
 
   ”Δημιουργικώς πράττειν στην ΕΕ” 

 
Το πρόγραμμα αποφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα 

Οι νέοι : 
- αποκτούν γνώσεις και βελτιώνουν δυνατότητες απασχόλησης και προοπτικές 

σταδιοδρομίας στον τομέα Οπτικοακουστικών Μέσων και Τεχνών  
- καλλιεργούν το πνεύμα ανάληψης πρωτοβουλιών και το επιχειρηματικό πνεύμα  
- αυξάνουν την αυτο-ενδυνάμωση και την αυτο-εκτίμηση τους  
- ενισχύουν τη διαπολιτισμική τους επίγνωση και υποκινούνται σε ενεργότερη 

συμμετοχή στην κοινωνία, σε δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου, κοινωνικής 
ένταξης και αλληλεγγύης 

- ενημερώνονται ευρύτερα για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ και 
υποκινούνται σε ενεργότερη συμμετοχή σε δημοκρατικά δρώμενα στην ΕΕ 

- αυξάνουν τα κίνητρα τους για μελλοντική συμμετοχή σε συναφή προγράμματα  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:  

                                       Ελλάδα: THE GOOD HOUSE, δικαιούχος οργανισμός 

                   Ισπανία: AYUNTAMIENTO DE VILLABILLL                 

Πορτογαλία: ASSOCIAÇÃO NÓ GÓRDIO και The PRSD / Providers of Social 
Responses to the Development, a network of non-profit organizations 

 

                      Κύπρος: CULTURAL ASSOCIATION NOSTOS PISSOURIOU 
με την υποστήριξη 

                                        Πολωνία: INSTITUTE OF JOURNALISM AND SOCIAL  
                                                                              COMMUNICATION, University of Lublin 

 
 

               



 
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ : 23.05.2019 

11.00 – 16.00, στην έδρα του The Good House 
 

   
 Το Erasmus+ (βασικός υπεύθυνος της παρουσίασης: Κύπρος),15’  

 
 Η εφαρμογή για κινητές συσκευές Erasmus+ app (βασικός υπεύθυνος της 

παρουσίασης: Ισπανία), 15’  
 

 
 Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (βασικός υπεύθυνος της παρουσίασης: 

Πορτογαλία), 15’  

 
 Ευαισθητοποίηση στην άτυπη μάθηση, (βασικός υπεύθυνος της 

παρουσίασης: Ελλάδα), 30’   
H ελληνική ομάδα παρουσιάζει τις υποθεματικές: 

-Άτυπη μάθηση και διασύνδεση με α) την αγορά εργασίας και τη μείωση της 

νεανικής ανεργίας, β) την κοινωνία και την αύξηση της συμμετοχής των νέων σε 

αυτήν καθώς και γ) με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της νεολαίας και στους 

σχετικούς με αυτόν τομείς, κοινωνικό και οικονομικό τομέα 

-Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων άτυπης μάθησης, 

europass και youthpass – Παρουσίαση της διαδικασίας συμπλήρωσης τους για 
πλήρη και σαφή περιγραφή γνώσεων και δεξιοτήτων από τη συμμετοχή στην 
ανταλλαγή. Διανομή δειγμάτων πιστοποιητικών.   
 

 
 Tο πρόγραμμα ”Δημιουργικώς πράττειν στην ΕΕ”, (βασικός υπεύθυνος: 

Ελλάδα) 

Παρουσίαση των βασικών επιδιώξεων του προγράμματος και της συμμετοχής των 

νέων σε αυτό (πλαίσιο, ρόλοι, στόχοι, μεθοδολογία). Παρουσίαση της διαδικασίας 
αξιολόγησης του προγράμματος και της προβολής των αποτελεσμάτων του, 15’  



 
 

 Γνωριζόμαστε, 1 ώρα  

H δράση των οργανώσεων/εταίρων (βασική ευθύνη των αρχηγών των ομάδων, 10-

λεπτά η κάθε ομάδα) 

ελαφρύ γεύμα 30’ 
 

 Γνωριζόμαστε, 2 ώρες  

Το προφίλ των νέων (βασική ευθύνη των συμμετεχόντων) 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
Διαλέξεις, ομιλίες με συζήτηση, έκφραση και ανταλλαγή προσωπικών θέσεων και 
εμπειριών, προβολές, χρήση διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Οι παρουσιάσεις οργανώσεων και νέων περιλαμβάνουν αναφορές: 

 α) στον τομέα Οπτικοακουστικών Μέσων και Τεχνών και κάνουν γνωστά τα 
ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες για απασχόληση σε κλάδους 
σχετικούς με την εικόνα, τον ήχο, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, την 
ψηφιακή φωτογραφία, την εικονοληψία, το μοντάζ κλπ, καθώς και τους λόγους για 
επιλογή πρόσβασης στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης: 

β) έκθεση της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για επιτυχή πρόσβαση 
και εξέλιξη στα ως άνω επαγγέλματα καθώς και για ανάληψη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και περιγραφές των νέων για το επάγγελμα των ονείρων τους.  

Ακόμα οι παρουσιάσεις εμπεριέχουν: 

γ) τις προτάσεις των νέων προς τους ομοτίμους τους ώστε να αυξήσουν τον 
προβληματισμό τους για σχετική ενασχόληση με βάσει στοιχεία που δεικνύουν ότι ο 
σχετικός κλάδος στη χώρα τους, και εκτός αυτής, στην Ευρώπη συνολικά, είναι ένας 
προσοδοφόρος και ελπιδοφόρος κλάδος, με μέλλον για την νέα γενιά, και  
δ) γνώμες και κριτικές σκέψεις για την καλλιτεχνία (ζωγραφική, διακόσμηση, 
χειροτεχνίες/DIY) και για την Τέχνη ως μέσο «θεραπείας» (Art Therapy) και για τις 
τεχνικές σωματικού θεάτρου (Body theatre-Body music) και πληροφορίες για 
σχετικά hobby, παρακολούθηση συναφών εργαστηρίων, κλπ. 

 
17.00 – 20.00 

1. “Start uppers στον τομέα των Οπτικοακουστικών Μέσων και των Τεχνών” 

Παρουσίαση νέων επιχειρηματικών ιδεών και προϊόντων 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
Διαλέξεις, ομιλίες με συζήτηση, έκφραση και ανταλλαγή προσωπικών θέσεων και 
εμπειριών, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, χρήση διαδικτύου και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, παιγνίδια  ρόλων και σενάρια προσομοιώσεων για 
μελέτη, εργασία και κατανόηση, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικά εγχειρίδια. 



 
We solomon. We are from Athens. We are from Damascus. We are from anywhere around the 

world. We report. We narrate. We create. 

 

Οι νέοι γνωρίζουν τον MKO Solomon https://wesolomon.com/about/, μία  από τις 
ευνοούμενες από το Impact Hub Athens οργανώσεις https://athens.impacthub.net/ 
ένα τοπικό και διεθνές συνδεδεμένο δίκτυο με σκοπό το θετικό κοινωνικό 
αντίκτυπο. Επιχειρήσεις και δημιουργικοί επαγγελματίες εργάζονται στο Hub για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπων business models που ορίζουν το μέλλον 
της επιχειρηματικότητας ενώ εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην κοινωνική ένταξη, 
το περιβάλλον και το δίκαιο εμπόριο συνδέονται δημιουργώντας ένα 
διαπολιτισμικό δίκτυο δυνατού κοινωνικού αντικτύπου.  
Οι νέοι μαθαίνουν από τον Solomon τη χρήση των μέσων ενημέρωσης ως εργαλείο 

κοινωνικής ένταξης και ενίσχυσης ιδίως των ευάλωτων ομάδων για συμμετοχή στο 
δημόσιο διάλογο μέσω κατάρτισης τους στην παραγωγή μηντιακού περιεχομένου, 
ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη δημιουργία καινοτόμων ευκαιριών 
απασχόλησης στον δημιουργικό τομέα της και τον τομέα των μέσων ενημέρωσης. 
 

 
2. Επίσκεψη στην Εταιρία Παραγωγής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ΚΑΠΑ 
STUDIOS, Σπάτα Αττικής http://www.kapastudios.com/v2/home.html?id=6 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ξενάγηση με ομιλίες, συζήτηση, έκφραση και ανταλλαγή θέσεων και εμπειριών 
σε ένα πρότυπο χώρο εργασίας, το μεγαλύτερο σύγχρονο συγκρότημα Στούντιο-

Πλατώ στην Ελλάδα που εκτείνεται σε 12.500 τ.μ σε μια έκταση 30 στρεμ. 

κατασκευασμένο με διεθνείς προδιαγραφές και εξοικειώνονται με τον τρόπο 
παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε τηλεοπτικούς 
και κινηματογραφικούς παραγωγούς, σε διαφημιστικές εταιρίες, σε εταιρίες 
παραγωγής μουσικών βιντεοκλίπ και γενικότερα σε ανθρώπους που 
δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

δείπνο 

 

https://wesolomon.com/about/
https://athens.impacthub.net/
http://www.kapastudios.com/v2/home.html?id=6


2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ : 24.5.2019 
12.00 – 16.00, στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΜΑΤΙΟΥ, Μάτι Αττικής  

 

“Do it yourself art ideas” - Art Therapy 
Σε μία εποχή που κυριαρχούν οι υπολογιστές, τα laptops, τα tablets και τα κινητά 
και τα εικονίδια του facebook και του viber, και τα iMessages και τα whatsapps 

έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα στην επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
αναζητείται η μη λεκτική  έκφραση και επικοινωνία μέσω των εικαστικών τεχνών. 
Έτσι, στο πλαίσιο της Art Therapy οι νέοι εξωτερικεύουν πτυχές του εαυτού τους, 

σκέψεις και συγκρουσιακά συναισθήματα, βιώματα, μνήμες και οράματα για το 
μέλλον τους. Ωστόσο, οι εικαστικές δημιουργικές πράξεις και τα παραγόμενα έργα 

τους μπορούν να αναδειχθούν και ως πράξεις προσφοράς στον κοινωνικό περίγυρο, 

και εντέλει ως πράξεις αυτοπραγμάτωσης και ποιοτικής ζωής με νόημα - Πράξεις 
ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης. Με την καλλιτεχνική δημιουργία όλα τα ανωτέρω 
ο σύγχρονος, σκεπτόμενος, ενεργός νέος τα εκφράζει, τα επικοινωνεί και θέτει τις 
βάσεις σχετικού διαλόγου σε ευρύ κοινωνικό πεδίο.  
 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Διαλέξεις, ομιλίες και συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών, προβολές οπτικοακουστικού 
υλικού, σενάρια προσομοιώσεων, παίγνια ρόλων, χρήση διαδικτύου και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικοί πίνακες και ηλεκτρονικά βιβλία. 
 

 “Art Therapy” 

Αρχικά ένα άτομο από κάθε ομάδα παρουσιάζει το θέμα: “Art Therapy - Η 
Θεραπεία μέσω των εικαστικών τεχνών”. Eπιτρέπεται η χρήση κάθε μέσου, πχ. 
αναγνώσεις κειμένων, προβολές video σχετικά με τη χρήση των εικαστικών τεχνών: 

κεραμική, ζωγραφική, γλυπτική, τεχνική στο χαρτί, σχέδιο, χειροτεχνία, 
φωτογραφία, video, κινηματογράφηση, παραστατικές και εννοιολογικές τέχνες, 
εγκαταστάσεις, χρήση φυτών και πλαστικών αντικειμένων, εφαρμοσμένες τέχνες 
όπως το βιομηχανικό σχέδιο, η γραφιστική, το σχέδιο μόδας, το εσωτερικό σχέδιο, η 
διακόσμηση και γενικά οι καλές τέχνες για την επικοινωνία των ανθρώπων αλλά και 
για θεραπευτικούς σκοπούς. Διάρκεια1 ώρα. 
 



Ακολουθεί Εργαστήριο βιωματικής μάθησης και έκφρασης, διαδραστικότητας, 
κοινωνικών πειραματισμών και διδακτικών παίγνιων ρόλων. Στο πλαίσιο του οι 
νέοι α) εξωτερικεύουν το ταλέντο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους,  

β) προάγουν την υπομονή, την επιμονή, τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την 
επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον,  
γ) διαχέουν μηνύματα οικολογικής ευαισθητοποίησης και αποταμίευσης, 
μεταποίησης και επαναχρησιμοποίηση υλικών, κλπ, σε εποχές κρίσης τόσο για το 
περιβάλλον όσο και οικονομικής κρίσης,  
δ) μοιράζονται αγωνίες, ανησυχίες, προβληματισμούς, σκέψεις, συναισθήματα 
αλλά και προτάσεις για την μάστιγα της γενιάς τους, την νεανική ανεργία, που 
πλήττει περισσότερο εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες,  
ε) κοινοποιούν τους λόγους της αποστασιοποίησης τους από την κοινωνία και τους 
συναφείς δημοκρατικούς θεσμούς, και  
στ) αναδεικνύουν φαινόμενα περιθωριοποίησης και ρατσισμού. 
Τελικό παραδοτέο οι “Do it yourself art ideas” τους / κατασκευές χειροποίητων 
μικροαντικειμένων - προσωπικές δημιουργίες των νέων ως μέσα έκφρασης και 
προβολής ατομικού και συλλογικού εαυτού απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. 
 

Για τα DIY δημιουργήματα τους, οι νέοι χρησιμοποιούν ποικιλία υλικών: 
μαρκαδόρους, κηρομπογιές, ανακυκλώσιμα και φυσικά οικολογικά υλικά, 
χαρτόκουτα σούπερ μάρκετ και καταστημάτων εμπορικών ειδών (πχ κουτιά 
παπουτσιών), εφημερίδες, καμένους κορμούς και κλαδιά δένδρων, ρίζες για 
σκοινιά, καταστραμμένα προϊόντα, κλπ, και ποικιλία σύγχρονων και 
παραδοσιακών τεχνικών: διακοσμούνται κούπες, ράφια, καθρέφτες, 
επιδιορθώνονται τριμμένα χαλιά, παλιά ρούχα, ζωγραφίζονται πόρτες, τοίχοι, 
παράθυρα, αξιοποιείται το collage, frottage, mixed media κατασκευές κλπ.  

 
Οι νέοι στο εργαστήριο αλληλεπιδρούν συμμετέχοντας σε δύο (2) μικτές ομάδες.  

Στην πρώτη ομάδα οι νέοι φορούν ίδιο χρώμα μπλούζας (άσπρη, τους διατίθεται) 
και χρησιμοποιούν για τις do it yourself (DIY) κατασκευές τους, υπολογιστές, 
laptops, tablets και κινητά τηλέφωνα. Καταφεύγουν έτσι στο διαδίκτυο και 
επισκέπτονται sites, blogs, YouTube, κλπ για να βοηθηθούν, αξιοποιούν τα 
κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram κλπ όπως και viber,  I Messages,  WhatsApp, 

κλπ. Τα χειροποίητα αντικείμενα τους κατασκευάζονται πιο γρήγορα, ίσως και πιο 
ωραία. Για το λόγο αυτό τους μοιράζεται πλουσιότερο και γευστικότερο σάντουιτς 
ως μεσημεριανό γεύμα, χυμός και καφές, προϊόντα που δεν δίνονται στην δεύτερη 
ομάδα νέων, τα μέλη της οποίας φορούν πολύχρωμες μπλούζες ενώ δεν διαθέτουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ούτε και μέσα ψηφιακής επικοινωνίας.  
 

Πριν από το δρώμενο, ένα νεαρό άτομο από κάθε εθνική ομάδα συστήνουν από 
κοινού την ομάδα των αρχηγών. Τα άτομα αυτά επιβραβεύουν συνεχώς τους νέους 
που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για τα έργα τους ενώ κατακρίνουν και 
υποτιμούν τα άτομα της ομάδας που δεν διαθέτει πρόσβαση σε σχετικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Τους μειώνουν αναδεικνύοντας την υπεροχή των ομοτίμων 
τους λόγω των ευκαιριών πρόσβασης στην νέα τεχνολογία. Εμψυχώνουν τους 
πρώτους και αδιαφορούν για τους υπόλοιπους που έχουν μόνο τη δύναμη της 
προσωπικής τους επαφής για να αναδείξουν το ταλέντο, τη φαντασία και τη 



δημιουργικότητα τους και για να καταφέρουν να κάνουν πράξη την έμπνευση τους 
και να ολοκληρώσουν τις do it yourself (DIY) κατασκευές τους. 
 

Το δρώμενο επαναλαμβάνεται με αντιστροφή ρόλων. 1 ώρα κάθε δρώμενο  

  

ελαφρύ γεύμα 30’ 
 

Στο τέλος του κοινωνικού πειράματος οι νέοι: 
α) συζητούν τα συναισθήματα που δημιουργούνται πριν και μετά την αντιστροφή 
των ρόλων, την ανάδειξη ενδοπροσωπικών συγκρούσεων και τα συναισθήματα της 
μετακίνησης από τη δική τους θέση ή τους ρόλους στη θέση του άλλου 

β) παρατηρούν και μαθαίνουν πώς παίζονται οι διάφοροι ρόλοι και πως να 
αλληλοβοηθούνται για να αποκτήσουν περισσότερη εικόνα ενός συγκεκριμένου 
ρόλου και να μάθουν περισσότερα γι 'αυτόν αλλά και για το εγώ τους 

 γ) κάνουν συγκρίσεις με την πραγματικότητα εκτός της πραγματικότητας του πειράματος  

δ) εμβαθύνουν στην αντιμετώπιση αναγκών εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες και  
ε) ανταλλάσσουν μηνύματα, σκέψεις, προσδοκίες και προτάσεις για στάσεις και 
συμπεριφορές προς μειονεκτούντες και περιθωριοποιημένους. 30’  
 

Η όλη θεματική ενότητα “Do it yourself art ideas” προσδίδει στους νέους βασικές 
γνώσεις εικαστικών, ιστορίας της τέχνης, ψυχολογίας, γλώσσας ανάγνωσης και 
ερμηνείας συμβολισμών, καθώς και δεξιότητες ψυχανάλυσης. Οι νέοι εμβαθύνουν 
στη «θεραπεία» μέσω των Εικαστικών και στην εφαρμογή σχετικών τεχνικών σε 
ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. Αποκτούν επίσης βασικές γνώσεις και δεξιότητες για 
την οικονομία και την αποταμίευση, τη μεταποίηση και την οικολογική 
επαναχρησιμοποίηση και γίνονται ικανοί στη χρήση των σχετικών αυτοσχέδιων 
κατασκευών και χειροποίητων μικροαντικειμένων τους στο πλαίσιο δράσεων 
εθελοντισμού και αλληλεγγύης αναδεικνύοντας το ταλέντο τους, φαντασία και 
δημιουργικότητα για καλό σκοπό. Ασκούνται στην υπομονή, επιμονή, συνεργασία, 
ομαδικότητα και επικοινωνία και αυξάνουν την αυτοενδυνάμωση και αυτοεκτίμηση 

 
16.00 – 17.00, ελεύθερος χρόνος 

17.00 – 21.00 
Πρακτική άσκηση σε πράξεις αλληλεγγύης, εθελοντισμού και προσφοράς 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

17.00 – 19.00, Περίπατος στην πυρόπληκτη 
περιοχή στο Μάτι (θανατηφόρες πυρκαγιές τον Ιούλιο 2018) και σχετική 
ενημέρωση με έντυπο και ψηφιακό υλικό, προβολές φωτογραφιών και video καθώς 
και συζήτηση και διάλογος με κατοίκους της περιοχής  για την ιστορία του 



οικισμού και τη ζωή σε αυτόν πριν και μετά τη μεγάλη καταστροφή που στέρησε τη 
ζωή από 100 συνανθρώπους μας, όπως και για τις πράξεις αλληλεγγύης, 
εθελοντισμού και προσφοράς που έλαβαν χώρα την εποχή εκείνη και τα 
αποτελέσματα τους μέχρι σήμερα.  
 

Στόχος είναι οι νέοι να προβληματιστούν και με ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων να 
κατανοήσουν το μέγεθος της φονικής καταστροφής στο πανέμορφο περιβάλλον του 
Ματιού και φυσικά στις ψυχές των ανθρώπων, να εμβαθύνουν στο μεγαλείο του 
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης πέρα από οποιεσδήποτε διαφορές ώστε να 
επουλωθούν οι πληγές και στην ανάγκη για συμμετοχή της νέας γενιάς στην 
κοινωνία, ιδίως όταν υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή της 
καθημερινότητας και της ζωής χωρίς να χαθεί η μνήμη (lessons learned).  

Παράλληλα οι κατασκευές τους προσδοκάται να διαχέουν μηνύματα οικολογικής 
ευαισθητοποίησης και ανάγκης για συμμετοχή της νέας γενιάς σε κοινωνικά και 
δημοκρατικά δρώμενα όπως απαιτούν οι ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οι αρχές περί αλληλεγγύης και εθελοντισμού όταν συναφή αγαθά απειλούνται.  

19.00 – 21.00, Επίσκεψη στη Μάνδρα Αττικής 
(καταστροφικές πλημμύρες τον Νοέμβριο 2017). Οι νέοι ενημερώνονται με έντυπο 
και ψηφιακό υλικό για τις σχετικές πλημμύρες στην Ελλάδα και προσπαθούν να 
συμβάλλουν στη γέφυρα στήριξης προσφέροντας κάποια από τα παραγόμενα έργα 
τους-DIY και τις αυτοσχέδιες κατασκευές τους αλλά και με πρόσθετες ερασιτεχνικές 
υπηρεσίες ζωγραφικής και διακόσμησης σε σπίτια, καταστήματα, κλπ, 
απελευθερώνοντας έμπνευση, φαντασία, δημιουργικότητα, ικανότητες 
αυτοπραγμάτωσης, ενσυναίσθησης, αφύπνισης και αλληλεγγύης αλλά και να 
εξωτερικεύσουν με τα παραγόμενα έργα τους ενστάσεις, ανάγκες και ανησυχίες, 
μηνύματα και προτάσεις, θέσεις και αποστασιοποιήσεις, συγκινήσεις, χαρά, λύπη, 
θυμό, φόβο, απέχθεια, κλπ, όλα για ένα καλύτερο μέλλον σε ένα υγιές 
φιλοπεριβαλλοντικό χώρο και σε μία συνεκτική και αλληλέγγυα κοινωνία.  
 

Το επιθυμητό είναι οι DIY δημιουργίες των συμμετεχόντων να κατανοηθούν τελικά 
και ως μέσα Θεραπείας (“θεραπεία” μέσω εικαστικών τεχνών /Art Therapy), 
απέναντι στα δεινά της εποχής μας, ως δίαυλοι καλλιέργειας κριτικής σκέψης και 
υπεύθυνης πράξης και συμπεριφοράς, ομαλής επικοινωνίας, συνεργασίας και 
ομαδικής εργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, αβίαστης και θαρρετής έκφρασης 
προσωπικών απόψεων με επιχειρήματα, οικειοποίησης των αξιών της άμιλλας, του 
αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης, προσαρμογής στις υποχρεώσεις από την 
ιδιότητα του υπεύθυνου, συνειδητοποιημένου, δημοκράτη και ενεργού πολίτη και 
εντέλει ανταπόκρισης στις ανάγκες των σύγχρονων διαπολιτισμικών και 
ευαίσθητων περιβαλλοντικά κοινωνιών. 
 

δείπνο 



3Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ : 25 - 26.05.2019 
 

      
Ως ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Τα παραδοσιακά υλικά των εικαστικών τεχνών του 20ού αιώνα, όπως ζωγραφική, 
γλυπτική, κολάζ και μεικτά μέσα, καθώς και της τέχνης των πολυμέσων που 
συνδυάζει οπτική τέχνη με μη οπτικά στοιχεία, για παράδειγμα ηχογραφημένο ήχο, 
λογοτεχνία, θέατρο/δράμα, χορό, μουσική, φωτογραφία και η παραγωγή βίντεο 
κ.λπ. ή / και η διαδραστικότητα, έχουν ορίσει το πεδίο της τέχνης τα τελευταία 50 
χρόνια. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
παρέχουν μαθήματα τέχνης ή συναφή πιστοποιητικά στην τυπική, μη τυπική και 
άτυπη μάθηση, απαιτούν από τους αιτούντες να διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και 
περισσότερες ή λιγότερες ικανότητες επάρκειας στις προαναφερθείσες εικαστικές 
τέχνες και στα πολυμέσα τέχνης ως μέρος προαπαιτούμενων.  
Όμως, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει πιο προσιτή και πιο ευέλικτη, οι 
επαγγελματίες της art therapy περιλαμβάνουν σταδιακά και τα ψηφιακά μέσα, 
καθώς και την τέχνη της φωτογραφίας και της δημιουργίας βίντεο, ως μεθόδους και 
μέσα για την αυτό-έκφραση των ανθρώπων.  
Και καλώς ……..καθώς η τέχνη της φωτογραφίας και του Βίντεο είναι λήψεις και 
φωτογραφικά ενσταντανέ ή βιντεοπλάνα και βιντεοκλιπς αντίστοιχα, που 
δημιουργούνται σύμφωνα με το όραμα των καλλιτεχνών, φωτογράφων και 
κατασκευαστών βίντεο, που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία και το βίντεο ως μέσο 
για να δώσουν ζωή σε κάτι που ζει μόνο μέσα στο δικό τους μυαλό.  
Η απλή λήψη φωτογραφιών ή το γύρισμα βίντεο αυτού που βλέπει κάποιος, με 
τρόπο καλλιτεχνικό είναι η τέχνη της φωτογραφίας και του video και όχι δημιουργία 
τέχνης. Ο στόχος είναι να εκφράσουν μια ιδέα, ένα μήνυμα, μια πρόταση ή ένα 
συναίσθημα.  
Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με την αναπαραστατική φωτογραφία και τα βίντεο που 
χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στο φωτορεπορτάζ, η στη δημιουργία, 
επεξεργασία και σύνθεση βίντεο (μαγνητοσκόπηση) στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ 
για συγκεκριμένα θέματα και γεγονότα, και προκειμένου να αντικατοπτριστεί 
κυριολεκτικά η αντικειμενική πραγματικότητα και όχι η υποκειμενική πρόθεση του 
φωτογράφου ή του κατασκευαστή βίντεο. και εμπορική φωτογραφία και βίντεο 
κλιπ, η κύρια εστίαση της οποίας είναι η διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών. 



Καθημερινά 10.30 – 15.30, στην έδρα του The Good House 
 
Ψηφιακές Τέχνες. Η φωτογραφία ως Τέχνη και μέσο της ART THERAPY 
Ιστορία της Φωτογραφίας  

Συνοπτική ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη της φωτογραφίας από την απαρχή της 
μέχρι σήμερα  

Παρουσίαση και ανάλυση σημαντικών φωτογράφων και του έργου τους  

Από το φιλμ στη σύγχρονη τεχνολογία και στη ψηφιακή φωτογραφική εικόνα – 

Συγκρίσεις – Προτερήματα και Μειονεκτήματα  
Βασικές γνώσεις φωτογράφου και φωτογραφικής πρακτικής: 
Τύποι και μέρη φωτογραφικών μηχανών, ειδικές φωτογραφικές μηχανές, 
διαφορετικά είδη φωτογραφίας 

Βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής (ταχύτητα και κλείστρο, 

διάφραγμα/φωτοευαισθησία και φωτομέτρηση, εστίαση, ΕV-exposure values)  

Βασικοί κανόνες σύνθεσης και αισθητικής της φωτογραφικής εικόνας/Οπτικό κάδρο  

Τεχνικές λήψης με χρήση διαφόρων φακών 

Έλεγχος στην καταγραφή της κίνησης και στο βάθος πεδίου 

Η φυσιολογία της ανθρώπινης όρασης:  
Φυσικό και Τεχνητό φως για την αποτύπωση στο φακό στιγμών της 
καθημερινότητας στην πόλη (ίχνη του ιστορικού παρελθόντος και του πολιτισμού 
από τη μία μεριά και από την άλλη η φτώχεια και δυστυχία των ανθρώπων λόγω 
οικονομικής κρίσης και κατάθλιψης, ανεργίας και μεταναστευτικού φαινόμενου)  
Ιστόγραμμα, σωστή έκθεση και υπερ-έκθεση, Iso, white balance  

Το Flash και η χρήση του 

Μέθοδοι αρχειοθέτησης και επεξεργασίας της ψηφιακής φωτογραφίας 
Μορφές αρχείων καταγραφής, κάρτες μνήμης και το αρχείο RAW 

Photoshop: 
Βασικές εργαλεία, συμβουλές και κόλπα 

Χρωματικές και τονικές διορθώσεις, καταλήξεις αρχείων και ιδιαιτερότητες, όξυνση, 
noise reduction, γεωμετρικές διορθώσεις, Raw Convert 

Η φωτογραφία ως μέσο εμβάθυνσης σε ένα είδος αφήγησης, πέραν του λεκτικού 

Καλλιέργεια φωτογραφικού βλέμματος και ανάπτυξη οπτικής αντίληψης με στόχο η 
Φωτογραφία να λειτουργήσει ως εργαλείο για την ερμηνεία του κόσμου γύρω μας 
και την ανασύνθεση του προς το καλύτερο 

Η δυναμική των οπτικών μηνυμάτων της φωτογραφίας (σημαίνον/ σημαινόμενο) 
- Αποτύπωση στο φακό καλλιτεχνικών ιστορικών αριστουργημάτων πόλης και 

αστικού τοπίου  
- Αποτύπωση στο φακό σκηνών δρόμου (Street photography ) 

Οι Φωτογραφίες των νέων ως προσωπικές, αισθητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 
προτάσεις  
Φωτογραφικά εντυπωσιακά projects/Portfolios 

Κατασκευή και Παρουσίαση   
 

 
 
 



ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εργαστήριο εμπειρικής άτυπης εκπαίδευσης για τη χρήση της φωτογραφικής 
μηχανής και της φωτογραφίας - Προβολή τόσο του πολιτισμού μιας πόλης όσο και 
των σύγχρονων πτυχών της καθημερινής ζωής σε αυτήν μέσω της φωτογραφίας. 

Λαμβάνουν χώρα διαλέξεις, ομιλίες με συζήτηση, έκφραση και ανταλλαγή 
προσωπικών θέσεων και εμπειριών, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, 
ασκήσεις πεδίου στη φωτογραφία ως μέσο της Art Therapy, χρήση διαδικτύου και 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικών πινάκων και ηλεκτρονικών βιβλίων 
και προσομοιώσεων για μελέτη, εργασία και κατανόηση του θεματικού 
αντικειμένου ώστε οι νέοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τα 
ερεθίσματα για να δημιουργήσουν τα δικά τους φωτογραφικά καλλιτεχνικά-
πολιτιστικά και street photography projects/portfolios ή/και για να κατανοήσουν 
και να υποστηρίξουν στα μάτια τρίτων, μετά από ανάπτυξη κριτικής σκέψης πάνω 
στο έργο τους, το σχετικό φωτογραφικό έργο διαφόρων φημισμένων φωτογράφων 
στην καλλιτεχνική-ιστορική φωτογραφία αλλά και στη φωτογραφία δρόμου που 
αναγνωρίζονται ως καλλιτέχνες με επιρροή στη σύγχρονη εποχή της φωτογραφίας.  
 

Οι νέοι παρουσιάζουν για σχολιασμό και αξιολόγηση φωτογραφίες τους στο 
πλαίσιο του εργαστηρίου για βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 
 

ελαφρύ γεύμα 30’ 
                                                   16.00 – 21.00 
Πρακτική άσκηση στις παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες 
Δημιουργική σύνδεση θεωρίας και φωτογραφικής πρακτικής. Προσέγγιση της 
καλλιτεχνικής ιστορικής πολιτιστικής φωτογραφίας καθώς και της φωτογραφίας 
δρόμου και ανάδειξη του διαφορετικού φωτογραφικού ύφους των συμμετεχόντων 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Παίγνια δημιουργικής φαντασίας, γνώσεων και δεξιοτήτων και έμπνευσης  
Υπαίθρια δράση - Φωτοεξορμήσεις 

1. 25.05.2019, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για 
φωτογράφηση και δημιουργία καλλιτεχνικού φωτογραφικού project/portfolio της 
επιλογής των συμμετεχόντων με τίτλο: «κυνήγι πολιτιστικού θησαυρού» 



2. 26.05.2019, σε υποβαθμισμένες και φτωχικές 
γειτονιές της Αθήνας (Μεταξουργείο, πλατεία Αυδή), σε γύρω χώρους εργασίας 
και διαβίωσης και αποτύπωση στο φακό στοιχείων διαφορετικών κουλτούρων και 
ταυτοτήτων για τη δημιουργία φωτογραφικού project/portfolio προσωπικού ύφους 
και στυλ, επιλογής των συμμετεχόντων με τίτλο: «παρακολουθώ και μετέχω σε 
δρώμενα για ένα καλύτερο μέλλον»  
 

Η φωτογραφία ως μέσο έκφρασης αποκαλύπτει πολλά για τον εαυτό του 
φωτογράφου και για τον ίδιο αποτελεί το μέσο δημιουργικής αυτογνωσίας και 
εξερεύνησης του εσωτερικού του κόσμου. Συμβάλλει έτσι στην καλλιέργεια της 
συναισθηματικής και πνευματικής νοημοσύνης (ενσυναίσθηση, διαίσθηση) και στην 
ανάπτυξη ευρύτερης κοινωνικής επίγνωσης.  
Οι νέοι με το φωτογραφικό τους φακό έρχονται σε επαφή με σκέψεις, 
συναισθήματα και αγωνίες αλλά και με κρυμμένες ικανότητες και δυνατότητες. 
Υπερβαίνουν το σύνηθες βλέμμα τους σε ότι κοιτούν.  
Αιχμαλωτίζουν πολιτιστικές ομορφιές και ασχήμιες, γεφυρώνουν κοινωνικές 
αντιθέσεις, εξοικειώνονται με το ξένο και το διαφορετικό, και τελικά μέσω των 
φωτογραφιών τους εκφράζουν προβληματισμούς, ενδιαφέροντα και προσδοκίες. 
Αυξάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την αυτοεκτίμηση τους ως προς τις 
δυνατότητες και τα ταλέντα τους, τη φαντασία και την έμπνευση τους. 
Παρατηρούν και εστιάζουν στο ιστορικό πολιτιστικό κέντρο της Αθήνας αλλά και 
στις σημερινές προκλήσεις της πόλης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την 
καθημερινότητα του. Αποθανατίζουν έτσι φωτογραφικά τις γειτονιές και 
συνειδητοποιούν πως μπορούν με το φωτογραφικό τους φακό να επιδράσουν σε 
αυτές για καλό και όχι για κακό και να βελτιώσουν τη ζωή σε αυτές.   
Tα φωτογραφικά projects/portfolios ωστόσο προβάλλουν και προσωπικές εμπειρίες 
και θέσεις των νεαρών δημιουργών τους καθώς είναι και οι ίδιοι κάτοικοι 
αντίστοιχου οικιστικού και κοινωνικού-οικονομικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος 
στις χώρες τους. Εξωτερικεύεται έτσι και η επίδραση που έχουν δεχθεί από το 

περιβάλλον ζωής τους και από τα στοιχεία ή φαινόμενα που το χαρακτηρίζουν 
(πολιτιστικός πλούτος από τη μία μεριά και περιθωριοποίηση, ρατσισμός, 
ξενοφοβία από την άλλη) στη διαμόρφωση του έργου τους, της εικόνας που έχουν 
για την πόλη τους, αλλά και για τη ζωή που ονειρεύονται και για ένα καλύτερο 
μέλλον.  
Οι νέοι εφοδιάζονται με έντυπο και ψηφιακό υλικό και χάρτες για τη δημιουργία 
των φωτογραφικών τους projects/portfolios. 

 

δείπνο 

 
 



4Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ : 27 - 28.05.2019 
Καθημερινά 10.30 – 15.30, στην έδρα του The Good House 

 
Ψηφιακές Τέχνες. Η Εικονοληψία ως Τέχνη και  μέσο  της  ART THERAPY  
Σύντομο χρονικό της εξέλιξης των τεχνικών μέσων εικονολήψης  
Παρουσίαση και ανάλυση σημαντικών κινηματογραφιστών και του έργου τους  
Βασικές γνώσεις της εργασίας του βιντεοτέχνη στη λήψη της εικόνας 
Σύγχρονος τεχνικός εξοπλισμός για την κινούμενη εικόνα και τον ήχο, μεγέθη 
πλάνων, κινήσεις μηχανής λήψης, pakop/jump cut 

Τεχνικές λήψης με χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μηχανών, με φακούς και λοιπά 
αξεσουάρ, φωτόμετρα και ηλεκτρονικά βοηθήματα ελέγχου της εικόνας, αλλά και 
με συμβατικές κάμερες 

Format, έκθεση, διάφραγμα, ταχύτητες, βάθος πεδίου 

Φωτιστικός εξοπλισμός, μέθοδοι παραγωγής έργων με νέες ιδέες και πρακτικές: 

διάφορα είδη φωτός, φωτιστικά σώματα, φίλτρα, εξισορροπήσεις, εφφέ, τρικς  

Λήψεις με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (DSLR) αλλά και drone  
Αισθητήρες, συμπίεση, αποθήκευση, Format, ρυθμίσεις, φασματογράφος, 
θερμοκρασίες  
Μονοπλάνο, πολυκάμερο σύστημα λήψης, ήχος, μικρόφωνα, boom 

Βασικές γνώσεις της εργασίας του βιντεοτέχνη στην επεξεργασία εικόνας και ήχου  
Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας για την εξαγωγή περιεχομένου βίντεο 

Οι ιδιαιτερότητες του μοντάζ – Μία σημαντική τεχνική στην παραγωγή μιας ταινίας 
Επιλογές ήχων σε σχέση με τις εικόνες 

Βασικοί όροι χρήσης προγράμματος Montage, editing –compositing 
Η εικονοληψία και η επεξεργασία εικόνας και ήχου, ως μέσα εμβάθυνσης σε ένα 
είδος αφήγησης, πέραν του λεκτικού 
Καλλιέργεια κινηματογραφικού βλέμματος και ανάπτυξη κινηματογραφικής 
αντίληψης με στόχο η λήψη με μονοπλάνο, ή πολυκάμερο σύστημα λήψης, με ήχο, 
μικρόφωνα ή όχι, κλπ, καθώς και η σύνθεση των ληφθέντων σκηνών, να 
λειτουργήσουν ως εργαλεία για την ερμηνεία του κόσμου γύρω μας και την 
ανασύνθεση του προς το καλύτερο 

Η δυναμική των οπτικών μηνυμάτων (σημαίνον/ σημαινόμενο) 
Αποτύπωση στον κινηματογραφικό φακό και σε video σκηνών ζωής μεταναστών και 
προσφύγων   
Οι λήψεις των νέων ως προσωπικές, αισθητικές κοινωνικές, πολιτιστικές 
προτάσεις / βιντεοτέχνες- video artists 
Video projects/Portfolios 

Κατασκευή και Παρουσίαση   
 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εργαστήριο εμπειρικής άτυπης εκπαίδευσης για τη χρήση της κινηματογραφικής 
κάμερας, ή/και της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για video (DSLR) – 

Αποτύπωση και ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων της καθημερινότητας στις 
πόλεις με μέσο το video. 

 

 



Στο εργαστήριο λαμβάνουν χώρα: 

-διαλέξεις, ομιλίες με συζήτηση για την εικονοληψία με χρήση σύγχρονου 

εξοπλισμού καθώς και πάνω σε τεχνικές μοντάζ,  
-έκφραση και ανταλλαγή προσωπικών ιδεών και εμπειριών,  

-προβολές οπτικοακουστικού υλικού για περαιτέρω κατανόηση έργων γνωστών 
εικονοληπτών, για εμβάθυνση σε video-promo εμβληματικών κινηματογραφικών 
ταινιών και ανάπτυξη κριτικής σκέψης,  
-ασκήσεις πεδίου πάνω στις δυνατότητες της τεχνολογίας video, στις 
ιδιαιτερότητες, στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα μεθόδων και τεχνικών,  
-εργασίες  στη διαδικασία δημιουργίας videos και editing ως μέσα της Art Therapy, 
χρήση διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικών πινάκων και 
ηλεκτρονικών βιβλίων και προσομοιώσεων για μελέτη, εργασία και κατανόηση 
του θεματικού αντικειμένου.  

Έτσι οι νέοι αποκτούν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τα ερεθίσματα για να 
δημιουργήσουν τα δικά τους οπτικοακουστικά έργα-videos projects/portfolios ή/και 
για να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ενώπιον τρίτων, το έργο διαφόρων 
βιντεοτεχνιτών-εικονοληπτών και δημιουργών στο montage που αναγνωρίζονται ως 
καλλιτέχνες με επιρροή στο συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο.   
 

Οι νέοι παρουσιάζουν για σχολιασμό και αξιολόγηση videos που τραβήχτηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και 
την ενσωμάτωση σε αυτά φωτογραφιών, ήχου και εφφέ.  
 

ελαφρύ γεύμα 30’ 
                                                   16.00 – 21.00 
Πρακτική άσκηση στις παρεχόμενες γνώσεις και δεξιότητες 
Δημιουργική σύνδεση θεωρίας και πρακτικής στη λήψη εικόνων από τη διαβίωση 
μεταναστών-προσφύγων και ανάδειξη του διαφορετικού ύφους των νέων 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Παίγνια δημιουργικής φαντασίας, γνώσεων και δεξιοτήτων και έμπνευσης  
Υπαίθρια δράση - Εξορμήσεις εικονοληψίας (γυρίσματα)  

1.27.05.2019,Ελαιώνας, προσφυγικός καταυλισμός 

2. 28.05.2019, σε χώρους συγκέντρωσης και σίτισης 
μεταναστών, προσφύγων και γενικά ατόμων απόρων και με ανάγκες σε 



συνεργασία με την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» 

http://oallosanthropos.blogspot.com/p/blog-page_22.html 

Οι νέοι επιχειρούν τη δημιουργία video project προσωπικού ύφους και στυλ με 
τίτλο «ΜετΑνάσταση». 
 

Το video και η επεξεργασία του, όπως και η φωτογραφία, σαν μέσο έκφρασης, 
αποκαλύπτει τον εαυτό του δημιουργού/βιντεοτέχνη/εικονολήπτη και ειδικού στο 
montage-editing καθώς αποτελεί ταυτόχρονα ένα μέσο δημιουργικής αυτογνωσίας 
και εξερεύνησης του εσωτερικού του κόσμου. Συμβάλλει έτσι στην καλλιέργεια της 
συναισθηματικής και πνευματικής νοημοσύνης (ενσυναίσθηση, διαίσθηση) και στην 
ανάπτυξη ευρύτερης κοινωνικής επίγνωσης.  
Οι νέοι με τις λήψεις και την επεξεργασία τους και στη συνέχεια με τα video που 
δημιουργούν, έρχονται σε επαφή με σκέψεις, συναισθήματα και αγωνίες αλλά και 
με κρυμμένες ικανότητες και δυνατότητες. Υπερβαίνουν το σύνηθες βλέμμα τους σε 
ότι κοιτούν.   
Αιχμαλωτίζουν και πάλι ομορφιές και ασχήμιες, γεφυρώνουν κοινωνικές αντιθέσεις, 
εξοικειώνονται με το ξένο και το διαφορετικό, και τελικά μέσω των 
οπτικοακουστικών τους έργων εκφράζουν προσωπικές θέσεις, προβληματισμούς, 
ενδιαφέροντα και προσδοκίες. Αυξάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την 
αυτοεκτίμηση τους ως προς τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους, και τα όρια της 

φαντασίας και της έμπνευσης τους. 
Παρατηρούν και εστιάζουν σε χώρους συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων, 
μία πρόκληση σε κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη σήμερα. Κινηματογραφούν και 
ταυτόχρονα συνειδητοποιούν πως μπορούν με τα video  τους να επιδράσουν σε 
στοιχεία της πολυπολιτισμικότητας για καλό και όχι για κακό, να 
ευαισθητοποιήσουν τον κοινωνικό τους περίγυρο και να βελτιώσουν τη ζωή των 
ανθρώπων που ζουν σε οργανωμένους χώρους ή σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς. 
Ωστόσο τα οπτικοακουστικά projects/portfolios προβάλλουν και προσωπικές 
εμπειρίες και θέσεις των νεαρών δημιουργών τους καθώς είναι και οι ίδιοι θεατές 
αντίστοιχων σκηνών διαβίωσης, ή μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα που τους 
φιλοξενεί. Εξωτερικεύεται έτσι και η επίδραση που έχουν δεχθεί από το περιβάλλον 
ζωής τους και από τα στοιχεία ή φαινόμενα που το χαρακτηρίζουν (βία, 
περιθωριοποίηση, ρατσισμός και ξενοφοβία) στη διαμόρφωση του έργου τους, της 
εικόνας που έχουν για την πόλη τους, αλλά και για τη ζωή που ονειρεύονται και για 
ένα καλύτερο μέλλον.  
Οι νέοι δημιουργούν συνεργείο λήψης εναλλασσόμενοι στη δημιουργική χρήση 
του κινηματογραφικού και φωτιστικού εξοπλισμού αξιοποιώντας πολλά εργαλεία 
για τα γυρίσματα, μονοπλάνα και εξωτερικά πλάνα.  
Συζητούν δε τρόπους εφαρμογής όλων των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απόκτησαν ώστε το κάθε video project να αναδεικνύει το διαφορετικό τους ύφος, 
τις εμπειρίες οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας της 
εικόνας/montage όπως και την επιλογή και ενσωμάτωση των ήχων και των 
εφφέ/editing–compositing ώστε να διαχύσουν το μήνυμα που θέλουν, τη θέση που 
επιθυμούν να καταθέσουν, την αντίδραση που επιδιώκουν να προκαλέσουν και την 
πρόταση τους για ένα καλύτερο μέλλον στην ενωμένη Ευρώπη. 

  

δείπνο 

http://oallosanthropos.blogspot.com/p/blog-page_22.html


5Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ : 29 - 30.05.2019 
29.05.2019, 11.00 – 14.30, στην έδρα του The Good House 

 

Σωματικό Θέατρο – Body music by Simone Mongelli 
- Τεχνικές Πρακτικής στις κινήσεις του σώματος ως ένας τρόπος να αξιοποιηθεί η 
μοναδική έκφραση της σοφίας και της νοημοσύνης του σώματος για την 
πνευματική απελευθέρωση και συνειδητοποίηση του εσωτερικού κόσμου  
- Tεχνικές και προσεγγίσεις πάνω στο σώμα ως μουσικό όργανο και εκπαιδευτικό 
εργαλείο για όλα τα είδη και επίπεδα μάθησης. 
- Το σώμα, η λιγοστή φωνή, ο χορός και η μουσική αλλά και η πολλή φαντασία, τα 
συναισθήματα, οι σκέψεις, και το πνεύμα, ως δίαυλοι αναζήτησης νέων πηγών 
δημιουργικότητας, επικοινωνίας αλλά και αυτογνωσίας 
- Πρακτικές βασισμένες στο σώμα για την ανάπτυξη συνείδησης (ικανότητες 
«ακρόασης και ανταπόκρισης») μπροστά σε εσωτερικές παρορμήσεις και εξωτερικά 
ερεθίσματα 

- Η κατανόηση του σώματος ως πηγή συναρπαστικών συναισθημάτων και σκέψεων, 
εννοιών και απεριόριστης ενέργειας 

 

Ένα σύντομο χρονικό της εξέλιξης των ανθρώπων ως κοινωνικά, ενεργά, 
αφυπνισμένα, ευαισθητοποιημένα, αλληλέγγυα όντα και του διαθέσιμου σώματος 
τους, προικισμένου με εσωτερικό και εξωτερικό ρυθμό, ανοιχτού και εκτεθειμένου 
σε φυσικές παρορμήσεις και στις φωτεινές και σκοτεινές πλευρές του εαυτού τους, 

οι οποίες δεν αποβάλλονται αλλά μπορούν ωστόσο να υποταχθούν μέσα από 
κινήσεις του σώματος για την επέκταση της συνείδησης ώστε να λειτουργήσουν 
από κοινού η θεραπευτική δύναμη της ψυχής, η σοφία της καρδιάς, η νοημοσύνη 
του σώματος και η δημιουργική ικανότητα του νου. Έτσι αποκαλύπτεται και 
εκφράζεται η μοναδική προσωπική αλήθεια που βρίσκει στο τέλος τη θέση της στο 
χώρο και το χρόνο απέναντι στα ερεθίσματα και από τις δύο αυτές διαστάσεις. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εργαστήριο θεωρητικής γνώσης αλλά και βιωματικής μάθησης και ενσώματης 
εκπαίδευσης 

Διαλέξεις, ομιλίες με συζήτηση, έκφραση και ανταλλαγή προσωπικών θέσεων, 
σκέψεων και αντιλήψεων - Προβολές οπτικοακουστικού υλικού: Body Music 
Προσομοιώσεις για μελέτη, εργασία και κατανόηση των τεχνικών συντονισμού 
σώματος, χεριών, νου, ψυχικού κόσμου, αισθημάτων, και συναισθημάτων  
Χρήση διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικοί πίνακες και 
ηλεκτρονικά βιβλία 



Το εργαστήριο προωθεί τη διαδραστικότητα, τις εργασίες πεδίου και τα παιγνίδια 
ρόλων για απελευθέρωση σωματικής ενέργειας αλλά και συναισθημάτων, 

σκέψεων, ταλέντων, φαντασίας και δημιουργικότητας που δίνουν δύναμη στον 
κάθε νέο να πάψει να κρίνει τον εαυτό του σκληρά και να θέτει τις ανάγκες και την 
κριτική των άλλων, που εστιάζουν στις αδυναμίες και ανεπάρκειες του λόγω 
μορφωτικού, γλωσσικού, πολιτιστικού και εθνοτικού υποβάθρου, πάνω από τις 
δικές του ανάγκες και θέσεις, με αποτέλεσμα να καταλήγει στραγγισμένος από 
ενέργεια, εξαντλημένος και με ανάγκη για υποστήριξη. 

 

ελαφρύ γεύμα 30’ 
15.00 – 20.00, ελεύθερος χρόνος αλλά και για προετοιμασίας του δρώμενου 

20.00 – 22.00 
Πρακτική άσκηση με καθοδήγηση ειδικού: Simone Mongelli 
Εμπνευσμένα Παιγνίδια ρόλων - Δημιουργική σύνδεση θεωρίας και πρακτικής  
 

Οι συμμετέχοντες αποδίδουν με συντονισμό σώματος, χεριών, νου, ψυχικού 
κόσμου, αισθημάτων, και συναισθημάτων, στίχους τραγουδιών του Bob Dylan  που 
αντανακλούν την πιο πολιτικοποιημένη πλευρά του βραβευμένου με Νόμπελ 
Λογοτεχνίας Αμερικανού τραγουδιστή-τραγουδοποιού, συγγραφέα και εικαστικού 
καλλιτέχνη. Η επιλογή του Dylan, που εδώ και έξι δεκαετίες αποτελεί εμβληματική 
φιγούρα της λαϊκής κουλτούρας και τη φωνή της γενιάς του, έγινε καθώς οι στίχοι 
του δείχνουν πως νιώθουν οι νέοι για τους πολέμους και τα πολιτικά δικαιώματα 
και που για τον ίδιο, το μείγμα της ηθικής εξουσίας και της μη συμμόρφωσης σε 
αυτήν, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική από τις ιδιότητες του. Τα τραγούδια του, 
τραγούδια διαμαρτυρίας, ποιητικά, λογοτεχνικά, περίπλοκα αλλά με λεπτές, 
έξυπνες και αστείες φράσεις, με βαθιά νοήματα και λυπημένες εκφράσεις, έχουν 
σχεδόν πάντα ως αντικείμενο σύγχρονες ιστορίες για την απελπισία που προκαλεί 
το κοινωνικό και πολιτικό κατεστημένο. Έτσι θεωρούνται καλός τρόπος υποκίνησης 
των νέων να σκεφθούν έννοιες όπως η ανεργία, η έλλειψη διαπολιτισμικής 
συνείδησης, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός, η περιορισμένη συμμετοχή στην 
κοινωνία, η αδιαφορία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν άμεσα και βασίζονται 
στην ενεργό ιθαγένεια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έξυπνη 
και πνευματική ερμηνεία του για την καθημερινή ζωή μεταφέρει διάφορες ιδέες 
που συνθέτουν μια ιστορία για τις ανησυχίες και τις σκέψεις της νέας γενιάς για ένα 
καλύτερο μέλλον με τρόπο εύγλωττο και για αυτό είναι άξιες σοβαρής προσοχής. 
 

Οι στίχοι, επιλογής των ομάδων, αποδίδονται στη μητρική τους γλώσσα και στη 
συνέχεια στην αγγλική και εκτελείται ένα δρώμενο ανά εθνική ομάδα. 
 

Οι νέοι μαθαίνουν τη λειτουργία του σώματος ως μέσο συναίσθησης της σύνδεσης 
με τους συνομηλίκους και της ένταξης τους στην ίδια κοινότητα με κοινά νοήματα 
πορείας στη ζωή τους. Το σώμα τους μεταδίδει ανησυχίες, προβληματισμούς, 
ανάγκες, συναφείς σκέψεις, μηνύματα και προτάσεις για θέματα που θίγουν οι 
στίχοι του Dylan και απασχολούν διαχρονικά την νέα γενιά, περισσότερο δε 
εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες και γίνεται ακόμα και εργαλείο υπερκέρασης των 
φόβων που σχετίζονται με την περιθωριοποίηση και το ρατσισμό που βιώνουν και 



εμποδίζουν τη μάθηση, την κατάρτιση και επιμόρφωση τους, την πρόσβαση τους 
στην εργασία και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία, τη συνεργασία με ομοτίμους 
τους, την ομαδικότητα και την επικοινωνία, την αρμονική διαπολιτισμική 
συνύπαρξη και κοινωνική ένταξη. Οι νέοι εμπιστεύονται την κρυμμένη ικανότητα 
του σώματος τους να τους αποκαλύψει τον εσωτερικό τους κόσμο, πλεονεκτήματα 
και δεξιότητες και να τους διδάξει να αφεθούν στην ομορφιά της μοναδικότητας 
τους και να την εξελίξουν ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλα τα παραπάνω.  

 
30.05.2019, 11.00 – 14.30, στην έδρα του The Good House 

 
Το σύμπλεγμα του αποδιοπομπαίου τράγου  
-Η ασυνείδητη ατομική/ομαδική προβολή πλέγματος ανεπιθύμητων σκέψεων και 
συναισθημάτων πάνω σε συγκεκριμένο άτομο ή δεδομένη ομάδα προσώπων, που 
αναλαμβάνει τον ρόλο του «αποδιοπομπαίου τράγου» για τα προβλήματα κάποιου 
άλλου ατόμου ή της κοινότητας που πρέπει να αποπεμφθεί για τη σωτηρία της. 
-Οι προσπάθειες του ανθρώπινου είδους σε όλη τη μακρά ιστορία του με διάφορες 
μεθόδους, μαγικού χαρακτήρα στους προϊστορικούς και πρώιμους ιστορικούς 
χρόνους, θρησκευτικού κατόπιν και εντέλει ψυχολογικού και κοινωνιολογικού στην 
εποχή μας, να αποφύγει τα επαπειλούμενα κατά της κοινότητας δεινά και φυσικά 
την ατομική ή/και συλλογική ενοχή.  
Οι νέοι μαθαίνουν για τις πανάρχαιες τελετουργίες σε διάφορους πολιτισμούς ανά 
τους αιώνες με στόχο τον εξορκισμό των δεινών που μάστιζαν τις ανθρώπινες 
κοινότητες, όπως είναι οι ανίατες ασθένειες, ο θάνατος, οι φυσικές καταστροφές ως 
εκδίκηση του περιβάλλοντος λόγω της ανθρώπινης αλόγιστης παρέμβασης σε αυτό, 
η βία, η φυσική και ψυχική οδύνη, η αίσθηση της αμαρτίας και της ενοχής που 
συνοδεύει τη γνώση της παραβίασης κανόνων του ηθικού κώδικα.  
Πληροφορούνται τρόπους και μέσα επαφής των ανθρώπων μεταξύ τους, και το πώς 
επιδρούσε σε αυτήν την επικοινωνία τους το καθοδηγητικό πνεύμα της κοινότητας.  
Καταλήγουν έτσι σε συγκρίσεις με τους σύγχρονους χρόνους, όπου μεταξύ των 
δεινών που πρέπει να ξορκιστούν είναι οι ροές των μεταναστών εργατών αλλά και 
των προσφύγων στα παράλια και χερσαία σύνορα της Ευρώπης προκειμένου να 
εξαφανιστούν οι συνέπειες που θεωρούνται ότι επέρχονται: η νεανική ανεργία, η 
κοινωνική ανασφάλεια και η εγκληματικότητα.   

 
ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εργαστήριο θεωρητικής γνώσης  

Διαλέξεις, ομιλίες με συζήτηση, έκφραση και ανταλλαγή προσωπικών θέσεων, 
σκέψεων και αντιλήψεων - Προβολές οπτικοακουστικού υλικού 
Προσομοιώσεις για μελέτη, εργασία και κατανόηση των τεχνικών συντονισμού 
σώματος, χεριών, νου, ψυχικού κόσμου, αισθημάτων, και συναισθημάτων  
Διανομή έντυπου υλικού 
Χρήση διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικοί πίνακες και 
ηλεκτρονικά βιβλία 

 

ελαφρύ γεύμα 30’ 



 
16.00 – 17.00, χώρος εισόδου στο Ηρώδειο (Ωδείο Ηρώδου Αττικού)  

 
ΜΕΘΟΔΟΙ Πρακτική άσκηση  
Δημιουργική σύνδεση θεωρίας και πρακτικής με διάλογο και συζήτηση, 
ερωτήσεις, παρεμβάσεις και κριτική σκέψη σε Παιγνίδια ρόλων δημιουργικής 
φαντασίας και έμπνευσης («εξιλαστικές τελετές»), με προσωπικές θέσεις, 
εμπειρίες, αγωνίες, ανησυχίες και προβληματισμούς των νέων να εξωτερικεύονται 
όχι με γλώσσα και λέξεις αλλά και με σώμα, χέρια, νου, ψυχή, αισθήματα και 
συναισθήματα. 
 
Πρόκειται για μάθηση που παρέχεται με βιωματικό τρόπο και με διαδραστικότητα 
και μέσα από κοινωνικά πειράματα συμβουλευτικής, ψυχικής ενδυνάμωσης, 
τόνωσης αυτοεκτίμησης και αυτοσεβασμού των συμμετεχόντων και υποκίνησης 
τους για λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την άμεση υλοποίηση τους. 
 

Στα παρακάτω διδακτικά παίγνια οι νέοι εξωτερικεύουν ταλέντο, φαντασία και 
δημιουργικότητα, προάγουν τη συνεργασία, ομαδικότητα και επικοινωνία και 
διαχέουν μηνύματα αλληλεγγύης, ισότητας, δημοκρατίας, δικαίου και κοινωνικής 
ένταξης που απαιτούν αφύπνιση, προβληματισμό και διαπολιτισμική συνείδηση για 
αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων που δημιουργούνται σε περιβάλλοντα 
συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών, ηθών και εθίμων, κουλτούρας, στάσεων και 
συμπεριφορών ή/και συμβίωσης με άτομα που ζουν στο περιθώριο. 
 

1ο δρώμενο / παίγνιο : «Οι Αποδιοπομπαίοι τράγοι»   
Ένα άτομο από κάθε εθνική ομάδα αποτελούν την ομάδα των αρχηγών ενώ οι 
υπόλοιποι νέοι χωρίζονται σε δύο (2) διαφορετικές μικτές ομάδες για να 
εκτελέσουν με σωματικό θέατρο και τεχνικές συντονισμού σώματος, χεριών, νου, 
ψυχής, αισθημάτων και συναισθημάτων το δρώμενο που εστιάζει: «Ενοχή λόγω 
προκαταλήψεων και έχθρας για κάποιες κατηγορίες πληθυσμού και 
στερεότυπων». 
 
Στο δρώμενο μετανάστες και πρόσφυγες ευθύνονται για όλα τα δεινά της κοινωνίας 
ενώ απειλούν και τα εθνικά πρότυπα διαβίωσης, τη συνοχή της κοινωνίας και την 
εσωτερική ασφάλεια. Ο στιγματισμός τους συμβαίνει μέσω πολιτικής προπαγάνδας 
και λόγου και ρητορικής μίσους στο πλαίσιο του οποίου συγχωνεύονται 
διαφορετικές έννοιες: κρίση και μετανάστευση, τρομοκρατία και πρόσφυγες, κλπ, 
ώστε να ενωθούν οι κοινότητες των ημεδαπών ενάντια τους (αποδιοπομπαίοι 



τράγοι) και να υπάρξουν φαινόμενα ξενοφοβίας, μη ανοχής και διακρίσεων. Αυτά 
τα φαινόμενα με τη σειρά τους επιφέρουν περιορισμό των δικαιωμάτων των 
μεταναστών και των προσφύγων, επιπλέον εμπόδια στην κοινωνική ένταξη και στην 
αμοιβαία κατανόηση, περαιτέρω περιθωριοποίηση των πιο αδύναμων, 
αποκλεισμένων και μη προνομιούχων, μεταξύ των οποίων νέοι και πολίτες τρίτων 
χωρών που ενίοτε εμφανίζουν και ακραία ριζοσπαστικοποίηση.    
 

Στην πρώτη (1η) ομάδα οι «καλοί» ξεχωρίζουν από τους ομοτίμους 
τους/αποδιοπομπαίοι τράγοι, επιδεικνύοντας πχ τις σημαίες χωρών μελών της που 
ανήκουν στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Στη δεύτερη (2η) -που υποθετικά 
ανήκουν μετανάστες και πρόσφυγες και υποστηρικτές τους/όλοι αποδιοπομπαίοι 
τράγοι, στην πραγματικότητα όμως οι ομάδες είναι ανάμικτες- δεν δίνεται επαρκής 
χώρος για την εκτέλεση του παίγνιου ούτε υπάρχει υποστήριξη από τους αρχηγούς.  
Ειδικότερα, οι αρχηγοί δεν ενθαρρύνουν τη δεύτερη ομάδα, κατακρίνουν τα μέλη 
της λόγω χρώματος δέρματος, εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, 

πολιτισμού, χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου τους. Είναι 
«αποδιοπομπαίοι τράγοι», πολίτες δεύτερης κατηγορίας, με λιγότερες ευκαιρίες, 

χωρίς γνώσεις και δεξιότητες, άξιοι μόνο για το περιθώριο και τον αποκλεισμό, «τα 
μαύρα πρόβατα» της κοινότητας των νέων. Έτσι υποτιμούν κάθε κίνηση τους για 
συμμετοχή στην κοινωνία, στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και στην αγορά 
εργασίας. Ίδια συμπεριφορά εκδηλώνεται προς όσους τους υποστηρίζουν και 
υποβαθμίζεται η όποια διαπολιτισμική επίγνωση, η εμπλοκή σε δράσεις 
διαπολιτισμικού διαλόγου, κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης.  
 

Η συμπεριφορά των αρχηγών είναι διαφορετική προς τη πρώτη (1η) ομάδα. Την 
επιβραβεύουν συνεχώς και εμψυχώνουν τα μέλη της καθώς είναι ανώτερα λόγω 
χαρακτηριστικών που τους διαφοροποιούν από τους "scapegoats".  

 
Οι "scapegoats" έχουν ωστόσο μεταξύ τους επαφή, αλληλοϋποστήριξη, κατανόηση, 

φιλία και αλληλεγγύη αλλά και εσωτερική δύναμη για να τα καταφέρουν και 
θέληση για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη.  
Αυτό το περιβάλλον προσφέρει χώρο για αλληλεπίδραση και διαμοιρασμό ιδεών 
διαχείρισης των αναγκών τους, εμποδίζοντας μία παθητική ζωή και επιτρέποντας 
τους αντίθετα τη συμμετοχή, με τις όποιες γνώσεις και δυνατότητες τους, σε 
δράσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης στις κοινότητες και την 
κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτισμική 
πολυμορφία.  
Έχουν τέλος την αρωγή εκείνων που δεν χάνουν ευκαιρία να εντοπίζουν και να 
αναδεικνύουν τις κοινές αξίες με πολίτες άλλων χωρών πέρα από πολιτιστικές 
διαφορές, να αμφισβητούν απόψεις που διαιωνίζουν την ανισότητα και τις 
διακρίσεις, να προάγουν τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας και να 
επιδιώκουν την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.  
 

 
 
 



18.00 – 20.30 
2ο δρώμενο / παίγνιο:  «Οι Αποδιοπομπαίοι τράγοι»  - Αντιστροφή ρόλων 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ Πρακτική άσκηση 

 
Επίσκεψη – Ξενάγηση στο  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της 
παιδείας, της υγείας, του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, 
έχει διαθέσει άνω των $2.8 δις μέσω 4.400 και πλέον δωρεών σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 124 κράτη για προγράμματα που αναμένεται να 
επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και 
επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει 
επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.  
Το Κανάλι είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία του Ιδρύματος. Ο 
σχεδιασμός του έγινε με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της περιοχής με 
τη θάλασσα, όχι μόνο ως προς τη θέα, αλλά και ως προς τη φυσική της παρουσία 
στο χώρο. Έχει μήκος 400 μ., πλάτος 30 μ. και βάθος από 70-150 εκατ. και 
αναπτύσσεται ανάμεσα και κατά μήκος του κτιριακού συγκροτήματος και της 
Εσπλανάδας. Στην αντικρινή του πλευρά, πλατιά σκαλοπάτια προσφέρονται ως 
θέσεις για αυτοσχέδιες παραστάσεις, ενώ ο παράπλευρος χώρος ενδείκνυται για 
περιπάτους. Σε αυτά τα σκαλοπάτια οι νέοι εκτελούν εκ νέου το δρώμενο σε δύο 
(2) ομάδες με αντιστροφή ρόλων αυτή τη φορά.  
 

Έτσι, στην πρώτη (1η ) ομάδα ευνοούμενοι είναι οι νέοι που πριν ήταν «μαύρα 
πρόβατα» και «αποδιοπομπαίοι τράγοι» και βρίσκουν τρόπο να ξεχωρίσουν από 
τους ομοτίμους τους πχ με μία φωτογραφία κρεμασμένη στο λαιμό τους, 
προσωπική, από την πραγματική ζωή τους ως μετανάστες και πρόσφυγες ή 
φωτογραφία άλλη, από προσφυγικούς καταυλισμούς, ή από αυτές που 
κατακλύζουν τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα συνεχώς τα τελευταία χρόνια, 
αποτυπώνοντας με τρόπο δραματικό τις προσπάθειες εκατομμυρίων ανθρώπων να 
γλιτώσουν από τον πόλεμο και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. 
Άλλοι νέοι αυτής της ομάδας κρεμούν στο λαιμό τους φωτογραφίες που 
απεικονίζουν την Ευρώπη ως τόπο ελευθερίας από κοινωνικούς προκαθορισμούς 
ως απόλυτη αναγκαιότητα. Ως τόπο με δυνατότητες για ανθρώπoυς που 

http://www.snf.org/


ξεριζώνονται και καταβάλουν υπερπροσπάθειες διεκδικώντας μια ζωή μακριά από 
τον πόλεμο και τον θάνατο. Ως τόπο που παρέχει ευκαιρίες για τους 
περιθωριοποιημένους, προωθεί τη διαφορετικότητα, το διαπολιτισμικό και 
διαθρησκευτικό διάλογο, τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
 

Oι αρχηγοί συντάσσονται τώρα με τα μέλη αυτής της ομάδας και κατακρίνουν την 
άλλη που αποτελείται από τους πρώην ευνοούμενους και τα ενωτικά μεταξύ τους 
στοιχεία: ευρωσκεπτικισμός, ρατσισμός και πράξεις βίας και μισαλλοδοξίας. Το 
δρώμενο αποκτά βαθιά ανθρωπιστική διάσταση. 1 ώρα διάρκεια το δρώμενο 

 
Στο τέλος του κοινωνικού πειράματος οι νέοι: 
Α) συζητούν τα συναισθήματα που δημιουργούνται στις ομάδες ευνοούμενων και 
μη, πριν και μετά την αντιστροφή των ρόλων, 
Β) κάνουν συγκρίσεις της πραγματικότητας που απεικονίστηκε στο πλαίσιο των 
δρώμενων με την πραγματικότητα έξω από αυτά, 
Γ) εμβαθύνουν σε μηνύματα, σκέψεις, προσδοκίες και προτάσεις για τις στάσεις 
απέναντι στους μειονεκτούντες και τις συμπεριφορές για τη διαχείριση της 
κοινωνικής, γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. 30’ 

 

20.30 – 21.30 
3ο δρώμενο / παίγνιο: “αδράχνω την ευκαιρία” 

 
Oι νέοι χωρίζονται σε δύο (2) μικτές ομάδες προκειμένου να εκτελέσουν με 
σωματικό θέατρο και τεχνικές συντονισμού σώματος, χεριών, νου, ψυχής, 
αισθημάτων και συναισθημάτων μία τελετή παρόμοια με εκείνες της αρχαιότητας, 
τότε που η ενοχή και το κακό μεταφερόταν με μαγικό τρόπο σε άλλα πρόσωπα, 

ζώα, φυτά, αντικείμενα ή φαινόμενα. Απλοϊκές όσο και σύνθετες μορφές τους 
ωστόσο συναντά κανείς και σήμερα (πχ δεν το έκανα εγώ, άλλος το έκανε, δεν 
άκουσα λόγω εκείνων που θορυβούσαν, δεν είδα γιατί ήταν ψηλοί μπροστά μου).  
 

Στην πρώτη (1η ) ομάδα οι μισοί νέοι εμφανίζονται ως άνεργοι ή εργαζόμενοι με 
πενιχρό μισθό για πολύωρη, επικίνδυνη ή ανθυγιεινή εργασία και οι υπόλοιποι ως 
αδιάφοροι να εκπαιδευτούν, επιμορφωθούν και να ψάξουν για εργασία 
δηλώνοντας απογοητευμένοι από την παρούσα κατάσταση και απλά περιμένοντας 

από τους άλλους (γονείς,  φίλοι, κράτος) να βρουν τη λύση για αυτούς.  
 

Στη δεύτερη (2η ) ομάδα οι μισοί νέοι ξορκίζουν με μάγια την οικονομική κρίση που 
έχει ως συνέπεια την νεανική ανεργία και ως το «κακό, δεινό και μόλυνση» που 
πρέπει να εξαφανιστεί την κλείνουν σε ένα «μαγικό κουτί» μαζί με τους κακούς 
πολιτικούς αξιωματούχους και την αδιαφορία τους για την νεότητα. Ενεργώντας 
έτσι αναδεικνύουν ως αποδιοπομπαίο τράγο, στον οποίο ρίχνουν το «φταίξιμο» μία 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων λόγω γενικά ανήθικης συμπεριφοράς και πάνω σε 
αυτήν εξαντλούν όλα τους τα συναισθήματα επιθετικότητας, εχθρότητας, 
απογοήτευσης κ.λπ. Οι μηχανισμοί αποδιοπομπαίου τράγου αναφέρονται και εδώ 
στην απόδοση ενοχής λόγω προκαταλήψεων και έχθρας για κάποιες κατηγορίες 
πληθυσμού και στερεότυπων.  



 

Οι υπόλοιποι όμως σε αυτήν την ομάδα “ξορκίζουν” το φόβο, την τεμπελιά και την 
ατολμία των νέων στο να “αρπάξουν την ευκαιρία” να βελτιώσουν το επίπεδο των 
σημαντικότερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, ιδίως αυτοί με τις λιγότερες 
ευκαιρίες, ώστε να διευκολύνουν την προαγωγή της συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας. Η «ευκαιρία» στο δρώμενο εμφανίζεται με γυναικεία μορφή και κόμη 
από μπροστά και φαλακρή από πίσω και εκείνοι από τους νέους που την αγαπούν 
προτρέπουν τους ομοτίμους τους να την «πιάσουν από τα μαλλιά» προκειμένου 
να οδηγηθούν στην απασχόληση, να αυξήσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, 
ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών άλλων νέων που αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες και ρισκάρουν σε καινοτόμα επιχειρηματικότητα.  
 

Στο τέλος του κοινωνικού πειράματος οι νέοι: 
 συζητούν Το μήνυμα: ότι η κριτική και αυτοκριτική καθώς και η αυτο-

αμφισβήτηση και γενική αμφισβήτηση των πάντων, μπορεί να είναι πάντα 
παρούσες και η μόνη λύση είναι να ενεργεί κανείς.  

 

δείπνο 

 

Στο τέλος κάθε ενότητας μάθησης οι νέοι συζητούν για την αξία των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν ως προς την παροχή και βελτίωση γνώσεων και 
δεξιοτήτων ενώ συμπληρώνουν ανά ομάδα σχετικό ερωτηματολόγιο όπου 
καταγράφουν σκέψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις, σχόλια και προβληματισμούς  για 
την προαγωγή της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και στην 
αγορά εργασίας, της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά, του διαπολιτισμικού 
διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης προκειμένου βάσει αυτών να 
συνταχθούν τα πιστοποιητικά  youthpass. 

 

Στο τέλος του προγράμματος συμπληρώνεται και ερωτηματολόγιο για τη γενική 
αξιολόγηση του προγράμματος.. 
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