
4
ο
 Πανελλήνιο Σσνέδριο Επιζηημών Εκπαίδεσζης,  

Αθήνα 20-22 Ιοσνίοσ 2014, Divani Caravel  

«Σύγτρονες αναζηηήζεις ηης Ειδικής Αγωγής ζηην Ελλάδα – εμπειρίες και 

προοπηικές» 

 

Σχολικόσ εκφοβιςμόσ: αναηθτϊντασ μια εναλλακτικι «κάκαρςθ» 

  

Σπυρόπουλοσ Τρφφων 
apohxosdas@yahoo.gr   

Εκπαιδευτικόσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

 

Περίλθψθ 

 

Ο κεςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ αποτελεί δυναμικό πεδίο αγακϊν προκζςεων για τθν 

ψυχοπνευματικι εξζλιξθ των παιδιϊν αλλά και αποςτακεροποιθτικϊν παραγόντων για τθν 

ψυχικι τουσ υγεία. Ζνα από τα φαινόμενα που ζχουν ειςχωριςει δυναμικά ςτο 

επιςτθμονικό καλειδοςκόπιο είναι και ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ (bullying). Θ επιςτθμονικι 

ζρευνα και μελζτθ αποςκοπεί να αναδείξει τα χαρακτθριςτικά του φαινόμενου, τισ 

προεκτάςεισ, τισ εννοιολογικζσ διαφοροποιιςεισ. Τα ςτελζχθ και οι επαγγελματίεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ αφενόσ οφείλουν να είναι ενιμεροι για τα ςχετικά επιςτθμονικά πορίςματα 

και αφετζρου να εξειδικεφουν τθν ειδικι γνϊςθ ςε δράςεισ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. 

Οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, ίςωσ, οφείλουν να προεκτείνουν τθν θκικι τουσ ευκφνθ ςε 

ριηοςπαςτικότερεσ πρακτικζσ ςε αντίκεςθ με τθ δεδομζνθ επίλυςθ προβλθμάτων-

ςυγκροφςεων ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ και του διαλόγου. Θ προτεινόμενθ πρακτικι για 

τθν αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ αποτελεί το Θζατρο Φόρουμ-Θζατρο 

Καταπιεςμζνου όπου το βίωμα τθσ καταπίεςθσ φωτίηεται ςτισ ςυνκικεσ που γεννάται, ενϊ 

αποδομείται, ταυτόχρονα, ωσ ψυχολογικό ηθτοφμενο και πολιτικό υπονοοφμενο. 

 

Λζξεισ - κλειδιά: ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, κζατρο φόρουμ-κζατρο καταπιεςμζνου, κφτθσ-

κφμα, cyberbullying, Θεατρικό-παιδαγωγικι πρακτικι 

 

Ειςαγωγι 

 

Θ βία ωσ υπερκείμενθ ζννοια των εννοιολογικϊν τθσ εκδοχϊν, παραβατικότθτα, 

εκφοβιςμόσ, εγκλθματικότθτα υπάρχει ςτθ διαχρονία τθσ εξζλιξθσ των οργανωμζνων 

κοινωνιϊν και θ ζνταςι τθσ αποτελεί επικαιροποιθμζνο φαινόμενο. Επιςθμαίνεται ότι 

κακϊσ θ οικουμενικι μνιμθ ορίηει ωσ κορφφωςθ τθσ ζνταςθσ τθ μαηικι βία ςτο ιςτορικό 

πλαίςιο, παραδείγματοσ χάριν παγκόςμιοι πόλεμοι, χάνει ςτο ιςοηφγιο τθσ παρατιρθςθσ τα 

φαινόμενα βίασ ςτο μικροεπίπεδο των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, τα οποία διαμορφϊνονται 

από το ιςτορικό και κοινωνικό ςυγκείμενο. Επομζνωσ, θ βία, με τθν ποικιλία των μορφϊν 

τθσ, που παράγεται ςε τυπικζσ ι άτυπεσ ομάδεσ είναι ιςοδφναμθσ τουλάχιςτον ζνταςθσ με 

τισ ιςτορικζσ και ςυλλογικζσ πράξεισ βίασ και εξθγεί γιατί το φαινόμενο τθσ βίασ δεν ζχει 

περιςταλκεί, αφοφ για τα ιςτορικά φαινόμενα μαηικισ βίασ υπάρχει ςυμφωνία για τα αίτιά 

τουσ. Αντίκετα, για το φαινόμενα βίασ ςτο μικροεπίπεδο των διαπροςωπικϊν ςχζςεων δεν 

υπάρχει ιδεολογικι ι ομόκυμθ ςυμφωνία για τθν αιτιολογία και τθ ςυςχζτιςι τουσ με τισ 

μορφζσ κοινωνικισ πακογζνειασ.  

 

mailto:apohxosdas@yahoo.gr
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Θ παροφςα εργαςία1 εςτιάηεται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με τον οργανωμζνο χϊρο του 

ςχολείου, τθν τυπικι ομάδα των μακθτϊν, ωσ μικροεπίπεδο των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, 

και ωσ εκδοχι τθσ βίασ, το ςχολικό εκφοβιςμό. 

Θ ςτοχοκζτθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ παρακάτω: 

 Οριςμόσ και εννοιολογικι διαςαφινιςθ του όρου ςχολικόσ εκφοβιςμόσ 

 Προβλθματιςμόσ ςχετικά με τα προγράμματα ψυχολογικισ παρζμβαςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ ςχολικϊν προβλθμάτων, εν προκειμζνω ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, ςε μια 

προοπτικι θ αμφιςβιτθςθ του κοινωνικό-πολιτικοφ πλαιςίου παραγωγισ των 

προβλθμάτων να αποτελζςει ςυμπλθρωματικό τουσ ςτοιχείο.    

 Εναλλακτικι παιδαγωγικι πρακτικι μζςω τθσ τζχνθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ μζςα από πολυτροπικά και βιωματικά περιβάλλοντα μάκθςθσ με μθ 

κατευκυνόμενο τρόπο. 

Οι παραπάνω ςτόχοι μποροφν να χαρακτθριςτοφν κάκετοι υπό τθν ζννοια ότι είναι 

δθλωμζνοι με ςαφινεια και θ υλοποίθςι τουσ ςυνοδεφεται από άμεςθ πλθροφόρθςθ και 

ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ. Ωςτόςο τθν εργαςία διατρζχει και ο οριηόντιοσ ςτόχοσ 

προκειμζνου ο ενδιαφερόμενοσ να ςυνειδθτοποιιςει, ακολοφκωσ να αναλάβει τθν θκικο-

αξιακι δζςμευςθ, ότι ο εκφοβιςμόσ είναι εργαλείο επιβολισ και κυριαρχίασ κακϊσ και ότι 

ειςχωρεί ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο ωσ αντανάκλαςθ και των αντίςτοιχων ςχθμάτων 

ςυμβολικισ βίασ που υπάρχουν ςτο κοινωνικό ςυγκείμενο. Θ αντιμετϊπιςθ του 

φαινομζνου μπορεί να επιτευχκεί όταν αντικρίηουμε τισ ψυχικζσ μασ ιςορροπίεσ με 

αςφαλείσ και μθ κατευκυνόμενουσ πειραματιςμοφσ μζςα από τθν τζχνθ ςε ζνα δομθμζνο 

ψυχοπαιδαγωγικό περιβάλλον, κακϊσ αυτζσ διαπλζκονται με τθν προετοιμαςία για 

χειραφετικι δράςθ ςτο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Σχολικόσ εκφοβιςμόσ-εςτιάςεισ, προεκτάςεισ τθσ ζννοιασ 

 

Το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ δεν αποτελεί ςφγχρονθ όψθ των προβλθμάτων τθσ 

κοινωνίασ. Αντικζτωσ, το φαινόμενο ςυν-εμφανίηεται τθ ςτιγμι που οι οργανωμζνεσ 

κοινωνίεσ, ωσ ςφνκετα πολιτικά μορφϊματα, για παράδειγμα ωσ κράτθ, διαμορφϊνουν το 

τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθν απαίτθςθ υλοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ 

εκπαίδευςθσ, χωρίσ απαραίτθτα να είναι ςυμβατό ςτισ πραγματικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και 

ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν, πυροδοτϊντασ ζνα ςφνκετο ςφνολο ψυχολογικϊν φαινομζνων. 

Ωςτόςο ο όροσ «ςχολικόσ εκφοβιςμόσ» είναι αρκετά νεότεροσ, αφοφ απαςχόλθςε τθν 

επιςτθμονικι ζρευνα τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 1970, με πρϊτθ επιςτθμονικι μορφι ςτο χϊρο 

τον Olweus (1978) και τα ςυμπεράςματά του ςτο "Aggression in the Schools: Bullies and 

whipping boys". 

 

Παρότι μεταξφ του φαινομζνου και του όρου υπάρχει αυτι θ απλι χρονικι διαφορά δεν 

ιςχφει το ίδιο με τθν παραγωγι και χριςθ του όρου «ςχολικόσ εκφοβιςμόσ». Σθμαντικοί 

ερευνθτζσ του κζματοσ, όπωσ Olweus, Farrington, Tattum και Tattum, Rigby προςφζρουν 

οριςμοφσ χωρίσ εννοιολογικζσ αμφιςθμίεσ και μάλιςτα με ορατι ςφγκλιςθ ςτα βαςικά 

ςθμεία του φαινομζνου (Δελθγιάννθ-Κουιμτηι, Καςάπθ & Ψάλτθ, 2012), ενϊ παραδόξωσ οι 

                                                 
1
 Θ εργαςία, όπωσ παρουςιάςτθκε και ςτο ςυνζδριο, υπάρχει ςε on line διαδραςτικι παρουςίαςθ 

ςτο ςθμείο https://prezi.com/p4oiorkh48gb/presentation 

https://prezi.com/p4oiorkh48gb/presentation
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ειδικοί του χϊρου τθσ εκπαίδευςθσ, με εςτιαςμζνθ αναφορά ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, 

χρθςιμοποιοφν πρόχειρα τον όρο ωσ αντανάκλαςθ των προςωπικϊν ςθμαςιολογικϊν 

υπαγωγϊν και τθσ ζλλειψθσ (αυτό)επιμορφωτικισ ενθμζρωςθσ. Αυτι θ αντίφαςθ όχι μόνο 

δεν προςφζρει επιςτθμολογικι προοπτικι για βελτίωςθ των εννοιϊν και πτυχϊν του 

φαινομζνου, αλλά δε βοθκά ςτθν αντίλθψθ του φαινομζνου, τισ προεκτάςεισ του και ςτθν 

επιτυχι υλοποίθςθ παρεμβατικϊν προγραμμάτων· ταυτόχρονα παραμζνει πιο 

αποδυναμωμζνθ θ προοπτικι το φαινόμενο να ειδωκεί ςτθ διάδραςθ του με το κοινωνικό 

ςυγκείμενο, θ οποία εξαιτίασ τθσ ιδιοτυπίασ απαιτεί πιο ςφνκετθ κατανόθςθ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, θ αντιμετϊπιςθ φαινομζνων, όπωσ και θ αναφορά των εννοιϊν, πείραγμα, 

επικετικότθτα, ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, ςχολικι βία, παραβατικότθτα, νεανικι 

εγκλθματικότθτα γίνεται ςχεδόν πανομοιότυπα, αποδυναμϊνοντασ τισ εννοιολογικζσ 

διακρίςεισ, τθ διακριτι μεταχείριςθ των φαινόμενων και τθν αντιςτοίχιςι τουσ ςε 

κατάλλθλα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα παρζμβαςθσ (Olweus, 1993/2009). 

 

Ζνασ οριςμόσ, ο οποίοσ εάν δε λειτουργεί ωσ αναςκόπθςθ (Olweus, 1993/2009; Rigby, 2008; 

Smith & Sharp, 1994), αποτελεί τουλάχιςτον μια περιεκτικι αποτφπωςθ των ςθμαντικϊν 

οριςμϊν, οι οποίοι όπωσ ζχει ςθμειωκεί αποκλίνουν μεταξφ τουσ ςτο ελάχιςτο, είναι και ο 

παρακάτω : 

Θ ςυνειδθτι αρνθτικι πράξθ ενόσ παιδιοφ ι ομάδασ παιδιϊν (κφτθσ ι και βοθκοί), θ οποία 

επαναλαμβάνεται τακτικά με ςκοπό να προκαλζςει βλάβθ, ηθμιζσ, δυςφορία, πρόβλθμα ςε 

ζνα παιδί-αποδζκτθ (κφμα) του οποίου οι δυνάμεισ είναι ι κεωροφνται αςφμμετρεσ ςε 

ςχζςθ με αυτζσ του κφτθ.  

 

Περιεκτικοί οριςμοί υπάρχουν και ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία Αρτινοποφλου (2010), 

Γαλανάκθ (2010), Μαριδάκθ-Καςςωτάκθ (2011). Ο Σταςινόσ (2013) αποδίδει τον όρο ωσ 

εκφοβιςτικι ςυμπεριφορά και τον οποίο ταξινομεί ςτα προβλιματα ςυμπεριφοράσ και 

ςυναιςκθμάτων και ςυγκεκριμζνα ςτθν κατθγορία τθσ διαταραγμζνθσ ςυμπεριφοράσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ επιλογι κατευκφνει τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου ςε αμιγϊσ 

ψυχολογικό πλαίςιο, ενϊ το επιηθτοφμενο είναι να ςυμπλθρωκεί και από το κοινωνικο-

πολιτικό πλαίςιο.   

Ενθμζρωςθ και εννοιολογικοί προςδιοριςμοί προςφζρονται από φορείσ όπωσ: 

 Ευρωπαϊκι καμπάνια κατά του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ Daphne III τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ 

 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ του Παιδιοφ και του Εφιβου  

 "I Am Not Scared" (πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο 

πλαίςιο του Προγράμματοσ Δια Βίου Μάκθςθσ)  

 δίκτυο κατά τθσ βίασ ςτο ςχολείο  

 

Ο οριςμόσ που αναφζρκθκε εςτιάηεται ςε τρεισ βαςικζσ ζννοιεσ τθν προκετικότθτα τθσ 

πράξθσ, τθν επαναλθπτικότθτα και τθν αςυμμετρία τθσ εξουςίασ μεταξφ κφτθ και κφματοσ 

(Olweus, 1993/2009, ςελ. 29). Στθν παροφςα εργαςία θ ζμφαςθ δίνεται ςτισ ζννοιεσ τθσ 

αςυμμετρίασ και τθσ επανάλθψθσ. 

 

Θ ζννοια τθσ αςυμμετρίασ των δυνάμεων, θ οποία αποτελεί ζνα κοινωνικό ςχιμα που 

αναπαράγεται παρά ζνα αυτοτελζσ ςχολικό φαινόμενο, κα ειδωκεί μζςα από τθν ανάλθψθ 
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κεατρικϊν ρόλων από μια μορφι κεάτρου, θ οποία ζχει ωσ βαςικό αυτοκακοριςμό τθν 

άμεςθ ανάδειξθ και τθν αμφιςβιτθςθ τθσ ςχεςιακισ διάςταςθσ των κοινωνικϊν 

φαινομζνων-ατομικϊν διλθμμάτων και του κοινωνικοφ πλαιςίου. Ωσ ςυνζχεια του 

κεωρθτικοφ προβλθματιςμοφ το βάροσ πζφτει ςτο πρακτικό επίπεδο διαχείριςθσ των 

φαινομζνων του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και προτείνεται μια κεατροπαιδαγωγικι τεχνικι, το 

Θζατρο Φόρουμ από το Θζατρο του Καταπιεςμζνου. Κεντρικό ςτόχοσ είναι να δοκεί 

ζμφαςθ ςτθν αςυμμετρία των δυνάμεων κφτθ-κφματοσ. Θ βιωματικι  τεχνικι αποςκοπεί 

να δθμιουργιςει ζνα αςφαλζσ περιβάλλον για τα παιδιά οφτωσ ϊςτε να παρατθριςουν, να 

βιϊςουν φαινόμενα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ και να αποκτιςουν πιο ενεργθτικό ρόλο ςτθν 

αποδοχι ευκυνϊν αντίςταςθσ ςτα φαινόμενα τθσ πραγματικισ τουσ ηωισ. 

 

Θ  ζννοια τθσ επανάλθψθσ κα διερευνθκεί μζςα από τισ εννοιολογικζσ τθσ διακρίςεισ, αλλά 

και τισ νζεσ εκδοχζσ  που μπορεί να αποκτιςει μζςα από το cyberbullying αναδεικνφοντασ, 

ταυτόχρονα, πϊσ οι τεχνικο-επιςτθμονικζσ εξελίξεισ επιδροφν ςτο φαινόμενο και το 

μεταλλάςςουν. Σχετικά, με το ςθμείο τθσ επαναλθπτικότθτασ κα γίνει εννοιολογικι 

αντιδιαςτολι του «πειράγματοσ» και του «ςχολικοφ εκφοβιςμοφ». Το πείραγμα μεταξφ των 

παιδιϊν  αποτελεί μια πιο απλι ςυμπεριφορά όπου επικρατεί παιγνιϊδθσ διάκεςθ, εφκυμο 

κλίμα και ςυνεπϊσ αποτελεί μια επικυμθτι ςυμπεριφορά για τθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ 

των παιδιϊν. Ωςτόςο υπάρχουν διαβακμιςμζνεσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ το είδοσ και τθν 

ζνταςθ ενόσ πειράγματοσ με ςυνζπεια να δθμιουργείται δυςαρζςκεια και ςφγκρουςθ. Αλλά 

αυτι θ διαχείριςθ των ςυγκροφςεων ζχει ψυχοκοινωνικό όφελοσ αφοφ τα παιδιά πικανόν 

να ςυμμετζχουν πιο πρόκυμα ςτθ λφςθ, ςυνικωσ και χωρίσ ενιλικθ διαμεςολάβθςθ, 

κεωρϊντασ ότι δεν υπάρχει διάρκεια και επανάλθψθ από ζνα πείραγμα τθσ ςτιγμισ. 

Αντικζτωσ, ςτο ςχολικό εκφοβιςμό θ διάρκεια και θ επανάλθψθ είναι τα κεμελιακά 

χαρακτθριςτικά του φαινομζνου με ανάλογεσ αρνθτικζσ ψυχολογικζσ προεκτάςεισ ςτα 

παιδιά-κφματα τα οποία υιοκετοφν επιφυλακτικι ςτάςθ ςτθν αποκάλυψθ και ςτθν επίλυςθ 

του προβλιματοσ. Ο Olweus ςθμειϊνει το διαφοροποιθτικό ςτοιχείο πειράγματοσ και 

ςχολικοφ εκφοβιςμοφ είναι θ ςυχνότθτα και θ πράξθ να ςυμβαίνει με άςχθμο τρόπο 

(Olweus, 1993/2009). Ωςτόςο επιςθμαίνεται και ο κίνδυνοσ ζνα ακϊο και τυχαίο πείραγμα 

να ςυςτθματοποιθκεί και να μορφοποιθκεί ςε εκφοβιςμό, οπότε τα προγράμματα 

παρζμβαςθσ κατά του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ πρζπει να ςυνυπολογίηουν αυτιν τθν 

ενδεχομενικότθτα. Επίςθσ, ο Rigby (Qsaav, 2010) ανακινεί τον προβλθματιςμό για τθ μελζτθ 

και τθν ενθμζρωςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ από τθν προοπτικι των φαινομζνων που δε 

ςυνιςτοφν εκφοβιςμό, "What is not bullying?", επιςθμαίνοντασ ότι μεμονωμζνα 

περιςτατικά διαπλθκτιςμϊν, αντιδικιϊν, διαμαχϊν αποτελοφν ςποραδικζσ περιπτϊςεισ 

αντιπαράκεςθσ. 

 

Συντόμωσ, αναφζρεται ότι ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ ζχει διάφορεσ μορφζσ, όπωσ λεκτικόσ, 

ςωματικόσ, ζμμεςοσ-κοινωνικόσ, ψυχολογικόσ, ρατςιςτικόσ, ςεξουαλικόσ και θ διάκριςθ 

αποτυπϊνεται ςτον τρόπο και τα χαρακτθριςτικά τθσ επίκεςθσ (Τςιαντισ, Αςθμακόπουλοσ, 

κ.ά, 2008). Ωςτόςο, το φαινόμενο ςτο κοινωνικό-ιςτορικό πλαίςιο ανακαταςκευάηεται και 

εξελίςςεται ςε νζεσ μορφζσ και κατθγοριοποιιςεισ, όπωσ επί παραδείγματι ο θλεκτρονικόσ 

εκφοβιςμόσ (cyberbullying), οποίοσ κεωρείται ζμμεςοσ και προζκταςθ των παραδοςιακϊν 

μορφϊν (Rigby, 2007). 
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Ο θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ αποτελεί μία μορφι του φαινομζνου ςτθν ψθφιακι εποχι και 

διειςδφει ποικιλοτρόπωσ ςτθν ψυχολογικι πραγματικότθτα του κφματοσ εξαιτίασ τθσ 

«τελειοποίθςθσ» των τεχνολογικϊν μζςων. Αυτι θ ποικιλοτροπία εξαςφαλίηεται με 

δυνατότθτεσ, ομαδοποιθμζνεσ ςε δφο υποκατθγορίεσ, όπωσ τα κινθτά τθλζφωνα (sms, 

βίντεο, εικόνα, τθλεφωνικζσ κλιςεισ) και τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ (θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, chat-room, διαδικτυακοί τόποι) (Smith & Slonje, 2008). Πικανόν, ο τφποσ του 

cyberbullying που επικράτθςε τα προθγοφμενα χρόνια ςτθν Ελλάδα, όπωσ αποτυπϊκθκε 

από τα ειδθςεογραφικά μζςα, είναι το fotobullying με τθν ανταλλαγι φωτογραφιϊν και 

βίντεο μζςω των κινθτϊν ςυςκευϊν, ενϊ τα τελευταία χρόνια, κακϊσ αυξικθκε θ 

πρόςβαςθ των ανθλίκων ςτο διαδίκτυο, οι επικζςεισ πραγματοποιοφνται μζςω 

θλεκτρονικϊν μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ νεότερθ όψθ του φαινομζνου, όπου 

μαρτυρά και τθ ςτενι αλλθλεπίδραςθ με τισ κοινωνικο-πολιτιςμικζσ εξελίξεισ, πικανόν να 

ζχει εντονότερεσ ψυχοςυναιςκθματικζσ επιπτϊςεισ ςτον αποδζκτθ εξαιτίασ των 

απαιτιςεων ςτθ διαχείριςθ των ίδιων των ςθμειωτικϊν πόρων (εικονιςτικοί, ψθφιακοί) 

που χρθςιμοποιοφνται ςτθν επίκεςθ. Θ ζνταςθ τθσ ειδικισ όψθσ του φαινομζνου είναι πιο 

ορατι ςε περιπτϊςεισ παιδιϊν που θ οικογζνεια τουσ δε διακζτει τεχνολογικι κουλτοφρα 

και ςυνεπϊσ το περιβάλλον τθσ επίκεςθσ γίνεται πιο αντίξοο αφοφ το κφμα ςυνειδθτοποιεί 

και τον τεχνολογικό του αναλφαβθτιςμό. Μια βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ αντιξοότθτασ του 

ψυχολογικοφ  περιβάλλοντοσ του κφματοσ είναι ότι ο κφτθσ εξαιτίασ τθσ ευελιξίασ των 

μζςων που χρθςιμοποιεί μπορεί να εκφοβίηει διαρκϊσ, ι ςε ανφποπτο χρόνο, ακόμα και ςε 

περιπτϊςεισ που το κφμα βρίςκεται ςε αςφαλι πεδία, όπωσ θ οικογζνεια. Επίςθσ, ο κφτθσ 

εκμεταλλεφεται χωρίσ ενοχζσ τθν ανωνυμία, τθν οποία προςφζρουν τα ψθφιακά μζςα με το 

χαρακτθριςτικό τθσ απρόςωπθσ επικοινωνίασ, και ενδυναμϊνει τισ τάςεισ επιβολισ και 

ςυναιςκθματικισ κακοποίθςθσ του κφματοσ (Νικολόπουλοσ, 2009). Από τθν άλλθ το κφμα 

αιςκάνεται, εν απογνϊςει, ότι μπορεί να απειλθκεί οποιαδιποτε ςτιγμι ακόμα δθλαδι και 

ςε ςτιγμζσ που αιςκάνεται ότι προςτατεφεται και θρεμεί (Smith & Slonje, 2008) ι επιδιϊκει 

να προφυλαχκεί. 

 

 Οι  Slonje και Smith (2008) ςε ςχετικι ζρευνα δίνουν μια νζα διάςταςθ ςτο χαρακτθριςτικό 

τθσ «επανάλθψθσ». Στον παραδοςιακό εκφοβιςμό θ επανάλθψθ είναι ορατι και 

ταυτόςθμθ με τισ φορζσ που το κφμα δζχεται τθν επίκεςθ. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ του 

cyberbullying δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι θ επίκεςθ πραγματοποιείται μόνο μια φορά, 

επί παραδείγματι με τθ λιψθ μια φωτογραφίασ, και ωσ εκ τοφτου οι ςυνζπειεσ φαίνονται 

λιγότερεσ για το κφμα αφοφ κεωρεί, αρχικά, ότι αποτελεί ςτιγμιαίο φαινόμενο. Παρότι ο 

κφτθσ δεν εμφανίηεται να επιτίκεται, ςτο πλαίςιο τθσ προςωπικισ του ςυνικειασ, με τθν 

ζννοια τθσ επανάλθψθσ του παραδοςιακοφ εκφοβιςμοφ, θ επίκεςθ τθσ μορφισ 

cyberbullying ζχει ςυχνότθτα. Συγκεκριμζνα αναφζρεται ςτισ φορζσ που ο κφτθσ κοινοποιεί 

το υλικό ςτο διαδίκτυο ι ςτισ φορζσ που το κοινό πατάει κλικ και κάνει τθν προβολι του 

υλικοφ. Συνεπϊσ πρόκειται για ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ το κφμα δεν αντιλαμβάνεται αρχικά τισ 

επαναλιψεισ τθσ επίκεςθσ και όταν τισ ανακαλφψει μεταγενζςτερα ςυνειδθτοποιεί ότι ζχει 

πζςει κφμα ςχολικοφ εκφοβιςμοφ· ενϊ, ςτθ ςυνζχεια, αδυνατεί να παρακολουκιςει ι και 

να διαχειριςτεί τθν επανάλθψθ τθσ επίκεςθσ (Smith & Slonje, 2008). 

  

Η ανάγκθ για μια εναλλακτικι αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
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Θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ καλφπτεται από ζνα ευρφ 

φάςμα προτάςεων, όπωσ θ διαμεςολάβθςθ από τον βοθκό-μακθτι (Αρτινοποφλου, 2010), 

οι εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ με τθ ςφναψθ ςυμβολαίου τιμισ-ςυναντίλθψθσ (Herbert, 

2010· Σταςινόσ, 2013), οι ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ όπωσ θ παιχνιδιοκεραπεία και οι 

ψυχοεκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ που πραγματοποιοφνται από ςχολικοφσ ψυχολόγουσ ςε 

προδιαμορφωμζνα προγράμματα παρζμβαςθσ. Όμωσ, ο ςκοπόσ των ςυγκεκριμζνων 

προτάςεων πρζπει να υπερβαίνει τθ χρθςιμότθτα τουσ ωσ ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ και να 

προςφζρει βιωματικζσ ευκαιρίεσ για δράςεισ ςε μια υπαρκτι πραγματικότθτα, για 

παράδειγμα με αφορμι τθν οικονομικι κρίςθ, όπου το παιδί είναι ενεργθτικό υποκείμενο 

ωσ παιδαγωγικό, ψυχολογικό και πολιτικό ηθτοφμενο, δθλαδι νοοφμενο ωσ ςφνκετθ 

ολότθτα. Συγκεκριμζνα θ ςυμβολι τθσ ψυχολογικισ παρζμβαςθσ αποδεικνφεται χριςιμθ 

ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου ωσ ζνα βακμό, αφοφ το ςφςτθμα ψυχολογικισ 

υποςτιριξθσ, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματίεσ τθσ ψυχικισ υγείασ και προγράμματα 

παρζμβαςθσ, υπόκειται ςε κριτικι για τθ ςκοπιμότθτα και τθ ςυνολικότθτα των 

αποτελεςμάτων. Τα επιχειριματα υποςτθρίηονται και από τθν Κριτικι Παιδαγωγικι, το 

βαςικό εκπρόςωπο τθσ Κριτικισ Θεωρίασ ςτον εκπαιδευτικό χϊρο, όπου θ καταςκευι τθσ 

πακολογίασ του εαυτοφ και το ςφςτθμα υπθρεςιϊν τθσ αποκατάςταςθσ τθσ αποςιωπά, ι 

αναδιατυπϊνει, τισ ςυγκροφςεισ ενάντια ςτουσ μθχανιςμοφσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ 

(Apple, 2010· Giroux, 2010, ςελ. 98). Θ ςυλλογιςτικι ενιςχφεται και από το φιλοςοφικό 

επιχείρθμα τθσ δφναμθσ τθσ επιτιρθςθσ και του ελζγχου (Foucault, 2011), όπου ςε 

ςυνάρτθςθ με τον εκπαιδευτικό χϊρο, θ επιςτθμολογικι δφναμθ τθσ εκπαιδευτικισ 

ψυχολογίασ, διατυπωμζνθ ωσ φουκωικόσ όροσ, επικυρϊνει νζουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου τθσ 

ςχολικισ πραγματικότθτασ, οι οποίοι δομοφνται από τθν επιτιρθςθ των υποκειμζνων τθσ 

προςφζροντασ δεδομζνα για τθ διαμόρφωςθ τουσ και τθν εκλογίκευςθ του ςχιματοσ 

επιβολισ (Πζτρου, 2013). Βαςικι διερϊτθςθ είναι μιπωσ θ ζμφαςθ, όπωσ διαμεςολαβείται 

από τα media και τουσ ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ, μόνο για τθν περίπτωςθ του ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ, δθλαδι ςε μία μορφι τθσ ςχολικισ βίασ, μπορεί να ειδωκεί ωσ ςκοπιμότθτα 

και μθχανιςμόσ ελζγχου και επιτιρθςθσ; Θ ςυγκεκριμζνθ εναλλακτικι κεϊρθςθ δεν 

αποςκοπεί, προφανϊσ, να ςκιαγραφιςει τθν ποιότθτα τθσ πρόκεςθσ των επαγγελματιϊν 

τθσ ψυχικισ υγείασ κακϊσ και να αναδείξει τισ ςυνειδθςιακζσ τουσ αντιφάςεισ, αφοφ όντωσ 

το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ είναι υπαρκτό και ενδυναμϊνει ςτθν Ελλάδα υπό 

τισ ςυνκικεσ τθσ κρίςθσ (Hatzichristiou et al. 2011). Αντικζτωσ, θ προτεινόμενθ κεϊρθςθ 

παρουςιάηει ωσ ςχιμα προβλθματιςμοφ νζεσ διαςτάςεισ ςτο φαινόμενο του ςχολικοφ 

εκφοβιςμοφ, οι οποίεσ είναι ιδεολογικο-πολιτικζσ και απαιτοφν, εάν δεν επιτάςςουν, τθν 

«ενεργό» ςυμμετοχι των ειδικϊν για τθν ομαλι κοινωνικι αναπαραγωγι, αφοφ 

«επιτρζπουν» τθν ειςχϊρθςθ τθσ ςυμβολικισ, ι μθ, κοινωνικισ βίασ ςτον εκπαιδευτικό 

χϊρο ςε μια λανκάνουςα μορφι κοινωνικϊν ςχζςεων επιβολισ-υποταγισ (Διδάχοσ & 

Λυκουργιϊτθσ, 2013), όπωσ είναι και θ περίπτωςθ του κφτθ-κφματοσ ςτο ςχολικό 

εκφοβιςμό.  

 

Επιπλζον, Θ κατανόθςθ μζςω του δίπολου ςχολικόσ εκφοβιςμόσ-κυματοποίθςθ, κακϊσ και 

θ φπαρξθ προγραμμάτων ψυχολογικισ αποκατάςταςθσ που περιλαμβάνουν τθ διαχείριςθ 

ςυναιςκθμάτων και τισ δεξιότθτεσ ενςυναίςκθςθσ και επικοινωνίασ, επαρκοφν για τθν 

ανατροπι, ι τθν επιςιμανςθ, μιασ θγεμονικισ επιβολισ των κοινωνικο-οικονομικϊν 

παραγόντων, οι οποίοι και δθμιουργοφν το φαινόμενο; Ταυτόχρονα, θ ψυχολογικι 
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αποκατάςταςθ, μιπωσ, δθμιουργεί «ρυκμιηόμενα υποκείμενα» (Γεωργόπουλοσ, 2012, 46) 

χωρίσ να τουσ προςφζρει διεξόδουσ χειραφζτθςθσ, αφοφ δεν αναδεικνφει το πλαίςιο 

δθμιουργίασ του φαινομζνου, άρα και τισ ευκαιρίεσ τθσ διαλεκτικισ αμφιςβιτθςθσ; 

Συνεπϊσ, θ διαχείριςθ του εαυτοφ και θ ςχζςθ του με τουσ άλλουσ κακϊσ και θ πρόλθψθ 

των παρεκκλίςεων πρζπει να ςυνοδεφονται και από ζνα αυτόνομο υποκείμενο με πολιτικι 

οξφνοια το οποίο διακρίνει και αμφιςβθτεί το πλαίςιο που το ωκεί ςτθν πακολογία του και 

ςε πράξεισ, εν προκειμζνω, εκφοβιςτικζσ ι ςε πράξεισ αδράνειασ ςτθν περίπτωςθ 

κυματοποίθςισ του. Διαφορετικά, θ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ μζςα από ψυχολογικζσ και 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, ίςωσ, να ςυνεπάγεται μια ορκολογικότθτα τθσ ελευκερίασ 

ικανι να επιτρζπει τθ ςυρρφκμιςθ ςτο κυρίαρχο πρότυπο εξουςίασ. Συνεπϊσ, ζνα 

πρόγραμμα παρζμβαςθσ ι μια εκπαιδευτικι πρακτικι για τθ διαχείριςθ του φαινομζνου 

οφείλει να ζχει δφο ςυντεταγμζνεσ, τθν ψυχολογικι, θ οποία επιδιϊκει τθ ςυναιςκθματικι 

αυτορρφκμιςθ των υποκειμζνων, και τθν πολιτικι, θ οποία φωτίηει τισ ςυνκικεσ που το 

φαινόμενο δθμιουργείται και αναπαράγεται.  

  

 

Θεατρικό-παιδαγωγικι πρακτικι για ενεργθτικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου, το 

Θζατρο Φόρουμ 

 

Θ παροφςα πρόταςθ προζρχεται από το χϊρο του κεάτρου και ζχει παιδαγωγικζσ 

αντανακλάςεισ. Πιο ςυγκεκριμζνα είναι θ πρακτικι του Θεάτρου Φόρουμ από το Θζατρο 

του Καταπιεςμζνου του Αugusto Boal. Ακροκιγϊσ, ο Boal, εμπνεόμενοσ και από τον 

ομοεκνι του Paulo Freire οποίοσ ςτοχάηεται κοινωνικο-πολιτικά επάνω ςε μια παιδαγωγικι 

τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ ανατροπισ τθσ καταπίεςθσ, διαμορφϊνει ζνα όραμα κοινωνικϊν 

μεταςχθματιςμϊν με εργαλεία νζεσ κεατρικζσ τεχνικζσ. Το κζατρο του καταπιεςμζνου είναι 

ζνα παηλ τζχνθσ και κοινωνικϊν αγϊνων τθσ αντίςταςθσ, αφοφ ο εμπνευςτισ αφζκθκε ςε 

επιρροζσ απελευκζρωςθσ από τισ καταπιεςτικζσ ςυνκικεσ τθσ Βραηιλίασ, ςε 

απελευκερωτικζσ μορφζσ κεάτρου και τζχνθσ, όπωσ το agit-prop με πολιτικά επιηθτοφμενα, 

κακϊσ και ςε πειραματιςμοφσ του κινιματοσ Data. Θ τελικι εικόνα από το παηλ των 

επιρροϊν αποτυπϊνει τθν υπζρβαςθ τθσ ανιςότθτασ και τθσ καταπίεςθσ μζςα από 

πρωτοποριακζσ κεατρικζσ τεχνικζσ, όπου ο αποδζκτθσ τθσ τζχνθσ αποτελεί Υποκείμενο και 

Δράςτθ των ανατροπϊν. 

 

Μια εκδοχι του Θεάτρου του Καταπιεςμζνου είναι και το Θζατρο Φόρουμ όπου τα βαςικά 

του χαρακτθριςτικά είναι το αλλθλεπιδραςτικό ςτοιχείο και θ ανατροπι των ςυμβάςεων. 

Πιο ειδικά, ςτθν κακαρά κεατρικι πράξθ θ ομάδα των θκοποιϊν αποτελείται από τον 

πρωταγωνιςτι, όπου είναι καταπιεηόμενοσ, ενϊ οι υπόλοιποι θκοποιοί είναι οι 

ανταγωνιςτζσ του, οι οποίοι τον ςτοχοποιοφν εντείνοντασ το πρόβλθμα που βιϊνει ϊςτε να 

μζνει άλυτο. Τα καταπιεςτικά διλιμματα του Καταπιεςμζνου Πρωταγωνιςτι προζρχονται 

από επίκαιρα κοινωνικά προβλιματα. Θ ανατροπι-απελευκζρωςθ δεν αποτελεί μόνο 

κακαρτικόσ ςτόχοσ, αλλά αφορά και τθν οντολογία των κεατρικϊν ςυμβάςεων, όπωσ θ 

κατάργθςθ τθσ αυλαίασ και τθσ ςκθνισ και το δικαίωμα ςτον κεατι να παρεμβαίνει ςτθν 

εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ υποδεικνφοντασ ςτον Πρωταγωνιςτι πϊσ να αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμά του. Επιπλζον, ο κεατισ ζχει τθ δυνατότθτα να «καταργιςει» τον πρωταγωνιςτι 
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αναλαμβάνοντασ ο ίδιοσ κεατρικι δράςθ εκδθλϊνοντασ τθν αντιςταςιακι του ορμι για το 

μεταςχθματιςμό των διλθμματικϊν αδιεξόδων (Boal, 2008). 

 

Θ χριςθ κεατρικϊν τεχνικϊν, ςτο ςχολείο, δεν οφείλει να αποτελεί απλϊσ ςυγκροτθςιακό 

ςτοιχείο τθσ κεατρικισ παιδείασ ι ωσ ζνα ςυςτατικό τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ που 

προκφπτει από μια ειδικι επαφι με τισ τζχνεσ αλλά είναι αναγκαίο να αποτελεί ζνα 

ευρφτερο παιδαγωγικό εργαλείο για τθ μάκθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

κοινωνικισ φφςθσ. Στο ςχολικό χϊρο, ζςτω και ςτο εφροσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, το Θζατρο 

Φόρουμ μπορεί να αναδιοργανϊςει τισ χωροταξικζσ ςυνκικεσ, τισ μακθτικζσ ςχζςεισ και τισ 

αντιλιψεισ και για τθν περίπτωςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ειδικότερα, με αφορμι ζνα 

πραγματικό γεγονόσ εκφοβιςμοφ, μια εμπειρία των ίδιων των παιδιϊν, ζνα λογοτεχνικό 

απόςπαςμα, ζνα ολόκλθρο λογοτεχνικό ανάγνωςμα με μυκοπλαςτικό πυρινα το ςχολικό 

εκφοβιςμό, είναι δυνατό να δθμιουργθκεί ζνα προςομοιωμζνο περιβάλλον των ςυνκθκϊν 

του εκφοβιςμοφ όπου τα παιδιά μποροφν να το βιϊςουν ςυμβολικά και να το 

διαχειριςτοφν με αςφάλεια. 

 

Φςτερα από χωρικζσ διευκετιςεισ για τθ δθμιουργία κεατρικισ ατμόςφαιρασ, όπου θ 

διαμορφωμζνθ «κεατρικι ςκθνι» με τθν  «αυλαία» δεν ζχει τθν απόςταςθ του κλαςικοφ 

κεάτρου, ζνασ μακθτισ-πρωταγωνιςτισ  παρουςιάηει  τισ εκφοβιςτικζσ πιζςεισ που δζχεται 

από τουσ ανταγωνιςτζσ-θκοποιοφσ, κακϊσ και τισ δυςκολίεσ για να αποκαλφψει το 

πρόβλθμα για να αναηθτιςει βοικεια. Ο μακθτισ-κοινό κακϊσ παρατθρεί τα κεατρικά 

γεγονότα, γίνεται ςυμμζτοχοσ και βιϊνει τθν ζνταςθ των ςυνκθκϊν και των διλθμμάτων. 

Επιπλζον, του δίνεται θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ να διακόψει τθ κεατρικι εξζλιξθ 

προτείνοντασ εναλλακτικζσ λφςεισ ςτο πρόβλθμα του πρωταγωνιςτι, δθλαδι ο μακθτισ-

κοινό δοκιμάηει τθ δυναμικι τθσ πρόταςισ του και ίςωσ ζμμεςα τισ δικζσ του αντοχζσ ωσ 

προϊόν αναμνιςεων από περιςτατικά ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 

Από τθν άλλθ ο Καταπιεςμζνοσ-Πρωταγωνιςτισ πειραματίηεται από τθ δραςτικι 

«υπόδειξθ» του ςυμπαραςτάτθ κεατι, όμωσ με επιμονι ςτθν τακτικι του να δϊςει νζεσ 

εκδοχζσ του αδιεξόδου που βιϊνει. Σθμειϊνεται ότι αυτι θ τακτικι και θ «υποκριτικι» 

ςτάςθ, από μζρουσ του Πρωταγωνιςτι, δεν αποςκοπεί να λειτουργιςει ακυρωτικά τθσ 

δυναμικισ του κεατι, αλλά να τθν ανανεϊςει. Συγκεκριμζνα, ο μακθτισ-κοινό 

ςυνειδθτοποιεί τισ νζεσ διαςτάςεισ του αδιεξόδου προτείνοντασ νζεσ λφςεισ ςε ζνα 

αναδυόμενο διάλογο με τον ιρωα, που πλζον αποτελεί εικόνα του εαυτοφ του και μια 

ηωντανι επικοινωνία με το ίδιο το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 

Μια ςθμαντικι ςτιγμι απελευκζρωςθσ του κεατι-μακθτι είναι θ απαίτθςθ να 

αντικαταςτιςει τον κεντρικό θκοποιό, να γίνει ο ίδιοσ Πρωταγωνιςτισ, να ηωντανζψει μια 

δικι του εμπειρία, να πειραματιςτεί, να διαμορφϊςει το δικό του ςενάριο, να δεχκεί από 

το υπόλοιπο ςϊμα των κεατϊν-ςυμμακθτϊν τθν κριτικι ςτθν εφικτότθτα τθσ δικισ του 

λφςθσ. Θ δε τελευταία κριτικι επικοινωνία δεν αποτελεί μόνο μια προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου, αλλά και μια επικοινωνιακι δράςθ, δθλαδι μία 

ςυνδιαλλαγι ςε ζνα από κοινοφ δομθμζνο κοινωνικό-ςυναιςκθματικό πλαίςιο, 

διαφορετικό από εκείνο τθσ τυπικισ επικοινωνίασ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Οι ενζργειεσ του 

μακθτι να γίνει ςυμμζτοχοσ και να αντεπεξζρκει ςτο πρόβλθμα του Πρωταγωνιςτι, κφμα 
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εκφοβιςμοφ εν προκειμζνω, μπορεί να αποτυπωκοφν ςτθν επινοθμζνθ λζξθ, από τον Boal, 

spector, spect (κεατισ) και actor (θκοποιόσ). Μια ζννοια που αναδεικνφει τθν μετατροπι 

από υποταχτικό κεατι των φαινομζνων τθσ ηωισ, ι τθσ κεατρικισ ςκθνισ, ςε ιρωα 

πραγματικϊν αλλαγϊν (Boal, 2002). 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςε ζνα πλαίςιο αυτοδιαχειριηόμενθσ ελευκερίασ οι αυτοςχεδιαςμοί και 

το ανοικτό ςενάριο αποτελοφν βαςικι αντίςταςθ ςε ζνα τεχνθτό πλαίςιο δράςθσ και 

ελεφκερθσ μάκθςθσ. Θ παραπάνω περιγραφι δεν ανζδειξε πϊσ ςκιαγραφείται το κοινωνικό 

πλαίςιο που προκαλεί το φαινόμενο, ωςτόςο, θ κακοριςτικι ιδιοτυπία του Θεάτρου 

Φόρουμ να εκλαμβάνει τα προβλιματα και τα διλιμματα ωσ κοινωνικά, κακϊσ και οι μθ 

κατευκυνόμενεσ τεχνικζσ, όπωσ το ανοικτό ςενάριο και θ ελεφκερθ παρζμβαςθ ςτθ δράςθ 

του ιρωα, αποτελοφν ζνα πρϊτο ηθτοφμενο, ςυμπλθρωματικό ςτα προγράμματα 

ψυχολογικισ παρζμβαςθσ και επιτρζπουν, ενδεχομζνωσ, να διερευνθκεί ςε μια προοπτικι 

και το κοινωνικό ςυγκείμενο.  

  

Αντί επιλόγου… 

 

Ωσ καταλθκτικό ςθμείωμα αναφζρονται οριςμζνεσ αυτοκριτικζσ επιςθμάνςεισ, ϊςτε ςτθν 

περίπτωςθ μιασ αναςτοχαςτικισ ανάγνωςθσ τα νοιματα να φωτιςτοφν με νζεσ προοπτικζσ. 

 

Πρϊτον, θ πρόταςθ με τισ ανοικτζσ κεατρικζσ τεχνικζσ δεν αποτελεί ζνα πλιρεσ πρόγραμμα 

ςυναιςκθματικισ προςζγγιςθσ, όπωσ για παράδειγμα μπορεί να προτακεί από ςχολικό 

ψυχολόγο. Επιπλζον δεν αποτελεί ςυνολικό πρόγραμμα όπωσ οι κεατροπαιδαγωγικζσ 

προτάςεισ από το Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, που προτείνονται και 

εφαρμόηονται ςτα ςχολεία οργανωμζνα βιωματικά εργαςτιρια με τισ αντίςτοιχεσ κεατρικζσ 

τεχνικζσ (Γκόβασ & Ηϊνιου, 2010). 

 

Δεφτερον, το κζατρο του Καταπιεςμζνου ζχει φανερά πολιτικι ταυτότθτα και 

διαφοροποιείται από τθν Κάκαρςθ του κλαςικοφ κεάτρου. Θ πρόταςθ του Boal  επιδιϊκει 

τθν κοινωνικι ανάπλαςθ και τθν ανατροπι των αςφμμετρων ςχζςεων εξουςίασ, δθλαδι 

πρόκειται για μια πολιτικι λφςθ και μια αντίςτοιχθ ανακοφφιςθ. Κςωσ να αναδφεται μια 

ςφγκρουςθ των εννοιϊν «πολιτικι Κάκαρςθ» και «ψυχολογικι Κάκαρςθ», όμωσ θ κάκαρςθ, 

ανεξάρτθτα των όψεϊν τθσ, είναι προςωπικι και πραγματικι, όχι ςτο τζλοσ του κεατρικοφ 

δρϊμενου, αλλά ωσ επιμφκιο τθσ πραγματικισ ηωισ και τθσ μετουςιωμζνθσ δράςθσ. 

 

Τρίτον, αναηθτϊντασ το παιδαγωγικό όφελοσ, δίνεται θ ευκαιρία να δομθκεί μια κουλτοφρα 

απελευκερωτικισ παιδαγωγικισ από κοινοφ με τα παιδιά. Θ απελευκερωτικι κουλτοφρα 

προςφζρει τθν ευκαιρία ςτουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ να μεταςχθματίςουν το νόθμα τθσ 

μάκθςθσ και τθσ κοινωνικισ εμπειρίασ με βάςθ τα δικά τουσ ψυχικά και κοινωνικά 

απαιτοφμενα και όχι όπωσ αυτά ειςάγονται απρόςωπα από ψυχρά προγράμματα ςπουδϊν, 

όπου ο μακθτισ αποτελεί μάλλον μια ιδεοτυπικι εικόνα (Shor & Freire, 2011). 

 

Τζταρτον, ωσ  ψυχο-διδακτικό εργαλείο ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ. Μια 

εμπειρία που πλζον είναι βιωμζνθ εφόςον ςτθρίηεται ςτθ ςυνειδθτοποιθμζνθ δράςθ, ςτθν 

αναςτοχαςτικότθτα, όπωσ προοιωνίςτθκε από τον Dewey, όπου θ γνϊςθ δεν αποτελεί 
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ταυτολογία τθσ εμπειρίασ αλλά μια διάςταςι τθσ. Πυρινασ αυτισ τθσ βιωμζνθσ εμπειρίασ 

είναι θ ςυν-κίνθςθ (Μπακιρτηισ, 2005) όπου αναδιπλϊνεται για να φτάςει ςτα όρια τθσ 

ψυχικισ ελευκερίασ και το Παιδί να αντικρίςει τουσ φόβουσ του, ϊςτε μζςα από τθ 

ςυγκεκριμζνθ ψυχοπαιδαγωγικι προοπτικι να κακοδθγθκεί, με μθ κατευκυνόμενο τρόπο, 

ςτθν ανατροπι τουσ ςτο κοινωνικό πεδίο.  
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