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Εκφάνσεις κοινωνικού κατασκευαστικού 
εποικοδομισμού στη θεραπευτική 
διεργασία και μάθηση των λειτουργών 
υγείας μέσω θεατρικής έκφρασης

Ο λόγος, ως επικοινωνιακή μέθοδος αλληλόδρασης, αποτελεί στην εκδοχή του 

κοινωνικού κατασκευαστικού εποικοδομισμού το μέσο με το οποίο το άτομο 

νοηματοδοτεί την πραγματικότητα ευρισκόμενο πάντα εντός μιας σχεσιακής 

ροής. Η γνώση θεωρείται ως μια κοινωνική σύμβαση, ώστε να μην μπορεί να 

θεωρηθεί οριστική και απόλυτα αληθής και τίθεται σε μια ατέρμονη διαδικα-

σία αναζήτησης, αναστοχασμού, επανερμηνείας πάντα εντός της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Όταν οι θεραπευτές πράττουν με κουλτούρα συνεργατικής 

συγκρότησης θεραπευτικού πλαισίου μειώνουν την απόσταση του δίπολου 

ασθενούς-λειτουργού υγείας. Η νοηματοδότηση του κόσμου υγείας και 

νόσου του ασθενούς παράγεται από τη γλωσσική διεργασία, οπότε η χρήση 

εναλλακτικών προτάσεων και λέξεων θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό της 

πραγματικότητας. Αναδιαμόρφωση των εμπειριών και αναδιοργάνωση της 

σκέψης συντελείται και με την ενασχόληση με την τέχνη, η οποία χρησιμοποι-

είται αποτελεσματικά και στον θεραπευτικό χώρο. Κύρια συνιστώσα αποτελεί 

η θεατρική έκφραση, καθ’ ότι επιτρέπει στον θεραπευόμενο να αφηγηθεί το 

βίωμά του, να εκφράσει τα γνήσια συναισθήματά του και να ενδυναμωθεί, 

χρησιμοποιώντας την ποικιλομορφία των ρόλων στον προσωπικό του βιω-

ματικό ρόλο. Μέσω της μεθόδου της μεταφοράς ο ασθενής μετασχηματίζει 

ένα γεγονός της ζωής του εντός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος 

και συνθέτει έναν μηχανισμό μνήμης και εμπειρίας που του επιτρέπει να 

αναστοχαστεί, να απελευθερωθεί και να βελτιώσει την ψυχοσωματική του 

κατάσταση. Μετασχηματιστική διεργασία συνθέτει η θεατρική έκφραση και 

στο πεδίο της μάθησης. Η εκδοχή του κοινωνικού εποικοδομισμού αντιστοιχεί 

στη βιωματική τεχνική της δραματοθεραπείας στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

όπου επιτυγχάνεται η κατανόηση του εαυτού και η ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, καθίσταται δυνατή η βελτιστοποίηση σκέψεων, 

στάσεων και συμπεριφορών των συμμετεχόντων, συνθήκη που συμβάλλει 

στην ευημερία της εργασιακής κοινωνικής ζωής.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ολοένα και περισσότερο το επιστημονικό ενδιαφέρον 

στον χώρο της υγείας στρέφεται στην εξατομικευμένη 

φροντίδα υγείας μέσω καινοτόμων και συνεργατικών με-

θόδων θεραπείας. Οι λειτουργοί υγείας που στοχάζονται, 

συλλαμβάνουν και δημιουργούν νεωτερικές θεραπευτικές 

διεργασίες έχουν ως εργαλείο την επικοινωνία με τις ποικι-

λότροπες μορφές της. Ταυτόχρονα, η συνεχής εκπαίδευση 

των θεραπευτών μέσω της βιωματικής μάθησης, που κύρια 

συνιστώσα της είναι η θεατρική έκφραση, επιφέρει άμεση 

ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων. Η μελέτη της εκδοχής 

της θεωρίας του κοινωνικού κατασκευαστικού εποικοδομι-

σμού στη θεραπεία και στη μάθηση θα αποτελέσει για τους 

λειτουργούς υγείας ένα πεδίο προκλήσεων, εξερεύνησης 

αλλά και θετικής αλλαγής.1

Στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών οι αλλαγές που 

επιτελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα 

σχετικά με τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας προ-

κάλεσαν την εμφάνιση της θεωρίας της κατασκευής της 

πραγματικότητας, που αντιπαρερχόταν τον έως τότε επικρα-

τούντα θετικιστικό αντικειμενισμό, ο οποίος προσεγγίζει τα 

κοινωνικά και τα ιστορικά γεγονότα με τα γνωστά σε κάθε 
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εποχή φυσικο-επιστημονικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, στη 

μετανεωτερική κοινωνία χρησιμοποιήθηκαν ευέλικτες μέθο-

δοι διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό 

χώρο, με τη μορφή της παρακίνησης και της υποκίνησης με 

στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας. Η θεωρία του εποικοδομισμού παρουσι-

άζει τα άτομα ως δρώντες κατασκευαστές της βιογραφίας 

τους.2 Προέκταση αυτής της ατομικής νοηματοδότησης του 

κόσμου συνιστά ο κοινωνικός κατασκευαστικός εποικοδο-

μισμός, όπου μετακινεί το κέντρο βάρους από το άτομο 

στη σχέση, αμφισβητώντας την ατομιστική παράδοση 

και προβάλλοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα 

των σχέσεων ως προαπαιτούμενο για την ανθρώπινη ευ-

ημερία.3 Ο κοινωνικός κατασκευαστικός εποικοδομισμός 

υποβάλλει την υπάρχουσα γνώση σε κριτική θεώρηση 

αμφισβητώντας την απόλυτη και δεδομένη εμβέλειά της. 

Θεωρεί ότι η κατανόηση της πραγματικότητας αποτελεί 

προϊόν της επίδρασης των ιστορικών και των πολιτισμικών 

συνθηκών κάθε εποχής. Πρεσβεύει ότι η κατασκευή της 

πραγματικότητας συντελείται από την κοινωνική δράση 

και την αλληλεπίδραση διά μέσου της επικοινωνίας, του 

λόγου και της γλώσσας.4 Η κοινωνική πραγματικότητα με 

την οντολογική οπτική διαμορφώνεται από τις πράξεις των 

δρώντων υποκειμένων και όχι από το εξωτερικό αντικει-

μενικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι δημιουργούν κοινωνικές 

κατασκευές για να είναι σε θέση να νοηματοδοτήσουν 

τη ζωή και το εν λόγω νόημα προκύπτει πάντα από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαρκή επανεξέτασή της, 

με αποτέλεσμα η εικόνα του κοινωνικού κόσμου να μην 

μπορεί να θεωρηθεί οριστική.5 

Η γνώση και η πραγματικότητα είναι κοινωνικές και 

πολιτισμικές κατασκευές, γι’ αυτό η κοινωνική έρευνα 

δεν αναζητά την αντικειμενική αλήθεια αλλά εστιάζει 

στην έννοια της δι-υποκειμενικότητας (intersubjectivity), 

δηλαδή στο κοινό νόημα που μοιράζονται τα υποκείμενα 

και δημιουργούν κοινωνικές συμβάσεις.6 Ο κόσμος του 

νοήματος κληροδοτείται στους ανθρώπους από γενιά 

σε γενιά. Κάθε άτομο από τη γέννησή του εμπλέκεται 

σε μακροχρόνιες διεργασίες κοινωνικοποίησης από την 

οικογένεια, την εθνοτική του ομάδα, την κοινωνική του 

τάξη ή τη μητρική του γλώσσα. Η εν λόγω πραγματικότητα 

συγκροτεί το σύνολο του αξιακού του συστήματος, τους 

κανόνες, τις αξίες και τις νόρμες του. Μέσα σε αυτό το πλαί-

σιο η καθημερινή διάδραση των υποκειμένων μεταβάλλει 

την πραγματικότητα σε συνεχή σπειροειδή ερμηνεία και 

επανερμηνεία ώστε να οδηγήσει τελικά στην εκ νέου παρα-

γωγή νοήματος. Διαφορετικά, η ζωή θα παρέμενε στάσιμη 

και η κίνηση της ιστορίας θα παγιωνόταν δημιουργώντας 

ακριβή αντίγραφα βίου για το παρόν, το παρελθόν και το 

μέλλον.7 Η ερμηνεία της πραγματικότητας απορρέει από 

μια συνεχή σχεσιακή ροή που διαμορφώνεται εντός της 

επικοινωνιακής αλληλόδρασης του υποκειμένου και του 

κοινωνικού περιβάλλοντός του.8

Ο κοινωνικός κατασκευαστικός εποικοδομισμός αίρει 

τα σύνορα μεταξύ παρατηρητή και παρατηρούμενου και 

η πραγματικότητα αποτελεί μια γλωσσική κατασκευή. Η 

ατομική σκέψη διαμορφώνεται από τον εσωτερικό διάλογο 

που εκπορεύεται από την εστίαση και την εσωτερίκευση 

κοινωνικών συζητήσεων.8 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον 

λόγο (discourse) ως επικοινωνιακό μέσο αλληλόδρασης. 

Με τον λόγο το υποκείμενο καθιστά υπαρκτές τις πράξεις 

και τα γεγονότα καθώς με τη διαδικασία επιλογής των 

λέξεων νοηματοδοτεί το γεγονός και του προσδίδει ανα-

λόγως συναίσθημα, ένταση και διάρκεια. Η υποκειμενική 

πραγματικότητα αντιμετωπίζεται ως κοινωνική δράση που 

δημιουργεί ατομικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις της 

πραγματικότητας, η οποία κατασκευάζεται με τη γλώσσα.4 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική επικοινωνία συνιστά μια θεραπευτική 

σχεσιακή επαφή με θετικό πρόσημο καθ’ ότι απαιτεί αλ-

ληλεπίδραση του λειτουργού υγείας και του ασθενούς, 

στοχεύοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας, της εμπιστο-

σύνης, της υγείας και της ευημερίας του.9 Η θεραπευτική 

σχέση συγκροτείται από το δίπολο ασθενούς και λειτουρ-

γού υγείας και σε μεγάλο βαθμό η όλη διαδικασία της 

θεραπείας από πλευράς του ασθενούς νοηματοδοτείται 

με μια κοινωνική εποικοδομιστική προσέγγιση της εν λόγω 

σχέσης. Οι κοινωνικοί ρόλοι που αναπαρίστανται μεταξύ 

των πρωταγωνιστών της θεραπευτικής σχέσης, καθώς 

και η συμπεριφορά του νοσούντος συνδέονται με αξίες, 

πεποιθήσεις και πολιτισμικά πρότυπα καθ’ ότι εντάσσονται 

σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και θεσμικό πλαί-

σιο.10 Ένας νέος δρόμος θεραπείας διανοίγεται μέσω του 

διαλόγου καθώς η αφήγηση μπορεί να ανακατασκευάσει 

την πραγματικότητα. Η αφηγηματική προσέγγιση αποτελεί 

το μέσο, τη δίοδο για τη θεραπεία και για τον τρόπο με τον 

οποίο το άτομο εντάσσεται στο επί μέρους οικογενειακό, 

εργασιακό ή ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ο λόγος μπορεί 

να αποσυνθέσει μια κοινωνικά κατασκευασμένη ιστορία 

αλλά και να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδόμησης μιας 

νέας, καλύτερης πραγματικότητας και να οδηγήσει στη 

θεραπευτική αλλαγή και βελτίωση καθ’ ότι η θεραπεία 

συνιστά μια κοινωνική διεργασία.3 Η θεραπεία αποτελεί 

μια διαδικασία «μετασχηματισμού διά του λόγου». Εφόσον 

η νοηματοδότηση της πραγματικότητας του ασθενούς 

παράγεται από τη γλωσσική διεργασία, από το σύνολο του 

λόγου, τότε αν η προσοχή των θεραπευτών εστιάσει στην 
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αφηγηματική περιγραφή του εαυτού από τον ασθενή θα 

μπορέσει να εντοπίσει την επίπτωση αυτής της κατασκευ-

ής στην πορεία της υγείας του. Η συνειδητοποίηση από 

μέρους του θεραπευτή ότι όχι τα ίδια τα γεγονότα αλλά ο 

τρόπος που μεταφέρονται μέσα από τη δύναμη των λέξεων 

και η παροχή δυνατότητας και ελευθερίας στον ασθενή 

να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές προτάσεις οδηγεί στον 

μετασχηματισμό και στην κατασκευή νέων ιστοριών.11

Οι θεραπευτές με κουλτούρα συνεργατικής συγκρό-

τησης θεραπευτικού πλαισίου αντιλαμβάνονται ότι στη 

θεραπευτική συνάντηση επικοινωνούν δύο διαφορετικοί 

πολιτισμοί που όμως κάθε φορά χαράσσουν μια νέα θε-

ραπευτική δράση, μειώνουν την απόσταση του δίπολου, 

ελαχιστοποιούν την αυθεντία του ειδικού, ενθαρρύνουν και 

αναζητούν τη σύμπραξη του ασθενούς. Η επικοινωνία σε 

αυτή τη σχέση, ο τρόπος έκφρασής της, η ικανότητα αποτε-

λεσματικής δράσης-αντίδρασης μεταβάλλει κατεστημένες 

και παρωχημένες στατικές αντιλήψεις και συμπεριφορές και 

επιτυγχάνει αφ’ ενός την παράκαμψη της επανάληψης του 

παρελθόντος και αφ’ ετέρου με τη συνεργατική καινοτόμο 

θεραπευτική συμμαχία την ανάδειξη νέων ελπιδοφόρων 

δυνατοτήτων θεραπείας και υγείας.1 Ο κοινωνικός κατα-

σκευαστικός εποικοδομισμός θεωρεί ότι οι διεργασίες 

παραγωγής νοήματος στις θεραπευτικές πρακτικές δεν 

μπορούν να παραμείνουν αμετάβλητες μέσα στον χρόνο 

αλλά εξαρτώνται από τις συνθήκες και την ερμηνευτική 

οπτική. Στην κριτική ότι μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 

πεδίο της θεραπευτικής αλληλόδρασης δημιουργείται μια 

κατάσταση σύγχυσης λόγω της μη παραδοχής της πραγ-

ματικής γνώσης αντιπαρέρχεται η ικανότητα της διαρκούς 

αναδιαμόρφωσης της νοηματοδότησης της θεραπευτικής 

πραγματικότητας που συγκροτεί τη δύναμη της αλλαγής 

και της βελτίωσης.3 

3. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΟΡΦΕΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ

Η τέχνη επιτρέπει την αναδιαμόρφωση των εμπειριών, 

την αναδιοργάνωση της σκέψης και την απόκτηση γνώσεων 

που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ατόμου. Η θεραπεία 

μέσω της τέχνης συνδυάζει την ελευθερία της καλλιτεχνικής 

έκφρασης με τη δυνατότητα της θεραπευτικής συμβολής και 

μέσω της προόδου της Νευροεπιστήμης στην απεικόνιση 

του ανθρώπινου εγκεφάλου διενεργούνται ειδικές μελέτες, 

αν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου μπορούν να αντι-

στοιχηθούν αποκλειστικά στη δημιουργία τέχνης. Πάντως, 

η θεραπεία της ανθρώπινης παθολογίας χρησιμοποιώντας 

την τέχνη παρέχει μια τεράστια εναλλακτική, μοναδική και 

καινοτόμο επιλογή για τη συμμετοχή δικτύων που ενισχύουν 

τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πλη-

ροφορίες και αποκτά νέες συνάψεις, ώστε να επιτελεστεί 

ο απώτερος στόχος προκειμένου να προσαρμόζονται οι 

άνθρωποι καλύτερα στα περιβάλλοντά τους.12 Τα θεατρικά 

δρώμενα συνιστούν ένα ευρύτερο πεδίο δημιουργίας στο 

πεδίο της θεραπείας μέσω τέχνης, καθ’ ότι περιλαμβάνουν 

τον χορό, τη μουσική αλλά και την εικαστική έκφραση.13

Το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αναλαμβά-

νει ρόλους και δημιουργεί το δικό του ρεπερτόριο ρόλων. 

Η ζωή είναι σαν μια σειρά από σενάρια, σε σημείο που ο 

Σαίξπηρ αναφέρει ότι «Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή…».14 

Το υποκείμενο υιοθετεί προσωπεία που αντιστοιχούν στη 

συνύπαρξη πολλαπλών εαυτών και κάνει χρήση του ρόλου 

για να δημιουργήσει εντυπώσεις όχι μόνο στοχεύοντας 

στην εξιδανίκευση της εικόνας του, αλλά ακόμη και στην 

υποτίμησή του πράττοντας ανάλογα με την κοινωνική 

περίσταση ή και τις προσδοκίες της κοινωνικής ομάδας.15 

Κάθε δράση ανθρώπινης παρουσίας εντός της θεραπευτικής 

διαδικασίας περιλαμβάνει στοιχεία δράματος. Η διάθεση 

του ασθενούς και των λειτουργών υγείας, ο χώρος, οι 

ομιλίες, ο τόνος της φωνής και τα αντικείμενα συνθέτουν 

ένα θεατρικό σκηνικό, μια θεατρική παράσταση.13 Ο ρόλος 

στη θεατρική έκφραση συνδέει τη θεραπεία, την αλλαγή, 

τη βελτίωση με το «δράμα», που εννοιολογικά σημαίνει 

οτιδήποτε είναι απόρροια της δράσης. Ο Αριστοτέλης στο 

έργο του «Περί Ποιητικής» αναφέρει ως ειδοποιά συστατικά 

της τραγωδίας την «πεπλεγμένην» σύνθεση, τη «μίμησιν 

πράξεως» και την τελική «κάθαρσιν», η οποία συνιστά 

διαδικασία ψυχοσωματικής αποφόρτισης, επέρχεται με 

την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και συμβάλλει στη 

διαπαιδαγώγηση όσον αφορά στο σύστημα αξιών που θα 

πρέπει να διέπει την κοινωνική συνοχή.16 

Η θεραπεία καθίσταται δημιουργική και καινοτόμος 

αποτελεσματική μέσω της χρήσης της δραματικής τέχνης 

καθ’ ότι επιτυγχάνεται ο εν τω βάθει περιορισμός του ρήγ-

ματος που προκλήθηκε από την καρτεσιανή φιλοσοφία 

και επέφερε ιστορικό διχασμό μεταξύ σώματος και ψυχής: 

mind-body division.17 Η θεατρική έκφραση στο πεδίο της 

θεραπείας αποτελεί το σημείο συνάντησης στην εκδήλωση 

ρόλων οι οποίοι αντλούνται από την καθημερινότητα, από 

τη νοητική εξιδανίκευση ιδεών και αξιών, από την απώθηση 

εσωτερικών συγκρούσεων που αποτελούν τη συνθετική 

συνιστώσα της ταυτότητας του ατόμου και ορίζουν τη 

συμπεριφορά, καθώς και την κοινωνική συνύπαρξη και 

αλληλεπίδραση.18 Η δραματοθεραπεία διευκολύνει τον 

θεραπευόμενο να εκφράσει το βίωμά του, να επιλύσει 

προβλήματα, να εκφράσει τα γνήσια συναισθήματά του, 

να επεκτείνει το βάθος και το εύρος του εσωτερικού βιώ-

ματος, να αναπτύξει διαπροσωπικές δεξιότητες και σχέσεις, 

να ενδυναμωθεί χρησιμοποιώντας την ευελιξία και την 
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ποικιλομορφία των ρόλων στους δικούς του προσωπικούς 

βιωματικούς ρόλους.19 

Η θεραπευτική διαδικασία όταν συντελείται μέσω των 

θεατρικών τεχνικών λειτουργεί συμπληρωματικά καθ’ ότι 

προσφέρεται η δυνατότητα στο θεραπευόμενο άτομο να 

εκφραστεί και να επικοινωνήσει εντός μιας ομάδας και να 

αποτρέψει ενδεχόμενη απομόνωση. Μέσω της μεθόδου 

μεταφοράς το άτομο μετουσιώνει ένα γεγονός της ζωής 

του σε μια «πεποιημένη και φωταγωγημένη δράση» ασφα-

λούς θεραπευτικού περιβάλλοντος, ώστε στη συνέχεια να 

δημιουργηθεί ένα θεμελιώδες σύστημα αξιών ικανό να 

αναστοχαστεί και να οδηγήσει στην απελευθέρωση και κατ’ 

επέκταση στην αλλαγή της ψυχικής υγείας του ατόμου.13 Η 

δραματοθεραπεία δρα αποτελεσματικά καθ’ ότι λειτουργεί 

πολυπαραγοντικά καθώς συγκροτείται από το μοντέλο της 

δημιουργίας, όπου το άτομο παρέχει ενέργεια και ενορα-

τικότητα, το μοντέλο της μάθησης, το οποίο συντελείται 

μέσω του παιχνιδιού ρόλων, της προσομοίωσης και του 

αυτοσχεδιασμού και, τέλος, το θεραπευτικό μοντέλο, όπου 

το ψυχόδραμα οδηγεί στην ανακατασκευή ενός γεγονότος, 

στην αναμενόμενη κάθαρση και στη δυνατότητα αποστα-

σιοποίησης από την τραυματική αιτία.14 

4. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ

Τα θεατρικά δρώμενα στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής 

συνθέτουν μια μετασχηματιστική διεργασία και ταυτόχρο-

να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πολιτισμικό γίγνεσθαι. 

Η νοητική κατασκευή με την ενσώματη έκφραση (φωνή, 

κίνηση, ρόλοι, αυτοσχεδιασμός, σκηνογραφία, κοστούμια, 

φωτισμός) συμβάλλει στην απαρτίωση του εαυτού, στον 

κατευνασμό των εσωτερικών συγκρούσεων και, τελικά, στην 

υπέρβαση της ατομικότητας. Η από κοινού δημιουργία ενός 

έργου διασφαλίζει τη συνοχή της ομάδας και εξισορροπεί 

τις διαφορές υπηρετώντας πλήρως την κοινωνική κατασκευ-

αστική εποικοδομιστική επικοινωνία και αλληλεπίδραση.1 

Η θεατρική έκφραση εντάσσεται σε εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα και αποτελεί ερευνητική διαδικασία προκειμένου να 

διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά της στη διαδικασία της 

μάθησης.20 Έρευνα η οποία εκπονήθηκε σε εκπαιδευτικούς 

που παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα με την 

εφαρμογή της δραματοθεραπείας ως βιωματική τεχνική 

για την εκπαίδευση ενηλίκων έδωσε ως αποτέλεσμα την 

καθοριστική συμβολή στην κατανόηση του εαυτού, στην 

αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών και στην ανάπτυ-

ξη κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης 

συναισθημάτων.21

Σε μελέτη διερευνήθηκε διεθνής εκπαιδευτικός όμιλος 

που διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), στην Ευρώπη και στην Ασία 

και απευθύνεται σε διευθύνοντες συμβούλους και ανώτερα 

στελέχη επιχειρήσεων με θέματα ηγεσίας και οργανωσιακής 

αλλαγής και χρησιμοποιεί τα θεατρικά δρώμενα και οδηγεί 

αποτελεσματικά τους εκπαιδευόμενους σε υψηλά επίπεδα 

δημιουργικότητας και αυθεντικότητας. Διά μέσου της θε-

ατρικής έκφρασης βοηθούν τα άτομα όχι απλά μέσω της 

μίμησης συμπεριφορών άλλων ανθρώπων αλλά δίνοντάς 

τους την ώθηση να εξωτερικεύσουν το δικό τους όραμα και 

να δημιουργήσουν πάνω σε αυτό, χτίζοντας ταυτόχρονα 

αυθεντικές σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας. Θεωρούν 

ότι η δημιουργικότητα ενυπάρχει σε κάθε άτομο και αυτό 

που χρειάζεται είναι η προσωπική κατανόηση και η αύξηση 

της δεκτικότητας της δημιουργικότητας. Το όραμα δεν είναι 

κάτι για το οποίο πρέπει το άτομο να αγωνιστεί για να το 

πετύχει, αλλά ξεδιπλώνεται όταν εκφράζονται και ικανο-

ποιούνται οι βαθύτερες παρορμήσεις και επιθυμίες. Μέσω 

του λόγου, της γλώσσας του σώματος και των θεατρικών 

τεχνικών επιτυγχάνεται η αφαίρεση των αυτοπεριορισμένων 

πεποιθήσεων που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια 

της ζωής του ατόμου.22 

Σε ανασκόπηση πεδίου που συμπεριέλαβε 138 ερευνητι-

κές μελέτες διερευνήθηκε η εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγείας σε διάφορες μορφές τέχνης προκειμένου να αναπτυ-

χθεί η ενσυναίσθηση και η συμπόνια στην παρηγορητική 

φροντίδα.23,24 Την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχθεί η 

εκπαιδευτική αξία της διδασκαλίας επικοινωνιακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων από επαγγελματίες ηθοποιούς 

σε διεπιστημονικές εργασιακές ομάδες στον χώρο της 

υγείας, καθώς η διά βίου μάθηση αποτελεί προϋπόθεση 

ενδυνάμωσης των ανθρωπίνων πόρων του συστήματος 

παροχής φροντίδας υγείας.25,26 Ερευνητική μελέτη σε φοι-

τητές Ιατρικής που δέχθηκαν εκπαίδευση μέσω θεάτρου 

όσον αφορά στην ανακοίνωση δυσάρεστων νέων ανέδειξε 

ότι το εφαρμοσμένο θέατρο συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο 

προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες επικοινωνιακές 

δεξιότητες.27 Στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας εντάσ-

σεται η καινοτόμος εφαρμογή του θεάτρου, συνάντηση 

(forum) κατά την οποία το κοινό καλείται να συμμετέχει 

στην παράσταση αυτοσχεδιάζοντας και να βρει λύση σε 

κάποιο κοινωνικό πρόβλημα.28–30 

Η ένταξη των θεατρικών τεχνικών στο πλαίσιο της διε-

ρευνητικής δραματοποίησης διευρύνει τον ορίζοντα του 

γνωστικού πεδίου των συμμετεχόντων και διεγείρει τη σκέ-

ψη μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Δίνεται 

η ελευθερία στον εκπαιδευόμενο να παρέμβει ενεργητικά 

και να αλληλεπιδράσει εντός ενός εκ νέου διαμορφούμενου 

ψυχικά και γνωσιακά περιβάλλοντος και να μεταμορφώσει 
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το μαθησιακό αντικείμενο, μετασχηματίζοντας παράλληλα 

τον δικό του κόσμο.31 Με τη δραματοποίηση της κοινωνι-

κής ζωής εκφράζονται συναισθήματα που μειώνουν τον 

εσωτερικό δισταγμό, καθρεπτίζονται οι λεπτομερείς αλλά 

ουσιαστικές εκφάνσεις της καθημερινότητας και καλύπτεται 

η πρωταρχική ανάγκη του ατόμου για δημιουργικότητα. 

Ο συνδυασμός αυτών με την ύπαρξη ενός θεραπευτικού 

σεναρίου καθιστά δυνατή την αλλαγή και τη βελτιστοποί-

ηση της σκέψης και της συμπεριφοράς του υποκειμένου 

που δρα στη θεατρική πράξη και κατ’ επέκταση ενδέχεται 

να χρησιμοποιήσει και στην εργασιακή κοινωνική ζωή.32 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αποστασιοποίηση από τον ατομικισμό και η συνεχής 

αλληλεπίδραση που πρεσβεύει ο κοινωνικός κατασκευαστι-

κός εποικοδομισμός εντάσσει πλήρως το άτομο, τα βιώματα, 

τα προβλήματα της ζωής, αλλά και της υγείας εντός ενός 

ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο όμως δεν τοποθετείται 

παθητικά αλλά του παρέχεται η δυνατότητα προσωπικής 

νοηματοδότησης για τον κόσμο αλλά και το δικαίωμα του 

συνεχούς αναστοχασμού, καθώς και τη μη παραδοχή αυ-

θεντίας και απολυτότητας στην ήδη υπάρχουσα γνώση. Ο 

κόσμος είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 

μέσα σε αυτό το άτομο διασυνδέεται σε μια συνεχή σχεσιακή 

ροή, αλληλεπιδρά, νοηματοδοτεί και επανερμηνεύει πάντα 

μέσα από την επικοινωνία. Η θεραπευτική επικοινωνία 

αποτελεί τη βάση της θεραπευτικής πραγματικότητας 

στον κοινωνικό κατασκευαστικό εποικοδομισμό. Ο λόγος, 

η λεκτική έκφραση, η γλώσσα του σώματος, οι μορφές της 

οπτικής επικοινωνίας αποτελούν το θεραπευτικό εργαλείο, 

το οποίο, αν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά ο λειτουργός 

υγείας, θα κατευθύνει τον ασθενή στη νοηματοδότηση 

της παρούσας κατάστασης της υγείας του ή ακόμη και σε 

ανακατασκευή δυσάρεστων αναμνήσεων εντός πλαισίου με 

θετική προσέγγιση και ενεργό αντιμετώπιση της νόσου και 

των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεών της. Στη συγκεκριμένη 

σχεσιακή θεραπεία δεν παράγονται νέες σταθερές που 

μπορούν να εφαρμοστούν αντιπροσωπευτικά σε ευρύ 

πληθυσμό. Αντίθετα, διανοίγονται οδοί εξατομικευμένης 

θεραπείας και μέσα από το συνεργατικό δίπολο ασθενούς-

λειτουργού υγείας θα οδηγήσουν στη συγκατασκευή της 

δικής του υποκειμενικής ευεξίας και της ποιότητας ζωής 

του ως ενδυναμωμένος ασθενής-ηγέτης, ακόμη και εντός 

πλαισίου υποκείμενης νόσου.

Οι θεατρικές τεχνικές ως θεραπεία εμπεριέχουν τη δομή 

της θεωρίας του κοινωνικού κατασκευαστικού εποικοδο-

μισμού, καθ’ ότι όλη η θεατρική διαδικασία βασίζεται στην 

επικοινωνία, στη διασύνδεση και στη συνεχή αλληλεπίδρα-

ση. Επιπρόσθετα, όλες οι θεατρικές τεχνικές στοχεύουν στην 

ανακατασκευή των γεγονότων παρουσία άλλων ατόμων σε 

μια συγκεκριμένη κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά κοι-

νωνική συνθήκη. Επομένως, παρέχεται η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να εξασκούν την ικανότητα αναστοχασμού, 

αναδόμησης, επανερμηνείας με την ενεργή συμμετοχή 

τους ή ακόμη με την απόσταση όπου μπορεί ο καθένας να 

παρακολουθεί τον εαυτό του και τους άλλους. Οι θεατρικές 

τεχνικές αποτελούν συν-ενεργειακή διαδικασία βιωματικής 

μάθησης που συνδέουν και ενεργοποιούν τον εκπαιδευό-

μενο με το μαθησιακό αντικείμενο μέσω των αισθήσεων, 

των εμπειριών, της ενσώματης παρουσίας, της έκφρασης 

των σκέψεων και της απελευθέρωσης των συναισθημάτων. 

Η όλη μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται στη θεωρία του 

κοινωνικού κατασκευαστικού εποικοδομισμού, όπου στόχος 

της διδασκαλίας δεν είναι η απλή μετάδοση της γνώσης 

αλλά η ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου να αξιολογήσει 

και να δημιουργήσει γνώση. Η μετασχηματίζουσα πνευ-

ματική διαδικασία οδηγεί στην ανάπτυξη υψηλότερων 

πνευματικών λειτουργιών καθώς ο συνεχής αναστοχασμός 

παραπέμπει στη διεύρυνση του μαθησιακού συλλογισμού, 

στην αποδοχή της απόκλισης, στην κριτική σκέψη απέναντι 

σε αυθεντίες και επιστημονικές απολυτότητες και οδηγεί 

στην επιθυμία για την ανεύρεση της νέας γνώσης μέσα από 

συνθήκες βιώματος ευημερίας και ευεξίας. 

Ολοένα και περισσότερο οι λειτουργοί υγείας μέσω 

της διά βίου εκπαίδευσης, τυπικής, μη τυπικής και άτυπης, 

έρχονται σε επαφή με καινοτόμες μορφές μάθησης και 

βελτιστοποιούν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους 

για τη μεγιστοποίηση της ποιότητας φροντίδας υγείας, 

τη χρηστή διοίκηση και την ενδυνάμωσή τους εντός του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Η εκτενής ποιοτική έρευνα 

με ερευνητικό πεδίο λειτουργούς υγείας, οι οποίοι έχουν 

ευαισθητοποιηθεί με τη γνωσιακή ωρίμανση που έλαβαν 

από εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής μάθησης και 

εφαρμογής θεατρικών τεχνικών διερευνητικής δραματοποί-

ησης θα φωτίσει την αποτελεσματικότητα των νεωτερικών 

αυτών πρακτικών εκπαίδευσης, θα διαμορφώσει βάσεις 

μεταθεωρίας μεθόδων μάθησης και θα συμβάλλει σε έναν 

παραγωγικό διάλογο.
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ABSTRACT

Manifestations of social constructionism in the therapeutic process and learning  

of healthcare professionals through theatrical expression
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Speech as a communicative method of interaction is, according to social constructionism, the means by which the in-

dividual signifies reality, always within a relational context. Knowledge is regarded as a social contract, and thus can-

not be considered definitive and absolutely true, and it is subjected to an endless process of search, reflection and 

re-interpretation, always in the context of social interaction. When therapists function within a culture of coopera-

tive therapeutics, they reduce the distance in the dipolar patient-healthcare professional relationship. The meaning 

of the patient’s world of health and disease is produced by the language process, and the use of alternative sentenc-

es and words will lead to the transformation of reality. Remodeling of experiences and reorganization of thoughts 

takes place also through engagement with art, as it is effectively used in the therapeutic field. The main component 

is theatrical expression, which allows the client to narrate his(her) experience, to express genuine feelings and to be 

strengthened by using the diversity of roles in his(her) personal role. Through the method of transfer, the patient 

transforms a life event within the safe therapeutic environment, composes a memory, and experiences a mechanism 

that allows reflection, release and improvement of his(her) psychosomatic status. A transformative process also takes 

place through theatrical expression in the field of learning. Social constructionism corresponds to the experiential 

technique of drama therapy in the context of adult education, where self-understanding and development of social 

skills are achieved. In addition, it becomes possible to optimize the thoughts, attitudes and behaviors of the partici-

pants, contributing to their well-being in their working social life.
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