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Δςσαπιζηίερ 

Σν κεηαπηπρηαθφ «Γξακαηηθή Σέρλε θαη Παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε 

Γηα βίνπ Μάζεζε» ήηαλ ην κεηαπηπρηαθφ πνπ ήμεξα φηη ζα θάλσ απφ ηα πξψηα ρξφληα θνίηεζήο 

κνπ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ επηζπκία λα εκβαζχλσ ζην 

Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. Μάιηζηα, ε πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ήηαλ έλα απφ ηα θίλεηξά κνπ 

ζην λα επηζηξέςσ απφ ηελ Ηζπαλία, φπνπ εξγαδφκνπλ, ζηελ Διιάδα. Δπνκέλσο, ληψζσ κεγάιε 

επγλσκνζχλε πνπ νη επηζπκίεο κνπ ζαλ βέιε βξήθαλ ηνλ ζηφρν ηνπο θαη πνπ άλζξσπνη γχξσ 

κνπ πίζηεςαλ ζε εκέλα. 

Αξρηθά, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ινηπφλ, ηελ θα Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε, ηνλ θ. 

Γηψξγν Κφλδε θαη ηνλ θ. Αζηέξην Σζηάξα γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα παξαθνινπζήζσ 

απηφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, επραξηζηψ ηελ θα Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε γηα ηελ 

έκπλεπζε πνπ κνπ κεηέδσζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ηελ επθαηξία λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ζεαηξνπαηδαγσγηθφ πξφγξακκα ζε θπιαθέο θαη λα ζπκκεηέρσ ζε ζπγγξαθή 

βηβιίνπ θαη θπξηφηεξα γηα ηελ αίζζεζε πνπ κνπ άθελε ζε θάζε ζπλάληεζε πσο θάλνπκε θάηη 

καγηθφ θαη πνιχηηκν. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνλ θ. Αζηέξην Σζηάξα, ράξε ζηνλ νπνίν έκαζα λα 

γξάθσ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν εξγαζίεο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ηνλ θ. Γηψξγν Κφλδε γηα φιε ηε 

βνήζεηα πνπ καο παξείρε ζην κεηαπηπρηαθφ. Αθφκα, επραξηζηψ ηνλ θ. Αζαλάζην Καηζή γηα ηηο 

γλψζεηο πνπ κνπ παξείρε ζην λα δηεθπεξαηψζσ κηα νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Θέισ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηελ θα Υξηζηίλα Εψληνπ γηα ηελ έκπλεπζε πνπ κνπ έδσζε γχξσ 

απφ ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, ηε δσληάληα θαη ηε θιφγα πνπ κνπ κεηέδσζε γηα ην Θέαηξν 

Φφξνπκ θαη ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

Σν κεηαπηπρηαθφ, σζηφζν, δελ ζα απνηεινχζε ηφζν έληνλε εκπεηξία γηα κέλα αλ δελ είρα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπκθνηηεηέο δίπια κνπ. Δπνκέλσο, επραξηζηψ νιφςπρα φινπο ηνπο 

ζπλεπηβάηεο κνπ ζην Ναχπιην κε ηνπο νπνίνπο αληαιιάμακε γέιηα, δάθξπα, πνχπνπια, 

ρξπζφζθνλεο θαη βαιίηζεο. Αμηνζεκείσηα, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε Μαξίλα Κππξηαλίδνπ γηα 

ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε πξηλ ην μεθίλεκα ηεο εξγαζίαο, φπνπ ην έλησζα βνπλφ, θαη ηελ Αλλα 

Εεβειάθε, ε εξγαζία ηεο νπνίαο απνδείρζεθε γηα κέλα θάξνο φζνλ  αθνξά ηε δνκή θαη κε 

βνήζεζε, έηζη, λα νξγαλσζψ. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ Υαξά 

Οξθαλνχ, Μπξηψ Παπαγηάλλε θαη Μαξίλα Σζαγξή γηα ην κνλαδηθφ ηαμίδη ζπλχπαξμεο εληφο 

θαη εθηφο κεηαπηπρηαθνχ θαη ηε ζέζε πνπ θέξδηζαλ ζηελ θαξδηά κνπ. 



ii 
 

Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε δαζθάια κνπ ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη, Καίηε 

Καξαράιηνπ, κέζσ ηεο νπνίαο έλησζα πσο κπνξψ λα αλαιάβσ πξνγξάκκαηα κε παηδηά θαη ε 

νπνία κε εθνδίαζε κε πνιιά ρακφγεια γηα ηε δνπιεηά καο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηε δαζθάια κνπ ζην ςπρφδξακα, θα Έιελα Καβξνρσξηαλνχ, ε νπνία κε έκαζε λα δίλσ αμία ζηα 

κηθξά-ηεξάζηηα πξάγκαηα, λα αληέρσ ηε ζησπή κηαο νκάδαο, λα δηαβάδσ ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο κε ιεπηνκέξεηα, λα ζπλαηζζάλνκαη ηα βιέκκαηα θαη λα ζηέθνκαη κε αλνηρηφηεηα θαη 

ζεβαζκφ ζε φζα αλαδχνληαη ζε κηα νκάδα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο αγαπεκέλνπο αλζξψπνπο  

κνπ, πνπ κνπ έδεημαλ ζηγνπξηά ζην φηη ζα νινθιεξψζσ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη άληεμαλ ηελ 

θνχξαζή κνπ θαη ηηο πνιχσξεο ζπδεηήζεηο γη’ απηή. ε απηφ ην ζεκείν, κε ρηνχκνξ, λα 

επραξηζηήζσ ηνπο αθνχξαζηνπο θξνπξνχο ηεο ζθέςεο κνπ θαη ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή -ηηο 

γάηεο κνπ- ζην ηαμίδη ηεο ζπγγξαθήο. Σέινο, κε λνζηαιγία θαη επγλσκνζχλε, ζα επραξηζηήζσ 

θαη ηελ Έιελα ηνπ παξειζφληνο, ηνλ εαπηφ κνπ δειαδή, πνπ πίζηεςε ζε εκέλα θαη ηα θαηάθεξε.  
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«Το ανθρώπινο ζώο είναι το μοναδικό ζώο 

 που είναι ικανό να δρα  

και να παρατηρεί τον εαυτό του ενώ δρα. 

 Είναι spect- actor.  

Γι’ αυτό είναι και το μόνο ζώο  

που μπορεί να είναι θέατρο» 

Augusto Boal (2003) 
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Πεπίλητη 

 

 Ζ απην-έθθξαζε απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπ επεκεξίαο, αιιά θαη ηελ πγηή επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Σα παηδηά απνξξνθνχλ ηα πξφηππα απην-

έθθξαζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαζψο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νη 

επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ έλα αιιειεμάξηεην θαη 

αιιειέλδεην ζρεζηαθφ ζχζηεκα. Σν ζρνιείν, σζηφζν, σο έλαο ζεκαληηθφο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ εθθξαζηηθφηεηα ησλ παηδηψλ σο 

έλαλ βαζκφ. Μάιηζηα, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλέρεηα ή πξνο 

ελίζρπζε ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπ γνλέα (Φξέηξε, 1977:191). Παξάιιεια, ην ζέαηξν απνηειεί 

έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηνκέα ηεο έθθξαζεο. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, κε ηελ παξνχζα έξεπλα πξνζπαζήζακε λα 

κειεηήζνπκε θαηά πφζν έλα πξφγξακκα 12 παξεκβάζεσλ ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, θαη 

εηδηθφηεξα ηεο ηερληθήο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ, εληζρχεη ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ θαη αλ 

απηφ επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα απηψλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.  Ζ 

πεηξακαηηθή νκάδα ησλ εθήβσλ απνηεινχηαλ απφ 15 καζεηέο Σ’ Γεκνηηθνχ, ελψ ε νκάδα 

ειέγρνπ απφ εμίζνπ 15 καζεηέο ηεο δηπιαλήο Σ’ ηάμεο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ηεο Αζήλαο. 

 Δηδηθφηεξα, ε ελ ιφγσ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε κεηθηέο κεζφδνπο, ζπλδπάδνληαο 

ηαπηφρξνλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Γηα ηελ αθξίβεηα, γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε 

ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην  ηεο πλαηζζεκαηηθήο Δθθξαζηηθφηεηαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Self-

Expressiveness in the Family for Children Questionnaire - SFEQ-Hel) (Halberstadt et al., 1995), 

ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη απφ ηελ πεηξακαηηθή, αιιά θαη ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, κε ηε δηαθνξά πσο ε ηειεπηαία δελ παξαθνινχζεζε ηηο παξεκβάζεηο.  Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ, ζπγθξίλνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκνινγηψλ πξηλ θαη κεηά ην πξφγξακκα 

ησλ παξεκβάζεσλ, κε θαζνξηζκέλν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ην 5%, δελ ζεκεηψζεθε ηδηαίηεξε 

ελίζρπζε ηεο απην-έθθξαζεο ησλ εθήβσλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα. Ζ αχμεζε ηεο ζεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, αιιά θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, 

ήηαλ αλεπαίζζεηε, κε απνηέιεζκα λα κε θαίλεηαη πσο ην πξφγξακκα απηφ επαξθεί γηα ηελ  

ελίζρπζε ηεο απην-έθθξαζεο ζηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη πσο, αληίζηνηρα, ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ 
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κελψλ πνπ κεζνιάβεζε δελ είλαη ηθαλφ λα επεξεάζεη ηελ ππάξρνπζα εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ εθήβσλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Χζηφζν, κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο θαη ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο εξεπλήηξηαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή αλάιπζε, ε νπνία ελδπλάκσζε ηε ζπζρέηηζε ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο απην-έθθξαζεο ησλ εθήβσλ ζε γεληθφηεξν πιαίζην θαη ζε ζπκβνιηθφ 

επίπεδν θαη ζηελ νηθνγέλεηα. Αο κελ μερλάκε, άιισζηε, πσο ην ζέαηξν είλαη κηα πξφβα γηα ηελ 

αιεζηλή δσή. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ ηε 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ζπγρξφλσο λα κεηψζνπλ ηελ 

αξλεηηθή. Γειαδή, θαιιηέξγεζαλ ηελ έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα θαη κείσζαλ ηα μεζπάζκαηα επηζεηηθνχ ραξαθηήξα σο κέζν επηθνηλσλίαο.  

Σαπηφρξνλα, εκβάζπλαλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο θαη ελδπλάκσζαλ ηελ αλάιεςε ξφισλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, εμαζθψληαο ηνλ θξηηηθφ δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Σέινο, ε νκάδα δεκηνχξγεζε 

ζηελφηεξνπο δεζκνχο κε βάζε ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ ηζφηεηα. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Απην-έθθξαζε, Θεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα, Αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα, Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, Θέαηξν Φφξνπκ, έθεβνη, 

νηθνγέλεηα 
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Abstract 

 

Self-expression is a very important function of human being for ensuring his mental and 

physical well-being, but also his healthy communication and interaction with other people. 

Children absorb patterns of self-expression from their family environment, as the emotional and 

communicative functions of family members form an interdependent and interrelated relational 

system. School, however, as an important agent of socialization of the individual, could 

influence children's expressiveness to some extent. In fact, the role of the teacher can function as 

a continuation or reinforcement of internalization of the parent (Freire, 1977:191). At the same 

time, theater is a very useful tool to approach the field of expression. 

Taking into account the above, with the present research we tried to study whether a 

program of 12 interventions of the Theater of the Oppressed, and in particular the technique of 

the Forum Theater, enhances the self-expression of teenagers and whether this affects their 

emotional expressiveness to their family members. The experimental group of teenagers 

consisted of 15 6th grade students, while the control group consisted of 15 students from the 

adjacent 6th grade of the same school in Athens. 

 In particular, this research used mixed methods, combining both quantitative and 

qualitative data. In fact, for the quantitative analysis, the Self-Expressiveness in the Family for 

Children Questionnaire (SFEQ-Hel) questionnaire (Halberstadt et al., 1995) was administered, 

which was completed in the same period of time by both the experimental and also the control 

group, with the difference that the latter did not follow the interventions. From the analysis of the 

data, comparing the mean scores before and after the intervention program, with a set 

significance level of 5%, there was no significant enhancement of the self-expression of the 

adolescents towards the family. The increase in the positive emotional expressiveness of the 

experimental group, but also of the control group, was subtle, so that it does not seem that this 

program is sufficient to strengthen self-expression in the family, but also that, respectively, the 

period of three months mediated is not able to influence the existing expressive functioning of 

adolescents in their family environment. 

 However, through participatory observation and the researcher's diary, a qualitative 

analysis was carried out, which strengthened the association of the Forum Theater with the 

strengthening of the self-expression of adolescents in a more general context and at a symbolic 
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level and in the family. Let's not forget, after all, that theater is a rehearsal for real life. In 

particular, the students of the experimental group managed to enhance the positive emotional 

expressiveness in the group members and at the same time reduce the negative one. That is, they 

cultivated the expression of their positive and negative emotions in plenary and reduced 

aggressive outbursts as a means of communication. At the same time, they deepened their 

empathy and strengthened the assumption of roles and initiatives, practicing critical dialogue 

with each other. Finally, the group formed closer bonds based on respect and equality. 

Key words: Self-expression, Positive emotional expressiveness, Negative emotional 

expressiveness, Theater of the Oppressed, Forum Theater, teenagers, family 
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Διζαγυγή 

 

 Ζ πνηφηεηα θαη ε απνηίκεζε ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα πνιχπινθν ζέκα, θαζψο 

επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη απφ δεηήκαηα πνιηηηθήο επηινγήο (Βιάρνο, 

2008). 

 Σν ζρνιείν νθείιεη λα θαζνδεγεί ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δσήο, κε ηηο 

νπνίεο ζα είλαη ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ 

κέιινληνο (Callagher, 1994). Παξ’ φι’ απηά, ζπλερίδεη λα πξνβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ έλα 

παζεηηθφ κνληέιν κάζεζεο, παξακεξίδνληαο ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ (Πίγθνπ-Ρεπνχζε, 2019: 128-129). 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε γλψζε, απνηξέπεηαη κφλν αλ ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα είλαη έηνηκε λα επαλαπξαγκαηεπηεί ηηο δηθέο ηεο απφςεηο. Απηφ 

ζπκβαίλεη, ζέηνληαο ππφ εμέηαζε ηα πηζηεχσ ηεο κέζσ ησλ ζθέςεσλ ησλ καζεηψλ ηεο γηα ηνλ 

θφζκν (Φξέηξε, 1977: 89). ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο κπαίλεη ζε δηάινγν κε ηνπο καζεηέο ηνπ, 

γίλεηαη δεθηηθφο ζηελ ακθηζβήηεζε θαη ηελ θξηηηθή (Φξέηξε, 1977: 105), απνθεχγνληαο λα 

εγθισβηζηεί ζηα φξηα ηεο δηθήο ηνπ νπηηθήο αιήζεηαο (Freire, 2006: 145). ηε βάζε ηνπ 

δηαιφγνπ, αμηνζεκείσηα, ζπλίζηαηαη θαη ν παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηεο επαλάζηαζεο (Φξέηξε, 

1977: 71).  

 κσο, ζην ζρνιείν ζπλήζσο ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεηαη σο απζεληία, ιφγσ ησλ 

γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη (Postic, 1998: 49), απνδεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο κία θαη κφλν ζσζηή 

απάληεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα θιεηδψλνπλ  ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλαδήηεζε, λα ακθηζβεηνχλ ηε δηαίζζεζή ηνπο θαη λα αληηιακβάλνληαη πσο δελ ππάξρεη ρψξνο 

γηα απηνέθθξαζε (Beghetto, 2010: 450). ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο ζπλζήθεο, ν παηδαγσγφο 

Freire (1985: 115), ν νπνίνο ελέπλεπζε ην έξγν ηνπ Augusto Boal (Babbage, 2018:16) -

δεκηνπξγνχ ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ-, νξακαηίδεηαη κηα παηδαγσγηθή αιιειεγγχεο, 

παηδαγσγηθή ηνπ «είκαη καδί», φπνπ ν καζεηήο παίξλεη ηνλ ξφιν ηνπ «ζπλ-εξεπλεηή» (Φξέηξε, 

1977: 79, 89), κεηαηξέπνληαο ηε κεηάδνζε γλψζεσλ ζε «γλσζηηθή πξάμε» (Freire, 1985: 98). 

Αληίζηνηρα, γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ν Boal αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαηά ηελ νπνία «Όινη καζαίλνπκε, εζνπνηνί θαη ζεαηέο καδί. Απηό πνπ 
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πξνθύπηεη είλαη ό,ηη θαιύηεξν κπνξεί λα επηηύρεη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή» (Boal, 2002:259). 

 O Freire (1985: 98) ππνζηεξίδεη, επίζεο, πσο κέζα απφ ηελ θξηηηθή ζθέςε, πνπ νθείιεη 

λα θαιιηεξγεί ην ζρνιείν, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηηο θαηαπηεζηηθέο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, 

επηηξέπνληαο ζηα άηνκα λα κελ πξνζαξκφδνληαη απιά ζην πεξηβάιινλ, αιιά λα ην 

κεηαζρεκαηίδνπλ (Freire, 1985: 96). Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

κνξθή θνηλσληθνχ ζεάηξνπ, ε νπνία εκπεξηέρεη κεηαζρεκαηηζηηθέο δπλαηφηεηεο (Schechner, 

2002:4) –δπλαηφηεηεο, δειαδή, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή 

αιιαγή. 

 ηε βάζε απηψλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα, επηδηψμακε λα κειεηήζνπκε αλ έλα πξφγξακκα 

12 παξεκβάζεσλ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζην ζρνιείν, θαη εηδηθφηεξα ηεο ηερληθήο 

Φφξνπκ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απην-έθθξαζεο ησλ εθήβσλ καζεηψλ θαη 

θαηά πφζν απηφ επεξεάδεη ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ ζηελ νηθνγέλεηα. Λακβάλνληαο 

ππφςε πσο ε απην-έθθξαζε αθνξά ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ 

(Kennedy-Moore, & Watson, 2001:187) θαη πσο ε ηέρλε αληηπξνζσπεχεη ηε ζχλζεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ θαη ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Jung, 1963: 16), ην 

εγρείξεκα απηφ θάληαδε εχινγν. 

 Ζ ελ ιφγσ εξγαζία πιαηζηψλεη γξαπηψο φια ηα βήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο. Μέζα απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ θαη ηνπ Φφξνπκ, ελψ ζην δεχηεξν αλαιχεηαη ε απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ θαη 

νη πξνεθηάζεηο απηήο θαη ηεο εθεβείαο. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ζην ηέηαξην ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ απηήο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη 

πεξηνξηζκνί απηήο, θαζψο  θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. Σν πξφγξακκα ησλ 

παξεκβάζεσλ, ην εκεξνιφγηα ηεο εξεπλήηξηαο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα κεηά ηε βηβιηνγξαθία. 
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Α’ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Κεθάλαιο 1 

1.1 Augusto Boal και ηο έπγο ηος 

 

Ο Augusto Boal γελλήζεθε ζηε Βξαδηιία ζηηο 16 Μαξηίνπ ηνπ 1931 απφ Πνξηνγάινπο 

γνλείο. Βξέζεθαλ εθεί, θαζψο ν παηέξαο ηνπ είρε δησρζεί απφ ηελ Πνξηνγαιία, ιφγσ ηεο 

άξλεζήο ηνπ λα εληαρζεί ε Πνξηνγαιία ζηνλ Α’ Παγθφζκην πφιεκν (Babbage, 2018:4). ηαλ 

γελλήζεθε ν Boal, δηνηθνχζε ηε Βξαδηιία ν δηθηάηνξαο Εεηνχιην Βάξγθαο, θάηη πνπ επεξέαζε 

θπζηθά ηηο εηθφλεο θαη ηα βηψκαηά ηνπ. Χζηφζν, ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ήηαλ ραξνχκελα θαη ήδε 

απφ κηθξή ειηθία έδεηρλε ηελ θιίζε ηνπ γηα ην ζέαηξν, δίλνληαο απηνζρέδηεο παξαζηάζεηο ζην 

ζαιφλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη αιιάδνληαο απφ ηφηε ηηο ηζηνξίεο πνπ δελ ηνπ άξεζαλ (Babbage, 

2018:5). 

Σν 1948 εηζήρζε ζην Υεκηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Βξαδηιίαο, κε ζθνπφ λα επραξηζηήζεη ηνλ 

παηέξα ηνπ. Σαπηφρξνλα φκσο δνχιεπε σο ζθελνζέηεο ζην Πνιηηηζηηθφ Σκήκα ηεο ζρνιήο, 

έρνληαο ηελ επθαηξία λα βιέπεη δσξεάλ παξαζηάζεηο θαη λα γλσξίδεη ζπγγξαθείο, εζνπνηνχο θαη 

ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζηνλ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ. Σειεηψλνληαο ηηο ζπνπδέο, ην 1952 πήγε ζηε 

Νέα Τφξθε γηα κεηεθπαίδεπζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνινχκπηα, φπνπ παξαθνινπζνχζε 

καζήκαηα ρεκείαο, αιιά θαη ζεάηξνπ (Babbage, 2018:5). Δθεί κπήθε ζε κία νκάδα ζπγγξαθέσλ 

ηνπ Μπξνχθιηλ, θάλνληαο θαιιηηερληθέο δηαζπλδέζεηο. Καηάθεξε, έηζη, ην 1955 λα αλεβάζεη 

δχν έξγα ηνπ σο ζπγγξαθέαο θαη ζθελνζέηεο (Babbage, 2018:6).  

Σελ πεξίνδν εθείλε, εθηέζεθε ζε πνηθίιεο θαιιηηερληθέο επηξξνέο. Σα πξφζσπα πνπ ηνλ 

ελέπλεπζαλ ζην έξγν ηνπ, σζηφζν, ήηαλ ν Bertolt Brecht γηα ηελ πνιηηηθή θαη θξηηηθή δηάζεζε 

ησλ έξγσλ ηνπ, αιιά θαη ν Konstantin Stanislavsky γηα ην βάζνο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ δηθψλ ηνπ 

έξγσλ (Babbage, 2018:7). 

Σν 1955 ν Boal επέζηξεςε ζηε Βξαδηιία θαη πξνζιήθζεθε ζην ζέαηξν Arena, φπνπ πέξαζε 

ηα επφκελα 15 ρξφληα σο ζθελνζέηεο θαη ζπγγξαθέαο (Babbage, 2018:9). Σν δηάζηεκα εθείλν 

μεθίλεζε ε δηακφξθσζε ηνπ Θεάηξνπ Δθεκεξίδα, θαηά ην νπνίν νη εζνπνηνί κειεηνχζαλ ηηο 

εηδήζεηο θαη έπαηδαλ ηα γεγνλφηα, κε ζηφρν ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ ηεθηαηλφκελσλ 

(Babbage, 2018:21).  Δπηπιένλ, ην 1965 θαηά ηελ παξάζηαζε «Arena Conta Zumbi» ν Boal 

εκπλεχζηεθε ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ θνηλνχ θαη εζνπνηψλ, ηνπ Joker/ Curringa/ 
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Μπαιαληέξ (Babbage, 2018:14), βαζηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηε  δεκηνπξγία ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ, 

κηαο αιιεινεπηδξαζηηθήο παξάζηαζεο θαη ζεαηξηθήο εκπεηξίαο κε ην θνηλφ (Boal, 2013:80). 

Σν 1971, φκσο, ε δνπιεηά ζην ζέαηξν είρε πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο δηθηαηνξίαο, κε απνηέιεζκα 

ν Boal κε ηελ νκάδα ηνπ λα παξνπζηάδνπλ έξγα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη λα θάλνπλ νπζηαζηηθά 

ζέαηξν δξφκνπ. Σφηε ήηαλ πνπ ε θνηλφηεηα μεθίλεζε λα εκπιέθεηαη πην ελεξγά ζηελ εκπεηξία 

απηή, δίλνληαο ζηνλ Boal ηελ έκπλεπζε λα κεηακνξθψζεη ηνλ παζεηηθφ παξαηεξεηή ζε ελεξγφ 

εζνπνηφ (Sadler, 2010:87). Ζ έλλνηα ηνπ ελεξγνχ ζεαηή, δξψληα ζεαηή ή ζεα-πνηνχ (ζεαηή- 

εζνπνηνχ) είλαη ε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ “spect-actor” πνπ επηλφεζε ν Boal γηα ηνλ ζπλδπαζκφ 

ησλ φξσλ “spectator” θαη “actor” (Boal, 2000:154-155). Καηά ηνλ Βoal ην «λα είκαζηε 

ηαπηόρξνλα ν πξσηαγσληζηήο θαη ν θύξηνο ζεαηήο ησλ δξάζεώλ καο, καο επηηξέπεη ηελ επηπιένλ 

δπλαηόηεηα λα ζθεθηόκαζηε ελαιιαθηηθέο πξαγκαηηθόηεηεο, λα θαληαδόκαζηε δπλαηόηεηεο, λα 

ζπλδπάδνπκε ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία‒ηηο δύν αδηαρώξηζηεο ςπρηθέο δηαδηθαζίεο–, λα 

αλαθαιύπηνπκε μαλά ην παξειζόλ θαη λα εθεπξίζθνπκε ην κέιινλ» (Boal, 1998: 7). 

Σελ ίδηα ρξνληά, δπζηπρψο, απήρζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο, ελψ ππνβιήζεθε θαη 

ζε βαζαληζηήξηα ηεζζάξσλ κελψλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δηθηαηνξηθήο πνιηηηθήο λα εμαιείςεη 

θάζε πξννδεπηηθή ηδέα ηεο επνρήο. Υσξίο απηφλ ην ζέαηξν Arena φλησο δηαιχζεθε (Babbage, 

2018:16). Έπεηηα, εμνξίζηεθε γηα πέληε ρξφληα ζηελ Αξγεληηλή θαη ην Πεξνχ, δχν ρξφληα ζηελ 

Πνξηνγαιία θαη 8 ρξφληα ζηε Γαιιία, γξάθνληαο φκσο ζεκαληηθά έξγα ηεο θαξηέξαο ηνπ 

(MacDonald, & Rachel, 2001:4). Σελ πεξίνδν εθείλε, κάιηζηα, ζηελ Αξγεληηλή εκπλεχζηεθε ην 

Αφξαην Θέαηξν (Obsurn, 2010:9), ζθελέο δειαδή πνπ έπαηδαλ νη εζνπνηνί ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο, φπσο κηα ζηάζε ιεσθνξείνπ, ρσξίο λα απνθαιχπηνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ζεαηξηθή 

δξάζε, κε ζθνπφ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην θνηλφ λα κελ είλαη απιψο ζεαηέο, αιιά λα πάξνπλ 

ζέζε (Boal, 1979:41). Καηάθεξε λα γπξίζεη ζηε Βξαδηιία ελ ηέιεη ην 1986, φηαλ έπεζε ην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο (Obsurn,2010:9).  

ην κεζνδηάζηεκα, φκσο, δεκηνχξγεζε βαζηθέο ζεαηξηθέο κνξθέο θαη ηερληθέο πνπ 

ζπληεινχλ αθφκα ην νπινζηάζην ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη δεκνζίεπζε πνιιά έξγα 

ηνπ. πγθεθξηκέλα, εμέδσζε γλσζηά θείκελά ηνπ, φπσο «Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» 

(Babbage, 2018:16) θαη κηα ζεηξά ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ πνπ απέβιεπαλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνλ 

παξαηεξεηή ζεαηή λα γίλεη φλησο ελεξγφο ζπκκεηέρσλ. Σα παηρλίδηα απηά εζηίαδαλ ζηε 

γλσξηκία ησλ αλζξψπσλ κε ην ζψκα, ζηελ θίλεζε, ζηελ έθθξαζε κέζα απφ ην ζψκα, ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ κειψλ κηαο νκάδαο (Boal, 1979:21-29). Πνιιά απφ απηά 
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ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα παγθνζκίσο ζε νπνηνδήπνηε είδνο ζεάηξνπ σο παηρλίδηα 

εκπηζηνζχλεο θαη έθθξαζεο (Boal, 2002:29-46).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ εθείλα ηα ρξφληα ζπληέιεζε ε  

επηξξνή θαη ε έκπλεπζε πνπ αθνκνίσζε απφ ηελ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηεο, 

Βξαδηιηάλν παηδαγσγφ, Paulo Freire (Babbage, 2018:16). Δηδηθφηεξα, ε παηδαγσγηθή απηή δελ 

αληηκεηψπηδε ηνπο καζεηέο σο «άδεηα βάδα» πνπ πεξηκέλνπλ λα γεκίζνπλ κε ηηο γλψζεηο ηνπ 

δαζθάινπ, αιιά ζεσξνχζε πσο είλαη ηδηνθπείο άλζξσπνη πνπ αμίδνπλ ζεβαζκφ θαη πνπ απιψο 

δελ είραλ αθφκα ηα γισζζηθά εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. 

Πξφηεηλε, ινηπφλ, κηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαινγηθή αληαιιαγή θαη ζηνρεχεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλείδεζεο (Babbage, 2018:19). 

Σν 1976 δεκηνχξγεζε ην Θέαηξν Δηθφλα. Σν Θέαηξν Δηθφλα απνηειεί κηα πνιχ δηαδεδνκέλε 

ηερληθή, θαηά ηελ νπνία νη ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζψκαηά ηνπο σο γιππηά, δεκηνπξγψληαο κηα ζηαηηθή εηθφλα, ζαλ θσηνγξαθία. Οη ζθέςεηο, έηζη, 

γίλνληαη νξαηέο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ιφγνο. Μπνξεί λα αθνξνχλ εηθφλεο εκπλεπζκέλεο απφ 

κηα ιέμε, κπνξεί νη εηθφλεο λα δσληαλέςνπλ, αιιά κπνξεί λα αθνινπζεζνχλ θαη απφ κηα ζεηξά 

εηθφλσλ πνπ επηδέρνληαη αιιαγέο κε ζθνπφ κηα πην ηδεαηή έθβαζε ζην εθάζηνηε ζέκα πνπ 

επηιέρζεθε σο πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο (Boal, 2013:59-64).   

Λίγν αξγφηεξα, ζηελ Δπξψπε, δεκηνχξγεζε ην Οπξάλην Σφμν ηεο επηζπκίαο, πνπ 

αζρνινχηαλ κε ηηο πην εζσηεξηθέο θαηαπηέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ (Boal, 2013:59). 

Ζ ηερληθή απηή, ιφγσ ηεο πην εζσηεξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ 

απαηηείην απφ ηελ νκάδα, δελ ζηφρεπε ζε παξάζηαζε ζε δεκφζην ρψξν, θαζψο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί αθφκα θη σο κηα έκκεζε κνξθή ζεξαπείαο (Jackson, 1995:22-23). 

Γίλνληαο κνξθή ζε φιεο απηέο ηηο ηερληθέο, ν Boal δεκηνχξγεζε ην 1977-1979 ην ζψκα ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ (Boal, 2013:59). Αθνινχζσο, ην 1981 θαηάθεξε λα δηνξγαλψζεη 

ζην Παξίζη ην πξψην θεζηηβάι ηνπ Θ.η.Κ., ην νπνίν έθηνηε πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζε 

δηάθνξεο ρψξεο. 

Γπξλψληαο, ινηπφλ, ην 1986 ζηε Βξαδηιία ίδξπζε ην Κέληξν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, έρνληαο σο ζηφρν ηελ έθθξαζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηζαγέλεηα θαη δηάθνξεο κνξθέο θαηαπηέζεσλ ηεο επνρήο.  

Αθνινχζσο, ην 1993-1996 δηαηέιεζε δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, φπνπ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ, θαηάθεξε λα πεξάζεη 17 λφκνπο (Boal, 1992:51). Καηά 
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ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν πξνεγνχληαλ ζεαηξηθά εξγαζηήξηα ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ζε δεκνθηιή 

ζεκεία ηεο πφιεο, ψζηε λα θέξνπλ ζε επαθή ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο θαηαπηέζεηο ηνπο. Έπεηηα, 

αθνινπζνχζε κηα παξάζηαζε Φφξνπκ, αιιά θαη κηα πξνζνκνίσζε κηαο λνκνζεηηθήο 

ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία ην θνηλφ κπνξνχζε λα ζηνραζηεί αλ είλαη ππέξ ή θαηά θάπνησλ λφκσλ 

(Allegrini, 2010:5). 

ηε ζπλέρεηα, ν Boal ηαμίδεςε ζηηο Ζ.Π.Α, ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ 

Απζηξαιία κε ζθνπφ λα θαηαξηίζεη νκάδεο αλζξψπσλ λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπ Θ.η.Κ.  

(MacDonald, & Rachel, 2001:5).  

ηηο 2 Ματνπ ηνπ 2009 απεβίσζε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν. Σελ ίδηα ρξνληά πξνηάζεθε γηα 

Νφκπει Δηξήλεο, ελψ ηνπ απνλεκήζεθε ν ηίηινο «Πξεζβεπηήο Παγθφζκηνπ Θεάηξνπ». Αλάκεζα 

ζε πνιιά βξαβεία πνπ αθνινχζεζαλ, ην 1994 ηνπ δφζεθε βξαβείν απφ ηελ UNESCO, ελψ ην 

2008 βξαβεχηεθε γηα ηελ εηξήλε θαη ηε δεκνθξαηία. 

Δλ θαηαθιείδη, ν Augusto Boal βαζαλίζηεθε, εμνξίζηεθε, ηαμίδεςε ζε φιεο ηηο επείξνπο θαη 

αθηέξσζε ηε δσή ηνπ γηα ην δεκηνχξγεκά ηνπ, ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, πνπ φινη εκείο 

έρνπκε ηελ επθαηξία λα θιεξνλνκήζνπκε. Παξαθάησ, αθνινπζεί ιεπηνκεξψο κηα παξνπζίαζε 

ησλ ζθνπψλ θαη ηεο κνξθήο ηνπ Θ.η.Κ, κε εζηίαζε ζηελ ηερληθή ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ, ιφγσ 

ηεο αμηνπνίεζεο απηήο ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

1.2 Θέαηπο ηος Καηαπιεζμένος 

 

Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δεκηνπξγήζεθε φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, μεθηλψληαο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1960-1970 απφ ηνλ Augusto Boal ζηε Βξαδηιία. Έθηνηε εθαξκφδεηαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζε θνηλσληθέο, ζεξαπεπηηθέο, πνιηηηθέο δξάζεηο, αιιά θαη δξάζεηο 

παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα (Εψληνπ, 2016:94). 

Πξσηίζησο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην Θ.η.Κ. δελ αλήθεη ζην  επαγγεικαηηθφ Καιιηηερληθφ 

Θέαηξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ εζηηάδεη ζην θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα ηεο παξάζηαζεο, γηα απηφ 

θαη νη εζνπνηνί ηνπ δελ είλαη απαξαίηεηα επαγγεικαηίεο, ρσξίο σζηφζν λα ζεκαίλεη πσο ε 

αηζζεηηθή εθιείπεη. Δλ αληηζέζεη, αλήθεη ζην Δθαξκνζκέλν Θέαηξν, κηα θαηεγνξία ζεάηξνπ πνπ 

ζπληειείηαη απφ «κνξθέο δξακαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο», νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη έμσ απφ ηα 

φξηα ησλ παξαδνζηαθψλ νξγαληζκψλ ζεάηξνπ θαη έρνπλ σο ζηφρν λα σθειήζνπλ αξρηθά ην 

άηνκν θαη ζε επξχηεξν επίπεδν ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία (Nicholson, 2005:2).  
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Δηδηθφηεξα, απηφ πνπ έληνλα δηαρσξίδεη ην Δ.Θ. απφ ην Κ. Θ., εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ ζε απηφ, είλαη ε επηηέιεζε θαη ε ζηνρνζεζία απηήο. πγθεθξηκέλα, ε ζηνρνζεζία ηεο 

επηηέιεζεο ζην Δ.Θ. εκπεξηέρεη δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ (Schechner, 2002:4), δειαδή 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζξέθνπλ ηελ αιιαγή ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ θάζκα. ην πιαίζην 

απηφ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ ζεαηή, ηξνπνπνηψληαο ηε ζπλήζε αθνινπζία 

«ζπγγξαθέαο/θείκελν/ζθελνζέηεο/εζνπνηόο/ζεαηήο» θαη πεξλψληαο «από ην ζέαηξν ζην ζεαηξηθό» 

–ζηνηρείν ην νπνίν εληνπίδεηαη θαη εθηφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζεάηξνπ, ζηελ θνηλσλία (Πνχρλεξ, 

1985:14).  

Αλαιπηηθφηεξα, ν αξρηθφο ζθνπφο ηνπ Θ.η.Κ είλαη λα αλαδείμεη ζε πξψην επίπεδν κηα 

θαηαπίεζε (Εψληνπ, 2016:95) θαη ζε δεχηεξν επίπεδν λα ζπκβάιεη ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

αιιαγή εληζρχνληαο ηε ρεηξαθέηεζε ηνπ αηφκνπ θαη αλαηξέπνληαο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη 

θαηαπίεζεο.  

ην Θ.η.Κ., ινηπφλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε δσή, ε θαηαπίεζε γελληέηαη ιφγσ ηεο 

αληζνξξνπίαο ηεο εμνπζίαο. Αμίδεη λα ηνληζζεί πσο ν «θαηαπηεζκέλνο» δελ παξνπζηάδεηαη σο 

αλήκπνξνο, δελ είλαη δειαδή ην «ζχκα» ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αιιά έρεη ζπλείδεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ε αιιαγή απηήο είλαη δηθή ηνπ επηζπκία (Εψληνπ, 2010).  

Αμηνζεκείσην είλαη αθφκα πσο «ην Θ.η.Κ. γίλεηαη γηα ηνπο θαηαπηεζκέλνπο από ηνπο 

θαηαπηεζκέλνπο» (Εψληνπ, 2016:94), ελλνψληαο πσο ε ηζηνξία πνπ ζα παξνπζηαζηεί απφ ηελ 

νκάδα αθνξά κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία θαηαπίεζεο πνπ έρεη βηψζεη ε νκάδα θαη πνπ ελδερνκέλσο 

λα έρεη βηψζεη θαη θάπνηνο απφ ην θνηλφ. Δθηφο απφ ηελ εκβάζπλζε ζε απηήλ, δελ αλαδεηά 

κνλφπιεπξα ηελ εμεχξεζε ηεο ιχζεο, αιιά θπξίσο απνζθνπεί ζηελ «εμεξεύλεζε ηεο θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο», απνδεηψληαο ηελ αλάδεημε ησλ ξηδψλ ηεο θαηαπίεζεο, 

αθππλίδνληαο θαη θηλεηνπνηψληαο έηζη ηε ζπιινγηθφηεηα (Εψληνπ, 2016:95). 

Παξάιιεια κε ηελ αλάδεημε ηεο θαηαπίεζεο θαη ηε ζπιινγηθή θηλεηνπνίεζε, ζηνρεχεη  ζηελ 

αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηε δεκηνπξγία αλνηρηήο ζπδήηεζεο κε ην θνηλφ, ε νπνία 

πξαγκαηψλεηαη κάιηζηα κέζα απφ ηε δξάζε (Εψληνπ, 2016:96). Μηα γλσζηή ηερληθή ηνπ Θ.η.Κ., 

ε νπνία εμππεξεηεί αθξηβψο απηνχο ηνπο ζθνπνχο θαη επηρεηξεί ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο ηνπ θνηλνχ είλαη ην Θέαηξν Φφξνπκ. 
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1.3 Ζ αξία ηος Θ.η.Κ. και ηος Θεάηπος Φόποςμ μέζα από έπεςνερ 

 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ ηνλίδνπλ ηελ αμία ηνπ Θ.η.Κ. ζηε δσή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 πγθεθξηκέλα, ην 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα ηεο Elizabeth Woodson (2012) κε 

ζπκκεηέρνπζεο άζηεγεο γπλαίθεο ζηελ Ακεξηθή, ε νπνία θαηέιεμε πσο, κέζσ ησλ ζεαηξηθψλ 

παηρληδηψλ θαη ησλ παξαζηάζεσλ θφξνπκ, ελδπλακψζεθαλ νη έκθπηεο δπλαηφηεηεο ησλ 

γπλαηθψλ (Woodson, 2012:39-55). 

 Αληίζηνηρα, ζε κηα έξεπλα ζηε Μπνιφληα ην 2015, πνπ δηερήρζε απφ ηελ νκάδα Madalenas 

θαη ηνλ νξγαληζκφ Θ.η.Κ. Krila αλέδεημε πσο νη ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ. κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ 

ηε γπλαηθεία απειεπζέξσζε θαη λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηε δνκή ησλ παηξηαξρηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Παπανηθνλφκνπ-ηδέξε, 2016:94). 

Αμηνζεκείσηα, ζηελ Διιάδα ην 2011 δηεμήρζε έξεπλα απφ ηηο εκςπρψηξηεο Υξηζηίλα 

Εψληνπ θαη Νάγηα Μπνέκε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Αθξηθαλψλ Διιάδαο, ζηελ νπνία 

θάλεθε πσο θαηά ηελ επαθή ησλ γπλαηθψλ απηψλ κε ην Θ.η.Κ. θαη ηηο ηερληθέο ηνπ, 

ελδπλακψζεθε ε δηαπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερνπζψλ θαη παξάιιεια κεηψζεθε ε 

απφζηαζε ζηα δίπνια: «ηαπηφηεηα-εηεξφηεηα» θαη «ηαχηηζε-απνζηαζηνπνίεζε» πνπ βίσλαλ 

(Εψληνπ & Μπνέκε, 2011:70-77). Ζ ίδηα εκςπρψηξηα, Υξηζηίλα Εψληνπ, επίζεο 

πξαγκαηνπνίεζε ην 2009 έξεπλα ζε 24 εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε εζηίαζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ, 

έρνληαο σο εξγαιείν ην Θ.η.Κ, φπνπ δηαθάλεθε φηη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηή 

εληζρχζεθε (Εψληνπ, 2016).  

ηελ Διιάδα ην 2019 πξαγκαηνπνηήζεθε αθφκα κηα έξεπλα ζε γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αμηνπνηψληαο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ ζηνλ Ξελψλα Γπλαηθψλ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Ζ έξεπλα απηή απέδεημε πσο κέζσ ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ κπνξνχλ λα 

θηλεηνπνηεζνχλ νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχκαηα βίαο, λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα 

κεηαηνπηζηνχλ αηζίσο ζε πην ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο ζηε δσή ηνπο (απξαλίδε, 2019:57). 

Αθφκα κηα ζεκαληηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2015 ζηνλ Καλαδά ζε λένπο πξφζθπγεο, 

απνδεηθλχνληαο πσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα ην Θ.η.Κ. ιεηηνχξγεζε θαη 

ζεξαπεπηηθά, παξφιν πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Diamond (2007) ν ίδηνο ν Boal ππνζηήξηδε πσο ην 

Θ.η.Κ. θαη νη παξαζηάζεηο Φφξνπκ δελ πξφθεηηαη γηα νκαδηθή ή αηνκηθή ζπλεδξία ζεξαπείαο 
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(Diamond, 2007:58).  Μάιηζηα, ν ζεξαπεπηηθφο ραξαθηήξαο ίζσο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

ζην Θέαηξν Φφξνπκ ν ζπκκεηέρνληαο είλαη θαη αληηθείκελν παξαηήξεζεο, αιιά θαη ππνθείκελν 

σο πξσηαγσληζηήο ζε δξάζε (Boal,1979), δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην θνηλφ λα αληηιεθζεί ηε 

ζθελή, σο πηζαλφ δηθφ ηνπ βίσκα θαη αληίζηνηρα σο πηζαλή δηθή ηνπ παξέκβαζε ζηελ αιεζηλή 

δσή (Ramdath, 2016:142). 

Δπηπιεφλ, δηερήρζε έξεπλα ήδε ην 1997-1999 ζε εθήβνπο καζεηέο γηα ην bullying ζηελ 

Απζηξαιία, ηε Μαιαηζία θαη ηε νπεδία, ζε ζπλεξγαζία, θαη απνθάλζεθε πσο ην Θέαηξν 

Φφξνπκ ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθή δηδαζθαιία εληζρχεη ηα παηδηά λα δηαρεηξίδνληαη πην 

απνηειεζκαηηθά θαηαζηάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ bullying ζηε δσή ηνπο, αιιά θαηάθεξε λα 

κεηψζεη επίζεο θαη πεξηζηαηηθά ζπγθαιπκκέλνπ bullying (Burton, & O’Toole, 2009:13-14). 

Αληίζηνηρα, ζε ζρνιεία ηεο Αγγιίαο ζε καζεηέο 11-15 ρξνλψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

παξαζηάζεηο Θεάηξνπ Φφξνπκ κε ζηφρν λα πξνζεγγίζνπλ δεηήκαηα πξνζθχγσλ θαη άζηεγσλ. 

Απφ ηηο παξαζηάζεηο απηέο θάλεθε πσο νη καζεηέο κπφξεζαλ λα δηαηζζαλζνχλ πεξηζζφηεξν 

άζηεγνπο αλζξψπνπο θαη πξφζθπγεο θαιιηεξγψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ (Day, 

2002:32).  

Αθφκα, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζηε 

Φιφξηληα έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ ηνπο 

ζηελ πξάμε πξνεηνηκάδνληαο ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο δσή (Obsurn, 2010:48). 

1.4 Θέαηπο Forum 

 

ιεο απηέο νη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πνπ απνδεδεηγκέλα σθέιεζαλ αλζξψπνπο ζε 

δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, πξνζσπηθφηεηαο θαη ηζηνξηθνχ είραλ σο 

βαζηθφ ηνπο εξγαιείν ην Θέαηξν Φφξνπκ, γη’ απηφ θαη αμίδεη λα αλαιπζεί παξαθάησ. 

Σν Θέαηξν Φφξνπκ ή δηαθνξεηηθά ην Θέαηξν ηεο Αγνξάο, απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο παξαζηαζηαθέο ηερληθέο ζην Θ.η.Κ., έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηνπ ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο ζεαηξηθψλ ζθελψλ πνπ αθνξνχλ κηα ηζηνξία 

θαηαπίεζεο, εκπλεπζκέλε, φπσο πξνείπακε ζηηο αξρέο ηνπ Θ.η.Κ., απφ ηα βηψκαηα ησλ 

εζνπνηψλ ηεο νκάδαο. Χζηφζν, απηή ηελ ηζηνξία θαηαπίεζεο ζα πξέπεη ζε θάπνηνλ βαζκφ λα ηε 

βηψλεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ην θνηλφ, ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζε απηφ λα θάλεη εμάζθεζε 
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ζηνλ ηξφπν πνπ δξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Έηζη κφλν απνθηά λφεκα κηα παξάζηαζε 

θφξνπκ (Boal, 2013:377).  

     Ζ αιιεινπρία ησλ ζθελψλ απηψλ απνηειεί ηε «ζθελή- πξόηππν». Μέζσ απηψλ ησλ ζθελψλ 

πξνβάιιεηαη ε αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ πνπ βηψλεη ηελ θαηαπίεζε, ηνπ 

θαηαπηεζκέλνπ, λα ρεηξαθεηεζεί απφ ηνλ θαηαπηεζηή. Παξάιιεια, κέζσ ελφο ζπγθξνπζηαθνχ 

πιαηζίνπ, παξνπζηάδνληαη ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο πνπ δξνπλ σο ζχκκαρνη ζηνλ θαηαπηεζηή 

θαη ηνλ θαηαπηεζκέλν αληίζηνηρα (Εψληνπ, 2016:98-99). Πξσηαγσληζηήο ζηε δξάζε είλαη ην 

άηνκν πνπ βηψλεη ηελ αδηέμνδε γηα απηφλ θαηάζηαζε θαηαπίεζεο, γηα ηελ νπνία φκσο έρεη 

επίγλσζε θαη παξνπζηάδεη ηελ αλάγθε λα ηελ αιιάμεη.  

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ζθελήο-πξφηππν έπεηαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξάζηαζεο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ δηάινγν κε ην θνηλφ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξάζε, ην «θφξνπκ» 

δειαδή (Εψληνπ, 2016:98). Δθηελέζηεξα, ζε απηή ηε θάζε ηνπ θφξνπκ, θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

κέινο ηεο νκάδαο, ην νπνίν δελ ζπκκεηέρεη σο εζνπνηφο ζηηο πξνεγνχκελεο ζεαηξηθέο ζθελέο, 

δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηνπο εζνπνηνχο θαη ην θνηλφ, πξνζθαιψληαο ηνπο αλζξψπνπο απφ ην 

θνηλφ λα επεμεξγαζηνχλ θξηηηθά φζα είδαλ θαη λα πάξνπλ ζέζε. 

Απηφο ν ξφινο ηνπ εκςπρσηή είλαη ν γλσζηφο Joker (Curringa) ή αιιηψο Μπαιαληέξ θαη έρεη 

σο ζθνπφ λα παξνηξχλεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην θνηλφ, ρσξίο φκσο λα πξνβάιεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ εξκελεία, λα ρεηξαγσγεί ή λα δίλεη ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ είλαη εκθαλή, απνθαζίδνληαο 

νπζηαζηηθά κφλνο ηνπ (Boal, 2013:367). Ο ξφινο ηνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ησλ θαλφλσλ  

ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ απφ ηνλ θάζε ζεαηή ζηηο παξεκβάζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ απφ ην θνηλφ θαη ζηηο ηδέεο πνπ αλαδχνληαη, θαζψο επίζεο θαη ηελ αθχπληζε ηνπ 

θνηλνχ κέζα απφ θηινζνθηθά εξσηήκαηα θαη ακθηβνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ (Boal, 2013:368). Ο 

Boal (1992) κάιηζηα νλφκαδε ηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή απηνχ θαη σο «δπζθνιεπηή» 

(difficultator), αθξηβψο γηα ηα δχζθνια εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ζην θνηλφ (Γθφβαο, & Εψληνπ, 

2013:97).  

Οη ζεαηέο, έπεηηα, έρνληαο ζπδεηήζεη γηα ηελ θαηαπίεζε πνπ δηαθξίλνπλ, μεθηλνχλ λα 

πξνηείλνπλ πηζαλέο ελαιιαθηηθέο γηα ηνλ πξσηαγσληζηή, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δνθηκάζεη. 

Δλ ζπλερεία, νη ίδηνη νη ζεαηέο πνπ κνηξάζηεθαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαινχληαη ζηε ζθελή, ζηε ζέζε 

ηνπ πξσηαγσληζηή, ψζηε λα ηηο ελζαξθψζνπλ κέζα απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ καδί κε ηνπο 

ππφινηπνπο εζνπνηνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ελαιιαθηηθή απηή έρεη σο πξνυπφζεζε λα 

κελ απνηειεί «καγηθή ιχζε», κε ηελ έλλνηα λα κελ ηξνπνπνηεί ζε ηεξάζηην βαζκφ ηνλ 
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πξσηαγσληζηή, θαζψο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ ζα κπνξέζεη λα ππάξμεη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ζηε δνκή ηεο θαηαπίεζεο. Γη’ απηφ, ν Joker ή Μπαιαληέξ νθείιεη λα επεμεξγάδεηαη κε επγέλεηα 

ηηο καγηθέο ιχζεηο θαη λα ξσηάεη έκκεζα θαη άκεζα ην θνηλφ (Boal, 2013:368) ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζν ε ιχζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία απηή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πξσηαγσληζηή, 

ρσξίο σζηφζν λα αθπξψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζεαηή. 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, γηα ηνπο εζνπνηνχο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ηζηνξία λα έρνπλ 

πξσηίζησο εκβαζχλεη πνιχ θαιά ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ ξφινπ ηνπο θαη λα έρνπλ δηεπξχλεη, 

επηπιένλ, ηνλ θχθιν ηεο πξνζνρήο θαηά ηνλ Stanislavski (Moore, 1992). Να έρνπλ, ζπλεπψο,  

ρηίζεη κέζα ηνπο ηνλ ξφιν, βαζχηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα ζε ζχγθξηζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζθελήο-πξνηχπνπ πνπ δηαθαίλνληαη, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηζηνξία, ηε ζπκπεξηθνξά, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηα θίλεηξα θαη ηα φξηα ηνπ θάζε ραξαθηήξα, ψζηε λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα 

γηα νπνηαδήπνηε πξφηαζε ηνπ θνηλνχ θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ αιεζνθαλψο κε 

ζεβαζκφ ζηελ νπζία ηεο ηζηνξίαο. Πνιχ ζπρλά, κεηά ηε ζθελή πξφηππν θαη πξηλ ηελ επαλάιεςε 

απηήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα ξσηήζεη ηνπο ήξσεο-εζνπνηνχο κέζσ ηερληθψλ, φπσο 

ε «αθήγεζε ζε ξόιν» θαη ε «αλαθξηηηθή θαξέθια», θάηη ζαλ ζπλέληεπμε δειαδή, ψζηε λα 

θαιπθζνχλ πηζαλά λνεκαηηθά θελά θαη λα αληηιεθζνχλ νη ζεαηέο ζε βάζνο ηηο επηζπκίεο ησλ 

ραξαθηήξσλ (Γθφβαο, 2015:99).  

Μέζα απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, αθνινπζεί ε επαλάιεςε ηεο ζθελήο-πξφηππν. Ο ζεαηήο 

παξεκβαίλεη ζην ζεκείν πνπ ζέιεη λα επέκβεη ιέγνληαο «ηνπ!» θαη πξνηείλεη κηα άιιε 

αληηκεηψπηζε. Γλσξίδνπλ ήδε απφ ηνλ Joker/ Μπαιαληέξ πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο δελ 

παξέκβεη, ε ηζηνξία ζα ηειεηψζεη κε ην ίδην αθξηβψο ηέινο θη έηζη δελ ζα ζπάζεη ην κνηίβν ηεο 

θαηαπίεζεο.  

ηελ πνξεία, επαλαιακβάλεηαη ε ζθελή κέρξη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη φινη νη ζεαηέο πνπ 

είραλ αληηπξφηαζε. ην ζεκείν απηφ ν Joker/ Μπαιαληέξ πξέπεη λα έρεη ζηνλ λνπ ηνπ λα κελ 

γίλεη επαλαιακβαλφκελν θαη κνλφηνλν ην ζέακα. Οη εζνπνηνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο νθείινπλ λα 

επηηαρχλνπλ ηνλ ξπζκφ φπνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα κε ραζεί ν ελζνπζηαζκφο θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλνχ (Boal,2013:374). Σν θνηλφ αληίζηνηρα κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

ζπδεηάεη ηη είλαη απηφ πνπ αιιάδεη θάζε θνξά κε βάζε ηελ θάζε παξέκβαζε, αλαζηνράδεηαη θαη 

πξνεηνηκάδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπ λα αληηδξάζεη αλάινγα ζηελ πξαγκαηηθή δσή 

ηνπ. 
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1.5 Enhanced Forum Theater 

 

ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε (Theatre In Education) ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο ην 

Θέαηξν Φφξνπκ, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο λα βξνπλ ηε δχλακε θαη ηνλ ηξφπν 

λα αληηδξάζνπλ ζε αδηθίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Μάιηζηα, ε Απζηξαιία ζπκπεξηιακβάλεη ην Θ.η.Κ. απφ ηελ Δ’ θαη Σ’ δεκνηηθνχ ζην 

αλαιπηηθφ ηεο πξφγξακκα (Burton, & O’ Toole, 2005). 

 Αμηνζεκείσηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1997-1999 έλα δηεζλέο project 

κεηαμχ ηεο Μαιαηζίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο ην νπνίν εζηίαδε ζηε ρξήζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο σο κέζν δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ. Οη Απζηξαινί εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ πσο ε δηάδξαζε ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ κε καζεηέο σο θνηλφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο απφ απηνχο κφλν σο πξσηαγσληζηέο, φκσο, είρε πεξηνξηζκέλα 

απνηειέζκαηα ζηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ζεκαληηθήο δπζθνιίαο, φπσο ν εθθνβηζκφο. 

Αληίζεηα, ζεκεηψζεθε πσο αλ πξνεγεζεί δηδαζθαιία ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηνλ εθθνβηζκφ 

θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πξηλ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θ.Φ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα απηήο 

κεγηζηνπνηνχληαη (Burton, & O’ Toole, 2009). 

ηε βάζε ησλ δηαπηζηψζεσλ απηψλ, ην 1999-2001 ζηε κεηέπεηηα θάζε ηεο έξεπλαο ζηελ 

Απζηξαιία ην Θ.Φ. εκπινπηίζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο κε απηνζρέδηεο δξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ηερληθέο. Δπηπιένλ, κέζσ απηήο ηεο ζεηξάο εξεπλψλ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

λα δξνπλ θαη λα παξεκβαίλνπλ νπζηαζηηθά, φρη κφλν ζην θνκκάηη ηνπ πξσηαγσληζηή, αιιά θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ξφινπο, νχησο ψζηε λα πξνζεγγίδεηαη ην ζχζηεκα ηεο θαηαπίεζεο αθφκα πην 

ζθαηξηθά. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο απηήο, δφζεθε ζηνπο καζεηέο σο δπλαηφηεηα 

λα επηιέμνπλ απφ ηε ζθελή-πξφηππν κηα ζθελή θαη λα ηεο αιιάμνπλ ηνλ ρξφλν ή ηνλ ηφπν ζηνλ 

νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ή θαη λα πξνζζέζνπλ αθφκα έλαλ παξαπάλσ ξφιν ζηελ ηζηνξία. 

Δπηπξφζζεηα, αθνινχζεζαλ θαη ηερληθέο δηαδηθαζηηθνχ δξάκαηνο νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ (Burton, & O’ Toole, 2009).  

πκπεξαζκαηηθά, ζε απηήλ ηελ ελληάρξνλε έξεπλα απνθάλζεθε πσο απηή ε λέα κνξθή ηνπ 

Θεάηξνπ Φφξνπκ, εκπινπηηζκέλε κε πεξηζζφηεξεο ηερληθέο θαη κε άιιεο κνξθέο ζεάηξνπ, 

ιεηηνπξγεί πνιχ πην θαίξηα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

καζεηψλ, λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο δηθέο ηνπο θαηαπηέζεηο (Burton, & O’ Toole, 2009). 
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1.6 Θέαηπο Forum ζηο ελληνικό δημόζιο ζσολείο  

 

Σν Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε, ην νπνίν απνηειεί «επηζηεκνληθή 

έλσζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξάμεο ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο, 

ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ησλ άιισλ παξαζηαηηθώλ ηερλώλ ζηελ εθπαίδεπζε (ηππηθή θαη κε 

ηππηθή)» ζρεδηάδεη απφ ην 1999 ζεαηξνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ηερληθέο απφ 

ην Θ.η.Κ θαη ηδηαίηεξα εθείλε ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ ζηα ζρνιεία (Γθφβαο, 2015:99).  

ηα πξνγξάκκαηα απηά, φπσο αλάινγα ζπκβαίλεη ζην Enhanced Forum Theatre, πξηλ απφ 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ζθελήο-πξνηχπνπ θαη ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ απφ ηε Θεαηξνπαηδαγσγηθή 

Οκάδα, δειαδή ηνπο εζνπνηνχο θαη ηνπο παηδαγσγνχο ηεο νκάδαο, πξνεγείηαη έλα θαιά 

νξγαλσκέλν δέζηακα ηνπ θνηλνχ κέζσ αζθήζεσλ πξνεηνηκαζίαο, φπσο ε δεκηνπξγία δπλακηθψλ 

εηθφλσλ ή γιππηψλ θαη κε ζεκαηνινγία παξφκνηα ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ. Μπνξεί 

λα δνζεί θαη θάπνην παθέην κε αληηθείκελα ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο παξάζηαζεο, ην ιεγφκελν 

«παθέην εμεξεύλεζεο» κε θάπνηα ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπ ήξσα, πνπ ζηφρν έρνπλ λα εμάςνπλ ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηζηνξία πνπ αθνινπζεί (Γθφβαο, 2015:99). 

ηελ πνξεία πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά ε παξάζηαζε Φφξνπκ κε ηνπο καζεηέο σο θνηλφ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηα ζρνιεία, θαη ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ, 

αξθεηά ζεαηξνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα κε ηερληθέο θφξνπκ, εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ηα νπνία απεπζχλνληαη θπξίσο ζε παηδηά πνπ δηαβαίλνπλ ζηελ εθεβεία θαη ηελ 

πξνεθεβεία. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα «Γηαθπγέο...από θάζε εμάξηεζε», ήηαλ έλα απφ 

απηά, ην νπνίν  απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο Γ’ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη ην νπνίν πξνζέγγηδε 

ζέκαηα πξφιεςεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ησλ εθήβσλ. Έλα αθφκα ζεαηξνπαηδαγσγηθφ κε ηίηιν 

«ε πηζηεύσ εγώ» είρε σο ζεκαηηθή ηνπο ζηφρνπο ζηελ εθεβεία θαη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

γηα παηδηά Β’ Λπθείνπ, ελψ έλα ηξίην πξφγξακκα κε ηίηιν «Έλα ηέιεην πάξθν: παίδνληαο ηηο 

ηζηνξίεο ηνπ θόζκνπ γηα λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν»  απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο 11-13 ρξνλψλ θαη 

είρε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηε 

ζπιινγηθή επζχλε (Γθφβαο, 2015:99-104).  

Μέζσ απηψλ, ινηπφλ, ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη πνιχηηκε πξνζπάζεηα απφ νκάδεο 

αλζξψπσλ εθηφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα γίλνπλ δεθηνί ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη κε φια 

απηά ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα (Γθφβαο, 2015:98) θαη παξάιιεια λα δψζνπλ ηελ επθαηξία 
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ζηνπο εθήβνπο λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, λα επηθνηλσλήζνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν, λα εθθξαζηνχλ 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά.  

 

 

1.7 Θεαηπική αγυγή ζηο ελληνικό δημόζιο ζσολείο 

 

ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ θσηεηλέο πεξηπηψζεηο, ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ, φζν θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε , φπνπ ην ζέαηξν 

είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ε θαηάζηαζε ζην ειιεληθφ 

δεκφζην ζρνιείν παξακέλεη ζε δπζρεξή ζέζε.  

πγθεθξηκέλα, σο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηα ειιεληθά ζρνιεία ην ζέαηξν θπξηαξρνχζε κφλν 

ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ ενξηψλ θαη κε ηε κνξθή ζχληνκσλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 

(Παπαδφπνπινο, 2010: 40). ηε ζπλέρεηα, ην 1986 μεθίλεζε ζηα λεπηαγσγεία ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο «Θεαηξηθήο Αγσγήο», ψζπνπ ην 1989 εληάρζεθε ηειηθά επίζεκα ζηελ Αηζζεηηθή 

Αγσγή ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ Νεπηαγσγείσλ, ελψ ην 1990 εληάρζεθε θαη ζηε δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε (Παπαδφπνπινο, 2010: 161). Δλ ζπλερεία, ην 1998 ζεζκνζεηήζεθε ζηελ Α’ ηάμε 

ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ην κάζεκα «ηνηρεία ηεο Θεαηξνινγίαο» ζην σξνιφγην πξφγξακκα σο 

κάζεκα επηινγήο (Αγγεινπνχινπ, 2014: 82), πνπ φκσο ην 2020 θαηαξγήζεθε ελ ηέιεη, φπσο 

ζπλέβε θαη ζηα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ εηθαζηηθψλ, έρνληαο σο  απνηέιεζκα ηα παηδηά 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα κελ έρνπλ θακία απνιχησο επαθή κε ηηο ηέρλεο θαηά ην 

επίζεκν ζρνιηθφ σξάξην (Σζαηζνχιεο, 2021). 

Παξφι’ απηά, ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμε 33/26- 7-2018) ηα 

εηθαζηηθά, ε κνπζηθή αγσγή θαη ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζπλαπνηεινχλ ηελ Αηζζεηηθή 

Αγσγή κέρξη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Θεαηξηθήο Αγσγήο, ην νπνίν 

ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 132/10-4-1990, αλαθέξεη ζχκθσλα κε ην πξψην 

άξζξν ηνπ Γηαηάγκαηνο φηη ν ζηφρνο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζην ζρνιείν είλαη «λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα νξγαλώζνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα εμσηεξηθεύζνπλ κε πιεξόηεηα ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο, ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα κε πνηθίιεο εθθξαζηηθέο κνξθέο θαη λα αλαπηύμνπλ 

πξννδεπηηθά ηελ απαξαίηεηε επαηζζεζία απέλαληη ζηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, όπσο θαη ζε 

θάζε εθδήισζε ηνπ σξαίνπ ζηε θύζε θαη ζηε δσή» (Κνπξεηδήο, & Άιθεζηηο, 1993: 162). 
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ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν, φκσο, θάζε ηάμε παξαθνινπζεί κφλν κηα ψξα εηθαζηηθψλ 

θαη κηα ψξα κνπζηθήο ηελ εβδνκάδα απφ ηηο ηξηάληα ψξεο καζεκάησλ, ελψ ε ζεαηξηθή αγσγή 

πεξηνξίδεηαη σο κνλφσξν κάζεκα κφλν γηα ηελ Α’, ηε Β’, ηε Γ’ θαη ηε Γ’ δεκνηηθνχ (Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2018). Δπνκέλσο, ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ηεο ζεαηξηθήο 

αγσγήο ηφζν σο θνκκάηη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, φζν σο ηζάμην ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ, 

παξακέλεη αθφκα δεηνχκελν, αθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο δηδαθηηθέο ψξεο είλαη 

πξνθαλέο φηη ε δξακαηηθή ηέρλε πεξηζσξηνπνηείηαη, παξά ηελ επηζηεκνληθψο απνδεδεηγκέλε 

πξνζθνξά ηεο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ (O’Toole, 2008:44) θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηέζεθαλ κε ηελ επίζεκε εηζαγσγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε πσο νη καζεηέο ηεο Δ’ θαη Σ  ́ δεκνηηθνχ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε θαλελφο είδνπο επαθή κε ηε δξακαηηθή ηέρλε θαη πσο νχηε ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεηαη ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, ζηεξψληαο απφ ηνπο εθήβνπο έλα 

δπλαηφ κέζν έθθξαζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο νκάδαο, ζηελ πεξηπινθφηεξε ίζσο 

ζπλαηζζεκαηηθά έσο ηψξα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. 

Κεθάλαιο 2 

2.1 Φςσολογία ηυν εθήβυν- σέζη εαςηού 

 

 Σν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ μεθηλάεη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηα 12 έηε θαη 

ζηακαηάεη πεξίπνπ ζηα 20, δειαδή ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο κεηαμχ παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ελειηθίσζεο απνηειεί ηελ εθεβεία. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηάδην θαηά ην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη 

ζεκαληηθέο βηνινγηθέο, ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο (Feldman, 2011:458). 

 Σν ζηάδην απηφ ζπλεπάγεηαη παξαγσγή νξκνλψλ απφηνκσλ ξπζκψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί 

ξαγδαίεο ελαιιαγέο ζηε δηάζεζε θαη ηελ ςπρνινγία ησλ εθήβσλ. Ζ ππφθπζε δξα ήδε απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία θαη δίλεη εληνιή γηα ηελ έθθξηζε νξκνλψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε βαζκηαία 

αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ησλ γελλεηηθψλ αδέλσλ, κε απνηέιεζκα λα γελλεζνχλ λέεο 

επηζπκίεο θαη θαηλνχξηνη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο (Κνζκφπνπινο, 1999:174). Λφγσ απηψλ ησλ 

νξκνλψλ, ζπρλφηεξα ηα αγφξηα βηψλνπλ ζπκφ θαη ελφριεζε, ελψ παξάιιεια ηα θνξίηζηα, εθηφο 

απφ ζπκφ, παξνπζηάδνπλ θαη θαηαζιηπηηθέο ηάζεηο (Feldman, 2011:462-463).  
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πγρξφλσο, ε εμσηεξηθή εκθάληζε δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά εμαηηίαο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα λα δπζθνιεχεη ηνπο εθήβνπο ζηε 

δηαρείξηζή ηνπ. Ζ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη νη αιιαγέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

δηαθέξεη ζε ηαρχηεηα, δηάξθεηα θαη ρξφλν εκθάληζεο απφ άηνκν ζε άηνκν (Καθαβνχιεο, 

1984:13-14).  

πγθεθξηκέλα, πνιχ ζπρλά ληψζνπλ ακεραλία γηα ηηο αιιαγέο απηέο θαη ηδίσο ηα 

θνξίηζηα, κηαο θαη ζηελ εθεβεία ν ιηπψδεο ηζηφο ηνπ ζψκαηνο παξνπζηάδεη αχμεζε, νδεγψληαο 

έηζη θαη ζε αχμεζε βάξνπο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο δεκηνπξγεί δπζθνξία, αθνχ ην πξφηππν 

γηα ην γπλαηθείν ζψκα πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηε δπηηθή θνηλσλία είλαη ην αξθεηά αδχλαην 

(Feldman,2011:463). πλεπψο, ζε κηα ειηθία φπνπ ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο απνηειεί αληηθείκελν 

κείδνλαο ζεκαζίαο θαη πςεινχ ελδηαθέξνληνο πξνθχπηεη δηαηαξαρή ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε 

ην ζψκα ηνπ. Γη’ απηφ ζπλαληάκε πνιχ ζπρλά πεξηπηψζεηο βνπιηκίαο, αλνξεμίαο ή παρπζαξθίαο, 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο δειαδή πνπ απνδίδνληαη ζηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηελ εθεβεία (Feldman,2011:466). 

 Σελ ίδηα ζηηγκή, νη νξκνληθέο αιιαγέο ηνπ αλαπηπμηαθνχ απηνχ ζηαδίνπ, ελεξγνπνηνχλ 

ηελ σξίκαλζε ησλ νξγάλσλ ζην ζψκα πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχλ κηα λέα ζεηξά ζπλαηζζεκάησλ γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. Σα ζπλαηζζήκαηα καδί κε 

ηηο ζπλαθείο ζθέςεηο, φπσο ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, αληηπξνζσπεχνπλ κηα βαζηθή 

αλεζπρία θαη απνηεινχλ θχξην ελδηαθέξνλ ησλ εθήβσλ (Feldman,2011:525). Οη ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα απηά πεξηπιέθνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ,  ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ηελ έγλνηα γηα ηελ απην-εηθφλα. 

 Ζ εθεβεία δελ απνηειεί κφλν ην ζηάδην επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο κε ην ζψκα, 

αιιά θαη ην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη κηα θάζε αδηάθνπεο 

αλαδήηεζεο πνπ εκπεξηέρεη δνθηκέο δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ θαη ξφισλ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ εαπηνχ (Feldman,2011:500). Χζηφζν, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο –«ην ηκήκα ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα ζθέθηεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε ζύλζεηεο θξίζεηο»- δελ είλαη 

αθφκα ψξηκν βηνινγηθά θαηά ηελ εθεβεία (Feldman,2011:467). πλεπψο, ε ηάζε ηνπ εθήβνπ λα 

δνθηκάδεη θαη λα πεηξακαηίδεηαη κε θαηλνχξηα πξάγκαηα, ζπλδπαζηηθά κε ηε βηνινγηθή 

αλσξηκφηεηα ηνπ εγθεθαιηθνχ απηνχ ηκήκαηνο, νδεγεί πνιχ ζπρλά ηνλ έθεβν ζε ξηςνθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξέο παξνξκεηηζκνχ (Feldman,2011:467). Χο εθ ηνχηνπ, εμεγείηαη γηαηί νη έθεβνη 
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θαηαθεχγνπλ κεξηθέο θνξέο ζε θαηάρξεζε αιθφνι, ζε παξάλνκε ρξήζε νπζηψλ θαη θπζηθά ζην 

θάπληζκα (Feldman,2011:484-485). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν έθεβνο βηψλεη παξάιιεια απηφ πνπ νη επηζηήκνλεο 

απνθαινχλ εθεβηθφ εγσθεληξηζκφ, έλα ζηάδην ηεο δσήο ηνπ δειαδή πνπ ηνλ σζεί ζην λα 

επηθεληξψλεηαη έληνλα ζηνλ εαπηφ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν θαη ην 

πεξηβάιινλ κεκνλσκέλα απφ ηελ νπηηθή πιεπξά ηε δηθή ηνπ (Greene, Krcmar, & Rubin, 2002). 

Έηζη, ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη ζε απηφλ ε πεπνίζεζε πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ν ίδηνο βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο πηζηεχνληαο, επίζεο, πσο φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη είλαη κνλαδηθφ, 

πξσηνθαλέο θαη θαλέλαο άιινο δελ ζα κπνξνχζε λα βηψλεη ην ίδην (Feldman,2011:477). 

Παξά φκσο ηνλ εθεβηθφ εγσθεληξηζκφ θαη ηε κεηαβιεηή απην-αληίιεςε θαη ζρέζε 

εαπηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ γελεηηθφ ςπρνιφγν Jean Piaget(1936) ηα παηδηά ζηελ ειηθία ησλ 11 

εηζέξρνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πην 

αθεξεκέλε ζθέςε θαη λα πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ζπκβνιηζκνχο. Γειαδή νη πξνέθεβνη 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεη έλα εηδηθφ ζέκα, λα πεηξακαηηζηεί κε απηφ, λα δηαηππψζεη 

ππνζέζεηο θαη ζην ηέινο λα δηαηππψζεη έλαλ γεληθφ θαλφλα (Καθαβνχιεο, 1984:18-20). 

Δπνκέλσο, κε ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε ν έθεβνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα εθθξάζεη φζα βηψλεη, έρνληαο επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ θαη 

μεθηλψληαο, δειαδή, απφ ηνλ εαπηφ ηνπ κε θαηάιεμε ηελ θνηλσλία.  

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, είλαη πξνθαλέο πσο ε πεξίνδνο ηεο εθεβείαο εκπεξηέρεη 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ εθήβνπ, θαζψο θαη πνιππιεζείο θαη νιηθέο 

αιιαγέο ζην ζψκα ηνπ, θάηη πνπ θαζνξίδεη ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ αθήλεη αλεπεξέαζηεο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ. 

2.2 Γιαπποζυπικέρ ζσέζειρ καηά ηην εθηβεία 

 

 Ζ ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, φπσο πξνείπακε, επεξεάδεη θαη ηε ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηνπο 

άιινπο. Χζηφζν, ε βηνινγηθή αλάπηπμε ζπκβάιιεη νινθιεξσηηθά ζε απηφ, θαζψο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εθεβείαο ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπξψλσλ θαη ησλ 

εγθεθαιηθψλ δηαζπλδέζεσλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο εθήβνπο λα απνθηνχλ έλαλ  ζχλζεην 

ηξφπν ζθέςεο. Απηφ θαηαιήγεη ζην λα ηείλνπλ νη έθεβνη λα δηεθδηθνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, 

ζπλδένληαο ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο κε ηνλ αγψλα γηα κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία 
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(Feldman,2011:467). Ζ δηεθδίθεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πξνθαιψληαο ζπρλά κεγάιν 

ράζκα γελεψλ (Feldman,2011:523). 

Ο ζπλδπαζκφο δηεθδηθεηηθφηεηαο θαη αλαπηπζζφκελεο επηρεηξεκαηνινγίαο νδεγεί ηνπο 

εθήβνπο ζηελ αχμεζε ζπγθξνχζεσλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη θπξίσο κε ηνπο γνλείο 

ηνπο. πλήζσο, νη ζπγθξνχζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ ηα παηδηά δηεθδηθνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο 

λσξίηεξα απφ απηφ πνπ νη γνλείο επηηξέπνπλ. Γη’ απηφ έρεη παξαηεξεζεί φηη απηέο θζίλνπλ, φηαλ 

νη γνλείο παχνπλ λα αληηδξνχλ αδηάιιαθηα θαη ακπληηθά ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη φηαλ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ππνδειψλεη απιψο πσο 

κεγαιψλεη (Feldman,2011:515). Σαπηφρξνλα, ζπγθξνχζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ νη γνλείο δελ 

απνδέρνληαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη ν έθεβνο.  

πκβαίλεη, ζπρλά, νη γνλείο λα κελ εγθξίλνπλ ηηο επηινγέο ησλ έθεβσλ παηδηψλ ηνπο, 

θαηαπηέδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, φηαλ νη έθεβνη παξνπζηάδνπλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ νη γνλείο δελ εγθξίλνπλ ή δελ ζα ελέθξηλαλ θαηά ηνλ έθεβν, 

γηα παξάδεηγκα, ηφηε ηα παηδηά δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε ή/θαη 

ηάζεηο απηνθηνλίαο (Feldman,2011:528). χκθσλα κε ηελ Cameron (1990) νη έθεβνη είλαη κηα 

ειηθηαθή νκάδα πνπ πνιχ ζπρλά παξεμεγείηαη απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ησλ νπνίσλ ε 

επηθνηλσληαθή δχλακε ππνβηβάδεηαη (Thurlow, 2003:51). 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηζρπξή ζχλδεζε ησλ εθήβσλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

θαη ην θιίκα απνδνρήο ζε απηήλ, ζπλδέεηαη κε αζζελέζηεξα πνζνζηά άγρνπο θαη θαηάζιηςεο 

θαη κεγαιχηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο. Ζ απνδνρή δεκηνπξγεί εγγχηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ θαη 

γηα ηνπο έθεβνπο ην λα κπνξνχλ λα ληψζνπλ θνληά κε ηνπο γνλείο ηνπο ζε κηα ηφζν κεηαβιεηή 

πεξίνδν είλαη βαζηθφ, θαζψο κπνξνχλ έηζη λα ζηξέθνληαη ζε απηνχο γηα ζπκβνπιέο, 

θαζνδήγεζε, ζηήξημε θαη πιεξνθφξεζε (Ackard et al., 2006).  

 Ηδαληθφ ζα ήηαλ, ινηπφλ, λα ληψζνπλ εκπηζηνζχλε θαη απνδνρή. Χζηφζν, απφ έξεπλεο 

έρεη απνδεηρζεί πσο νη έθεβνη απνδεηνχλ ηε ζηήξημε ησλ γνληψλ ηνπο  κφλν φηαλ ληψζνπλ πσο 

εθείλνη λνηάδνληαη πξαγκαηηθά γη’ απηνχο. κσο, πεξίπνπ ην ¼ ησλ έθεβσλ παηδηψλ απνθάλζε 

πσο αδπλαηεί λα ζηξαθεί ζηνπο γνλείο. Μάιηζηα, ην 50% ησλ παηδηψλ κε ηάζεηο απηνθηνλίαο 

παξαδέρηεθε πσο πνηέ δελ είρε εθθξάζεη ζηνπο γνλείο ηνπ ηηο αλεζπρίεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσλε (Ackard et al., 2006). 
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 Λφγσ ησλ ελδνπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη απηψλ κε ηνπο δεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ αλαθέξζεθαλ, νη έθεβνη εζηηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνδφκεζε ησλ θηιηθψλ ηνπο 

ζρέζεσλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εθηφο νηθνγελείαο, ζηα πιαίζηα ηεο εχξεζεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Δκθαλψο, θαηά ην ζηάδην απηφ μεθηλά ήδε ε απνκάθξπλζε 

ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο, νδεγψληαο ηνλ έθεβν ζην λα δεκηνπξγήζεη ζηελνχο δεζκνχο 

θηιίαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ (Καθαβνχιεο, 1984:20-21). 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο νη πεξηβαιινληηθέο θαη νη βηνινγηθέο αιιαγέο πνπ βηψλνπλ νη 

έθεβνη ηνπο νδεγνχλ ζε λέεο θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο θαη απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ λα γλσξίδνπλ λέα άηνκα απμάλεη 

ηελ πξνζνρή ησλ εθήβσλ ζηα εμσηεξηθά επηθνηλσληαθά ζήκαηα, φπσο είλαη νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζνπλ ην λέν άηνκν. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ 

ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ απνηειεί κηα θνηλσληθή αληίιεςε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα 

θαηά ηελ εθεβεία (Choudhury, Blakemore, & Charman, 2006:166). 

Δηδηθφηεξα,  νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ είλαη δνκεκέλεο κε νξηδφληηα 

εμηζσηηθή ηεξαξρία θαη φρη ηφζν θάζεηε, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ελήιηθεο 

(Hartup,1993:9). ηνπο δεζκνχο θηιίαο θαηά ηελ εθεβεία εκπεξηέρεηαη ε έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ε ακνηβαηφηεηα θαη ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ απηήο (Κνπιαθηψηε, & 

Μαξηηκηαλάθε, 2005). Οη θηιίεο πνπ δηακνξθψλνληαη δελ έρνπλ σο βάζε ην παηρλίδη, φπσο 

ζπλέβαηλε ζηελ παηδηθή ειηθία, αιιά έρνπλ ζην επίθεληξν ηηο βφιηεο, ηελ άζιεζε θαη ηελ 

έθθξαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο (Craig, & Baucum, 2007).  

Οη θηιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, θαη γεληθφηεξα νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο, νηθνδνκνχλ γεξέο βάζεηο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηε 

γλσζηηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο. Ζ πγηήο κεηάβαζε πξνο ηελ  ελειηθφηεηα έρεη 

απνδεηρζεί φηη πεξηζζφηεξν ζρεηίδεηαη κε ηηο θηιίεο ησλ εθήβσλ, παξά κε ηα πξνλφκηα, ην IQ, ην 

θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ή ηε ζρνιηθή επίδνζε (Parker, & Asher, 1987). 

2.3 ςναιζθημαηική αςηο-έκθπαζη ηυν εθήβυν 

 

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, θαηά ηελ εθεβεία δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα 

θαιιηέξγεηαο κηαο πγηνχο νηθνδφκεζεο ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Ζ δηαζθάιηζε, σζηφζν, πνηνηηθψλ ζρέζεσλ 
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πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα απην-έθθξαζεο ή αιιηψο ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ηνπ εαπηνχ. Ζ 

έθθξαζε ησλ απφςεσλ, ησλ αλαγθψλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη θπζηθά ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ινηπφλ, απνηειεί κηα πνιχηηκε δηαδηθαζία, φπνπ ην άηνκν αλνίγεηαη θαη 

εθθξάδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Γίλεη, έηζη, ρψξν ζηνπο γχξσ ηνπ λα ηνλ θαηαιάβνπλ, 

επηθνηλσλεί κε εηιηθξίλεηα, ελψ ν ίδηνο ζέβεηαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. 

 πγθεθξηκέλα, ε εμσηεξίθεπζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ νπνία βηψλεη ην άηνκν νξίδεηαη σο 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Απηή ζπκβαίλεη, φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ δηεγείξνληαη, νδεγψληαο 

ην άηνκν ζηελ έθθξαζε απηψλ, αθνχζηα ή εθνχζηα. Ζ έθθξαζή ηνπο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ηφζν 

κε ιεθηηθή φζν κε κε ιεθηηθή απνηχπσζε απηψλ, ή θαη ζπλδπαζηηθά, ζπκβάιινληαο κε 

θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ (Gross, & Feldman-Barrett, 2011). Χο 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε νξίδεηαη ε παξαηεξήζηκε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηθνηλσλεί ή ζπκβνιίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ (Kennedy-Moore, & Watson, 

2001:187). 

 ζνλ αθνξά ηελ απην-έθθξαζε, σζηφζν, νθείινπκε λα πξνζκεηξήζνπκε πσο ε έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ απφςεσλ, ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ επηζπκηψλ έρεη λα θάλεη άκεζα κε ην 

πνιηηηζκηθφ, ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ λνεκαηνδφηεζε θαη ε απνδνρή απηψλ 

απφ ηελ θνηλσλία επεξεάδνπλ θαηά πνιχ ηνλ βαζκφ έθθξαζήο ηνπο (Kim, & Sherman, 2007). 

Γηαθνξεηηθά εθθξάδνληαη νη έθεβνη ζε κηα θηιειεχζεξε νηθνγέλεηα, θνηλσλία ή παξέα απφ φηη 

ζε κηα ζπληεξεηηθή.  

Αθφκα, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε έληαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απην-έθθξαζεο 

εμαξηάηαη, φρη κφλν απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη απφ ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθήβνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ρακειή έληαζε απηήο δελ 

ζρεηίδεηαη κε εμαζζελεκέλε εκπεηξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απαξαίηεηα (Turnball, Fotopoulou, & 

Solms, 2014). πλεπψο, ε εκπεηξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έθθξαζε απηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα απνδίδεηαη σο ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ 

λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, είηε είλαη ζεηηθά είηε είλαη αξλεηηθά, ηφζν κε ιεθηηθφ ηξφπν 

φζν θαη κε κε ιεθηηθφ. Πξφθεηηαη γηα κηα καζεκέλε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία μεθηλάεη λα 

θαιιηεξγείηαη ζην άηνκν ζηε λεπηαθή ειηθία θαηά ηε θάζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ αιθαβεηηζκνχ 

θαη ε νπνία ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζε φιε ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία εληφο πνηθίισλ 

πεξηβαιινληηθψλ πιαηζίσλ, κε ζεκαληηθφηεξν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Μπειινγηάλλε, 

2016:27). 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο απην-έθθξαζεο ησλ 

γνληψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνπνίεζεο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην (Halberstadt, 

Dennis, & Hess, 2010). Αθφκα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δελ ελζαξξχλεη ηελ απην-έθθξαζε, παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ηφζν ζηελ εθεβεία φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο (Halberstadt, 

Dennis, & Hess, 2010). πλεπψο, ην παηδί απνξξνθά ηα πξφηππα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απην-

έθθξαζεο θαηά θχξην βαζκφ απφ ηελ νηθνγέλεηα (Halberstadt et al., 1995). 

2.4 Έκθπαζη ζςναιζθημάηυν θεηικού και απνηηικού πποζήμος  

 

Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ιεθηηθά, κε ιεθηηθά, κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη βηνινγηθά, φπσο κε ην λα θνθθηλίζεη ην 

δέξκα απφ ληξνπή γηα παξάδεηγκα ή λα ηξέκνπλ ηα ρέξηα απφ θφβν. Χζηφζν, δελ εθθξάδνληαη 

φια ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ ίδηα επθνιία (Gross, & John, 1997). 

Σν ζπλαίζζεκα ελεξγνπνηείηαη απφ έλα αξρηθφ εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ εξέζηζκα. Σν 

άηνκν εξκελεχεη ππνθεηκεληθά ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ην εξέζηζκα απηφ θαη πξνθαιείηαη έηζη 

κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ ζε ςπρνινγηθφ, γλσζηηθφ, ζσκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν. Ζ 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ιεθηηθή ή κε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Δπνκέλσο, ην ζπλαίζζεκα πξφθεηηαη γηα ςπρνινγηθή αληίδξαζε πξνο θάπνην εξέζηζκα 

(Fredrickson, 2010:218-226). 

Σα ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ηα 

αληαλαθιαζηηθά, δίλνπλ κηα θαηεχζπλζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

κεηά απφ απηά, ρσξίο φκσο λα επηβάινπλ ηελ έθθξαζε απηψλ. Οη άλζξσπνη δηαθέξνπλ πάξα 

πνιχ ζηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδνπλ φζα ληψζνπλ θη απηφ γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ κηα 

ζεηξά απφ ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δηαδηθαζίεο ηαπηφρξνλα. Σν βίσκα θαη ε 

έθθξαζε είλαη δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. πλεπψο, ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα κελ 

εθθξάδνληαη πάληα σο νξαηέο ζπκπεξηθνξέο (Gross, & John, 1997:435).  

Ζ εξκελεία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζπλήζσο, είλαη παξφκνηα ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, 

θαζψο ππάξρεη έλα θχθισκα ζηνλ εγθέθαιν γηα θάζε ζπλαίζζεκα, κηα εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία 

ζηελ νπνία αληηζηνηρεί θαη ε νπνία ζσκαηνπνηεί ηελ έθθξαζε ηνπ θάζε ζπλαηζζήκαηνο κε 
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δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην πξφζσπν, ηηο ρεηξνλνκίεο, ην ζψκα θαη ηε θσλή (Gross, & Barrett, 

2011:8-16). 

Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ επεξεάδεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλεη ην άηνκν γηα 

ην αλ ζα ιάβεη αληαπφθξηζε απνδνθηκαζίαο ή έγθξηζεο, αθνχ ην άηνκν θαηά βάζνο επηδεηά ηελ 

απνδνρή θαη ηελ θνηλσληθή έγθξηζε (Izard, 2010:363-370). χκθσλα κε ηνπο Andersen θαη 

Guerrero (1998) ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ θάπνηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο έθθξαζήο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην λα εθθξάζεη έλαο έθεβνο ηνλ ζπκφ ηνπ πάλσ ζηνλ αγψλα πνδνζθαίξνπ κπνξεί 

λα είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ, ελψ ζην ζρνιηθφ πιαίζην εληειψο θαηαθξηηέν (Trierweiler, Eid, & 

Lischetzke, 2002:1035). 

ε έξεπλεο έρεη απνθαλζεί πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ζεηηθνχ πξνζήκνπ, φπσο ε ραξά θαη ε 

αγάπε, εθθξάδνληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία απφ φ,ηη ηα ζπλαηζζήκαηα αξλεηηθνχ πξνζήκνπ. 

Απφ απηά κε αξλεηηθφ πξφζεκν έρεη βξεζεί πσο εθθξάδεηαη ζπρλφηεξα ε ζιίςε, αθνινπζεί ν 

ζπκφο, έπεηηα ν θφβνο θαη ζην ηέινο ε ληξνπή. Έρεη θαλεί, αθφκα, πσο ε έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη ζχγθιηζε αλάκεζα ζηα άηνκα, ελψ ε έθθξαζε 

ησλ αξλεηηθψλ δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε ζχγθιηζε ή ηελ νηθεηφηεηα ηεο νκάδαο 

(Trierweiler, Eid, & Lischetzke, 2002:1038). Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

θξαηάλε κέζα ηνπο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη λα ξπζκίδνπλ ηελ 

έθθξαζε απηψλ (Trierweiler, Eid, & Lischetzke, 2002:1035), θαζψο θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο. 

Αλ θαη έρεη απνδεηρζεί πσο νη ζπλέπεηεο δελ είλαη πνηέ ηφζν αβάζηαρηεο φζν λνκίδνπκε ή 

θνβφκαζηε (Kennedy-Moore, & Watson,2001:190). 

2.5 Ζ αξία ηηρ αςηο-έκθπαζηρ για ηο άηομο 

 

Σν λα δίλεη θαλείο ιφγηα ζε απηφ πνπ ληψζεη θαη ζθέθηεηαη, βνεζάεη ην άηνκν λα 

αλαγλσξίδεη, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εξκελεχεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. πκβνιίδνληαο 

θηφιαο ηα ζπλαηζζήκαηα, φρη κφλν ηα εθθξάδεη, αιιά δεκηνπξγεί θη άιια ζπλαηζζήκαηα γηα φζα 

εθθξάζηεθαλ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ, 

νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απηά πνπ πξαγκαηηθά ληψζνπλ  

(Kennedy-Moore, & Watson, 2001:192).  

Μάιηζηα, θαηά ηελ έθθξαζή ηνπο κπνξεί λα βηψζνπλ ζηηγκέο επηθνίηεζεο -κε ηελ έλλνηα ηεο 

κεγάιεο έκπλεπζεο θαη ζπλεηδεηφηεηαο- γηα ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Δθείλε ηε ζηηγκή 
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βηψλνπλ κηα αίζζεζε πσο ε ζπλεηδεηφηεηα απηή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ θαηά 

ηελ έθθξαζή ηνπο ήηαλ πάληα εθεί, απιψο δελ ήηαλ πιήξσο δηαθξηηά. πλεπψο, κέζσ ηεο απην-

έθθξαζεο, ην άηνκν βηψλεη κηα λέα αίζζεζε γηα ηελ απην-αληίιεςή ηνπ πνπ εληζρχεη κε ηε 

ζεηξά ηεο ηελ απην-θαζνδήγεζε ηνπ αηφκνπ (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:192). 

Ζ ζεσξία ηεο απην-αληίιεςεο αλαθέξεη πσο νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζσπηθέο 

εζσηεξηθέο ηνπο ζηάζεηο παξαηεξψληαο ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (Bem, 1972). 

Δπνκέλσο, ε δξακαηνπνίεζε ηεο έθθξαζεο, φπσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζην ζέαηξν θφξνπκ ή 

φπσο ζπκβαίλεη ζην ςπρφδξακα, κπνξεί λα θάλεη ζηα άηνκα αθφκα πην αιεζηλφ απηφ πνπ 

εθθξάδεηαη θαη απηνκάησο λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε γηα ην ηη ληψζνπλ θαη ηη ζθέθηνληαη ζη’ 

αιήζεηα. Μέζσ ηεο ηέρλεο, φιεο νη εκπεηξίεο εθθξάδνληαη  πην εχθνια θαη πην ειεχζεξα, ρσξίο 

λα εμαλαγθάδνληαη, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ έθθξαζε απηψλ κέζσ ελφο δεκηνπξγηθνχ πιαηζίνπ 

(Nigmatulina, &Gerasimenco, 2016:2039). Έηζη, ζε παηρλίδηα ξφισλ θακηά θνξά νη άλζξσπνη 

εθθξάδνληαη κε ηηο επηινγέο ηνπο. ηαλ ην άηνκν επηιέγεη κηα θαηάζηαζε, φπσο επηιέγνληαο λα 

είλαη κε ην κέξνο ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ή φρη -ζην ζέαηξν θφξνπκ-, απηφκαηα εληζρχεη ηελ 

απνδνρή ηνπ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ή ζε απηφλ ησλ ξφιν έλαληη άιισλ (Kim,& Sherman, 

2007:2) πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ δψζεη ηξνθή γηα ζθέςε γηα ηνπο ξφινπο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ 

δσήο. 

Παξάιιεια, απφ έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί πσο ε ιεθηηθή έθθξαζε ηεο εζσηεξηθήο θσλήο, 

θάλεη ηα άηνκα λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζε απηά πνπ ζθέθηνληαη (Higgins,& Rholes, 1978). 

Γη’ απηφ θαη ε έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο δξάζεο δεκηνπξγεί κηα ζχλδεζε κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ αηφκσλ θαη κηα δέζκεπζε 

κε ηελ αιήζεηα θαη ηελ νπζία ηνπ (Kiesler, & Sakamura, 1966), θαζψο φζα εθθξάδνληαη 

αθνξνχλ πιεπξέο ηνπ αηφκνπ πνπ ηα εθθξάδεη (Kim, &Sherman, 2007:2). 

Μάιηζηα νη γισζζνινγηθέο επηζηήκεο αλαθέξνπλ πσο φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα 

εθθξαζηεί ζε θάπνηνλ άιινλ, πξνζπαζεί λα ην θάλεη κε έλαλ ηξφπν επεμεγεκαηηθφ, θαζαξφ, κε 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ, ζπλδέζεηο δηαζεκαηηθέο ή ρξνληθέο, κε αηηίεο θαη απνηειέζκαηα. 

ιε απηή ε δηαζηθαζία δελ νδεγεί κφλν ηνλ αθξναηή ζην λα θαηαιάβεη, αιιά θαη ηνλ νκηιεηή 

λα αληηιεθζεί θαιχηεξα απηά πνπ βηψλεη (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:193). 

Έρεη βξεζεί, αθφκα, πσο φζνη εθθξάδνληαη, ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα θνηλσληθνχ 

άγρνπο, πςειφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, κεγαιχηεξε επεκεξία θαη 
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επεμία (Burgin et al., 2012:188). Οη άλζξσπνη, ινηπφλ, πνπ κπνξνχλ θαη εθθξάδνπλ απηά πνπ 

ζέινπλ, απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Burgin et al, 2012:185). 

Αληηζέησο, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αθνξά κηα πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ε κε έθθξαζε απηψλ είλαη ε βάζε γηα πνιινχο ηχπνπο ςπρνπαζνινγίαο πνπ 

αλαπηχζζνληαη (Burgin et al., 2012:185). πγθεθξηκέλα, ε κε έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία γηα έθθξαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

δηαηαξαρέο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ αηφκνπ (Kennedy-Moore, & 

Watson,2001:190). Μάιηζηα, άηνκα πνπ δελ εθθξάδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ 

εμαθνινπζνχλ λα ηα βηψλνπλ, ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ 

(Kennedy-Moore, & Watson, 2001:191). 

Απφ ηε κηα πιεπξά ην λα εθθξάδεη θάπνηνο θαη’ εμαθνινχζεζε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε έθθξαζε  

απηψλ είλαη έλα κέζν αλαθνχθηζεο ηεο έληαζήο ηνπο θαη, κάιηζηα, ςπρνζεξαπεπηηθά ε έθθξαζε 

ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ, βησκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ πνξεία ηνπ 

αηφκνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εκπεηξία (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:187). Σν 

παξάδνμν, επνκέλσο, ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αξλεηηθνχ πξνζήκνπ είλαη πσο απφ ηε 

κία ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ελφο είδνπο δπζθνξίαο, απφ ηελ άιιε ε έθθξαζή ηνπο είλαη έλα 

κέζν δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο απηψλ (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:187). Γηα 

παξάδεηγκα, ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ κπνξεί λα απνηξέςεη κειινληηθά κεγαιχηεξα μεζπάζκαηα 

απηνχ (Kennedy-Moore, & Watson,2001:199). 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην λα εθθξάζεη ην άηνκν κηα επίπνλε θαηάζηαζε, απηφκαηα 

κπνξεί λα ην θάλεη λα ληψζεη φηη έρεη ηνλ έιεγρν απηήο θαη λα ληψζεη έηζη φηη ε θαηάζηαζε απηή 

απνηειεί έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο. Μπνξεί, έηζη, λα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε εθηίκεζε γηα ην θνπξάγην θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ (Kennedy-Moore, & Watson, 

2001:194).  

2.6 Ζ κοινυνική αξία ηηρ αςηο-έκθπαζηρ ηος αηόμος 

 

Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δελ αθνξά κφλν ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ καο 

θφζκνπ, αιιά απηφκαηα απνηειεί κέξνο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο πνπ κνηξαδφκαζηε κε 

ηα ππφινηπα άηνκα (Trierweiler, Eid, & Lischetzke, 2002:1038). Σν λα εθθξάδεη θαλείο ηα 
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ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ είλαη έλαο ηξφπνο λα εθθξάδεη ηελ αηνκηθφηεηά 

ηνπ ζηνλ θφζκν. Δπνκέλσο, ε απην-έθθξαζε νξίδεηαη σο έλα κέζν δηεθδίθεζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία (Webster, 2006).  

Ζ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα είλαη έλα θνηλσληθφ γεγνλφο. Σα άηνκα 

κνηξάδνληαη φζα ληψζνπλ κε ηνπο άιινπο θαη ζπλήζσο ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο (Kennedy-

Moore, & Watson, 2001:198). Οη θνηλσληθνί ςπρνιφγνη ζεσξνχλ πσο ε απην-έθθξαζε απνηειεί 

βαζηθφ δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ έθθξαζε ελφο αηφκνπ ζε έλα 

άιιν θαζνξίδεη ηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ, θαζψο επεξεάδεη ην άιιν άηνκν επίζεο (Kennedy-

Moore, & Watson,2001:199). 

Σα ζπλαηζζήκαηα κεηαδίδνληαη απφ έλα άηνκν ζε έλα άιιν ή αθφκα θαη ζε κία νκάδα, 

επεξεάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 

(Schoenewolf, 1990:49-61). Δπνκέλσο, ε ζπλαηζζεκαηηθή κεηάδνζε (Barsade, 2002) είλαη ηθαλή 

λα επηθέξεη ζπγρξνληζκφ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ νκάδσλ (Hatfield, Cacioppo, 

& Rapson, 1992:151-177). ζν πην έληνλε είλαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνλ πνκπφ, 

ηφζν πην ηζρπξή ζα είλαη ε κεηάδνζε ζηνλ δέθηε (Henning-Thurau et al., 2006:58-73). 

Ηδηαίηεξα, κνηξάδνληαο ζε θάπνηνλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, δεκηνπξγεί κηα λέα αίζζεζε 

εγγχηεηαο θαη νηθεηφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:199). Έηζη, 

κέζσ ηεο εγγχηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη, ε απην-έθθξαζε ζηνπο άιινπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θνηλσληθή ζηήξημε.  

Πνιιέο θνξέο ε έθθξαζε κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:205) θαη λα δψζεη ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ζηνπο άιινπο, ψζηε λα δξάζνπλ αλάινγα. πλεπψο, κέζσ ηεο απην-έθθξαζεο 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα δερηεί ην άηνκν ζηήξημε θαη βνήζεηα (Kennedy-Moore, & Watson, 

2001:200-201). 

πκπεξαζκαηηθά, ε απην-έθθξαζε απνηειεί κηα πνιχηηκε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ, πνπ 

ηνπ επηηξέπεη λα εκβαζχλεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, λα ηνλ δηαθσηίδεη κε ζπλεηδεηφηεηα θαη 

λα ελδπλακψλεη ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε κηαο πξνάγνπζαο 

ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, είηε πξφθεηηαη γηα ηε δηαρείξηζε ελφο δχζθνξνπ βηψκαηνο. 

Ζ απην-θαζνδήγεζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ δηαζθαιίδεη ζην άηνκν λα κνηξάδεηαη ηα αηνκηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά κε ζάξξνο θαη εηιηθξίλεηα, νηθνδνκψληαο έηζη πγηείο ελδνπξνζσπηθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σέινο, κέζσ ηεο απην-έθθξαζεο, ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο κπνξεί λα 
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επεξεαζηεί ή θαη αθφκα λα ζπληνληζηεί, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, ελψ αμηνζεκείσηα κέζσ απηήο δηαθαίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ θνηλσληθή ζηήξημε θαη ελζπλαίζζεζε. 
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Β’ ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Κεθάλαιο 3 

3.1 Οπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ 

 

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ε εθεβεία πξφθεηηαη γηα έλα ζηάδην ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

θαηά ην νπνίν ην άηνκν βηψλεη πνηθίιεο βηνινγηθέο, νξκνληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο. ε 

απηή ηελ ειηθηαθή θάζε ν έθεβνο απνκπζνπνηεί ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα πξφηππα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη μεθηλάεη λα δηακνξθψλεη απηφλνκα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, 

θαζψο απνγαιαθηίδεηαη θαη πνξεχεηαη πξνο ηελ ελειηθφηεηα.  

Δηδηθφηεξα, ε πξνεθεβεία θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθεβείαο κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

πάξα πνιχ ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αθνχ φπσο πξνείπακε 

θάζε παηδί έρεη ηνλ δηθφ ηνπ βαζκφ αλάπηπμεο (Καθαβνχιεο, 1984:13-14), αιιά ζπρλά νη γνλείο 

δελ είλαη έηνηκνη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκάδηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθφηεηα ζηελ 

εθεβεία. Δπνκέλσο, ην λα ζεσξνχλ νη γνλείο πσο ην παηδί ηνπο είλαη αθφκα «παηδί», 

ζπλεπάγνληαο έλαλ πην παζεηηθφ θαη πξνβιέςηκν ξφιν κε μεθάζαξε ηεξαξρία (Hartup,1993:9) 

ζηηο ζπδεηήζεηο, ζηε βνχιεζε, ζηε δηεθδίθεζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ην πψο 

βηψλεη κέζα ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ ν πξνέθεβνο, ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη κεγαιχηεξν ράζκα 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ απφ απηφ πνπ νχησο ή άιισο πξνθχπηεη 

(Feldman,2011:523). Δθεί είλαη πνπ ν πξνέθεβνο κέζα ζηελ επαισηφηεηα ησλ αιιαγψλ θαη ηνλ 

εθεβηθφ εγσθεληξηζκφ ηνπ (Greene, Krcmar, & Rubin, 2002), κπνξεί λα βηψζεη έληνλα ην 

αίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ηε καηαηφηεηα ηεο απην-έθθξαζεο, κε απνηέιεζκα λα κε ζηξέθεηαη 

πηα ζηνπο γνλείο ηνπ θαη λα θιεηδψλεη ζπλαηζζεκαηηθά. Χο πξψηνο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο 

θαη πξφηππν εαπηνχ, φκσο, ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη θαηά πνιχ ηελ εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία. πλεπψο, ε απνπζία ή ην θψιπκα ηεο απην-έθθξαζεο, ε 

νπνία είλαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο 

θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαη ηελ απφιαπζε πνπ αηζζάλεηαη θαηά ηελ θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή, ζέηεη έλαλ κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ (Halberstadt, Dennis, & Hess, 2010).  
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Παξάιιεια, ν έθεβνο, φπσο θαη θάζε άλζξσπνο, δελ ζεκαίλεη φηη επεηδή 

αλεμαξηεηνπνηείηαη δελ έρεη αλάγθε νπζηαζηηθήο ζηήξημεο  απφ ηνπο γνλείο ηνπ, γη’ απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ζε απηφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην λα είλαη ζε ζέζε λα κνηξαζηεί ζηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο άιινπο φζα ληψζεη, φζα ζθέθηεηαη, λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηα φξηά 

ηνπ, λα κπνξεί κε ζάξξνο λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ, ψζηε λα ζέβεηαη έηζη ηελ ηαπηφηεηα 

θαη ηελ πξνζσπηθή εζηθή πνπ πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη. Μφλν έηζη ζα θαηαθέξεη λα ζπλδέεηαη 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζπλδέεηαη ζε επξχηεξν επίπεδν κε ηνπο άιινπο, δηακνξθψλνληαο 

αιεζηλνχο θηιηθνχο δεζκνχο θαη νπζηαζηηθέο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο.  

3.2 Ο ζκοπόρ ηηρ έπεςναρ και ηα επεςνηηικά επυηήμαηα 

  

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, αμηνινγψληαο ηελ εθεβεία σο κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα 

άηνκα έρνπλ αλάγθε λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ δηθφ ηνπο εζσηεξηθφ 

θφζκν θαη, ηαπηφρξνλα, θξίλνληαο ην ζέαηξν σο παληνδχλακν εξγαιείν έθθξαζεο, 

δεκηνπξγήζεθε ε παξνχζα έξεπλα, εθπνλψληαο έλα πξφγξακκα 12 παξεκβάζεσλ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Θέαηξν Φφξνπκ ζε κηα πεηξακαηηθή νκάδα καζεηψλ 

Σ’ Γεκνηηθνχ. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην «θαηά πόζν ην Θέαηξν 

Φόξνπκ κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ;» θαη εηδηθφηεξα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Απηφ, ινηπφλ, είλαη θαη ην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, ζεσξψληαο ην Θέαηξν 

Φφξνπκ σο ηελ αλαμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ σο ηελ εμαξηεκέλε. 

Αιιειέλδεηα, πξνθχπηνπλ θη άιια εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ 

θαηά ηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα: 

α) Δληζρύεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθόηεηα ζηνπ καζεηέο η΄Γεκνηηθνύ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ζεκειηώδσλ ηερληθώλ ηνπ Θ.η.Κ;  

β) Δλζαξξύλεηαη ε εμσζηξέθεηα ησλ καζεηώλ;  

γ) Δλδπλακώλεηαη ε εζσηεξηθή θσλή ηνπο; 

δ) Απηό δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

θαη ηνπο θίινπο ηνπο; 

ε) Καηά πόζν ην Θέαηξν Φόξνπκ βνεζάεη ηελ απην-έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ζεηηθνύ 

πξνζήκνπ; 
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ζη) Καηά πόζν ην Θέαηξν Φόξνπκ βνεζαέη ηελ απην-έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ αξλεηηθνύ 

πξνζήκνπ; 

δ) Δληζρύεηαη ε ζεηηθή εθθξαζηηθόηεηα κέζσ ηνπ Θεάηξνπ Φόξνπκ; 

η) Δληζρύεηαη ε αξλεηηθή εθθξαζηηθόηεηα κέζσ ηνπ Θεάηξνπ Φόξνπκ;  

θ) Μέζσ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ηερληθέο από δηάθνξεο κνξθέο ζεάηξνπ 

εληζρύεηαη ζεηηθά ην Θέαηξν Φόξνπκ; 

3.3 Ζ διαδικαζία 

 

 Αξρηθά, επεηδή ε εξεπλήηξηα ήηαλ ήδε εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν πνπ δηεμήρζε ε 

έξεπλα, ξψηεζε ηα παηδηά αλ ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ακέζσο ήηαλ 

πνιχ ελζνπζηαζκέλα, ηφζν ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηε Σ΄δεκνηηθνχ φζν 

θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ βηψζεη, εμαηηίαο ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο παλδεκίαο. Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απηνδηάζεζε φισλ ησλ 

καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε πίεζεο απηψλ, πξνρψξεζε ζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, ηεξψληαο ηα πξνβιεπφκελα. Σέινο, 

ε εξεπλήηξηα, ζεβφκελε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηεο έδεημε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, πξνζηάηεπζε 

πιήξσο ηα πξνζσπηθα δεδνκέλα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, πξνζαξκφδνληαο ηα εξεπλεηηθά 

βήκαηα ζηελ εζηθή θαη ηα δεηήκαηα δενληνινγίαο πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

(Ίζαξε, & Πνχξθνο, 2015:83-84). 

3.4 Δπεςνηηικόρ πληθςζμόρ 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθφ δεκφζην ζρνιείν ηεο Αζήλαο ζε 

νκάδεο πνπ πξνυπήξραλ (Creswell, 2016:309) θαη δελ ζπζηάζεθαλ απφ ηελ αξρή γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Δπνκέλσο, ην δείγκα δελ είλαη ηπραίν (αξαθίδνπ, 2011:44), 

αιιά απνηειεί δείγκα ζθνπηκφηεηαο (Ίζαξε, & Πνχξθνο, 2015:75-76). 

 Μάιηζηα, ην φηη ε εξεπλήηξηα εξγαδφηαλ σο δαζθάια γεληθήο αγσγήο ζε η’ δεκνηηθνχ,  

απνηέιεζε έλαλ δηεπθνιπληηθφ παξάγνληα ζηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 
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πλεπψο, ην δείγκα απνηέιεζε δείγκα επθνιίαο (Ίζαξε, & Πνχξθνο, 2015:78) θαη ιφγσ απηνχ 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ (Παπαγεσξγίνπ, 2015:6). 

 ζνλ αθνξά ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ζπκκεηείραλ 15 καζεηέο ηνπ ελφο ηκήκαηνο ηεο 

Σ’ ηνπ ζρνιείνπ, ζπγθεθξηκέλα 8 αγφξηα θαη 7 θνξίηζηα, ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζπκκεηείραλ 

νη καζεηέο ηνπ δηπιαλνχ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ, 15 ζε αξηζκφ κε 8 αγφξηα θαη 7 θνξίηζηα. 

Καηάθεξε λα ζπκπιεξσζεί, έηζη, ν ειάρηζηνο αξηζκφο ππνθεηκέλσλ (30) γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο (Creswell, 2016:147). 

 Σν ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείγκαηνο απηνχ είλαη πσο ηα ππνθείκελα πνπ κειεηψληαη 

έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, αξθεηά θνηλά βηψκαηα θαη κνηξάδνληαη ηνπιάρηζηνλ θνηλέο εκπεηξίεο ζηε 

ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ παξάγνληα σο 

πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη νη δχν νκάδεο, ελδπλακψλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

3.5 Μεθοδολογία έπεςναρ 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα δξάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηή ηε 

κέζνδν ζπλδπάδεηαη εμίζνπ ε επηζηεκνληθφηεηα ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ε δξάζε, ζπκβάιινληαο 

ζηελ θαηαλφεζε, ζηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ αιιαγή απηψλ (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2008:385). Ο εξεπλεηήο, αθνινπζψληαο ηε κέζνδν απηή, εθπνλεί 

παξεκβάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγεί εθηελψο ηελ παξέκβαζή ηνπ (Cohen, & Manion, 1994: 

186). Μέζσ ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη θαη ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαηήξεζήο 

ηνπο, δίλεηαη ε επθαηξία λα κειεηεζεί ε θνηλσληθή δηαδηθαζία (Γαθέξκνο, & Πνπξθφο, 

2010:41). πλεπψο, ε έξεπλα δξάζεο κειεηά πψο κπνξεί λα βειηησζεί κηα θνηλσληθή  

πξαγκαηηθφηεηα (Μπνλίδεο, 2014:5), έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε 

ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη (Cohen, Manion, & Morrison, 

2000:227). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί, ινηπφλ, πσο ε έξεπλα δξάζεο δελ εζηηάδεη ζηελ εχξεζε ιχζεσλ 

πξνβιεκάησλ (Craig, 2009:4), αιιά ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ελεξγνχλ θαη 

ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο (Καηζαξνχ, & Σζάθνο, 2003:66). Έηζη, ιφγσ ηεο θνηλσληθήο ηεο 

δηάζηαζεο θαη ηνπ επηκνξθσηηθνχ θαη κεηαζρεκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα απηήο (Μπνλίδεο, 
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2014:19-22), επηιέγεηαη πνιχ ζπρλά σο εξεπλεηηθή κέζνδνο ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Creswell, 

2016:580-581). 

 Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα δξάζεο δηαθξίλεηαη απφ πέληε ζηάδηα, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην 

αθνξά ηε δηάθξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην δεχηεξν ηε δηακφξθσζε ηεο παξέκβαζεο, ην ηξίην ηελ 

εθπφλεζε απηήο, ην ηέηαξην ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο απηήο θαη ηνλ αλαζηνραζκφ θαη, 

ηέινο, ην πέκπην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γλψζεσλ πνπ επέθεξε ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο (Susman, & Evered, 1978:588· Creswell, 2016: 584-593). ηελ παξνχζα 

έξεπλα, ε εξεπλήηξηα ζπκκεηείρε ζε φια ηα ζηάδηα απηήο. 

 Χο πξνο ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε εξεπλήηξηα ζπλδχαζε ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή 

κέζνδν, ζρεδηάδνληαο έηζη κηα κεηθηή κέζνδν (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007· Miles, 

& Huberman, 1994:42).  

 Μέζσ ηεο ζπιινγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηχπσζε απηψλ ζε 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληηθεηκεληθφηεηα θαη γελίθεπζε 

ζπκπεξαζκάησλ (Μαληδνχθαο, 2007:89). πγρξφλσο, κέζσ ηεο ζπιινγήο ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηχπσζε ζηνηρείσλ ηεο βαζχηεξεο αλζξσπηζηηθήο δηάζηαζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δηεξεπλάηαη (Γαθέξκνο, & Πνπξθφο, 2010:19). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, 

δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008:189).  

 πκπεξαζκαηηθά, ζπλδπάδνληαο δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα ηε κειέηε ηνπ ίδηνπ 

θαηλνκέλνπ, πξαγκαηνπνηψληαο δειαδή ηξηγσλνπνίεζε (Δπαγγέινπ, 2014:113), δίλεηαη κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ (αξαθίδνπ, 2011:108), θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κηαο κπνξεί λα ελδπλακψζνπλ ηελ άιιε, λα ζπκπιεξψζνπλ ελδερφκελα θελά ή θαη λα 

παξνπζηάζνπλ απφθιηζε, δηακνξθψλνληαο δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ φ,ηη ζα ζπλέβαηλε αλ 

είρε εθπνλεζεί κφλν κηα κέζνδνο (Creswell, 2016:5382· Heale, & Forbes, 2013:4). 

3.6 Μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν 

 

ζνλ αθνξά ηα κέζα ζπιινγήο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο δφζεθε ζηνπο καζεηέο έλα 

ζηαζκηζκέλν εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ρνξήγεζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ (Kothari, 2005:35). Λακβάλνληαο ππφςε, φκσο, πσο ε αληίιεςε ηνπ 
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παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζε αξθεηφ βαζκφ 

(Magotsiou, Goudas, & Hasandra, 2006:669), ηεξήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ε θαζεκεξηλή κε 

δνκεκέλε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ εληππψζεσλ ζε εκεξνιφγην κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. 

3.6.1 Δπεςνηηικό επγαλείο ποζοηικήρ μεθόδος 

 

 Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απην-έθθξαζεο, ηφζν ε νκάδα ειέγρνπ φζν θαη ε πεηξακαηηθή 

νκάδα ζπκπιήξσζαλ ην κεηαθξαζκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα παηδηά ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Δθθξαζηηθφηεηαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Self-Expressiveness in the Family for Children 

Questionnaire - SFEQ-Hel) (Halberstadt et al., 1995) πξηλ θαη κεηά ηηο 12 παξεκβάζεηο. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν απηφ-αλαθνξάο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 40 ζελάξηα 

ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο έθθξαζεο, ηα νπνία αμηνινγνχληαη απφ ηνπο καζεηέο κέζσ κηαο 

πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert,  φπνπ ην 1=πνηέ/2=ζπάληα/3=κεξηθέο θνξέο/4=πνιχ 

ζπρλά/5=πάληα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα 40 απηά ζελάξηα ελππάξρνπλ δχν θιίκαθεο: (1) ε  θιίκαθα 

ζεηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο (23 ζελάξηα) (π.ρ. «Δθθξάδσ ηνλ ελζνπζηαζκφ κνπ φηαλ θάλσ ζρέδηα 

γηα ην κέιινλ», «Αγθαιηάδσ απζφξκεηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ») θαη (2) ε θιίκαθα 

αξλεηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο (17 ζελάξηα) (π.ρ. «Μνπηξψλσ φηαλ κε αδηθνχλ νη δηθνί κνπ», 

«Απεηιψ ηνπο άιινπο»).  Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηα ζελάξηα 

ησλ 2 θιηκάθσλ ηνπ SEFQ πξνθχπηνπλ δπν βαζκνί: ν βαζκφο ζεηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο θαη ν 

βαζκφο αξλεηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ φξν ζεηηθή εθθξαζηηθφηεηα δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

έθθξαζε κνλν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη ε έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ, φηαλ απηή 

γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εμσηεξίθεπζεο απηψλ ζηνπο άιινπο. Αληηζέησο, ζηελ αξλεηηθή 

εθθξαζηηθφηεηα αλήθνπλ ηα ζελάξηα έθθξαζεο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπλ 

απεχζπλζε ζηνπο άιινπο θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κηα πην επηζεηηθή κνξθή έθθξαζεο.  

Οη Halberstadt et al. (1995) ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ην εξσηεκαηνιφγην γηα λα κειεηήζνπλ 

ηνλ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο απην-έθθξαζεο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Halberstadt et al., 

1995:93). Ζ αξρηθή ρξήζε απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε άιιεο έξεπλεο αθνξνχζε εθήβνπο 
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(Miller, 1989) θαη θνηηεηέο, αιιά έρεη δνζεί ζπλδπαζηηθά θαη ζε γνλείο (499 κεηέξεο θαη 262 

παηέξεο ) γηα λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα (Halberstadt et al., 1995:94). ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε κφλν ζηνπο εθήβνπο ησλ νηθνγελεηψλ.  

ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ, αξρηθά, ππήξρε ν δηαρσξηζκφο 4 

ππνθιηκάθσλ γηα ηελ έθθξαζε: ζεηηθή-θπξηαξρηθή, ζεηηθή-παζεηηθή, αξλεηηθή-θπξηαξρηθή, 

αξλεηηθή-παζεηηθή (Halberstadt et al., 1995:95). Χζηφζν, αξγφηεξα πεξηνξίζηεθε ζηε κειέηε 

ησλ δχν ππνθιηκάθσλ ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο. 

Έρεη δηαπηζησζεί πσο σο εξσηεκαηνιφγην παξέρεη δηαρξνληθά εγθπξφηεηα θαη απνηειεί 

έλα ρξήζηκν εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο έθθξαζεο (Halberstadt et al., 1995:101). 

Να ζεκεησζεί, σζηφζν, πσο ζηε δηθή καο ρνξήγεζε ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα φζν 

θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ ππήξμε θαηαηγηζκφο εξσηήζεσλ γηα ην ιεμηιφγην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

θάηη πνπ θαλέξσζε κηα δπζθνιία θαηαλφεζεο. πγθεθξηκέλα, πνιιά παηδηά ξψηεζαλ ηη 

ζεκαίλεη «θνιαθεύσ», «πεξηθξνλώ», «αλαζηαηώλνκαη», «επγλσκνζύλε», «επηθξίλσ», αλ ε 

εξψηεζε «Απεηιώ ηνπο άιινπο» κηιάεη θπξηνιεθηηθά ή φρη, αλ ην ιέεη γηα πιάθα ή ζνβαξά θαη 

ηέινο ηη ζεκαίλεη «δεηάσ επηβεβαίσζε». Απηέο νη εξσηήζεηο γίλνληαλ ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ 

πνιινχο καζεηέο, νπφηε παξνπζίαζαλ γεληθή δπζθνιία λα αληηιεθζνχλ ηηο κεηαβιεηέο. ηαλ 

ηνπο είπα «κνπ θάλεη εληύπσζε πνπ δελ μέξεηε ηε ιέμε επγλσκνζύλε, γηαηί είλαη πνιύηηκε», εθείλα 

κνπ απάληεζαλ «Μα θπξία, εθηόο από εζάο δελ καο κηιάεη θαλέλαο γηα ζπλαηζζήκαηα» . Δπηπιένλ, 

ίζσο νη 40 εξσηήζεηο λα ήηαλ πνιιέο γηα ηε ζπγθέληξσζή ηνπο θαη λνκίδσ πσο απφ ηε κέζε θαη 

κεηά απαληνχζαλ ιίγν πην επηπφιαηα θαη γξήγνξα ιφγσ θνχξαζεο. ινη απηνί νη παξάγνληεο 

πηζαλφλ λα επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. 

 

3.6.2 Δπεςνηηικά επγαλεία ποιοηικήρ μεθόδος 

 

 ζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαηά ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε εξεπλήηξηα 

πξαγκαηνπνίεζε ζπκκεηνρηθή κε δνκεκέλε παξαηήξεζε. Ζ παξαηήξεζε απηή αθνξά ηε κεξηθή 

ή ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνξά έλα θνηλσληθφ πεδίν. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί ζπζηεκηθά 

ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Ζ εξεπλήηξηα, ινηπφλ, αθνινπζψληαο 
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ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζπκκεηείρε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν 

δξάζεο, ελψ παξάιιεια αθηέξσζε ρξφλν ζην λα ζέηεη εξσηήκαηα, λα παξαηεξεί, θαη λα 

επεμεξγάδεηαη ηα φζα ιέγνληαη θαη δηελεξγνχληαη ππφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο δηάζεζεο (Ίζαξε, 

& Πνπξθφο, 2015:141). 

 πγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα, έπεηηα απφ θάζε παξέκβαζε θαηέγξαθε ηελ πνξεία ηεο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη νπνηνπδήπνηε αμηνζεκείσηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ πνξεία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε εκεξνινγίνπ, ινηπφλ, θξφληηδε λα γίλεη πξνζεθηηθά ε ζπιινγή ησλ 

γξαπηψλ ηεθκεξίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ παξέκβαζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα, θάλνληαο ρξήζε καγλεηφθσλνπ, επηβεβαίσλε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ θαη 

ήηαλ ζε ζέζε λα αλαζηνραζηεί ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ξφιν ηεο.  

 Έηζη, ράξε ζηελ απηνπαξαηήξεζε θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2000:228-230), αλαηξνθνδνηψληαο ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

αθφινπζσλ παξεκβάζεσλ (Creswell, 2016:216-228). Σέινο, σο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθφο κηαο ψξαο ζηελ νκάδα ειέγρνπ, είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεη άηππα ηελ επηξξνή ησλ παξεκβάζεσλ θαη εθηφο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ, ζπιιέγνληαο αθφκα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008:523). 

3.7 Μέθοδορ ανάλςζηρ δεδομένυν 

 

 Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξφθεηηαη λα απνδνζεί 

παξαθάησ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS (Statistical Package for the Social Science). Σν 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νξίδεηαη ζην 5%.  

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηνπ παξφληνο 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηνλ δείθηε Cronbach's Αlpha. Έπεηηα, έγηλε ν έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ ηεζη ησλ Shapiro-Wilk, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ δείγκαηνο (Yap, & Sim, 2011:2143). ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθε ν κέζνο φξνο ησλ 

κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ ην ζπκπέξαζκα ηεο κεδεληθήο ή ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο (Δκβαισηήο, 

Καηζήο, & ηδεξίδεο, 2006:59). Δλ ηέιεη, ειέγρζεθε ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, θάλνληαο 
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ρξήζε ησλ t tests, κε ζηφρν λα δηαιεπθαλζεί αλ ζηαηηζηηθά ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο.  

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα, αληηζέησο, αλαιχζεθαλ κέζα απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, ηελ 

παξαηήξεζε εληφο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ 

εκεξνινγίνπ ηεο εξεπλήηξηαο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε απηήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηεο 

αμηνινγήζεσλ (Creswell, 2016:239). 

3.8 σεδιαζμόρ παπεμβάζευν 

 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έξεπλα ησλ Burton & O’ Toole (2009:13), ε νπνία απνδεηθλχεη 

πσο ν εκπινπηηζκφο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ κε άιιεο δξακαηηθέο ηερληθέο θαη δηδαζθαιίεο 

ελδπλακψλνπλ ηα νθέιε απηνχ, ε εξεπλήηξηα δεκηνχξγεζε δίσξεο παξεκβάζεηο, ε πιεηνςεθία 

ησλ νπνίσλ παξνπζίαδε ηε δνκή ηεο ηξηπιήο δηάθξηζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην εθπαηδεπηηθφ 

δξάκα, δειαδή ηελ πξνζέξκαλζε, ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε (Σζηάξαο, 2005:100-

101). 

 πγθεθξηκέλα, ζηηο 3 πξψηεο παξεκβάζεηο ην πξψην ζηάδην ηεο πξνζέξκαλζεο 

εκπεξηείρε ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο, κε ζηφρν λα ελεξγνπνηεζεί  ε νκάδα 

θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγεζεί αζθάιεηα θαη νηθεηφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ. Ζ θάζε ηεο 

δξακαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε απηέο ηηο παξεκβάζεηο πεξηιάκβαλε δνκεκέλεο αζθήζεηο 

απηνζρεδηαζκνχ ζε δεπγάξηα ή νκάδεο κε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή έθθξαζε, δεκηνπξγία εηθφλσλ 

θαη δσληάλεκα απηψλ ή ηξνπνπνίεζε απηψλ.  

 ηηο επφκελεο 3 παξεκβάζεηο αθνινπζήζεθε παξφκνηα δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε ζεκαηηθή 

γηλφηαλ φιν θαη πην ζπκβαηή κε ην πεξηερφκελν ησλ θαηαπηέζεσλ, ελψ ζηε θάζε ηεο 

δξακαηηθήο παξάζηαζεο νη καζεηέο δεκηνπξγνχζαλ απηνζρέδηα ζθεηζάθηα θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο 

εκςπρψηξηαο κε ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα θαη ην παξνπζηάδαλ ζηελ ππφινηπε ηάμε. ε εθείλε 

ηε θάζε ε εκςπρψηξηα γηλφηαλ Μπαιαληέξ/Joker θαη ελζσκάησλε ηελ νινκέιεηα. Έηζη, έγηλε ε 

πξψηε παξάζηαζε θφξνπκ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Χζηφζν, ηα ζθεηο 

δεκηνπξγνχληαλ πάλσ ζε κηα δνζκέλε ζπλζήθε απφ ηελ εκςπρψηξηα, φπσο «Bullying ζην 

πξναύιην», βαζηζκέλε ζε πξάγκαηα πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά είραλ κνηξαζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξεκβάζεηο. 
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 ηηο ηειεπηαίεο 6 παξεκβάζεηο, δφζεθε αθφκα κεγαιχηεξε πξσηνβνπιία ζηνπο καζεηέο. 

Έπεηηα απφ ιηγφηεξεο αζθήζεηο πξνζέξκαλζεο ρξνληθά, γηλφηαλ ν ηπραίνο ρσξηζκφο ηεο ηάμεο 

ζε ηξεηο ππννκάδεο, νη νπνίεο είραλ αξθεηφ ρξφλν λα ζπγγξάςνπλ απφ ηελ αξρή κηα ηζηνξία 

θαηαπίεζεο κε θαηαπηεζκέλνπο, θαηαπηεζηέο θαη ππνζηεξηθηέο απηψλ. Οδεγία ήηαλ λα κελ 

εκπεξηέρεηαη ε ρεηξαθέηεζε ηεο θαηαπίεζεο ζε απηέο, ψζηε λα δηλφηαλ ν ρψξνο λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο σο θνηλφ. Δλλνείηαη πσο ν θάζε καζεηήο 

δηάιεγε έλαλ ραξαθηήξα γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ νπνίν έπξεπε λα δηεπξχλεη γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζεάηξνπ θφξνπκ πνπ αθνινπζνχζε. Αθνινχζσο, νη καζεηεο 

παξνπζίαζαλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηελ ππφινηπε ηάμε ζε κνξθή ζεάηξνπ θφξνπκ, κε ηελ 

εκςπρψηξηα, σζηφζν, σο Μπαιαληέξ. Σέινο, ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ζπλήζσο ε νκάδα 

θαζφηαλ ζε θχθιν θαη κνηξαδφηαλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηη είλαη απηφ πνπ θξάηεζε απφ ηε 

ζεκεξηλή κέξα. Να ζεκεησζεί πσο απηφ ην ζηάδην απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

δηαδηθαζίαο ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην δηέπεη (Σζηάξαο, 2005: 108-112). 

 Αμηνζεκείσην είλαη πσο θαλέλα παηδί δελ εμαλαγθάζηεθε λα θάλεη θάπνηνλ ξφιν πνπ δελ 

ήζειε, νχηε λα κπεη ζε νκάδα πνπ δελ ήζειε, νχηε λα ζπκκεηέρεη αλ δελ ήζειε. Δπηπιένλ, νη 

ηζηνξίεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ήηαλ θαζαξά δηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο, ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο εκςπρψηξηαο. Δπνκέλσο, ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ θπξίσο δεκνθξαηηθφ, κε ηνλ 

δάζθαιν λα είλαη ηζφηηκν κέινο ηεο νκάδαο (Giannouli, & Pammenter, 2009:30). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, πσο είλαη απφ ηηο πξψηεο θνξέο, αλ φρη ε πξψηε, πνπ ζε κηα 

έξεπλα γηα ην Θέαηξν Φφξνπκ, ε νκάδα ησλ εζνπνηψλ ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ ζπληειείηαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη φρη απφ νκάδα ζεαηξνπαηδαγσγψλ, δίλνληαο έηζη κεγάιε επθαηξία 

λα κειεηεζεί θαη ε επίδξαζε απηνχ ππφ απηφ ην πιαίζην. 
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Γ’ ΜΔΡΟ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ  

Κεθάλαιο 4 

4.1 Αποηελέζμαηα Ποζοηικήρ Έπεςναρ 

 

 πσο αλαθέξακε πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο κέζσ 

Cronbach’s Alpha, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε αλ ην δείγκα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή, 

κειεηήζεθαλ ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο θαη ζπγθξίζεθαλ νη κέζνη φξνη ησλ κεηαβιεηψλ πξηλ θαη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο ηφζν ζηελ νκάδα ειέγρνπ φζν θαη ζηελ πεηξακαηηθή. Σα απνηειέζκαηα 

απηψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

4.1.1 Factor Analysis – Έλεγσορ Δγκςπόηηηαρ 

 

Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ είλαη λα ρσξίζνπκε ην ζχλνιν ησλ 

κεηαβιεηψλ ζε νκάδεο (groups), έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα μερσξίζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο (high correlation) απφ απηέο πνπ εκθαλίδνπλ ρακειή 

ζπζρέηηζε (low correlation). Πξνζπαζνχκε λα δνχκε εάλ ην εξγαιείν, δειαδή, κεηξάεη απηφ γηα 

ην νπνίν πξννξίδεηαη. 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ (confirmatory factor analysis) είλαη ην ηθαλφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηφο καο (ζπλήζσο 

αλαθεξφκαζηε ζε N>100), θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζή καο, θαζψο ην δείγκα θαη ζηηο 

δχν νκάδεο (πεηξακαηηθή θαη ειέγρνπ) είλαη αξθεηά κηθξφ (N=15). 

 

4.1.1.1 Πειπαμαηική Ομάδα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ (Factor Analysis) πξνέθπςαλ 40 δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

(φζεο θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ εξγαιείνπ SFEQ-Hel), αιιά σο πην ζεκαληηθνί επηιέρζεθαλ νη 12 

πξψηνη. Οη 12 απηνί παξάγνληεο εμεγνχλ ην 95,86% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,050 17,625 17,625 7,050 17,625 17,625 

2 5,634 14,085 31,710 5,634 14,085 31,710 

3 4,858 12,145 43,855 4,858 12,145 43,855 

4 3,646 9,116 52,971 3,646 9,116 52,971 

5 3,486 8,715 61,686 3,486 8,715 61,686 

6 3,132 7,831 69,517 3,132 7,831 69,517 

7 2,686 6,715 76,232 2,686 6,715 76,232 

8 2,079 5,196 81,429 2,079 5,196 81,429 

9 1,802 4,505 85,933 1,802 4,505 85,933 

10 1,562 3,906 89,839 1,562 3,906 89,839 

11 1,406 3,516 93,354 1,406 3,516 93,354 

12 1,003 2,508 95,863 1,003 2,508 95,863 

13 ,891 2,228 98,091    

14 ,764 1,909 100,000    

15 8,002E-16 2,000E-15 100,000    

16 6,870E-16 1,718E-15 100,000    

17 6,203E-16 1,551E-15 100,000    

18 5,080E-16 1,270E-15 100,000    

19 4,713E-16 1,178E-15 100,000    

20 3,387E-16 8,467E-16 100,000    

21 3,118E-16 7,795E-16 100,000    

22 2,353E-16 5,882E-16 100,000    

23 9,761E-17 2,440E-16 100,000    

24 9,012E-17 2,253E-16 100,000    

25 3,072E-17 7,680E-17 100,000    

26 2,110E-17 5,276E-17 100,000    



39 
 

27 -9,319E-17 -2,330E-16 100,000    

28 -1,637E-16 -4,092E-16 100,000    

29 -2,440E-16 -6,100E-16 100,000    

30 -3,531E-16 -8,828E-16 100,000    

31 -4,057E-16 -1,014E-15 100,000    

32 -4,498E-16 -1,125E-15 100,000    

33 -5,017E-16 -1,254E-15 100,000    

34 -5,497E-16 -1,374E-15 100,000    

35 -7,704E-16 -1,926E-15 100,000    

36 -8,942E-16 -2,236E-15 100,000    

37 -9,874E-16 -2,469E-15 100,000    

38 -1,056E-15 -2,640E-15 100,000    

39 -1,329E-15 -3,321E-15 100,000    

40 -1,682E-15 -4,205E-15 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίλαθαο 1: Έιεγρνο Δγθπξόηεηαο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

 

4.1.1.2 Ομάδα Δλέγσος 

Σα απνηειέζκαηα είλαη ζρεδφλ ίδηα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ πξνέθπςαλ 40 δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο (φζεο θαη νη κεηαβιεηέο ηνπ εξγαιείνπ 

SFEQ-Hel), αιιά σο πην ζεκαληηθνί επηιέρζεθαλ, επίζεο, νη 12 πξψηνη. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε νη 12 απηνί παξάγνληεο εμεγνχλ ην 96,46% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 
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1 5,672 14,180 14,180 5,672 14,180 14,180 

2 5,568 13,920 28,100 5,568 13,920 28,100 

3 4,857 12,143 40,243 4,857 12,143 40,243 

4 4,546 11,366 51,609 4,546 11,366 51,609 

5 4,293 10,734 62,343 4,293 10,734 62,343 

6 3,014 7,536 69,879 3,014 7,536 69,879 

7 2,644 6,611 76,490 2,644 6,611 76,490 

8 2,492 6,231 82,721 2,492 6,231 82,721 

9 1,718 4,294 87,015 1,718 4,294 87,015 

10 1,481 3,701 90,717 1,481 3,701 90,717 

11 1,202 3,005 93,722 1,202 3,005 93,722 

12 1,096 2,740 96,462 1,096 2,740 96,462 

13 ,923 2,308 98,770    

14 ,492 1,230 100,000    

15 1,382E-15 3,454E-15 100,000    

16 1,243E-15 3,108E-15 100,000    

17 1,060E-15 2,650E-15 100,000    

18 9,201E-16 2,300E-15 100,000    

19 7,003E-16 1,751E-15 100,000    

20 6,170E-16 1,543E-15 100,000    

21 5,878E-16 1,469E-15 100,000    

22 4,292E-16 1,073E-15 100,000    

23 3,866E-16 9,664E-16 100,000    

24 3,479E-16 8,696E-16 100,000    

25 3,210E-16 8,025E-16 100,000    

26 2,270E-16 5,674E-16 100,000    

27 1,329E-16 3,321E-16 100,000    

28 6,906E-17 1,726E-16 100,000    

29 -2,312E-17 -5,781E-17 100,000    
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30 -6,755E-17 -1,689E-16 100,000    

31 -1,336E-16 -3,341E-16 100,000    

32 -1,504E-16 -3,761E-16 100,000    

33 -2,447E-16 -6,118E-16 100,000    

34 -3,289E-16 -8,222E-16 100,000    

35 -4,711E-16 -1,178E-15 100,000    

36 -5,396E-16 -1,349E-15 100,000    

37 -6,384E-16 -1,596E-15 100,000    

38 -7,543E-16 -1,886E-15 100,000    

39 -9,132E-16 -2,283E-15 100,000    

40 -4,719E-15 -1,180E-14 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίλαθαο 2: Έιεγρνο εγθπξόηεηαο Οκάδαο Διέγρνπ 

 

Σα απνηειέζκαηα εγθπξφηεηαο ηφζν ζηελ πεηξακαηηθή, φζν θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

θαζηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν εμαηξεηηθά έγθπξν, αθφκα θη αλ νη εξσηήζεηο 

ζηακαηνχζαλ ζηνλ αξηζκφ 12. Δπνκέλσο, απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα λέν ζηνηρείν γηα ηε 

κειινληηθή ρνξήγεζε απηνχ ζε παηδηά, θαζψο ην ζχλνιν ησλ 40 εξσηήζεσλ ίζσο λα είλαη πην 

ρξνλνβφξν θαη ζπλεπψο λα θνπξάδεη ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο. 

4.1.2 Έλεγσορ Αξιοπιζηίαρ – Cronbach’s Alpha 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο γηα λα κειεηεζεί εάλ ην εξγαιείν 

εκθαλίδεη αμηνπηζηία ζε επαλαιεπηηθνχο ειέγρνπο. Δάλ, δειαδή, κεηξάεη κε ζπλέπεηα θάπνην/α 

ραξαθηεξηζηηθφ/ά. 

 

4.1.2.1 Πειπαμαηική Ομάδα 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,721 43 

Πίλαθαο 3: Έιεγρνο Αμηνπηζηίαο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

Ζ ηηκή 0,721 δείρλεη κηα πνιχ θαιή αμηνπηζηία γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξγαιείνπ SFEQ-

Hel, επνκέλσο ζεσξνχκε φηη εκθαλίδεη ηζρπξή εζσηεξηθή ζπλέπεηα. πλερίδνληαο ηνλ έιεγρν 

ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ, δηαπηζηψλνπκε: 

 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Sygxwrwprin 388,67 1220,381 ,173 ,718 

Euxaristwprin 388,20 1218,029 ,257 ,717 

Enthousiazomaiprin 389,27 1169,352 ,624 ,706 

Perifronwprin 390,33 1231,381 ,042 ,721 

Dusareskeiaprin 389,87 1205,410 ,291 ,715 

Epainwprin 388,53 1241,838 -,086 ,724 

Thumwnwprin 388,53 1243,410 -,099 ,724 

Moutrwnwprin 388,40 1201,114 ,364 ,714 

Katigorwprin 390,67 1257,524 -,359 ,727 

Vazwklamataprin 390,60 1195,257 ,446 ,712 

Ypotimwprin 390,87 1240,552 -,078 ,723 

Deixnwantipatheiaprin 390,47 1236,410 -,027 ,723 

Zitwepivevaiwsiprin 388,93 1212,210 ,204 ,717 

Amixaniaprin 389,73 1220,495 ,170 ,718 

Katarrewprin 389,67 1189,810 ,399 ,711 

Deixnwxaraprin 388,27 1174,210 ,703 ,706 
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Ekfrazwenthousiasmoprin 389,13 1224,124 ,147 ,719 

Thaumazwprin 388,93 1181,638 ,520 ,709 

Ponosgiazwaprin 388,13 1239,981 -,062 ,724 

Apogoiteusiprin 388,73 1187,210 ,435 ,711 

Kolakeiaprin 389,40 1200,257 ,330 ,714 

Sumpatheiaprin 388,47 1231,124 ,063 ,720 

Storgiagapiprin 389,00 1231,143 ,030 ,721 

Kaugasprin 389,07 1234,638 -,007 ,722 

Klamamakriaprin 388,80 1178,457 ,554 ,708 

Authormitiagkaliaprin 388,93 1205,638 ,315 ,715 

Thumosgrigorapernaeipri

n 

388,47 1241,267 -,089 ,723 

DenEnthousiazomaiprin 390,13 1215,838 ,153 ,718 

Apologoumaiprin 389,27 1186,638 ,399 ,711 

Exupiretwprin 388,33 1235,667 -,014 ,722 

Xwnomaiagkaliaprin 389,13 1191,267 ,486 ,711 

Anastatwnomaiprin 388,87 1253,267 -,201 ,727 

Ftiaxnwdiathesiprin 388,00 1201,143 ,669 ,713 

Lupimenostolewprin 389,47 1193,552 ,353 ,712 

Eutuxismenostolewprin 388,80 1228,743 ,088 ,720 

Apeilwprin 390,27 1238,781 -,050 ,723 

Epikrinwrantevouprin 390,53 1214,552 ,255 ,717 

Eugnwmosuniprin 387,80 1240,171 -,106 ,722 

Ekplixidwroprin 388,40 1220,114 ,171 ,718 

Suggnwmiprin 388,13 1241,981 -,104 ,723 

TotalScore_prin 261,60 549,257 1,000 ,598 

TνtalScore_Thet_Sinesth_

prin 

308,40 757,829 ,631 ,680 
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TotalScore_Arn_Sinesth_

prin 

345,60 1053,400 ,278 ,719 

Πίλαθαο 4: Έιεγρνο αμηνπηζηίαο κεηαβιεηώλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

ηελ ηξίηε ζηήιε αλαθέξεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο θάζε πξφηαζεο-κεηαβιεηήο κε ην 

ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ππφινηπσλ πξνηάζεσλ-κεηαβιεηψλ. Οη ηηκέο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα θπκαίλνληαη απφ -0,007 (Kavgasprin ) κέρξη 1,000 (TotalScore_prin). ηελ ηέηαξηε 

ζηήιε παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηεο εξσηήζεηο αθαηξεζνχλ, ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο ζα βειηησζεί. Να αλαθέξνπκε φηη ε αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο εξγαιείνπ 

κέηξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο. 

 

4.1.2.2 Ομάδα Δλέγσος 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,777 43 

Πίλαθαο 5: Έιεγρνο αμηνπηζηίαο Οκάδαο Διέγρνπ 

 

Ζ ηηκή 0,777 δείρλεη κηα πνιχ πςειή αμηνπηζηία γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξγαιείνπ SFEQ-

Hel θαη άξα ζεσξνχκε φηη εκθαλίδεη ηζρπξή εζσηεξηθή θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

4.1.3 Μέηπα Κενηπικήρ Σάζηρ 

 

Θέινληαο λα έρνπκε κία πεξηγξαθηθή πξψηε εηθφλα ησλ πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηελ πξψηε 

θαη ζηε δεχηεξε κέηξεζε (πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε) αλαδεηήζακε ηνλ κέζν φξν, ηε  

δηάκεζν θαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ ζε φια ηα 

ζπλνιηθά ζθνξ (ζεηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, αξλεηηθήο 

εθθξαζηηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, θαζψο θαη ζηα ζπλνιηθά ζθνξ). 
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4.1.3.1 Πειπαμαηική Ομάδα 

 

 ςνολικό κοπ 

Θεηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ 

- Ππιν ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό κοπ 

Απνηηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ– 

Ππιν ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό 

κοπ Θεη 

+ Απν – 

Ππιν ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό κοπ 

Θεηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ- 

Μεηά ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό κοπ 

Απνηηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ– 

Μεηά ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό 

κοπ Θεη 

+ Απν – 

Μεηά ηην 

παπέμβαζη 

Μέζορ όπορ 

(Mean) 

84 46.8 130.8 86.2 45.27 131.47 

Γιάμεζορ) 

(Median) 

86 48 131 88 47 136 

Δύπορ 

ηιμών 

(Range) 

32 27 43 47 27 66 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

(Minimum) 

65 32 105 54 33 87 

Μέγιζηη 

ηιμή 

(Maximum) 

97 59 148 101 60 153 

Πίλαθαο 6: πλνιηθά ζθνξ πξηλ θαη κεηά Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

Πίλαθαο 7: Ραβδόγξακκα κέζσλ όξσλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο πξηλ θαη κεηά 
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 Απφ ηνλ πίλαθα, αιιά θαη ην ξαβδφγξακκα θαίλεηαη πσο δελ ζεκεηψζεθε ηδηαίηεξε 

κεηαηφπηζε φζνλ αθνξά ηε γεληθφηεξε εθθξαζηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, ε ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα παξνπζίαζε κηα κηθξή αχμεζε, ελψ ε αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα κηα κηθξή κείσζε. Απηφο ήηαλ θαη ν αξρηθφο καο ζηφρνο, 

θαζψο ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα σθειεί ην άηνκν, ελψ ε αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ δπζιεηηνπξγηθά. Παξ’ φια απηά, νη 

αιιαγέο ζηηο απαληήζεηο είλαη αλεπαίζζεηεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε 

ζην εξσηεκαηνιφγην απηφ γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ θαηά πφζν ην 

ζέαηξν θφξνπκ εληζρχεη ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ θαη κάιηζηα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

4.1.3.2 Ομάδα Δλέγσος 

 

 ςνολικό κοπ 

Θεηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ 

- Ππιν ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό κοπ 

Απνηηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ– 

Ππιν ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό 

κοπ Θεη 

+ Απν – 

Ππιν ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό κοπ 

Θεηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ 

- Μεηά ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό κοπ 

Απνηηικήρ 

Δκθπαζηικόηηηαρ 

– Μεηά ηην 

παπέμβαζη 

ςνολικό 

κοπ Θεη 

+ Απν – 

Μεηά ηην 

παπέμβαζη 

Μέζορ όπορ 

(Mean) 

79.67 42.67 122,33 82.6 42.13 124.73 

Γιάμεζορ) 

(Median) 

78 44 125 83 42 127 

Δύπορ 

ηιμών 

(Range) 

35 24 43 33 21 45 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

(Minimum) 

59 29 104 65 33 102 

Μέγιζηη 

ηιμή 

(Maximum) 

94 53 147 98 54 147 

Πίλαθαο 8: πλνιηθά ζθνξ πξηλ θαη κεηά Οκάδαο Διέγρνπ 
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Πίλαθαο 9: Ραβδόγξακκα κέζσλ όξσλ Οκάδαο ειέγρνπ πξηλ θαη κεηά  

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ παξφκνηα κε εθείλα ηεο πεηξακαηηθήο κε ηελ 

απεηξνειάρηζηε δηαθνξά πσο ε αξλεηηθή εθθξαζηηθφηεηα δελ κεηψζεθε ζρεδφλ θαζφινπ. 

Χζηφζν, νχηε ζε απηή ηελ νκάδα δηαθξίλεηαη κεηαηφπηζε σο πξνο ηελ έθθξαζε απηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα κεηά ην πέξαο ησλ ηξηψλ κελψλ. 

4.1.4 Σεζη Kανονικόηηηαρ (Normality Test) 

 

4.1.4.1 Πειπαμαηική Ομάδα 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c df Sig. Statistic df Sig. 

TotalScore_prin ,168 15 ,200
*
 ,956 15 ,620 

TotalScore_meta ,179 15 ,200
*
 ,902 15 ,101 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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a. Lilliefors Significance Correction 

Πίλαθαο 10: Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα δείγκαηα Ν<50 ειέγρνπκε ηελ θαλνληθφηεηα  βάζεη ηνπ 

ηεζη Shapiro-Wilk. Οη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο είλαη νη εμήο: 

Ζ0: Ζ θαηαλνκή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε δελ παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

Ζε: Ζ θαηαλνκή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

ηελ πεξίπησζή καο θαη πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε νη ηηκέο είλαη 0,62 θαη 0,101 > 

0,05. Οπφηε, γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε  (Ζ0) θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα δεδνκέλα καο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

4.1.4.2 Ομάδα Δλέγσος 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TotalScore_Prin ,122 15 ,200
*
 ,962 15 ,731 

TotalScore_Met

a 

,172 15 ,200
*
 ,952 15 ,560 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίλαθαο 11: Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο Οκάδαο Διέγρνπ 

 

ηελ νκάδα ειέγρνπ,ηα απνηειέζκαηα ησλ ηηκψλ είλαη 0,731 θαη 0,560 > 0,05. πλεπψο, 

ηα δεδνκέλα καο θη εδψ εκθαλίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα φηη κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε κφλν κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο, εθφζνλ ηα 

δείγκαηά καο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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4.1.5 Παπαμεηπικοί Έλεγσοι-Έλεγσορ για ηον μέζο όπο 

 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

απνηειεί έλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ εχξεκα ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ παξακεηξηθφ έιεγρν t γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα (paired samples t-test), αθνχ ηθαλνπνηήζεθε ε πξνυπφζεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή θαη γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. 

 

4.1.5.1 Θεηική ςναιζθημαηική Δκθπαζηικόηηηα Πειπαμαηικήρ Ομάδαρ 

ζνλ αθνξά ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, νη ππνζέζεηο καο ήηαλ νη εμήο: 

Ζ0: Γελ δηαθέξεη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

εθθξαζηηθφηεηα ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ ηεο Σ’ Γεκνηηθνχ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο.  

Ζε: Γηαθέξεη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

εθθξαζηηθφηεηα ηεο νκάδαο ησλ παηδηψλ ηεο Σ’ Γεκνηηθνχ πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. 

Δπηιέμακε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ην 5%. 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Significance 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference   

One-

Sided p 

Two-

Sided p 

Lower Upper     

Pair 1 TνtalScore_Thet_

Sinesth_prin - 

TtalScore_Thet_Si

nesth_meta 

-2,200 9,088 2,347 -7,233 2,833 -,938 14 ,182 ,364 

Πίλαθαο 12: Θεηηθή πλαηζζεκαηηθή Δθθξαζηηθόηεηα πξηλ θαη κεηά Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ πίλαθα (p= 0,364 > 0,005) καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

αλαθνξηθά κε ηελ έθθξαζε ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ δελ 
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ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πξηλ θαη κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ, απνδερφκελνη ηε κεδεληθή ππφζεζε (Ζν). 

 

4.1.5.2 Απνηηική ςναιζθημαηική Δκθπαζηικόηηηα Πειπαμαηικήρ Ομάδαρ 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Significance 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference   

One-

Sided p 

Two-Sided 

p 

Lower Upper     

Pair 1 TotalScore_Arn_S

inesth_prin - 

TtalScore_Arn_Si

nesth_meta 

1,533 7,049 1,820 -2,371 5,437 ,842 14 ,207 ,414 

Πίλαθαο 13: Αξλεηηθή πλαηζζεκαηηθή Δθθξαζηηθόηεηα πξηλ θαη κεηά Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ έιεγρν ηζφηεηαο κέζσλ κεηαμχ ηε αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Γειαδή, δελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p = 0,414 > 0,05) πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Άξα, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη εδψ ε εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ επεξέαζε 

ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ.  

 

4.1.5.3 Total Score ςνολικό Πειπαμαηικήρ Ομάδαρ 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Significance 
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Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference   

One-

Sided p 

Two-

Sided p 

Lower Upper     

Pair 1 TotalScore_prin - 

TotalScore_meta 

-,667 9,424 2,433 -5,885 4,552 -,274 14 ,394 ,788 

Πίλαθαο 14: πλνιηθό άζξνηζκα απαληήζεσλ Πεηξακαηηθήο Οκάδαο 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο (total score) ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξγαιείνπ, παξαηεξείηαη –φπσο αλακελφηαλ- ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δηαθνξά πξηλ θαη κεηά 

ηηο παξεκβάζεηο (p=0,788 > 0,05). 

Δλ θαηαθιείδη, ζπκπεξαίλνπκε πσο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ην πξφγξακκα ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ επεξέαζε ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ.  

 

4.1.5.4 Έκθπαζη Θεηικήρ ςναιζθημαηικόηηηαρ Ομάδαρ Δλέγσος 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Significance 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

One-

Sided p 

Two-Sided 

p Lower Upper 

Pair 1 Total_Score_Th

et_Sunaisth_Pri

n - 

Total_Score_Th

et_Sunaisth_Me

ta 

-2,933 6,584 1,700 -6,580 ,713 -1,725 14 ,053 ,106 
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Πίλαθαο 15: Θεηηθή πλαηζζεκαηηθή Δθθξαζηηθόηεηα Οκάδαο Διέγρνπ 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θακία παξέκβαζε θαη απηφ πνπ κεζνιάβεζε ησλ κεηξήζεσλ πξηλ θαη κεηά, 

ήηαλ κφλν ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ. 

Απφ ηνλ πίλαθα, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά, αλαθεξφκελνη ζηελ έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (p = 0,106 

> 0,05). 

 

4.1.5.5 Απνηηική ςναιζθημαηική Δκθπαζηικόηηηα Ομάδαρ Δλέγσος 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Significance 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference   

One-

Sided p 

Two-Sided 

p 

Lower Upper     

Pair 1 Total_Score_Arn

_Sunaisth_Prin - 

Total_Score_Arn

_Sunaisth_Meta 

,533 8,008 2,068 -3,901 4,968 ,258 14 ,400 ,800 

Πίλαθαο 16:Αξλεηηθή πλαηζζεκαηηθή Δθθξαζηηθόηεηα Οκάδαο Διέγρνπ 

 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο, θαζψο δελ  παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο πξηλ θαη κεηά (p = 0,800 > 0,05). 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νχηε ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ δείρλεη 

λα επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή εθθξαζηηθφηεηα. 

 



53 
 

4.1.5.6 Total Score ςνολικό Ομάδαρ Δλέγσος 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences t df Significance 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

Pair 1 TotalScore_Prin - 

TotalScore_Meta 

-2,400 8,534 2,203 -7,126 2,326 -1,089 14 ,147 ,294 

Πίλαθαο 17: πλνιηθό άζξνηζκα απαληήζεσλ Οκάδαο Διέγρνπ 

 

πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο (total 

score) ησλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ/κεηαβιεηψλ ηνπ εξγαιείνπ, δελ 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p = 0,294 < 0,05).  

Σν δείγκα πνπ εμεηάδεηαη εδψ αλήθεη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, φπνπ δελ ππήξμε παξέκβαζε, 

αιιά κεζνιάβεζε κφλν κηα ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. Μπνξνχκε, ινηπφλ, βάζεη απνηειεζκάησλ λα 

εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη νχηε ε παξέκβαζε, αιιά νχηε θαη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ 

δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο. 

 

 

 

4.1.6 ςμπεπάζμαηα ποζοηικήρ έπεςναρ 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο, φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, 

δελ ζεκεηψζεθαλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο σο πξνο ηελ έθθξαζε ησλ παηδηψλ ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο. πλεπψο, ην πξφγξακκα ησλ παξεκβάζεσλ δελ θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζε 

εληζρπηηθά σο πξνο ηελ απην-έθθξαζε ησλ παηδηψλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπιάρηζηνλ 

φρη απφ ηελ ππνθεηκεληθή καηηά ησλ παηδηψλ. Δπηπξφζζεηα, σζηφζν, νχηε ε νκάδα ειέγρνπ 
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ζεκείσζε δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, εληζρχνληαο ίζσο ηελ 

εξκελεία πσο ην ελδννηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζπληειείηαη απφ πνιχ βαζηά ξηδσκέλα ζρεζηαθά 

ζπζηήκαηα, πνπ έλα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ ή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε πξφγξακκα 

δξακαηηθήο ηέρλεο, δελ είλαη ηθαλά απφ κφλα ηνπο, ελδερνκέλσο, λα κεηαηνπίζνπλ απηέο ηηο 

επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο, αθνχ νη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

παξνπζηάδνπλ βαζηά αιιειεμάξηεζε (McGoldrick, & Gerson, 1999). 

 

4.2 Ανάλςζη ποιοηικών επεςνηηικών εςπημάηυν 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε εξεπλήηξηα αθνινχζεζε ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηε δεκηνπξγία εκεξνινγίνπ κέζσ ησλ ζεκεηψζεσλ, αιιά θαη ηεο 

απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ παξεκβάζεσλ. Αθνινχζεζε, φπσο πξνείπακε, ηε ζεκαηηθή αλάιπζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ελζσκαηψζεη θαη 

ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαδχζεθαλ (Σζηψιεο,2018:98). 

Μάιηζηα, κεηά ηε δεκηνπξγία γξαπηνχ θεηκέλνπ κέζα απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θσδηθνπνίεζε ηα 

δεδνκέλα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ειεπζεξία έθθξαζεο γλψκεο ζηελ νινκέιεηα, ζεηηθή-αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα, ελζπλαίζζεζε, πξσηνβνπιία, αλάιεςε θαηαπηεζηηθψλ-

θαηαπηεζκέλσλ ξφισλ, θιίκα ηεο ηάμεο θαη εκςχρσζε.  

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο γλψκεο ζηελ νινκέιεηα ειήθζεζαλ 

ππφςε ην θαηά πφζν νη καζεηέο εμέθξαδαλ άπνςε θαη αληηπξφηαζε θαηά ην ζέαηξν θφξνπκ θη 

αλ θνβφληνπζαλ ή φρη λα πνπλ δεκφζηα ηη πηζηεχνπλ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηε ζεηηθή θαη αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα παξαηεξήζεθε ην θαηά πφζν νη καζεηέο εμέθξαδαλ ηα ζεηηθά 

ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσλαλ θαηά ηελ εθδξακάηηζε θαη ηα παηρλίδηα, αλ ηα θξαηνχζαλ 

κέζα ηνπο ή αλ μεζπνχζαλ ηε θφξηηζή ηνπο ζηνπο άιινπο. Δηδηθφηεξα, δφζεθε βάζε θαη ζην 

θαηά πφζν εμέθξαδαλ ηε ζπκπφληα ηνπο ζηνπο άιινπο κέζα απφ ην κνίξαζκα, πεξλψληαο ζην 

ζηάδην ηεο ελζπλαίζζεζεο. ζνλ αθνξά ηελ πξσηνβνπιία, δφζεθε βάζε ζηνλ απζνξκεηηζκφ 

ησλ αηφκσλ θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο παζεηηθνχο ή ελεξγεηηθνχο ξφινπο πνπ αλαιάκβαλε 

ζηελ νκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδίσο θαηά ην ζέαηξν θφξνπκ, ε αλάιεςε θαηαπηεζηηθψλ-

θαηαπηεζκέλσλ ξφισλ απνηέιεζε κηα δηθή ηεο θαηεγνξία, θαζψο αμηνπεξίεξγν ήηαλ πσο 

ζπλήζσο νη καζεηέο αξέζθνληαλ ζην λα αλαιακβάλνπλ κία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο. ρεηηθά κε 
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ην θιίκα ηεο ηάμεο, εζηίαζε δφζεθε ζηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ, ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, 

ζηελ χπαξμε αξρεγψλ θαη ζηνλ θφβν απνδνρήο. Σέινο, ε θαηεγνξία ηεο εκςχρσζεο αθνξά ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο εκςπρψηξηαο ζην έξγν ηεο, ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε απηφ θαη ηε ξνή 

ησλ παξεκβάζεσλ.  

Χζηφζν, επεηδή νη θαηεγνξίεο απηέο παξνπζίαδαλ πνιιά θνηλά ζεκεία θαη 

αιιεινεπηθαιχπηνληαλ, θαηαιήμακε ζε ηξεηο βαζηθέο ζεκαηηθέο: απην-έθθξαζε, αλάιεςε 

ξφινπ θαη εκςχρσζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη θαηεγνξίεο απηέο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, 

βαζηζκέλεο ζε απηά πνπ αλαδχνληαλ, ρσξίο λα ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε δνκή (Σζηψιεο, 2014: 

97-98), ε νπνία ίζσο λα εγθιψβηδε ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ηεο εκςπρψηξηαο.  

 

4.2.1 Αςηο-έκθπαζη 

 

 πσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ε απην-έθθξαζε αθνξά ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

θφζκνπ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ είηε ιεθηηθά είηε κε ιεθηηθά (Kennedy-

Moore, & Watson,2001:187). Μέζα απφ ην ζέαηξν θφξνπκ, ην νπνίν εληζρχεη ηνλ δηάινγν θαη 

ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο (Εψληνπ, 2016:96), παξαηεξήζεθε ε ελίζρπζε ηεο απην-

έθθξαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε καζήηξηα Ε’ ε νπνία δελ εμέθξαδε πνηέ άπνςε νχηε κνηξαδφηαλ ην παξακηθξφ, 

αθφκα θαη κε παξφηξπλζε ηεο εκςπρψηξηαο θαη πνπ ηειηθά έγξαςε ζην ηέινο πνιχηηκεο 

ζπλεηδεηνπνηήζεηο γεκάηεο ζπλαίζζεκα, ιέγνληαο: «...κε έθαλεο πνιύ πεξήθαλε. Έκαζα όηη 

πξέπεη λα κηιάκε θαη λα ππεξαζπηδόκαζηε ηνλ εαπηό καο, όηαλ θάηη καο ελνριεί. Θέισ λα ζνπ πσ 

έλα κεγάιν κπξάβν!» (βι. Παξάξηεκα 2).  Δπίζεο, αμηνζεκείσηε είλαη ε πξφνδνο πνπ ζεκείσζε 

ε καζήηξηα Σ’, πνπ ελψ δελ είρε κηιήζεη θαζφινπ ζην θνκκάηη ηνπ δηαιφγνπ θαηάθεξε λα 

πάξεη πξσηνβνπιία ζηελ 8
ε
 παξέκβαζε θαη λα κηιήζεη αλνηρηά κπξνζηά ζε φινπο. Δπίζεο, ζηελ 

ηειεπηαία παξέκβαζε κνηξάζηεθε: «Έλησζα θαηαπίεζε όηαλ ππνδύζεθα ηε Βαγγειίηζα θαη ν 

παηέξαο κνπ κε θαηαπίεδε γηαηί πήξα 9,5 θη όρη 10. Απηό κε ζύκσζε, γηαηί δελ γίληαη λα είκαη 

πάληα ηέιεηα, νύηε λα είκαζηε όινη άξηζηνη. Έκαζα γηα κέλα όηη όηαλ θάηη κε θαηαπηέδεη πξέπεη λα 

ην ιέσ!». 

 Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα, δειαδή ηελ 

έθθξαζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ σο κέξνο ηνπ ςπρηθνχ κνηξάζκαηνο, ν 
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καζεηήο Β’ έθηαζε ζε κεγάιν βάζνο, ιέγνληαο: «Έλησζα ιεο θαη νη άιινη ήηαλ πην ζεκαληηθνί 

από εκέλα θη εγώ ήκνπλ έλα ηίπνηα» , ελψ ε καζήηξηα Γ’ παξαδέρηεθε δχζθνια ζπλαηζζήκαηα, 

ιέγνληαο: «Όηαλ είδα ην bullying πνπ γηλόηαλ ζην θνξίηζη έλησζα ζιίςε, γηαηί κνπ ζύκηζε θάηη 

από ην παξειζόλ πνπ κνπ είρε ζπκβεί...»  (βι.Παξάξηεκα 2).   

 ζνλ αθνξά ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα, δειαδή ην μέζπαζκα ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κε επηζεηηθφ ηξφπν πάλσ ζηνπο άιινπο, ζεκεηψζεθε κείσζε απηήο, 

θαζψο κε ην πέξαζκα ησλ παξεκβάζεσλ νη καζεηέο έδεηρλαλ κεγαιχηεξε ζπλεηδεηφηεηα ησλ 

επηπηψζεσλ απηήο θαη απέθεπγαλ λα πξνηείλνπλ παξεκβάζεηο ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ε καζήηξηα Α’ ζρνιίαζε πσο κφλν αλ κηιάκε ήζπρα ζα βγάινπκε άθξε θαη 

πξνζπάζεζε λα ζπλελλνεζεί κε ηνπο γνλείο ηνπ ζεάηξνπ θφξνπκ κε θαηεβαζκέλνπο ηφλνπο.  

Δπηπιένλ, ζεψξεζε σο ηε ρείξηζηε θαηαπίεζε θαη ζεκάδη ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ ην μέζπαζκα 

ηεο κεηέξαο πάλσ ζηα παηδηά ηεο ζην ζέαηξν θφξνπκ, φπνπ ηνπο έιεγε «Με έρεηε ηξειάλεη, ζα 

ζεθσζώ λα θύγσ από έδσ κέζα». Αληίζηνηρα, ν καζεηήο Γ’ έγξαςε: «Με ελέπλεπζε πνπ ην αγόξη 

πνπ δέρηεθε bullying δελ ελδηαθεξόηαλ θαζόινπ γηα απηά πνπ ηνπ έιεγαλ θαη δελ έδηλε αμία ζε 

απηνύο!», ελψ ε αξρηθή αληίδξαζε ηεο ηζηνξίαο αθνξνχζε ησλ ηζαθσκφ ησλ δχν απηψλ 

κεηψπσλ (βι. Παξάξηεκα 2). 

 ε πνιιά θνκκάηηα απην-έθθξαζεο δηεθάλζε έληνλα ε ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην κνίξαζκα ηεο καζήηξηαο Β’, πνπ έγξαςε: «ε έλησζα πνιύ όηαλ ε ζεία 

ζνπ δελ ζε άθελε λα έρεηο θνπέια. Έλησζα θαη ηνλ ζπκό ζνπ θαη όηαλ έλησζεο άβνια...» . 

Αληίζηνηρα, ν καζεηήο Γ’ έγξαςε: «Μνπ άξεζε πνπ ήξζε ν θίινο ζνπ θαη ήηαλ ζε όια δίπια ζνπ» , 

ελψ ν καζεηήο Α’ έγξαςε: «Μπήθεο κπξνζηά λα ππεξαζπηζηείο ηνλ θίιν ζνπ ζηνλ δάζθαιν θη 

εθείλνο θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ. Θα ζνπ έιεγα έλα κεγάιν κπξάβν πνπ έβγαιεο ηνλ θίιν ζνπ από 

ηε δύζθνιε ζέζε!». Δδψ, θάλεθε έκπξαθηα ε δχλακε ηεο απην-έθθξαζεο, κέζσ ηεο νπνίαο είλαη 

πην εχθνιν λα δερηεί ην άηνκν θνηλσληθή ζηήξημε (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:200-201). 

Ζ καζήηξηα Ε’, επίζεο, κνηξάζηεθε: «...Έλησζα ζπκό λα βιέπσ ηνλ αληςηό απηό λα θαηαπηέδεηαη 

ζε ηέηνην βαζκό». Αμηνζεκείσην ήηαλ, επίζεο, πνπ ζε φια ηα κνηξάζκαηα ησλ παηδηψλ ζηνπο 

θχθινπο θαη ηηο αζθήζεηο ζρεηηθά κε πξάγκαηα πνπ καο ζπκψλνπλ ή καο θαηαπηέδνπλ θ.ιπ. φια 

ηα παηδηά έδεηρλαλ ακέξηζην ελδηαθέξνλ, έκελαλ ζησπειά, θνηηνχζαλ ζηα κάηηα ηνπο  

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη έγλεθαλ θαηαθαηηθά. Ζ ζησπή καξηπξνχζε κεγάιε νηθεηφηεηα, ε νπνία 

φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kennedy-Moore & Watson (2001:199) πξνθχπηεη απφ ην κνίξαζκα ησλ 

δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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 Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαηεξήζεσλ, ε νκάδα απηή δελ παξνπζίαδε 

θνβεξέο δπζθνιίεο έθθξαζεο, θαζψο εμαξρήο είραλ ζρεηηθά θαιφ θιίκα κεηαμχ ηνπο θαη 

νηθεηφηεηα κε ηελ εκςπρψηξηα, σο δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο. Χζηφζν, έγηλε εκθαλέο πσο ηα παηδηά 

κεηαηνπίζηεθαλ ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαίζζεκα, φπσο 

«Έλησζα ζπκό... πεξεθάληα...όηαλ έγηλε απηό κε έθαλε λα ληώζσ έηζη...» . Δπίζεο, θαηαλφεζαλ 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα πιαηζηψλνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο κε ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηνπο 

δίλνπλ αμία. Υαξαθηεξηζηηθά ν καζεηήο Γ’ ζηελ παξέκβαζή ηνπ ζην ζέαηξν θφξνπκ 

ππνζηήξημε ηνλ εαπηφ ηνπ, ιέγνληαο: ««Με θάλεη ραξνύκελν λα έρσ θνπέια, εηδηθά κεηά ηελ 

απώιεηα ησλ γνληώλ κνπ...Γελ κπνξείο λα κνπ θάλεηο ζθελή κπξνζηά ζην θνξίηζη κνπ θαη λα κε 

ληξνπηάδεηο...». Άξρηζαλ, δειαδή, λα ελζσκαηψλνπλ ιέμεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλαηζζήκαηα γηα 

λα δψζνπλ ζηνλ άιινλ λα θαηαιάβεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

βαζχηεξα κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, πσο ιφγσ ηνπ δηπινχ ξφινπ ηεο εκςπρψηξηαο σο 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηεο απην-έθθξαζεο ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην θαη εθηφο παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην ηκήκα είρε κηα δηέλεμε κε έλαλ 

θαζεγεηή εηδηθφηεηαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ιφγσ ηνπ πβξηζηηθνχ ηξφπνπ νκηιίαο 

ηνπ πξνο απηά. Δθείλα, κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ πήγαλ λα ηνπ κηιήζνπλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία, ιέγνληάο ηνπ: «Γελ καο αξέζεη ν ηξόπνο πνπ καο κηιάηε» . Απηφ ην ζθεληθφ ήηαλ 

κηα ηξαλή απφδεημε πσο ην ζέαηξν θφξνπκ ήηαλ φλησο κηα πνιχ θαιή πξφβα γηα ηελ απην-

έθθξαζε ζηε δσή ηνπο (Ramdath, 2016:142). 

 πλνιηθά, ζην θνκκάηη ηεο απην-έθθξαζεο ηα επξήκαηα είλαη ζεηηθά. Απηφ απνηειεί έλα 

ειπηδνθφξν γεγνλφο γηα ηελ πγηή επηθνηλσλία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ, θαζψο, φπσο ήδε 

έρνπκε αλαθέξεη, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζθέςεσλ, νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απηά πνπ 

πξαγκαηηθά ληψζνπλ (Kennedy-Moore, & Watson,2001:192). Φάλεθε, επίζεο, πσο ζε 

ζπκβνιηθφ επίπεδν είραλ πεξηζζφηεξν ζάξξνο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη ζε πξφζσπα ζεκαληηθά γηα απηνχο. πλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξεκβάζεσλ ελίζρπζε ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ ζε γεληθφηεξν 

πιαίζην θαη ζίγνπξα κέζα απφ απηφ αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απην-έθθξαζεο ζηελ 

νηθνγέλεηα. 
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4.2.2 Ανάλητη πόλος 

  

ζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε ξφινπ, κειεηήζακε νπζηαζηηθά ηελ πξφζεζε ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ, ην θαηά πφζν έπαηξλαλ πξσηνβνπιίεο ζηε δεκηνπξγία ελφο ξφινπ, ζην αλ ηνπο ήηαλ 

άλεην λα παξεκβαίλνπλ ζην ζέαηξν θφξνπκ θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε θαη γεληθφηεξα θαηά 

ηηο παξεκβάζεηο θαηά πφζν είραλ ελεξγεηηθή ή παζεηηθή ζηάζε.  

ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο παξαηεξήζεθε πσο ηα αγφξηα έδεηρλαλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε ζην λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα εθηεζνχλ απφ φζν ηα θνξίηζηα (Βι. 

Παξάξηεκα 2). Δπηπιένλ, ζε θάζε λέα δξαζηεξηφηεηα φηαλ δεηνχληαλ εζεινληέο γηα θάηη, 

ζπλήζσο, πξνηίζελην νη καζεηέο Α’, Β’, Γ’ θαη Δ’ θαη νη καζήηξηεο Α’, Β’ θαη Γ’. Γεληθψο, 

ππήξρε έλαο δηζηαγκφο σο πξνο ηελ έθζεζε, ν νπνίνο κε ην πέξαζκα ησλ παξεκβάζεσλ φιν θαη 

κεησλφηαλ θαη αθφκα θαη καζεηέο πην παζεηηθνί ζην ηέινο αλέιαβαλ ελεξγεηηθφ ξφιν. 

Μάιηζηα, αμηνζεκείσηα λα αλαθέξνπκε πσο ηα θνξίηζηα Δ’, Ε’ θαη Σ’ βξήθαλ ην ζάξξνο λα 

πνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηνπο ξφινπο, ελψ θαηά ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο δελ κηινχζαλ θαζφινπ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο, σζηφζν, δελ αλέιαβαλ ζρεδφλ πνηέ κηα παξέκβαζε ζε ζέαηξν θφξνπκ, αιιά 

ηνπο δηθνχο ηνπο ξφινπο ηνπο ππεξέηεζαλ θαλνληθφηαηα θαη κε κεγάιε άλεζε.  

ζνλ αθνξά ηα γιππηά πνπ έπαηδαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο παξεκβάζεηο, φινη νη 

καζεηέο είραλ πξσηφηππεο ηδέεο, έπαηξλαλ πξσηνβνπιίεο, ζπλεξγάδνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη 

έδηλαλ βάζε ζηε ιεπηνκέξεηα, δίλνληαο πξαγκαηηθή αμία ζηνλ ξφιν ηνπ θάζε γιππηνχ. Δπίζεο, 

ζηα ζθεηο πνπ ηνπο ηχραηλαλ φινη ήηαλ πξφζπκνη λα παίμνπλ φπνηνλ ξφιν θη αλ ηνπο ηχραηλε. 

Άιισζηε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, κέζσ ηεο ηέρλεο, φιεο νη εκπεηξίεο εθθξάδνληαη πην 

εχθνια θαη πην ειεχζεξα, ρσξίο λα εμαλαγθάδνληαη, έρνληαο σο ζθνπφ ηελ έθθξαζε απηψλ 

κέζσ ελφο δεκηνπξγηθνχ πιαηζίνπ (Nigmatulina, & Gerasimenco, 2016:2039). Αμηνζεκείσην 

είλαη πσο ελλνείηαη φηη ην επραξηζηηφληνπζαλ λα αληηηίζεληαη ζε εμνπζηαζηηθνχο ξφινπο θαη λα 

ιέλε φζα ζα ήζειαλ λα πνπλ ππφ απηφ ην πξνζηαηεπκέλν πιαίζην. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε πσο 

ηδηαίηεξε ραξά αληινχζαλ θαη απφ ηνπο θαηαπηεζηηθνχο ξφινπο θαη έδεηρλαλ κεγάιε πξνζπκία 

λα είλαη απηνί πνπ ζα θαηαπηέζνπλ θάπνηνλ, ρσξίο λα ηνπο λνηάδεη αλ ηζαιαθψλεηαη ε εηθφλα 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο καζήηξηαο Ε’ πνπ ελψ είρε έλα πνιχ θηιήζπρν 

πξνθίι θαζ’φιεο ηηο παξεκβάζεηο, φηαλ ηηο δφζεθε ε επθαηξία, έπαημε ηελ θαηαπηεζηηθή ζεία κε 

φιν ηεο ην είλαη θαη θέξδηζε κεγάιε αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, ίζσο θαη γηα πξψηε 

θνξά ζηε ζρνιηθή απηή ρξνληά. Ήηαλ θαλεξφ πσο ηα παηδηά απειεπζεξψλνληαλ ππφ ην πξίζκα 



59 
 

ηνπ ξφινπ θαη πεξλνχζαλ θαιά. Αληίζηνηρα, ν καζεηήο Γ’ πνπ ζηηο πξψηεο παξεκβάζεηο ήηαλ 

αξθεηά ζησπειφο, ζηηο ηειεπηαίεο αλέιαβε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αξθεηέο θνξέο, 

παξεκβαίλνληαο ζε θαίξηα ζεκεία ζην θφξνπκ (Βι. Παξάξηεκα 2). 

ζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ησλ ξφισλ πνπ αλαιάκβαλε ν θαζέλαο επξφθεηην γηα 

νκαδηθή δνπιεηά. ινη καδί, ζηελ αληίζηνηρε νκάδα ηνπο, ζπδεηνχζαλ θαη πξφηεηλαλ ηδέεο γηα 

θάζε ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, θάζε ξφινο είρε ηε δηθή ηνπ ζεκαζία γηα ην έξγν θαη είρε ήδε ιάβεη 

απνδνρή απφ ηελ νκάδα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ παξνπζίαζε ησλ θφξνπκ δελ παξαηεξήζεθε 

θακία ζπζηνιή γηα θαλέλαλ ξφιν, νχηε θάπνηνο ηζαθσκφο ή δπζαξέζθεηα γηα ηνλ ξφιν πνπ 

ππνδχνληαλ. Σν θαιφ κε ηε κέζνδν ηαληζιάβζθη, πνπ ζέιεη ηνλ εζνπνηφ λα εκβαζχλεη ζηνλ 

ξφιν ηνπ (Moore, 1992), είλαη πσο έθαλε ηα παηδηά λα αγαπνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο θη έηζη λα ηνπο 

αλαιακβάλνπλ κε πεξεθάλεηα κπξνζηά ζην θνηλφ. 

πλνιηθά, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ξφινπ, φια ηα παηδηά παξνπζίαζαλ κεγάιε πξφνδν, ν 

θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ, θαηά ηελ νπνία έπαηξλαλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, παξελέβεζαλ πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζην 

ζέαηξν θφξνπκ θαη ζήθσζαλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ρέξηα ηνπο λα πνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα ζην θνκκάηη ηνπ δηαιφγνπ φζν πεξλνχζαλ νη παξεκβάζεηο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ην πξφγξακκα απηφ βνήζεζε ηα παηδηά λα είλαη πην ελεξγά ζηελ αλάιεςε ξφινπ θαη 

επηηεχρζεθε έηζη ν ζηφρνο ηνπ Θ.η.Κ λα κεηαηξαπνχλ νη παζεηηθνί ζεαηέο ζε ελεξγνχο 

εζνπνηνχο (Sadler, 2010:87).  

 

 

4.2.3 Δμτύσυζη 

 

 ην θνκκάηη ηεο εκςχρσζεο, ιήθζεθε ππφςε ε αληαπφθξηζε ηεο εκςπρψηξηαο, ε 

αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν ξπζκφο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ην θιίκα ηεο 

νκάδαο. 

 ζνλ αθνξά ην έξγν ηεο εκςπρψηξηαο παξαηεξήζεθε εμέιημε σο πξνο ηελ ειεπζεξία θαη 

ηε δνκή ησλ παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ελψ νη πξψηεο παξεκβάζεηο ήηαλ πην δνκεκέλεο θαη 

έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα απηνζρεδηάζνπλ ππφ ζπλζήθεο, έθηαζαλ ζε ζεκείν ε 

εκςπρψηξηα λα έρεη αξθεηά ξφιν παξαηεξεηή θαη λα αθήλεη λα αλαδχνληαη νη πξσηνβνπιίεο ηεο 

νκάδαο. Δπνκέλσο, πηνζεηψληαο σο ζηπι δηδαζθαιίαο ην δεκνθξαηηθφ, ψζεζε ηηο νκάδεο ζην λα 
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απηελεξγνχλ (Γαιάλε, 2010: 157-158). Δπηπιένλ, ελψ ζηελ πξψηε απφπεηξα αλάιεςεο ξφινπ 

Μπαιαληέξ ίζσο έγηλε πην θαηεπζπληηθή ή δηδαθηηθή, ην αληηιήθζεθε θαη θξφληηζε λα ην 

εμαιείςεη ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο, αθήλνληαο ηα παηδηά λα αθνκνηψζνπλ απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ήηαλ έηνηκα ή είραλ αλάγθε λα θάλνπλ, δίλνληαο ειεπζεξία ζηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ θφξνπκ (Schechner, 2002:4). 

 ρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δξακαηνπνίεζε, 

παξνπζηάζηεθε ζεηηθή πνξεία, αλ θαη εμ’ αξρήο ήηαλ αξθεηά επηηπρήο ε ζπλεξγαζία. Ηδηαίηεξα, 

ζηηο πξψηεο ηξεηο παξεκβάζεηο, ε καζήηξηα Γ’ κε ηνλ καζεηή Γ’ απνζπγθεληξψλνληαλ ζπρλά 

θαη πξνζπαζνχζαλ λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο θάλνληαο αζηεία, κηιψληαο ή 

αγλνψληαο ηηο νδεγίεο, φρη ζε δπζιεηηνπξγηθφ βαζκφ, σζηφζν. ηγά ζηγά φκσο άθεζαλ απηή ηελ 

αζθάιεηα ηεο πξνζθφιιεζεο ζην κεηαμχ ηνπο θαη ηελ ακεραλία πνπ βίσλαλ θαη αθνινχζεζαλ 

ηνπο ξπζκνχο ησλ παξεκβάζεσλ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηδηαίηεξνο ρεηξηζκφο απφ ηελ εκςπρψηξηα. 

Δπίζεο, θάλεθε ην πφζν θαιά είραλ θαηαιάβεη ηε δηαδηθαζία θφξνπκ απφ ην φηη έγξαθαλ θη 

έζηελαλ νιφθιεξε παξάζηαζε κφλα ηνπο. Μεηά απφ έλα ζεκείν ν ξφινο ηεο εκςπρψηξηαο ήηαλ 

κφλν ππνζηεξηθηηθφο θαη ζε θακία πεξίπησζε επεμεγεκαηηθφο ή επαλαιακβαλφκελνο.  

 Σέινο, φζνλ αθνξά ην θιίκα ηεο ηάμεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη ην πην μεθάζαξν 

παξάδεηγκα επηηπρίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά μεθίλεζαλ σο νκάδα θαη 

θαηέιεμαλ λα έρνπλ πξαγκαηηθά ζηελνχο δεζκνχο κε εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία (Boal, 

1979:21-29). Σα βιέκκαηα πνπ αληάιιαμαλ, νη ηζηνξίεο πνπ κνηξάζηεθαλ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εμέθξαζαλ, νη δηάινγνη πνπ έθαλαλ θαη ηα ρέξηα πνπ έδσζαλ έθαλαλ ηελ νκάδα λα είλαη 

ελσκέλε ζαλ γξνζηά. Να ππελζπκίζνπκε πσο νη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ θαη εθθξάδνληαη, 

απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Burgin et al., 2012:185). Μεηά απφ 

έλα ζεκείν φινη είραλ ην ζάξξνο λα είλαη νη εαπηνί ηνπο, θαλέλαο δελ είρε αληίξξεζε λα 

ζπλεξγαζηεί κε φπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ θη αλ ρξεηαδφηαλ, παξ’φιν πνπ ζηελ πξψηε παξέκβαζε 

έλα θνξίηζη αξλήζεθε αθφκα θαη λα αθνπκπήζεη ην ρέξη ηνπ ζπκκαζεηή ηεο (Βι. Παξάξηεκα 2) 

θαη παξ’φιν πνπ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο θάπνηα παηδηά δελ αληάιιαζζαλ νχηε κηα θνπβέληα 

κεηαμχ ηνπο. Απηφ είλαη θάηη πνπ έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ εκςπρψηξηα θαη εθηφο 

παξεκβάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζθεληθφ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο είλαη πνπ έλαο καζεηήο κνίξαζε 

πξνζθιήζεηο γηα ην πάξηπ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα παηδηά κπξνζηά ζε φινπο, δεκηνπξγψληαο 

δηραζκφ ζηελ ηάμε. ηνλ αληίπνδα, κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζηα γελέζιηα ηεο εκςπρψηξηαο νη 

καζεηέο νξγαλψζεθαλ φινη καδί, αλεμαξηήησο γνλέσλ, θαη έθαλαλ πάξηπ έθπιεμε, 
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δεκηνπξγψληαο έλα παλφ κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, αθφκα θαη ησλ πην 

απνκνλσκέλσλ, αθφκα θαη απηψλ πνπ έιεηπαλ ζηελ πξνεηνηκαζία.  

 Δπηπιένλ, ζηηο πξψηεο παξεκβάζεηο παξαηεξήζεθε πεξηζζφηεξε άλεζε λα 

ζπλεξγάδνληαη νη ππάξρνπζεο θιίθεο κεηαμχ ηνπο ή λα παξεκβαίλνπλ κφλν ζηνπο θνιιεηνχο 

ηνπο, θάηη ην νπνίν εμαιείθζεθε φζν πεξλνχζαλ νη παξεκβάζεηο θαη κάιηζηα ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έπξεπε λα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζε έλαλ ξφιν πνπ ηνπο ελέπλεπζε ζην 

θφξνπκ πνπ είδαλ, πνιινί καζεηέο έγξαςαλ γξάκκα φρη πξνο ην φλνκα ηνπ ξφινπ, αιιά πξνο ην 

φλνκα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο -είηε έθαλαλ θνιιεηή παξέα είηε φρη- κε θξάζεηο, φπσο: «Δίκαη 

πεξήθαλνο γηα ζέλα (όλνκα)», «(Όλνκα) ζέισ λα ζνπ πσ έλα κεγάιν κπξάβν!» . Δμέθξαζαλ 

ζαπκαζκφ θαη ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά γελλαηφδσξνη, φρη κφλν πξνο ηνλ ξφιν, αιιά θαη πξνο ην 

άηνκν πνπ έθεξε ηνλ ξφιν ζηελ νκάδα, δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξν θιίκα απνδνρήο ζε απηήλ.  

Ξεθάζαξα ην ηκήκα απηφ είρε αγαπεζεί πάξα πνιχ κέζα απφ απηνχο ηνπο ηξεηο κήλεο θαη 

γη’ απηφ ηα κνηξάζκαηα ζηελ ηειεπηαία παξέκβαζε (Βι.Παξάξηεκα 2) ήηαλ ηφζν ζπγθηλεηηθά 

κε ιφγηα, φπσο: «Να κείλνπκε γηα παληά έηζη όινη καδί» , «Να κε ρσξηζηνύκε ζην Γπκλάζην», «Να 

πεηύρνπκε όινη ηα όλεηξά καο» . ηελ εξψηεζε, δειαδή, ηεο εκςπρψηξηαο «ηη θξαηάο/ηη εύρεζαη 

κεηά ην πξόγξακκα απηό» ζρεδφλ φιεο νη απαληήζεηο αθνξνχζαλ ηελ νκάδα θαη φρη ην άηνκν θη 

απηφ απφ κφλν ηνπ καο γέκηζε κε επγλσκνζχλε πνπ θαηαθέξακε ε νκάδα λα θηάζεη ζε απηφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ βάζνο. Δπηηεχρζεθε, νπζηαζηηθά, ε κεηάβαζε απφ ην άηνκν ζηελ νκάδα, 

βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Θ.η.Κ. θαη ηνπ ζεάηξνπ θφξνπκ (Nicholson, 2005:2). 

 

  

Κεθάλαιο 5 

 

5.1 ςμπεπάζμαηα/Δπμηνεία επεςνηηικών αποηελεζμάηυν/εςπημάηυν 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη αλ έλα πξφγξακκα Θεάηξνπ Φφξνπκ 12 

παξεκβάζεσλ απνηειεί έλα κέζν ελίζρπζεο ηεο απην-έθθξαζεο ησλ εθήβσλ, κε ηδηαίηεξε 

πξνζήισζε ζηελ απην-έθθξαζε απηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, γηα ηνπο 15 εθήβνπο ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο. 

 ζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ απην-έθθξαζε ησλ 

εθήβσλ ζηελ νηθνγέλεηα, δελ θάλεθε πσο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα άζθεζε ηδηαίηεξε 
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επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. Παξ’ φια απηά, νχηε ε νκάδα ειέγρνπ ησλ 15, επίζεο, 

ζπλνκίιεθσλ εθήβσλ παξνπζίαζε ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, θαζηζηψληαο ηνλ ρξφλν 

ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ κεζνιάβεζε σο παξάγνληα κεδακηλήο ζεκαζίαο γηα ηελ έξεπλα. Απηφ, 

σζηφζν, κπνξεί λα νθείιεηαη, φπσο πξνείπακε, ζηα βαζηά ξηδσκέλα ζρεζηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζηελ αιιειεμάξηεζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηθνηλσληαθέο θαη νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κειψλ απηήο κεηαμχ ηνπο (McGoldrick, & Gerson, 1999). 

Ίζσο, ινηπφλ, λα κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο έλα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ ή ε κεκνλσκέλε 

πξνζσπηθή δηεξγαζία ηνπ ελφο κέινπο θαη ηδίσο ηνπ παηδηνχ, ηνπ θαηψηεξνπ δειαδή ζπλήζσο 

ηεξαξρηθά ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα (Hartup, 1993:9), λα κελ επαξθεί γηα λα επηθέξεη 

κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 Παξ’ φια απηά, ηελ νπδεηεξφηεηα πνπ πξνέθπςε ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε ήξζε λα 

δηαθσηίζεη θαη λα ρξσκαηίζεη ε πνηνηηθή αλάιπζε (αξαθίδνπ, 2011:108), θαζψο ηα επξήκαηα 

απηήο δίλνπλ πην αηζηφδνμα απνηειέζκαηα, πξνζζέησληαο άιιε δπλακηθή ζηελ παξνχζα έξεπλα 

(Creswell, 2016:5382· Heale, & Forbes, 2013:4). Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο κειέηεο ηνπ εκεξνινγίνπ, κειεηήζεθαλ νη άμνλεο ηεο απην-έθθξαζεο, ηεο 

αλάιεςεο ξφινπ θαη ηεο εκςχρσζεο. ζνλ αθνξά ηελ απην-έθθξαζε, θάλεθε πσο έλα 

πξφγξακκα ζεάηξνπ θφξνπκ 12 παξεκβάζεσλ είλαη ηθαλφ λα δξάζεη εληζρπηηθά, θαζψο 

παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε ειεπζεξία έθθξαζεο, αχμεζε ηεο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εθθξαζηηθφηεηαο θαη κείσζε ηεο αξλεηηθήο. πγρξφλσο, νη ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη φζν 

πεξλνχζαλ νη παξεκβάζεηο γηλφληνπζαλ φιν θαη ιηγφηεξν ζεαηέο, αλαιακβάλνληαο ελεξγφ ξφιν, 

φπσο νξακαηίδεηαη ην Θέαηξν Φφξνπκ (Sadler, 2010:87). Ηδηαίηεξα, θαιιηέξγεζαλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ δηαιφγνπ, κείσζαλ ην άγρνο ηεο έθζεζεο, ελδπλάκσζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

άπνςε ζην ζχλνιν, θαιιηέξγεζαλ, επίζεο, ηελ αληνρή λα κνηξάδνληαη δπζάξεζηεο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη ηε βαζχηεξε, ινηπφλ, ελζπλαίζζεζε ηνπο, εμαζθήζεθαλ ζηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ζην λα ζέβνληαη φζα αθνχγνληαη, εμαζθήζεθαλ ζηε βιεκκαηηθή επαθή 

σο κέζν έθθξαζεο, αλαγλψξηζαλ ηε δχλακε ηεο θσλήο σο κέζν έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ηέινο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία ηνπ λα εθθξάδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν ζηνπο άιινπο 

θαη ζπκβνιηθά, ηνπιάρηζηνλ, ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ 

εκςχρσζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ ην πιαηζίσλε, έκαζαλ λα δξνπλ θαη 

λα εθθξάδνληαη, φρη κφλν σο άηνκα, αιιά θαη σο ζχλνιν, ππεξεηψληαο ηε βαζηθφηεξε, ίζσο, 

ζηνρνζεζία ηνπ Θ.η.Κ. (Nicholson, 2005:2). 
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 πλνςίδνληαο, ε παξνχζα έξεπλα απνδεηθλχεη πσο έλα πξφγξακκα ζεάηξνπ θφξνπκ 

εληζρχεη ηελ απην-έθθξαζε ησλ εθήβσλ. Χζηφζν, δελ θαίλεηαη λα επαξθεί κεκνλσκέλα ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απην-έθθξαζεο ησλ εθήβσλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

  

 

5.2 Πεπιοπιζμοί 

  

Ζ παξνχζα έξεπλα εκπεξηέρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο, παξά ηελ ηαπηφρξνλε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο. 

 Πξσηίζησο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο (Ν<50) ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θη επηπιένλ, φπσο αλαθέξακε, ην δείγκα απνηέιεζε δείγκα 

επθνιίαο (Ίζαξε, & Πνχξθνο, 2015:78) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ (Παπαγεσξγίνπ, 2015:6). 

 Δπηπξφζζεηα, πεξηνξηζκφ απνηέιεζε ε κε χπαξμε θξηηηθνχ θίινπ, θαζψο εθείλνο ζα 

κπνξνχζε λα εκπινπηίζεη ηα δεδνκέλα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη λα αλαηξνθνδνηήζεη ηελ 

εκςπρψηξηα, ψζηε λα είλαη πην αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ε παξαηήξεζε , κηαο θαη ε 

εθπαηδεπηηθφο-παξαηεξεηήο απνηέιεζε κέξνο απηήο θαη, ζπλεπψο, επεξέαζε ηα ππνθείκελα 

παξαηήξεζεο (αξαθίδνπ, 2011:53). 

 Δπηπιένλ, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη πσο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

απην-έθθξαζεο αθνξνχζε θπξίσο ηελ απην-έθθξαζε ζηελ νηθνγέλεηα. Χζηφζν, εκείο σο 

εξεπλεηέο πέξαλ ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δελ είρακε θακία πξφζβαζε ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα γίλεη ε 

δηαζηαχξσζε θαη επαιήζεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκα, φπσο αλαθέξακε, νη 40 κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ιεηηνχξγεζαλ αξλεηηθά σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ακθηβνιία εγθπξφηεηαο ιφγσ ηεο θνχξαζεο πνπ αλαδχζεθε θαηά ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ.  

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε πεξηνξηζκέλε χπαξμε αληίζηνηρσλ εξεπλψλ επξείαο 

θιίκαθαο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, φπνπ ην ζέαηξν θφξνπκ δεκηνπξγείηαη απφ ζπγγξαθείο ηα ίδηα 

ηα παηδηά, κε απηά λα ελαιιάζζνληαη απφ θνηλφ ζε εζνπνηνχο, φρη κφλν ζε ειιεληθφ, αιιά θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν, ίζσο πεξηνξίδεη σο έλαλ βαζκφ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
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5.3 Πποηάζειρ για ηο μέλλον 

  

Οξκψκελνη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ, πξνηείλνπκε λα δηεμαρζνχλ 

έξεπλεο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ελδερνκέλσο κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο θαη κε εξεπλεηηθφ δείγκα πνπ λα κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, έηζη ψζηε ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ.    

 ζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε, 

πξνηείλνπκε ηε κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζηηο 12 εξσηήζεηο απφ ηηο 40, αθνχ ζηνλ έιεγρν 

εγθπξφηεηαο απνδείρζεθε πσο νη 12 πξψηεο επαξθνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε κειέηε καο, κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζήο ηνπ θαη ζπλεπψο ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ εθήβσλ κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλνπκε 

παξάιιεια κε ηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηε 

δηεμαγσγή εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ησλ εξεπλεηψλ κε ηνπο καζεηέο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ψζηε λα είλαη πην αληηθεηκεληθή θαη ζθαηξηθή ε πξνζέγγηζε ηεο 

απην-έθθξαζεο ζηελ νηθνγέλεηα. Απηφ έρεη λφεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο, 

αθνχ νη παξεκβάζεηο έιαβαλ ρψξν ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ε πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ έγηλε θαζαξά ζπκβνιηθά.     

Σέινο, παξφιν πνπ ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο ζε εθήβνπο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε πνπ εκπεξηείραλ  ην 

ζέαηξν θφξνπκ, πξνηείλνπκε ηε δηεμαγσγή αθφκα πεξηζζφηεξσλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, 

ηφζν ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κηαο θαη ηα 

νθέιε φζνλ αθνξά ηελ απην-έθθξαζε θαη ην δέζηκν ηεο νκάδαο απνδείρζεθαλ πνιιαπιά. 
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Δπίλογορ 

  

 Ζ απην-έθθξαζε είλαη αλάγθε φισλ ησλ αλζξψπσλ. Αλάγθε πνπ αλ θαηαπηεζηεί κπνξεί 

λα επεξεάζεη ςπρνπαζνινγηθά ην άηνκν (Burgin et al., 2012:185). Αλάγθε πνπ αλ βξεη ηνλ 

ηξφπν λα εθθξαζηεί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία  

(Kennedy-Moore, & Watson, 2001:187). Μέζσ ηεο απην-έθθξαζεο, νη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:192) θαη νη γχξσ ηνπο ηνλ αιεζηλφ θφζκν 

πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο. Έηζη, νη ζρέζεηο δνκνχληαη ζηε βάζε ηεο αιήζεηαο. Έηζη, δηεθδηθείηαη ε 

απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο. Έηζη, ν θφζκνο γίλεηαη έλα (Kennedy-Moore, & Watson,2001:199) θη 

απφ κνλάδεο γηλφκαζηε αιιειέλδεηεο ππάξμεηο, φπνπ δελ έρεη ζεκαζία αλ ππάξρεη ζχγθιηζε, 

αιιά ρψξνο λα αλαδπζεί ε νκνξθηά ηνπο. 

 Σν ζρνιείν νθείιεη λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, νθείιεη λα ηα 

πξνεηνηκάδεη λα βξίζθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα κπνξνχλ έηζη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο δσήο (Callagher, 1994), ηφζν ελδπλακψλνληαο ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ειεπζεξία 

ηνπ λνπ θαη ηεο έθθξαζεο, φζν θαη κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο. Έηζη, ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

ζηνπο άιινπο ή αθφκα θαη λα απνδεηήζεη βνήζεηα. Έηζη κφλν κπνξεί λα ιάβεη θαη λα παξέρεη 

θνηλσληθή ζηήξημε (Kennedy-Moore, & Watson, 2001:200-201). Κη άξα έηζη κφλν απνθηάεη 

λφεκα ε δσή. Γηαηί αο κελ μερλάκε, πσο ν θφζκνο «κόλν όηαλ ηνλ κνηξάδεζαη ππάξρεη»  

(Λεηβαδίηεο, 2016). 

Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία δηαθάλεθε πσο έλα πξφγξακκα Θεάηξνπ Φφξνπκ ζε εθήβνπο 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ απην-έθθξαζε απηψλ θαη, θπξηφηεξα, δφζεθε ε αίζζεζε πσο φπνηα 

κεηαβιεηή θη αλ κειεηά έλα πξφγξακκα Γξακαηηθήο Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζα θαηαθέξεη λα 

ζπζθίμεη ηηο ζρέζεηο ηεο νκάδαο θαη λα δηεπξχλεη ηα φξηα απφ ην «εγψ» ζην «εκείο». πλεπψο, 

σο εθπαηδεπηηθφο θαη άλζξσπνο, ειπίδσ ζηε ζπλέρηζε ησλ εξεπλψλ ζηελ εθπαίδεπζε κε 

εξγαιείν ηελ παληνδπλακία ηνπ ζεάηξνπ, θαζψο θαη ζηελ εμίζσζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο κε ηα 

ππφινηπα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο. 
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Παπαπηήμαηα 

Παπάπηημα 1: Παπεμβάζειρ 

 

Παπέμβαζη 1: 

Φάζη Πποθέπμανζηρ 

 Μαζεηέο ζε θχθιν- Γηαθξαγκαηηθέο αλαπλνέο- Ννεηφ κπαιφλη ζηνλ νπξαλφ 

Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λνεηά λα θνπζθψζνπλ έλα κπαιφλη θαη λα ην θπζήμνπλ ζηγά 

ζηγά ζηνλ νπξαλφ.  

ηφρνο: Υαιάξσζε, πγθέληξσζε 

 

 Πεξπάηεκα- Γέκηζκα θελψλ- Αιιαγή ξπζκνχ 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν πξνζπαζψληαο λα θαιχπηνπλ ηα θελά, δεκηνπξγψληαο 

ρσξνηαθηηθή αξκνλία. Αλάινγα ηηο εληνιέο πεξπαηνχλ γξήγνξα, αξγά, πνιχ γξήγνξα, 

πνιχ αξγά 

ηφρνο: πληνληζκφο, Δλεξγνπνίεζε ζψκαηνο 

 

 Καιεκεξίζκαηα 

Οη καζεηέο πεξπαηάλε ζηνλ ρψξν θαη δίλνπλ ρέξηα ιέγνληαο «θαιεκέξα» ζε φπνηνλ 

ζπλαληνχλ. 

ηφρνο: Οηθεηφηεηα, Δπηθνηλσλία 

 

 Κνπβάξη ζσκάησλ 

Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε θχθιν κε πηαζκέλα ρέξηα. Σφηε μεθηλάεη έλαο λα κεηαθηλείηαη 

κε νδεγία λα κε ρσξηζηνχλ ηα ρέξηα, δεκηνπξγψληαο έλα θνπβάξη ζσκάησλ.  

ηφρνο: πληνληζκφο, Δλεξγνπνίεζε ζψκαηνο, Δπηθνηλσλία 

 

 Ρπζκηθή δεκηνπξγία θαη κίκεζε 

Έλαο καζεηήο ζε θχθιν δεκηνπξγεί έλαλ ξπζκφ κε ην ζψκα ηνπ (ρηχπεκα ρεξηψλ, 

δαθηχισλ, πνδηψλ, ρεηιηψλ θ.ιπ.) θαη ε νινκέιεηα ην επαλαιακβάλεη κε ζθνπφ ηελ πηζηή 

αλαπαξαγσγή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ν επφκελνο δείρλεη άιινλ ξπζκφ. Ζ νινκέιεηα πξέπεη 

λα παίμεη ηνλ πξψην ξπζκφ θαη ακέζσο κεηά λα πξνζζέζεη ηνλ λέν ξπκζφ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο καθξνζθεινχο ξπζκηθνχ θνκκαηηνχ. 

ηφρνο: Πξσηνβνπιία, Γεκηνπξγηθή ζθέςε, Δμάζθεζε κλήκεο, πληνληζκφο 

Φάζη Αναπαπάζηαζηρ 

 Γεκηνπξγία γιππηψλ (Γηθηαηνξία- Διεπζεξία) 
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Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε γιχπηεο θαη γιππηά. Οη γιχπηεο θηηάρλνπλ κε ηα ζψκαηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο κηα εηθφλα πνπ λα αλαπαξηζηά ηε δηθηαηνξία. ηε ζπλέρεηα, αιιάδνπλ 

ή κεηαπνηνχλ απηή ζε εηθφλα ειεπζεξίαο θαη ηελ πεξηεξγάδνληαη. Οη νκάδεο 

αληηζηξέθνληαη θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. 

ηφρνο: Γεκηνπξγηθφηεηα, Κξηηηθή ζθέςε, πλεξγαζία, Δξκελεία Γιψζζαο ηνπ 

ψκαηνο, Απην-έθθξαζε 

 

Παπέμβαζη 2: 

Φάζη πποθέπμανζηρ 

 Μαζεηέο ζε θχθιν- Γηαθξαγκαηηθέο αλαπλνέο- Ννεηφ κπαιφλη ζηνλ νπξαλφ 

Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λνεηά λα θνπζθψζνπλ έλα κπαιφλη θαη λα ην θπζήμνπλ ζηγά 

ζηγά ζηνλ νπξαλφ.  

ηφρνο: Υαιάξσζε, πγθέληξσζε 

 

 Κχθινο- Μαμηιάξη- «Γελ κνπ αξέζεη» 

Οη καζεηέο ζε θχθιν πεηάλε ν έλαο ην καμηιάξη ζηνλ άιινλ θαη κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο 

ηη δελ ηνπο αξέζεη 

ηφρνο: Γλσξηκία, Απην-έθθξαζε 

 

 Πεξπάηεκα ζηνλ ρψξν- Πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν θαη αληηδξνχλ ζε δνζκέλεο ζπλζήθεο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, φπσο: «Γιηζηξάεη/ θαίεη ην πάησκα», «Μπαίλσ κέζα ζε ηνχλει», «Μφιηο κε 

λεπξίαζε/ ραξνπνίεζε κηα είδεζε». 

ηφρνο: Απζνξκεηηζκφο, Απην-έθθξαζε 

 

 Πεξπάηεκα- Δλψλσ κέιε ζψκαηνο 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν θαη αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο εκςπρψηξηεο 

πξνζπαζνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ηξηψλ αγθψλσλ, 25 δαθηχισλ, 17 παπνπηζηψλ θ.ιπ. 

ηφρνο: πλεξγαζία, πληνληζκφο, Δλεξγνπνίεζε ψκαηνο 

Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 5 θαξέθιεο – κίκεζε πφδαο 

5 καζεηέο αλαπαξηζηνχλ αλζξψπνπο θαζηζκέλνπο νη νπνίνη απνδίδνπλ κε ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο, φπσο: «Κάλσ ειηνζεξαπεία», «Δίκαη απειπηζκέλνο», «Έρσ ρηππήζεη 

ζηελ πιάηε» θ.ιπ. ηελ πνξεία πξνζπαζνχλ λα παξαηεξήζνπλ ηνπο θαζηζκέλνπο θαη λα 

κηκεζνχλ ηηο πφδεο ηνπο, αλάινγα κε ηελ νδεγία ηεο εκςπρψηξηαο. 

ηφρνο: Έθθξαζε, Μίκεζε, Δμάζθεζε κλήκεο 
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 Μνίξαζκα θαηαπηέζεσλ- Γξακαηνπνίεζε 

Οη καζεηέο ζε θχθιν κνηξάδνληαη ηα πξάγκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπο πηέδνπλ. Ζ 

εκςπρψηξηα ηα γξάθεη ζε ραξηάθηα. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη δηαιέγνπλ 

ηπραία ην ραξηάθη ηνπο. Έρνπλ ιίγε ψξα λα ζπλελλνεζνχλ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ 

νινκέιεηα. 

ηφρνο: Απην-έθθξαζε, Δλζπλαίζζεζε, πλεξγαζία, Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

Παπέμβαζη 3: 

Φάζη πποθέπμανζηρ 

 Μαζεηέο ζε θχθιν- Γηαθξαγκαηηθέο αλαπλνέο 

Οη καζεηέο ζε θχθιν κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εκςπρψηξηαο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

ηφρνο: Υαιάξσζε, πγθέληξσζε 

 

 Κχθινο- «Ση κε ζχκσζε πνιχ απηή ηε βδνκάδα/ Ση κε ραξνπνίεζε» 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ζε θχθιν πνην γεγνλφο ηνπο ζχκσζε απηή ηε βδνκάδα θαη πνην 

ηνπο ραξνπνίεζε. 

ηφρνο: Απην-έθθξαζε 

 

 Πεξπάηεκα- πλζήθεο 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ θαη αληηδξνχλ ζηηο δνζκέλεο ζπλζήθεο: «Βξέρεη δαραξσηά», 

«Αθπξψζεθε ε εθδξνκή», «Κεξδίζαηε ην ηδφθεξ», «Ξαθληθά θπζάεη πνιχ θαη 

θξπψλεηε» θ.ιπ. 

ηφρνο: Απην-έθθξαζε, Απζνξκεηηζκφο 

 

 Πεξπάηεκα- Δλψλσ κέιε ζψκαηνο 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν θαη αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο εκςπρψηξηεο 

πξνζπαζνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ηξηψλ αγθψλσλ, 25 δαθηχισλ, 17 παπνπηζηψλ θ.ιπ.  

ηφρνο: πλεξγαζία, πληνληζκφο, Δλεξγνπνίεζε ψκαηνο 

 

 Μαξηνλέηα- Παίθηεο 

Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη θαληάδνληαη πσο ηα ρέξηα ηνπο είλαη ελσκέλα κε 

ζθνηλί. Ο έλαο είλαη ν παίθηεο θαη ν άιινο ε καξηνλέηα. Πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

θηλήζεηο ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Οη ξφινη αληηζηξέθνληαη θαη 

επαλαιακβάλεηαη. 

ηφρνο: πληνληζκφο ζψκαηνο, πλεξγαζία 
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Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 Βνπβή ζπλάληεζε- πλάληεζε δηαιφγνπ 

Γχν καζεηέο ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηε ζπλάληεζε πνπ ζα δξακαηνπνηήζνπλ. 

Παξνπζηάδνπλ κηα ζπλάληεζε βνπβά, φπνπ νη ππφινηπνη δελ γλσξίδνπλ απφ πξηλ θαλέλα 

ζηνηρείν γηα ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηε ζρέζε απηψλ. Έπεηηα θαιείηαη άιιν δεπγάξη λα 

έξζεη θαη λα επαλαιάβεη κε ιφγηα ηε ζπλάληεζε ησλ πξνεγνχκελσλ. Γίλεηαη ζπδήηεζε 

γηα ην αλ αληαπνθξίλεηαη θαη γηαηί. 

ηφρνο: Απηνζρεδηαζκφο, Έθθξαζε, πλεξγαζία, Δξκελεία Γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, 

Κξηηηθή ζθέςε, Γηάινγνο, Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

 Γεκηνπξγία γιππηψλ (Σζαθσκφο/ πκθηιίσζε) 

Οη καζεηέο ρσξίδνληα ζε γιχπηεο θαη γιππηά. Γεκηνπξγνχλ εηθφλεο πνπ λα απνδίδνπλ 

ηνλ ηζαθσκφ ζην πξναχιην ελφο ζρνιείνπ θαη αληίζηνηρα ηε ζπκθηιίσζε ζε απηφ. Οη 

νκάδεο αληνζηξέθνληαη θαη επαλαιακβάλεηαη. 

ηφρνο: Γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, πλεξγαζία, Έθθξαζε, Κξηηηθή ηθαλφηεηα, 

Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

 Μνίξαζκα «Κάηη πνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν θαη ήηαλ άδηθν» - Αλαπαξάζηαζε 

Σα παηδηά ζε θχθιν κνηξάζηεθαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα γεγνλφηαλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζε 

απηνχο ή ζε ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηα ζεσξνχλ άδηθα. Ζ εκςπρψηξηα ηα έγξαθε ζε 

ραξηάθηα. ε νκάδεο δηάιεγαλ ραξηάθη θαη δξακαηνπνηνχζαλ ηε ζπλζήθε, 

παξνπζηάδνληάο ην ζηελ νινκέιεηα. 

ηφρνο: Δλζπλαίζζεζε, Απην-έθθξαζε, Απηνζρεδηαζκφο, Γεκηνπξγηθφηεηα, πλεξγαζία  

 

Παπέμβαζη 4: 

Φάζη πποθέπμανζηρ 

 Κχθινο- ρήκα απφ λήκα 

Έλαο καζεηήο ζηνλ θχθιν θξαηάεη ην θνπβάξη θαη ην μεηπιίγεη αιιάδνληαο ζέζε κε 

θάπνηνλ. Έπεηηα θξαηάεη ην λήκα θαη ην θνπβάξη δίλεηαη ζηνλ άιινλ ν νπνίνο 

μεηπιίγνληαο ην δηαιέγεη άιιε ζέζε. Απηφ γίλεηαη κέρξη λα αιιάμνπλ φινη ζέζεηο. ην 

ηέινο αθήλνπλ πξνζεθηηθά ην λήκα θάησ θαη βιέπνπλ ην ζρήκα πνπ δεκηνχξγεζαλ, ην 

νπνίν κνηάδεη κε κάληαια. 

ηφρνο: πλεξγαζία, πγθέληξσζε 

 

 Πεξπάηεκα- Ζρνηνπίν 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ γεκίδνληαο ηα θελά. Με ην ζηνπ ηεο εκςπρψηξηαο 

αθηλεηνπνηνχληαη θαη θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο. Κάζε έλαο πνπ αθνπκπάεη ζηελ πιάηε 
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μεθηλάεη λα θάλεη έλαλ ήρν ηνπ δάζνπο. ην ηέινο ηαμηδεχνπκε λνεηά κέζα απφ ηνπο 

ήρνπο ζην δάζνο. 

ηφρνο: πγθέληξσζε, Απηνζρεδηαζκφο, Γεκηνπξγηθφηεηα, Δλαξκφληζε 

 

 Καζξέθηεο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπάδεο θαη ζηέθνληαη ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ άιινλ. Ο έλαο 

αλαπαξηζηά ηελ αληαλάθιαζε ηνπ άιινπ ζηνλ θαζξέθηε, επνκέλσο κηκείηαη αθξηβψο ηη 

θάλεη. Οη ξφινη αληηζηξέθνληαη θαη επαλαιακβάλεηαη. 

ηφρνο: πληνληζκφο, πγθέληξσζε, Έθθξαζε ζψκαηνο, Οηθεηφηεηα βιεκκαηηθήο 

επαθήο 

 

Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 

 Γεκηνπξγία ζεαηξηθψλ θφξνπκ 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε έμη νκάδεο. Γίλνληαη ηπραία ραξηάθηα απφ ηελ εκςπρψηξηα κε 

ζπλζήθεο: «Οη κεγαιχηεξνη ζνπ θάλνπλ bullying», «Οη γνλείο ζνπ ηζαθψλνληαη ζπλερψο 

κπξνζηά ζνπ θη εζχ δελ αληέρεηο άιιν», «Έλαο θαζεγεηήο ζε ζηέιλεη ζηνλ δηεπζπληή 

ρσξίο λα θηαηο, επεηδή δελ ζε ζπκπαζεί», «Γχν καζεηέο ζε ζρνιηάδνπλ θαη δείρλνπλ ηελ 

αληηπάζεηά ηνπο θαλεξά», «Οη γνλείο ζνπ δελ ζε αθήλνπλ λα βγαίλεηο θαη λα θάλεηο 

παξέα κε φπνηνλ ζεο», «Ο δάζθαινο ζε κεηψλεη κπξνζηά ζε φινπο». Σηο ζπλζήθεο απηέο 

ηηο έρνπλ κνηξαζηεί ζε πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο σο κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπο  

θαη θαινχληαη λα ηηο δξακαηνπνηήζνπλ. Ζ εκςπρψηξηα σο Μπαιαληέξ εμεγεί ηε 

δηαδηθαζία θαη ε δξακαηνπνίεζε εμειίζζεηαη ζε ζέαηξν θφξνπκ. 

ηφρνο: πλεξγαζία, Αλάιεςε ξφινπ, Καηαλφεζε θαηαπίεζεο, Απηνζρεδηαζκφο, 

Κξηηηθή ζθέςε, Γηάινγνο, Γεκηνπξγηθφηεηα, Πξσηνβνπιία 

 

Παπέμβαζη 5: 

Φάζη πποθέπμανζηρ 

 Κχθινο- Παικφο παιάκεο 

Οη καζεηέο ζε θχθιν πηάλνπλ ρέξηα. Έλαο δίλεη έλαλ ξπζκηθφ παικφ ζθίγγνληαο ην δεμί 

ρέξη ηνπ θαη δίλνληαο ζήκα ζην αξηζηεξφ ζήκα ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. Δθείλνο ζαλ 

ραιαζκέλν θάπσο ηειέθσλν κεηαδίδεηαπηφ ην ζήκα ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη θάπσο έηζη ην 

ζήκα ζα θηάζεη ζην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ πξψηνπ, φπνπ αλαγλσξίδεη αλ άιιαμε ή φρη. 

ηφρνο: πγθέληξσζε, πληνληζκφο, Δμάζθεζε ξπζκνχ 

 

 Πεξπάηεκα- Αλαγλψξηζε θσλήο 
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Οη καζεηέο πεξπαηνχλ θαη κε ην ζηνπ ηεο εκςπρψηξηαο θιείλνπλ κάηηα. Ο καζεηήο πνπ 

ηνλ αθνπκπά ζηελ πιάηε θσλάδεη «Δ!» θαη νη ππφινηπνη κε θιεηζηά κάηηα θαινχληαη λα 

αλαγλσξίζνπλ πνηαλνχ θσλή αθνχζηεθε. 

ηφρνο: Γλσξηκία, Αλαγλψξηζε θσλήο, Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

 

 Πεξπάηεκα- Κιεηζηά κάηηα 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ κε θιεηζηά κάηηα, έρνληαο σο νδεγία λα κελ αθνπκπήζνπλ 

θαλέλαλ, αιιηψο θαίγνληαη. 

ηφρνο: πγθέληξσζε, Δλεξγνπνίεζε αίζζεζεο ηεο αθνήο, Δκπηζηνζχλε 

 

Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 

 Γεκηνπξγία γιππηψλ  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε γιχπηεο θαη γιππηά θαη δεκηνπξγνχλ εηθφλεο πνπ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εμήο νδεγίεο: «Έλαο απηαξρηθφο δάζθαινο ζηελ ηάμε  θαη νη 

ζρέζεηο ησλ καζεηψλ», «Έλαο δάζθαινο πνπ ζέβεηαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη νη 

ζρέζεηο απηψλ». Οη νκάδεο αληηζηξέθνληαη θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. 

ηφρνο: Έθθξαζε ζψκαηνο, Κξηηηθή ζθέςε, πλεξγαζία, Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

 Γεκηνπξγία δξσκέλσλ θφξνπκ 

Οη καζεηέο ζε νκάδεο απηνζρεδηάδνπλ δεκηνπξγψληαο ζθεηο θφξνπκ κε ηηο ζπλζήθεο: 

«Οη γνλείο ζνχ επηβάιινπλ πφηε ζα δηαβάζεηο θη αλ ζα θάλεηο δηάιεηκκα», «Οη γνλείο 

ζνπ δελ ζνπ παίξλνπλ ην δψξν πνπ ήζειεο, γηαηί δελ έβγαιεο ηνπο βαζκνχο πνπ ήζειαλ», 

«Έλαο θίινο ζνπ μαθληθά θαη ρσξίο εμήγεζε ζε απνθεχγεη θαη ζε αθήλεη κφλν ζνπ», 

«Μαζαίλεηο φηη έλαο ζπκκαζεηήο ζνπ ιέεη ςέκαηα γηα ζέλα ζηνπο ππφινηπνπο», «Έλαο 

δάζθαινο κηιάεη πξνζβιεηηθά γηα ζέλα ζηνπο γνλείο ζνπ θαη είζαη κπξνζηά».  

ηφρνο : Αλάιεςε ξφινπ, Πξσηνβνπιία, Δλδπλάκσζε άπνςεο, Κξηηηθή ζθέςε, Απην-

έθθξαζε, Απηνζρεδηαζκφο, πλεξγαζία, Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

Παπέμβαζη 6: 

Φάζη πποθέπμανζηρ 

 Κχθινο- ρήκα απφ λήκα 

Έλαο καζεηήο ζηνλ θχθιν θξαηάεη ην θνπβάξη θαη ην μεηπιίγεη αιιάδνληαο ζέζε κε 

θάπνηνλ. Έπεηηα θξαηάεη ην λήκα θαη ην θνπβάξη δίλεηαη ζηνλ άιινλ ν νπνίνο 

μεηπιίγνληαο ην δηαιέγεη άιιε ζέζε. Απηφ γίλεηαη κέρξη λα αιιάμνπλ φινη ζέζεηο. ην 

ηέινο αθήλνπλ πξνζεθηηθά ην λήκα θάησ θαη βιέπνπλ ην ζρήκα πνπ δεκηνχξγεζαλ, ην 

νπνίν κνηάδεη κε κάληαια. 
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ηφρνο: πλεξγαζία, πγθέληξσζε 

 

 Κιεηζηηά κάηηα- Δληνπηζκφο ήρνπ 

Οη καζεηέο ζε δπάδεο ζπλελλννχληαη γηα έλαλ ήρν πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλάληεζή 

ηνπο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζήκα θαηαηεζέλ. Ο έλαο θιείλεη ηα κάηηα θαη ν άιινο 

απνκαθξχλεηαη θαη μεθηλάεη λα θάλεη ηνλ ήρν πνπ έρνπλ ζπλελλνεζεί. Σν ίδην θάλνπλ 

παξάιιεια φια ηα δεπγάξηα θαη θαινχληαη λα μερσξίζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ήρν θαη λα 

βξνπλ ζηα ηπθιά ην ηαίξη ηνπο. Ο βιέπνληαο πξνζέρεη κε ρηππήζεη ην ηαίξη ηνπ ζηε 

δηαδξνκή. 

ηφρνο: πλεξγαζία, Αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, Καιιηέξγεηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο, 

Γεκηνπξγηθφηεηα, Δκπηζηνζχλε 

 

Φάζη αναπαπάζηαζηρ: 

 Βνπβή αλαπαξάζηαζε- Αλαπαξάζηαζε δηαιφγνπ 

Γχν καζεηέο ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο γηα θάηη πνπ ζέινπλ λα δξακαηνπνηήζνπλ θαη 

λα παξνπζηάζνπλ βνπβά, ρσξίο νη ππφινηπνη λα γλσξίδνπλ απφ πξηλ θαλέλα ζηνηρείν γηα 

ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηε ζρέζε απηψλ. Έπεηηα θαιείηαη άιιν δεπγάξη λα έξζεη θαη λα 

επαλαιάβεη κε ιφγηα δξακαηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην αλ 

αληαπνθξίλεηαη θαη γηαηί. 

ηφρνο: Απηνζρεδηαζκφο, Έθθξαζε, πλεξγαζία, Δξκελεία Γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο, 

Κξηηηθή ζθέςε, Γηάινγνο, Γεκηνπξγηθφηεηα 

 

 πγγξαθή ζελαξίνπ 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. Καινχληαη λα γξάςνπλ έλα ζελάξην θφξνπκ θαη 

λα εκβαζχλνπλ ζηνπο ραξαθηήξεο. 

ηφρνο: πλεξγαζία, Κξηηηθή ζθέςε, Γεκηνπξγηθφηεηα, Γηάινγνο, Δκβάζπλζε ξφινπ 

 

Παπέμβαζη 7: 

Φάζη Πποθέπμανζηρ 

 πγγξαθή ζελαξίνπ- Οηθνδφκεζε ξφισλ 

Οη καζεηέο ζε νκάδεο γξάθνπλ ην ζελάξην γηα ηελ παξάζηαζε θφξνπκ, αλαιχνληαο ηνπο 

ξφινπο ηνπ θαζελφο. 

ηφρνο: πλεξγαζία, Οξγάλσζε, Γεκηνπξγηθφηεηα, Δλζπλαίζζεζε, Κξηηηθή ζθέςε 
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Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 Παξάζηαζε Φφξνπκ 

Οη καζεηέο ηεο πξψηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ ηελ παξάζηαζή ηνπο. Ζ εκςπρψηξηα 

ιεηηνπξγεί σο Μπαιαληέξ. Ζ ζθελή- πξφηππν αιιάδεη. 

ηφρνο: Αλάιπςε ξφινπ, Κξηηηθή ηθαλφηεηα, Δμάζθεζε δηαιφγνπ, Γεκηνπξγηθφηεηα, 

Απηνζρεδηαζκφο, πλεξγαζία, Απην-έθθξαζε 

 

Παπέμβαζη 8: 

Φάζη Πποθέπμανζηρ 

 πγγξαθή ζελαξίνπ- Οηθνδφκεζε ξφισλ 

Οη καζεηέο ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο νκάδαο ηειεηνπνηνχλ ην ζελάξην γηα ηελ παξάζηαζε 

θφξνπκ, αλαιχνληαο ηνπο ξφινπο ηνπ θαζελφο. 

ηφρνο: πλεξγαζία, Οξγάλσζε, Γεκηνπξγηθφηεηα, Δλζπλαίζζεζε, Κξηηηθή ζθέςε  

 

Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 Παξάζηαζε Φφξνπκ 

Οη καζεηέο ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηαδνρηθά ηελ παξάζηαζή 

ηνπο. Ζ εκςπρψηξηα ιεηηνπξγεί σο Μπαιαληέξ. Ζ ζθελή- πξφηππν αιιάδεη. 

ηφρνο: Αλάιπςε ξφινπ, Κξηηηθή ηθαλφηεηα, Δμάζθεζε δηαιφγνπ, Γεκηνπξγηθφηεηα, 

Απηνζρεδηαζκφο, πλεξγαζία, Απην-έθθξαζε 

 

Παπέμβαζη 9: 

Φάζη Πποθέπμανζηρ: 

 Κχθινο – Δπρέο 

Οη καζεηέο ζε θχθιν κνηξάδνληαη δηαδνρηθά ηη εχρνληαη γηα ηε θεηηλή ρξνληά. 

ηφρνο: Απην-έθθξαζε, γλσξηκία 

 

 Πεξπάηεκα- Δπρέο 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ θαη ζε θάζε ζπκκαζεηή πνπ ζπλαληνχλ δίλνπλ κηα επρή γηα ηε 

θεηηλή ρξνληά. 

ηφρνο: Γλσξηκία, Θεηηθφηεηα, Οηθεηφηεηα, Απην-έθθξαζε 

 

 Πεξπάηεκα-Γθξίληα 

Οη καζεηέο πεξπαηνχλ θαη γθξηληάδνπλ γηα θάηη πνπ ζπλέβε κεο ζηηο γηνξηέο θαη ηνπο 

ράιαζε ηε δηάζεζε. 
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ηφρνο: Απην-έθθξαζε 

 

 Καζξέθηεο ζηαπξφο 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ ζηαπξφ ησλ πέληε αηφκσλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο αληαλαθιάζεηο 

ηνπ ελφο απφ απηνχο. Δπαλαιακβάλεηαη κέρξη φινη λα εγνχληαη ηεο θίλεζεο. 

ηφρνο: πγθέληξσζε, πληνληζκφο, Απην-έθθξαζε 

 

Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 Γεκηνπξγία γιππηψλ- Εσληάλεκα γιππηψλ 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε γιχπηεο θαη γιππηά θαη δεκηνπξγνχλ εηθφλεο πνπ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εμήο νδεγίεο: «Καηαπίεζε/ Διεπζεξία ζην ζπίηη», «Καηαπίεζε/ 

Διεπζεξία ζην ζρνιείν», «Καηαπίεζε/ Διεπζεξία ζε κηα παξέα» . Κάζε εηθφλα δσληαλεχεη 

έπεηηα απφ νδεγία ηεο εκςπρψηξηαο. Οη γιχπηεο πεξηεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο εηθφλεο. Οη 

ξφινη αληηζηξέθνληαη θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

ηφρνο: Γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, πλεξγαζία, Έθθξαζε, Κξηηηθή ηθαλφηεηα, 

Γεκηνπξγηθφηεηα, Απηνζρεδηαζκφο 

 

Παπέμβαζη 10: 

Φάζη πποθέπμανζηρ: 

 

 Ocean drum – Κιεηζηά κάηηα 

Οη καζεηέο θιείλνπλ κάηηα. Ζ εκςπρψηξηα θηλεί ην ocean drum δεκηνπξγψληαο 

ζαιαζζηλφ ερνηνπίν. 

ηφρνο: Υαιάξσζε, πγθέληξσζε, Φαληαζία 

 

 πγγξαθή ζελαξίνπ- Φπιιάδην εζνγξαθίαο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο γηα ζπγγξάςνπλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ κηα 

παξάζηαζε θφξνπκ. Αμηνπνηνχλ θαη ην θπιιάδην εζνγξαθίαο γηα εκβάζπλζε ξφινπ.  

ηφρνο: πλεξγαζία, Οξγάλσζε, Γεκηνπξγηθφηεηα, Δλζπλαίζζεζε, Κξηηηθή ζθέςε 

 

Παπέμβαζη 11: 

Φάζη πποθέπμανζηρ: 

 Κχθινο- Αλαπλνέο 

Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε θχθιν. Παίξλνπλ δηαθξαγκαηηθέο αλαπλνέο.  

ηφρνο: πγθθέληξσζε, Υαιάξσζε 
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Φάζη αναπαπάζηαζηρ 

 Παξάζηαζε Φφξνπκ 

Οη καζεηέο ηεο πξψηεο, ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ δηαδνρηθά ηελ 

παξάζηαζή ηνπο. Ζ εκςπρψηξηα ιεηηνπξγεί σο Μπαιαληέξ. Ζ ζθελή- πξφηππν αιιάδεη. 

ηφρνο: Αλάιπςε ξφινπ, Κξηηηθή ηθαλφηεηα, Δμάζθεζε δηαιφγνπ, Γεκηνπξγηθφηεηα, 

Απηνζρεδηαζκφο, πλεξγαζία, Απην-έθθξαζε 

 

Παπέμβαζη 12: 

Φάζη πποθέπμανζηρ 

 Κχθινο- Παικφο παιάκεο 

Οη καζεηέο ζε θχθιν πηάλνπλ ρέξηα. Έλαο δίλεη έλαλ ξπζκηθφ παικφ ζθίγγνληαο ην δεμί 

ρέξη ηνπ θαη δίλνληαο ζήκα ζην αξηζηεξφ ζήκα ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. Δθείλνο ζαλ 

ραιαζκέλν θάπσο ηειέθσλν κεηαδίδεηαπηφ ην ζήκα ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη θάπσο έηζη ην 

ζήκα ζα θηάζεη ζην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ πξψηνπ, φπνπ αλαγλσξίδεη αλ άιιαμε ή φρη.  

ηφρνο: πγθέληξσζε, πληνληζκφο, Δμάζθεζε ξπζκνχ 

 

Κύπιο μέπορ 

 πγγξαθή γξακκάησλ  

Οη καζεηέο γξάθνπλ δχν γξάκκαηα ν θαζέλαο. Έλα γξάκκα κε παξαιήπηε έλαλ ξφιν 

απφ φιεο ηηο παξαζηάζεηο θφξνπκ πνπ ηνπο θαηαπίεζε, αθφκα θαη σο ζεαηέο. Έπεηηα 

γξάθνπλ έλα γξάκκα κε παξαιήπηε έλαλ ξφιν θάπνηνπ πνπ ηνπο ελέπλεπζε.  

ηφρνο: Γεκηνπξγηθφηεηα, Απην-έθθξαζε, Δλζπλαίζζεζε, Κξηηηθή ζθέςε 

 

Φάζη αναηποθοδόηηζηρ 

 Κχθινο- πεγάδη 

Οη καζεηέο ζε θχθιν πηάλνπλ ηνλ αληίρεηξα ηνπ δηπιαλνχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα 

πεγάδη. Κάζε έλαο θσλάδεη κέζα ζην πεγάδη «ηη θξαηάσ/ ηη ζπκάκαη/ ηη εχρνκαη 

θεχγνληαο απφ ην πξφγξακκα απηφ ησλ 12 παξεκβάζεσλ». 

ηφρνο: Απην-έθθξαζε, Απηνγλσζία, Δλζπλαίζζεζε 
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Παπάπηημα 2: Ζμεπολόγιο Παπαηήπηζηρ 

 

Παρέμβαζη 1: 

 Ζ πξψηε παξέβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηηο δχν 

πξψηεο ζρνιηθέο ψξεο. Οη καζεηέο κνπ ήηαλ ελήκεξνη γηα ην κέξνο ηεο ζπλάληεζεο, νπφηε 

εξρφληνπζαλ έλαο έλαο ζηελ αίζνπζα, γεκάηνη ελζνπζηαζκφ θπζηθά πνπ μεθεχγακε απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ξνπηίλα καο. Οπφηε ην θιίκα ηεο ηάμεο ήηαλ ζεηηθφηαην κέρξη ζηηγκήο. πνηνο 

εξρφηαλ απφ ηηο 8:00 κέρξη ηηο 8:15 ηνπ θιείδσλε ε πφξηα, έβξηζθε κηα ζέζε ζε έλαλ λνεηφ 

θχθιν θαη θαζφηαλ.  

 Σα παηδηά ήηαλ πάξα πνιχ ήζπρα θαη θηινπεξίεξγα θαη πεξίκελαλ απφ εκέλα νδεγίεο. 

αλ πξψηε άζθεζε μεθηλήζακε κε δηαθξαγκαηηθέο αλαπλνέο, εηζπλνέο θαη εθπλνέο κε λνεηά 

κπαιφληα ζηνλ νπξαλφ. Έλα θνξίηζη κάιηζηα, ε καζήηξηα Α’, δαιίζηεθε θηφιαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ νμπγφλνπ, ελψ άιινη θξπθνγεινχζαλ, γηαηί παξαήηαλ ήζπρε δηαδηθαζία 

γηα ηα δεδνκέλα ηνπο. Χζηφζν, πήγε θαιά θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ. ηελ επφκελε άζθεζε 

πεξπαηνχζακε ζηνλ ρψξν, γεκίδνληαο ηα θελά ζην πάησκα θαη αιιάδνληαο ξπζκφ θαη πνξεία 

πεξπαηήκαηνο. Απηή ήηαλ κηα άζθεζε πνπ πξαγκαηηθά ηνπο ελεξγνπνίεζε θαη βνήζεζε ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Παξ’ φια απηά, ε καζήηξηα Γ’ κε ηνλ θνιιεηφ ηεο, καζεηή Γ’, 

ήζειαλ λα πεξπαηάλε θαη λα κηιάλε ζπλέρεηα ζαλ λα πεγαίλνπλ βφιηα, πξάγκα πνπ δπζθφιεπε 

ηε ζπγθέληξσζε ηεο νκάδαο. ηελ πνξεία, φκσο, ζπγθεληξψζεθαλ θη απηνί.  

ηελ επφκελε άζθεζε γλσξηκίαο-ελεξγνπνίεζεο, ηα «θαιεκεξίζκαηα» νη καζεηέο 

πεξπαηνχζαλ θαη έδηλαλ ηα ρέξηα ιέγνληαο θαιεκέξα ζε φπνηνλ ζπλαληνχζαλ, ρσξίο λα 

αθήλνπλ ηα ρέξηα, κέρξη φια ηα ρέξηα λα είλαη θαηεηιεκκέλα. Δδψ παξαηεξήζεθε κηα δπζθνιία 

ζην λα δψζνπλ ηα ρέξηα ηα παηδηά πνπ δελ έθαλαλ ηδηαίηεξε παξέα, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη θιίθεο θιίθεο θαη λα ρξεηάδνληαη παξφηξπλζε. Ήηαλ μεθάζαξν, ήδε, πσο ζα 

ρξεηαδφηαλ πνιιή δνπιεηά γηα ην δέζηκν ηεο νκάδαο. Ζ ρεηξφηεξε επηινγή άζθεζεο ήηαλ ε 

επφκελε, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ήηαλ ρέξη ρέξη θαη έπξεπε λα θηλεζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ηα 

ρέξηα, ζρεκαηίδνληαο έλα θνπβάξη ζσκάησλ. Ο ζηφρνο ήηαλ λα ζπληνληζηνχκε θαη λα 

ζπλεξγαζηνχκε κεηαμχ καο, σζηφζν, ππήξραλ καζεηέο πνπ ηξαβνχζαλ ηφζν πνιχ ηα ρέξηα ησλ  

ζπκκαζεηψλ ηνπο, ελψ μεθάζαξα δελ γηλφηαλ λα μεκπιερηνχλ, πνπ ρξεηάζηεθε λα ζηακαηήζεη ην 

παηρλίδη γηα λα κε ρηππήζνπκε. Λφγσ ηνπ φηη ήηαλ 12 ρξνλψλ, θαληαδφκνπλ φηη ζα είραλ 
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πεξηζζφηεξα φξηα ζην θνκκάηη ηνπ ηη είλαη επηθίλδπλν θαη ηη φρη, αιιά απφ φζν θάλεθε ήηαλ 

κεγάιν ξίζθν εθ κέξνπο κνπ λα δηαιέμσ απηή ηελ άζθεζε ζηελ πξψηε παξέκβαζε θαη κνπ 

έδσζε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζσκαηηθέο αζθήζεηο ησλ επφκελσλ παξεκβάζεσλ.  Να 

ζεκεησζεί, επίζεο, πσο ε καζήηξηα Δ’ δελ έπηαλε θαζφινπ ην ρέξη ηνπ καζεηή Ε’ θαη αξλήζεθε 

πεηζκαηηθά, κάιινλ επεηδή εθείλνο ήηαλ δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, θαζψο ε ελζσκάησζή ηνπ 

ζην ζχλνιν δελ ήηαλ απνδεθηή αθφκα απφ φινπο. Δθεί ε εκςπρψηξηα έπηαζε ηα ρέξηα ηνπο 

αλάκεζά ηνπο, ιεηηνπξγψληαο σο γέθπξα, σζηέ λα κε δνζεί θη άιινο ρξφλνο ζην ζπκβάλ θαη 

ληψζεη ρεηξφηεξα ν καζεηήο. 

 ηηο αζθήζεηο ξπζκνχ, δεκηνπξγίαο δηαιφγσλ, νηηδήπνηε δελ είρε δειαδή θηλεηηθή 

ζπλεξγαζία ζσκάησλ, ηα πήγαλ πεξίθεκα θαη θαηλφηαλ λα ην δηαζθεδάδνπλ. Σα αγφξηα είραλ 

πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε λα δείμνπλ ζηελ νινκέιεηα έλαλ ξπζκφ κε ην ζψκα ηνπο, ελψ ηα 

θνξίηζηα έδεηρλαλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα λα αθνινπζνχλ ηα αγφξηα. Οπφηε κέρξη ζηηγκήο ηα 

αγφξηα είραλ πην εγεηηθνχο ξφινπο απφ ηα θνξίηζηα. 

 Πεξλψληαο ζην ηξίην θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο, νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ γιππηά 

δηθηαηνξίαο θαη ειεπζεξίαο, θαζψο ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο 17 Ννέκβξε θαη απαζρνινχζε πνιχ ηα 

παηδηά. ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο απνξξνθήζεθαλ πξαγκαηηθά, ζπλεξγάζηεθαλ απίζηεπηα 

θαιά αγφξηα θνξίηζηα. Γελ ππήξρε πίεζε απφ ηνπο γιχπηεο πξνο ηνπο γιχπηεο, νχηε πξνο ηα 

γιππηά. Ήηαλ έλα πνιχ θαιφ δείγκα πσο ζηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ζα γίλνπλ πνιχ σξαία 

πξάγκαηα, θαζψο ππήξρε πνιχο ζεβαζκφο κεηαμχ ηνπο. Αθνχ δεκηνχξγεζαλ ηελ εηθφλα ηεο 

δηθηαηνξίαο, ηνπο είπα πσο έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ ηειεπηαίεο αιιαγέο. Σν σξαίν ήηαλ 

πσο ηφηε άιιαμαλ ηα γιππηά πνπ θαίλνληαλ λα κελ έρνπλ αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα θαη ηα 

έζηξεςαλ ζε πην πξσηαγσληζηηθνχο αιιειέλδεηνπο ξφινπο ζηελ εηθφλα. Μνπ άξεζε πνπ είδα 

πσο ελεπιάθεζαλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη πνπ νη εηθφλεο ήηαλ δεκηνπξγήκαηα ζπλδέζεσλ.  

Μεηά, ηνπο δήηεζα λα αιιάμνπλ ηελ εηθφλα ηεο δηθηαηνξίαο ζε ειεπζεξία θαη ήηαλ 

σξαίν πνπ δελ δηέιπζαλ ηελ ππάξρνπζα γηα λα θηηάμνπλ θαηλνχξηα, αιιά ηελ πξνζάξκνζαλ. 

Γειαδή, έλα δεπγάξη απφ γιππηά ζηελ εηθφλα ηεο δηθηαηνξίαο πνπ πξηλ αληηπξνζψπεπαλ έλαλ 

άλζξσπν πνπ ζεκάδεπε κε φπιν ζηνλ θξφηαθν κηα θνπέια, ηψξα ήηαλ αγθαιηαζκέλνη. πλεπψο, 

ελζσκάησζαλ πνιχ ηελ έθθξαζε αγάπεο ζην θνκκάηη ηεο ειεπζεξίαο, πνπ κνπ άξεζε πνιχ ζαλ 

ζπλζήθε γηα ην θνκκάηη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απην-έθθξαζεο πνπ κειεηνχζα. Δλδηαθέξνλ είρε 

πσο ζηελ εηθφλα ηεο ειεπζεξίαο ππήξρε θαη κηα δνινθνλία, ιέγνληάο κνπ πσο νη θαηαπηεζκέλνη 

έρνπλ ζθνηψζεη ηνλ θαηαπηεζηή θαη πιένλ ληψζνπλ ειεχζεξνη. Δδψ, κνπ δφζεθε έλα ζηνηρείν 
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ηεο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα ηεο εθδηθεηηθφηεηαο πνπ 

πξνέβαιαλ.  

 πκπεξαζκαηηθά, γηα πξψηε παξέκβαζε πήγε πάξα πνιχ θαιά, κε καζεηέο  ζε γεληθφ 

πιαίζην αξθεηά δεκέλνπο θαη εθθξαζηηθνχο κεηαμχ ηνπο, αιιά κε κεγάιε ζσκαηηθή αδεμηφηεηα 

πνπ κε έθαλε λα απνθχγσ ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο θάπνηεο αζθήζεηο. Ζ παξέκβαζε ηειείσζε 

κε ρεηξνθξνηήκαηα θαη επραξηζηίεο ηφζν απφ εκέλα, φζν θαη απφ ηα παηδηά.  

 

Παρέμβαζη 2: 

  

Με κηα βδνκάδα δηαθνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε παξέκβαζε. Σα παηδηά ήξζαλ 

ζηελ αίζνπζα κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ. Ξεθηλήζακε κε αλαπλνέο ζε θχθιν, φπνπ δελ ππήξραλ 

πηα γέιηα ακεραλίαο θαη ζηε ζπλέρεηα πεηνχζακε ην καμηιαξάθη ν έλαο ζηνλ άιινλ ιέγνληαο ηη 

είλαη απηφ πνπ καο ζπκψλεη, δελ καο αξέζεη ή καο θαηαπηέδεη. Σν θνξίηζη Ε’ ην νπνίν είλαη 

απνκνλσκέλν ζε φια ηα ζρνιηθά ρξφληα δέρηεθε ζην ηέινο ην καμηιαξάθη θαη ήηαλ εκθαλψο 

απνγνεηεπκέλε γηα ην φηη δελ ηελ επηιέγνπλ νη ζπκκαζεηέο ηεο, πξάγκα πνπ θξάηεζα ζαλ 

ζηνηρείν γηα ηηο επφκελεο παξεκβάζεηο. Σα παηδηά αλέθεξαλ πσο δελ ηνπο αξέζνπλ ηα ςέκαηα, ε 

αδηθία, ε αγέλεηα, ε εγθαηάιεηςε δψσλ θαη ε θξηηηθή/ ζρνιηαζκφο απφ ηνπο άιινπο.  

 ηε ζπλέρεηα πεξπαηήζακε ζηνλ ρψξν κε αιιαγή ξπζκψλ θαη ζπλζεθψλ, φπσο «ην 

πάησκα γιηζηξάεη», «είκαη κέζα ζε ηνύλει», «άθνπζα κηα ραξνύκελε είδεζε», «είκαη πνιύ 

λεπξηαζκέλνο» θ.ιπ. Σα παηδηά ηα πήγαλ θαηαπιεθηηθά. Μπνξψ λα πσ πσο ζηε ζπλζήθε ηνπ 

«είκαζηε λεπξηαζκέλνη» έδεημαλ κεγαιπηεξε εθθξαζηηθφηεηα, ζαλ λα ην είραλ αλάγθε. 

 ηελ πνξεία πεξπαηνχζαλ θαη έπξεπε λα ελψζνπλ ηξεηο αγθψλεο, δέθα παπνχηζηα, 

εηθνζηπέληε δάρηπια θ.ιπ. Φάλεθε λα πεξλνχλ θαιά, σζηφζν θαη ζε απηή ηελ άζθεζε θαίλεηαη 

πσο έςαρλαλ ηνπο θνιιεηνχο ηνπο γηα λα νκαδνπνηεζνχλ, φπσο θαη ζηελ πξψηε παξέκβαζε. 

Δπνκέλσο, κνπ έδσζε ηξνθή γηα ζθέςε γηα ην θαηά πφζν ζα αθήλσ εληειψο ειεχζεξε ηελ 

νκαδνπνίεζε ή φρη. Φπζηθά, δελ ζα δεκηνπξγνχζα νκάδεο κε ην δφξη, αιιά δελ ήζεια λα είλαη 

κφληκα παγησκέλεο, νχησο ψζηε λα σθειεζνχλ κέζα απφ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ νκάδσλ.  

 Ζ επφκελε θάζε είρε λα θάλεη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ άιινπ. 

ε πέληε θαξέθιεο, θάζηζαλ πέληε δηαθνξεηηθά άηνκα θαη πήξαλ πφδα «θάλνπκε ειηνζεξαπεία», 

«είκαζηε απειπηζκέλνη» θ.ιπ. Σα άηνκα έπξεπε λα παξαηεξήζνπλ ηηο πφδεο ησλ θαξέθισλ θαη 

λα κηκεζνχλ θαηά νδεγία ηελ πφδα 1, 2, 3, 4, 5 ρσξίο λα ηελ θνηηάλε. Απηφ ην παηρλίδη ηνπο 
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δηέγεηξε ηελ πεξηέξγεηα, θαζψο είρε λα θάλεη πνιχ θαη κε ηε κλήκε ηνπο, αιιά θαη ηελ έθζεζε 

ζηνπο ππφινηπνπο. Σα αγφξηα Α’, Β’ θαη Γ’ θαη ηα θνξίηζηα Α’ θαη Β’ πήξαλ πξσηνβνπιία λα 

θάηζνπλ ζηηο θαξέθιεο, κε ηα ζπγθεθξηκέλα θνξίηζηα λα απνηεινχλ ηηο πην εγεηηθέο κνξθέο ηεο 

ηάμεο. Δπαλαιήθζεθε, φκσο, κέρξη λα θαζίζνπλ φινη ζηηο θαξέθιεο, θαζψο ηνπο άξεζε πνιχ θαη 

είρε ζεκαζία λα βξεζνχλ ζην επίθεληξν θαη λα εθηεζνχλ. 

 Ζ επφκελε άζθεζε, ήηαλ πνιχηηκε γηα ηελ έθθξαζε ηεο νκάδαο, φρη κε ηε ζεαηξηθή 

έλλνηα, αιιά κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα θαζίζνπλ ζε θχθιν 

θαη λα πνπλ γηα πνηα πξάγκαηα ληψζνπλ θαηαπίεζε. Δίρε πνιχ ελδηαθέξνλ πνπ αθφκα θαη ηα πην 

εζσζηξεθή παηδηά κνηξάζηεθαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο.  

Οη κεγαιχηεξεο θαηαπηέζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο.  Μεξηθέο απφ απηέο 

ήηαλ «Όηαλ νη γνλείο κνύ ππνδεηθλύνπλ ζπλέρεηα ηη λα θάλσ γηα θάηη πνπ ήδε θάλσ», «Όηαλ κνπ 

ιέλε όηη ζα βξεζώ κε ηνπο θίινπο κνπ αθνύ δηαβάζσ, ελώ δελ κε αθήλνπλ ηειηθά λα ηνπο δσ θη αο 

δηάβαζα», «Όηαλ κε πηέδνπλ λα θάσ θάηη πνπ δελ κνπ αξέζεη θαζόινπ», «Όηαλ πηέδσ ηνλ εαπηό 

κνπ», «Όηαλ νη γνλείο κε πηέδνπλ λα θάλσ πξάγκαηα πνπ δελ ζέισ» , «Όηαλ ζε πηέδνπλ λα θνξάο 

δαθέηα κε ην δόξη ή αλ θξπώλεηο θαη δελ θξπώλνπλ απηνί δελ ζνπ αλνίγνπλ ην θαινξηθέξ» , «Όηαλ 

νη γνλείο ζε πηέδνπλ ζηε κία κέξα πνπ έρεηο θελό λα θάλεηο δνπιεηέο ή ζε βνκβαξδίδνπλ κε 

αξκνδηόηεηεο», «Όηαλ ζε αλαγθάδνπλ λα παο γηα ύπλν, ρσξίο λα λπζηάδεηο» . Ήηαλ πνιχ σξαίν 

πνπ θαλέλαο δελ θνξφηδεςε θαλέλαλ θαη πνπ φινη έγλεθαλ θαηαθαηηθά ή έιεγαλ «Α,λαη!», σο 

ζπκπάζρνληεο. ηε ζπλέρεηα, έγξαςα ζε ραξηάθηα φζα αθνχζηεθαλ θαη ζε ηπραία επηινγή νη 

καζεηέο αλά δχν έπξεπε λα δξακαηνπνηήζνπλ ηε ζπλζήθε πνπ ηνπο έηπρε.  Δδψ δελ δφζεθε 

θάπνηα νδεγία γηα ην πνηνο ζα παίμεη πνηνλ ραξαθηήξα, ήηαλ ζηελ απηνδηάζεζή ηνπο. Φάλεθε, 

σζηφζν, πσο νη πην ζαξξαιένη ραξαθηήξεο ζηελ έθθξαζή ηνπο ήηαλ πνιχ πην αληηδξαζηηθνί θαη 

έληνλνη, είηε ζε θαηαπηεζηηθφ ή θαηαπηεζκέλν ξφιν, ελψ νη πην δηζηαθηηθνί δηάιεγαλ 

θαηαπηεζκέλνπο ξφινπο νη νπνίνη δελ έθεξλαλ ηδηαίηεξε αληίδξαζε. Παξ’φια απηά, δελ ππήξμε 

θακία αληίδξαζε γηα ην αλ ζα ζπκκεηέρνπλ ή φρη θαη θάλεθε λα ην δηαζθεδάδνπλ φινη.  

 

Παρέμβαζη 3: 

  

Ζ ηξίηε παξέκβαζε μεθίλεζε κε ηηο αλαπλνέο ζηνλ θχθιν θαη κεηά έλαο έλαο έιεγε ηη ηνλ 

ζχκσζε/απνγνήηεπζε απηή ηε βδνκάδα θαη ηη ηνπο επραξίζηεζε. Αθνχζηεθαλ «Θύκσζα πνπ 

είρακε ηεζη», «Θύκσζα πνπ ηώξα κε ηα ζηδεξάθηα δελ κπνξώ λα θάσ ζνθνιάηα», «Θύκσζα πνπ 
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πξέπεη λα θνιπκπάσ κεο ζην θξύν ζην θνιπκβεηήξην», «Γελ κε έθαλε θάηη λα ζπκώζσ»,  

«Θύκσζα πνπ θέηνο δελ ζα ζηνιίζνπκε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο γηα Χξηζηνύγελλα» , «Θπκώλσ 

όηαλ δελ έρνπκε λεξό ζην ζπίηη» . Σν ηειεπηαίν ζρφιην αθνξά ηνλ καζεηή Ζ’ πνπ δεη ζε 

θαηαπιηζκφ θαη φλησο δελ ππάξρεη χδξεπζε. εκαληηθφ είλαη πνπ ε νκάδα δελ ζρνιίαζε ηίπνηα 

αξλεηηθφ, νχηε ξψηεζε θάηη παξαπάλσ. ηνλ αληίπνδα, αθνχζηεθαλ ζρφιηα φπσο: «Χάξεθα πνπ 

θάλακε γηνξηή ζηελ αδεξθή κνπ», «Χάξεθα πνπ πήξακε ζνπβιάθηα», «Χάξεθα πνπ ζα θάλνπκε 

ηαηλία κηθξνύ κήθνπο κε ηελ ηάμε καο», «Χάξεθα πνπ ζα ζπκκεηέρνπκε ζε δηαγσληζκό 

ξνκπνηηθήο», «Με ραξνπνίεζε πνπ ηα μαλαβξήθακε ζαλ ηάμε κεηά ηνλ ηζαθσκό πνπ είρακ ε», 

«Χαίξνκαη πνπ ζα πάσ ην αββαηνθύξηαθν ζηελ μαδέξθε κνπ» . Αμηνζεκείσην είλαη πσο φινη 

είραλ ηελ άλεζε λα κνηξαζηνχλ. 

 ηε ζπλέρεηα πεξπαηήζακε ζηνλ ρψξν κε ζπλζήθεο πξφθιεζεο ζπλαηζζεκάησλ, φπσο 

«Μόιηο θέξδηζεο ην ηδόθεξ», «Αθπξώζεθε ε εθδξνκή ιόγσ βξνρήο» θ.ιπ. ε ζρέζε κε ηε δεχηεξε 

παξέκβαζε, ε άζθεζε απηή ήηαλ πνιχ εληνλφηεξε ζε έθθξαζε θαη ε ελέξγεηα ήηαλ ζηα χςε. 

Ήηαλ θαλεξφ πσο είραλ αξρίζεη λα απειεπζεξψλνληαη. Χζηφζν, ζηελ άζθεζε κε ηηο νδεγίεο 

«Αγγίδνπκε 4 αγθώλεο, 7 γόλαηα θ.ιπ» πάιη θάπνηνη καζεηέο πξνζπαζνχζαλ λα πάλε ζφλη θαη ληε 

ζηελ νκάδα πνπ ήηαλ ν θνιιεηφο ή ε θνιιεηή ηνπο θη αο είραλ μεπεξάζεη ηνπο 4 αγθψλεο ζε 

αξηζκφ. ζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή εγγχηεηα έδεηρλαλ επηθπιαθηηθφηεηα δειαδή πξνο άηνκα πνπ 

δελ είλαη θνιιεηνί. Γη’ απηφ αλαγθάζηεθα λα ιέσ «ηνπ» φηαλ έβιεπα πσο νη θιίθεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεξπαηήκαηνο είραλ ρσξηζηεί θαη πξφζζεζα ζηελ νδεγία «Αγγίδνπκε 10 παιάκεο κε 

ηνπο δηπιαλνύο καο» θαη επηπρψο πέηπρε, ρσξίο λα ρξεηαζηεί νξαηά λα ηνπο ρσξίδσ. 

 Δπφκελε άζθεζε ήηαλ ν καξηνλεηνπαίρηεο θαη ε θνχθια, φπνπ ν έλαο ζα θηλνχζε κε 

λνεηέο θισζηέο ηνλ άιινλ. Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ θαη ακέζσο έθαλαλ δπάδεο  κε ηνπο 

δηπιαλνχο ηνπο. Φπζηθά νη πην εζσζηξεθείο ραξαθηήξεο μεθίλεζαλ σο καξηνλέηεο.  Χζηφζν, νη 

ξφινη αληηζηξάθεθαλ γηα λα κπνπλ φινη ζε εγεηηθφ ξφιν. Δδψ θαλείο δελ παξαπνλέζεθε γηα ην 

δεπγάξη ηνπ θη αο κελ ήηαλ κε ηνπο θνιιεηνχο ηνπο, νπφηε είρε αξρίζεη ζηγά ζηγά λα γίλεηαη ε 

νκνγελνπνίεζε ηεο νκάδαο. εκαληηθφ είλαη πσο ην θνξίηζη Ε’ πνπ ήηαλ απνκνλσκέλν εθηφο 

ζεαηξηθνχ πιαηζίνπ, εδψ ζρεκάηηζε δπάδα πνιχ θπζηθά θαη κάιηζηα κε ην αγφξη Γ’. Σν θιίκα 

ηεο ηάμεο ήηαλ ραιαξφ θαη ε εκπηζηνζχλε θαλεξή. 

 ε επφκελε άζθεζε νη καζεηέο έπξεπε λα καο αλαπαξαζηήζνπλ βνπβά κηα ηπραία 

ζπλάληεζε, ρσξίο ιφγηα. Οη ππφινηπνη απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο έπξεπε λα θαληαζηνχλ ηη 

ιέλε ρσξίο ιφγηα νη ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ην μαλαπαίμνπλ κε ιφγηα. Σν θνβεξφ είλαη πσο ην 
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πην απνκνλσκέλν θνξίηζη δήηεζε πξψην λα ζπκκεηέρεη, ελψ φινη έβξηζθαλ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη 

ε ζπδήηεζε, αθφκα θη αλ ζε θάπνηεο δπζθνιεχηεθα εγψ ε ίδηα. 

 ηελ πνξεία, νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ηα γιππηά «Σζαθσκόο ζην πξναύιην ηνπ 

ζρνιείνπ» θαη «πκθηιίσζε» ζε ζπλέρεηα ηεο εμάζθεζεο ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο. Απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα απφ άπνςε πάζνπο, ήηαλ ε εληνλφηεξε θαζψο ηα παηδηά ήηαλ ξνπθεγκέλα ζε 

απηφ θαη πήγαηλε εμαηξεηηθά κε απφιπηε ζπλεξγαζία.  ινη κπήθαλ θαη ζε ξφιν γιχπηε θαη ζε 

ζέζε γιππηνχ θαη κάιηζηα σο παξαηεξεηέο ζρνιίαδαλ θαη πξάγκαηα γηα ηελ εηθφλα, δίλνληαο 

πξαγκαηηθά πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα. Καη πάιη ε ζπκθηιίσζε δελ ήηαλ απζαίξεηε, αιιά 

επξφθεηην γηα πξνζαξκνζκέλε εηθφλα κε βάζε ηελ θνηλσληνκεηξηθή ζρέζε ησλ γιππηψλ απφ 

ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα. Δπίζεο ζεκαληηθφ, θαζψο ε αιιαγή δελ ήηαλ καγηθή ιχζε, αιιά 

έβιεπαλ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.  

 Ζ ηειεπηαία άζθεζε ήηαλ παξφκνηα κε ηελ ηειεπηαία ηεο δεχηεξεο παξέκβαζεο. Σα 

παηδηά κνηξάζηεθαλ «Κάηη πνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν καο θαη ην ζεσξώ άδηθν»,  κε νδεγία λα κελ 

θαηεγνξήζνπλ ζπκκαζεηέο θαη λα κελ παξαζέζνπλ νλφκαηα γεληθψο. Έπεηηα, ηα έγξαςα ζε 

ραξηάθηα θαη ηα δξακαηνπνηήζακε ζε ηπραία δεπγάξηα. Σα παηδηά κνηξάζηεθαλ «Όηαλ κνπ 

θώλαμε έλαο θαζεγεηήο», «Όηαλ γεινύζαλ νη ζπκκαζεηέο κνπ γηαηί κνπ έβαιαλ θόιια ζην 

παληειόλη», «Όηαλ έλαο δάζθαινο ή κηα δαζθάια ςάρλεη απιώο ιόγν γηα λα ζε θαηζαδηάζεη», 

«Όηαλ ρηππάο ζνβαξά θαη νη δάζθαινη αδηαθνξνύλ» , «Όηαλ θάπνηνο δείρλεη θαλεξά ηελ 

αληηπάζεηά ηνπ ζε θάπνηνλ»,  «Όηαλ έλαο δάζθαινο πξνζπαζεί λα ζνπ ηελ κπαίλεη ζπλέρεηα», 

«Όηαλ παο λα θάηζεηο θαη ζνπ έρνπλ βάιεη πηλέδα ζηελ θαξέθια», «Όηαλ ελώ μέξνπλ πσο άιινο 

έθαλε ην θαθό, θαηεγνξνύλ εζέλα», «Όηαλ ζε βξίδνπλ ηα κεγαιύηεξα παηδηά ρσξίο λα έρεηο θάλεη 

ηίπνηα», «Όηαλ ζε θνξντδεύνπλ θαη ζε ξίρλνπλ θάησ ηα άιια παηδηά», «Όηαλ ν δάζθαινο αγλνεί 

ηα πξνβιήκαηα θαη αζρνιείηαη κόλν κε ηα καζήκαηα» , «Όηαλ ζεθώλεηο κηα ώξα ην ρέξη θαη ηειηθα 

ν δάζθαινο ιέεη θάπνηνλ πνπ κόιηο ην ζήθσζε» , «Όηαλ ν δάζθαινο μερσξίδεη θάπνηα παηδηά θαη 

ην θάλεη έληνλα», «Όηαλ ζε αθήλνπλ κόλν ζνπ θαη δελ ζνπ κηιάλε». 

 Ζ δξακαηνπνίεζε πήγε ππέξνρα, κε νδεγία λα βξνπλ έλα ηαίξη πνπ δελ έρνπλ 

δξακαηνπνηήζεη θάηη κέρξη ζηηγκήο. Γελ ππήξμαλ αληηδξάζεηο, ίζα ίζα ππήξμε πνιχ γέιην θαη 

απζνξκεηηζκφο θη αο αθνξνχζε ζέκαηα πνπ ηνπο είραλ δπζθνιέςεη ζην παξειζφλ. Ζ νκάδα 

έγλεθε θαηαθαηηθά θαη φινη έθαλαλ εζπρία γηα λα αθνχζνπλ ηη έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ ζην παξειζφλ. 
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Παρέμβαζη 4: 

  

Ζ παξέκβαζε μεθίλεζε ζε θχθιν κε ηα παηδηά λα ζρεκαηίδνπλ ζρήκαηα δίλνληαο ην λήκα 

απφ έλα θνπβάξη ην έλα ζην άιιν. Σν θιίκα ήηαλ θαιφ θαη δελ ππήξμε θάπνηα έληαζε. Γηα 

ελεξγνπνίεζε πεξπάηεζαλ ζηνλ ρψξν θαη κε ην ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ κνπ έπξεπε λα αιιάδνπλ 

θαηεχζπλζε ή ηαρχηεηα. Απηή ήηαλ θαηάιιειε άζθεζε ζπληνληζκνχ θαη ζπγθέληξσζεο θαη 

φινη έβαιαλ ηα δπλαηά ηνπο.  

 Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα είρε λα θάλεη κε ηε δεκηνπξγία ερνηνπίνπ. Με θιεηζηά κάηηα 

μεθηλνχζε φπνηνο ηνλ αθνπκπνχζα ζηελ πιάηε λα θάλεη θάπνηνλ ήρν ηνπ δάζνπο.  Σν ερνηνπίν 

πήγε ηέιεηα θαη ηα παηδηά έδεημαλ κεγάιε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιάδνληαο ηνπο ήρνπο φπνπ 

έλησζαλ φηη ηαίξηαδε. ινη ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη, αλ εμαηξέζνπκε ηε καζήηξηα Γ’ πνπ έθαλε 

αζηεία ηνλ ήρν ηεο θαξαθάμαο γηα λα γειάζνπλ θαη πξνο ζηηγκήλ ράιαζε ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

ηάμεο. ε γεληθέο γξακκέο, φκσο, πήγε θαιά θαη ηα θιεηζηά κάηηα βνήζεζαλ ζην λα κελ 

ληξέπνληαη λα βγάδνπλ ήρνπο. 

 ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δπάδεο θαη κε ηε ραιαξσηηθή κνπζηθή 

ππφθξνπζε έθαλαλ ηελ άζθεζε ηνπ θαζξέθηε. ε πνιινχο έθεξε ακεραλία ζηελ αξρή, θαζψο 

απαηηεί αξθεηή βιεκκαηηθή πξνζήισζε ζην πξφζσπν θαη ην ζψκα ηνπ άιινπ, ελψ θάπνηνη δελ 

κπνξνχζαλ λα πάξνπλ θαζφινπ πξσηνβνπιία θίλεζεο. Χζηφζν, ππήξρε ε δηάζεζε θαη θαλέλαο 

δελ θνξφηδεςε θάπνηνλ. Έλησζαλ πην άλεηα λα είλαη ν θαζξέθηεο παξά εθείλνο πνπ δείρλεη. 

 Δπηηέινπο θηάζακε ζην ζεκείν λα πξνζεγγίζνπκε ζηγά ζηγά ην ζέαηξν θφξνπκ. Έπεηηα 

απφ ηα κνηξάζκαηα ησλ παηδηψλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο, έδσζα ραξηάθηα κε ζπλζήθεο 

απηνζρεδηαζηηθψλ ζθεηο, φπσο: «Οη κεγαιύηεξνη ζνπ θάλνπλ bullying, ζε βξίδνπλ θαη ζε 

ζπξώρλνπλ», «Οη γνλείο ζνπ ηζαθώλνληαη ζπλερώο κπξνζηά ζνπ θη εζύ δελ αληέρεηο άιιν», «Έλαο 

θαζεγεηήο ζε ζηέιλεη ζηνλ δηεπζπληή ρσξίο λα θηαηο, επεηδή δελ ζε ζπκπαζεί» , «Γύν καζεηέο ζε 

ζρνιηάδνπλ θαη δείρλνπλ ηελ αληηπάζεηά ηνπο θαλεξά» , «Οη γνλείο ζνπ δελ ζε αθήλνπλ λα βγαίλεηο 

θαη λα θάλεηο παξέα κε όπνηνλ ζεο», «Ο δάζθαινο ζε κεηώλεη κπξνζηά ζε όινπο» . Έμη ζελάξηα, 5 

δπάδεο θαη κία ηξηάδα ηπραία ρσξηζκέλνη. Οη νκάδεο είραλ ιίγν ρξφλν λα πξνεηνηκάζνπλ ην 

ζθεηο πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζε απηή ηε ζπλζήθε. ηελ παξνπζίαζε αλέιαβα ξφιν 

Μπαιαληέξ, φπνπ παξφηξπλα ην θνηλφ λα πεη αλ δηαθξίλεη θάπνηα θαηαπίεζε θη αλ ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη θάηη δηαθνξεηηθά. Ζ ζθελή μαλαπαηδφηαλ θαη ηα παηδηά έιεγαλ «ηνπ» θαη έπαηδαλ ζηε 

ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Ζ δπζθνιία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο βξηζθφηαλ ζην φηη ηα παηδηά 
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πξφηεηλαλ ζπλερψο λα αιιάμεη ν θαηαπηεζηήο θαη πίζηεπαλ φηη έηζη ιχλεηαη νπζηαζηηθά ε 

ζχγθξνπζε θη αο είρε ηνληζηεί θαη δηεπθξηληζηεί πνηνο είλαη ν θαηαπηεζκέλνο θαη πνηνλ κπνξνχκε 

λα αιιάμνπκε. Σν ιάζνο κνπ ζε απηή ηε δηαδηθαζία ήηαλ φηη ππήξμα δηδαθηηθή ζε θάπνηα 

ζρφιηά κνπ, φπσο «Δίδαηε πώο καιάθσζε ε θσλή ηνπ θαηαπηεζηή,όηαλ ηνπ απεπζύλζεθε 

αιιηώο;», ελψ ζα πξνηηκνχζα λα κελ παξεκβαίλσ θαζφινπ ζην κεηαζρεκαηηζηηθφ κέξνο ηνπ 

θφξνπκ. Χζηφζν, αλαγλψξηζα πσο απηφ ήηαλ θαηάινηπν ηνπ δηπινχ ξφινπ κνπ σο 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο θαη ην ζπγθξάηεζα ζηηο επφκελεο παξεκβάζεηο.  

 ην θνκκάηη ηνπ δηαιφγνπ κε ην θνηλφ παξαηήξεζα πσο ζηελ αξρή κηινχζαλ αξθεηά νη 

ίδηνη καζεηέο, ηα θνξίηζηα Α’, Β’, Γ’ θαη ηα αγφξηα Α’, Β’, Δ’  ζπγθεθξηκέλα, ελψ πνιινί 

ληξεπφληνπζαλ λα πνπλ ηε γλψκε ηνπο ή λα πξνηείλνπλ θάπνηα αιιαγή θαη φρη απφ βαξεκάξα, 

θαζψο θαίλνληαλ απνξξνθεκέλνη. πλήζσο έλησζαλ πεξηζζφηεξε νηθεηφηεηα λα πξνηείλνπλ 

αιιαγέο ζε ξφινπο πνπ ππνδχνληαλ νη θνιιεηνί ηνπο, ιεο θαη αλ δηφξζσλαλ θάπνηνλ άιινλ ζα 

δεκηνπξγνχηαλ ακεραλία. κσο, ηφληζα πσο πξφθεηηαη γηα ζελάξηα θαη ξφινπο θαη έγηλαλ ιίγν 

πην ελεξγνί. ζν πξνρσξνχζε ε δηαδηθαζία, ηφζν πεξηζζφηεξνη ζπκκεηείραλ. Χζηφζν, ηα πνιχ 

ληξνπαιά παηδηά δελ έβγαιαλ κηιηά.  

 Γηα πξψηε επαθή κε ην ζέαηξν θφξνπκ ηα πξάγκαηα πήγαλ  πάξα πνιχ θαιά. Έκεηλα 

ηθαλνπνηεκέλε θαη κφλν πνπ θαηάιαβαλ φιε ηε δηαδηθαζία κε ηε ζθελή πξφηππν θαη ηελ αιιαγή 

ξφισλ θαη ήηαλ ε πξψηε παξέκβαζε πνπ ηνπο θξάηεζε ηφζν ην ελδηαθέξνλ, ζε βαζκφ πνπ δελ 

δήηεζαλ θαλ λα πηνχλε λεξφ ή λα πάλε ηνπαιέηα. 

 

Παρέμβαζη 5: 

  

 Ξεθηλήζακε κε ρέξηα πηαζκέλα ζε θχθιν. Έλαο έδηλε ξπζκηθφ παικφ ζην δεμί ηνπ ρέξη 

θαη ν δηπιαλφο ηνπ ην κεηέθεξε ζηνλ δηπιαλφ ηνπ κέρξη λα θηάζεη  ν ξπζκηθφο παικφο ζην 

αξηζηεξφ ρέξη απηνχ πνπ μεθίλεζε. Ζ άζθεζε ηνπο άξεζε, σζηφζν κφλν κία θνξά έθηαζε ίδηα, 

θαζψο κε ηα ρέξηα άιιαδε.  

 ηε ζπλέρεηα πεξπαηνχζαλ ζηνλ ρψξν θαη κε ην δηθφ κνπ «ηνπ» αθηλεηνπνηνχληαλ θαη 

έθιεηλαλ κάηηα. πνηνλ αθνχκπαγα ζηελ πιάηε θψλαδε «ε» θαη νη ππφινηπνη έβξηζθαλ πνηαλνχ 

ήηαλ ε θσλή. Δληππσζηαθφ ήηαλ πσο ηνπο έβξηζθαλ φινπο ακέζσο. Σα δχν πην ληξνπαιά 

θνξίηζηα ηεο ηάμεο Δ’ θαη Ε’ κε ην δφξη έβγαιαλ αρλή θσλή. 
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 ηελ επφκελε άζθεζε πεξπάηεζαλ ζηνλ ρψξν κε θιεηζηά κάηηα κε νδεγία λα κελ 

αθνπκπήζνπλ θάπνηνλ, αιιηψο θαίγνληαη. Πήγε θαιά ε άζθεζε, αλ θαη θάεθαλ αξθεηά γξήγνξα.  

Αθνινχζσο, ζε ηπραία δεπγάξηα έπξεπε λα πεξηεξγαζηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ κε θιεηζηά κάηηα 

θαη ζηελ πνξεία λα αλαδεηήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζην πιήζνο πάιη κε θιεηζηά κάηηα. Πήγε 

πνιχ θαιά, φινη βξήθαλ ην ηαίξη ηνπο θαη θαλέλαο δελ ρηχπεζε, θάηη πνπ είρα έγλνηα. 

 ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα δεκηνχξγεζαλ γιππηά κε ζέκα «Έλαο απηαξρηθόο 

δάζθαινο ζηελ ηάμε  θαη νη ζρέζεηο ησλ καζεηώλ» , «Έλαο δάζθαινο πνπ ζέβεηαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ θαη νη ζρέζεηο απηώλ». Σα παηδηά επηθεληξψζεθαλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ δάζθαιν 

θαη άθεζαλ ηνπο καζεηέο αλέθθξαζηνπο, νπφηε ρξεηάζηεθε  δηεπθξίληζε πσο ρξεηάδεηαη λα 

απνδνζνχλ θαη νη ζρέζεηο θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο. Ακέζσο έθηηαμαλ θνβηζκέλα παηδηά, 

ζθπκκέλα θάησ απφ ζξαλία. Δλψ ζηελ ηδεαηή εηθφλα έθηηαμαλ κηα ηάμε πνπ ήηαλ φινη 

αγθαιηαζκέλνη κεηαμχ ηνπο θη έβγαδαλ ζέιθη κε ηνλ δάζθαιν θηφιαο.  

 Σν ηειεπηαίν θνκκάηη ήηαλ ε δεκηνπξγία ζεάηξνπ θφξνπκ (ζθεηο) κε ηηο ζπλζήθεο «Οη 

γνλείο ζνύ επηβάιινπλ πόηε ζα δηαβάζεηο θη αλ ζα θάλεηο δηάιεηκκα» , «Οη γνλείο ζνπ δελ ζνπ 

παίξλνπλ ην δώξν πνπ ήζειεο, γηαηί δελ έβγαιεο ηνπο βαζκνύο πνπ ήζειαλ» , «Έλαο θίινο ζνπ 

μαθληθά θαη ρσξίο εμήγεζε ζε απνθεύγεη θαη ζε αθήλεη κόλν ζνπ» , «Μαζαίλεηο όηη έλαο 

ζπκκαζεηήο ζνπ ιέεη ςέκαηα γηα ζέλα ζηνπο ππόινηπνπο» , «Έλαο δάζθαινο κηιάεη πξνζβιεηηθά 

γηα ζέλα ζηνπο γνλείο ζνπ θαη είζαη κπξνζηά» . 

 Πήγε θαιχηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε παξέκβαζε, κε ηα παηδηά λα είλαη πην εθθξαζηηθά 

θαη ην θνηλφ πην ελεξγφ. Κνξίηζηα πνπ δελ κίιεζαλ ζην πξνεγνχκελν, ηψξα ζήθσζαλ πξψηεο 

ρέξη. Ήηαλ κεγάιν βήκα, θαζψο αλ εμαηξέζνπκε δπν θνξίηζηα, ηηο πξσηνβνπιίεο ηηο 

αλαιακβάλνπλ ηα αγφξηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. ε απηφ ην θφξνπκ θαιέζακε θαη γηα 

ζπλέληεπμε ηνπο ραξαθηήξεο, θάηη πνπ ελζνπζίαζε πνιχ ηα παηδηά θαη έλησζαλ φηη έρεη ζεκαζία 

ν ξφινο ηνπο. Χζηφζν, αθφκα ηα πνιχ ληξνπαιά θνξίηζηα δελ είραλ βξεη ην ζάξξνο αθφκα λα 

πνπλ ηε γλψκε ηνπο. Πξνβιεκαηίζηεθα γηα ην θαηά πφζν ζα κπνξνχζα λα ηνπο δψζσ εγψ ηνλ 

ιφγν, αιιά ήζεια λα δψζσ ρψξν λα πάξνπλ πξσηνβνπιία κφλεο ηνπο, θαζψο ήηαλ έλα πιαίζην 

πνπ φρη κφλν ην επέηξεπε, αιιά ην ελίζρπε θηφιαο. 
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Παρέμβαζη 6: 

 

 Ζ έθηε παξέκβαζε μεθίλεζε κε ηα παηδηά λα ζρεκαηίδνπλ θαη πάιη ζρήκαηα κε ην λήκα. 

Ζ άζθεζε απηή απνδείρζεθε ήδε πνιχ θαιή γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο αξρήο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε. ηελ πνξεία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θίλεζεο πεξπάηεζαλ ζηνλ 

ρψξν γεκίδνληαο ηα θελά θαη κε ηνπο δηπιαλνχο πνπ ηνπο έηπραλ φηαλ είπα «ηνπ» ζρεκάηηζαλ 

δπάδεο. Γελ ππήξμε θάπνηα αληίδξαζε, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζηελ πξψηε ή δεχηεξε παξέκβαζε 

θαη ε νκάδα είρε πιένλ γίλεη αξθεηά ελσκέλε. Σν δεπγάξη έπξεπε λα ζπλελλνεζεί γηα έλαλ ήρν 

ζήκα θαηαηεζέλ ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα βξνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ ζηνλ ρψξν, 

αθνχ θιείζνπλ ηα κάηηα. εκαληηθφ είλαη πσο ν έλαο απφ ηνπο δχν ήηαλ απηφο πνπ είρε αλνηρηά 

κάηηα θαη πξφζερε αλ ην ηαίξη ηνπ είλαη αζθαιέο ή πξφθεηηαη λα ρηππήζεη πνπζελά. Ζ άζθεζε 

πήγε θαιά θαη θαλέλαο δελ ρηχπεζε ή ηξφκαμε. Ήηαλ κεγάιν βήκα γηα κηα νκάδα πνπ ζηελ αξρή 

ηξαβνχζε ηα ρέξηα ησλ ζπκκαζεηψλ κε δχλακε θαη δελ ππνιφγηδε ηνλ θίλδπλν ζηηο ζσκαηηθέο 

αζθήζεηο. ινη βξήθαλ ηνπο παξηελέξ ηνπο θαη άιιαμαλ ξφινπο. 

 Ζ επφκελε άζθεζε είρε μαλαγίλεη θαη ζηελ ηξίηε παξέκβαζε, φπνπ νη καζεηέο βνπβά 

δξακαηνπνηνχζαλ θάηη θη νη ππφινηπνη έπξεπε λα θαηαιάβνπλ πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη λα ην 

μαλαπαίμνπλ κε ιφγηα. Πήγε πεξίθεκα θαη ζπκκεηείραλ θαη άηνκα πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά. 

 ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ε νκάδα ρσξίζηεθε ζε 3 νκάδεο θαη δεηήζεθε λα 

ζθεθηνχλ θαη λα γξάςνπλ έλα ζελάξην θαηαπίεζεο πνπ απηνί ή θάπνην παηδί ζηελ ειηθία ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα βηψλεη, ρσξίο λα έρεη ην αίζην ηέινο, αιιά λα ζηακαηάεη ζε έλα ζεκείν φπνπ ζα 

κπνξνχζε λα παξέκβεη ην θνηλφ. Ο θαζέλαο είρε νδεγία λα ζθεθηεί πάξα πνιχ θαιά ηνλ 

ραξαηήξα πνπ ζα έθαλε θαη ηνπο δφζεθε θη έλα θπιιάδην γηα ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα 

νηθνδνκνχζαλ. Χζηφζν, νη καζεηέο έδσζαλ κηα πξψηε ηδέα κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ηζηνξία, ρσξίο 

λα πξνιάβνπλ λα ηε γξάςνπλ. Ζ ζπγγξαθή θαη ε παξνπζίαζε ζα γηλφηαλ ηελ επφκελε θνξά. 

ηηο νκάδεο ππήξραλ παηδηά πνπ ζα ππνζηήξηδαλ εληνλφηεξα ηελ ηδέα ηνπο, σζηφζν ην θιίκα 

εκπεξηείρε πνιχ γέιην θαη φινη έιεγαλ αλ ζπκθσλνχλ ή φρη.  
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Παρέμβαζη 7: 

  

 Ζ παξέκβαζε απηή μεθίλεζε κε ηνπο καζεηέο λα βξίζθνπλ ηελ νκάδα ηνπο θαη λα 

ζπλερίδνπλ ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, ηνπο ξφινπο θαη ηηο πξφβεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζίαζαλ ηελ πξψηε παξάζηαζε θφξνπκ. 

 Σν ζελάξην είρε λα θάλεη κε κηα αδηθία ζηελ ηάμε. Έλαο δάζθαινο είπε κπξάβν ζηε 

ιάζνο απάληεζε ηεο θαιχηεξεο καζήηξηαο, ιφγσ ζπκπάζεηαο, ελψ έβγαιε έμσ έλα παηδί πνπ 

είπε ιάζνο απάληεζε. Μάιηζηα, νη θαιχηεξνη καζεηέο δελ ηνλ ππνζηήξημαλ, αιιά ζην δηάιεηκκα 

πέηαμαλ θαη ην θαγεηφ ηνπ παηδηνχ θάησ.  

Έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο ζηε ζθελή πξφηππν. Ο καζεηήο Δ’ κπήθε ζηε ζέζε ηνπ 

θαηαπηεζκέλνπ θαη αληέδξαζε ζηε δαζθάια, ππνζηεξίδνληαο πσο ε κεηαρείξηζε σο πξνο ην 

κέξνο ηνπ ήηαλ ιάζνο, ιέγνληαο πσο «Δίλαη άδηθν απηό πνπ θάλεηε γηα έλα ιάζνο» , «Ίζσο λα 

πάκε ζηνλ δηεπζπληή γηα λα ηνπ πνύκε αθξηβώο ηη ζπλέβε» . ηα πιαίζηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ έλαο 

ζπκκαζεηήο πήξε ην κέξνο ηνπ  ιέγνληαο: «Δίκαζηε δύν πνπ ην ιέκε», «Πώο κηιάηε έηζη ζηα 

παηδηά, εζείο δελ καο ιέηε λα ηνπο ζεβόκαζηε όινπο; Γελ κεηξάεη ε ειηθία...» θη έηζη θάπσο 

ελδπλακψζεθε ε ζέζε ηνπ απέλαληη ζηε δαζθάια, αλ θαη ζην ηέινο ε δαζθάια ηνπο έβγαιε έμσ 

θαη ηνπο δχν ιέγνληαο «Ο δηεπζπληήο ζα είλαη κε ην κέξνο κνπ, πξέπεη λα ζέβεζηε ηνπο 

κεγαιύηεξνπο! Έμσ!» θαη πξάγκαηη ηα παηδηά έθαλαλ φ,ηη ηνπο είπε.  

ηνλ δηάινγν κε ην θνηλφ δεκηνπξγήζεθε ε δπζθνιία πσο θαη πάιη  πξφηεηλαλ 

επθνιφηεξα λα αιιάμεη ε δαζθάια, παξά ν καζεηήο. Οη καζεηέο δελ είραλ άιιεο ηδέεο 

παξέκβαζεο γηα ην πξψην θνκκάηη, θαζψο ε δαζθάια – ε καζήηξηα Γ’- ήηαλ πνιχ επηβιεηηθή 

θαη ακεηαθίλεηε παξά ηηο αιιαγέο πξσηαγσληζηψλ. Χζηφζν, θαηάιαβαλ πσο φηαλ βξίζθεηο ην 

ζάξξνο λα ππνζηεξίμεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, ζπλήζσο έζησ θαη έλαο ζα ζνπ ζπκπαξαζηαζεί.  

Σέινο, ν καζεηήο Β’ πξφηεηλε λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή ζηε ζθελή ηνπ 

πξναπιίνπ θαη λα πςψζεη αλάζηεκα ζηνπο ζπκκαζεηέο πνπ ηνπ έξημαλ ην θαγεηφ.  Παξ’ φια 

απηά, ηα παηδηά δελ ζπγθηλήζεθαλ θαη ζπλέρηζαλ λα θνξντδεχνπλ.  

Δθεί είλαη πνπ έγηλε έλαο δηάινγνο γηα ην πνχ απεπζπλφκαζηε αλ ππάξρεη bullying ην 

νπνίν δελ ζηακαηάεη θη αο επηθνηλσλήζεη ην παηδί ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ καζήηξηα Β’ είπε πσο ηα 

παηδηά πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηνπο γνλείο ηνπο θαη αξθεηνί έγλεςαλ θαηαθαηηθά, γεγνλφο πνπ 

κνπ έδσζε ζηνηρείν γηα ηελ απην-έθθξαζε ζηελ νηθνγέλεηα. ηε ζπλέρεηα, ν καζεηήο Δ’ είπε 
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πσο πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηελ αζηπλνκία, ν καζεηήο Α’ λα κηιήζνπλ ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ν καζεηήο Β’ είπε πσο πξέπεη λα θαιέζνπλ ηνλ Δηζαγγειέα.  

Γεληθψο, πήγε πάξα πνιχ θαιά θαη ήηαλ ππέξνρν πνπ ήηαλ νινθιεξσηηθά δηθφ ηνπο . 

Πξνβιεκαηίζηεθα ζην αλ ζα έπξεπε λα απεπζχλσ ιφγν ζε φζνπο δελ κηιάλε θαη ζην αλ ζα 

έπξεπε λα δψζσ νδεγία λα καιαθψζεη ιίγν ε δαζθάια θαη λα ζπλαηζζαλζεί ηηο αιιαγέο, γηαηί 

κνπ θαηλφηαλ φηη ίζσο έρεη κπεξδεπηεί ζην λα ππεξεηεί πνιχ απζηεξά ηνλ ξφιν ηεο . Χζηφζν, 

επεηδή φλησο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ αιιάδνπλ εχθνια φζν θη αλ αιιάμνπκε εκείο, ην 

άθεζα λα εμειηρζεί έηζη.  

 

Παρέμβαζη 8: 

  

Ζ παξέκβαζε 8 ήηαλ ε ζπλέρεηα ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ θφξνπκ πνπ έγξαςαλ. Γφζεθε 

ιίγνο ρξφλνο λα ζπκεζνχλ ηηο ηζηνξίεο θαη παξνπζίαζαλ. 

 Ζ δεχηεξε ηζηνξία ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξψηε. Δπξφθεηην γηα κηα νηθνγέλεηα 

κε ηξία παηδηά, δπν θνξίηζηα θη έλα κηθξφ ζε ειηθία αγφξη. Σν αγνξάθη έζπαζε ην θηλεηφ ηεο 

έθεβεο θφξεο θη εθείλε λεπξηαζκέλε πήγε λα ην πεη ζηε κακά ηεο. Δθείλε, φκσο, δελ έθαλε 

ηίπνηα κε ηε δηθαηνινγία πσο ήηαλ κηθξφο θη έηζη ε θφξε απφ ηα λεχξα ηεο πήγε θαη ηνπ έζπαζε 

ην απηνθηλεηάθη. Γη’ απηή ηεο ηελ πξάμε νη γνλείο ηηκψξεζαλ ηα θνξίηζηα θαη ηα θιείδσζαλ ζην 

ζπίηη, ρσξίο λα ηα αθήζνπλ λα βγνπλ βφιηα πνπ είραλ θαλνλίζεη, ελψ ην αγνξάθη ην άθεζαλ λα 

βγεη βφιηα. Σα θνξίηζηα, σζηφζν, ην έζθαζαλ απφ ην ζπίηη θαη ηηο πέηπρε ν παηέξαο ηπραία κε ην 

απηνθίλεην. Σηο γχξηζε πίζσ θαη ε κάλα άξρηζε λα νπξιηάδεη «Θα ζεθσζώ λα θύγσ από εδώ 

κέζα! Με έρεηε ηξειάλεη!». Σα θνξίηζηα έθιαηγαλ θαη έιεγαλ «Μακά κε θύγεηο, πνηνο ζα καο 

καγεηξεύεη εκάο;». Ζ ζθελή πξφηππν ηειείσζε. 

 Ο καζεηήο Β’ είπε πσο ν θαηαπηεζκέλνο ηεο ππφζεζεο είλαη ην θνξίηζη πνπ ηνπ έζπαζε 

ην θηλεηφ θαη ν καζεηήο Γ’ είπε πσο νη θαηαπηεζηέο είλαη νη γνλείο. Ζ καζήηξηα Α’ είπε πσο ν 

ρεηξφηεξνο θαηαπηεζηήο ήηαλ ε κακά, θαζψο θαηά ηε γλψκε ηεο άξρηζε λα απεηιεί ηα παηδηά φηη 

ζα έθεπγε θαη έθαλε ζε φινπο ςπρνινγηθφ πφιεκν. Δθεί ξψηεζα θαη ηε καζήηξηα Ε’, πνπ δελ 

είρε κηιήζεη πνηέ ζε ζέαηξν θφξνπκ, αλ ήζειε λα πξνζζέζεη θάηη θαη κνπ είπε φρη. Γελ μέξσ αλ 

ήηαλ παξεκβαηηθφ, αιιά έλησζα πσο ζα κπνξνχζε λα ζέιεη ιίγε ελζάξξπλζε.  Ο καζεηήο Β’ 

πξφζζεζε πσο θαη νη αδεξθέο γίλνληαη θαηαπηεζηέο πνπ ζπάλε ην απηνθηλεηάθη ηνπ κηθξνχ.  Ζ 
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καζήηξηα Γ’ πξφζζεζε πσο θαη ε κακά είλαη ελδερνκέλσο θαηαπηεζκέλε θαη γη’ απηφ ζέιεη λα 

θχγεη. 

 ηελ αιιαγή πξσηαγσληζηψλ ν καζεηήο Γ’ πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνπο γνλείο πσο είλαη 

πην ζνβαξφ πνπ έζπαζε ην θηλεηφ, παξά έλα απηνθηλεηάθη, ην νπνίν έρεη κηθξφηεξε αμία.  Γελ 

βγήθε θάπνπ επνηθνδνκεηηθά, ίζα ίζα άξρηζαλ λα ηζαθψλνληαη φινη ζηε ζθελή θαη ην κηθξφ 

παηδάθη εμαγξηψζεθε. Σφηε είλαη πνπ ε καζήηξηα Α’ είπε πσο κφλν αλ κηιάκε ήζπρα ζα 

βγάινπκε άθξε θαη πξνζπάζεζε λα ζπλελλνεζεί κε ηνπο γνλείο ηεο. Παξ’ φια απηά ν παηέξαο 

θαη πάιη ηνλ κηθξφηεξν ππνζηήξημε. Δπηπιένλ, ε ίδηα καζήηξηα πξφηεηλε λα κηιήζνπλ ζηνλ 

παηέξα ζηνλ δξφκν φηαλ ζα ηηο πεηχραηλε θαη λα κελ είλαη ηφζν ππνηαθηηθέο. Σνπ είπε 

ζπγθεθξηκέλα «αο βαξεζήθακε, δελ γίλεηαη λα κέλνπκε ζπίηη ρσξίο ιόγν» θσλάδνληαο, παξ’ φιν 

πνπ επηζήκαλε πξηλ πσο πξέπεη λα κηιάκε ήζπρα. ηελ πξάμε βγήθε έληαζε.  Σέινο, ν καζεηήο 

Β’ πξφηεηλε πσο ν κηθξφο γηνο έπξεπε λα πεη πσο απηφο έζπαζε ην απηνθηλεηάθη θαη λα κελ 

πξνδψζεη ηηο αδεξθέο ηνπ, αθνχ ηηο είρε πξνθαιέζεη, γηα λα κελ επηβαξχλεη ηνπο ηζαθσκνχο ζην 

ζπίηη. Παξ’ φια απηά είρακε νδεγία λα αιιάδνπκε ξφιν κφλν κε ηηο θφξεο ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά 

ήηαλ έλα σξαίν ζρφιην αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ αδεξθηψλ. 

 Ζ επφκελε παξνπζίαζε θφξνπκ είρε λα θάλεη κε έλα αγφξη έθεβν πνπ ε ζεία ηνπ πνπ ηνλ 

έρεη αλαιάβεη -γηαηί είλαη νξθαλφο- δελ ηνλ άθελε λα θάλεη ηίπνηα απνιχησο, ηνπ έιεγρε ην 

θηλεηφ θαη δελ ηνλ άθελε λα έρεη θνξίηζη. Δθείλε πήγαηλε θαη ξσηνχζε ηελ αδεξθή ηνπ γηα ην ηη 

μέξεη θαη ηνλ παξαθνινπζνχζε. Σνλ βξήθε ζε έλα πάξθν κε ην θνξίηζη ηνπ θαη ηνπ θψλαμε πσο 

είλαη αλήιηθνο θαη πσο ππνρξενχηαη λα γπξίζεη ζπίηη. Να ζεκεησζεί πσο ηε ζεία ππνδπφηαλ ε 

καζήηξηα Ε’ ε νπνία δελ είρε κηιήζεη κέρξη ζηηγκήο θαη ζηνλ ξφιν απηφ έδσζε ξεζηηάι 

εξκελείαο. Οη ζπκκαζεηέο ηεο εληππσζηάζηεθαλ πνπ ηελ άθνπζαλ λα θσλάδεη θαη λα κηιάεη 

ηφζν ζηαζεξά θη ακέζσο έγηλε πην νηθεία ζηνπο ππφινηπνπο θαη θπζηθά ρεηξνθξνηήζεθε δπλαηά. 

Ήηαλ κηα ζεκαληηθή ζηηγκή γηα ηελ απηνπεπνίζεζε απηνχ ηνπ θνξηηζηνχ, θαζψο απφ ηφηε είρε 

κηα πην δπλακηθή παξνπζία ζε φιε ηε δηαδηθαζία.  

 Ζ καζήηξηα Σ’ πνπ επίζεο δελ είρε κηιήζεη, αιιά πνπ έπαημε ηε κεηέξα ζην 

πξνεγνχκελν θφξνπκ, ζήθσζε πξψηε ρέξη λα πεη ηη αληηιήθζεθε. Μάιινλ ην φηη πέξαζε ην 

ζηάδην ηεο πξψηεο έθζεζεο θαη φινη έδεηρλαλ απνδνρή ηνπο είρε απειεπζεξψζεη. Δίπε πσο ε 

ζεία είλαη ν θαηαπηεζηήο θαη ν αληςηφο ν θαηαπηεζκέλνο. Ο καζεηήο Β’ δήηεζε ζπλέληεπμε απφ 

ηε ζεία θαη ηε ξψηεζε γηαηί είρε αλαιάβεη ηα παηδηά. Δθείλε είπε πσο ην ππνζρέζεθε ζηελ 
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αδεξθή ηεο φηαλ πέζαλε απφ ηξνραίν. Κη επίζεο είπε πσο ε αδεξθή δελ δέρεηαη θαηαπίεζε 

επεηδή είλαη ε κηθξφηεξε θαη ηεο έρνπλ αδπλακία.  

 ηηο αιιαγέο ησλ πξσηαγσληζηψλ ν καζεηήο Δ’ είπε πσο ν αληςηφο πξέπεη λα δεηήζεη κε 

επγέλεηα απηά πνπ ζέιεη, ελψ ν καζεηήο Α’ δήηεζε λα κηιήζεη ζηε ζεία ηνπ φηαλ αληηιήθζεθε 

φηη ηνπ ςάρλεη ην θηλεηφ. Χζηφζν, ε ζεία ζζελαξά αξληφηαλ ην φηη έςαμε θαη ελ ηέιεη ηα 

παξάηεζε ν θαηαπηεζκέλνο. Μεηά, ε καζήηξηα Α’ δήηεζε λα αιιάμεη κε ηνλ θαηαπηεζκέλν φηαλ 

ηνπο πέηπρε ε ζεία ζην πάξθν θαη λα εμεγήζεη ζηε ζεία ηελ αλάγθε ηνπ αληςηνχ λα βγαίλεη.  Ο 

καζεηήο Γ’ παξελέβε ιέγνληαο: «Με θάλεη ραξνύκελν λα έρσ θνπέια, εηδηθά κεηά ηελ απώιεηα 

ησλ γνληώλ κνπ... Δζύ ζα έπξεπε λα είζαη ε πξώηε πνπ ην θαηαιαβαίλεηο» , «Γελ κπνξείο λα κνπ 

θάλεηο ζθελή κπξνζηά ζην θνξίηζη κνπ θαη λα κε ληξνπηάδεηο, πήγαηλε ζπίηη» . Ζ ζεία καιάθσζε 

αξθεηά, αθνχ αθνχζηεθαλ δειψζεηο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Παρέμβαζη 9: 

 

   Ζ έλαηε παξέκβαζε, επεηδή ήηαλ κεηά ηελ Πξσηνρξνληά, μεθίλεζε κε θχθιν θαη 

κνίξαζκα επρψλ γηα ηνλ εαπηφ καο γηα ην λέν έηνο. Μεξηθέο επρέο πνπ αθνχζηεθαλ ήηαλ «Να 

πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο κνπ», «Να είκαζηε όινη θίινη», «Να θξαηήζσ ηνπο θνιιεηνύο κνπ ζην 

Γπκλάζην», «Να ηξώκε ζνπβιάθη κε ηηο θνιιεηέο κνπ γηα πάληα» , «Να έρσ θαιή πξόνδν», «Να 

απνθηήζσ θαηλνύξην θηλεηό», «Να θάλσ έλα ηαμίδη ην θαινθαίξη». 

 ηε ζπλέρεηα πεξπάηεζαλ ζηνλ ρψξν θαη ζε θάζε έλαλ πνπ ζπλαληνχζαλ ηνπ έδηλαλ κηα 

επρή. ε γεληθέο γξακκέο επρήζεθαλ πγεία, αγάπε, επηπρία. Μεηά, είραλ ζαλ νδεγία λα 

γθξηληάμνπλ πεξπαηψληαο γηα θάηη πνπ ζπλέβε θέηνο ζηηο γηνξηέο. Αξθεηά παηδηά γθξίληαμαλ 

πνπ λφζεζαλ κέζα ζηηο γηνξηέο θαη έραζαλ ηε δηαζθέδαζε.  ην ηέινο, έιεγαλ ζε φπνηνλ 

ζπλαληνχλ απηφ πνπ πίζηεπαλ πσο ζα ζπκβεί ηε λέα ρξνληά. 

 Δπφκελν παηρλίδη ήηαλ ηα θξνπηάθηα, πνπ κνηάδεη κε ηηο κνπζηθέο θαξέθιεο. Σα παηδηά 

δηαζθέδαζαλ πάξα πνιχ. Χζηφζν, ζπξψρλαλε πνιχ γηα λα θάηζνπλ ζηελ θαξέθια κε 

απνηέιεζκα λα θηλδπλεχνπλ λα ρηππήζνπλ θαη ε δηαδηθαζία ζηακάηεζε. Σειηθψο, αζθήζεηο 

ζσκαηηθέο κε ηαρχηεηα δελ θξίζεθαλ θαηάιιειεο γη’ απηή ηελ νκάδα ζε απηφ ην ζηάδην. 

Δπνκέλσο, ε επφκελε άζθεζε πνπ είρε λα θάλεη κε έλα άηνκν πξνζηάηε θη έλαλ εθθνβηζηή 

απνθεχρζεθε γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. 
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 Αθνινχζσο, ρσξηζηήθακε ηπραία ζε 3 νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ γηα λα θάλνπκε θαζξέθηε 

κε ζρεκαηηζκφ ζηαπξνχ. Πέηπρε πάξα πνιχ ε άζθεζε, νη ξπζκνί έπεζαλ θαη ε πξφθιεζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ηνπο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ. 

 Δπφκελν ζηάδην ήηαλ ε δεκηνπξγία γιππηψλ πνπ δσληαλεχνπλ. Γεκηνπξγήζεθαλ 12 

εηθφλεο «Καηαπίεζε/ Διεπζεξία ζην ζπίηη», «Καηαπίεζε/ Διεπζεξία ζην ζρνιείν», «Καηαπίεζε/ 

Διεπζεξία ζε κηα παξέα». Πήγε πεξίθεκα θαη έδσζαλ θνβεξή βάζε ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ηε 

ζχλδεζε ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ βειηίσζε ζηε ζχλδεζε ζρέζεσλ θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζψκαηνο 

ήηαλ εκθαλέζηαηε. Γηα ηελ θαηαπίεζε ζην ζπίηη κάιηζηα δηάιεμαλ κηα ζθελή απφ ην 

ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη πνπ ήηαλ φινη έηνηκνη λα θαγσζνχλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ θαηαπίεζε 

ζην ζρνιείν έθηηαμαλ έλαλ δάζθαιν πνπ πήγε λα ραζηνπθίζεη έλαλ καζεηή, ελψ γηα ηελ 

θαηαπίεζε ζηελ παξέα έθηηαμαλ κηα ζθελή θινπήο θηλεηνχ ζηνλ ειεθηξηθφ. 

 

Παρέμβαζη 10: 

 

 Ζ δέθαηε παξέκβαζε μεθίλεζε κε θχθιν θαη αλαπλνέο θαη κεηά κε θιεηζηά κάηηα θαη ην 

άθνπζκα θπκάησλ κε ην ocean drum. Οη καζεηέο ην απφιαπζαλ θαη έθαλαλ ζρφιηα, φπσο 

«Νόκηδα όηη ήκνπλ όλησο ζηε ζάιαζζα!» . 

 ηε ζπλέρεηα, ρσξίζηεθαλ ζε ηπραίεο νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ δηαιέγνληαο ραξηάθηα. Σνπο 

κνίξαζα έλα θπιιάδην εζνγξαθίαο γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζα έγξαθαλ. Οδεγία ήηαλ λα 

θηηάμνπλ εμ’ νινθιήξνπ παξάζηαζε θφξνπκ, φπσο ζην παξειζφλ, εκβαζχλνληαο ζηνπο ξφινπο 

ηνπο. 

 Ζ παξέκβαζε απηή ήηαλ ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ησλ επφκελσλ. 

 

Παρέμβαζη 11: 

  

Ξεθηλήζακε κε αλαπλνέο ζε θχθιν θαη ην θιαζηθφ πεξπάηεκα ελεξγνπνίεζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Δίρε θαλεί πσο ε ξνπηίλα βνεζνχζε ηα παηδηά λα ζπγθεληξσζνχλ 

ζην μεθίλεκα. 

 ηε ζπλέρεηα, έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ παξαζηάζεσλ θφξνπκ. Ζ πξψηε παξάζηαζε 

αθνξνχζε θάπνηα παηδηά πνπ νη γνλείο δελ ηα άθελαλ λα πάλε πνπζελά, γηαηί έπξεπε λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλα κφλν ζηα καζήκαηα. Ο γηνο ηνπο παξαθνινπζνχζε θξπθά καζήκαηα θηζάξαο 
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θαη κάιηζηα ην έζθαζε κε ηνλ κεγαιχηεξν μάδεξθφ ηνπ πνπ νδεγνχζε γηα λα πάεη ζε έλα πάξηπ 

ζπκκαζεηψλ. ην πάξηπ, φκσο, ήπηαλ αιθνφι θαη ηνπο θπλήγεζε ε αζηπλνκία.  Δδψ ε καζήηξηα 

Α’ παξελέβεζε ιέγνληαο ζηε κακά ηελ αιήζεηα γηα ηα καζήκαηα θηζάξαο «Μνπ αξέζεη ε 

κνπζηθή θαη αθνύ θάλσ όια ηα καζήκαηά κνπ δελ ζα θιεηζηώ ζην δσκάηηό κνπ ρσξίο ιόγν» . Ζ 

καζήηξηα Β’ παξελέβεζε ζηελ αζηπλνκία θαη αληέδξαζε ιέγνληαο πσο «Γελ είκαζηε εγθιεκαηίεο 

γηα λα καο παίξλεηε απηόθσξν θαη δελ έρεηε θαλέλα δηθαίσκα» . 

 Ζ δεχηεξε ηζηνξία αθνξνχζε κηα νηθνγέλεηα πνπ νη γνλείο δελ έδηλαλ θαζφινπ ρξήκαηα 

ζηα παηδηά θη αο ήηαλ πινχζηνη. Σα παηδηά δήηεζαλ βνήζεηα απφ ηελ ππεξέηξηα θη εθείλε ηνπο 

έδσζε ηελ πηζησηηθή θάξηα ησλ γνληψλ κε αληάιιαγκα λα πείζνπλ ηνλ παηέξα ηνπο λα 

παληξεπηεί απηήλ. Ο καζεηήο Ε’ παξελέβεζε θαη αληέδξαζε ζηελ ππεξέηξηα ιέγνληαο «Γελ 

γίλεηαη λα καο πηέδεηο λα πξνδώζνπκε ηνπο γνλείο καο. Γελ ζε εκπηζηεπόκαζηε πηα. Θα 

ελεκεξώζνπκε ηνπο γνλείο καο λα απνιπζείο γηα ηηο θαθέο ζνπ πξνζέζεηο» . 

 Ζ ηξίηε ηζηνξία είρε λα θάλεη κε δχν πειάηηζζεο ζε έλα μελνδνρείν πνπ δελ είραλ αξθεηά 

ρξήκαηα. Μάιηζηα, ν μελνδφρνο ηηο έβαιε ζην ππφγεην, πνπ ήηαλ γεκάην ζθφλε, πνληίθηα , νη 

ζπλζήθεο ήηαλ απάλζξσπεο θαη ηνπο κίιεζε θαη ππνηηκεηηθά. Απηέο, σζηφζν, παξέκεηλαλ εθεί.  

Ο καζεηήο Ε’ παξελέβεζε ζηνλ ξφιν ηεο πειάηηζζαο θαη αληέδξαζε ζηνλ μελνδφρν «Γηα 100 

επξώ θέξεζηε έηζη ζηνπο αλζξώπνπο;; Γελ ζα κείλσ εδώ. Δλλνείηαη όηη ζα θύγσ θαη ζα ζαο θάλσ 

θαη κήλπζε» θαη ρεηξνθξνηήζεθε απφ φιε ηελ ηάμε. 

 

Παρέμβαζη 12: 

 

 Ξεθηλήζακε κε θχθιν θαη πηαζκέλα ρέξηα. Σα παηδηά έδηλαλ παικφ κε ηηο παιάκεο ηνπο. 

Πήγε θαιχηεξα απφ ηελ πξψηε θνξά.  

 Αθνινχζσο, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ έλα γξάκκα ζε έλαλ απφ φινπο ηνπο 

ραξαθηήξεο πνπ γλσξίζακε κέζα απφ ην ζέαηξν θφξνπκ, ν νπνίνο είηε σο πξσηαγσληζηέο είηε 

σο ζεαηέο έλησζαλ φηη ηνπο πίεζε. Έπεηηα, έγξαςαλ θη έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 

ραξαθηήξεο πνπ ηνπο έδσζε έκπλεπζε. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ε καζήηξηα Σ’ έγξαςε «Έλησζα θαηαπίεζε όηαλ ππνδύζεθα ηε 

Βαγγειίηζα θαη ν παηέξαο κνπ κε θαηαπίεδε γηαηί πήξα 9,5 θη όρη 10. Απηό κε ζύκσζε, γηαηί δελ 

γίληαη λα είκαη πάληα ηέιεηα, νύηε λα είκαζηε όινη άξηζηνη. Έκαζα γηα κέλα όηη όηαλ θάηη κε 

θαηαπηέδεη πξέπεη λα ην ιέσ!». Ζ καζήηξηα Ε’ πνπ ππνδπφηαλ ηελ πεξηβφεηε θαηαπηεζηηθή ζεία 
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έγξαςε: «Γελ ήηαλ θαζόινπ ζσζηό απηό πνπ έθαλεο, λα ζηεξείο έηζη ηελ  ειεπζεξία από θάπνηνλ. 

Έλησζα ζπκό λα βιέπσ ηνλ αληςηό απηό λα θαηαπηέδεηαη ζε ηέηνην βαζκό» .  Σν θνξίηζη Γ’ έγξαςε 

«Όηαλ είδα ην bullying πνπ γηλόηαλ ζην θνξίηζη έλησζα ζιίςε, γηαηί κνπ ζύκηζε θάηη από ην 

παξειζόλ πνπ κνπ είρε ζπκβεί. Θα ήζεια λα πσ ζε όζνπο θαηαπηέδνπλ λα ζηακαηήζνπλ. Σν μέξσ 

όηη δελ είλαη εύθνιν, αιιά απηό δελ θάλεη θαιό ζε θαλέλαλ» . Ο καζεηήο Β’ έγξαςε ζηελ άδηθε 

δαζθάια «Έλησζα ιεο θαη νη άιινη ήηαλ πην ζεκαληηθνί από εκέλα θη εγώ ήκνπλ έλα ηίπνηα». Ο 

καζεηήο Ε’ έγξαςε «ην ηειεπηαίν ζέαηξν δελ κνπ άξεζε πνπ έζηεηιαλ ηνπο πειάηεο ζην ππόγεην 

επεηδή δελ είραλ ιεθηά. Θέισ λα πσ ζηνλ ηδηνθηήηε λα ζηακαηήζεη λα θεξεηαη έηζη ζηνπο 

αλζξώπνπο». 

 ζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο έκπλεπζεο, ε καζήηξηα Ε’ έγξαςε επίζεο ζηελ πειάηηζζα 

ηνπ μελνδνρείνπ «Όηαλ είδα όηη ύςσζεο αλάζηεκα θαη θάιεζεο ην πγεηνλνκηθό κε έθαλεο πνιύ 

πεξήθαλε. Έκαζα όηη πξέπεη λα κηιάκε θαη λα ππεξαζπηδόκαζηε ηνλ εαπηό καο όηαλ θάηη καο 

ελνριεί. Θέισ λα ζνπ πσ έλα κεγάιν κπξάβν!».  Ζ καζήηξηα ΗΣ’ έγξαςε «Με ελέπλεπζε ν ξόινο 

ηνπ θνξηηζηνύ πνπ ην θνξόηδεπαλ θη εθείλε είρε ην ζάξξνο λα δεηήζεη ηνλ ιόγν θαη λα ηνπο 

αληηζηαζεί». Ζ καζήηξηα Γ  ́έγξαςε, επίζεο, «Θα ήζεια λα πσ ζηνλ ξόιν ηνπ αληςηνύ όηη θαιά 

έθαλε θαη ππεξαζπίζηεθε ηνλ εαπηό ηνπ. Απηή ε ζεία κε έθαλε λα ληώζσ ζπκό!» . Γηα ηνλ αληςηφ ε 

καζήηξα Β’ έγξαςε «ε έλησζα πνιύ όηαλ ε ζεία ζνπ δελ ζε άθελε λα έρεηο θνπέια. Έλησζα θαη 

ηνλ ζπκό ζνπ θαη όηαλ έλησζεο άβνια. Δγώ ζηε ζέζε ζνπ ζα είρα θάλεη ρεηξόηεξα» . Ζ καζήηξηα 

Γ’ έγξαςε γηα ην bullying «Έλησζα ζιίςε, αιιά θαη δύλακε. Γελ ην βάδσ πνηέ θάησ ό,ηη θαη λα 

κνπ ζπκβεί. Γελ πξέπεη λα αθνύκε ηα ζρόιηα πνπ καο ιέλε νη άιινη!» . Ο καζεηήο Γ’ έγξαςε ζηνλ 

καζεηή πνπ ηνπ πέηαμαλ ην θαγεηφ θάησ «Μνπ άξεζε πνπ ήξζε ν θίινο ζνπ θαη ήηαλ ζε όια 

δίπια ζνπ». Ο καζεηήο Α’ έγξαςε ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπ παηδηνχ πνπ ην κείσλε ν δάζθαινο 

«Μπήθεο κπξνζηά λα ππεξαζπηζηείο ηνλ θίιν ζνπ ζηνλ δάζθαιν θη εθείλνο θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ.  

Θα ζνπ έιεγα έλα κεγάιν κπξάβν πνπ έβγαιεο ηνλ θίιν ζνπ από ηε δύζθνιε ζέζε!». Σέινο, ν 

καζεηήο Γ’ έγξαςε «Με ελέπλεπζε πνπ ην αγόξη πνπ δέρηεθε bullying δελ ελδηαθεξόηαλ θαζόινπ 

γηα απηά πνπ ηνπ έιεγαλ θαη δελ έδηλε αμία ζε απηνύο!» . 

 Σέινο, ζε θχθιν θηηάμακε ην ηζνπθάιη- πεγάδη ηεο θαξδηάο θξαηψληαο ν έλαο ην 

δάρηπιν ηνπ άιινπ θαη κνηξαζηήθακε «Φεύγσ θαη θξαηάσ/ ζπκάκαη/ζέισ...» . Γελ ζα μεράζσ 

πνπ ν καζεηήο Α’, ν νπνίνο πηέδεηαη θαη αγρψλεηαη πάξα πνιχ λα πεηπραίλεη αθαδεκατθά ζην 

ζρνιείν θαη λα είλαη φζν πην ζπληεηαγκέλνο γίλεηαη ζην επηζηεκνληθφ θνκκάηη, παξαδέρηεθε 

«Φεύγσ θαη ζπλεηδεηνπνηώ όηη ζέισ λα γίλσ εζνπνηόο» . Δπίζεο, έλα άιιν αμηνζεκείσην ζρφιην 
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εηπψζεθε απφ ηνλ καζεηή δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, ηνλ νπνίν ηψξα άγγηδαλ ρσξίο δεχηεξε 

ζθέςε, ν νπνίνο είπε «Φεύγσ θαη ζέισ λα είκαζηε έηζη όινη καδί γηα πάληα» . Αθνχζηεθαλ 

αθφκα: «Φεύγσ θαη ζπκάκαη λα ππνζηεξίδσ ηνλ εαπηό κνπ», «Ό,ηη θη αλ γίλεη ζα κείλσ πάληα 

δπλαηή», «Να κέλνπκε όινη ελσκέλνη γηα πάληα», «Να κελ ηζαθσζνύκε πνηέ μαλά θαη λα είκαζηε 

θίινη», «Να κείλνπκε ελσκέλνη θη αλ ηζαθσζνύκε, ζα ηα βξνύκε» , «Να κε ρσξηζηνύκε ζην 

Γπκλάζην», «Να γίλσ εζνπνηόο», «Να πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο καο» , «Να πεηύρνπκε ηα όλεηξά 

καο». Σέινο!!! 
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Παπάπηημα 3: Φςλλάδιο Ζθογπαθίαρ 

 

ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΖΘΟΓΡΑΦΗΑ 
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Παπάπηημα 4: Δπυηημαηολόγιο 
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