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Πεξίιεςε: Σν νινέλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γνληψλ, ςπρνζεξαπεπηψλ θαη άιισλ
εηδηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά γηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ,
αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπο αιιά θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, δίλεη ην έδαθνο ζην Φπρφδξακα λ’
αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηελ έθθξαζε, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηψλ, ψζηε
ηειηθά λα νδεγεζνχλ ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ε αιιαγή θαη
εμέιημε ησλ ελδφηεξσλ δνκψλ ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο.
χκθσλα κε ηελ ςπρνδξακαηηθή θηινζνθία, ην δεηνχκελν είλαη “πψο ζα ζρεηηζηψ θαιχηεξα κε ηνλ
άλζξσπν πνπ έρσ απέλαληη κνπ” θαη ελ πξνθεηκέλσ κε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε ζηφρν λα βειηησζεί ε
αηκφζθαηξα πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε. Παξαθάησ αλαπηχζζεηαη ε θηινζνθία κε ηελ νπνία δνπιεχνπκε, αιιά θαη
ηα εξγαιεία απηήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα θηηάμνπλ έλα αζθαιέο, ραξνχκελν θαη πγηέο πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ηφζν ηα παηδηά φζν θη
νη ίδηνη ζα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ απζνξκεηηζκνχ, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο.
Σν Φπρφδξακα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, απνηειεζκαηηθήο θαη
μεθάζαξεο επηθνηλσλίαο, πνπ νδεγεί ζην λα ζπλδένληαη θαιχηεξα νη εθπαηδεπηηθνί κε ηα παηδηά θαη
αληίζηξνθα. πκβάιιεη ζην λα έξζεη ν θαζέλαο ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπ, λα κέλεη αλνηρηφο ζ’ φ,ηη
θαηλνχξγην πξνθχπηεη, λα γίλεηαη πην δεθηηθφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θη έηζη λα κάζεη λα θηηάρλεη ζρέζεηο
απνδνρήο θη φρη απφξξηςεο. Απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη λα κεηψλεηαη ην αίζζεκα
καηαίσζεο ή/θαη εμνπζέλσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά θαη λα απμάλεηαη ε φξεμε γηα
δεκηνπξγία θαη δσή.
Λέμεηο θιεηδηά: ςπρφδξακα, παηδί, εθπαηδεπηηθφο, παηρλίδη ξφισλ, απζνξκεηηζκφο

1. Ση είλαη ην ςπρόδξακα: νη ξίδεο ηνπ
Δίλαη δχζθνιν λα παξνπζηάζεη θαλείο ζε ιέμεηο ην Φπρφδξακα πνπ είλαη θαηεμνρήλ
γιψζζα ζπλαηζζεκάησλ, βαζηψλ αγγηγκάησλ, έλα ηαμίδη απηνγλσζίαο, κηα βησκαηηθή,
δσληαλή δηαδηθαζία, κία νκαδηθή εκπεηξία απην-απνθάιπςεο. To Φπρφδξακα πξνέξρεηαη
απφ ηηο ιέμεηο ςπρή θαη δξάζε (δξψκελν) κε ηελ έλλνηα ηνπ δξψκελνπ ηεο αξραίαο
ηξαγσδίαο, φπνπ εκπεξηέρεηαη ε έθθξαζε, ε πινθή θαη ε θάζαξζε. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη ην
Φπρφδξακα είλαη ε δξάζε ηεο ςπρήο (Λέηζηνο, 2001).
Σν Φπρφδξακα βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία θαη ηηο κεζφδνπο ηνπ ςπρίαηξνπ θαη
πξσηεξγάηε ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο Jacob L. Moreno (1889 - 1974) ζηηο αξρέο ηνπ
20νπ αηψλα (Hawworth, 2002). «Σν ςπρφδξακα είλαη δέζηακα» έιεγε ν Moreno, «δέζηακα
γηα ηε δσή» ζα πξνζζέζεη ν Max Clayton, έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ (Clayton, 1992). Δίλαη
ε πξνζέξκαλζε γηα φ,ηη ζπκβαίλεη ζηε δσή. Δίλαη δσή! (Blatner, 2000, Λέηζηνο, 2006).
2. Φηινζνθία ηνπ ςπρνδξάκαηνο
Σν Φπρφδξακα σο ςπρνζεξαπεπηηθφ κνληέιν, δελ είλαη κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
αιιά αλάπηπμεο ηεο δσήο κέζα ζην άηνκν, γη’ απηφ θαη ιέγεηαη «κέζνδνο αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο». Δίλαη έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο δσήο κε ασζορκεηηζκό θαη
δεκηοσργηθόηεηα, φπνπ απζνξκεηηζκφο ζην ςπρφδξακα είλαη ην λα αληηδξά θαλείο κε ηνλ
θαηαιιειφηεξν ηξφπν, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.
Ζ ςπρνδξακαηηθή αληίιεςε ζπλνςίδεηαη ζην φηη, φηαλ ν απζνξκεηηζκφο θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα είλαη αλαπηπγκέλα ζε έλα άηνκν, δελ πθίζηαληαη ςπρνπαζνινγηθά
πξνβιήκαηα (Λέηζηνο, 2001).
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Ζ θηινζνθία ηνπ Φπρνδξάκαηνο κε παηδηά δε δηαθέξεη επί ηεο νπζίαο απφ ηε
θηινζνθία ηνπ Φπρνδξάκαηνο κε ελήιηθεο. θνπφο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη ε
αλάπηπμε θαη ε δηεχξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ λέσλ ξφισλ ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα κπνξεί
λ' αληαπνθξηζεί κε επαξθή ηξφπν ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Ή,
γηα λα ην δηαηππψζνπκε αιιηψο, ζθνπφο είλαη λα κπνξέζεη ην άηνκν λα ζπζρεηηζηεί θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν θαη λα κελ θαηαιήμνπλ νη δπζιεηηνπξγηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο απφ ην άηνκν ζε
ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ θηινζνθία θαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Φπρνδξάκαηνο γηα παηδηά, φπσο ηηο αλάπηπμε
ν Moreno, είλαη ν απζφξκεηνο απηνζρεδηαζκφο, ε εκθάληζε θαη αλαπιήξσζε ηνπ παηδηθνχ
αηζζήκαηνο θαησηεξφηεηαο, ε ζπκβνιηθή αλαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ θαη
επηδηψμεσλ, ε θνηλσληνκεηξηθή ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα, ε εκθάληζε ηεο δηνξζσηηθήο
δηάζηαζεο ησλ απνγνεηεχζεσλ θαη ηνπ πφλνπ, ε ζεκαζία ηνπ «as if» – «ζαλ λα» βηψκαηνο
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Moreno, 1941, 1948).
3. H δνκή ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο
ε φιε καο ηε δσή ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ θηλεηνπνηνχλ ην άηνκν (motivated
force) θαη δπλάκεηο πνπ δελ ην αθήλνπλ λα πξνρσξήζεη, ην ηξαβνχλ πξνο ηα πίζσ
(restrictive force). Έηζη ε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ είλαη έλα ζχζηεκα ξφισλ,
φπνπ ξφινο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ην άηνκν ζε κία ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε (Clayton, 1992, Woodcock, 2003).
Τπάξρνπλ ρόιοη ποσ ελζαρρύλοσλ ηο άηοκο γηα δφή θαη ηο προάγοσλ (progressive
roles), φπσο ν ξφινο απηνχ πνπ ραίξεηαη θαη απνιακβάλεη ηε δσή, ην παηρληδηάξηθν παηδί, ν
δεκηνπξγηθφο δάζθαινο, ν νξγαλσηηθφο λεπηαγσγφο, ε ηξπθεξή κεηέξα) ̇ ρόιοη ποσ
αποδηοργαλώλοσλ ηο άηοκο θαη ηο εκποδίδοσλ λα προτφρήζεη (fragmenting roles), φπσο ν
αγρψδεο καζεηήο, ν αλήζπρνο παηέξαο, ν απζηεξφο θξηηήο, ην απνκνλσκέλν, κνλαρηθφ παηδί
θαη ρόιοη επηβίφζες (copying roles) πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην άηνκν γηα λα επηβηψζεη
απέλαληη ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ, φπσο ν ξφινο απηνχ πνπ ζπγθξνχεηαη θαη
ελαληηψλεηαη κε ηηο δπζθνιίεο, απηφο πνπ ηηο απνθεχγεη θαη απηφο πνπ πξνζπαζεί λα ηηο
πξνζεγγίζεη κε ζπκθηιησηηθή δηάζεζε.
4. ηόρνο ηνπ ςπρνδξάκαηνο
Όπσο θαη ζηε δσή, ζε κηα ςπρνδξακαηηθή ζπλάληεζε έλα άηνκν κπνξεί λα ιεηηοσργεί κε
επαρθή ηρόπο, λα έρεη θάπνηεο ηθαλόηεηες ποσ σποιεηηοσργούλ, ιεηηοσργούλ κε ζσγθροσζηαθό
ηρόπο, σπεριεηηοσργούλ ή αθφκα θαη αποσζηάδοσλ (Clayton, 1992). Με βάζε ηε ζπζηεκαηηθή
αλάιπζε ησλ ξφισλ πνπ έρεη θάζε πξνζσπηθφηεηα παηδηνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή άιινπ εηδηθνχ,
ζηφρνο ηεο ςπρνδξακαηηθήο αληίιεςεο είλαη ε ελίζτσζε ηφλ σγηώλ πιεσρώλ ηες
προζφπηθόηεηας, ε αλάπηπμε ηνπ απζνξκεηηζκνχ θαη ησλ ηθαλνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα
βνεζήζνπλ ην άηνκν λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο (Clayton &
Carter, 2004). Ο απζνξκεηηζκφο απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχλ λ'
αλαπηπρζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη ε δεκηνπξγηθή πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ψζηε ην άηνκν
λ' αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηα πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο, λα είλαη παξφλ ζην «εδψ θαη
ηψξα» κε φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο. Ο Moreno ηνλ πξνζδηφξηζε σο κηα λέα απάληεζε ζε κηα
παιηά θαηάζηαζε ή κηα επαξθή απάληεζε ζε κηα λέα θαηάζηαζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
επξχηεηα, αλαλεσκέλε πξνζέγγηζε θαη ζχλζεζε δηαηζζεηηθψλ, ινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαη πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Moreno, 1941). Δπνκέλσο ζα ιέγακε, πσο ε αλάθηεζε απηνχ
ηνπ ρακέλνπ θαη ζπξξηθλσκέλνπ κε ηα ρξφληα ή/ θαη ηα βηψκαηα απζνξκεηηζκνχ ηεο
παηδηθήο ειηθίαο, είλαη ν ζθνπφο ηνπ Φπρνδξάκαηνο. Σν παηρλίδη ησλ παηδηψλ απνηειεί ην
θαιχηεξν πεδίν παξαηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ απζνξκεηηζκνχ, απφ ην νπνίν, κεηαμχ
άιισλ, εκπλεχζηεθε ν Moreno. Ο ίδηνο γξάθεη πσο σο λεαξφο γηαηξφο δεκηνπξγνχζε πνιχ
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επράξηζηα ζηα πάξθα ηεο Βηέλλεο θαη ζηηο παηδηθέο ραξέο ηζηνξίεο θαη παξακχζηα κε ηα
παηδηά, ηα νπνία θαη εθδξακάηηδαλ φινη καδί θαη ζπκπιεξψλεη πσο φηαλ ζε ειηθία 4,5 εηψλ
έπαηδε ν ίδηνο ην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη «Ο Θεφο κε ηνπο αγγέινπο», ζηελ νπζία εμέθξαδε
– αλαπιήξσλε δηάθνξα αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο (Moreno & Moreno, 1944).
5. Φπρόδξακα ζηελ πξάμε
ην Φπρφδξακα, αληί θάπνηνο απιψο λα κηιά γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή γηα έλα ζπκβάλ ζην
ζρνιείν ή γηα κηα πξνζσπηθή θαηάζηαζε πνπ ηνλ απαζρνιεί, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επί
ζθελήο αθξηβψο απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, φπσο ηε βηψλεη. Μπνξεί λα κπεη ζηε
ζέζε ησλ άιισλ αηφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, λα γίλεη ν ίδηνο καζεηήο,
δάζθαινο, παηέξαο, κεηέξα, αδεξθφο θαη λα κηιήζεη απεπζείαο ζε νπνηνδήπνηε άηνκν
ππάξρεη κέζα ζηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη, λα εθθξάζεη ιφγηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ
έρνπλ εηπσζεί ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη έηζη λα απειεπζεξσζεί απφ φζα θξαηάεη κέζα ηνπ
αλείπσηα (Blatner, 1996, Corsini, 1966).
πλδπάδνληαο ηελ έθθραζε ηες ζθέυες, ηφλ ζσλαηζζεκάηφλ κε ηε δράζε ηοσ
ζώκαηος, ην ςπρφδξακα δηεηζδχεη ζε βάζνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ηελ βηψλεη ν
θαζέλαο.
5.1. Δθδξακάηηζε – Παηρλίδη Ρόισλ
Σν παηρλίδη είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα παηδηά, φρη κφλν γηα
κάζεζε θαη απην-έθθξαζε, αιιά θαη σο κηα θπζηθή κνξθή ζεξαπείαο. Μέζσ ησλ αζθήζεσλ
πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδξακάηηζεο ή απνηεινχλ ηελ εθδξακάηηζε ην παηδί (Άιθεζηηο, 1983,
1984):
 Αποθηά κηα άιιε ζτέζε κε ηο ζώκα ηοσ: Με ηηο πνηθίιεο αζθήζεηο απνθηά ηε
δπλαηφηεηα ηφζν ηεο ραιάξσζεο θάζε κέινπο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, φζν θαη ηεο
ζπγθέληξσζεο ζε θάζε ζεκείν απηνχ, ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ φγθνπ θαη ηνπ
ηφπνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ γίλνληαη κέζα ηνπ θαη θπξίσο ηεο
αλαπλνήο, πνπ ζηγά-ζηγά ηελ εμαζθεί θαη ηελ αμηνπνηεί. Σν παηδί ζπλεηδεηνπνηεί ηελ
χπαξμή ηνπ κέζα ζην ρψξν, εμαζθεί ηελ αίζζεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, θηλείηαη
επρεξέζηεξα θαη θαηαθηά ην ρψξν πνπ ην πεξηβάιιεη. Ομχλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ,
ληψζεη ηηο δπλάκεηο πνπ εθπέκπνληαη απφ ην ίδην ηνπ ην ζψκα πξνο ηνπο γχξσ ηνπ θαη
αληίζηξνθα ηηο δπλάκεηο πνπ επελεξγνχλ πάλσ ζ’ απηφ. Δμειίζζεη ηελ θίλεζή ηνπ,
κέζσ ηεο ρεηξνλνκίαο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ. Μαζαίλεη λα εθθξάδεηαη, λα
βξίζθεη ην ξπζκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. πλδπάδεη ηηο ηέρλεο ζην ζψκα ηνπ (ξπζκφ,
θίλεζε, θσλή), ηηο βηψλεη θαη ηηο εθθξάδεη δέλνληάο ηα κε λένπο δεζκνχο.
 Μεηαιιάζζεη ηε ζτέζε ηοσ κε ηολ εασηό ηοσ: Σν παηδί πεηξακαηηδφκελν κε ηηο
αηζζήζεηο ηνπ, ην ζψκα ηνπ, ηε θαληαζία ηνπ, ζπληαηξηάδνληαο ην πξαγκαηηθφ κε ην
θαληαζηηθφ, βξίζθεη λέεο ιχζεηο θαη νδεγείηαη ζε λέεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο
ζηάζεηο. Οη εκπεηξίεο ηνπ απηέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη, ην νδεγνχλ
ζην λα εληππσζηαζηεί απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα κεηακφξθσζεο ηνπ ζε ρηιηάδεο πξάγκαηα θαη ηδέεο θαη ε
πξαγκάησζε επηζπκηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ απνζηέξεζε, ην
εκςπρψλεη. Οδεγείηαη ζην ηξαγνχδη, ζην ρνξφ, ηελ πνίεζε. Δδψ φκσο δε ζα είλαη
κφλν δέθηεο, αιιά θαη δεκηνπξγφο. Θα γελλήζεη πνίεζε, κνπζηθή, δσγξαθηθή. Μέζα
απφ φια απηά ζα μεπεξάζεη ηηο αλαζηνιέο ηνπ, άιινηε κε ηελ παξφηξπλζή καο θαη
άιινηε κε ηε βνήζεηα κηαο κάζθαο. Θα μεπεξάζεη ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ, ηηο θνβίεο
ηνπ θαη ζα πεηζζεί ην ίδην φηη είλαη άμην λα δξάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη. Θα δηαζηαιεί
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ινηπφλ ν πξνζσπηθφο ηνπ ρψξνο, φπνπ δξα πιένλ ε δηαθνξνπνηεκέλε ηνπ θσλή, ν
λένο ηνπ εαπηφο.
 Μεηαιιάζζεη ηε ζτέζε ηοσ κε ηοσς άιιοσς: Σν παηδί παίδνληαο κε ηνπο άιινπο, ηνπο
πιεζηάδεη, ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη ζηελ πξάμε απνδέρεηαη φξηα θαη
πεξηνξηζκνχο. Τπνρσξεί ή δηεθδηθεί αλ ρξεηαζηεί ή νδεγείηαη ζε κηα ηξίηε ιχζε γηα
ηελ πξαγκάησζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Τπνινγίδεη, ζέβεηαη ηνλ άιινλ, δηδάζθεη θαη
δηδάζθεηαη. Με ηηο ελαιιαγέο ησλ ξφισλ ηνπνζεηείηαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο απ’ ηηο
νπνίεο καζαίλεη λα ληψζεη ηνλ άιινλ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ.
 Εσαηζζεηοποηείηαη φς προς ηης ηέτλες: Απ’ απηήλ ηελ ειηθία θαη κ’ απηέο ηηο εκπεηξίεο
ηνπ δεκηνπξγνχληαη εξσηεκαηηθά θαη εξεζίζκαηα πξνο ηηο ηέρλεο. Δμνηθεηψλεηαη κε
δηάθνξα κνπζηθά χθε, θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο δηάθνξσλ ιαψλ, ιανγξαθηθά
ζηνηρεία, ηειεηνπξγίεο (πξσηφγνλσλ ιαψλ), κα πεξηζζφηεξν κε δηάθνξεο κνξθέο
ζεάηξνπ θαη ινγνηερλίαο γεληθά.
 Μεηαηρέπεη ηης γλώζεης ζε βίφκα: Οη γλψζεηο κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηεο εθδξακάηηζεο
γίλνληαη βίσκα ζην παηδί. Θα θπιήζνπλ ζην είλαη ηνπ θαη ζα αθνκνησζνχλ. Μέζα
απφ ηε δξάζε θαη ηε θσλή ζα ελεξγνπνηεζεί φρη κφλν ην λνεηηθφ επίπεδν αιιά θαη ην
επίπεδν ησλ αηζζήζεσλ.
 Δηερεσλά ηολ εζφηερηθό ηοσ θόζκο: Σν παηδί κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο παίξλεη
απφζηαζε απ’ ηηο δεδνκέλεο παξαζηάζεηο πνπ έρεη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη γηα
ηνπο άιινπο θαη παξαθηλείηαη ζηελ άληιεζε θαη αλεχξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Με ηε
δξάζε ηνπ ζην ρψξν ηεο δξακαηνπνίεζεο αλαλεψλεη, δηεπξχλεη θαη κεηαιιάζζεη ηα
ζχκβνιά ηνπ, ελψ νη επηζπκίεο ηνπ βξίζθνπλ ζπκβνιηθή πξαγκάησζε θαη
ηθαλνπνίεζε. Κηλεηνπνηεί θαη απνδεζκεχεη ζπγθηλήζεηο. Ο εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ
παηδηνχ, νη επηζπκίεο, ηα άγρε, νη θφβνη, ηα φλεηξα, νη θαληαζηψζεηο παχνπλ λα είλαη
εγθισβηζκέλα θαη βξίζθνπλ δηέμνδν πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπηπιένλ ην παηδί
επηλνεί θαη αλαθαιχπηεη.
Με ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο
κνπζηθφηεηαο, πνηεηηθφηεηαο, θηλεηηθφηεηαο δηαζηέιιεηαη ν ρσξνρξφλνο. Καη ην
ζπνπδαηφηεξν είλαη φηη κέζα απφ φια απηά, ην παηδί βξίζθεη πνιιέο δπλαηφηεηεο
απφιαπζεο, ελζνπζηαζκνχ θαη ραξάο, πνπ αλαλεψλνπλ θαη πξαγκαηψλνπλ ην είλαη
ηνπ.
Σα παηδηά ινηπφλ κέζα απφ ην παηρλίδη ηνπο «αλνίγνπλ» ζηε δσή, θαζψο
δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζην λα βξίζθνπλ
δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο. ην Φπρφδξακα, αθφκα θαη νη πξάμεηο πνπ θαληάδνπλ απίζαλεο,
φπσο ε ζπλάληεζε κε έλα λεθξφ ζπγγελή, κπνξνχλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα θη έηζη λα
θαηαιήμνπλ ζε κηα λέα δπλακηθή εζσηεξίθεπζε ελφο ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Γη' απηφ θαη ε
ζπκβνιηθή επίιπζε ελφο ζέκαηνο δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Με ην παξαπάλσ ελλννχκε πσο
ε ιχζε πνπ δίλεηαη ζε έλα ζέκα – ε επίιπζε ηνπ δξάκαηνο – απφ ην ίδην ην παηδί
(«πξσηαγσληζηή») αθφκα θη αλ δίλεηαη κέζα απ' ην παηρλίδη, εζσηεξηθεχεηαη, ιεηηνπξγεί
αζπλείδεηα ζηνλ ςπρηζκφ θη έηζη θάπνηα ζηηγκή ζα έξζεη ε αιιαγή – ε δηνξζσηηθή θίλεζε.
Ζ εθδξακάηηζε, εκπεξηέρνληαο ηελ νπζία ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη δίλνληαο ηελ
δπλαηφηεηα ηεο πξφβαο γηα ηελ δσή, απνηειεί κηα πην ψξηκε επέθηαζε ηνπ παηδηθνχ
παηρληδηνχ, γη απηφ είλαη έλαο πνιχ θπζηθφο θαη νηθείνο ηξφπνο δνπιεηάο πξνο ηα παηδηά θαη
ηνπο κεγάινπο. Ζ δνπιεηά ηνπ ζπληνληζηή είλαη, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ςπρνδξακαηηθέο
ηερληθέο, είηε εξγαιεία απφ άιιεο εθθξαζηηθέο ηέρλεο, λα βνεζήζεη ην παηδί λα δηεξεπλήζεη
θαη λα ληψζεη ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο πνπ ην απαζρνιεί, κε απνηέιεζκα λα
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απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρπζεί
ζην λα επηιέγεη θαη λα δεκηνπξγεί (Corsini, 1966). Απηά ηα ζηνηρεία ελδπλακψλνληαη κέζα
απ’ ην Φπρφδξακα, θαζψο επλνεί ηελ πξσηνβνπιία θαη ηε δξάζε, ζηνηρεία απαξαίηεηα θαη
ιεηηνπξγηθά γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ.
6. Μέζνδνη - Σερληθέο
Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ηεο ςπρνδξακαηηθήο
πξαθηηθήο, ίζσο λα εθπιαγεί απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηερληθψλ πνπ ζα ζπλαληήζεη. Ο Moreno
θαη έλαο ζπλεξγάηεο ηνπ, ν P. Renouvier, θαηέγξαςαλ 350 ηερληθέο, νη νπνίεο παξέρνπλ απφ
κφλεο ηνπο ή ζε ζπλδηαζκφ κε άιιεο, ηε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηηο ςπρνδξακαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε θαη
πξαγκάησζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο.
Ο κεγάινο αξηζκφο ηερληθψλ απνξξέεη απφ ηελ επηινγή ηεο έλλνηαο ηεο δράζες σο
ζεκειηψδνπο έλλνηαο, γχξσ απφ ηελ νπνία ε ςπρνδξακαηηθή κέζνδνο θαη πξαθηηθή
νηθνδνκεί ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ νπζία ηεο χπαξμεο ηνπ αηφκνπ. Γίλνληαο
ινηπφλ απηή ηε δηάζηαζε θαη δπλαηφηεηα, νη ηερληθέο ηνπ Φπρνδξάκαηνο δηαθέξνπλ απφ
εθείλεο ηεο αθεγεκαηηθήο αλάιπζεο. Δμάιινπ, ην απξφβιεπην ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ε
πνηθηιία ησλ επηινγψλ θαηά ηελ άζθεζή ηεο δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε, δφκεζε θαη
ζχλζεζε ηνπ «παδι» ηεο πξνζσπηθφηεηαο βάζεη κηαο κφλν ηερληθήο (Λέηζηνο, 2001).
' απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηα ζηάδηα Αλάπηπμεο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο
θαη ηηο βαζηθφηεξεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ζηηο νπνίεο απηά εθθξάδνληαη θαη
αληηθαηνπηξίδνληαη θαηά ην Moreno, ν νπνίνο βαζίζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο αλαπηπμηαθήο
ςπρνινγίαο θαη θπξίσο ζηε ζθέςε ηνπ Wallon (1941).
Σα παξαθάησ ζηάδηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ,
θαζψο ζπλδένληαη κε ηε βαζχηεξε δφκεζε θαη ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
(Moreno, 1934 ̇ Λέηζηνο, 2001):
α) Σν ζηάδην ηεο ππαξμηαθήο ηαχηηζεο ηνπ Δγψ κε ην Δζχ, ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ηα
αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε ηερληθή ηνπ ζφζία επηηξέπεη ζην άηνκν λα
βηψζεη κε ηξφπν εληαίν ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, δνπιεχνληαο έηζη ην θνκκάηη
ηεο απην – απνδνρήο.
β) Σν ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Δγψ θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ σο πξνζψπνπ,
ζην νπνίν ε ηερληθή ηνπ θαζρέθηε πξνζθέξεη ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξννδεπηηθνχ
δηαρσξηζκνχ ηνπ Δγψ απφ ην Δζχ, ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη κνλαδηθφ,
δνπιεχνληαο έηζη ην θνκκάηη ηεο απην – επίγλσζεο.
γ) Σν ζηάδην ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ Δγψ θαη ηνπ Άιινπ, ζην νπνίν ε ηερληθή ηεο
αληηζηροθής ρόιοσ εηζάγεη ην άηνκν ζηνλ θφζκν ηνπ Άιινπ, δνπιεχνληαο έηζη ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ λα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ.
Άιιεο ζεκαληηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά είλαη: ην παηρλίδη ξφισλ
(role playing), ε θνηλσληνκεηξία (sociometry), o κνλφινγνο (soliloquy), ε κεγηζηνπνίεζε ηεο
έθθξαζεο (maximization), ε παξαηήξεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο (body language), ε
ζπγθεθξηκελνπνίεζε (concretization), ην aside, ην ζηήζηκν ηεο ζθελήο, ε εκςχρσζε ηεο
νκάδαο, ην modeling, ε ζπλέληεπμε απ’ ηνλ ξφιν, ε εζσηεξηθή θσλή, ε «ζαλ λα είλαη απψλ»
θαη πνιιέο άιιεο.
Όιεο νη ςπρνδξακαηηθέο ηερληθέο ζπκβάιινπλ ζην λα πάξεη ην άηνκν κεγαιχηεξε
επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηνπ πψο ζρεηίδεηαη δειαδή κε ηα
δηάθνξα πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ. Κάζε κέζνδνο εθαξκφδεηαη αλάινγα κε,
α) ηε «θάζε ηεο νκάδαο» (άιιεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έλαξμε θαη πξνζέξκαλζε απηήο
[δέζηακα – warm up], άιιεο ζηελ παξαγσγηθή θάζε [production phase] θαη άιιεο ζην
κνίξαζκα πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ [sharing]) θαη β) ηελ ζηηγκή παξέκβαζεο ζην δξάκα, φπνπ
κε ηε ρξήζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ ηερληθψλ o ζπληνληζηήο ελζαξξχλεη ην παηδί ή ηνλ
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ελήιηθα ζε κία νκάδα, ή ζηελ ηάμε, λα εθθξάζεη ζην «εδψ θαη ηψξα» ην θάηη παξαπάλσ πνπ
έρεη κέζα ηνπ - «πεξίζζεηα πξαγκαηηθφηεηα» (surplus reality) (Λέηζηνο, 2001). Ζ
θαηαιιειφηεηα εθαξκνγήο ηεο εθάζηνηε ηερληθήο εμαξηάηαη απ' ην ιεγφκελν «δέζηακα» ηνπ
πξσηαγσληζηή, ην νπνίν νθείιεη λα ληψζεη θαη λα αθνινπζεί ν ζπληνληζηήο ζηελ εθάζηνηε
θαηάζηαζε θαη ζηηγκή πνπ πξνθχπηεη θαη γη' απηφ δελ ππάξρνπλ ζηεγαλά θαη δεδνκέλα.
6.1. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ςπρνδξακαηηθώλ ηερληθώλ ζε παηδηά
Παράδεηγκα 1ο: Θάλαηος γολέα
Ζ Γέζπνηλα ήηαλ 6 εηψλ, θνηηνχζε ζηελ Ά Γεκνηηθνχ θαη 6 κήλεο πξηλ ηελ δσ εγψ είρε
ράζεη ηνλ παηέξα ηεο. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ 50 εηψλ κε ρξφλην ζέκα αιθννιηζκνχ, ε κεηέξα
ηεο ήηαλ 45 εηψλ, κε ηελ νπνία θαη δνχζε. Απέθηεζαλ ηελ θφξε ηνπο κε εμσζσκαηηθή κεηά
απφ ρξφληα πξνζπαζεηψλ. Απφ ηελ αξρή ησλ ζπλαληήζεσλ καο, ε Γέζπνηλα ήηαλ πνιχ
θηιηθή καδί κνπ, κνπ ρακνγεινχζε ζπλέρεηα θαη γξήγνξα άξρηζε λα κ’ αγθαιηάδεη ζηελ αξρή
θαη ην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ καο θαη θάπνηεο θνξέο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ.
Αληηιακβαλφκνπλ πσο πέξα απφ ηελ νηθεηφηεηα πνπ έλησζε καδί κνπ θαη εγψ καδί ηεο
(«ακνηβαία ζρέζε απνδνρήο»), έβγαδε θαη έλαλ ξφιν κσξνχ πνπ ρατδεχεηαη ζηελ αγθαιηά
ηεο κάλαο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζε ζρέζε κ’ απηφ είλαη θη ν ηξφπνο πνπ κηινχζε,
κπεκπεθίζηηθνο ζα έιεγα, πνπ δελ ζπκβάδηδε κε ηελ ειηθία ηεο. Όηαλ ηεο έθαλα θάπνην
ζρφιην ή ππαηληγκφ γηα ηνλ ηξφπν πνπ κηινχζε, ακέζσο ην αληηιακβαλφηαλ θαη ζηακαηνχζε.
Όζν γηα ηηο αγθαιηέο πξνζπαζνχζα λα βξσ ηνλ ηξφπν εθείλν, ψζηε λα είκαη θνληά ηεο
(ηερληθή ηνπ ζσζία), ηαπηφρξνλα λα κελ θαιιηεξγψ ηελ εμάξηεζε ηεο απφ εκέλα, αιιά ηελ
απηνλνκία ηεο θαη λα δξα ειεχζεξε (ν/ε Φπρνδξακαηηζηήο/ζηξηα πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη
ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθθξαζε ηνπ παηδηνχ, θάλνληαο θαιή αλάιπζε ησλ ξφισλ
πνπ εκθαλίδεη θαη ησλ ξφισλ πνπ είλαη θαιφ λ’ αλαπηχμεη).
Δπίζεο, ε Γέζπνηλα είρε πνιχ δσεξή θαληαζία θαη ηεο άξεζε ηδηαίηεξα λα θηηάρλεη
ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα αληηθείκελα απ’ ην ρψξν. Παξαηήξεζα πσο ζηηο
ηζηνξίεο ηεο επαλαιακβαλφηαλ ην εμήο κνηίβν: ν/ε πξσηαγσλίζηεο/ζηξηα (θάπνην παηδάθη ή
δσάθη) ήηαλ πνιχ δπλαηφ, ζπρλά δηέζεηε θάπνηα ππεξδχλακε θαη κπνξνχζε λα θαηαθέξεη ηα
πάληα (ε ιχζε πνπ έδηλε θαηά βάζε ήηαλ ζψδνληαο θάπνηνλ πνπ ηελ είρε αλάγθε, πνπ ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πέζαηλε). Αξθεηά ζπρλά κάιηζηα ν/ε πξσηαγσληζηήο/ζηξηά ηεο,
είρε ράζεη ηνλ παηέξα ηνπ/ηεο (Weiner, 1975). Σέινο, λα ζπκπιεξψζσ πσο ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο απηά πνπ κνπ δηεγνχληαλ, σο πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ηεο ζπλέβεζαλ, ήηαλ θαλεξά
ςέκαηα θαη πάιη αθνινπζνχζαλ ην κνηίβν ησλ ηζηνξηψλ ηεο (θάπνηνλ είρε ζψζεη ή κφλν ε
ίδηα είρε επηιέμεη ην πην ζσζηφ, ην πην ψξηκν απφ κηα παξέα παηδηψλ). Υξεζηκνπνηψληαο
ηερληθέο, φπσο ηελ εθδξακάηηζε ζην εδψ θαη ηψξα, ην ζηήζηκν ηεο ζθελήο, ηελ αληηζηξνθή
ξφισλ θαη άιιεο, δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζηε Γέζπνηλα λα ληψζεη ιίγν παξαπάλσ φινπο ηνπο
ξφινπο πνπ έβγαδε (ηεο αλίθεηεο ππεξ-εξσίδαο, ηνπ θσηεηλνχ παληνγλψζηε, ηνπ
ζηελαρσξεκέλνπ παηδηνχ πνπ πνλά θαη βηψλεη κνλαμηά θαη εγθαηάιεηςε απ’ ηελ απψιεηα ηνπ
παηέξα ηνπ, ηεο απζηεξήο κεηέξαο πνπ επηθξίλεη ην παηδί ηεο πνπ θάλεη θάηη ιάζνο, ηεο
απαηηεηηθήο δαζθάιαο) (Woodcock, 2003). Ζ πξνζπάζεηα κνπ θαηεπζπλφηαλ ζην λα
εθθξάζεη ην παξαπάλσ πνπ είρε κέζα ηεο («πεξίζζεηα πξαγκαηηθφηεηα»), θαζψο γηλφηαλ
θαλεξφ πσο δπζθνιεπφηαλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνχζε (βι. ηα ςέκαηα πνπ έιεγε).
Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ πφζν ζπζηεκαηηθή θαη βαζηά δνπιεηά ρξεηάδεηαη κε έλα παηδί,
γηα λα κπνχκε ζηνλ θφζκν ηνπ, λα καο αθήζεη λα κπνχκε ζ’ απηφλ θαη λα ηνλ θαηαιάβνπκε,
λα ηνλ ζπλαηζζαλζνχκε, λα δνχκε ηη ζεκαζία έρεη ην θαζεηί γη’ απηφλ/ήλ θη φρη γηα καο, λα
δνχκε δειαδή ηνλ θφζκν κε ηα δηθά ηνπ/ηεο κάηηα.
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Παράδεηγκα 2ο: Σσγθροσζηαθή ζτέζε γολέφλ (κέρος από βηφκαηηθή οκάδα παηδηώλ ειηθίας 5
– 6 εηώλ)
Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ 9 παηδηά, πνπ θνηηνχλ ζε λεπηαγσγείν θαη έρεη σο ζηφρν ηελ
θαιχηεξε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Έλα απφ απηά ηα παηδηά είλαη
θαη ν Γηάλλεο, ν νπνίνο κνηξάδεηαη ζηελ νκάδα πφζν αδηθεκέλνο ληψζεη, θαζψο ε κεηέξα
ηνπ ηηκσξεί πάληα απηφλ θαη φρη ηνλ κηθξφηεξν 3ρξνλν αδεξθφ ηνπ (εζχ είζαη ν κεγαιχηεξνο
θαη πξέπεη λα θαηαιαβαίλεηο, ν Υξήζηνο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη). Καζψο ζπλερίδεη λα
αλαθέξεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, θη εγψ ηνλ ελζαξξχλσ ζ’ απηφ (ηερληθή ηνπ δεζηάκαηνο),
ηνπ δεηψ λα θάλεη εηθφλα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο άιια παηδηά ή/θαη
αληηθείκελα απ’ ηελ νκάδα (ρξεζηκνπνηψ ηελ θνηλσληνκεηξία γηα λα δσ ηα δπλακηθά θαη ηηο
ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα) (Moreno, 1947). Απ’ ηελ εηθφλα ηνπ θαίλεηαη
πσο ππάξρεη απφζηαζε κεηαμχ ησλ γνληψλ ηνπ θη αλάκεζά ηνπο είλαη απηφο θαη ν αδεξθφο
ηνπ πνπ ηζαθψλνληαη. Υξεζηκνπνηψ ηελ ηερληθή ηνπ θαζξέθηε γηα λα πάξεη κεγαιχηεξε
ζπλείδεζε ηεο θαηάζηαζεο (Ildigo, 2001).
Σνλ ξσηάσ αλ ππάξρεη θάηη πνπ ζα άιιαδε ζ’ απηήλ ηελ εηθφλα θαη απαληά λαη. Σνπ δεηάσ
λα θηηάμεη ηελ εηθφλα έηζη φπσο ζα ήζειε λα είλαη θαη ν Γηάλλεο αληαπνθξίλεηαη θαη κπαίλεη
ζ’ απηφ (Moreno, 1947).
ηελ εηθφλα πνπ θηηάρλεη ηειηθά, νη γνλείο είλαη θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη ζπδεηνχλ
ήξεκα κεηαμχ ηνπο. Σα αδέξθηα είλαη ιίγν πην πέξα θαη παίδνπλ θη απηά ήξεκα.
Υξεζηκνπνηψ ηελ ηερληθή ηνπ θαζξέθηε γηα λα απμήζεη ηελ ζπλαίζζεζή ηνπ.
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ, ηα παηδηά κπαίλνπλ πνιχ εχθνια λα θάλνπλ εηθφλεο ή
λ’ αιιάμνπλ ξφινπο, θαζψο είλαη εγγελέο ζηε θχζε ηνπο θαη γη’ απηφ ε κέζνδνο ηνπ
Φπρνδξάκαηνο εθαξκφδεη ηέιεηα ζ’ απηά.
Παράδεηγκα 3ο: Ασηηζκός (κέξνο δνπιεηάο κε ηελ Αιίθε, έλα ηξίρξνλν απηηζηηθφ θνξίηζη)
(Gagani, 2001)
«Ήμεξα φηη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε θαη λα επέιεγα, δε ζα κπνξνχζα λα δνπιέςσ κε απηφ
ην ηξίρξνλν απηηζηηθφ θνξηηζάθη, ρσξίο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνηνχ ζπλδεζψ θαη
δεκηνπξγήζσ κηα ηζρπξή ζρέζε καδί ηεο. Σν θνξίηζη απηφ θαζφηαλ ζην πάησκα, θαη
επαλαιακβαλφκελα, κάδεπε ηηο θάξηεο ηε κία πάλσ ζηελ άιιε, κέρξη λα θηάζνπλ ζην χςνο
ησλ ρεξηψλ ηεο θαη κεηά ηηο έβιεπε λα πέθηνπλ. Φαηλφηαλ ραξνχκελε αλ θαη ήηαλ ηειείσο
απνθνκκέλε απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηεο. Μεηά απφ πνιιέο
πξνζπάζεηεο, απιά έθαηζα δίπια ηεο, ιίγν ρακειφηεξα θαη ιίγν πην πίζσ ηεο αθίλεηε θαη
φηαλ ραηξφηαλ, ρακνγεινχζα θη εγψ (ηερληθή ηνπ ζσζία). Απηφ ηεο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή θαη
έηζη ζπλέρηζε λα θάλεη ην ίδην, απηή ηε θνξά θνηηάδνληαο θαη απνιακβάλνληαο εκέλα θαζψο
ραηξφκνπλ καδί ηεο. ηγά-ζηγά έθεπγε απφ ηνλ ξφιν ηνπ απνκνλσκέλνπ παηδηνχ πνπ είλαη
απηάξθεο ζηνλ απηνέιεγρφ ηεο θαη αλέπηπζζε ην ξφιν ηνπ έθπιεθηνπ, γεκάηνπ πεξηέξγεηα,
ραξνχκελνπ παηδηνχ. Καζψο ζπλέρηδε ην παηρλίδη ηεο, άξρηδε φιν θαη πεξηζζφηεξν λα
αζρνιείηαη καδί κνπ, αθνχ άθελε ηηο θάξηεο λα πέζνπλ πάλσ κνπ απηή ηε θνξά θη εγψ
κεγέζπλα αθφκα πεξηζζφηεξν ην ρακφγειν θαη ηε ραξά κνπ (κεγηζηνπνίεζε), κέρξη πνπ
άξρηζε λα κε θνηηάεη κε απνξία θαη έθπιεμε γηα ηελ αληίδξαζή κνπ, ιίγν πξηλ μαλαπέζνπλ νη
θάξηεο. Ζ Αιίθε αλέπηπζζε πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπλδέεηαη καδί κνπ.
Πξνζπαζνχζα λα ηεο δψζσ ην κήλπκα φηη ζα πξνζπαζψ λα παίδσ καδί ηεο γηα ιίγν θαη φηη
εάλ δελ ηεο αξέζεη ζα ζηακαηήζσ, ρσξίο λα ζπκψζσ καδί ηεο. ηε ζπλέρεηα δνθίκαζα λα
γίλσ κία αθίλεηε κάδα θαη θνπληφκνπλ κφλν φηαλ έπεθηαλ ηα ραξηηά θαη έηζη ε Αιίθε
εμαθνινπζνχζε λα έρεη ηνλ έιεγρν αθνχ δε κε ζεσξνχζε άλζξσπν, αιιά θάηη πνπ ειέγρεη κε
ηηο θηλήζεηο ηεο. Κάπνηα άιιε θνξά ηελ παξαηήξεζα θαζψο ήηαλ απνξξνθεκέλε
θνηηάδνληαο ηα εηθνλνγξαθεκέλα δσάθηα ζην βηβιίν ηεο ηαρηνπνχηαο. Πξφζεμα φηη έδηλε
49

ΦΤΥΟΓΡΑΜΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ
πξνζνρή ζηα δψα θαη απνκαθξπλφηαλ, φηαλ εκθαλίδνληαλ πξφζσπα. Ξεθίλεζα λα δείρλσ
έλα-έλα ηα δσάθηα πνπ εκθαλίδνληαλ θαη λα θάλσ ηνπο αληίζηνηρνπο ήρνπο. Σεο άξεζε πνιχ
θαη θαηαιήμακε λα θπιηφκαζηε ζην πάησκα, θάλνληαο εγψ ηνλ ζθχιν πνπ γαβγίδεη θαη ηε
γιείθεη, ή ην πνληίθη ή φπνην άιιν δψν κνπ εξρφηαλ ζην κπαιφ. Ζ Αιίθε εμειηζζφηαλ ζε
άηνκν πνπ ραίξεηαη θαη απνιακβάλεη θαη ζπλδέεηαη κε ηε δσή, ελψ ε απνκφλσζή ηεο
πήγαηλε ζην παξαζθήλην. ην ηέινο κε θνίηαδε κεο ζηα κάηηα κε αγάπε θαη πξαγκαηηθά κε
έβιεπε. Μνπ έδηλε λα θαηαιάβσ φηη έλησζε πσο φια ηα δψα πνπ έπαηδα ήκνπλ εγψ. ηηο
επφκελεο ζπλαληήζεηο καο ε Αιίθε, πξνηηκνχζε λα παίδεη καδί κνπ θαη έβγαηλε πην γξήγνξα
απφ ηελ απνκφλσζή ηεο. Μέζα ζε έλα ρξφλν ε Αιίθε έθαλε κεγάιε πξφνδν. Οη θαηλνχξηνη
ξφινη ηεο άξρηζαλ λα βγαίλνπλ θαη ζε άιια άηνκα».
Γελ ππάξρεη ζπληαγή γηα λα δνπιέςεη θαλείο κε απηηζηηθά παηδηά. Κάζε παηδί είλαη
δηαθνξεηηθφ θαη πξνζεγγίδεηαη θάζε θνξά κε κνλαδηθφ ηξφπν. Οη βαζηθέο γεληθέο γξακκέο
σζηφζν κπνξεί λα απνβνχλ πνιχ ρξήζηκεο (Gagani, 2001, Gagani & Grieve, 2003):










Απνδερφκαζηε θαη ζεβφκαζηε ην παηδί φπσο αθξηβψο είλαη.
Γελ πηέδνπκε ην παηδί λα κπεη ζην δηθφ καο θφζκν, αιιά πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε
εκείο έλα βήκα, ψζηε λα κπνχκε ζην δηθφ ηνπ θφζκν θαη λα πεξπαηήζνπκε καδί ηε
γέθπξα πνπ ελψλεη απηνχο ηνπο δχν θφζκνπο.
Γνπιεχνπκε κε βάζε ηελ θνηλσληνκεηξία, «κία κέζνδν δηεξεχλεζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζε κία νκάδα, ζε έλα πιεζπζκφ, ζε
κία ηάμε θαη ηεο ζέζεο πνπ έρεη ην θάζε έλα κέινο ζ’ απηήλ» (Moreno, 1934).
Κνηλσληνκεηξηθά παξαηεξνχκε ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδέεηαη θαη ζρεηίδεηαη ην παηδί κε
άιια άηνκα κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ, αιιά αθφκα θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ δηάθνξα αληηθείκελα πνπ
ζπκβνιίδνπλ αθεξεκέλεο ηδέεο θαη πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζηελ πξνζσπηθφηεηά
ηνπ. Δπηβηβαδφκαζηε καδί κε ην παηδί ζε έλα ηαμίδη πξνο ην άγλσζην, ελψ
ζπλδεφκαζηε κε φ,ηη θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν παηδί λα ζπλδέεηαη θαιχηεξα κε ην κέζα
ηνπ, είηε είλαη έλα άηνκν, είηε έλα αληηθείκελν, έλα παηρλίδη ή έλα θνκκάηη χθαζκα.
Ζ ηερληθή ηνπ ζσζία θαη ηνπ θαζξέθηε είλαη πνιχ βνεζεηηθέο γηα λα ληψζνπκε ηνλ
θφζκν, φπσο ην ληψζεη ην ίδην ην παηδί, ελψ παξάιιεια ην ίδην ην παηδί καο ληψζεη
ζαλ έλαλ ζπλνδνηπφξν θαη ζχληξνθν καδί.
Γελ ππνζέηνπκε πνηέ φηη ην παηδί δελ θαηαιαβαίλεη, απιά επεηδή δελ έρεη
αλαπηπγκέλεο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Όηαλ ηνπ κηιάκε, αθφκα θαη αλ δελ
αλαγλσξίδεη φιεο ηηο ιέμεηο πνπ ηνπ ιέκε, ζίγνπξα ληψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
εθθξάδνληαη ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά.
Δίκαζηε απζφξκεηνη θαη πξνζπαζνχκε λα βξίζθνπκε ηξφπνπο λα ληψζεη ην παηδί κηα
πεξηέξγεηα λα καο γλσξίζεη θαη λα έξζεη πην θνληά.
Δάλ ληψζνπκε νπνηνδήπνηε δηζηαγκφ ή ακθηβνιία κέζα καο γηα θάηη πνπ θάλνπκε,
θαιχηεξα λα ην αθήζνπκε γηαηί δε ζα δνπιέςεη, αθνχ ην παηδί ζα ληψζεη
νπνηαδήπνηε αβεβαηφηεηα δηθή καο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ληψζνπκε άλεηα θαη λα
έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζαο.

7. Φπρόδξακα ζηελ εθπαίδεπζε
ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ην Φπρφδξακα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε:
 Τες άκεζες θαη ασζεληηθής επηθοηλφλίας ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά, ηνπο γνλείο,
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο,
 ηες ελζσλαίζζεζες, ηεο βαζύηερες θαηαλόεζες ησλ αλαγθψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ
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 ηοσ ρόιοσ ηοσ εθπαηδεσηηθού, λεπηαγφγού θαη εηδηθού παηδαγφγού ζην ζχγρξνλν
ζρνιείν,
 ηφλ ηθαλοηήηφλ αληηκεηώπηζες δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε,
 ηεο ζσλεργαηηθής κάζεζες,
 ηεο δεκηοσργηθής δηδαζθαιίας θαη
 κηαο ποηόηεηας δφής κε δσληάληα θαη ρηνχκνξ.
8. Φπρόδξακα γηα όινπο - Πξνηάζεηο
Σν Φπρφδξακα, σο βησκαηηθή κέζνδνο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εθαξκφδεηαη
ζήκεξα ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Blatner, 2000) θαη αθνξά ζε φινπο ηνπο απινχο,
θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ άκεζε αλάγθε ή επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηνηρεία θαη
ηθαλφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, λα αλνίμνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν πξνο ηε δσή, λα
δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηεο αληίιεςεο, ηεο αίζζεζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη λα
ζρεηίδνληαη αξκνληθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο γχξσ ηνπο.
Δπηπιένλ, δηδάζθεηαη σο βησκαηηθή κέζνδνο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη
εθπαίδεπζεο ζην ξφιν (role training) κε ζθνπφ (ΦΤΚΑΠ, 2000):
α) Σελ εθπαίδεπζε εηδηθψλ ηνπ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο (ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο
ιεηηνπξγνχο θ.ά.) ζηηο ςπρνδξακαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
εθαξκφζνπλ ην Φπρφδξακα σο νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ θαη απηνγλσζηαθφ ζχζηεκα
ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (ςπρνζεξαπεία, αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ζρνιεία, νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο, θνηλφηεηεο, θπιαθέο θιπ).
β) Σελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ άιισλ εηδηθνηήησλ (εηδηθνχο παηδαγσγνχο,
εθπαηδεπηηθνχο, λεπηαγσγνχο θ.ά.), πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ςπρνδξακαηηθέο ηερληθέο
θαη κεζφδνπο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηδίσλ
θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία δνπιεχνπλ, θαζψο θαη ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.
Απηά ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπφκελσλ ζηελ αλάινγε νκάδα ςπρνδξάκαηνο, ηελ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη
θαηάξηηζε παξάιιεια κε ηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε, φπνπ αλαιχεηαη, βηψλεηαη θαη
ζπδεηείηαη ζε βάζνο ε εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία θαη ε ςπρνδξακαηηθή πξαθηηθή θαζψο
θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εθαξκνγή ςπρνδξακαηηθψλ ηερληθψλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ
εθπαηδεπηψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο είλαη
ηεηξαεηήο, ελψ ε ζεσξεηηθή θαη βησκαηηθή εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο δηαξθεί έλα ρξφλν θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ
άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ελαζρφιεζεο κε παηδηά, γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο. Σα
πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ςπρνδξακαηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλα κέιε ηεο FEPTO (Federation of European Psychodrama Training
Organisations).
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