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Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
EU BULLY (JUST/2013/DAP/AG/5364). Στόχος του είναι, να υποστηρίξει και να
συμπληρώσει την εκπαίδευση των καθηγητών πάνω στο εκπαιδευτικό δράμα και
να προωθήσει την χρήση αυτού, ως εργαλείο καταπολέμησης του bullying μέσα στα
σχολεία και έξω από αυτά. Το πρόγραμμα επιχειρεί να κάνει την διαφορά έχοντας
ως στόχο τα ακόλουθα:
- Καλύτερα εκπαιδευμένους καθηγητές και υποστηρικτικό προσωπικό για την
αντιμετώπιση του bullying σε όλες του τις μορφές
- Καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζει
τους νέους ανθρώπους και τους γονείς και κηδεμόνες τους, την οικογένεια και τους
φίλους για την αντιμετώπιση του bullying
- Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση στην χρήση δραματουργικών τεχνικών εντός
σχολείου αλλά και εκτός τάξης για την δημιουργία ασφαλών χώρων που θα
επιτρέψουν την ελεύθερη συζήτηση σχετικά με το bullying και άλλα δύσκολα στην
καταπολέμηση τους ζητήματα
- Να ενισχύσει την λογική ότι η έννοια «τάξη» μπορεί να διαφέρει από την
παραδοσιακή έννοια της τάξης που βρίσκεται σε ένα φυσικό κτίριο ενός σχολείου
(πχ. Ένα θεατρικό περιβάλλον μπορεί να προσφέρει ανεπίσημες μαθησιακές
ευκαιρίες).
- Να βελτιώσει το περιεχόμενο των προγραμμάτων αντιμετώπισης του bullying
που προσφέρονται σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω της
υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε όλο το σχολικό πρόγραμμα
- Να δώσει έμφαση και να καταγράψει την αυξανόμενη τάση του cyber bullying
- Να μειώσει την ανισότητα στον τομέα της γνώσης, δεξιοτήτων και κατανόησης
μεταξύ των χωρών του προγράμματος όσον αφορά το bullying και των επιπτώσεων
του.
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Το bullying έχει μια καταπιεστική ισχύ που επηρεάζει τις ζωές πολλών νέων ανθρώπων
και ενηλίκων και μπορεί να επιφέρει καταστροφικές ψυχολογικές και σωματικές
επιπτώσεις για το θύμα, τον παριστάμενο, καθώς και για τον ίδιο τον bully. Με την
ραγδαία εξέλιξη των online τεχνολογιών, οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια εν
δυνάμει 24ωρη εισβολή και απειλή από άγνωστες και μη επιθυμητές επικοινωνίες.
Αυτή η σκοτεινή πτυχή του διαδικτύου μπορεί εύκολα να παραμείνει κρυφή από
έμπιστους φίλους ή ενήλικες, και χωρίς κάποιο ξέσπασμα συναισθημάτων, μπορεί
να οδηγήσει σε αίσθημα εγκλωβισμού, ή ακόμα χειρότερα, σε καταστροφικές
αποφάσεις αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένου του αυτοτραυματισμού και της
αυτοκτονίας.
Το πρόγραμμα EUBULLY δίνει φωνή σε όλους όσους έχουν επηρεαστεί από
περιστατικά bullying, που σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να μην είχαν την
δυνατότητα να το κάνουν. Τους δίνει την δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες
τους και να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να ξεπεράσουν ένα περιστατικό. Το
δράμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πολύ ισχυρή μέθοδος που μπορεί να
αναδείξει τις συναισθηματικές συνέπειες του εκφοβισμού και να ενισχύσει τους
ανθρώπους που το χρησιμοποιούν για να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες μέσω
της ασφαλείας μιας φανταστικής ιστορίας. Το EUBULLY επιχειρεί να θέσει την χρήση
του δράματος ως παράδειγμα σε τυπικές και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης, και
να το αναδείξει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για σχολεία και οργανώσεις νέων για
την αντιμετώπιση του bullying σε όλο το σχολείο, και όχι εστιάζοντας μονάχα στα
θύματα και τους θύτες. Κατά το 2015, ο οργανισμός InSite Drama, ένας θεατρικός
εκπαιδευτικός οργανισμός, παρέδωσε σεμινάρια σε δάσκαλους και εργαζόμενους
στήριξης νέων στην Ελλάδα, την Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία,
εισάγοντας τους στην εφαρμογή δραματουργικών στην εκπαίδευση, όπως τις
εμπνεύστηκε ο θεωρητικός Edward Bond. Αυτός ο οδηγός λειτουργεί υποστηρικτικά
στην εκπαίδευση δασκάλων με λίγη ή καθόλου εμπειρία πάνω στο εκπαιδευτικό
δράμα, προκειμένου να τους ενισχύσει να εφαρμόσουν στην πράξη αυτές τις
μεθόδους με τους μαθητές τους, καθιστώντας το δράμα ως ένα αποτελεσματικό
εργαλείο καταπολέμησης του bullying.
Το EUBULLY προσφέρει μια μεικτή προσέγγιση – δημιουργία καινοτομίας στον
εικονικό κόσμο μαζί με μεταφορά και εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών χρησης
εκπαιδευτικού δράματος στον φυσικό χώρο. Και τα δύο στοχεύουν στην δημιουργία
ασφαλών περιβάλλοντων που θα ενισχύουν την ανοιχτή αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού. Πολλές πρωτοβουλίες εναντίον του εκφοβισμού, τις υιοθετεί το
πρόγραμμα μας, βασίζονται στην υπόθεση ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα
συστημικό πρόβλημα, και κατά συνέπεια η παρέμβαση θα πρέπει να απευθύνεται
σε ολόκληρο το σχολείο και όχι μόνο μεμονωμένα σε θύτες και θύματα (Smith,
Schneider, Smith, & Ananiadou, 2004, p. 548). Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης
στους νέους ανθρώπους μέσω δύο εφαρμογών κινητού, ενός ερευνητικού και ενός
κουίζ.
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Το εκπαιδευτικό δράμα δίνει την δυνατότητα της πλαισιωμένης μάθησης.
Προβλήματα, θέματα και γεγονότα μπορούν να ιδωθούν μέσω μιας συγκεκριμένης
κατάστασης και από την οπτική γωνία των ανθρώπων που επηρεάζονται από
αυτό. Το δράμα βοηθά στην εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων
προβλημάτων ή σεναρίων.
Η καταπολέμηση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως είναι το bullying, συχνά είναι
μια εργασία συναισθηματικά και πνευματικά απαιτητική. Το δράμα μπορεί να
ενεργοποιήσει τις προσωπικές μας εμπειρίες και συμπεριφορές. Αυτή η διεργασία,
ανοίγει την δυνατότητα για βαθύτερη κατανόηση και γνώση των κοινωνιών μας, των
εαυτών μας και πως αλληλεπιδρούμε πάνω σε αυτή.
Μέσω του δράματος, εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες
και προοπτικές και σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο. Χτίζουμε ένα πλασματικό
αλλά λεπτομερές περιεχόμενο. Χτίζουμε μια ιστορία, δημιουργώντας συγκεκριμένες
καταστάσεις, που σχηματοποιούνται από την φαντασία και τις εμπειρίες της ομάδας
με την οποία δουλεύουμε. Από την μια πλευρά λοιπόν, η πλασματική ιστορία βοηθά
τους συμμετέχοντες να διατηρήσουν μια απόσταση ασφαλείας από τα γεγονότα.
Από την άλλη, μια ιστορία ενισχύει την προσωπική εμπλοκή. Το δράμα συμβαίνει
στο κεφάλι μας, ενεργοποιώντας την φαντασία μας.

Στο δράμα, αλλάζουμε συχνά τον τρόπο εργασίας και τις οπτικές γωνίες:
- Μπορούμε να εργαστούμε σε μεγάλες ομάδες/μικρές ομάδες/ζευγάρια/ατομικά
- Μπορούμε να δούμε/ακούσουμε/συζητήσουμε/δημιουργήσουμε στατικές
εικόνες/αυτοσχεδιάσουμε/σκηνοθετήσουμε
- Μπορούμε μα δουλέψουμε με την τοποθεσία/ με έναν χαρακτήρα/ με ένα
πρόβλημα/ με την ιστορία
- Μπορούμε να χτίσουμε μια ιστορία/ να ακούσουμε την αφήγηση της
- Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οπτική γωνία ενός bully/του συνεργού/ του
παριστάμενου/ του θύματος/ του δασκάλου/ του γονέα
- Μπορούμε να φτιάξουμε μια πλασματική ιστορία καθώς και να
χρησιμοποιήσουμε προσωπικά μας βιώματα και αναμνήσεις
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Τα παρακάτω βήματα παρέχουν ένα σύντομο περίγραμμα για το πώς μπορείτε
να οργανώστε και να δομήστε ένα μάθημα που περιλαμβάνει την χρήση του
εκπαιδευτικού δράματος με οποιαδήποτε ομάδα.
ΒΗΜΑ 1: Θέτοντας τους στόχους
Θα πρέπει πρώτα να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
• Με ποιον εργάζομαι; (ηλικία, μέγεθος της ομάδας, ωριμότητα της ομάδας,
εξοικείωση με το δράμα, οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά, πχ ειδικές ανάγκες)
• Τι ενδιαφέρει εμένα; Ποιος είναι ο στόχος της δραματικής διαδικασίας;
• Τι ενδιαφέρει την ομάδα; Ποιος είναι ο στόχος που έχω θέσει σε σχέση με τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν;
ΒΗΜΑ 2: Στήνοντας μια κατάσταση
Σκεφτείτε τα παρακάτω κριτήρια για την σκηνή σας:
• Τόπος
• Ώρα
• Ρόλοι
• Ποιους υποδυόμαστε;
• Ποια είναι η απόσταση του πλαισίου;
• Σκεφτείτε τα ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν μέσα στην ιστορία
• Πιθανές εντάσεις
• Η σχέση με τα πιθανά προβλήματα στην πραγματική ζωή
ΒΗΜΑ 3: Σχεδιάζοντας τα βήματα για το στήσιμο μιας κατάστασης, της
εμβάθυνσης και της αντανάκλασης σε αυτή- πως οι συμμετέχοντες μπορούν να
στήσουν αυτή την κατάσταση και πως μπορείτε εσείς να διευκολύνετε την συζήτηση
και τον προβληματισμό πάνω στο σενάριο που έχουνε δημιουργήσει;
ΒΗΜΑ 4: Σχεδιάζοντας τους ρόλους και τις ερωτήσεις του συντονιστή- αποφασίστε
ποιους ρόλους θα πάρει ο συντονιστής (πχ, θύμα, bully, διευθυντής) και τι ερωτήσεις
πρέπει να γίνουν κατά την διάρκεια των συζητήσεων για να προκύψει αποτέλεσμα.
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Αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσει σε βάθος τα στάδια ενός μαθήματος δράματος και το
είδος δραστηριοτήτων και τεχνικών που πρέπει να περιλαμβάνει το καθένα.

A. Προσδιορίστε το Κεντρικό σας θέμα: κατανόηση των επιπτώσεων του
bullying και της ευθύνης των διαφόρων παραγόντων σε αυτό.
B. Προσδιορίστε τους στόχους του μαθήματός σας:

(*) Οι συμμετέχοντες στο
σεμινάριο μπορούν ελεύθερα να
χρησιμοποιήσουν αυτή την δομή
ή στοιχεία της δομής αυτής όταν
εργάζονται με νέους ανθρώπους
και παιδιά. Η χρήση αυτή της
δομής στην ανώτατη εκπαίδευση,
στην εκπαίδευση ενηλίκων η σε
άλλα τρίτα μέρη ή για την έκδοση
μέρους ή σύνολο της θα πρέπει να
έχει την έγγραφη έγκριση από τον
οργανισμό InSite Drama.

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξετάσουν το πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές
γωνίες, και να σκεφτούν σχετικά με την ευθύνη των διαφόρων παραγόντων στο bullying.
• Αυτοί που έχουν βιώσει το bullying από μια οπτική, (bully/ συνεργός/
παριστάμενος/θύμα) θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε
έναν διαφορετικό ρόλο.
• Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν την οπτική γωνία των
ενηλίκων (γονείς/καθηγητές).
• Τα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν συμβουλές και να
προσφέρουν αλληλεγγύη με έμμεσο τρόπο στα θύματα του bullying.
Όλα αυτά μπορούν να συμβούν στα πλαίσια μιας πλασματικής κατάστασης μέσω
της ασφάλειας που προσφέρει ένας ρόλος ή ένας χαρακτήρας.

Υλικά που χρειάζονται: χαρτιά, μαρκαδόροι, post-it, κολλητική ταινία, σχολική
τσάντα.
Χώρος που χρειάζεται: ένας χώρος σε μέγεθος τουλάχιστον τάξης, με καρέκλες και
τραπέζια που μπορούν να μετακινηθούν.
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Ομαδικό παιχνίδι για ζέσταμα.

Ορίζοντας τον χώρο.
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Γ. Η δομή του δραματικού μέρους
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1. Η Εισαγωγή γίνεται από τον συντονιστή. Σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά
που συναντάει την ομάδα, συστήνει τον εαυτό του και προτρέπει τα μέλη της ομάδας
να κάνουν το ίδιο. «Σας έφερα μια ιστορία που μπορούμε να δούμε όλοι μαζί».
2. Παιχνίδι ζεστάματος: για να μάθουν οι συμμετέχοντες τα ονόματα των άλλων/
να ενεργοποιηθούν/να ενισχύσουν την συγκέντρωση της ομάδας και να την
προετοιμάσουν για την συνέχεια . Η χρήση του παιχνιδιού αυτού εξαρτάται από τις
ανάγκες της ομάδας (προαιρετικό στοιχείο της δομής).
3. Συζήτηση: Τι μπορεί να κάνει την διαφορά στο πως ένα νέο άτομο αισθάνεται
στο σχολείο;
ΚΟΙΝΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
4. Ορίζοντας τον χώρο: μια στάση λεωφορείου κοντά στην Θεσσαλονίκη. Η στάση
του λεωφορείου ορίζεται μέσω της χρήσης τριών καρεκλών από τον συντονιστή. Το
περιβάλλον του χώρου περιγράφεται μέσω της συμμετοχής της ομάδας. Τι μπορούν
να δουν, ποια είναι η αίσθηση του χώρου, ποιες είναι οι μυρωδιές, κλπ. Οι καρέκλες
έχουν κολλητικές ταινίες πάνω τους. Καλούμε τους συμμετέχοντες να γράψουν/
ζωγραφίσουν σε αυτές τα γκράφιτι που βρίσκονται στην στάση του λεωφορείου.
Στην συνέχεια, το περιεχόμενο των γκράφιτι συζητιέται με την υπόλοιπη ομάδα.

1. Εάν υπάρχει κάποιος Πέτρος
στην ομάδα, το όνομα που θα
δώσουμε στον χαρακτήρα μας, θα
πρέπει να είναι διαφορετικό!
2. Η ηλικία του αγοριού μπορεί να
είναι διαφορετική ανάλογα με την
ομάδα. Είναι σημαντικό πάντως να
υπάρχει ηλικιακή διαφορά μεταξύ
της ηλικίας των ατόμων της ομάδας
και της ηλικίας του Πέτρου.

5. Ο συντονιστής αφηγείται: αυτός/αυτή θα πάρει τον ρόλο του Πέτρου 1 , που είναι
11 ετών 2. Τον βλέπουμε μετά το τέλος της σχολικής ημέρας. Μια σύντομη σκηνή: ο
Πέτρος έρχεται τρέχοντας, σαν να θέλει να ξεφύγει από κάπου, και πετά την τσάντα
του στο πάτωμα. «Μαλάκες» ,λέει.. Διαβάζει το γκράφιτι, βγάζει ένα μαρκαδόρο και
γραφεί κάτι σε ένα από αυτά.
6. Συζήτηση: τι είδατε;
ΑΝΑΛΎΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΥ ΘΎΜΑΤΟΣ
7. Αφήγηση: ένας δάσκαλος από το σχολείο είδε τον Πέτρο να τρέχει μακριά,
αλλά δεν είδε τι προηγήθηκε. Ο δάσκαλος ακολουθεί τον Πέτρο στην στάση του
λεωφορείου. Αυτοσχεδιασμός: ένας από τους συμμετέχοντες μπορεί να παίξει
τον δάσκαλο. Ο συντονιστής παραμένει στον ρόλο του Πέτρου, ο οποίος δεν
αποκαλύπτει τι συνέβη και προσπαθεί να αποφύγει την συζήτηση, λέγοντας ότι όλα
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είναι καλά .
8. Συζήτηση: Τι κρατάει τον Πέτρο από το να μιλήσει; Ο συντονιστής τοποθετεί
κολλητική ταινία μεταξύ του σημείου που κάθισε ο δάσκαλος και του σημείου που
κάθισε ο Πέτρος και σημειώνει τη γνώμη των συμμετεχόντων για το τι σταματάει τον
Πέτρο από το να μιλήσει.
ΑΝΑΛΎΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΉ ΓΩΝΊΑ ΤΟΥ BULLY, ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΟΎ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΤΆΜΕΝΟΥ
9. Μια στατική εικόνα από όλη την ομάδα: Κάτι συνέβη στην πύλη του σχολείου.
Η εικόνα συντίθεται από την ομάδα και το σκηνικό είναι η αυλή του σχολείου.
Συζητούμε για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αλλά δεν καθορίζουμε τον ρόλο
των συμμετεχόντων. Το κατά πόσο το περιστατικό bullying είναι σωματικό ή λεκτικό
και η σοβαρότητα αυτού, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες 3.
Η εικόνα φτιάχνεται βήμα βήμα με την ενεργή συμμετοχή της ομάδας. Ο καθένας θα
πρέπει να τοποθετήσει τον εαυτό του στην εικόνα της σκηνής στην σχολική αυλή. Ο
συντονιστής παραμένει στον ρόλο του θύματος.
Παρακολούθηση της σκέψης: Ο συντονιστής γυρνάει γύρω από τους συμμετέχοντες
και ζητάει από αυτούς που αγγίζει στον ώμο να πουν κάτι ή να κάνουν μια
χειρονομία. Αυτοί μπορούν να πουν κάτι που θα έλεγε ή θα έκανε ο χαρακτήρας
τους στην περίσταση, ή κάποια σκέψη που έχει παραμείνει στο κεφάλι της.
10. Δημιουργώντας βάθος: ο bully, ο συνεργός και ο παριστάμενος επιλέγονται από
τον συντονιστή. Σε όλους δίδεται ένα φανταστικό όνομα. Συζητάμε τα ακόλουθα για
τις τρεις περιπτώσεις:
• Δράση- τι ακριβώς κάνει;
• Κίνητρο – γιατί το κάνει;
• Επένδυση- τι διακυβεύεται για αυτόν;
11. Δουλεύοντας σε ομάδες δημιουργώντας εικόνες ή σκηνές: οι τρεις ομάδες
αναλαμβάνουν να δουλέψουν πάνω σε ένα διαφορετικό ρόλο, είτε του bully, είτε
του συνεργού, είτε του παριστάμενου, και εξετάζουν το πρότυπο των πράξεων τους.
Που έμαθαν να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι εικόνες ή σκηνές μοιράζονται
με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ενώ συμβαίνει αυτό, ο συντονιστής συζητάει:
ποια είναι η γενικότερη στάση ζωής των χαρακτήρων – πως το δείχνουν αυτό μέσω
των πράξεων τους;
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3. Αυτή θα είναι η μοναδική
φορά που ένας συμμετέχοντας
θα κληθεί να παίξει τον ρόλο
του bully, σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις ο ρόλος του bully
και του θύματος παίζονται από
τον συντονιστή. Σε αυτή την
περίσταση ίσως είναι χρήσιμο να
ενισχύσετε το πλασματικό στοιχείο
της κατάστασης και το γεγονός ότι
όλοι βρίσκονται σε έναν ρόλο.
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Ο συντονιστής στο ρόλο του θύματος.
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Ο συντονιστής στο ρόλο του θύματος και ο συμμετέχων στο ρόλο του δασκάλου.
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ΑΝΑΛΎΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΉ ΓΩΝΊΑ ΤΩΝ ΓΟΝΈΩΝ
12. Αφήγηση: Ο Πέτρος γυρίζει σπίτι και κλειδώνεται στο δωμάτιο. Σύντομη
συζήτηση σχετικά με τον χώρο: Το δωμάτιο του Πέτρου στήνεται όπως περιγράφεται
από τους συμμετέχοντες Στατική εικόνα: Ο Πέτρος είναι στο δωμάτιο μόνος.
Ο Συντονιστής σκηνοθετείται από τους συμμετέχοντες.
13. Θέατρο Φόρουμ: στους συμμετέχοντες προφέρεται ο ρόλος του γονέα που
προσπαθεί να μιλήσει στον Πέτρο. Η σκηνή ξεκινά με τις πόρτες κλειστές και η
ερώτηση είναι πως ο γονέας θα μπορούσε να μπει. Ο Πέτρος λέει μόνο όσα θα ήταν
σκόπιμο να πει σε μια τέτοια κατάσταση. Ίσως θα μπορούσε να υπονοήσει ότι το
bullying λαμβάνει χώρα σε άλλους χώρους όπως πχ. το Ιντερνέτ.
ΑΝΑΛΎΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΤΩΝ ΔΑΣΚΆΛΩΝ
14. Συνάντηση δασκάλων: όλη η ομάδα είναι στο ρόλο του εκπαιδευτικού
προσωπικού του σχολείου. Ο συντονιστής έχει τον ρόλο του «δύστροπου»
διευθυντή. Κάποιοι γονείς έχουν εκφράσει παράπονα ότι υπάρχει πολύ επιθετική
συμπεριφορά ανάμεσα στους μαθητές. Ο διευθυντής δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα
να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αλλά ανησυχεί για την φήμη του σχολείου. Δεν
ξέρουμε ποιοι είναι οι θύτες αυτών των περιστατικών ή τι πραγματικά συμβαίνει,
γι αυτό θα ήταν χρήσιμο να μάθουμε περισσότερο γι αυτό και οι συμμετέχοντες
αποφασίζουν τον τρόπο
15. Αυτοσχεδιασμός σε ζευγάρια: Οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε ζευγάρια, ο ένας
έχει τον ρόλο του δασκάλου, και ο άλλος του μαθητή. Ο δάσκαλος προσπαθεί να
μάθει τι συνέβη ανάμεσα στους μαθητές. Ο μαθητής ήταν παρών στο περιστατικό
και μπορεί να αποφασίσει εάν ήταν παριστάμενος ή συνεργός (δεν μπορεί να πάρει
σε καμία περίπτωση τον ρόλο του θύματος ή του θύτη) και πόσες λεπτομέρειες
θέλει να αποκαλύψει. (Διατηρήστε μια ρεαλιστική προσέγγιση, πόσα θα μπορούσε
να αποκαλύψει ένας μαθητής σε έναν δάσκαλο;)
16. Συνάντηση δασκάλων: οι συμμετέχοντες που είχαν προηγουμένως τον ρόλο των
δασκάλων, σχηματίζουν έναν κύκλο μαζί με τον συντονιστή στο ρόλο του διευθυντή,
και αναφέρουν τι μάθανε και προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης. Οι συμμετέχοντες
που είχαν τον ρόλο των μαθητών προηγουμένως μπορούν να παρακολουθήσουν
την συζήτηση. Μπορούν στην συνέχεια να αναφέρουν τις εντυπώσεις του μετά το
τέλος της συνάντησης.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ Η ΘΈΣΗ ΕΝΌΣ ΑΤΌΜΟΥ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ BULLYING;
17. Συζήτηση σε μικρές ομάδες: τι μπορούν να κάνουν οι διάφοροι δρώντες για να
βελτιώσουν την κατάσταση του; Οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν ιδέες σχετικά με
το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν τα ακόλουθα άτομα:
• Οι συμμαθητές που ήταν παριστάμενοι
• δάσκαλοι
• γονείς
• θύμα
Οι ομάδες μοιράζονται τις ιδέες τους μεταξύ τους.
18. Συνολικός αυτοσχεδιασμός της ομάδας: Πιθανώς, κατά την διάρκεια της
παραπάνω συζήτησης, θα υπάρχουν προτάσεις για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν
οι παριστάμενοι σε σχέση με τον bully. Επιλέγουμε μια κατάσταση (τόπο, χώρο,
χρόνο) στην οποία θα μπορούσε να λάβει χώρα το παραπάνω και το δοκιμάζουμε
με έναν αυτοσχεδιασμό. Το θύμα δεν παρίσταται σε αυτήν την περίπτωση και τον
ρόλο του bully τον αναλαμβάνει ο συντονιστής. Η σκηνή θα πρέπει να στηθεί με
τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο bully ( ο συντονιστής σε ρόλο) να βρεθεί αντιμέτωπος
με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό θα βοηθήσει την ομάδα να στείλει έμμεσα το μήνυμα
στους bullies της πραγματικής ζωής της ομάδας (στοχεύοντας τον συντονιστή σε
ρόλο) , διατηρώντας όμως την απόσταση ασφαλείας που προσφέρουν οι ρόλοι που
υποδυόμαστε.
ΑΝΤΑΝΆΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ
19. Συζήτηση σχετικά με ζητήματα που ανέκυψαν από τον αυτοσχεδιασμό της
ομάδας. Σε αυτό το σημείο ενδεχομένως, θα μπορούσε να συζητηθεί η ευθύνη των
διαφορετικών ατόμων σε ένα περιστατικό bullying ή πως θα μπορούσαν αυτά τα
άτομα να είχαν ενεργήσει σε προηγούμενα στάδια του bullying .
20. Κλείσιμο της διαδικασίας: Ο καθένας μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο Πέτρο.
Αυτά θα γραφτούν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια και μπορούν να τοποθετηθούν στη
στάση του λεωφορείου.
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Αναλύοντας την κατασταση από την οπτική γωνία των γονέων.

24

EU BULLY : CHANGING CYBERBULLYING & BULLYING BEHAVIOUR

Συζήτηση σε μικρές ομάδες.

Κλείνοντας με ένα μήνυμα.
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INSITE DRAMA
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Το Insite ιδρύθηκε από δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς του εκπαιδευτικού
δράματος και της θεατρικής εκπαίδευσης. Το InSite ευελπιστεί να γίνει μια νέα
φωνή και καταλύτης στο τομέα του δράματος τόσο στην Ουγγαρία, όσο και διεθνώς.
Το όραμα του InSite είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών
προβλημάτων των καιρών μας μέσω του δράματος και να συμβάλλει στην αλλαγή
στην κατανόηση των ατόμων όσον αφορά τις αξίες και της στάση τους, προκειμένου
αυτοί να είναι σε θέση να ενεργήσουν υπεύθυνα για την κοινωνία και να γίνουν
ενεργοί φορείς της αλλαγής.
Το έργο του οργανισμού επηρεάζει παιδιά και νέους ανθρώπους με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο. Προκείμενου να επιτύχουμε μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο, εργαζόμαστε
επίσης με φορείς λήψεων αποφάσεων, κοινότητες και ιδρύματα ανωτάτης
εκπαίδευσης.
Το έργο του οργανισμού βασίζεται στο θέατρο στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό
δράμα, πρακτικές στις οποίες πρωτοστάτησε το Ηνωμένο Βασίλειο και η θεωρία
του Edward Bond, που δημιούργησε δυνατότητες βιωματικής προσέγγισης μέσω του
δράματος όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις πολιτισμικές
αξίες και τα στερεότυπα μέσω συγκεκριμένων καταστάσεων, και να δημιουργήσουν
ελεύθερα το δικό τους νόημα για τα γεγονότα και να σχηματίζουν τις δικές τους αξίες
όσον αφορά τα προβλήματα που εξετάζονται.
Το InSite είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παρακάτω
πεδία:
Εκπαίδευση πάνω στο εκπαιδευτικό δράμα για δασκάλους
• Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό δράμα- μια εισαγωγή στην θεωρία και την πρακτικήμε έμφαση στην πρακτική- καταδεικνύοντας τις απαραίτητες χρήσεις του δράματος
ως εργαλείο μάθησης για τους δασκάλους που εργάζονται στο θέατρο και το δράμα
ή σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
• Διαφορετικές προσεγγίσεις στο εκπαιδευτικό δράμα- υπογραμμίζοντας τις
διαφορές στις προσεγγίσεις στο εκπαιδευτικό δράμα (Heathcote, Bolton, Neelands,
O’Neill) μέσω της πρακτικής εξάσκησης.
• Το εκπαιδευτικό δράμα του Edward Bond – η δυνατότητες της χρήσης της
προσέγγισης του Edward Bond στο δράμα στην τάξη
Εκπαίδευση για επαγγελματίες του θεάτρου
• Εκπαιδευτικές πρακτικές που συνδέονται με παραστάσεις- εκπαίδευση για
ηθοποιούς και προσωπικό που εργάζεται με νέους ανθρώπους/ παιδιά.
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• Μάθημα για το Θέατρο στην εκπαίδευση- για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
σύνθετων προγραμμάτων για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και πλαίσια.
Εξειδικευμένες συμβουλές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαιδευτικού
δράματος και έρευνας
• Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων στο εκπαιδευτικό δράμα
και το θέατρο στην εκπαίδευση, και έχοντας μια σημαντική εμπειρία στην έρευνα
με διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και προσέγγισης, μπορούμε να βοηθήσουμε
στο σχεδιασμό νέων προγραμμάτων ή στην αξιολόγηση και στην τροποποίηση
υπαρχόντων προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας.
Προγράμματα εκπαιδευτικού δράματος ή παρεμβάσεων μέσω θεάτρου για
συγκεκριμένους σκοπούς σε προγράμματα
• Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε επεμβάσεις βασισμένες στο δράμα για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων που περιγράφονται στα προγράμματα. .
Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται.
Προσαρμόζουμε όλες μας τις εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες.
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Ádám Cziboly

Ádám Bethlenfalvy
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Η Action Synergy A.E. είναι μια εταιρία Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Έρευνας & Τεχνολογίας και εφαρμογών που βασίζονται στην εκπαίδευση και
την γνώση, η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών
τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σειρών
e-learning. Η Action Synergy A.E. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και το
συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Από την ίδρυση της το 1987 ο οργανισμός
έχει συμμετάσχει σε ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το COMETT, το PETRA,το SOCRATES, το LEONARDO DA
VINCI, το ΑΡΘΡΟ 6, το ADAPT, το TEMPUS, το PHARE, την Εξ’ Αποστάσεως Μάθηση.
Στους βασικούς τομείς εξειδίκευσης της Action Synergy συμπεριλαμβάνονται :η
ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών και οι πλατφόρμες e-learning, η ανάπτυξη
εκπαιδευτικών σειρών και εκπαιδευτικών ενοτήτων χρησιμοποιώντας καινοτόμες
μεθοδολογίες όπως το e-learning/ εξ’αποστάσεως μάθηση, η ανάλυση των
μαθησιακών αναγκών, η ανάπτυξη των επαγγελματικών προφίλ και οι λίστες
των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και
διακρατικό επίπεδο και η πραγματοποίηση ερευνών και μελετών.
www.action.gr
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E U B U L LY PA R T NE R S

Changing Cyberbullying and Bullying Behaviour
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Titan Partnership Ltd
contact: John Bridgman | e-mail: jpb@titan.org.uk | tel: 00 44 121 212 4567
St.George’s Community Hub | Great Hampton Row| Birmingham B19 3JG
West Midlands, England

Action Synergy S.A.
contact: Natassa Balasca | e-mail: euprograms@action.gr | tel: 00 30 2106822606
Patroklou 1 & Paradeisou | 15125, Marousi, Athens | Attiki | Greece

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente - CPIP
contact: Daiana Huber| e-mail: daiana.huber@cpip.ro| tel: +40 721 362 036
Vasile Carlova street | 300 315 | Timisoara| Romania

Spectacle Theatre Ltd
contact: Steve Davies| e-mail: steve.davis@spectacletheatre.co.uk | tel: 01443 430704
Coleg Y Cymoedd | Llwynypia | Tonypandy |CF40 2TQ| Wales

Bully 4u Ltd
contact: Jim Harding| e-mail: jim@bully4u.ie| tel: 353 085 8460600
28 Shanowen Road | Santry | Dublin 9 |Ireland
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Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΔΡΆΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΎ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΌ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
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