
 

 

  
 

ΘΕΑΤΡΟ «FORUM» 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής νοημοσύνης μέσα από καταστάσεις που 

παρουσιάζονται και σκηνοθετούνται ως θεατρικό έργο, ώστε να κατανοηθούν αληθινά 

προσωπικά ή/και κοινωνικά ζητήματα.  

Με το εργαλείο αυτό ενισχύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες και αξιοποιούνται οι υποθετικοί 

ρόλοι του καταπιεσμένου/καταπιεστή προκειμένου να διευκολυνθεί μια θεμιτή αλλαγή της 

συμπεριφοράς των ατόμων/νέων επιχειρηματιών στην καθημερινότητα. 

Οι νέοι επιχειρηματίες εμπλέκονται σε διάφορες καταστάσεις και δοκιμάζουν διάφορες 

εκδοχές και λύσεις για να αντιμετωπίσουν μια συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση ή 

σχέση, αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτό την Κοινωνική Νοημοσύνη τους. 

 

Συμβουλές: Μέγεθος ομάδας 10 - 30 συμμετέχοντες, 1 ώρα, ανοιχτός χώρος με τραπέζια και 

καρέκλες που μπορούν να φιλοξενήσουν αρκετά άτομα. 

 

Οδηγίες 

Κατά την έναρξη απαιτούνται οι ακόλουθες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες: 

• Καταμερισμός ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων, ορίζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο του 

“Καταπιεστή”, του “Καταπιεσμένου” και του “Τζόκερ” 

• Επιλογή θέματος/προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

• Δημιουργία μιας παράστασης όπου το πρόβλημα της καταπίεσης και των διακρίσεων 

παρουσιάζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο 

• Πρόβα, βελτίωση και ανάπτυξη χαρακτήρων. 

Ο Τζόκερ είναι ο χαρακτήρας που εξηγεί τους κανόνες και καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στη 

δραστηριότητα, κατά συνέπεια είναι εκείνος που θα κάνει την εισαγωγή σε αυτή.      

Μόλις καθοριστεί το θέμα και έχει γίνει η κατανομή των ρόλων, ο Τζόκερ μεσολαβεί μεταξύ 

των πρωταγωνιστών στη σκηνή (του Καταπιεστή και του Καταπιεσμένου) και του κοινού (των 

υπόλοιπων συμμετεχόντων). Ο Τζόκερ πρέπει να παρακινεί το κοινό να συμμετέχει στις σκηνές 

που εκτυλίσσονται, θέτοντας σχετικές ερωτήσεις για το πρόβλημα και ανοίγοντας τη συζήτηση. 

Αυτή είναι η στιγμή όπου το κοινό ενθαρρύνεται να προτείνει μια οποιαδήποτε λύση, αρκεί να 

είναι πρόθυμο να την πραγματοποιήσει επί σκηνής, δουλεύοντας υποκριτικά και 

καθοδηγώντας σκηνοθετικά τους ηθοποιούς. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ  



 

 

 

Μόλις καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι καταπιεσμένοι ηθοποιοί δεν κατάφεραν να 

ανταπεξέλθουν στην καταπιεστική αυτή κατάσταση, αρχίζουν να εκτελούν ξανά την σκηνή. Ανά 

πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια που εκτυλίσσεται η παράσταση, οποιοσδήποτε από το κοινό 

μπορεί να πει "σταμάτα!" και να αναλάβει το ρόλο ενός ηθοποιού που αντιπροσωπεύει ένα 

καταπιεσμένο άτομο. Ο ρόλος του Καταπιεστή δεν μπορεί να αλλάξει γιατί αυτό θα 

αποτελούσε μια "λύση εξ ουρανού". 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες κατανοούν και βιώνουν τις προκλήσεις της 

λύσης που έχουν προτείνει. Το κοινό ενθαρρύνεται όχι μόνο να φανταστεί μια αλλαγή, αλλά 

και να την εφαρμόσει, να αναστοχαστεί συλλογικά τις προτάσεις που προέκυψαν και να 

ενδυναμωθεί ώστε να αναλάβει κοινωνική δράση. 

 

 

Αναστοχασμός στη μαθησιακή κοινότητα: Η ουσία αυτής της δραστηριότητας δεν είναι να 

υποδείξει τη σωστή λύση, αλλά να ανακαλύψει όλες τις πιθανές λύσεις οι οποίες μπορούν και 

να αμφισβητηθούν περαιτέρω. Οι παρατηρητές μαθαίνουν περισσότερα μέσα από την 

παράσταση, που αν και φανταστική, αποτελεί μια προσομοίωση καλλιτεχνικής πρακτικής της 

πραγματικότητας. Όταν στην πραγματικότητα βρεθούν οι ίδιοι σε μια κατάσταση παρόμοια με 

αυτή που δοκιμάστηκε στο θέατρο, στους ανθρώπους ξυπνά η ανάγκη να δρουν προληπτικά, 

καθώς αισθάνονται καλύτερα προετοιμασμένοι και έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση κατά 

την επίλυση μιας σύγκρουσης ή ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 

 

 

Συμβουλές για τους συντονιστές 

• Επιλέξτε ένα θέμα που παρουσιάζει ευδιάκριτα ένα πρόβλημα καταπίεσης/διάκρισης, 

το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί στη σύντομη αυτή παράσταση. 

• Επιλέξτε προσεκτικά τον Τζόκερ, καθώς ο συμμετέχων που θα παίξει το ρόλο του 

Τζόκερ είναι στην ουσία ο συντονιστής της δραστηριότητας, που πρέπει να είναι 

ουδέτερος, αλλά ταυτόχρονα και ενεργός καθ’ όλη τη διαδικασία. Ο Τζόκερ είναι ένας 

σημαντικός ρόλος: πρέπει να είναι έτοιμος να παρακινήσει το κοινό να συμμετάσχει 

στις σκηνές, να κάνει ερωτήσεις και να ενθαρρύνει τη συζήτηση. 

• Να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τον κύριο στόχο: ο στόχος δεν αφορά τον εντοπισμό 

μιας ιδανικής λύσης αλλά την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων εκδοχών 

δράσης για έναν συγκεκριμένο ρόλο, και εν τέλει την κατανόηση της δυναμικής της 

καταπίεσης και την ανάπτυξη της κοινωνικής νοημοσύνης. 


