςη των ονομϊτων τουσ, αλλϊ μερικϊ μεμονωμϋνα
χαρακτηριςτικϊ. Αυτϊ τα παιχνύδια πρϋπει να εύναι δυναμικϊ και ςτοχευμϋνα, ϋτςι ώςτε το
εργαςτόριο ςασ να μπορεύ να ξεκινόςει με δημιουργικότητα, ενθουςιαςμό, επιτρϋποντασ τη
ςυλλογιςτικό εργαςύα και τη ςυγκϋντρωςη των ςυμμετεχόντων. Εύναι ςημαντικό ο κϊθε
ςυμμετϋχοντασ να ϋχει τον δικό του χώρο για να παρουςιαςτεύ κϊνοντασ μια δυναμικό
παρουςύαςό του εαυτού του. Γι’ αυτό επιλϋξαμε μερικϊ παιχνύδια το βιβλύο “Augusta Boal
παιχνύδια και αςκόςεισ για τουσ ηθοποιούσ και τουσ μη ηθοποιούσ” καθώσ και μερικϊ
παιχνύδια από τον διεθνό εκπαιδευτό Barbara Santos.
BHMA 1:
Παιχνύδι προθϋρμανςησ -1 ώρα

Οι ςυμμετϋχοντεσ κϊνουν ϋναν κύκλο και μαζύ δημιουργούν ϋνα ρυθμό με τα χϋρια τουσ. Η
μια παλϊμη χτυπϊ το ςτόθοσ (δύο φορϋσ) και μετϊ πϊλι δύο φορϋσ η μια παλϊμη κτυπϊει
την ϊλλη. Ο ρυθμόσ διατηρεύται και κϊθε ϊτομο λϋει το όνομϊ του όταν η μύα παλϊμη
χτυπϊει την ϊλλη, δεν χϊνουμε ποτϋ τον ρυθμό. Μετϊ από κϊθε όνομα, ο κϊθε
ςυμμετϋχοντασ επαναλαμβϊνει το όνομα αυτού του ατόμου. τη δεύτερη φϊςη, κϊποιοσ
αρχύζει να λϋει το όνομϊ του και ςυνεχύζει με την ακόλουθη φρϊςη “εύμαι ... και το κϊνω
πϊντα ...” Όλοι οι ϊλλοι ϊνθρωποι απλϊ μιμούνται τον ό την λϋγοντασ: “αυτόσ (αυτό) εύναι
... και πϊντα κϊνει όπωσ αυτϊ ...” Ακολουθώντασ την φορϊ του ρολογιού κϊθε ϊτομο λϋει
το όνομϊ του και τη φρϊςη του, μετϊ αμϋςωσ οι ςυμμετϋχοντεσ επαναλαμβϊνουν το όνομα
του και την φρϊςη του. Μια παραλλαγό τησ ϊςκηςησ μπορεύ να εύναι όταν ο κϊθε
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BANTU

ςυμμετϋχοντασ λϋει το όνομϊ, να προςθϋτει ϋνα ουςιαςτικό που αρχύζει με το γρϊμμα από
το όνομα. Για παρϊδειγμα: Εύμαι ο Λ ... και εύμαι λατρευτόσ.
Vowel Name
Μια ϊλλη δεύτερη δραςτηριότητα εύναι η Vowel (που ςαν οριςμόσ εύναι η προφορϊ λϋξεων
χωρύσ να χρηςιμοποιηθούν τα χεύλη, τα δόντια και η γλώςςα) . Αυτό η δραςτηριότητα
επιτρϋπει όχι μόνο τη ςυγκϋντρωςη και τη δημιουργικότητα, αλλϊ επύςησ ϋχει και ρυθμό. Ο
«Μπαλαντϋρ» ζητϊ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ςκεφτούν μόνο με vowels τα ονόματα τουσ
, ςυνδυϊζοντασ τα με ϋνα ρυθμό και μια φιγούρα που να ταιριϊζουν. τη ςυνϋχεια, κϊθε
ϊτομο θα παρουςιϊςει το όνομϊ του ςτουσ ρυθμούσ και με τισ φιγούρεσ που επϋλεξε
κατευθεύαν όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ θα επαναλαμβϊνουν το όνομα με την vowel και τισ
φιγούρεσ. Αφού ο κϊθε ςυμμετϋχοντασ ϋχει πει και ϋχουνε επαναλϊβει όλοι το όνομϊ του,
θα ομαδοποιηθούν ςε ομϊδεσ των 4/6 ατόμων, ανϊλογα με τον αριθμό των ςυμμετεχόντων
για να δημιουργόςουν μια χορογραφύα με βϊςη τα ονόματα, τα vowels και τισ φιγούρεσ τησ
κϊθε ομϊδασ μετϊ ό κϊθε ομϊδα θα παρουςιϊςει τη χορογραφύα τησ.
Βόμα 2:
-Η ιςτορύα του TO με μελϋτεσ -2 ώρεσ
Η ϊςκηςη θα πρϋπει να διεξϊγεται με τη μορφό του ςεμιναρύου και περιςτρϋφεται γύρω
από την ιςτορύα του TO ςε ςύνδεςη με την παιδαγωγικό μϋθοδο των Καταπιεςμϋνων του
Paul Freire και την παιδαγωγικό μϋθοδο τησ Ελπύδασ του Bell Hooks. Θα παρουςιϊςετε τα
ϊρθρα τα οπούα εύναι ςχετικϊ με την ιςτορύα του ΣΟ. Σα ϊρθρα αυτϊ θα εγεύρουν
ερωτόματα, ώςτε αυτό η ϊςκηςη να δύνει την ευκαιρύα για μελϋτη και ςυζότηςη. Οι
ςυμμετϋχοντεσ θα εργαςτούν ςε μικρϋσ ομϊδεσ με κριτόριο την γλώςςα (οι ομϊδεσ θα
πρϋπει να ςκϋφτονται ότι όλοι δεν μιλϊνε την ύδια γλώςςα, παρόλα αυτϊ εύναι ςημαντικό
πϋρα από τα Αγγλικϊ, να υπϊρχει μετϊφραςη ςτην γλώςςα του οργανωτό ακόμα και μια
τρύτη μετϊφραςη εϊν αυτό εύναι απαραύτητη. Σο ιδανικό ςενϊριο θα εύναι να δώςετε ςτον
κϊθε ςυμμετϋχοντα 5/10 να διαβϊςει τα ϊρθρα. Μετϊ δώςτε 30 λεπτϊ ςτην κϊθε ομϊδα να
ςυζητόςει για αυτϊ. Εύναι ημαντικό ο «Μπαλαντϋρ» όταν η ομϊδα ςυζητϊει να
επιςκϋπτεται την κϊθε ομϊδα για να βοηθϊει την κϊθε ςυζότηςη. Μετϊ από τα 30 λεπτϊ
κϊθε ομϊδα θα παρουςιϊςει τι ςυζότηςε. Ο «Μπαλαντϋρ» θα γρϊψει ςτο Flipchart τισ :
Κοινϋσ Ιδϋεσ.
Σύ τουσ εντυπωςύαςε και τισ διαφορετικϋσ ιδϋεσ.

Ο όροσ “Theater of the Oppressed” (TO) εύναι ϋνασ τύτλοσ που αναφϋρεται ςε ϋνα από τα
ϋργα του Augusto Boal. Γενικϊ, το ϋργο Σheater of the Oppressed βαςύζεται ςε μύα δομό που
προτεύνει ο Augusto Boal ςε ϋνα βιβλύο, «Παιχνύδια για Ηθοποιούσ και μη» ςτην ϋβδομη
ανανεωμϋνη ϋκδοςη και επεκτϊθηκε, με την μϋθοδο Rio de Janeiro, Brazilian Civilization,
2005. Αυτό η μϋθοδοσ ςτοχεύει ςτο να εύναι εύκολα προςβϊςιμη η γλώςςα και όλοι να
ςυμπεριλαμβϊνονται (ςυμμετϋχοντεσ και το κοινό) αποτελώντασ ϋνα αποτελεςματικό
όχημα τησ επικοινωνύασ. ΄Ψσ θεατρικό πρακτικό τεύνει να ωθεύ ϋναν ϊνθρωπο ςτο να
εκφρϊζει την ζωό του, αποκαλύπτοντασ τον τρόπο με τον οπούο ςυμπεριφϋρεται με βϊςη

Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

Page 98

Ειςαγωγό ςτην ιςτορικό αναδρομό του Theatre of the Oppressed

την δικό του οπτικό ςε ςύνδεςη με τισ διεργαςύεσ ςτισ ςχϋςεισ τησ κυριαρχύασ και του
κοινωνικού αποκλειςμού. Η καινοτομύα ςε αυτό την μϋθοδο του Boal εύναι ότι τοποθετεύ το
κοινό ςε ϋναν ενεργό ρόλο. Δεν εύναι απλϊ ϋνα θεατόσ, αλλϊ απευθεύασ ςυμμετϋχει ςτην
ανϊλυςη, τη ςυζότηςη και τη διερεύνηςη των ςτρατηγικών και των δρϊςεων για την
αντιμετώπιςη κοινών προβλημϊτων τα οπούα προκαλούν ςτην κοινωνύα επαγρύπνηςη και
κοινωνικό ςυμμετοχό. Ο θεατόσ μπορεύ να γύνει ηθοποιόσ ςυμμετϋχοντασ ςτα ςενϊρια τα
οπούα παρουςιϊζονται ςτην ςκηνό. Η Bárbara Santos ςτο βιβλύο τησ Raizes e Asas(Roots and
wings) λϋει ότι ο Boal επϋλεξε το δϋντρο για να αντιπροςωπεύςει την μϋθοδο του Theatre of
the Oppressed, γιατύ μια θεμελιώδη ϋννοια κρύβεται πύςω από αυτό. Αντιπροςωπεύει μια
μονιμότητα/ςταθερότητα , γιατύ χρειϊζεται δυνατϋσ ρύζεσ για την αύξηςη του. Όςο
βαθύτερεσ εύναι οι ρύζεσ, τόςο ποιο πολλϋσ εύναι οι πιθανότητεσ να επεκταθεύ ςε ϊλλουσ
χώρουσ. Ακόμα το δϋνδρο για να ζόςει χρειϊζεται να εύναι ςε ϊμεςη επικοινωνύα με το
περιβϊλλον, όπωσ η βροχό, ο ϊνεμοσ, ο όλιοσ το χιόνι, ο πϊγοσ, με το χώμα, τισ πλημύρεσ
κλπ… Ενδυναμωμϋνο από το φυςικό του περιβϊλλον πρϋπει να μεταςχηματύςει τον εαυτό
του. Σο δϋνδρο εύναι ϋναν ζωντανόσ οργανιςμόσ με ςυνεχό αναπαραγωγό.
Σο δϋνδρο του Theatre of the Oppressed ϋχει γερϊ θεμϋλια - γερϋσ ρύζεσ - οι οπούεσ ξεκϊθαρα
ορύζουν την αςυμβατότητα του με την οικονομικό εκμετϊλλευςη, την αποικιοκρατύα και
τον ιμπεριαλιςμό ό κϊθε ϊλλη μορφό διακρύςεων. Αυτϊ τα θεμϋλια οδηγούν ςτισ βαςικϋσ
αρχϋσ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, ωσ αναφορϊ ςτην ανθρώπινη ςυνύπαρξη και
καθορύζουν την πολιτικό δϋςμευςη των καταπιεςμϋνων ανθρώπων (ανδρών και γυναικών)
οι οπούοι βρύςκονται ςε μϊχη ενϊντια ςτην καταπύεςη.
Ο Καταπιεςμϋνοσ εύναι μια ςκληρό, δύςκολη λϋξη και δημιουργεύ αποςτροφό. Κανϋνασ δεν
θϋλει να βλϋπει τον εαυτό του ςαν ϋναν καταπιεςμϋνο. το περιεχόμενο τησ μεθοδολογύασ
του Theater of the Oppressed, δεν θεωρεύτε μικρό πρϊγμα όταν κϊποιοσ δεν γνωρύζει την
καταπύεςη ό να ϋχει μειονϋκτημα ςτην ιεραρχικό και τη ςχϋςη εξουςύασ. Για τουσ
πρακτικϊριουσ του TΟ, οι καταπιεςμϋνοι δεν εύναι παθητικού πϊςχοντεσ και μϋνουν
πϊςχοντεσ ςε αυτό τη κατϊςταςη. Ούτε εύναι μϊρτυρεσ. Εύναι ξεκϊθαρο ότι υπϊρχει
καταπύεςη όποτε βρύςκουμε τουσ εαυτούσ μασ αντικεύμενα ςε μύα ϊνιςη κατανομό τησ
εξουςύασ, ϊρα εύμαςτε όλοι καταπιεςμϋνοι ακόμα και αν δεν ϋχουμε μια βαθιϊ κατανόηςη
τησ ανιςότητασ, αντιλαμβανόμαςτε όμωσ την κατϊςταςη και επιθυμούμε να την
αλλϊξουμε.
Ο Augusto Boal λϋει ότι το Theatre of the Oppressed εύναι μια πολεμικό τϋχνη η οπούα
επιτρϋπει ςτουσ καταπιεςμϋνουσ ϊνδρεσ ό γυναύκεσ, να αντιςταθούν και να αλλϊξουν την
πραγματικότητα τουσ.

το Περού επειδό οι ομογενεύσ δεν μπορούςαν να επικοινωνόςουν ςτην ύδια γλώςςα
μεταςχηματύςτηκε ςε ϋναν Θϋατρο εικόνων. Η αναγκαιότητα για την επϋκταςη του
διαλόγου και η αναζότηςη ϊλλων εναλλακτικών για να επιλύςουν πραγματικϊ προβλόματα
με ποιο αποτελεςματικό τρόπο πυροδότηςϋ την εμφϊνιςη του Forum Theatre. την
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Από την δεκαετύα του εβδομόντα μϋχρι ςόμερα αυτό η μϋθοδοσ ϋχει μεταςχηματιςθεύ και
ϋχει εξελιχθεύ ςαν το δϋνδρο. την Βραζιλύα μεταςχηματύςτηκε ωσ μύα εφημερύδα για το
Θϋατρο όπου απευθυνόταν ςτην λογοκριςύα τησ ςτρατιωτικόσ δικτατορύασ.

Αργεντινό, οι πολιτικού περιοριςμού και οι απαγορεύςεισ πυροδότηςαν την εμφϊνιςη του
Αόρατου Θεϊτρου.
την Γαλλύα, οι προςκλόςεισ για την διαχεύριςη των εςωτερικών καταπιϋςεων
δημιούργηςαν το Rainbow of Desire. Με ςκοπό την πρόοδο ςτην αλλαγό τησ
πραγματικότητασ όταν αναγκαύο να δημιουργηθεύ το Νομοθετικό Θϋατρο ςτην Βραζιλύα για
να πολεμόςει τα μυαλϊ των οπούων ενύςχυαν την αιςθητικό φυλϊκιςη, όμωσ όταν
αναγκαύο να μεταςχηματιςτεύ ςτην Αιςθητικό των καταπιεςμϋνων, όπου ϋχουμε πολλϊ
ακόμα να ερευνόςουμε. Κϊθε κλϊδοσ ςτο δϋνδρο του Theatre of the Oppressed εύναι μια
διερεύνηςη για δρϊςη ενϊντια ςτην καταπύεςη. Βϋβαια θα
μπορούςαν να
χρηςιμοποιούνται μαζύ ό ξεχωριςτϊ ςύμφωνα με το ςτόχο τησ κϊθε θεατρικόσ
δραςτηριότητασ. (Jackson, 1991 βαςιςμϋνοσ ςτον Boal, 2002).
την μεθοδολογύα του Theater of the Oppressed, η «δικαιολογύα» για να ςκεφτόμαςτε
ομαδικϊ εύναι να δημιουργόςουμε μια κατϊςταςη η οπούα ςυμβαύνει ςτην πραγματικό ζωό,
όπωσ το θϋατρο. Αλλϊ η πραγματικό ουςύα αυτό τησ μεθοδολογύασ εύναι να εκφρϊςει, να
κοιτϊξει την πραγματικότητα και να διερευνόςει, κοιτϊζοντασ την ερμηνεύα ςτην ςκηνό.
Γιατύ ςυμβαύνει; Ποιοι παρϊγοντεσ καθορύζουν και διαιωνύζουν την κατϊςταςη; Ποιεσ εύναι
οι μικρό- και οι μακρό-πτυχϋσ που διακυβεύονται; Εύναι αναγκαύο να αναλύςουμε την
κοινωνικό οικοδόμημα το οπούο περιλαμβϊνει την κατϊςταςη και εξετϊζουμε το γιατύ, για
παρϊδειγμα, ςτα μϋςα ςτου 21ου αιώνα, ςε μια δημοκρατικό χώρα καταςτϊςεισ ανιςότητασ
επικρατούν ακόμα. Δεν αρκεύ να ςκεφτόμαςτε την ατομικό μασ κατϊςταςη, αποκομμϋνη
από τουσ ϊλλουσ.

Μια εναλλακτικό για το παραπϊνω μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα από την δουλεύα του Freire.
Ο Freire υποςτηρύζει ότι η ανϊκτηςη τησ γνώςησ αυτόσ μπορεύ να επιτευχθεύ με ϋναν ποιο
αυθεντικό τρόπο παρϊγοντασ ϋννοιεσ και κοινωνικϋσ δρϊςεισ. τα βιβλύα του Paulo Freire,
Παιδαγωγύα των Καταπιεςμϋνων (1970) και Παιδεύα για κριτικό ςκϋψη (1973), μιλϊει για μια
εξιςορρόπηςη τησ φτώχειασ, τησ ανιςότητασ και τησ εςωτερύκευςησ τησ καταπύεςησ αλλϊ
προτεύνει μια παιδαγωγικό μϋθοδο όπου οι ϊνθρωποι εκφρϊζουν την καταπύεςό τουσ η και
εύναι απαραύτητη για την απελευθϋρωςη τουσ. Όπωσ ο Boal ϋτςι και ο Freire προςδιόριςε
δύο βαςικϋσ αντιτιθϋμενεσ ομϊδεσ: Αυτούσ που καταπιϋζουν και αυτούσ που καταπιϋζονται
(Roberts, 2015), όπου μασ παρϋχει μια ενναλακτικό ιδεολογύα για την ενςωμϊτωςό του ενόσ
παρϊ την προςαρμογό του. Η ενςωμϊτωςη εύναι αποτϋλεςμα τησ ικανότητασ προςαρμογόσ
μασ ςτην πραγματικότητα, ϋχοντασ την κριτικό ικανότητα για να κϊνουμε επιλογϋσ και να
μεταςχηματύςετε την πραγματικότητα. Σεκμηριώνοντασ ότι "η γνώςη αναδύεται μόνο
μϋςω τησ εφεύρεςησ και τησ επανεφεύρεςησ, μϋςω τησ ανόςυχησ, ανυπόμονησ, ςυνεχούσ,
ελπιδοφόρασ ϋρευνασ που αναζητούν οι ϊνθρωποι ςτον κόςμο, με τον κόςμο και μεταξύ
τουσ" (Freire 1970 in Lilyea, 2015).
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Αλλϊ πρϋπει να ςκεφτόμαςτε εμϊσ, τον πατϋρα μασ, την μητϋρα μασ, την γιαγιϊ μασ, τον
γεύτονϊ μασ με ςκοπό να τουσ κατανοόςουμε καλύτερα, τουσ οπούουσ δεν ξϋρουμε αλλϊ
τουσ γνωρύζουμε μϋςα από αυτό την ενϋργεια. Εύναι να εξετϊςουμε με ιςτορικό αναδρομό
πύςω από την κατϊςταςη και να δούμε πώσ εύμαςτε επύςησ αποτϋλεςμα τησ. Από εκεύ, τότε
μπορούμε να αρχύςουμε να ξαναγρϊφουμε την ιςτορύα μασ.

Και για τα δύο ο διϊλογοσ εύναι το κλειδύ. Ο Freire (1970), δόλωςε: "η πραγματικό αλλαγό
απαιτεύ θαρραλϋο διϊλογο με το λαό". Αυτό η δόλωςη ςυμπεριλαμβϊνει τον ςεβαςμό, όχι
ϋνα ϊτομο να εργϊζεται πϊνω ςε ϊλλο, αλλϊ την ςυνεργαςύα. Διαβϊζοντασ τον Peter
Roberts (2015) για το ϋργο του Freire μπορούμε να καταλϊβουμε ότι ωσ ϋνασ από τουσ πιο
ςημαντικούσ εκπαιδευτικούσ από τον ΦΦ αιώνα, πιςτεύει ςτην μη τυπικό εκπαύδευςη και
βαςύζεται ςτην ιδϋα τησ τοποθϋτηςησ προβλημϊτων αντύ να δύνει κϊποιοσ απαντόςεισ. Ο
Freire χρηςιμοποιεύται ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων και ςυχνϊ ςυνδεθεύτε με το ϋργο του
Boal. Ψςτόςο, μεταξύ των επαγγελματιών του TO, μοιϊζουν να ςταματούν εκεύ.
το «Διδϊςκοντασ την κοινωνύα – Παιδαγωγικό μϋθοδοσ τησ Ελπύδασ» (2003 Gloria Watkins),
η ςυγγραφϋασ λϋει ότι «μια προφητεύα και η φανταςύα που ακολουθεύ εξωφρενικό διότι
ζούμε την φανταςύα πριν καν ϋρθει το γεγονόσ, ζώντασ και δρώντασ βϊςη με αυτό.» η
δόλωςη αυτό εύναι μια βαςικό δύναμη ανθεκτικότητασ για τουσ ςυμμετϋχοντεσ, επειδό οι
περιςςότεροι από αυτούσ προϋρχονται από περιθωριοποιημϋνεσ ομϊδεσ, θύματα
πολιτικών ςυςτημϊτων κυριαρχύασ, και που μπορούν να βρουν το δρόμο τουσ προσ την
ελευθερύα λαμβϊνοντασ υπόψιν μια προφητεύα και την ακόλουθη φανταςύα. Ονειρεύονται
και πιςτεύουν ότι θα μπορούςαν να αφόςουν τον κόςμο του φυλετικού απαρτχϊιντ, τησ
πατριαρχικόσ οικογενειακόσ δυςλειτουργύασ και να βρουν τον καλλιτεχνικό τουσ εαυτό.
Σο κϋντρο για το Theatre of the Oppressed (CTO-Rio) εύναι ςχετικό με το ΣΟ, το κϋντρο αυτό
ιδρύθηκε από τον Augusto Boal όταν επϋςτρεψε ςτην Βραζιλύα όπου ανϋπτυξε την μϋθοδο
και αποτϋλεςε πηγό ϋμπνευςησ ςε πολλϋσ ηπεύρουσ ςτο να «δώςουνε φωνό ςτουσ
καταπιεςμϋνουσ». Επύςησ επειδό ςυνϋχιςε να εύναι κϋντρο ϋρευνασ και διϊχυςησ, ανϋπτυξε
αυτό τη ςυγκεκριμϋνη μϋθοδο για το Theater of the Oppressed μϋςα από εργαςτόρια και
ςεμινϊρια, τόςο μόνιμο όςο και για πειραματιςμό, ανϊλυςη και ςυςτηματοπούηςη των
αςκόςεων αλλϊ και με παιχνύδια και τεχνικϋσ. .Αυτό το ϊρθρο εύναι μια βαςικό περύληψη
τησ ιςτορύασ του TO, ϋτςι ώςτε κϊποιοσ μπορεύ να αρχύςει μερικϊ από τα παιχνύδια και τισ
αςκόςεισ με ϋνα ςαφϋςτερο όραμα. Η Bárbara Santos, η οπούα όταν ςυντονύςτρια του (CTORio) για περιςςότερα από 20 χρόνια δόλωςε το 2013 «Η ιςτορικό αναδρομό ςτην
μεθοδολογύα για Theatre of the Oppressed μασ βοόθηςε να κατανοόςουμε την πολιτικό και
επαναςτατικό ουςύα τησ ιδϋασ του, που ςτοχεύει ςτη χειραφϋτηςη και αντιτύθεται ςτην
εξημϋρωςη. Σο να αρνεύςαι αυτό την ουςύα εύναι να αρνηθεύσ την ύδια τη μϋθοδο.
ΒΗΜΑ 3:
-Βϊζοντασ ςτην πρϊξη τα βαςικϊ του ΣΟ -3h (Image Theatre και Forum Theatre)
3.1. Βόμα

Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να εργαςτούν ςε ζευγϊρια. Μεταξύ τουσ θα
αποφαςύςουν ποιοσ θα εύναι πρώτοσ. Θυμηθεύτε ότι όλοι πρϋπει να μετρϊνε από το ϋνα
μϋχρι και το τρύα. Μετρόςτε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. Μετϊ φϋρτε ϋνα παρϊδειγμα
υποδύοντασ τον ϋνα ςυμμετϋχοντα από το ζευγϊρι. Κοιτώντασ ο ϋνασ τον ϊλλον ο 1οσ λϋει 1
ο 2οσ λϋει 2 και ο 1οσ λϋει 3. Μετϊ και ο ϊλλοσ από το ζευγϊρι λϋει το ύδιο. Εύναι μια ςειρϊ το
να μετρϊνε από το 1 μϋχρι το 3. Αφού τουσ δώςετε 3/4 λεπτϊ να προςαρμοςτούν. Σότε πεύτε
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ςτο ζευγϊρι τον αριθμό 1 να τον αντικαταςτόςουν με μια φιγούρα ό κύνηςη. Δώςτε τουσ ϋνα
παρϊδειγμα. Πϊλι δώςτε τουσ 3/4 λεπτϊ για να προςαρμοςτούν. Μετϊ ζητόςτε τουσ να
αντικαταςτόςουν το 2 με ϋναν όχο. Μετϊ πϊλι από τα 3/4 λεπτϊ για τον αριθμό 3 πεύτε τουσ
πϊλι να κϊνουνε μύα φιγούρα/ κύνηςη και όχο . Θα πρϋπει να εφαρμόςουν την ϊςκηςη
τηρώντασ την ςειρϊ. το τϋλοσ αντύ να λϋνε 3, ο Α και ο Β θα πρϋπει να εργαςτούν ομαδικϊ
για να βρουν μια κύνηςη και ϋναν όχο όπου και οι δύο τουσ μπορούν να την κϊνουνε.
Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να προςπαθόςουν όλη την ϊςκηςη.
Σο νόημα του παιχνιδιού εύναι να ξεκινόςει να αναπτύςςει τισ θεατρικϋσ δεξιότητεσ, να
χρηςιμοποιόςει την φανταςύα καθώσ και εύναι ςημαντικό για να ξεκινόςει το επόμενο βόμα
το Image Theatre. Από μωρϊ και ακόμα μικρϊ παιδιϊ δεν χρηςιμοποιούςαμε λϋξεισ, αλλϊ τισ
εικόνεσ, τισ κινόςεισ και τουσ όχουσ για να επικοινωνούμε και μεγαλώνοντασ ξεχϊςαμε πώσ
να δημιουργούμε τον διϊλογο αυτού του τύπου.
3.2 Βόμα
Image Theatre
Πριν ςυνεχύςουμε με αυτό την ϊςκηςη, εύναι ςημαντικό να εξηγόςουμε ότι ο «Μπαλαντϋρ»
εύναι ο ςυντονιςτόσ κατϊ την διϊρκεια του ΣΟ. Αυτόσ εύναι εκεύ για να δημιουργεύ κενϊ ςτα
οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να μιλούν, να ςυζητούν, να ανούξει «μυαλϊ» μϋςω την
διαδικαςύα τησ ανακϊλυψησ, γνώςησ και ςκϋψησ. αν θϋςη εύναι μειονεκτικό αλλϊ μϋςα από
την μϋθοδο του ωκρϊτη, το να κϊνουμε ερωτόςεισ ενεργοποιούμε την δημιουργικό
ςκϋψη.
1 .υμπληρώςτε την εικόνα –
Ο Μπαλαντϋρ προςκαλεύ δύο ϊτομα να κϊνουν χειραψύα και να παγώςουν. Σότε ζητϊει από
τουσ ςυμμετϋχοντεσ να πούνε : Σύ βλϋπουν; Σύ πιςτεύουν ότι ςυμβαύνει;

Ο Μπαλαντϋρ θα επιλϋξει μύα ομϊδα για να απομνημονεύςει την εικόνα που δημιούργηςε. Η
ιδϋα εύναι ότι η κϊθε ομϊδα των 6 ατόμων παρουςιϊζει την εικόνα που δημιούργηςε ώςτε
μετϊ να γύνει ανϊλυςη, να εξετϊςουν τισ πιθανότητεσ και να προςπαθόςουν πλόρωσ να το
κατανοόςουν.
Μετϊ τισ απαντόςεισ τησ κϊθε ομϊδασ, ϋνα χειροπούητο λευκό ύφαςμα θα πρϋπει να
τοποθετηθεύ πύςω από την εικόνα. Οι ςυμμετϋχοντεσ καλούνται ξανϊ να παύξουν την
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Αφού ακούςουμε μερικϋσ γνώμεσ προςκαλούμε ϋνα τρύτο ϊτομο να ϋρθει για να
ολοκληρώςει την εικόνα (πρόκειται για την δικό του/τησ ιδϋα, που ςκϋφτηκε).
Εξακολουθούν αυτού που κϊνουν την χειραψύα να παραμϋνουν παγωμϋνοι. Ο ϋνασ από τουσ
δύο που κϊνουν την χειραψύα καλεύται να βγει εκτόσ τησ ςκηνόσ και να μεύνει ο ϊλλοσ
παγωμϋνοσ, ασ παρατηρόςουμε την εικόνα. Μετϊ αντύςτοιχα το ύδιο γύνεται και με τον ϊλλο
ςυμμετϋχοντα. Η ιδϋα πύςω από αυτό εύναι ότι και οι δύο ςυμπληρώνουν την εικόνα μϋςα
από τισ πόζεσ ςτην ςκηνό. Ο Μπαλαντϋρ θα πει «STOP!» Σώρα θα ενοποιόςετε 2 ομϊδεσ των
3 ατόμων για να δημιουργόςετε μύα των 6. Σώρα ασ ξεκινόςει πϊλι ο διϊλογοσ ςτον οπούο
κϊθε ϊτομο με την ςειρϊ θα δημιουργεύ μύα εικόνα ώςτε μϋχρι το τϋλοσ και οι 6 να ϋχουνε
δημιουργόςει μύα εικόνα.

ερμηνεύα. Με αυτό το λευκό ύφαςμα ϊλλαξε τύποτα; Σύ γύνεται δυνατότατο, τύ αςθενεύ; Εύναι
η ερμηνεύα η ύδια;
Μετϊ τησ απαντόςεισ τησ ομϊδασ, το ύφαςμα αλλϊζει και τοποθετεύτε ϋνα μαύρο.
Επαναλαμβϊνετε την ςκόνη με το μαύρο ύφαςμα. Επαναλϊβετε τισ ύδιεσ ερωτόςεισ. Σύ
ϊλλαξε; Σύ γύνεται δυνατότατο, τύ αςθενεύ; Εύναι η ερμηνεύα η ύδια;
Σελικϊ, παρουςιϊςτε και το μπλε ύφαςμα. Επαναλϊβετε τισ ύδιεσ ερωτόςεισ. Σύ ϊλλαξε; Σύ
γύνεται δυνατότατο, τύ αςθενεύ; Εύναι η ερμηνεύα η ύδια;
Ρωτόθηκε η ομϊδα να ςκεφτεύ ποιο εύναι το αντύκτυπο των χρωμϊτων ςτην εικόνα; Σι
ςυςχετύςεισ κϊνουνε με την αλλαγό χρώματοσ; Κι αν όταν διαφορετικό ύφαςμα; Ποιο εύναι
το νόημα αυτών των χρωμϊτων για εκεύνουσ που βλϋπουν; Κι αν όταν κόκκινο; Κι αν όταν
κύτρινο…..;
Σότε ρωτόςτε εϊν θα μπορούςαν να ονομϊςουν τισ καταπιϋςεισ ςτην ςκηνό ποιεσ θα ότανε;
Γιατύ; Σότε ρωτόςτε κϊθε ςυμμετϋχοντα να ςκεφτεύ πώσ θα ότανε το επόμενο βόμα τησ
ςκηνόσ. Με το που ο Μπαλαντϋρ κτυπόςει τα χεριϊ του ο κϊθε ςυμμετϋχοντασ θα πρϋπει
να κϊνει το βόμα του ςτην ςκηνό. Ο Μπαλαντϋρ ρωτϊει τι ϊλλαξε;
Σι ϋγινε δυνατότερο, τι αςθϋνηςε; Ϋταν η ερμηνεύα η ύδια; Σότε ρωτόςτε τουσ να κϊνουν μια
εικόνα, την κύνηςη, να προςθϋςουν όχουσ ςτο χειροκρότημα και μετϊ να ρωτόςετε: Σύ
ϊλλαξε; Σι ϋγινε δυνατότερο, τι αςθϋνηςε; Εύναι ύδια η ερμηνεύα;. Ο αριθμόσ των ομϊδων
μπορεύ να διαφϋρει καθώσ επιςτρϋφουν ςτισ ομϊδεσ ςτουσ για την ανϊλυςη.
Αυτόσ ο διϊλογοσ και οι απαντόςει θα διαρκϋςουν περύπου μια ώρα. Για την λόξη τησ
ςυνεδρύασ ο Μπαλαντϋρ εξηγεύ ότι αυτό η τεχνικό εύναι θεατρικό. Οι ερωτόςεισ, οι
προβληματιςμού παρουςιϊζονται με ϋναν τρόπο ςυμπαγό, ατομικό και μϋςα από την
ςυλλογό των εικόνων. Από την αρχό διαβϊζοντασ την γλώςςα του ςώματοσ,
καταλαβαύνουμε γεγονότα τα οπούα αντιπροςωπεύουν την εικόνα. Παρϊλληλα αυτό η
εικόνα αντιπροςωπεύει μια πραγματικότητα που ςυμβαύνει ςτην πραγματικό ζωό.
Σο Θϋατρο εύναι ϋνασ καθρϋφτησ όπου η κοινωνύα μπορεύ να δει τισ απαντόςεισ ςτα
προβλόματα τησ, να αναλύουμε την κατϊςταςη που ζούμε και ψϊχνουμε τρόπουσ για να
ξεπερϊςουμε αυτό την ανεπιθύμητη κατϊςταςη. Σο θϋμα παρουςιϊζεται ςε μύα εικόνα από
ϋναν ςυμμετϋχοντα. Από την ϊλλη οι λϋξεισ μπορεύ να φϋρουν ςύγχυςη ςε θϋματα και
ϋννοιεσ παρϊ να τισ αποςαφηνύςουνε. Οι εικόνεσ μπορούν να παρουςιϊςουν ποιο ευςτοχϊ
τα πραγματικϊ ςυναιςθόματα αλλϊ ακόμη και τα υποςυνεύδητα. Επύςησ το να εργαζόμαςτε
με εικόνεσ παρϊ με λϋξεισ μπορεύ να εύναι ποιο δημοκρατικό διότι δεν μπορούν οι ϊνθρωποι
να κατηγοριοποιηθούν με την χρόςη των λϋξεων.
3.3 step

Μετϊ από ϋνα ςύντομο διϊλειμμα θα χρηςιμοποιόςουμε και το παρϊδειγμα που
ονομϊζεται Mini Forum. ασ παρουςιϊζω ϋνα παρϊδειγμα μιασ ιςτορύασ, αλλϊ θα μπορούςε
να επιλεγεύ από τισ εικόνεσ που ϋχουν όδη γύνει. Εύναι μια ιςτορύα ενόσ ατόμου που κϊθεται
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ςε ϋνα λεωφορεύο και προςπαθεύ να διαβϊςει το βιβλύο του/τησ για να δώςει τισ εξετϊςεισ
του/τησ ςόμερα. Με ϋνα καλό αποτϋλεςμα αυτό / αυτόσ θα εύναι η πρώτη ςτην οικογϋνεια
που θα μπει ςτο πανεπιςτόμιο. Ϊνα ϊτομο φτϊνει και βϊζει τη μουςικό δυνατϊ. Σησ/Σου
ζητϊει να χαμηλώςει την μουςικό αλλϊ το ϊτομο δεν θϋλει να το κϊνει. Ϊτςι προςπαθεύ να
την /τον πεύςει, αλλϊ δεν εύναι εύκολο. Με ςυνϋπεια να μην μπορεύ να διαβϊςει και το ϊλλο
ϊτομο δεν χαμόλωςε την μουςικό καθόλου. Πώσ θα το δούμε ςτην πρϊξη; Η λύςη καλεύ
δύο ϊτομα να δρϊςουν. ε ϋνα λϋει ότι αυτόσ / αυτό πρϋπει να μελετόςει για μια εξϋταςη,
ενώ περιμϋνουν για το λεωφορεύο. Ο ϊλλοσ λϋει ότι η επιθυμύα του/ τησ εύναι να ακούςει
μουςικό δυνατϊ πριν από την εύςοδο ςτο λεωφορεύο, γιατύ εκεύ δεν μπορεύ να ακούςει
δυνατϊ.
Παύζουν τουσ ρόλουσ μπροςτϊ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Μετϊ οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να
κϊνουν ανοιχτϋσ ερωτόςεισ:
Σι παρατηρόςατε; Σι θϋλουν; Αναγνωρύζουμε αυτό την κατϊςταςη ςτην καθημερινό μασ
ζωό; Μπορούμε να το αλλϊξουμε; Ϊχει κανεύσ κϊποια πρόταςη; Δώςτε την ευκαιρύα ςε
κϊποιον ϊλλο να παύξει και να αντικαταςτόςει το πρόςωπο που θϋλει να ςπουδϊςει.
Σησ/του δύνουμε θϊρροσ και δύνουμε ϋνα δυνατό χειροκρότημα όταν μπαύνει ςτη ςκηνό. Σο
θϋατρο εύναι ϋνα όπλο, με δύο θεμελιώδεισ αρχϋσ - «για να βοηθόςει τον/την ηθοποιό να
μεταμορφωθεύ ςτον πρωταγωνιςτό τησ δραματικόσ δρϊςησ και να βρει εναλλακτικϋσ
λύςεισ για αυτό την κατϊςταςη, ϋτςι ώςτε να μπορϋςει ςτη ςυνϋχεια να τισ εφαρμόςει τισ
ενϋργειεσ που ϋκανε πρόβεσ ςτην πρακτικό του θεϊτρου, ςτην πραγματικό του/τησ ζωό»
(Boal, 1995). Αφού ο ηθοποιόσ παύξει τον ρόλο ςυζητϊμε μαζύ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ
αναλύοντασ με ανοιχτϋσ ερωτόςεισ.
Ποια όταν η ιδϋα; Σι ϋχει αλλϊξει; Η πρόταςη ϋλυςε το πρόβλημα; Σι ϊλλο θα μπορούςαμε να
κϊνουμε; Αυτό εύναι ϋνα μύνι φόρουμ για να δώςει ϋνα παρϊδειγμα, ότι το κλειδύ βρύςκεται
ςτη μετατροπό των ατομικών, υποκειμενικών, εμπειριών ςε θεατρικό παρϊςταςη και
δύνουμε απαντόςεισ με τη βοόθεια των θεατρικών μεθόδων. Επικεντρώνεται πρωτύςτωσ
ςτην (εκ νϋου )παρουςύαςη, ανϊλυςη και αλλαγό των ςχϋςεων εξουςύασ, με γνώμονα τουσ
ανθρώπουσ που εύναι «ανύςχυροι» (Wrentschur & Moser, 2014).
Επειδό το θϋατρο φόρουμ παρϊγει μια αντιπροςώπευςη ενόσ πραγματικού προβλόματοσ
όπου οι καταπιεςμϋνοι και οι καταπιεςτϋσ αντιμετωπύζουν την υπερϊςπιςη των επιθυμιών
και των ενδιαφερόντων τουσ. Ψσ εκ τούτου, ζητϊμε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να χωριςτούν
ςε τϋςςερισ / πϋντε ομϊδεσ και θα πρϋπει να καταλόξουμε ςε μια ιςτορύα όπου μπορούμε να
δούμε μια καταπύεςη. Θα ϋχουν 20 λεπτϊ. Μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τισ λϋξεισ αλλϊ για
ϊλλη μια φορϊ θα τουσ υπενθυμύςετε για το τι ϋμαθαν από το θϋατρο εικόνασ.

υνεδρύα για κλεύςιμο
Κλεύςτε τη ςυνεδρύα με το Bantu και να θυμϊςτε το όνομα του καθενόσ.
Περιοριςμού:
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Κϊθε ομϊδα παρουςιϊζει ςε ϊλλουσ την δικιϊ τησ "ρόλο τησ ζωόσ - κατϊςταςη". το Flip
chart θα γρϊφονται οι καταπιϋςεισ που προϋρχονται από κϊθε ομϊδα. Επύςησ ζητόςτε τουσ
να τισ θυμούνται για το επόμενο βόμα.

Τπϊρχουν πολλϊ παιχνύδια ςτο βιβλύο του Augusto Boal, ϋτςι τα παιχνύδια, οι αςκόςεισ και
τα κεύμενα που χρηςιμοποιούνται εδώ ϋχουν ωσ ςτόχο την ενδυνϊμωςησ των μεταναςτών
και των προςφύγων. Μπορεύτε βϋβαια να χρηςιμοποιόςετε και ϊλλα παιχνύδια που να
ϋχουν ςυνοχό με τισ παραπϊνω δραςτηριότητεσ.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Augusto Boal -Theatre of the Oppressed (1979) and reeditions
Augusto Boal -Games for Actor and Non Actors 1992 and version 1998
Bárbara Santos -Raízes e Asas , 2016
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Paulo Freire -Pedagogia do Oprimido (1970) and reeditions
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Εργαλεύο #4
“Δυο Πρακτικϊ εργαςτόρια για με τεχνικϋσ από
το Σheatre of the Oppressed ”
Σι εύναι; Δυο Πρακτικϊ εργαςτόρια για με τεχνικϋσ από το Σheatre of the Oppressed Image Theatre – Οι ςυμμετϋχοντεσ θα εφαρμόςουν το Image Theatre για να εξερευνόςουν
τη μη λεκτικό εκφραςτικότητα, του ςώματοσ και του πρόςωπού, και κυρύωσ να
δημιουργόςουν ϋνα διϊλογο ςτην ςκηνό.
Forum Theatre -Οι ςυμμετϋχοντεσ θα εξαςκόςουν το Forum Theatre, ωσ ηθοποιού και
θεατϋσ. Κατϊ τησ ςυνεδρύασ θα δημιουργόςουν ςυλλογικϊ ϋνα μύνι παιχνύδι.
Διϊρκεια: 60 λεπτϊ
Τλικϊ:
Υωτοτυπικό
Υωτοτυπύεσ
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόροι
Διαδικαςύα:
Βϊζοντασ ςε πρϊξη τα βαςικϊ του ΣΟ -3ώρεσ
(Image Theatre και Forum Theatre)

Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να εργαςτούν ςε ζευγϊρια. Μεταξύ τουσ θα
αποφαςύςουν ποιοσ θα εύναι πρώτοσ. Θυμηθεύτε ότι όλοι πρϋπει να μετρϊνε από το ϋνα
μϋχρι και το τρύα. Μετρόςτε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. Μετϊ φϋρτε παρϊδειγμα,
υποδυόμενοι τον ϋνα ςυμμετϋχοντα από το ζευγϊρι. Κοιτώντασ ο ϋνασ τον ϊλλον ο 1οσ λϋει
1 ο 2οσ λϋει 2 και ο 1οσ λϋει 3. Μετϊ και ο ϊλλοσ από το ζευγϊρι λϋει το ύδιο. Εύναι μια ςειρϊ το
να μετρϊνε από το 1 μϋχρι το 3. Αφού τουσ δώςετε 3/4 λεπτϊ να προςαρμοςτούν. Σότε πεύτε
ςτο ζευγϊρι τον αριθμό 1 να τον αντικαταςτόςουν με μια φιγούρα ό κύνηςη. Δώςτε τουσ ϋνα
παρϊδειγμα. Πϊλι δώςτε τουσ 3/4 λεπτϊ για να προςαρμοςτούν. Μετϊ ζητόςτε τουσ να
αντικαταςτόςουν το 2 με ϋναν όχο. Μετϊ πϊλι από τα 3/4 λεπτϊ για τον αριθμό 3 πεύτε τουσ
πϊλι να κϊνουνε μύα φιγούρα/ κύνηςη και όχο . Θα πρϋπει να εφαρμόςουν την ϊςκηςη
τηρώντασ την ςειρϊ. το τϋλοσ αντύ να λϋνε 3, ο Α και ο Β θα πρϋπει να εργαςτούν ομαδικϊ
για να βρουν μια κύνηςη και ϋναν όχο όπου και οι δύο τουσ μπορούν να την κϊνουνε.
Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να προςπαθόςουν όλη την ϊςκηςη.
Σο νόημα του παιχνιδιού εύναι να ξεκινόςει να αναπτύςςει τισ θεατρικϋσ δεξιότητεσ, να
χρηςιμοποιόςει την φανταςύα καθώσ και εύναι ςημαντικό για να ξεκινόςει το επόμενο βόμα
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3.1. βόμα
Ξεκινόςτε με αυτό το παιχνύδι : 1,2,3 του Bradford

3.2 Step
Image Theatre
Πριν ςυνεχύςουμε με αυτό την ϊςκηςη, εύναι ςημαντικό να εξηγόςουμε ότι ο «Μπαλαντϋρ»
εύναι ο ςυντονιςτόσ κατϊ την διϊρκεια του ΣΟ. Αυτόσ εύναι εκεύ για να δημιουργεύ κενϊ ςτα
οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να μιλούν, να ςυζητούν, να ανούξει «μυαλϊ» μϋςω την
διαδικαςύα τησ ανακϊλυψησ, γνώςησ και ςκϋψησ. αν θϋςη εύναι μειονεκτικό αλλϊ μϋςα από
την μϋθοδο του ωκρϊτη, το να κϊνουμε ερωτόςεισ ενεργοποιούμε την δημιουργικό
ςκϋψη.
1 .υμπληρώςτε την εικόνα –
Ο Μπαλαντϋρ προςκαλεύ δύο ϊτομα να κϊνουν χειραψύα και να παγώςουν. Σότε ζητϊει από
τουσ ςυμμετϋχοντεσ να πούνε : Σύ βλϋπουν; Σύ πιςτεύουν ότι ςυμβαύνει;
Αφού ακούςουμε μερικϋσ γνώμεσ προςκαλούμε ϋνα τρύτο ϊτομο να ϋρθει για να
ολοκληρώςει την εικόνα (πρόκειται για την δικό του/τησ ιδϋα, που ςκϋφτηκε).
Εξακολουθούν αυτού που κϊνουν την χειραψύα να παραμϋνουν παγωμϋνοι. Ο ϋνασ από τουσ
δύο που κϊνουν την χειραψύα καλεύται να βγει εκτόσ τησ ςκηνόσ και να μεύνει ο ϊλλοσ
παγωμϋνοσ, ασ παρατηρόςουμε την εικόνα. Μετϊ αντύςτοιχα το ύδιο γύνεται και με τον ϊλλο
ςυμμετϋχοντα. Η ιδϋα πύςω από αυτό εύναι ότι και οι δύο ςυμπληρώνουν την εικόνα μϋςα
από τισ πόζεσ ςτην ςκηνό. Ο Μπαλαντϋρ θα πει «STOP!» Σώρα θα ενοποιόςετε 2 ομϊδεσ των
3 ατόμων για να δημιουργόςετε μύα των 6. Σώρα ασ ξεκινόςει πϊλι ο διϊλογοσ ςτον οπούο
κϊθε ϊτομο με την ςειρϊ θα δημιουργεύ μύα εικόνα ώςτε μϋχρι το τϋλοσ και οι 6 να ϋχουνε
δημιουργόςει μύα εικόνα.
Ο Μπαλαντϋρ θα επιλϋξει μύα ομϊδα για να απομνημονεύςει την εικόνα που δημιούργηςε. Η
ιδϋα εύναι ότι η κϊθε ομϊδα των 6 ατόμων παρουςιϊζει την εικόνα που δημιούργηςε ώςτε
μετϊ να γύνει ανϊλυςη, να εξετϊςουν τισ πιθανότητεσ και να προςπαθόςουν πλόρωσ να το
κατανοόςουν.
Μετϊ τισ απαντόςεισ τησ κϊθε ομϊδασ, ϋνα χειροπούητο λευκό ύφαςμα θα πρϋπει να
τοποθετηθεύ πύςω από την εικόνα. Οι ςυμμετϋχοντεσ καλούνται ξανϊ να παύξουν την
ερμηνεύα. Με αυτό το λευκό ύφαςμα ϊλλαξε τύποτα; Σύ γύνεται δυνατότατο, τύ αςθενεύ; Εύναι
η ερμηνεύα η ύδια;
Μετϊ τησ απαντόςεισ τησ ομϊδασ, το ύφαςμα αλλϊζει και τοποθετεύτε ϋνα μαύρο.
Επαναλαμβϊνετε την ςκόνη με το μαύρο ύφαςμα. Επαναλϊβετε τισ ύδιεσ ερωτόςεισ. Σύ
ϊλλαξε; Σύ γύνεται δυνατότατο, τύ αςθενεύ; Εύναι η ερμηνεύα η ύδια;
Σελικϊ, παρουςιϊςτε και το μπλε ύφαςμα. Επαναλϊβετε τισ ύδιεσ ερωτόςεισ. Σύ ϊλλαξε; Σύ
γύνεται δυνατότατο, τύ αςθενεύ; Εύναι η ερμηνεύα η ύδια;
Ρωτόθηκε η ομϊδα να ςκεφτεύ ποιο εύναι το αντύκτυπο των χρωμϊτων ςτην εικόνα; Σι
ςυςχετύςεισ κϊνουνε με την αλλαγό χρώματοσ; Κι αν όταν διαφορετικό ύφαςμα; Ποιο εύναι
το νόημα αυτών των χρωμϊτων για εκεύνουσ που βλϋπουν; Κι αν όταν κόκκινο; Κι αν όταν
κύτρινο…..;
Σότε ρωτόςτε εϊν θα μπορούςαν να ονομϊςουν τισ καταπιϋςεισ ςτην ςκηνό ποιεσ θα ότανε;
Γιατύ; Σότε ρωτόςτε κϊθε ςυμμετϋχοντα να ςκεφτεύ πώσ θα ότανε το επόμενο βόμα τησ
ςκηνόσ. Με το που ο Μπαλαντϋρ κτυπόςει τα χεριϊ του ο κϊθε ςυμμετϋχοντασ θα πρϋπει
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το Image Theatre. Από μωρϊ και ακόμα μικρϊ παιδιϊ δεν χρηςιμοποιούςαμε λϋξεισ, αλλϊ τισ
εικόνεσ, τισ κινόςεισ και τουσ όχουσ για να επικοινωνούμε και μεγαλώνοντασ ξεχϊςαμε πώσ
να δημιουργούμε τον διϊλογο αυτού του τύπου.

να κϊνει το βόμα του ςτην ςκηνό. Ο Μπαλαντϋρ ρωτϊει τι ϊλλαξε;
Σι ϋγινε δυνατότερο, τι εξαςθϋνηςε; Ϋταν η ερμηνεύα η ύδια;
Σότε, ζητόςτε τουσ να κϊνουν μια εικόνα, μια κύνηςη, να προςθϋςουν όχουσ ςτο
χειροκρότημα και μετϊ να ρωτόςετε: Σύ ϊλλαξε; Σι ϋγινε δυνατότερο, τι εξαςθϋνηςε; Εύναι
ύδια η ερμηνεύα;. Ο αριθμόσ των ομϊδων μπορεύ να διαφϋρει καθώσ επιςτρϋφουν ςτισ
ομϊδεσ ςτουσ για την ανϊλυςη.
Αυτόσ ο διϊλογοσ και οι απαντόςεισ θα διαρκϋςουν περύπου μια ώρα. Για την λόξη τησ
ςυνεδρύασ ο Μπαλαντϋρ εξηγεύ ότι αυτό η τεχνικό εύναι θεατρικό. Οι ερωτόςεισ, οι
προβληματιςμού παρουςιϊζονται με ϋναν τρόπο ςυμπαγό, ατομικό και μϋςα από την
ςυλλογό των εικόνων. Από την αρχό διαβϊζοντασ την γλώςςα του ςώματοσ,
καταλαβαύνουμε γεγονότα τα οπούα αντιπροςωπεύουν την εικόνα. Παρϊλληλα αυτό η
εικόνα αντιπροςωπεύει μια πραγματικότητα που ςυμβαύνει ςτην πραγματικό ζωό.
Σο Θϋατρο εύναι ϋνασ καθρϋφτησ όπου η κοινωνύα μπορεύ να δει τισ απαντόςεισ ςτα
προβλόματα τησ, να αναλύουμε την κατϊςταςη που ζούμε και ψϊχνουμε τρόπουσ για να
ξεπερϊςουμε αυτό την ανεπιθύμητη κατϊςταςη. Σο θϋμα παρουςιϊζεται ςε μύα εικόνα από
ϋναν ςυμμετϋχοντα. Από την ϊλλη οι λϋξεισ μπορεύ να φϋρουν ςύγχυςη ςε θϋματα και
ϋννοιεσ παρϊ να τισ αποςαφηνύςουνε. Οι εικόνεσ μπορούν να παρουςιϊςουν ποιο ευςτοχϊ
τα πραγματικϊ ςυναιςθόματα αλλϊ ακόμη και τα υποςυνεύδητα. Επύςησ το να εργαζόμαςτε
με εικόνεσ παρϊ με λϋξεισ μπορεύ να εύναι ποιο δημοκρατικό διότι δεν μπορούν οι ϊνθρωποι
να κατηγοριοποιηθούν με την χρόςη των λϋξεων.

Σι παρατηρόςατε; Σι θϋλουν; Αναγνωρύζουμε αυτό την κατϊςταςη ςτην καθημερινό μασ
ζωό; Μπορούμε να το αλλϊξουμε; Ϊχει κανεύσ κϊποια πρόταςη; Δώςτε την ευκαιρύα ςε
κϊποιον ϊλλο να παύξει και να αντικαταςτόςει το πρόςωπο που θϋλει να ςπουδϊςει.
Σησ/του δύνουμε θϊρροσ και δύνουμε ϋνα δυνατό χειροκρότημα όταν μπαύνει ςτη ςκηνό. Σο
θϋατρο εύναι ϋνα όπλο, με δύο θεμελιώδεισ αρχϋσ - «για να βοηθόςει τον/την ηθοποιό να
μεταμορφωθεύ ςτον πρωταγωνιςτό τησ δραματικόσ δρϊςησ και να βρει εναλλακτικϋσ
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3.3 step
Forum Theatre
Μετϊ από ϋνα ςύντομο διϊλειμμα θα χρηςιμοποιόςουμε και το παρϊδειγμα που
ονομϊζεται Mini Forum. ασ παρουςιϊζω ϋνα παρϊδειγμα μιασ ιςτορύασ, αλλϊ θα μπορούςε
να επιλεγεύ από τισ εικόνεσ που ϋχουν όδη γύνει. Εύναι μια ιςτορύα ενόσ ατόμου που κϊθεται
ςε ϋνα λεωφορεύο και προςπαθεύ να διαβϊςει το βιβλύο του/τησ για να δώςει τισ εξετϊςεισ
του/τησ ςόμερα. Με ϋνα καλό αποτϋλεςμα αυτό / αυτόσ θα εύναι η πρώτη ςτην οικογϋνεια
που θα μπει ςτο πανεπιςτόμιο. Ϊνα ϊτομο φτϊνει και βϊζει τη μουςικό δυνατϊ. Σησ/Σου
ζητϊει να χαμηλώςει την μουςικό αλλϊ το ϊτομο δεν θϋλει να το κϊνει. Ϊτςι προςπαθεύ να
την /τον πεύςει, αλλϊ δεν εύναι εύκολο. Με ςυνϋπεια να μην μπορεύ να διαβϊςει και το ϊλλο
ϊτομο δεν χαμόλωςε την μουςικό καθόλου. Πώσ θα το δούμε ςτην πρϊξη; Η λύςη καλεύ
δύο ϊτομα να δρϊςουν. ε ϋνα λϋει ότι αυτόσ / αυτό πρϋπει να μελετόςει για μια εξϋταςη,
ενώ περιμϋνουν για το λεωφορεύο. Ο ϊλλοσ λϋει ότι η επιθυμύα του/ τησ εύναι να ακούςει
μουςικό δυνατϊ πριν από την εύςοδο ςτο λεωφορεύο, γιατύ εκεύ δεν μπορεύ να ακούςει
δυνατϊ..
Παύζουν τουσ ρόλουσ μπροςτϊ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Μετϊ οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να
κϊνουν ανοιχτϋσ ερωτόςεισ:

λύςεισ για αυτό την κατϊςταςη, ϋτςι ώςτε να μπορϋςει ςτη ςυνϋχεια να τισ εφαρμόςει τισ
ενϋργειεσ που ϋκανε πρόβεσ ςτην πρακτικό του θεϊτρου, ςτην πραγματικό του/τησ ζωό»
(Boal, 1995). Αφού ο ηθοποιόσ παύξει τον ρόλο ςυζητϊμε μαζύ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ
αναλύοντασ με ανοιχτϋσ ερωτόςεισ.
Ποια όταν η ιδϋα; Σι ϋχει αλλϊξει; Η πρόταςη ϋλυςε το πρόβλημα; Σι ϊλλο θα μπορούςαμε να
κϊνουμε; Αυτό εύναι ϋνα μύνι φόρουμ για να δώςει ϋνα παρϊδειγμα, ότι το κλειδύ βρύςκεται
ςτη μετατροπό των ατομικών, υποκειμενικών, εμπειριών ςε θεατρικό παρϊςταςη και
δύνουμε απαντόςεισ με τη βοόθεια των θεατρικών μεθόδων. Επικεντρώνεται πρωτύςτωσ
ςτην (εκ νϋου )παρουςύαςη, ανϊλυςη και αλλαγό των ςχϋςεων εξουςύασ, με γνώμονα τουσ
ανθρώπουσ που εύναι «ανύςχυροι» (Wrentschur & Moser, 2014).
Επειδό το θϋατρο φόρουμ παρϊγει μια αντιπροςώπευςη ενόσ πραγματικού προβλόματοσ
όπου οι καταπιεςμϋνοι και οι καταπιεςτϋσ αντιμετωπύζουν την υπερϊςπιςη των επιθυμιών
και των ενδιαφερόντων τουσ. Ψσ εκ τούτου, ζητϊμε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να χωριςτούν
ςε τϋςςερισ / πϋντε ομϊδεσ και θα πρϋπει να καταλόξουμε ςε μια ιςτορύα όπου μπορούμε να
δούμε μια καταπύεςη. Θα ϋχουν 20 λεπτϊ. Μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τισ λϋξεισ αλλϊ για
ϊλλη μια φορϊ θα τουσ υπενθυμύςετε για το τι ϋμαθαν από το θϋατρο εικόνασ.
Κϊθε ομϊδα παρουςιϊζει ςε ϊλλουσ την δικιϊ τησ "ρόλο τησ ζωόσ - κατϊςταςη". το Flip
chart θα γρϊφονται οι καταπιϋςεισ που προϋρχονται από κϊθε ομϊδα. Επύςησ ζητόςτε τουσ
να τισ θυμούνται για το επόμενο βόμα.

υνεδρύα για κλεύςιμο
Κλεύςτε τη ςυνεδρύα με το Bantu και να θυμϊςτε το όνομα του καθενόσ.

Περιοριςμού:
Τπϊρχουν πολλϊ παιχνύδια ςτο βιβλύο του Augusto Boal, ϋτςι τα παιχνύδια, οι αςκόςεισ και
τα κεύμενα που χρηςιμοποιούνται εδώ ϋχουν ωσ ςτόχο την ενδυνϊμωςησ των μεταναςτών
και των προςφύγων. Μπορεύτε βϋβαια να χρηςιμοποιόςετε και ϊλλα παιχνύδια που να
ϋχουν ςυνοχό με τισ παραπϊνω δραςτηριότητεσ.

Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Augusto Boal -Theatre of the Oppressed (1979) and reeditions
Augusto Boal -Games for Actor and Non Actors 1992 and version 1998

Paulo Freire -Pedagogia do Oprimido (1970) and reeditions
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Bárbara Santos -Raízes e Asas , 2016

Δραςτηριότητα #1
“Columbian Hypnosis”
Σι εύναι; Μια δραςτηριότητα προθϋρμανςησ που δημιουργόθηκε από τον Augusto Boal
με τύτλο “Columbian Hypnosis”, για να επαναςυνδεθούν οι μαθητευόμενοι με τισ
ςκϋψεισ, τα ςυναιςθόματα και το ςώμα τουσ μαζύ.
Διϊκεια:
40 – 60 λεπτϊ
Τλικϊ:
Αύθουςα εκμϊθηςησ
Λευκόσ πύνακασ
Μαρκαδόροι λευκού πύνακα
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Ζητόςτε από τουσ μαθητευόμενουσ να απλωθούν ςτο χώρο και να
περπατόςουν ςε αυτόν.
Βόμα 2: Σοποθετόςτε τον εαυτό ςασ ςτη μϋςη του δωματύου. Μετϊ από μερικϊ λεπτϊ,
ζητόςτε να ςταματόςουν.
Βόμα 3: Διαιρϋςτε τουσ μαθητευόμενουσ ςε δύο ιςϊριθμεσ ομϊδεσ.
Βόμα 4: Ζητόςτε από τισ ομϊδεσ να ςταθούν η μύα απϋναντι από την ϊλλη.
Βόμα 5: Καθοδηγόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ότι το πρόςωπο ακριβώσ απϋναντι από
αυτούσ εύναι ο ςύντροφόσ τουσ.
Βόμα 6: Πεύτε ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι ο ϋνασ τουσ θα παύξει τον ρόλο του
υπνωτιςμϋνου
Βόμα 7: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να αποφαςύςουν από κοινού πούοσ θα
παύξει τον ρόλο του υπνωτιςμϋνου.
Βόμα 8: Ενημερώςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ότι ο ϊλλοσ ςύντροφοσ θα παύξει το ρόλο
του επικεφαλόσ.
Βόμα 9: Πεύτε ςτον υπνωτιςμϋνο ότι οδηγούνται απόλυτα από τον επικεφαλόσ.

Βόμα 11: Ο Επικεφαλόσ τώρα κινεύ αργϊ το χϋρι του με τον τρόπο που αιςθϊνεται.
Πϊνω, κϊτω, αριςτερϊ, δεξιϊ ό ςε οποιαδόποτε γωνύα. Ζητόςτε από τον επικεφαλόσ
να πειραματιςτούν με διαφορετικϊ επύπεδα και κινούνται γρόγορα ό αργϊ, απαλϊ και
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Βόμα 10: Πεύτε ςτον επικεφαλόσ να μετακινόςει το χϋρι του μπροςτϊ ςτον
υπνωτιςμϋνο από ςταθερό απόςταςη 30 εκατοςτών.

με τραντϊγματα, και ακόμη και να μϋνουν ακύνητοι.
Βόμα 12: Καθοδηγόςτε τα ζευγϊρια να χρηςιμοποιούν όςο το δυνατό περιςςότερο
χώρο. Αφόςτε τον επικεφαλόσ να κινηθεύ γύρω από το δωμϊτιο και ο υπνωτιςμϋνοσ
να ακολουθόςουν με διαφορετικϋσ θϋςεισ του ςώματοσ, χαλαρώνοντασ ϋτςι τισ
αρθρώςεισ.
Βόμα 13: Τπενθυμύςτε ςτουσ υπνωτιςμϋνουσ να “θυμούνται” το ςώμα τουσ.
Βόμα 14: υνεχύςτε την ϊςκηςη για 10 λεπτϊ και ςτη ςυνϋχεια instruct pairs to swap
roles.
Βόμα 15: Ζητόςτε από τα ζευγϊρια να καθύςουν και να προβληματιςτούν ςχετικϊ με
την ϊςκηςη χρηςιμοποιώντασ τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ:
Σι ςυναιςθόματα προκαλϋςει αυτό η δραςτηριότητα;
Ϋταν εύκολο αυτό που κϊνατε; Γιατύ; Γιατύ όχι;
Σι παρατηρόςατε για τον εαυτό ςασ, ενώ εύχατε τον ρόλο του επικεφαλόσ;
Πώσ αιςθανθόκατε όταν εύχατε το ρόλο του επικεφαλόσ;
Σι ςκεφτόςαςταν όταν εύχατε τον ρόλο του επικεφαλόσ;
Σι παρατηρόςατε για τον εαυτό ςασ όταν εύχατε τον ρόλο του υπνωτιςμϋνου;
Πώσ αιςθανθόκατε όταν εύχατε το ρόλο του υπνωτιςμϋνου;
Σι ςκεφτόςαςταν όταν εύχατε τον ρόλο του υπνωτιςμϋνου;
Βόμα 16: Ζητόςτε από όλα τα ζευγϊρια να μοιραςτούν κϊτι από την ςυζότηςη με την
ομϊδα.

Περιοριςμού: Αυτό η ϊςκηςη θα εύναι περιοριςμϋνη εϊν οι εκπαιδευόμενοι δεν εύναι
εξοικειωμϋνοι με τισ τεχνικϋσ του δρϊματοσ και μπορεύ να βιώςουν ντροπαλότητα.
άςωσ εύναι απαραύτητο για τον εκπαιδευτό να διαμορφώςει τισ επιθυμητϋσ ενϋργειεσ
για να μεγιςτοποιόςει το όφελοσ αυτόσ τησ δραςτηριότητασ. Η ϊςκηςη αυτό θα
περιοριςτεύ επύςησ εϊν οι εκπαιδευόμενοι δεν τηρόςουν την απόςταςη των 30
εκατοςτών όταν εύναι επικεφαλόσ και ύςωσ ςυνιςτούν παραβύαςη του προςωπικού
χώρου για κϊποιουσ εκπαιδευόμενουσ, αν αυτό αγνοηθεύ. Αυτό μπορεύ να μετριαςτεύ
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Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Ο εκπαιδευόμενοσ εξοικειώνετε με την δραςτηριότητα “Colombian Hypnosis”
τουAugusto Boal. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να περιγρϊψει πωσ εύναι να ςυμμετϊςχει
ςτην προαναφερόμενη δραςτηριότητα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
προβληματιςτούν ςχετικϊ με την ςυμμετοχό τουσ ςτην δραςτηριότητα και ςτουσ δύο
ρόλουσ, ωσ επικεφαλόσ και ωσ υπνωτιςμϋνοσ. Ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να μοιραςτεύ
την εμπειρύα του με μια μαθηςιακό ομϊδα και να αξιολογόςει τισ αντιδρϊςεισ τουσ
ςτην δραςτηριότητα.

Δραςτηριότητα #2
“The Living Newspaper”
εϊν οι εκπαιδευόμενοι θυμούνται το όριο του χώρου καθ' όλη τη διϊρκεια τησ
ϊςκηςησ.
Πόροι/Αναφορϋσ:
Προςαρμοςμϋνεσ από
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
(ςελύδεσ 22-24)
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Σι εύναι? Μια δραςτηριότητα θεϊτρου με τύτλο “The Living Newspaper” η οπούα
διερευνϊ την λεπτό προετοιμαςύα των καθημερινών ειδόςεων και τισ επιπτώςεισ που
ϋχουν ςτουσ αναγνώςτεσ. Η δραςτηριότητα αυτό βαςύζεται ςε ϋνα πραγματικό
φαινόμενο τησ Ζωντανόσ Εφημερύδασ που ξεκύνηςε τη δεκαετύα του 1930 και
χρηςιμοποιόθηκε για τη διϊδοςη ειδόςεων ςτουσ ανθρώπουσ που δεν μπορούςαν να
διαβϊςουν και να γρϊψουν..
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Διϊρκεια:
60 -90 λεπτϊ
Τλικϊ:
Υωτοτυπύεσ μιασ ςειρϊσ εφημερύδων (4) ςχετικϊ με τουσ πρόςφυγεσ και τουσ
αιτούντεσ ϊςυλο.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1: Σοποθετόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των 4.
Βόμα 2: Γρϊψτε τα παρακϊτω ςτον λευκό πύνακα.





Από που προϋρχονται οι ειδόςεισ;
Ποιοσ αποφαςύζεισ τι ειδόςεισ θα εκδοθούν;
Ποιοσ γρϊφει τα ϊρθρα και από ποια προοπτικό εξουςύασ;
Οι ϊνθρωποι που γρϊφονται ϋχουν την ευκαιρύα να πουν εϊν η προοπτικό που
δύνεται ςτην εφημερύδα εύναι ςωςτό;

Βόμα 3: Ενθαρρύνετε τουσ ςυμμετϋχοντεσ να κρατόςουν ςημειώςεισ για κϊθε
ερώτηςη.
Βόμα 4: Ζητόςτε από ϋναν εκπαιδευόμενο από κϊθε ομϊδα να κρατϊει ςημειώςεισ
από τη ςυζότηςό τουσ.
Βόμα 5: Δώςτε ςε κϊθε εκπαιδευόμενο μια ιςτορύα για τουσ πρόςφυγεσ και / ό τουσ
αιτούντεσ ϊςυλο για να διαβϊςει.
Βόμα 6: Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να δώςουν μια επιςκόπηςη του ϊρθρου
ςχετικϊ με τουσ πρόςφυγεσ ό / και τουσ αιτούντεσ ϊςυλο που διαβϊζουν ςτα υπόλοιπα
μϋλη τησ ομϊδασ και να ζητόςουν να δώςουν μια ςύντομη κριτικό για το υλικό.

Step 8: Σώρα δώςτε οδηγύεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ότι πρόκειται να εφαρμόςουν την
ιςτορύα που βρόκαν πιο επιτακτικό από τισ ςυζητόςεισ τουσ ωσ ςύνολο ό εν μϋρει.
Μπορούν να επιλϋξουν τη χρόςη διαλόγων ό απλϊ μύμηςησ.
Βόμα 9: Μην επιτρϋπετε πϊρα πολλό ςυζότηςη, αντύθετα διακριτικϊ πιϋςτε τουσ
εκπαιδευόμενουσ να ξεκινόςουν να δοκιμϊζουν τισ ιςτορύεσ τουσ.
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Βόμα 7: Γρϊψτε τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ ςτο λευκό πύνακα για να καθοδηγόςετε τον
εκπαιδευόμενο ςτην κριτικό του. Σο ϊρθρο όταν ενδιαφϋρον; Πώσ εκπροςωπούνταν
οι πρόςφυγεσ ό / και οι αιτούντεσ ϊςυλο; Ϋταν το ϊρθρο η προκατειλημμϋνο και αν ναι
ςε ποιον;

Βόμα 10: Μετϊ από 10 ϋωσ 15 λεπτϊ, καλϋςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να παρουςιϊςουν
την εκτϋλεςό τουσ.
Βόμα 11: Ορύςτε μια περιοχό ςτο χώρο ωσ ςκηνό. Αφόςτε τισ ομϊδεσ να παρουςιϊςουν
μύα προσ μύα.
Βόμα 12: Μετϊ από τισ παρουςιϊςεισ, επικροτόςτε την προςπϊθειϊ τουσ.
Βόμα 13: Σώρα ςτρϋψτε την προςοχό ςασ ςτο ακροατόριο και ρωτόςτε ποια ιδϋα
εςτιϊζει η ομϊδα που εκτελεύ.
Βόμα 14: Σώρα καλϋςτε την ομϊδα να εξηγόςει την επιλογό τησ αφόγηςησ.
Βόμα 15: Σώρα επιςτρϋψτε τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτην αρχικό τουσ ομϊδα των 4 για
να αναλογιςτούν την εμπειρύα τουσ.
Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα:
Μϋςα από την τεχνικό του Theatre of the Oppressed Forum , Living Newspaper οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξετϊςουν και να ςυζητόςουν πώσ απεικονύζονται οι
πρόςφυγεσ και οι αιτούντεσ ϊςυλο με την αναφορϊ των εφημερύδων. Ο
εκπαιδευόμενοσ εύναι εξοικειωμϋνοσ πωσ να εκδώςει μια εφημερύδα για τουσ
πρόςφυγεσ και τουσ αιτούντεσ ϊςυλο μϋςω τησ τεχνικόσ Forum Theatre Living Journal.
Ο εκπαιδευόμενοσ αντικατοπτρύζει την εφαρμογό του ζωντανού ημερολογύου και ο
εκπαιδευόμενοσ γνωρύζει μια ςειρϊ αντιλόψεων ςχετικϊ με τη θϋςπιςό τουσ μϋςω
ςυμμετοχόσ ςε μια ταξικό ςυζότηςη που τον προκϊλεςε.
Περιοριςμού: Αυτό η δραςτηριότητα θα περιοριςτεύ εϊν οι εκπαιδευόμενοι δεν εύναι ςε
θϋςη να καταλόξουν ςε ςυμφωνύα ςχετικϊ με την ιςτορύα που πρϋπει να τεθεύ ςε
εφαρμογό. Παρακολουθόςτε ςτενϊ τουσ εκπαιδευόμενουσ για να αποτρϋψετε κϊτι
τϋτοιο και καθοδηγόςτε τουσ εκπαιδευόμενουσ να επιλϋξουν μια ενιαύα ιςτορύα
διαφορετικϊ η ϊςκηςη θα αποτύχει να εύναι αποτελεςματικό. Η δύωξη του κϊθε
εκπαιδευόμενου ςχετικϊ με τη λειτουργικότητα τησ βιομηχανύασ ειδηςεογραφικών
μϋςων θα επηρεϊςει αυτό το εγχεύρημα και οι εκπαιδευόμενοι που κατεβαύνουν ςε
ϋντονεσ ςυζητόςεισ θα πρϋπει να κατευθύνονται ϊμεςα ςτην δραςτηριότητα ό η
εμπειρύα τουσ θα εύναι περιοριςμϋνη.
Πηγϋσ/Αναφορϋσ:
Προςαρμοςμϋνεσ από
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https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
(ςελύδεσ 50-51)
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Δραςτηριότητα#3
“De- mechanization on mind and body, creativity
& freedom”
Σι εύναι;

Αυτό η ϊςκηςη δεν θα λειτουργόςει μόνο την αποςχιςτοπούηςη του νου, του
ςώματοσ, αλλϊ επύςησ θα επιτρϋψει τη δημιουργικότητα και θα ενιςχύςει την
ελευθερύα να δημιουργόςουμε καλλιτεχνικϊ χρηςιμοποιώντασ το ςώμα και τουσ
όχουσ του ςώματόσ μασ.
Διαδικαςύα:
Βόμα 1:

Ο “Σζόκερ” ζητϊ από κϊθε ςυμμετϋχοντα να ςκεφτεύ 5 κινόςεισ από την
καθημερινό ρουτύνα. τη ςυνϋχεια, ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να κϊνουν
αυτϋσ τισ 5 κινόςεισ ςτη δικό τουσ θϋςη. Δώςτε χρόνο ςτον καθϋνα να
απομνημονεύςει την ακολουθύα αυτών των 5 κινόςεων.
Σο δεύτερο ςτϊδιο τησ ϊςκηςησ εύναι να προβϊλλουν τισ καθημερινϋσ κινόςεισ
τουσ και να ειςϊγουν ϋναν όχο ςε κϊθε μύα από αυτϋσ τισ 5 κινόςεισ. τη ςυνϋχεια
τουσ ζητϊει να βϊλουν ϋναν όχο ςε αυτϋσ τισ κινόςεισ. Όταν ο καθϋνασ ϋχει
επιλϋξει και εκτελϋςει τισ κινόςεισ και τουσ όχουσ, καλούνται να ςυμμετϊςχουν ςε
ομϊδεσ των 5. ε μια ομϊδα των 5, θα πρϋπει να επιλϋξουν και πϊλι 10 κινόςεισ και
όχουσ από το ςύνολο των 25 κινόςεων και όχων. Μετϊ την επιλογό και την
πρόβα, θα πρϋπει να παρουςιϊςουν ςτουσ ϊλλουσ ςυμμετϋχοντεσ όμωσ με
οριςμϋνουσ ειδικούσ κανόνεσ.

την πρώτη παρουςύαςη / απόδοςη, η ομϊδα θα κϊνει την παρουςύαςό τησ όπωσ
προετοιμϊςτηκε και η προηγούμενη που θα επιλεγεύ θα παρακολουθόςει την
παρουςύαςη. Μετϊ την παρουςύαςη, η ομϊδα που παρακολουθεύ ϋχει χρόνο να
πϊρει ςημειώςεισ για το πώσ αιςθϊνθηκαν / πώσ αντιλόφθηκαν τη χορογραφύα
που παρουςιϊςτηκε. Με βϊςη τισ ςημειώςεισ που ϋχουν ληφθεύ, όλα τα ςτοιχεύα
θα πρϋπει να δημιουργόςουν ϋνα κεύμενο, το οπούο θα μπορούςε να εύναι μια
αφόγηςη, μια ιςτορύα ό ϋνα τραγούδι. Όλεσ οι ομϊδεσ παρουςιϊζουν και όλεσ οι
ομϊδεσ παρατηρούν.
τη δεύτερη παρϊςταςη / παρουςύαςη, η ομϊδα παρουςιϊζει μόνο με κινόςεισ. Ο
όχοσ γύνεται από το κεύμενο, την ιςτορύα, το τραγούδι, την αφόγηςη τησ
παρατόρηςησ ομϊδασ.
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- Εξηγεύςτε ότι θα υπϊρξουν 3 παρουςιϊςεισ από κϊθε ομϊδα, με κϊποιεσ παραλλαγϋσ.

Η τελευταύα τρύτη φϊςη γύνεται με τουσ ηθοποιούσ που προςαρμόζονται ςτο
ποιητικό κεύμενο, την αφόγηςη, την ιςτορύα ό το τραγούδι.
Αφού όλοι τελειώςουν την παρουςύαςό τουσ οι ςυμμετϋχοντεσ ςχολιϊζουν τη
χορογραφύα, αυτό που εύδαν, κοινϊ και ξεχωριςτϊ ςημεύα.
Πρόταςη
Ομϊδα 1 να παρατηρεύ την ομϊδα 2
Ομϊδα 2 να παρατηρεύ την ομϊδα 1
Ομϊδα 3 να παρατηρεύ την ομϊδα 4
Ομϊδα 4 να παρατηρεύ την ομϊδα 3
ημεύωςη: Η ϊςκηςη ϋγινε με το ςκεπτικό μιασ ομϊδασ των πϋντε, αλλϊ μπορεύ να
προςαρμοςτεύ ςτον αριθμό που υπϊρχει ςτην εκπαύδευςη.
Βόμα 2:

Η ϊςκηςη τησ προγονικότητασ
Η ϊςκηςη “Η καταγωγό” εύναι μια προςαρμογό που χρηςιμοποιόθηκε με τισ
ομϊδεσ τησ GTO LX τησ Λιςαβόνασ από το 2013, μετϊ από ϋνα εργαςτόριο
Madalenas (Theatre of the Oppressed form women) που διευκόλυνε η Bárbara Santos ςτη

Ο “τζόκερ” εξηγεύ ςτην ομϊδα ότι μαζύ (ςυλλογικϊ) θα χτύςουμε τον παγκόςμιο
χϊρτη. Αυτό ςημαύνει ότι μαζύ θα πρϋπει να ορύςετε τον τόπο τησ κϊθε ηπεύρου.
Ρωτόςτε διαλεκτικϋσ ερωτόςεισ: Πού εύναι η θϋςη τησ Ευρώπησ για αυτό την
ομϊδα ςε αυτό το διϊςτημα; Με την απϊντηςη των ςυμμετεχόντων, ρωτόςτε εϊν
ςυμφωνούν με τον τόπο. Όταν η ομϊδα ϋχει όδη αποφαςύςει για τον τόπο τησ
Ευρώπησ, ζητόςτε από όλουσ να εγκαταλεύψουν τη θϋςη τουσ και να
κατευθυνθούν προσ τον τόπο τησ Ευρώπη που επϋλεξε η ομϊδα. Ο “Σζόκερ” ζητϊ
από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να επιςτρϋψουν ςτην ϋδρα τουσ και να επιλϋξουν πού
εύναι ο τόποσ τησ Αφρικόσ ςτο χώρο. Σο ύδιο ερώτημα μϋχρι να επιλεγεύ ο τόποσ.
Αφού η ομϊδα λϊβει μια απόφαςη, ζητϊμε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να
κατευθυνθούν προσ την Αφρικό και ςτη ςυνϋχεια προσ την Ευρώπη. Σα ύδια
ερωτόματα επαναλαμβϊνονται για την Αςύα, την Αμερικό και την Ψκεανύα, μϋχρι
να ϋχουμε τη θϋςη τησ Ευρώπησ, τησ Αφρικόσ, τησ Αςύασ, τησ Αμερικόσ και τησ
Ψκεανύασ. ε μια τελευταύα απομνημόνευςη του τόπου, ο “τζόκερ” τουσ ζητϊ να
μετακινηθούν από το ϋνα μϋροσ ςτο ϊλλο.
Βόμα 3:

Εργαλειοθήκη του προγράμματος GO UP

Page 116

Λιςαβόνα το 2011. Πρόθεςη αυτόσ τησ ϊςκηςησ εύναι να οικοδομόςουμε μια ταυτότητα
τησ ομϊδασ. Αν πρόκειται για την ενδυνϊμωςη των μεταναςτών και των προςφύγων,
εύναι ςημαντικό να οικοδομόςουμε την ιςτορύα μασ ςε κϊθε εργαςύα εντόσ του TO.

Ο “Σζόκερ” τελειώνει την ϊςκηςη λϋγοντασ πωσ τώρα που υπϊρχει ο χϊρτησ τησ
ομϊδασ, ο καθϋνασ θα πρϋπει να μετακινηθεύ ανϊλογα με τισ παρακϊτω ερωτόςεισ:

-

Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου γενηθόκαμε,
Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου μϋνουμε,
Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου γεννόθηκε η μητϋρα μασ,
Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου γεννόθηκε ο πατϋρασ μασ,
Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου γεννόθηκε η γιαγιϊ μασ,
Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου γεννόθηκε ο παππούσ μασ
Ασ πϊμε ςτον τόπο όπου ϋχουμε την εθνικότητϊ μασ (όταν ϋνασ ςυμμετϋχων ϋχει
περιςςότερεσ από μύα εθνικότητεσ που επιλϋγει αυτό που χρηςιμοποιεύ αυτό τη
ςτιγμό).

Με κϊθε ερώτηςη ςιωπηλϊ, οι ςυμμετϋχοντεσ θα τοποθετηθούν ςτην ανϊλογη
όπειρο. Μετϊ, τουσ επιτρϋπεται να κοιτϊξουν γύρω για να δουν ποιοσ εύναι από
τον ύδιο τόπο, ό από διαφορετικό μϋροσ.
Μετϊ την ϊςκηςη ο “Σζόκερ” ρωτϊει ξανϊ την ομϊδα.

-

Από που εύναι οι περιςςότεροι;
Τπόρχαν ϊνθρωποι που μετακινόθηκαν από μύα όπειρο ςε μύα ϊλλη;
Τπϊρχουν ϊνθρωποι με παρόμοια ό διαφορετικό καταγωγό;
Από αυτό που χτύςαμε και εύδαμε τι μπορούμε να καταλόξουμε ςε αυτό την ομϊδα;

Βόμα 4:
Δόλωςη ταυτότητασ

Με βϊςη τισ προηγούμενεσ αςκόςεισ καλούμε κϊθε ςυμμετϋχοντα να
δημιουργόςει ϋνα πρεπτικό κεύμενο, ϋνα τραγούδι που δηλώνει την ταυτότητϊ
του, ονειρεύεται ωσ πρόςφυγασ, μετανϊςτη, αιτούντα ϊςυλο. Δεν χρειϊζεται να
βϊλει ϋνα όνομα.
Όλα τα κεύμενα ό τραγούδια θα τοποθετηθούν ςε ϋνα πλαύςιο (να εύςτε
ελεύθεροι να δημιουργόςετε το τεύχοσ τησ ϋκθεςόσ ςασ) ϋτςι ώςτε όλοι να το
βλϋπουν.
Βόμα 5:

Σο Newspaper theater μπορεύ να γύνει με διαφορετικϋσ τεχνικϋσ (9), με ςτόχο την ϋρευνα
ςτα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ. Μπορεύ να εύναι μια απλό ανϊγνωςη των ειδόςεων ςτο
κοινό, μια δραματοποιημϋνη ανϊγνωςη, μια διαςταυρούμενη ειδηςεογραφύα, ϋνα
διαφημιςτικό τραγούδι, μια ςυμπληρωματικό ανϊγνωςη, ϋνα κεύμενο εκτόσ πλαιςύου,
μια παρϊλληλη δρϊςη, μια ρυθμικό ανϊγνωςη ό μια δραματοπούηςη.
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-Newspaper theatre -

Για αυτό το ϋργο θεωρεύται ότι θα εύναι ςκόπιμο να επιλϋγονται καθημερινϋσ
εφημερύδεσ, μερικϋσ πολιτικϋσ ομιλύεσ για το τρϋχον θϋμα ό ακόμη και ςχετικϋσ
ειδόςεισ ςτο διαδύκτυο.
Η διαύρεςη ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ θα επιτρϋψει διαφορετικϋσ τεχνικϋσ
προςεγγύςεισ που δεύχνουν τον πλούτο τησ εξερεύνηςησ του θϋματοσ πριν από
ϋνα θϋατρο Υόρουμ. Ο “τζόκερ” διαιρεύ την ομϊδα ςε 4/5 ομϊδεσ. Κϊθε ομϊδα θα
ϋχει διαφορετικϊ υλικϊ εξερεύνηςησ. Μια ομϊδα, για παρϊδειγμα, κρατϊει τισ
ημερόςιεσ εφημερύδεσ, μια ϊλλη ομϊδα με πολιτικϋσ ομιλύεσ, μια ϊλλη ομϊδα με
θεματικϋσ εικόνεσ. μια ϊλλη ομϊδα με διαφημύςεισ και αν υπϊρχει ϋνα πϋμπτο με
ειδόςεισ ςτο διαδύκτυο.
Διανομό εργαςιών
1. Εξερευνώντασ καθημερινϋσ εφημερύδεσ. - Η ομϊδα πρϋπει να κοιτϊζει τισ ςελύδεσ και να
βλϋπει τισ ειδόςεισ που αλληλοςυμπληρώνονται, δύνει ϋνα αντύθετο όραμα, Σι τουσ
εντυπωςιϊζει, τι λϋγεται και τι δεν λϋγεται ςτισ ειδόςεισ, αλλϊ μπορεύ κανεύσ να το
αντιληφθεύ. Βϊςει αυτού του προβληματιςμού, θα πρϋπει να ςυνθϋςουν ϋνα
δημοςιογραφικό κεύμενο για να διαβϊςουν ωσ ςχολιαςτόσ τηλεοπτικού ρεπόρτερ /
αθλητικό ρεπόρτερ για ϊλλουσ. Αν υπϊρχουν αρκετού ϊνθρωποι, μπορεύ να υπϊρχουν
δύο ομϊδεσ με εφημερύδεσ. Σο δεύτερο θα κϊνει ϋνα παιχνύδι ρόλων ενόσ επιλεγμϋνου
ϊρθρου και μπορεύ να διαςχύςει με ϊλλουσ.
2. Η δεύτερη ομϊδα που παύρνει τισ πολιτικϋσ ομιλύεσ θα τισ διαβϊςει και ςτη ςυνϋχεια θα
επιλϋξει αν θα κϊνει όλεσ ό κϊποια ρυθμικό ανϊγνωςη των ομιλιών. Μπορούν να
προςτεθούν κινόςεισ. Μια εξϋλιξη εύναι να επιλϋξετε 2/3 επαναληπτικϋσ λϋξεισ που εύναι
οι ύδιεσ ςτισ ομιλύεσ.
3. Μια ομϊδα που θα αναλύςει τισ εικόνεσ του θϋματοσ θα δει τι αντιπροςωπεύει, τι
μεταδύδουν, τι λϋνε, τι εύναι και δεν υπϊρχει και ποιεσ ϊλλεσ εικόνεσ θα μπορούςαν να
εύναι. Η ομϊδα θα δημιουργόςει ϋνα τραγούδι που θα μπορούςε να απεικονύςει αυτϋσ τισ
εικόνεσ ςύμφωνα με τον προβληματιςμό που ϋγινε.

5. Η ομϊδα ειδόςεων ςτο Internet θα αναλύςει τι λϋγεται, ποιοσ ανταποκρύνεται, τι
ςυμβϊλλει θετικϊ ςτο θϋμα και τι ςυμβϊλλει αρνητικϊ ςτο θϋμα. Επιλϋγουν 5/6 πιο
ςημαντικϋσ λϋξεισ. Αυτϋσ οι λϋξεισ θα ειπωθούν με διαφορετικούσ ρυθμούσ. ε αυτϊ τα
λόγια μπορούν να προςτεθούν χειρονομύεσ / κινόςεισ. Μπορεύτε ακόμη να δημιουργόςετε
μια χορογραφύα μαζύ τουσ.

Κϊθε ομϊδα παρουςιϊζει το ϋργο τουσ ςε ϊλλουσ. Ιδιαύτερη προςοχό θα πρϋπει να
δοθεύ ςτην ενύςχυςη τησ ςημαντικόσ κρύςιμησ πτυχόσ του θεϊτρου των
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4. Η τϋταρτη ομϊδα που εργϊζεται ςτισ διαφημύςεισ θα τισ αναλύςει και θα δούμε αν
μιλούν / γρϊφουν για αρνητικϋσ ό θετικϋσ πτυχϋσ ςχετικϊ με το θϋμα. Εϊν η διαφόμιςη
επαινεύ ό υποτιμϊ το θϋμα. Και η ομϊδα με βϊςη τη ςυζότηςη δημιουργεύ μια
διαφορετικό ανακούνωςη / προςθόκη που εξυπηρετεύ τουσ ςκοπούσ του θϋματοσ.

εφημερύδων.
Πόροι/Αναφορϋσ:

Προςαρμοςμϋνη και εμπνευςμϋνη από
GTO LX Lisbon community groups since 2013, after a Madalenas Workshop(Theater of the
Oppressed form women) facilitated by Bárbara Santos in Lisboa in 2011
Bárbara Santos, 2012-2015 training TOgether qualification Program Bárbara Santos -Raízes e
Asas , 2016(ςελύδα 70)

Βόμα 6:
Αόρατο θϋατρο
Σο Αόρατο θϋατρο εύναι ϋνασ από τουσ κλϊδουσ ςτο δϋντρο του Θεϊτρου των
Καταπιεςμϋνων. Εύναι θϋατρο. Ϊνα ςενϊριο δημιουργόθηκε για μια πραγματικό
κατϊςταςη προκειμϋνου να αποκαλυφθεύ (να γύνει ορατό) ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρόβλημα
ςτην πραγματικό ζωό. Εξηγόςτε ςτην ομϊδα ότι μια πρακτικό ϊςκηςη δεν θα
διοργανωθεύ αλλϊ ότι εύναι ςημαντικό να το αναφϋρετε και να το ϋχετε ωσ ςημεύο
αναφορϊσ αν κϊποιοσ θα όθελε να το εξερευνόςει ςτο μϋλλον.

Με αυτό το παρϊδειγμα μπορούμε να δούμε ότι το αόρατο θϋατρο δεν
αποκαλύπτει ςτο παρόν ότι εύναι θϋατρο. Ψςτόςο, ςτον τόπο όπου αςκεύται,
δημιουργεύται μια αλλαγό. Και η ομϊδα που δημιουργεύ τη ςκηνό, μελετϊ επύςησ
την κατϊςταςη και τισ πρόβεσ για την παρϋμβαςη. Μια πιθανότητα εϊν κϊποιοσ
που εργϊζεται ςτον τομϋα των προςφύγων, των αιτούντων ϊςυλο και των
μεταναςτών εύναι να διερευνόςουν το διεθνϋσ δύκαιο που δηλώνει: Ϊνασ
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Σο πιο γνωςτό παρϊδειγμα προϋρχεται από το παρϊδειγμα που περιγρϊφει ο
Boal κατϊ την εξορύα του ςτην Αργεντινό. (88, Santos, Barbara Teatro do Oprimido,
2016). Λϋγεται ότι εκεύνη την εποχό, ϋνασ από τουσ νόμουσ αναφϋρει ότι κανϋνασ
πολύτησ τησ Αργεντινόσ δεν θα μπορούςε να πεινϊςει. Σο φαγητό όταν αρκετό για
να αποδεύξει ότι όταν πολύτησ τησ Αργεντινόσ και ότι θα εύχε δικαύωμα ςε φαγητό,
εφόςον δεν ϋτρωγε επιδόρπιο ούτε ϋπινε αλκοόλ. Η ςκηνό δημιουργόθηκε με τη
δρϊςη ενόσ ηθοποιού που κϊθεται ςε ϋνα εςτιατόριο ζητώντασ ϋνα πιϊτο που
αναφϋρεται ςτο μενού, αλλϊ ρητϊ λϋγοντασ ότι δεν όθελε ποτό ό επιδόρπιο.
Μετϊ από το φαγητό, όταν παρουςύαςαν το νομοςχϋδιο, παρουςύαςε την
ταυτότητα για να αποδεύξει την εθνικότητϊ του ιςχυριζόμενοσ ότι λιμοκτονεύ. Ο
ςκοπόσ μιασ ςυζότηςησ ςχετικϊ με το εϊν εύχε ό όχι δικαύωμα να φϊει ϋγινε από
τουσ πελϊτεσ που υποςτόριζαν τη δρϊςη του και ϊλλοι τον επικρύνουν. Όταν
κϊλεςαν την αςτυνομύα, ϋνασ από τουσ ϊλλουσ ηθοποιούσ του πλόρωςε το
λογαριαςμό του.

πρόςφυγασ ϋχει το δικαύωμα να αναζητόςει καταφύγιο ςε ϋνα αςφαλϋσ μϋροσ,
ςύμφωνα με τη ύμβαςη του 1951 και το 1967 Πρωτόκολλο τησ ACNUR, θα
μπορούςε να αποτελϋςει καλό παρϊδειγμα ςτισ χώρεσ που φιλοξενούν
πρόςφυγεσ για μια καθημερινό κατϊςταςη.

ΤΝΕΔΡΙΑ 3 -Θϋατρο Υόρουμ-Παρουςύαςη και αξιολόγηςη 3 ΩΡΕ

Ϊχουντασ αυτό την κατϊςταςη οι ςυμμετϋχοντεσ, θα πρϋπει να ςυγκεντρώςετε
δεδομϋνα μϋςα από τισ αςκόςεισ ςκηνϋσ, την θεματικό και να δημιουργόςετε ϋνα
ϋργο.
Βόμα 1: Δημιουοργώντασ ϋνα Ϊργο βαςιςμϋνο ςτο Dramaturgic
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Ασ θυμηθούμε ότι το Forum Theatre εύναι ϋνα εύδοσ αγώνα ό παιχνιδιού, ωσ εκ
τούτου ϋχει τουσ κανόνεσ του. Μπορούν να τροποποιηθούν, αλλϊ θα υπϊρχουν
πϊντα ϋτςι ώςτε να μπορούν όλοι να ςυμμετϋχουν και να ςυμμετϋχουν ςτην
γόνιμη ςυζότηςη που θα δημιουργηθεύ. Οι κανόνεσ του Θϋατρο Υόρουμ
ανακαλύφθηκαν και δεν εφευρϋθηκαν. Σο Θϋατρο Υόρουμ ςπϊει το εμπόδιο
μεταξύ ςκηνόσ και ακροατηρύου. Σο εμπόδιο αυτό καταςτρϋφεται και ο διϊλογοσ
υλοποιεύται. Καταρτύζεται ϋνα ςενϊριο βαςιςμϋνο ςε πραγματικϊ γεγονότα, κατϊ
το οπούο οι καταπιεςμϋνοι και καταπιεςτικού χαρακτόρεσ αντικρούουν ςαφώσ
και αντικειμενικϊ την υπερϊςπιςη των επιθυμιών και των ςυμφερόντων τουσ. ε
αυτόν την αντιπαρϊθεςη, οι καταπιεςμϋνοι αποτυγχϊνουν και το κοινό
ενθαρρύνεται από τον "τζόκερ” (ο διευκολυντόσ του Θεϊτρου των
Καταπιεςμϋνων) να προχωρόςει, αντικαθιςτώντασ τον πρωταγωνιςτό τησ
δρϊςησ (τουσ καταπιεςμϋνουσ) και βρύςκοντασ εναλλακτικϋσ λύςεισ ςτο
πρόβλημα που παρουςιϊζεται ςτη ςκηνό . Κϊτω υπϊρχει μια δραματουργύα του
θεϊτρου, η οπούα καθορύζει τουσ κανόνεσ για τον τρόπο με τον οπούο θα
δημιουργηθεύ η θεατρικό πρόταςη ενόσ πραγματικού προβλόματοσ. Δεν πρϋπει
να ξεχνϊμε ότι το Θϋατρο των Καταπιεςμϋνων εύναι η τϋχνη και η πολιτικό.
Πρόκειται για μια μϋθοδο όπου ο καταπιεςμϋνοσ αγωνύζεται για αυτονομύα και
χειραφϋτηςη, για την κατϊκτηςη των δικαιωμϊτων και τησ δικαιοςύνησ. Αυτό
εύναι όπου το θϋατρο του Oppressed διαφϋρει από ϊλλεσ τεχνικϋσ, θεατρικϋσ
μεθόδουσ. Προτύθεται να εύναι πρϊξη. Αυτόσ εύναι ο λόγοσ για τον οπούο η
κατϊςταςη τησ καταπύεςησ που πρϋπει να μεταςχηματιςτεύ πρϋπει να εύναι
παρούςα ςτουσ ϊλλουσ ωσ ϋνα φόρουμ για την εξεύρεςη προτϊςεων για
μεταςχηματιςμό, αγώνα, μϋςω του θεϊτρου του διαλόγου. Τπϊρχει μια εγγενόσ
πολιτικό θϋςη. Αυτό δεν ςημαύνει ότι τα παιχνύδια / αςκόςεισ δεν μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν μεμονωμϋνα ό ςε ϊλλεσ δραςτηριότητεσ, αλλϊ γνωρύζουμε ότι
χωρύσ αυτό τη διπλό δρϊςη τησ τϋχνησ και τησ πολιτικόσ δεν μιλϊμε για το θϋατρο
των Καταπιεςμϋνων.

Η δραματουργύα πρϋπει να περιλαμβϊνει το κοινωνικό πλαύςιο, τουσ
καταπιεςμϋνουσ, τουσ καταπιεςτϋσ, τουσ ςυμμϊχουσ των καταπιεςμϋνων και
τουσ καταπιεςτϋσ, την αντιπαραγωγικό προετοιμαςύα, τη ςτρατηγικό των
καταπιεςμϋνων, τη ςύγκρουςη / ερώτηςη (ςτο ΣΟ χρηςιμοποιούμε το όνομα
Κινϋζικεσ κρύςεισ και τϋλοσ το φόρουμ).Οι αςκόςεισ τησ ομϊδασ που
δημιουργούνται μεταξύ αυτών των ωρών πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν, να
προςαρμοςτούν, να αναδημιουργηθούν ϋτςι ώςτε να ταιριϊζουν ςτη
δραματουργύα, αλλϊ πιο ςημαντικό εύναι όλη η ςυζότηςη και η επιθυμύα των
ςυμμετεχόντων.
Φωρύςτε την ομϊδα ςε 3 ό 4. Κϊθε ϋνασ πρϋπει να ϋρχεται με μια πρόταςη να
παρουςιαςτεύ ςε ϋνα ακροατόριο με βϊςη το ϋργο που ϋχει όδη γύνει. Δώςτε ςε
κϊθε ομϊδα 20 λεπτϊ για να την προετοιμϊςετε. Μετϊ την προετοιμαςύα κϊθε
ομϊδασ που παρουςιϊζεται ςτουσ ϊλλουσ. Ζητϊμε από την ομϊδα ποια καταπύεςη
εμφανύςτηκε περιςςότερο ςε αυτϋσ τισ 3 ό 4 προτϊςεισ; Σι βλϋπουμε ότι
επαναλόφθηκε ωσ επύ το πλεύςτον; τη ςυνϋχεια, ρωτϊμε πού βρύςκεται ο
καθϋνασ μασ ςε αυτόν την καταπύεςη. Σι ερώτηςη θϋλουμε να ρωτόςουμε;
Μπορεύ να εύναι περιςςότερο από ϋνα ερώτημα, αλλϊ όχι πϊρα πολύ που το κοινό
δεν μπορεύ να ξϋρει πού να παρϋμβει.
Βόμα 2:

Για καλύτερη κατανόηςη, δώςτε ϋνα παρϊδειγμα για να βοηθόςετε την ομϊδα να
προςαρμοςτεύ:
Για το κοινωνικό πλαύςιο χρηςιμοποιόςτε αυτό που δημιουργόθηκε ςτο
νομοθετικό θϋατρο. Για να μϊθετε για το θεματικό, χρηςιμοποιόςτε ό, τι
δημιουργόθηκε ςτο χώρο τησ εικόνασ και ςτο mini forum. Για τα ςυγκεκριμϋνα
ερωτόματα / ςυγκρούςεισ και την επιθυμύα και αναγκαιότητα υπενθυμύζουμε το
παιχνύδι και τη δόλωςη ταυτότητασ του προγόνου. Για τισ ςτρατηγικϋσ, ζητόςτε
από την ομϊδα να προτεύνει αυτϊ που ϋχουν δει, να γνωρύζουν, να
χρηςιμοποιούνται, να λϋγεται ότι ξεπερνούν τα εμπόδια.
Κϊθε θϋατρο. Μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε λϋξεισ, εικόνεσ και όχουσ. Μην
ξεχνϊτε ότι οι λϋξεισ που ϋχουν δοθεύ μπορεύ να ϋχουν διαφορετικϋσ ςημαςύεσ ςε
διαφορετικϋσ χώρεσ, οπότε προτεύνουμε πϊντα να χρηςιμοποιούνται
προςεκτικϊ.

Η παρουςύαςη

Πϊντα δοκιμϊςτε το παιχνύδι ςασ ςε αυτό που ονομϊζουμε "Ανοιχτό πρόβα" ό
δουλεύοντασ τη "διαδικαςύα", γι 'αυτό καλϋςτε επιπλϋον ϊτομα για αυτό το
μϋροσ τησ παρουςύαςησ κϊθε ομϊδασ. Καθώσ ο "Σζόκερ” χρηςιμοποιεύ ερωτόςεισ
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Βόμα 3:

από κϊθε παιχνύδι που εμφανύζεται. Ζητόςτε από το κοινό να μπεύ ςτη ςκηνό για
να αντικαταςτόςει τον πρωταγωνιςτό (καταπιεςμϋνο) και να παρουςιϊςει τη
δικό του ιδϋα. Αυτό εύναι το θϋμα του φόρουμ. Ο διϊλογοσ που επιδιώκει την
αλληλεγγύη, την ενςυναύςθηςη, την προβολό με το θεματικό πρόταςησ.
Αυτό θα πρϋπει να διαρκεύ λύγο-πολύ 1 ώρα και 30 λεπτϊ και αν κϊποιοσ μπορεύ να
το βιντεοςκοπόςει ακόμα καλύτερα.
Βόμα 4:
υνϋχεια μετϊ την παρουςύαςη

Μετϊ από οποιαδόποτε παρουςύαςη, η ομϊδα θα πρϋπει να ςυζητόςει τι πόγε
ςύμφωνα με το ςχϋδιο και τι θα μπορούςε να αλλϊξει. Αναλύουν μεταξύ τουσ
κϊθε παρϋμβαςη του κοινού / φόρουμ. Κατϊλαβαν τισ ερωτόςεισ; υμφωνούν,
διαφωνούν, ποια όταν η πρόταςό τουσ; Μπορούμε να το δοκιμϊςουμε ςτην
πραγματικό ζωό;
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Duration: 6 ώρεσ
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