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ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
 

Με ην έξγν ARTSQUAD,νη εηαίξνη επηζπκνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηελ νκάδα ζηόρν ησλ 

επαγγεικαηηώλ λενιαίαο (θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο λενιαίαο) κηα επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε καδί κε θαηλνηόκα εξγαιεία γηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε 

λεαξνύο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ιηγόηεξεο επθαηξίεο. 

Οη εηαίξνη ηεο θνηλνπξαμίαο πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη έλα θελό ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο 

πξνο επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη κε πεξηζσξηνπνηεκέλνπο λεαξνύο αλζξώπνπο ζε όηη 

αθνξά ηηο δεκηνπξγηθέο θαηεπζύλζεηο. Γηα λα απεπζπλζνύλ ζε απηή ηελ έιιεηςε, νη εηαίξνη 

αλέπηπμαλ, εμέηαζαλ θαη δνθίκαζαλ θαηλνηόκα εξγαιεία γηα λα εηζάμνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ, αθήγεζεο, δξάκαηνο θαη κνπζηθήο 

γηα ηελ εμέιημε ηθαλνηήησλ θιεηδηώλ. 

Απηό ην πξόγξακκα καζεκάησλ εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ πεξηέρεη καζεζηαθέο 

πεγέο γηα επαγγεικαηίεο πνπ επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ κε: 

Α. Φεθηαθά Μέζα 

Β. Αθήγεζε 

Γ. Γξάκα 

Γ. Μνπζηθή 

Με ηε ρξήζε απηώλ ησλ πεγώλ, νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηηο 

απνζηάζεηο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο κε 

κεηνλεθηνύληα ηζηνξηθά.  
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Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ ARTSQUAD 

ARTSQUAD είλαη ην αθξώλπκν ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα επαγγεικαηίεο 

λενιαίαο θαη εθπαηδεπηέο λενιαίαο νη νπνίνη εξγάδνληαη πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

λεαξώλ αλζξώπσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο»  

Ζ επηινγή ηεο ιαηηληθήο ιέμεηο «QUAD» ζηνλ ηίηιν αληαλαθιά ηηο ηέζζεξηο δεκηνπξγηθέο 

θαηεπζύλζεηο πνπ ην έξγν πξνηείλεη σο δπλαηά εξγαιεία ζηελ πξαθηηθή κε ηε λενιαία: 

Φεθηαθά κέζα, Αθήγεζε, Γξάκα θαη Μνπζηθή». 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απν ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα: Erasmus+ Βαζηθή Γξάζε 

2: πκπξάμεηο γηα θαηλνηνκία θαη ηελ αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ: Γξάζε: ηξαηεγηθέο 

πκπξάμεηο. Σνκέαο: ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο γηα ηε Νενιαία. Κύξηνο ζθνπόο: Αλάπηπμε 

ηεο Καηλνηνκίαο. 

Κνηλνπξαμία Έξγνπ ARTSQUAD 

SEAL CYPRUS- CYPRUS ORGANISATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION & 

ACTIVE LEARNING (ΚΤΠΡΟ) σο ζπληνληζηήο εηαίξνο. 

YSBF- YOUTH IN SCIENCE AND BUSINESS FOUNDATION (ΔΘΟΝΗΑ) 

FIP- FUTURE IN PERSPECTIVE (ΗΡΛΑΝΓΗΑ) 

SALVATI COPIII- FILIALA ARGES (ΡΟΤΜΑΝΗΑ) 

http://www.sealcyprus.org/
http://www.sealcyprus.org/
http://www.ysbf.org/
http://www.ysbf.org/
http://www.fipl.eu/
http://www.salvaticopiii.ro/
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Έθδνζε 

Οη εηαίξνη επηζπκνύλ απηό ην πξόγξακκα καζεκάησλ λα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο 

επαγγεικαηίεο λενιαίαο, ζε όζνπο παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ζε 

νξγαληζκνύο πνπ δξνύλ γηα ηε λενιαία. Σν Πξόγξακκα Μαζεκάησλ Δθπαίδεπζεο-ησλ-

Δθπαηδεπηώλ ARTSQUAD είλαη δηαζέζηκν γηα ειεθηξνληθή ιήςε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ησλ 

εηαίξσλ – Διιεληθά, Αγγιηθά, Δζζνληθά θαη Ρνπκαληθά – ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ 

www.artsquad.eu ζηελ Δλόηεηα Πεγέο. 

Δλεκεξώζεηο γηα ηελ έθδνζε θαη πιεξνθνξίεο απν ηελ θάζε δνθηκήο ησλ πεγώλ έρνπλ 

γίλεη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζην Facebook 

https://www.facebook.com/ArtsquadEU/ 

 

 

  

http://www.artsquad.eu/
https://www.facebook.com/ArtsquadEU/
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
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Δηζαγσγηθά 

Ο ζηόρνο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηα θύξηα ζθεπηηθά θαη ζεσξίεο 

πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη ε παξάδνζε θαη ε αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ 

παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απν ην έξγν ARTSQUAD. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ έρνπλ 

αθνινπζήζεη κηα θαηλνηόκα πξνζέγγηζε εξεπλεηηθήο κάζεζεο βαζηζκέλε ζε κεζόδνπο 

θαη εξγαιεία κή ηππηθήο κάζεζεο. Γηα λεαξνύο αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε, νη πξνζεγγίζεηο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα 

παξαδόζνπλ ηα απαηηνύκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζηε ζύγρξνλε νηθνλνκία. Οη 

δεκηνπξγηθέο ηέρλεο κπνξνύλ λα είλαη πνιύ πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη απόθηεζεο 

βαζηθώλ θαη δηαζηαπξσκέλεο ηθαλόηεηεο. 

Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ ARTSQUAD ζηνρεύεη λα εμνπιίζεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο λενιαίαο κε πξαθηηθά εξγαιεία γηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο εξγαζία κε λεαξά άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Θα ηνπο ππνζηεξίμεη 

επίζεο ζηελ εξγαζία ηνπο ζε κε-ζπκβαηηθά πεξηβάιινληα θαη ζα εληζρύζεη ηελ 

απαζρνιεζηκόηεηα, ηελ θήκε, ηνλ επαγγεικαηηζκό θαη ην θύξνο ηνπο, αθόκε θη εάλ ηώξα 

εξγάδνληαη ζε απνιύησο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο. Με απηό ηνλ ηξόπν νη 

επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ λέσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ή ζηελ 

εξγνδόηεζε θαη ζηελ πξόνδν ηνπο όπσο άμηα θαη ζπλεηζθέξνληα κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

θνηλσλίαο. Δληέιεη, ην έξγν ζα πςώζεη ηελ επίδξαζε θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο εξγαζίαο κε 

ηε λενιαία. 

Οη Γεκηνπξγηθέο Σέρλεο πξνσζνύλ ηελ Ηζόηεηα, ηε Γηαθνξεηηθόηεηα 
θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε «Γνπιεύνληαο κε λεαξνύο αλζξώπνπο: ε αμία ηεο εξγαζίαο κε 

ηε λενιαία ζηελ Δ.Δ.» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή – EACEA, 2014)
1
, κηα θνηλή γξακκή ζε 

πνιιά από ηηο Δπξσπατθά θξάηε είλαη ε αζηάζεηα ή κε βηώζηκε εξγαζία πνπ βηώλνπλ νη 

επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα απηό, θαζώο θαη ν εζεινληηζκόο πνπ ζπρλά ζπλαληάηαη. 

Σαπηόρξνλα, ε πξόζβαζε ζε επθαηξίεο κάζεζεο δπζρεξαίλεη γη‟ απηή ηελ νκάδα ζηόρν 

αλαιόγσο ηνπ πόζν καθξπά βξίζθνληαη απν ηνλ κέζν όξν. Τπάξρεη μεθάζαξε αλάγθε γηα 

                                                

1
 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
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ππνζηεξηθηηθά κέηξα ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα αλαπηύζζνληαη νη δεμηόηεηεο απηώλ πνπ 

εξγάδνληαη κε λεαξνύο αλζξώπνπο. Σν έξγν καο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ αλάγθε 

βειηίσζεο (α) ηεο εξγνδνηεζηκόηεηαο ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο, κηα αλάγθε ε νπνία 

είλαη ππνηηκεκέλε ιόγσ ηνπ παξαδόμνπ όηη νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο επηθεληξώλνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο ζηελ εξγνδνηεζηκόηεηα ησλ άιισλ νκάδσλ ζηόρνπ θαη δελ ππάξρνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ δηθή ηνπο εξγνδνηεζηκόηεηα, θαη (β) ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο κε ηε λενιαία. 

Οη πεγέο εμάζθεζεο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί κε 

ζεβαζκό ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ ηζόηεηα. ιεο νη δξαζηεξηόηεηεο απηνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα αλζξώπνπο κε δηαθόξσλ εηδώλ 

ηθαλόηεηεο θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ απν αλζξώπνπο πνπ θάζνληαη ζε αλαπεξηθό 

θαξνηζάθη. κσο, όηαλ νη δξαζηεξηόηεηεο απαηηνύλ πνιιή θίλεζε ζηελ αίζνπζα όπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ελνηήησλ δξάκαηνο, ν ππνβνεζεηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαηά 

πόζνλ νη ζπκκεηέρνληεο κε αλαπεξίεο λνηώζνπλ βνιηθά λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα 

πξνζαξκόζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαηάιιεια. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξίεο, ν ππνβνεζεηήο πξέπεη λα βεβαησζεί όηη επηθνηλσλεί κε ην άηνκν 

γηα λα κάζεη πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ (ή ηνπο). 

Σν έλα ηξίην ησλ λεαξώλ αλζξώπσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζε ξίζθν 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Με ην έξγν ARTSQUAD επηζπκνύκε λα πξνζθέξνπκε ζηελ 

νκάδα ζηόρν ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο (ηνπο εξγαδόκελνπο κε ηε λενιαία θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο λενιαίαο) κηα επθαηξίεα γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε καδί κε θαηλνηόκα 

εξγαιεία γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε λεαξνύο αλζξώπνπο κε 

ιηγόηεξεο επθαηξίεο. 

Οη ηειηθνί επσθεινύκελνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ARTSQUAD ζα είλαη λεαξνί 

άλζξσπνη κε κεηνλεθηνύληα ππόβαζξα θαη ιηγόηεξεο επθαηξίεο ιόγσ αλαπεξίαο, 

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, νηθνλνκηθώλ εκπνδίσλ, πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ (κεηαλαζηώλ ή 

πξνζθύγσλ/αηηεηώλ αζύινπ), πξνβιεκάησλ πγείαο, θνηλσληθά εκπόδηα, ή γεσγξαθηθά 

εκπόδηα. Με ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ λα απνξξέεη απν ην έξγν, νη επαγγεικαηίεο 

λενιαίαο ζα είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ ζηνπο λεαξνύο αλζξώπνπο κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο 

(α) κηα άκεζε πνξεία πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ δπλακηθνύ ηνπο, (β) ιύζεηο ζε πνιινύο απν 

ηνπο θξαγκνύο πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε.  Ζ επίδξαζε ζε απηή ηελ νκάδα ζηόρνπ ζα 

είλαη νπζηαζηηθή θαη ζπλερηδόκελε θαζώο νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζα αλαπηύμνπλ ηηο 
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ηθαλόηεηεο ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο λεαξνύο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε κέζα απν 

δηάθνξνπο, πην θαηλνηόκνπο ηξόπνπο. 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ εθδόζεθε απν ην Δθηειεζηηθό Γξαθείν Παηδείαο, 

Οπηηθναθνπζηηθώλ θαη Πνιηηζκνύ (EACEA) «Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο ηεο Νενιαίαο θαη 

Μαζήκαηα απν ηελ Δξγαζία κε ηε Νενιαία»
2
, νη εκπεηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπνζεηνύλ 

ηα θξίζηκα ζεκέιηα γηα νιόθιεξε ηε δσή ελόο αηόκνπ. πγθεθξηκέλα, ε πξόσξε 

απνρώξεζε απν ην ζρνιείν θαη νη θξαγκνί ζηελ πξόζβαζε νηθνλνκηθά πξνζηηήο 

παηδείαο θαη εμάζθεζεο είλαη ζπρλά θαηλόκελα ζηε δσή ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ 

λεαξώλ αλζξώπσλ, πξάγκαηα πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ βνιηθέο ζπλζήθεο δσήο, λα απνιακβάλνπλ ηελ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή, λα πξνζηαηεύνπλ ηελ ίδηα ηελ πγεία ηνπο, λα απνθεύγνπλ ζπκπεξηθνξέο 

πςεινύ ξίζθνπ θαη λα ιακβάλνπλ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε όηαλ ηελ ρξεηάδνληαη. Ζ 

ηξαηεγηθή γηα ηε Νενιαία ηεο ΔΔ αλαγλσξίδεη ηε ζρεηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο κε ηε λενιαία 

σο κέζνλ γηα ηελ κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ αλάκεζα ζε 

λεαξνύο αλζξώπνπο. 

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα επηδηώθεη λα δείμεη ζηνπο επαγγεικαηίεο λενιαίαο πσο ε 

ρξήζε ελαιιαθηηθώλ δηδαθηηθώλ πεγώλ βειηηώλεη ηελ καζεζηαθή εκπεηξία εθείλσλ πνπ 

έρνπλ ίζσο βηώζεη ηελ αληζόηεηα ή ηηο δηαθξίζεηο ζε πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο. 

Ζ ειθπζηηθόηεηα ησλ δεκηνπξγηθώλ ηερλώλ 

Έλα απν ηα ζέκαηα ηα νπνία νη εηαίξνη ζέιεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ κε ην ARTSQUAD 

ήηαλ ε ειθπζηηθόηεηα ησλ καζεζηαθώλ/ αλαπηπμηαθώλ πξσηνβνπιηώλ ζηνπο λεαξνύο 

αλζξώπνπο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Οη εηαίξνη έρνπλ επηιέμεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηέρλεο σο 

ελαιιαθηηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία γηα ηελ απόθηεζε θύξησλ ηθαλνηήησλ. 

Οη εηαίξνη έρνπλ παξαηεξήζεη έλα θελό ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο γηα επαγγεικαηίεο πνπ 

εξγάδνληαη κε λεαξνύο αλζξώπνπο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

δεκηνπξγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Γηα λα απεπζπλζνύλ ζε απηή ηελ δπζζθνιία, έρνπλ 

αλαπηύμεη, εμεηάζεη θαη δνθηκάζεη ηηο πεγέο γηα εθπαίδεπζε-ησλ-εθπαηδεπηώλ πνπ 

                                                

2
  http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/eurydice-study-social-exclusion-2013.pdf  

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/eurydice-study-social-exclusion-2013.pdf
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παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Απηέο νη πεγέο εηζάγνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ δεκηνπξγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. 

Οη εηαίξνη έρνπλ απνθαζίζεη λα εηζεγεζνύλ ηα ςεθηαθά κέζα, ηελ αθήγεζε, ην δξάκα θαη 

ηε κνπζηθή σο εξγαιεία γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο λεαξώλ 

αλζξώπσλ. Οη δεκηνπξγηθέο ηέρλεο είλαη ειθπζηηθέο ζε πνιινύο λεαξνύο αλζξώπνπο θαη 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο έλα ελαιιαθηηθό θαη αλζεθηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ 

απόθηεζε θύξησλ ηθαλνηήησλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ ελζσκαησκέλε κάζεζε θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαηζζεηθήο κάζεζεο θαη είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά ώζηε λα παξέρνπλ θάηη 

ελδηαθέξνλ ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο πηζαλνύο καζεηέο, αθόκε θαη ζηνπο πην δηζηαθηηθνύο. 

Γηα λεαξνύο αλζξώπνπο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, νη δεκηνπξγηθέο ηέρλεο κπνξνύλ λα είλαη 

κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο λα απνθηεζνύλ βαζηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο δεμηόηεηεο 

όπσο είλαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο, ε ςεθηαθή ηθαλόηεηα, ε πνιηηηζκηθή 

ελεκεξόηεηα θαη έθθξαζε, ε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ε θξηηηθή ζθέςε. 

Δπηπξόζζεηα ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πξόγξακκα 

εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ ARTSQUAD κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απμεκέλε 

αλζεθηηθόηεηα θαη απην-εθηίκεζε, θη ζηελ αύμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο γηα λα ζέηεη 

θάπνηνο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο. Αθόκε, κπνξεί λα δώζεη ζηνπο αλζξώπνπο κε ιηγόηεξεο 

επθαηξίεο ώζεζε γηα απηάξθεηα θαη ελζάξξπλζε γηα λα αζρνιεζνύλ κε πεξηζζόηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζην κέιινλ. 

Με-Σππηθή Μάζεζε 

Ζ Με-Σππηθή Μάζεζε αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε πνπ γίλεηαη εθηόο ηνπ ηππηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη δξαζηεξηόηεηεο Με-Σππηθήο κάζεζεο απαζρνινύλ 

ηνπο αλζξώπνπο ζε εζεινληηθή βάζε θαη είλαη πξνζεθηηθά πξνγξακκαηηζκέλεο ώζηε λα 

αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. Ζ Με-

Σππηθή Μάζεζε θάλεη ηνπο λεαξνύο αλζξώπνπο λα απνθηνύλ νπζηαζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Κάπνηα απν 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε-ηππηθήο κάζεζεο ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο κε ηε λενιαία θαη ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη: 

 πκβαίλεη εθηόο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 Τπνβνεζείηαη απν πξνγξακκαηηζκέλεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 
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 Παξέρεη πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή παηδεία γηα λεαξνύο αλζξώπνπο. 

 Δίλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα βειηηώλεη ηθαλόηεηεο (γλώζε, δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο) 

 Παξέρεη έλαλ ρώξν όπνπ ε ζπκκεηνρή ελζαξξύλεηαη ζζελαξά όκσο πάληνηε 

εζεινληηθά. 

Ζ Με-Σππηθή Μάζεζε είλαη πην επέιηθηε θαη παξέρεη ηελ επθαηξία λα πξνζαξκνζηνύλ νη 

ζηόρνη θαη νη κεζόδνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

Γηα αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, απηή ε 

κνξθή εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή παξά ε επίζεκε εθπαίδεπζε. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε κε-ηππηθή κάζεζε βάδνπλ ην άηνκν ζην επίθεληξν 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη βνεζνύλ ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

αηόκνπ. Σέηνηεο κεζόδνη ζπκβάιινπλ ζηελ βέιηηζηε ζπκκεηνρή θαη ελζάξξπλζε ησλ 

αηόκσλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ εμάζθεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ «κάζεζε κέζσ δξάζεσο» είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ηθαλόηεηεο. ε ζπλδπαζκό κε ηελ δηάδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ, 

απηή ε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ πνιύηηκεο ηθαλόηεηεο 

δηαπξνζσπηθέο θαη δηαρείξηζεο όπσο είλαη ε νκαδηθόηεηα, ε εγεζία, ε δηαρείξηζε έξγνπ, ε 

πξαθηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη νη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο. 

ιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ κέζα ζε απηό ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

είλαη κε-ηππηθνύ ραξαθηήξα θαη αθνινπζνύλ κηα πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε ζην καζεηή 

θαη ζπκκεηνρηθή. Οη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα γίλνληαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο. Παξέρνληαο κηα επηπιεόλ πεγή γηα ηε κάζεζε ζηελ πνξεία ηεο 

επίζεκεο παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο, απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη εηδηθόηεξα ζρεηηθέο κε 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ ιηγόηεξεο επθαηξίεο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο δελ απαηηνύλ πξνεγνύκελεο γλώζεηο, θαη όινη νη λεαξνί άλζξσπνη 

κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο δίρσο πξνεηνηκαζία. Γηα θάζε κηα απν ηηο ηέζζεξηο 

δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εηζεγνύληαη εδώ, νη εηαίξνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη δύν 

ελόηεηεο. Ζ πξώηε ελόηεηα είλαη εηζαγσγηθή ελώ ε δεύηεξε είλαη πην πξνρσξεκέλε. 
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ιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη νπδέηεξνπ γέλνπο θαη δίρσο 

ζηεξεόηππα θύινπ. 

Δλεξγόο πκκεηνρή  

Ζ ζπκκεηνρή ζε έλα πξόγξακκα αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ κπνξεί λα αλαπαξαζηά 

πιενλεθηήκαηα γηα όινπο, όκσο ηα επηηεύγκαηα κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα όιε ηε δσή 

απηώλ πνπ έρνπλ ιηγόηεξεο επθαηξίεο. Έλαο απν ηνπο ιόγνπο είλαη όηη απηή ε νκάδα 

ζπρλά βηώλεη θξαγκνύο ζηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο. Οπόηε ε θξίζηκε «πξνζηηζέκελε 

αμία» γηα απηή ηελ νκάδα ζηόρν βξίζθεηαη ππν ηε κνξθή επηηεπγκάησλ κέζα απν ηελ 

αληηκεηώπηζε θξαγκώλ θαη ηε ζπκκεηνρή. 

Μία απν ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο απηνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεξγόο 

ζπκκεηνρή ησλ λεαξώλ αλζξώπσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εηζεγνύληαη. Γηα ην ιόγν 

απηό, όιεο νη πεγέο είλαη βαζηζκέλεο ζε ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη πεγέο έρνπλ 

αλαπηπρζεί κε ζθνπό: 

 Να πξνζθέξνπλ ρώξν γηα δηάδξαζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη λα 

απνθύγνπλ ηελ παζεηηθή αθξόαζε. 

 Να ζέβνληαη ηηο αηνκηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο. 

 Να επηβεβαηώζνπλ όηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή είλαη κηα καζεζηαθή δηεξγαζία ηόζν 

όζν θαη ην απνηέιεζκα. 

 Να ελζαξξύλνπλ ην κνίξαζκα ηδεώλ θαη πιεξνθνξηώλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ λεαξώλ αλζξώπσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο ζε δξαζηεξηόηεηεο κε-

ηππηθήο κάζεζεο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ζηελ αλάπηπμε πνιύηηκνπ θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ, θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 

Οη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη δελ είλαη κόλν εξγαιεία. Αληηπξνζσπεύνπλ κηα ζηάζε. 

Αμηνιόγεζε  

Ζ Με-Σππηθή κάζεζε ραξαθηεξίδεηαη απν επειημία ζε όηη αθνξά ηελ παξαηήξεζε, ηηο 

καζεζηαθέο κεζόδνπο θαη ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Οη εηαίξνη πξνζπάζεζαλ λα 

απνδώζνπλ απηή ηελ επειημία ζην θνκκάηη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηνύ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
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Με-Σππηθή Αμηνιόγεζε 

Γηα ηνπο καζεηέο, ε αμηνιόγεζε δείρλεη όηη αμίδεη ζε έλα καζεζηαθό απνηέιεζκα. Μπνξεί 

λα απμήζεη ηελ ελεκεξόηεηα θάπνηνπ γηα ηε κάζεζε ηνπ, θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο νύησο ώζηε λα κάζεη πην απνηειεζκαηηθά. Γηα ηνλ 

εθπαηδεπηή ή ππνβνεζεηή, ε αμηνιόγεζε είλαη έλα εξγαιείν γηα λα μεθαζαξίζνπλ ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη νη κειινληηθνί ζηόρνη. Μηα ζύληνκε ελόηεηα αμηνιόγεζεο ζα 

δηεμαρζεί κεηά απν θάζε ελόηεηα κε ηε ρξήζε κε-ηππηθώλ κεζόδσλ. Ο εθπαηδεπηήο/ 

ππνβνεζεηήο ζα θιείζεη θάπνηεο απν ηηο ελόηεηεο ξσηώληαο απν ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ιέμε, κηα ζηάζε, έλαλ ήρν ή θαη ηα ηξία γηα λα εθθξάζεη πσο 

έλνησζαλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ηηο πιείζηεο ησλ ελνηήησλ, ν εθπαηδεπηήο/ 

ππνβνεζεηήο ζα δεηήζεη απν ην θάζε πξόζσπν ζηελ νκάδα λα απνδώζεη έλα θνκκάηη 

λέαο πιεξνθνξίαο πνπ έρνπλ κάζεη απν ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

ην ηέιν θάζε ελόηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα νδεγεζνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. Οη θύξηεο κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ζα 

είλαη (α) αλνηθηή νκαδηθή ζπδήηεζε θαη (β) απην-αμηνιόγεζε. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλνηθηήο νκαδηθήο ζπδήηεζεο έρεη επηιερζεί δηόηη παξέρεη ηα αθόινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

 Δμνηθείσζε κε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Ζ ρξήζε ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα θέξεη ηηο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζην πξνζθήλην θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα κάζνπλ ν έλαο απν ηνλ άιιν. 

 Αίζζεζε ηδηνθηεζίαο γηα ηε κάζεζε. Οη καζεηέο λνηώζνπλ ππεύζπλνη γηα ηε δηθή 

ηνπο κάζεζε. 

 Δλεξγόο ζπκκεηνρή. Ζ ζπδήηεζε είλαη έλαο απν ηνπο επθνιόηεξνπο θη όκσο πην 

δπλαηνύο ηξόπνπο λα ελεξγνπνηεζνύλ νη καζεηέο θαη λα αζρνιεζνύλ κε ηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ζ κέζνδνο ηεο απην-αμηνιόγεζεο έρεη επηιερζεί δηόηη παξέρεη ηα αθόινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

 κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηδηνθηεζία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο καζεηέο 

θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα πεξηγξάθνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 
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 Τςώλεη ηελ απην-πεπνίζεζε ησλ καζεηώλ πξάγκα πνπ επηηαρύλεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ. 

Ο εθπαηδεπηήο/ ππνβνεζεηήο ζα ππνζηεξίμεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπνιήζνπλ ζηε 

κάζεζε ηνπο κέζα απν ην θαθν ησλ νθηώ θύξησλ ηθαλνηήησλ γηα δηα βίνπ κάζεζε. 

Οη Οθηώ Κύξηεο Ηθαλόηεηεο γηα Γηα Βίνπ Μάζεζε 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ζα αμηνινγεζνύλ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. Γηα ην έξγν 

ARTSQUAD, έρνπκε αθνινπζήζεη ηελ ηππνινγί ησλ ηθαλνηήησλ όπσο είλαη ζην 

«Δπξσπατθό Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Κύξηεο Ηθαλόηεηεο»
3
. Σν αλαθεξζέλ πιαίζην 

αλαγλσξίδεη νθηώ θύξηεο ηθαλόηεηεο: 

1. Δπηθνηλσλία ζηελ κεηξηθή γιώζζα 

2. Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιώζζεο 

3. Μαζεκαηηθή ηθαλόηεηα θαη βαζηθέο ηθαλόηεηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο 

4. Φεθηαθέο ηθαλόηεηεο 

5. Μαζαίλσ λα καζαίλσ 

6. Κνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο 

7. Αίζζεζε πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

8. Πνιηηηζκηθή ελεκεξόηεηα θαη έθθξαζε 

Οη θύξηεο ηθαλόηεηεο ζε απηό ην θείκελν είλαη εθείλεο ηηο νπνίεο ηα άηνκα ρξεηάδνληαη γηα 

πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη αλάπηπμε, ελεξγή πνιηηόηεηα, θνηλσληθή έληαμε θαη 

εξγνδόηεζε. Απηέο νη θύξηεο ηθαλόηεηεο ζεσξνύληαη ηζόηηκα ζεκαληηθέο. Θεσξνύληαη όιεο 

λα είλαη ζπλδπαζκόο γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, σο εμήο: 

 Γλώζε: δεδνκέλα θαη θηγνύξεο, ζθεπηηθά, ηδέεο θαη ζεσξίεο πνπ είλαη ήδε 

θαζηεξσκέλεο θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαλόεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή 

ζέκαηνο, 

 Γεμηόηεηεο: ηθαλόηεηα θαη ηδηόηεηα γηα λα δηεθπεξαηώζνπλ δηαδηθαζίεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ήδε ππάξρνπζα γλώζε γηα λα θηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

                                                

3
 European Commission. (2007). Key competences for lifelong learning. European Reference 

Framework. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2007. 
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 ηάζεηο: αμίεο, ζθέςεηο θαη πηζηεύσ, πξνδηάζεζε θαη λννηξνπίεο πξνο ηε δξάζε ή 

ηελ αληίδξαζε ζε ηδέεο ή ζε άηνκα. 

Ο νξηζκόο ηεο θάζε ηθαλόηεηαο μερσξηζηά θαη ησλ ζρεηηθώλ ηνπο γλώζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη ζηάζεσλ επηθαιύπηνληαη θαη αιιεινζπλδένληαη, ππνζηεξίδνπλ ε κηα ηελ άιιε. Ζ 

αξρηθή δηαηύπσζε επίζεο πεξηιάκβαλε έλαλ αξηζκό απν «δηαζηαπξνύκελεο ζεκαηηθέο» 

εθαξκνζκέλεο ζην Πιαίζην Αλαθνξάο όπσο θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθόηεηα, 

πξσηνβνπιία, επίιπζε πξνβιεκάησλ, αμηνιόγεζε ξίζθνπ, ιήςε απνθάζεσλ θαη 

επνηθνδνκεηηθή δηαρείξηζε. Απηέο νη «δηαζηαπξνύκελεο ζεκαηηθέο» ζεσξνύληαη σο 

ζρεηηθέο κε όιεο ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο
4
. 

Απηή ε πξνζέγγηζε ππνζηήξημε ηνλ νξηζκό ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

κεηάθξαζε ηνπ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Μέζα απν ηελ εξεπλεηηθή θάζε ηνπ έξγνπ ARTSQUAD, νη εηαίξνη έρνπλ ξσηήζεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο λενιαίαο πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ηηο νκάδεο ζηόρν ηνπο λα αλαπηύμνπλ 

ηελ θάζε κηα απν ηηο νθηώ θύξηεο ηθαλόηεηεο γηα δηα βίνπ κάζεζε. Οη επαγγεικαηίεο 

απνθάιπςαλ όηη νη ζεκαληηθόηεξεο ηθαλόηεηεο γηα ηηο νκάδεο-ζηόρνο ηνπο είλαη νη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο αθνινπζνύκελεο απν ηελ ηθαλόηεηα λα καζαίλσ πσο 

καζαίλσ, ηεο επηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιώζζα, ε πνιηηηζκηθή ελεκεξόηεηα θαη έθθξαζε, 

ε αίζζεζε πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ε ςεθηαθή ηθαλόηεηα. Ζ ιηγόηεξν 

ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία ζε μέλεο γιώζζεο θαη νη καζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο. Οη εηαίξνη 

έρνπλ αλαπηύμεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πεγέο κε βάζε απηά ηα επξήκαηα. Οη θύξηεο ηθαλόηεηεο 

ζηηο νπνίεο απεπζύλνληαη κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηελ αξρή ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο 

ελόηεηαο.  

Σππηθή Αμηνιόγεζε 

Πέξαλ ηεο κε-ηππηθήο αμηνιόγεζεο ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο, νη εηαίξνη έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο γηα λα ζπκπιεξώλεηαη απν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ARTSQUAD. Σν εξσηεκαηνιόγην, ην 

νπνίν κπνξεί λα βξεζεί ζην Παξάξηεκα 3 απηήο ηεο έθδνζεο – κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

είηε ζην ηέινο κηαο ελόηεηαο είηε ζην ηέινο όινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

                                                

4
 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-recommendation-key-competences-

lifelong-learning.pdf 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
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Οη εηαίξνη έρνπλ αλαπηύμεη ην εξσηεκαηνιόγην αθνινπζώληαο κηα εθιεθηηθή πξνζέγγηζε 

θαη ζηνηρεία απν δύν δεκνθηιείο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο. Σν κνληέιν Κηξθπάηξηθ ήηαλ ε 

βάζε γηα ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ όιε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ απν ηε 

δξαζηεξηόηεηα. 

Ζ πξνζέγγηζε πζηεκάησλ (Bushnell) ήηαλ ε βάζε γηα ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπ ππνβνεζεηή (ζην επίπεδν ηεο εηζαγσγήο) θαη κε ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε (ζην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο). 

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη ζύληνκν, άκεζν θαη επθαηαλόεην απν λεαξνύο αλζξώπνπο 

αλεμαξηήησο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο επηπέδνπ. 

Μαζεζηαθό Πεξηβάιινλ 

Σν καζεζηαθό πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο θπζηθέο ηνπνζεζίεο, ζπλζήθεο θαη 

θνπιηνύξεο ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη καζαίλνπλ. Ζ κε-ηππηθή θύζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο λενιαίαο απνηειεί ηέιεην ζθεληθό γηα ηελ παξνρή ελαιιαθηηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ηα νπνία δηαθέξνπλ απόιπηα απν ηηο πην επίζεκεο 

ζρνιηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί αθαηάιιειεο ή απξόζηηεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

λεαξνύο αλζξώπνπο. Οη δεκηνπξγηθέο ηέρλεο είλαη ηδαληθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηβαιιόλησλ έληαμεο γηα ηελ εθπαίδεπζε αλζξώπσλ όισλ ησλ ηύπσλ 

πξνζσπηθόηεηαο, επηπέδσλ δεμηόηεηαο θαη ελδηαθεξόλησλ. 

Χο ππνβνεζεηήο, είλαη ζεκαληηθό λα έρεηο ππόςελ ην θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό, πνιηηηθό θαη 

πξνζσπηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείο ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή πεγή θαη λα 

πξνζαξκόδεηο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην αλάινγν πιαίζην. Πάληα λα έρεηο ππόςελ θαηά 

πόζνλ ηαηξηάδεη ε αηκόζθαηξα ηεο νκάδαο θαη ην επίπεδν επηθνηλσλίαο κε ηηο κεζόδνπο 

πνπ έρνπλ επηιερζεί. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο απαηηνύλ πξνζσπηθή 

αληαιιαγή αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνπληεο θαη εάλ απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιύ λσξίο ζηελ αξρή ηεο εθπαίδεπζεο, κεξηθνί άλζξσπνη ίζσο δελ 

επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Αμηνινγώληαο ηηο εκπεηξίεο πνπ θέξλνπλ ηα άηνκα καδί 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαζώο θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα γλώζεσλ, ν ππνβνεζεηήο 

κπνξεί λα επηβεβαηώζεη όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκβάιπλ θαη ζα απνθνκίζνπλ θάηη 

απν ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 



 
  23 

Αλαθνξηθά κε ηε θπζηθή ηνπνζεζία όπνπ ζα ιάβεη ρώξα ε εθπαίδεπζε, ν εθπαηδεπηήο 

είλαη ππεύζπλνο λα βξεί έλαλ ηόπν εθπαίδεπζεο εμνπιηζκέλν κε όια ηα κέζα πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ελόο ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο (Flipchart, 

Αζπξνπίλαθα, Πξνβνιέα θαη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε δπλαηόηεηα πξνβνιώλ, 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θηι.). Γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο, ζηνηρεία όπσο ν θσηηζκόο 

(θπζηθόο ή ηερλεηόο), θαζαξόο αέξαο, επίπεδα εμσηεξηθνύ ζνξύβνπ, ε αθνπζηηθή ηνπ 

ρώξνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Δάλ ππάξρνπλ άλζξσπνη κε 

αλαπεξίεο ζηελ νκάδα, ε ηνπνζεζί πξέπεη λα είλαη απνιύησο πξνζβάζηκε. Δδώ 

παξέρνπκε κηα ιίζηα γηα κηα πξνζβάζηκε εθπαηδεπηηθή ηνπνζεζία: 

 Φηιηθή πξόζβαζε κε θαξνηζάθη 

 Αλειθπζηήξεο πξνο θαη απν ην δσκάηην 

 Αλήθνξα/ θαηήθνξα 

 Υακειά παξάζπξα 

 Υακεινί πίλαθεο θαη flipcharts 

 Φαξδπά ηξαπέδηα ζην θαηάιιειν ύςνο 

ην βηβιηάξην «ρη θξαγκνί, ρη ζύλνξα» πνπ εθδόζεθε απν ην Κέληξν Πεγώλ Έληαμεο 

SALTO-YOUTH, νη ππνβνεζεηέο θαη νη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα βξνύλ πην πξαθηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ώζηε λα απμεζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ λεαξώλ αλζξώπσλ κε δηάθνξεο αλαπεξίεο
5
. 

Γπλακηθή Οκάδαο 

Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ 

ARTSQUAD ζα έρνπλ έλα θύθιν δσήο κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο. Ζ αξρή είλαη όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

επεμεξγάδνληαη ηί ζέινπλ θαη κπνξνύλ λα επηδηώμνπλ καδί. Δίλαη όπνπ ηα όξηα ηίζεληαη 

ηόζν γηα ηα άηνκα, όζν θαη γηα ηελ νκάδα. Σν ζηάδην ηεο κέζεο είλαη όπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ρηίδνπλ πάλσ ζηηο πξώηεο εληππώζεηο. Γεκηνπξγνύληαη θαηαλνήζεηο θαη 

νη πξνθιήζεηο πνπ μεπξνβάιινπλ αληηκεησπίδνληαη δηόηη ε νκάδα ζεσξεί ην έξγν ηεο 

πνιύηηκν. Σειηθά, ππάξρεη ην ηέινο. ε απηό ην ζηάδην, νη νκάδεο ιέλε αληίν, 

                                                

5
 www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ 

http://www.salto-youth.net/Inclusion/
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αλαγλσξίδνληαο όηη έρνπλ θάλεη απηά πνπ κπνξνύζαλ καδί, επηιέγνληαο λα 

πξνρσξήζνπλ κπξνζηά, ζρνιηάδνληαο ηα θαηνξζώκαηα, αλαγλσξίδνληαο ηί κέλεη αθόκε 

λα γίλεη ζηελ πεξηνρή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο.  

ην ξόιν ηνπο σο ππνβνεζεηέο, νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο νκάδαο ηνπο απν λεαξνύο αλζξώπνπο ζε κηα απνηειεζκαηηθή νκάδα 

καζεηώλ. 

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο καζεηώλ είλαη: 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννύλ όηη ππάξρνπλ θνηλνί καζεζηαθνί ζηόρνη ελώ είλαη 

ειεύζεξνη λα επηδηώμνπλ πξνζσπηθνύο καζεζηαθνύο ζηόρνπο. 

 Σν καζεζηαθό πεξηβάιινλ βεβαηώλεη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζύλε θαη ζεβαζκό. 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο λνηώζνπλ ηθαλνπνίεζε δηόηη αλήθνπλ ζηελ νκάδα. 

 Ζ επηθνηλσλία είλαη αλνηθηή, θαη ν θαζέλαο ελζαξξύλεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε όιεο 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Σα κέιε ελζαξξύλνληαη λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. 

 Ζ νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη ζπρλή πξαθηηθή. 

 Ζ αλαγλώξηζε γηα ηελ θαιή εξγαζία δίλεηαη ειεύζεξα ζε όινπο. 

Δπαγγεικαηίεο λενιαίαο σο ππνβνεζεηέο ηεο κάζεζεο 

Σί ελλννύκε κε ηνλ όξν «ππνβνεζεηήο»; Ζ ιέμε (facilitator) πεγάδεη απν ην ιαηηληθό 

επίζεην facilis, πνπ ζεκαίλεη «εύθνιν». Σν facilis, κε ηε ζεηξά ηνπ, έξρεηαη απν ην facere, 

έλα ιαηηληθό ξήκα πνπ ζεκαίλεη «θάλσ»
6
. Σν θύξην έξγν ηνπ ππνβνεζεηή είλαη λα 

βνεζήζεη κηα νκάδα λα εξγαζηεί όζν πην απνηειεζκαηηθά γίλεηαη γηα λα επηηύρεη ηνπο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο. Ο όξνο ππνβνεζεηήο, όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηό ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δελ δηαρσξίδεη κεηαμύ ησλ ξόισλ ησλ εθπαηδεπηώλ, ησλ 

εθπαηδεπηώλ λενιαίαο θαη ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο. Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

λενιαίαο, είλαη ζπρλά θαζήθνληα ε παξάδνζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

ππνβνήζεζε νκάδσλ.Οη επαγγεικαηίεο λενιαίαο αλακέλνληαη λα βεβαηώλνπλ όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη ειεύζεξνη λα εθθξάδνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη λα 

αθνύγνληαη, κε ζεβαζκό πξνο ηνπο ζπκθσλεζέληεο θαλόλεο θαη αθνινπζώληαο ηηο 

                                                

6
 https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitate 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/facilitate
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ππνδείμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο. Γηα 

λα εθαξκόζνπλ πνηνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, νη ππνβνεζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηθαλόηεηεο ζηελ εξγαζία ηνπο κε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε, ζπκκεηνρηθέο 

κεζόδνπο θαη δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο ελεξγνπνίεζεο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Απν εδώ θαη πέξα κπνξείο λα βξείο κηα παξνπζίαζε θάπνησλ ζεκαληηθώλ εξεπλεηηθώλ 

επξεκάησλ πάλσ ζηα νπνία νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ έρνπλ αλαπηύμεη απηό ην πξόγξακκα. 

Γλσξηκηα κε ηηο πξνηεηλόκελεο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη εηαίξνη ηνπ ARTSQUAD ελδηαθέξνληαλ λα δνύλ θαηά πόζνλ νη επαγγεικαηίεο 

λενιαίαο ζηηο ρώξεο ηνπο – Κύπξνο, Δζζνλία, Ηξιαλδία θαη Ρνπκαλία – ρξεζηκνπνηνύλ 

ζηελ πξαθηηθή ηνπο νπνηαδήπνηε απν ηηο πξνηεηλόκελεο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο γηα 

λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηηο νκάδεο ζηόρνπο ηνπο. Ζ έξεπλα έδεημε όηη 

ιηγόηεξν απν ην έλα ηξίην ησλ ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνηνύλ δξάκα ζηελ πξαθηηθή ηνπο 

ώο επαγγεικαηίεο λενιαίαο. Ληγόηεξν απν έλα ηέηαξην εξγάδνληαη κε ςεθηαθά κέζα θαη 

κνπζηθή θαη κόλν έλαο ζηνπο πέληε εξγάδνληαη κε αθήγεζε. Έλα 8% δελ ρξεζηκνπνηεί 

θαζόινπ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο. 

Μόλν 26% ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ εξγάδνληαη κε κηα ή πεξηζζόηεξεο απν ηηο ηέζζεξηο 

πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε κέζσ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ. Έρνπκε ξσηήζεη γηα ηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρνπλ 

ιάβεη κέξνο: απν απηά 5 αθνξνύζαλ ην δξάκα, 2 ηελ αθήγεζε, 1 ηα ςεθηαθά κέζα θαη 1 

ηε κνπζηθή. 

Ζ κεγάιε πιεηνλόηεηα (74%) δήισζε πσο είλαη απην-δίδαθηε. Σα πην ζπλεζηζκέλα κέζα 

πιεξνθόξεζεο ήηαλ «ην δηαδίθηπν» (YouTube, Google, άξζξα, νδεγνί). Γύν άλζξσπνη 

έρνπλ επίζεο αλαθέξεη ηελ «κάζεζε απν νκόηηκνπο». Κάπνηνη αλαθέξζεθαλ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα όπνπ απηέο νη πξνζεγγίζεηο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί αλ θαη ηα 

πξνγξάκκαηα αθνξνύζαλ άιια ζέκαηα. 

Σν γεγνλόο όηη νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζηξέθνληαη ζηηο δηαδηθηπαθέο εθπαηδεπηηθέο 

πεγέο θαη όηη ρξεζηκνπνηνύλ ην βίληεν σο έλα κέζν γηα απην-δηδαρή ρξεζηκνπνηήζεθε ώο 

ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Πξσηόηππσλ Δξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην έξγν 

ARTSQUAD. Σα πξσηόηππα εξγαιεία απνηεινύλ κηα ζεηξά απν νθηώ πξσηόηππα 
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εξγαιεία πνπ αλαπύρζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο κεζνδνινγίεο βαζηζκέλεο ζηελ έξεπλα θαη 

ζηε δηαηζζεηηθή κάζεζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απόθηεζε ησλ θύξησλ ηθαλνηήησλ. 

Απηά ηα εξγαιεία είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο πεγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κπνξνύλ λα 

βξεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα www.artsquad.eu 

Μέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απν ηνπο επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζηηο ρώξεο ησλ 
εηαίξσλ 

Καηα ηελ εξεπλεηηθή θάζε ηνπ έξγνπ ARTSQUAD, νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο έρνπλ 

εξσηεζεί γηα ηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ πξαθηηθή ηνπο. Έρεη γίλεη 

θαλεξό όηη ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο είλαη ε νκαδηθή εξγαζία, κε πνζνζηό 78% ρξήζεο 

απν επαγγεικαηίεο. Ζ ηδενζύειια, ε ζπκθσλία γηα ηνπο θαλόλεο θαη ε αλάπηπμε νκάδαο 

αθνινπζνύλ κε 75%. Ο δηάινγνο θαη ε εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο απέδσζαλ θαη νη δύν 

69%, αθνινπζνύκελα απν ην παηρλίδη ξόισλ (63%), ηνπο παγνζξαύζηεο θαη ηα παηρλίδηα 

νλνκάησλ (59%). Οη κηζνί ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο ρξεζηκνπνηνύλ παξεκβάζεηο 

έλαο-πξνο-έλαο θαη παξνπζηάζεηο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ. Οη ζπδεηήζεηο, ηα παηρλίδηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ιηγόηεξν ζπρλά (41%). 

Ηθαλόηεηεο ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο  

ηελ αλαδήηεζε καο γηα λα κάζνπκε γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ 

λενιαίαο, ηνπο δεηήζακε λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνο όθεινο ηεο νκάδαο ζηόρνπ ηνπο. Έρνπκε δαλεηζηεί ηε κέζνδν 

ηεο απην-αμηνιόγεζεο θαη ηηο ζεηξέο ηθαλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην 

εξσηεκαηνιόγην απν ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Δθπαίδεπζεο, θαη έρνπκε πξνζαξκόζεη 

απηά ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο καο. 

Ζ ηθαλόηεηα ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο κε ηελ νπνία αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξε 

απηνπεπνίζεζε είλαη ε ελεκεξόηεηα γηα θνηλσληθά ζέκαηα όπσο ε ηζόηεηα, ε 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε αλαπεξία. 

Δπίζεο αηζζάλνληαη απην-πεπνίζεζε γηα: 

 Σελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ παξεκβάζεσλ πξνο όθεινο ηεο 

αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζε λεαξνύο αλζξώπνπο, 

http://www.artsquad.eu/
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 Σελ επηινγή, πξνζαξκνγή ή δεκηνπξγία θαηάιιεισλ κεζόδσλ γηα λα 

απεπζπλζνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ λεαξώλ αλζξώπσλ, 

 Σελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ γηα 

άηνκα θαη νκάδεο. 

Οη επαγγεικαηίεο λενιαίαο θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη ιηγόηεξε απηνπεπνίζεζε ζην 

ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ παξεκβάζεσλ γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε λεαξνύο 

αλζξώπνπο, ζηελ αμηνιόγεζε απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνξά. 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε επαγγεικαηηώλ λενιαίαο 

Αλακθίβνια, νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο ρξεηάδνληαη θάπνηεο ηθαλόηεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε γηα λα ππνβνεζήζνπλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ςειήο πνηόηεηαο. Οη 

νξγαληζκνί λενιαίαο ζπρλά αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ πνηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξέπεη λα βεβαηώζνπλ όηη νη επαγγεικαηίεο λενιαίαο έρνπλ ην 

θαηάιιειν πξνθίι πξνηνύ λα εκπηζηεπηνύλ ζε απηνύο κηα νκάδα απν λεαξνύο 

αλζξώπνπο. Απν ηελ νπηηθή ηνπ επαγγεικαηία, ε ελαζρόιεζε κε ηελ ππνβνήζεζε 

ζεκαίλεη αλαδήηεζε πεξαηηέξσ επθαηξηώλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. ηελ εξώηεζε, 

«ζα ζε ελδηέθεξε λα ιάβεηο κέξνο ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζρεηηθά κε ην πσο λα 

ρξεζηκνπνηείο ηηο ηέζζεξηο θαιιηηερληθέο πξνζεγγίζεηο (ςεθηαθά κέζα, αθήγεζε, δξάκα 

θαη κνπζηθή) ζηελ εξγαζία ζνπ κε ηε λενιαία;» όινη νη ζπκκεηέρνληεο εθηόο ελόο 

απάληεζαλ ζεηηθά. 

Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ ARTSQUAD σο 
εξγαιείν γηα επαγγεικαηίεο λενιαίαο 

Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ ARTSQUAD απνηειείηαη απν κηα 

νιόθιεξε ζεηξά νθηώ ελνηήησλ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο επαγγεικαηίεο λενιαίαο πνπ 

εξγάδνληαη κε λένπο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ όιν ην εύξνο ησλ ηεζζάξσλ 

θαιιηηερληθώλ πξνζεγγίζεσλ, δειαδή ηα ςεθηαθά κέζα, ηελ αθήγεζε, ην δξάκα θαη ηε 

κνπζηθή, κε ζηόρν λα θηίζνπλ θύξηεο ηθαλόηεηεο. Με ηνλ όξν «Δθπαίδεπζε-ησλ-

εθπαηδεπηώλ» ελλννύκε εδώ έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην νπνίν ηα άηνκα πνπ 

δηδάζθνπλ, πνπ εηλαη κέληνξεο ή εθπαηδεύνπλ άιινπο, ζπκκεηάζρνπλ σο εθπαηδεπόκελνη. 
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Σν πξόγξακκα είλαη θαηάιιειν γηα επαγγεικαηίεο λενιαίαο πνπ επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ 

ζε κε-ζπκβαηηθά πεξηβάιινληα. 

Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο-ησλ-εθπαηδεπηώλ έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

δηαθάλεθαλ θαηα ηελ εξεπλεηηθή θάζε ηνπ έξγνπ ARTSQUAD. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνρεύεη λα: 

 Δμνηθεηώζεη ηνπο επαγγεικαηίεο λενιαίαο κε ηηο ηέζζεξηο θαιιηηερληθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ Φεθηαθώλ Μέζσλ, ηεο Αθήγεζεο, ηνπ Γξάκαηνο θαη ηεο 

Μνπζηθήο. 

 Τπνζηεξίμεη ηνπο επαγγεικαηίεο λενιαίαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο κεζόδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ήδε πεξηζζόηεξν (όπσο π.ρ. ηελ νκαδηθή εξγαζία) ελώ ηνπο 

βνεζά λα εμνηθεησζνύλ κε κεζόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ επξέσο (όπσο είλαη 

ην παηρλίδη ξόισλ). 

 Υξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηέο ηθαλόηεηεο ησλ επαγγεικαηηώλ λενιαίαο ελώ ηνπο 

βνεζά λα αλαπηύμνπλ ηηο ιηγόηεξν δπλαηέο ηνπο.  

 Δθπξνζσπήζεη κηα επθαηξία γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Πξνεηνηκαζία γηα εξγαζία κε λεαξνύο αλζξώπνπο κε ιηγόηεξεο 
επθαηξίεο 

Οη επαγγεικαηίεο λενιαίαο ζπρλά θαινύληαη λα εξγαζηνύλ κε αλζξώπνπο απν δηάθνξα 

ππόβαζξα. Χο επαγγεικαηίαο λενιαίαο ή εθπαηδεπηήο/ππνβνεζεηήο λενιαίαο, είλαη 

ζεκαληηθή ε πξνεηνηκαζία γηα εξγαζία κε λεαξνύο αλζξώπνπο κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο. 

Δδώ κπνξείο λα βξείο θάπνηεο ζπκβνπιέο πνπ ίζσο ζε βνεζήζνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία. 

 Ρώηα ηνλ εαπηό ζνπ εξσηήζεηο πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ λα πξνθαιέζεηο ηηο 

απόςεηο θαη ηα ζηεξενηππα ζνπ. 

 Κάλε κηα ιίζηα απν όιεο ηηο θαηεγνξίεο λεαξώλ αλζξώπσλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο 

κε ηνπο νπνίνπο ίζσο ζπλεξγαζηείο θαη γξάςε θάησ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηδέεο γη‟ 

απηνύο. 

 θέςνπ πώο παξάγνληεο όπσο ην θύιν, ε θνηλσληθή ηάμε, ην εζληθό ππόβαζξν, ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε νηθνγελεηαθή δσή έρνπλ επεξεάζεη ηε δηθή ζνπ δσή. 

 Αλαπόιεζε ζηηο δηθέο ζνπ εξγαζηαθέο πξνηηκήζεηο. Πξνηηκάο λα εξγάδεζαη κε 

νκάδεο λεαξώλ αλζξώπσλ πνπ κνηξάδνληαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ζέλα 



 
  29 

(θύιν, ηάμε, εθπαίδεπζε, εζληθό ππόβαζξν, θηι); Αηζζάλεζαη ην ίδην βνιηθά όηαλ 

εξγάδεζαη κε λεαξνύο αλζξώπνπο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά; 

 Μάδεςε όιεο ηηο απαληήζεηο ζνπ θαη ζπδήηεζε καδί κε έλαλ νκόηηκν εθπαηδεπηή ή 

κέληνξα. 

 Πεξίγξαςε έλα ζρέδην δξάζεο γηα λα αλαπηύμεηο ηελ ελεκεξόηεηα ζνπ πξνο ηνπο 

λεαξνύο αλζξώπνπο κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο. 

πκβνπιέο γηα ππνβνεζεηέο 

Κάζε ππνβνεζεηήο έρεη δηαθνξεηηθό εξγαζηαθό ζηπι βάζε ηνπ ππόβαζξνπ θαη ησλ 

κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ επηιέγεη. κσο, ππάξρνπλ κεξηθέο βαζηθέο πξαθηηθέο 

πνπ πξνσζνύλ ηελ παξαγσγηθή ππνβνήζεζε: 

Μείλε νπδέηεξνο ζην πιηθό. Απόθεπγε λα πξνζθέξεηο ηηο απόςεηο ζνπ γηα ην ζέκα κηαο 

ελόηεηαο. Υξεζηκνπνίεζε εξσηήζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα λα βνεζήζεηο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα αλαθαιύςνπλ πεξηζζόηεξα γηα ην ζέκα. 

Υξεζηκνπνίεζε ηελ θαηάιιειε γιώζζα. Υξεζηκνπνίεζε πεξηεθηηθή θαη θαηάιιειε 

γιώζζα γηα ηελ νκάδα ζηόρν. Απόθεπγε ηε ρξήζε νξνινγηώλ θαη αθξσλπκίσλ. ηαλ 

είλαη απνιύησο αλαγθαίν λα ην θάλεηο, βεβαηώζνπ όηη παξέρεηο επεμεγήζεηο γηα ηνπο 

όξνπο ή ηα αθξώλπκα. θέςνπ ην ελδερόκελν ρξήζεο δηεξκελέσο εάλ έρεηο αλζξώπνπο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε γιώζζα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ρώηα αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο εμεηάδνπλ ππνζέζεηο, πξνζθαινύλ ηελ 

ζπκκεηνρή, καδεύνπλ πιεξνθνξίεο. Οη αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ππξνδνηνύλ ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη θξαηνύλ ηνπο λεαξνύο αλζξώπνπο ελεξγνύο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ελώ παξέρνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζηελ νκάδα. 

Δλεξγεηηθή Αθξόαζε. Δλεκέξσζε ην καζεηή όηη ηνλ αθνύο πξαγκαηηθά. 

Υξεζηκνπνίεζε επηκειή ζσκαηηθή γιώζζα. Υξεζηκνπνίεζε ηελ νπηηθή επαθή γηα λα 

απεπζύλεηο ην ιόγν ζηνλ επόκελν ζπκκεηέρνληα θαη γηα λα θαιέζεηο ηνπο ήζπρνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ. 

Παξάθξαζε γηα λα μεθαζαξίζεηο. ηαλ ρξεηάδεηαη, επαλέιαβε απηά πνπ ιέλε νη 

άλζξσπνη γηα λα επηβεβαηώζεηο όηη αθνύγνληαη, θαη λα μεθαζαξίζεηο ηδέεο. 
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Γώζε θαη δέρηνπ αλαηξνθνδόηεζε. Ζ αλαηξνθνδόηεζε ζνπ πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή 

θαη ρξήζηκε γηα ην δέθηε. Πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεηο, όρη λα δηεξκελεύζεηο. ηαλ 

πξνζθαιείο αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε δνπιεηά ζνπ ξώηα ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη 

δέμνπ ηελ αλαηξνθνδόηεζε δίρσο λα ηε ζρνιηάζεηο. 

εκείσζε ηδέεο θαη θύξηα ζεκεία. Υξεζηκνπνίεζε πίλαθεο ή flipchart ώζηε λα βιέπνπλ 

όινη ηηο ζεκεηώζεηο. Οη ζεκεηώζεηο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο θαη ζύληνκεο. Πξέπεη 

πάληα λα αληαλαθινύλ απηό πνπ ε νκάδα είπε πξαγκαηηθά. 

πλόςηζε. πλνςίδεηο όηαλ ζέιεηο λα επαλαθέξεηο κηα ζπδήηεζε πνπ ζηακάηεζε ή 

θιείλνληαο κηα ελόηεηα. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΖΓΔ 
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ΦΑΗΡΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΠΖΓΧΝ & ΚΤΡΗΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ 
ΑΠΔΤΘΤΝΟΝΣΑΗ 
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Αξηζκόο Ηθαλόηεηαο 1 2 3 4 5 6 7 8 

Α. ΠΖΓΔ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ 

1ε  ΠΖΓΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΌΣΖΣΑ: ΒΑΗΚΆ 

ΣΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔΧ 
SMARTPHONE 

 
 

       

 

2ε  ΠΖΓΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΦΖΦΗΑΚΟΗ 

ΠΗΝΑΚΔ ΗΣΟΡΗΧΝ 

        

 

Β. ΠΖΓΔ ΑΦΖΓΖΖ 

1ε ΠΖΓΖ ΑΦΖΓΖΖ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Ζ 

ΠΡΧΟΠΗΚΖ ΜΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 

        

 

2ε ΠΖΓΖ ΑΦΖΓΖΖ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

        

Γ. ΠΖΓΔ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ 

1ε ΠΖΓΖ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΘΔΑΣΡΟ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 

        

 

2ε ΠΖΓΖ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: 

ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΑΣΡΟΤ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

        

 

Γ. ΠΖΓΔ ΜΟΤΗΚΖ 

1ε ΠΖΓΖ ΜΟΤΗΚΖ 
ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΜΟΤΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
 

       

 

2ε ΠΖΓΖ ΜΟΤΗΚΖ         
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ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ 
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ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-ΣΧΝ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ  

Α. ΠΖΓΔ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ 

Πεγή Φεθηαθώλ Μέζσλ 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΒΑΗΚΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ SMARTPHONE 

 

Δηζαγσγηθά 15‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Λήςε δεηγκαηηθώλ θσηνγξαθηώλ  30‟‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: πκβνπιέο γηα ιήςε θαιύηεξσλ θσηνγξαθηώλ  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Δθαξκνγή γλώζεσλ ζηελ πξαθηηθή  60‟ 

Κιείζηκν  15‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης ένας-προς-έναν 2,5 ΩΡΕΣ 

  

Πεγή Φεθηαθώλ Μέζσλ 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΦΖΦΗΑΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΗΣΟΡΗΧΝ 

 

Δηζαγσγηθά 10‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ ηζηνξία πίζσ απν ηνλ πίλαθα ηζηνξίαο 25‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Ο πξνζσπηθόο κνπ πίλαθαο ηζηνξίαο 60‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Παξνπζηάδνληαο ηνπο πίλαθεο ηζηνξηώλ καο 40‟ 

Κιείζηκν  15‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 2,5 ΩΡΕΣ 

  

Β. ΠΖΓΔ ΑΦΖΓΖΖ  

Πεγή Αθήγεζεο 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Ζ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΜΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 

 

Δηζαγσγηθά  20‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Αλακλήζεηο απν αξώκαηα 60‟ 

Γξαζηεξότητα 2: Ζ πην ληξνπηαζηηθή ή αζηεία αλάκλεζε 60‟ 

Κιείζηκν  10‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 2,5 ΩΡΕΣ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ  

Πεγή Αθήγεζεο 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

 

Δηζαγσγηθά  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Αθήγεζε σο κνξθή επηθνηλσλίαο 20‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Γεκηνπξγώληαο κηα κηθξή ηζηνξία 90‟ 

Κιείζηκν  10‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 2,5 ΩΡΕΣ 

  

Γ. ΠΖΓΔ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ  

Πεγή Γξακαηνπξγίαο 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΑΣΡΟΤ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Δηζαγσγηθά  10‟ 

Γξαζηεξηόηεηα Πξνζέξκαλζεο «Δλεκεξόηεηα Δαπηνύ θαη Οκάδαο”  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Παηρλίδη Φαληαζίαο & Αθηλεζίαο 40‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Γιππηά  25‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Απηνζρεδηαζκόο κε κνπζηθά όξγαλα  30‟ 

Κιείζηκν  15‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 2,5 ΩΡΕΣ 

  

Πεγή Γξακαηνπξγίαο 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΑΣΡΟΤ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Δηζαγσγηθά 10‟ 

Άζθεζε πξνζέξκαλζεο «Σξνπηθό δάζνο»  20‟ 

Γξαζηεξηόηεηα1: Αηζζήκαηα  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Σξείο Φσλέο  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Παξάζηαζε Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο  45‟ 

Κιείζηκν  15‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 2,5 ΩΡΕΣ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ 

Γ. ΠΖΓΔ ΜΟΤΗΚΖ  

Πεγή Μνπζηθήο 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΟΤΗΚΖ 

 

Δηζαγσγηθά  15‟ 

Γξαζηεξηόηεηα παγνζξαύζηεο «Ο ρνξόο ηνπ ξπζκνύ» 20‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ επίδξαζε ηνπ ξπζκνύ ζηε δηάζεζε 20‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Ζ κνπζηθή σο πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή θσλή 

20‟ 

 Κιείζηκν  15‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 1,5 ΩΡΕΣ 

  

Μνπζηθή Πεγή 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΤΓΓΡΑΦΖ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ 

 

Σσγγραφή τραγοσδιών – Μέρος 1 (120 λεπτά)  

Δηζαγσγηθά  15‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ Μάρε ησλ Σξαγνπδηώλ  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Πξνεηνηκαζία γηα ζπγγξαθή ηξαγνπδηώλ  30‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Ρήκεο εκπλεπζκέλεο απν εηθόλεο 30‟ 

Κιείζηκν  15‟ 

Σσγγραφή Τραγοσδιών - Μέρος 2 (90 λεπτά)  

Δηζαγσγηθά  10‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Φσλεηηθή πξνζέξκαλζε  10‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Γηάζεζε θαη Ρπζκόο 20‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Μεισδία  10‟ 

Γξαζηεξηόηεηα 4: Παξάζηαζε 30‟ 

Κιείζηκν  10‟ 

Σσνολικός τρόνος εκπαίδεσζης πρόζωπο-με-πρόζωπο 3,5 ΩΡΕΣ 

  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΟ-ΜΔ-

ΠΡΟΧΠΟ 

20 ΧΡΔ 



 
  37 

Α. ΠΖΓΔ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ 

θαηξηθή Δηθόλα 

Ζ πξώηε πεγή απηνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

θάπνησλ δεμηνηήησλ βαζηθήο θσηνγξάθεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ ιήςε κηαο 

θσηνγξαθίαο κε έλα smartphone είλαη έλα βαζηθό έξγν. κσο, ηα απνηειέζκαηα ζπρλά 

δελ είλαη όζν θαιά όζν αλακέλνπκε. Απηή ε πεγή ζηνρεύεη λα δηδάμεη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θάπνηεο βαζηθέο αξρέο ηεο θσηνγξαθίαο νη νπνίεο παξακέλνπλ 

ζεκαληηθέο είηε θσηνγξαθίδνπλ κε επαγγεικαηηθή θσηνγξαθηθή είηε κε έλα smartphone 

θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμειηρηνύλ ζε πνιύ θαιύηεξεο θσηνγξαθίεο. 

Ζ δεύηεξε πεγή πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελόο θσηνγξαθηθνύ πίλαθα ηζηνξίαο γηα λα 

ζπζρεηηζηνύλ ηα γεγνλόηα θαη νη ηζηνξίεο ηεο δσήο. Απηέο νη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα 

αλαδεηεζνύλ κέζσ δηαδηθηύνπ ή λα δεκηνπξγεζνύλ απν ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. 

Οη δύν πεγέο είλαη αιιειέλδεηεο. 

Πεγή Φεθηαθώλ Μέζσλ 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΒΑΗΚΑ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ SMARTPHONE 

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 150 ιεπηά 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα – Βαζηθέο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

ε απηή ηελ πεγή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο αθόινπζεο βαζηθέο ηθαλόηεηεο. 

Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ πσο λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζπζθεπή smartphone γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πνηνηηθέο θσηνγξαθίεο. Δπίζεο ζα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά ηνπ βάζνπο 

πεδίνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο ηεο ρσξνηαμηθήο 

ζθέςεο. 

Ψηφιακή ικανότητα 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ ηα βαζηθά ηεο θσηνγξάθεζεο κε smartphone. 
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Μαθαίνω να Μαθαίνω 

Ζ δξαζηεξηόηεηα «Βάδνληαο ηε κάζεζε ζηελ πξάμε» ζα ελζαξξύλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα ρηίζνπλ πάλσ ζε πξνεγνύκελε κάζεζε. Ο καζεηήο ζα θιεζεί λα αλαηξέμεη πίζσ θαη 

λα αλαζεσξήζεη ηελ ίδηα ηε κάζεζε ηνπ. 

Κοινωνικέσ και Πολιτικέσ Ικανότητεσ 

ε έλαλ θόζκν πνπ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηεί ηα πνιπκέζα θαη ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, νη εηθόλεο έρνπλ απμεκέλε ζεκαζία γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

Αίςθηςη Πρωτοβουλίασ και Επιχειρηματικότητασ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεηαζηεί λα αθνκνηώζνπλ ηηο νδεγίεο θαη ύζηεξα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξαθηηθά 

παξαδείγκαηα ζηα νπνία λα δηαθαίλεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπο. 

Πολιτιςμική ενημερότητα και έκφραςη 

Με έλαλ κεγάιν αξηζκό απν smartphones κε θσηνγξαθηθή κεραλή δηαζέζηκα κεηαμύ 

λέσλ αλζξώπσλ, ε ςεθηαθή θσηνγξαθία έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα πξννδεπηηθά ζεκαληηθή 

κνξθή έθθξαζεο, ηόζν απν ηελ πνιηηηζκηθή όζν θαη απν ηελ πξνζσπηθή άπνςε. 

Τιηθά/ Πεγέο πνπ ρξεηάδνληαη 

 Τπνινγηζηήο θαη νζόλε θαηάιιειε γηα πξνβνιή κηαο ζεηξάο δηαθαλεηώλ ζηελ 

νκάδα. 

 Μαπξνπίλαθαο, Αζπξνπίλαθαο ή Flipchart θαη καξθαδόξνη. 

 Πξόζβαζε ζε θηλεηό ή smartphone κε κηα θσηνγξαθηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. 

Μεζνδνινγία 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα δηεθπεξαηώλεηαη ζε δύν κέξε. Σν πξώην κέξνο είλαη πξνβνιή 

δηαθαλεηώλ θαη ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηηο πην θαιέο κεζόδνπο γηα ιήςε θσηνγξαθηώλ  

ςειήο πνηόηεηαο απν άπνςε ζύλζεζεο θαη θσηηζκνύ. Σν δεύηεξν κέξνο είλαη πξαθηηθό 

θαη δεηά απν ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βάινπλ ηε κάζεζε ζε πξάμε. Σνπο δίλνληαη θάπνηα 

ζέκαηα θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηλνύξγηεο ηνπο δεμηόηεηεο γηα λα θάλνπλ κηα 

θσηνγξάθηζε γηα θάζε ζέκα. 
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Δηζαγσγηθά (15 ιεπηά) 

Υξεζηκνπνηώληαο ην καπξνπίλαθα, αζπξνπίλαθα ή ην flipchart θαη ην καξθαδόξν, ν 

ππνβνεζεηήο ζπγθαιεί κηα ηδενζύειια κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ιίζηα απν ρώξνπο όπνπ ρξεζηκνπνηνύλ θσηνγξαθίεο. Απηνί νη ρώξνη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα όπσο είλαη ην Instagram, ην Snapchat, ην Facebook, 

ην Pinterest θαη ην Twitter, όπνπ κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο κε θίινπο θαη καθξηλνύο 

ζπγγελείο ή πνπινύλ έλα αληηθείκελν ζε κηα πιαηθόξκα όπσο είλαη ην eBay. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Λήςε δεηγκαηηθώλ θσηνγξαθηώλ (30 ιεπηά) 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θάλνπλ δύν θσηνγξαθίεο ν θαζέλαο – κηα ελόο 

πξνζώπνπ θαη κηα άιιε κηαο ζθελήο ή ελόο ηνπίνπ. Ο ππνβνεζεηήο πξέπεη λα 

επεμεγήζεη όηη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα μαλαθσηνγξαθήζνπλ ηηο 

θσηνγξαθίεο ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο. 

Δάλ είλαη εθηθηό, νη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα δσζνύλ ζηνλ ππνβνεζεηή γηα κεηέπεηηα 

ζύγθξηζε. Αλ απηό δελ είλαη εθηθηό, ζα γίλνπλ νη ζπγθξίζεηο απν ηνλ θάζε έλαλ 

ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: πκβνπιέο γηα ιήςε θαιύηεξσλ θσηνγξαθηώλ (30 ιεπηά) 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ «πκβνπιέο Βαζηθήο Φσηνγξαθίαο» 

(Παξάξηεκα 1), ν ππνβνεζεηήο νδεγεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ησλ ηξηώλ θύξησλ 

όςεσλ ηεο θσηνγξαθίαο: 

 Πιαηζίσζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ηνλ θαλόλα ησλ ηξίησλ 

 Δλεκεξόηεηα θαηεύζπλζεο θσηηζκνύ 

 Υεηξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ θσηόο κέζσ ηεο ρξήζεο αλαθιαζηηθώλ επηθαλεηώλ 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Βάδνληαο ηε κάζεζε ζηελ πξάμε (60 ιεπηά)  

Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ «θαλόλα ησλ ηξίησλ» θαη ηε γλώζεο θσηηζκνύ πνπ έρνπλ κόιηο 

ιάβεη, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ηώξα λα επαλαιάβνπλ ηηο δύν θσηνγξαθίεο πνπ είραλ 

αξρηθά θάλεη – κηα ελόο πξνζώπνπ θαη κηα ελόο ηνπίνπ ή κηαο ζθελήο. Δάλ είλαη εθηθηό, νη 

επαθόινπζεο θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα δσζνύλ ζηνλ ππνβνεζεηή γηα ζύγθξηζε κε ην 

πξώην δεπγάξη. Δάλ δελ είλαη εθηθηό απηό, νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα θάλνπλ ηηο 

ζπγθξίζεηο ηνπο ζε κηθξέο νκάδεο μερσξηζηά. 
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Κιείζηκν (15 ιεπηά) 

Δίλαη ηώξα ώξα γηα κε-ηππηθή αμηνιόγεζε. Υξεζηκνπνηώληαο ην καπξνπίλαθα, 

αζπξνπίλαθα ή flipchart θαη καξθαδόξνπο, ν ππνβνεζεηήο ζεκεηώλεη θάησ ηελ θπξίσο 

αλαηξνθνδόηεζε απν ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ην θαηα πόζνλ αηζζάλνληαη όηη 

ην δεύηεξν δεπγάξη θσηνγξαθηώλ δείρλεη βειηίσζε απν ην πξώην θαη πσο αηζζάλνληαη 

όηη ε κάζεζε έρεη επηδξάζεη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπο ζε απηό ην ζέκα. 

 

Πεγή Φεθηαθώλ Μέζσλ 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΦΖΦΗΑΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΗΣΟΡΗΧΝ 

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 150 ιεπηά 

θαηξηθή Άπνςε 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθία γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα πίλαθα ηζηνξηώλ ηεο δσήο ηνπο ή πξνζσπηθώλ γεγνλόησλ ηεο δσήο ηνπο. 

Μαζεζηαθνί ηόρνη – Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

ε απηή ηελ πεγή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζπλδέενπλ ηηο αθόινπζεο θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα
7
 

Γηα λα βξνύλ εηθόλεο ζρεηηθέο κε ηηο ηζηνξίεο ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεηαζηεί λα 

πεξηεγεζνύλ ζε ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Ψηφιακή Ικανότητα 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθαξκνγέο ινγηζκηθώλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο ςεθηαθνύο πίλαθεο ηζηνξηώλ ηνπο θαη ζα αλαδεηήζνπλ ζην δηαδίθηπν ηηο ζρεηηθέο 

θσηνγξαθίεο. 

                                                

7
 ιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα «Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιώζζα» 

κπνξνύλ θπζηθά λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα «Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιώζζεο» όηαλ 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηεζλέο πιαίζην όπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε έξγσλ θηλεηηθόηεηαο λεαξώλ 
αλζξώπσλ. 
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Κοινωνικέσ και πολιτικέσ ικανότητεσ 

Δμεηάδνληαο θαη ζπδεηώληαο ηα ζέκαηα – θνηλσληθά, πξνζσπηθά ή πνιηηηζκηθά – πνπ ζα 

θέξνπλ ηα άηνκα κέζσ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο αλακλήζεσλ θαη ηζηνξηώλ. 

Αίςθηςη πρωτοβουλίασ και επιχειρηματικότητασ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεηαζηεί λα κεηαηξέςνπλ ηδέεο ζε ζπλεθηηθνύο πίλαθεο ηζηνξηώλ κε 

βάζε ηηο αηνκηθέο ηζηνξίεο. Απηό ην έξγν πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

πξνγξακκαηηζκό θαζώο επίζεο νξγάλσζε θαη δεκηνπξγία ή επηινγή πεγώλ. 

Πολιτιςμική ενημερότητα και έκφραςη 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαπηύζζνπλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλόηεηα κέζσ απην-

αληαλάθιαζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ηζηνξηώλ κέζσ ησλ 

θσηνγξαθηθώλ πηλάθσλ ηζηνξηώλ. 

Τιηθά / Πεγέο  

 Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο θαη νζόλε θαηάιιειε γηα ηελ πξνβνιή κηαο ζεηξάο 

δηαθαλεηώλ ζηελ νκάδα 

 Πξόζβαζε ζε αηνκηθή θσηνγξαθηθή όπσο απηή ηνπ smartphone γηα ηε ιήςε 

εηθόλσλ 

 ηπιό θαη ραξηί γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

 Μαπξνπίλαθαο, αζπξνπίλαθαο ή flipchart θαη καξθαδόξνη 

 Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ αλαδήηεζε θσηνγξαθηώλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα 

 Πξόζβαζε ζε απιό ινγηζκηθό γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ πηλάθσλ ηζηνξηώλ – όπσο 

είλαη ην Microsoft Word – γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (ν ππνβνεζεηήο ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα βνεζήζεη κε ηελ εηζαγσγή, ηνπνζέηεζε θαη κεγέζπλζε ησλ 

θσηνγξαθηώλ ζην ινγηζκηθό εάλ ρξεηαζηεί ηέηνηα βνήζεηα γηα θάπνηνλ απν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο). 

Μεζνδνινγία 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα πεξηιακβάλεη έλα ζηάδην πξνγξακαηηζκνύ, αθνινπζνύκελν απν 

έλα ζηάδην αλάπηπμεο πεγώλ, θαη ηειηθά έλα ζηάδην δεκηνπξγίαο πξντόληνο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηε θύζε ηνπ ςεθηαθνύ πίλαθα ηζηνξίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ. Μπνξεί λα είλαη ε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπο ή έλα γεγνλόο απν ηελ ηζηνξία 

ηνπο. Πξέπεη, ύζηεξα, λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα βξνύλ θσηνγξαθίεο πνπ λα ιέλε απηή ηελ 
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ηζηνξία θαη ηειηθά, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο εηθόλεο γηα λα πνύλ ηελ ηζηνξία 

ζε έλα πίλαθα ηζηνξηώλ κε νπηηθό ηξόπν. 

Δηζαγσγηθά (10 ιεπηά)  

Αλαθέξνληαο ην γλσζηό γλσκηθό «κηα εηθόλα ηζνύηαη κε ρίιηεο ιέμεηο», ν ππνβνεζεηήο 

εηζάγεη ην ζέκα ηεο δεκνθηιόηεηαο ησλ βηβιίσλ θόκηθο – γηα παξάδεηγκα, απν ηνλ Dandy 

the Beano κέρξη ηα Ηαπσληθά Manga θηλνύκελα ζρέδηα θαη ηηο ηζηνξίεο κέζσ εηθόλσλ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα – όπσο είλαη ην Snapchat ή ηηο ηζηνξίεο ηνπ Instagram, ηηο ζπιινγέο ηνπ 

Pinterest θαη ηα άικπνπκ toy Facebook. Δάλ ν ππνβνεζεηήο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε 

ηα βηβιία θόκηθο ή ηηο ηζηνξίεο ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο, ηόηε κπνξεί λα δεηήζεη 

πιεξνθνξίεο απν ηελ νκάδα γηα όια απηά θαη λα εμεξεπλήζεη ην ζέκα δηαδξαζηηθά. ην 

απίζαλν ελδερόκελν όπνπ δελ ππάξρεη ηέηνηα γλώζε κέζα ζηελ νκάδα, έλα έξγν 

δηαδηθηπαθήο έξεπλαο κπνξεί λα δηεπζεηεζεί γηα λα ελεκεξσζνύλ όινη.  

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ ηζηνξία πίζσ απν ηνλ πίλαθα ηζηνξηώλ (25 ιεπηά) 

Ο ππνβνεζεηήο δείρλεη κηα πξνβνιή δηαθαλεηώλ («Φεθηαθνί Πίλαθεο Ηζηνξηώλ», 

Παξάξηεκα 2) θαη ππνβνεζά κηα νκαδηθή ζπδήηεζε κέρξηο όηνπ ε νκάδα λα θηάζεη κηα 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην ηί ζέιεη λα πεί ε ηζηνξία ηνπ πίλαθα. Ο ππνβνεζεηήο ζεκεηώλεη 

θάησ ηελ ζπκθσλεζείζα ηζηνξία κε ιέμεηο θιεηδηά ζηνλ καπξνπίλαθα, αζπξνπίλαθα ή ην 

Flipchart, κε θάζε ζεκείν λα εθπξνζσπεί θαζεκηά απν ηηο δέθα εηθόλεο. Σώξα ν 

ππνβνεζεηήο ζπγθξίλεη ηα επξήκαηα ηεο νκάδαο κε ηελ θαλνληθή ηζηνξία όπσο έρεη δνζεί 

(Παξάξηεκα 2).  

Γξαζηεξηόηεηα 2: Ο πξνζσπηθόο κνπ πίλαθαο ηζηνξίαο (60 ιεπηά) 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ηώξα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο πίλαθεο 

εηθόλσλ. Ο ππνβνεζεηήο πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα είλαη όζν πην 

πξνζσπηθνί όζν αηζζάλνληαη άλεηα. Υξεζηκνπνηώληαο ζηπιό θαη ραξηί, νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα γξάςνπλ κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπο – ηελ ηζηνξία ηεο δσήο 

ηνπο ή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζσπηθνύ γεγνλόηνο. Μεηά ζα πξέπεη λα απνζαθελίζνπλ 

ηηο θύξηεο ζηηγκέο πνπ δεκηνπξγνύλ εθείλε ηελ ηζηνξία. Σώξα ζα πξέπεη λα 

θσηνγξαθήζνπλ ή λα βξνύλ εηθόλεο ζην δηαδίθηπν νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ θάζε έλα απν 

απηά ηα θύξηα ζεκεία. Σέινο, πξέπεη λα ζπλδέζνπλ απηέο ηηο εηθόλεο, ρξεζηκνπνηώληαο 

ην Microsoft Word, ή θάηη παξόκνην, ζε έλαλ ςεθηαθό πίλαθα ηζηνξίαο. ε κηα μερσξηζηή 
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παξάγξαθν, γηα παξάδεηγκα ζηε δεύηεξε ζειίδα ηνπ αξρείνπ ηνπ Microsoft Word, ν 

ζπκκεηέρνληαο πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηελ ηζηνξία πνπ πξνζπάζεζε λα απεηθνλίζεη.  

Γξαζηεξηόηεηα 3: Παξνπζηάδνληαο ηνπο πίλαθεο ηζηνξηώλ καο (40 ιεπηά) 

ε εζεινληηθή βάζε, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ ηώξα λα κνηξαζηνύλ ηνπο πίλαθεο 

ηζηνξηώλ ηνπο. Ο ππνβνεζεηήο ζα παξνπζηάζεη ηνλ θάζε έλαλ απν ηνπο πίλαθεο θαη ε 

νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα εμαθξηβώζεη ηελ ηζηνξία. Έρνληαο θηάζεη ζε ζπκθσλία, 

κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηα επξήκαηα ηνπο κε ηελ γξαπηή πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. 

Κιείζηκν (15 ιεπηά) 

Ο ππνβνεζεηήο ζα θιείζεη κε κηα ζπδήηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ απν ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ζπλδένληαο ηηο κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο. Κιείζηε 

ηελ ελόηεηα δεηώληαο απν ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα λα εθθξάζεη κε κηα ιέμε ην πσο 

έλησζε γηα ηελ ελόηεηα. Ο ππνβνεζεηήο πξέπεη κεηά λα ζπλδέζεη ηελ εκπεηξία κε ηηο 

θύξηεο ηθαλόηεηεο. 
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Β. ΠΖΓΔ ΑΦΖΓΖΖ 

θαηξηθή Άπνςε 

Ζ αθήγεζε είλαη έλα θξίζηκν θνκκάηη ηεο δσήο καο ην νπνίν καο ζπλδέεη κε ην παξειζόλ, 

ην κέιινλ θαζώο θαη κε ηνπο άιινπο ελώ επίζεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θόζκν 

γύξσ καο. Πξίλ ηελ ύπαξμε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, νη άλζξσπνη 

επηθνηλσλνύζαλ κε δσγξαθηέο θαη αληηθείκελα, αθήλνληαο ζε εκάο ηζηνξίεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηηο δσέο καο αθόκε θαη ζήκεξα. Οη ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

δηδάμνπλ, λα εκπλεύζνπλ, λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή, λα δηαζθεδάζνπλ, λα 

ελεκεξώζνπλ, λα πξνθαιέζνπλ ή λα ηξνκάμνπλ κέζσ δηεγεξηηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

αληηδξάζεσλ καο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπκε θαη λα ζπλδεζνύκε κε άιινπο αλζξώπνπο 

θαη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Χο άλζξσπνη, ειθπόκαζηε πξνο ηζηνξίεο πνπ έρνπλ αξρή, 

κέζε θαη ηέινο. Δλζνπζηαδόκαζηε απν ην ράνο θαη ηη πξνθιήζεηο αιιά επηζπκνύκε ηελ 

ιύζε ησλ δηαθσληώλ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, αληαλαθιώληαο έηζη ηελ ηζηνξία πνπ 

ζέινπκε εκείο γηα ηε δηθή καο δσή. Γεκηνπξγνύκε ηζηνξίεο θάζε κέξα κέζα απν ηηο 

ζθέςεηο καο, ηηο εκπεηξίεο καο, θαη ηε δηάδξαζε κε άιινπο, ηελ ηζηνξία καο θαη ηα όλεηξα 

καο. Οκνίσο κε ην δξάκα, ηε ζπγγξαθή ηξαγνπδηώλ, ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

άιιεο δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο, νη ηζηνξίεο παξέρνπλ έλαλ ηξόπν γηα ηνπο λεαξνύο 

αλζξώπνπο λα εθθξάζνπλ ή λα ζπδεηήζνπλ πηζαλώο επαίζζεηεο πεξηνρέο ζε έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ. Με ηελ ελαζρόιεζε κέζσ ησλ πιαζηώλ ραξαθηήξσλ, κπνξνύλ λα 

παξακείλνπλ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, έλα βήκα απνκαθξπζκέλνη απν ην ζέκα. 

Μέζα απν απηέο ηηο πεγέο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο ζηελ αθήγεζε 

θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα παξαγσγή κηαο απζεληηθήο ηζηνξίαο. 

Ζ Πεγή 1 ζα επηθεληξσζεί ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζην εξγαιείν πνπ πξνζνκνηώλεη ηηο 

ηζηνξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ απν ην παξειζόλ, παξέρνληαο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

απηνπεπνίζεζεο ζηελ αθήγεζε θαη βειηηώλνληαο ην δεζκό κεηαμύ ηεο νκάδαο θαη ηηο 

νκαδηθέο δπλακηθέο.  

Ζ Πεγή 2 ζα επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία κηαο απζεληηθήο ηζηνξίαο ε νπνία κπνξεί κεηά 

λα παξαρζεί κέζσ θπζηθώλ ή ςεθηαθώλ πνιπκέζσλ. 
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Πεγή Αθήγεζεο 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: Ζ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΜΟΤ ΗΣΟΡΗΑ 

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 150 ιεπηά 

Μαζεζηαθνί Απνηειέζκαηα – Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

ε απηή ηελ πεγή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε έλαλ αξηζκό απν δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αθόινπζεο θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα 

Μέζα απν ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε θαη ην κνίξαζκα ηζηνξηώλ θαη ζεκάησλ πνπ πεγάδνπλ 

απν ηελ νκάδα θαη αζρνινύκελνη κε δξαζηεξηόηεηεο έηζη όπσο αλαιύνληαη ζην 

πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. 

Κοινωνικέσ και πολιτικέσ ικανότητεσ 

Δμεηάδνληαο θαη ζπδεηώληαο ηα ζέκαηα – θνηλσληθά, πξνζσπηθά ή πνιηηηζκηθά – πνπ 

εηζάγνληαη απν ηα άηνκα κέζσ ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο αλακλήζεσλ θαη ηζηνξηώλ. 

Αίςθηςη πρωτοβουλίασ και επιχειρηματικότητασ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα κεηαηξέςνπλ ηδέεο, θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα ζε πξάμε 

κέζα απν δξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο ζε αηνκηθέο ηζηνξίεο. Απηό ην έξγν πεξηιακβάλεη 

δεκηνπξγηθόηεηα, θαηλνηνκία θαη ιήςε ξίζθσλ κέζα απν ηελ πξόθιεζε ηνπ εαπηνύ. 

Πολιτιςμική ενημερότητα και έκφραςη 

Δμεηάδνληαο, ζπδεηώληαο θαη κεηά εξκελεύνληαο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθήγεζεο, 

ηα δηάθνξα δεηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ πεγάδνπλ απν ηελ νκάδα. 

Τιηθά / Αλαγθαίεο Πεγέο 

 Έλα θαηάιιειν δσκάηην κε ρώξν γηα κηα νκάδα λα θάζεηαη άλεηα ζε θύθιν ή 

λα θηλείηαη. 

 Μηθξέο αδηαθαλείο θπάιεο ή θνπηηά πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηζκέλα αληηθείκελα, 

όπσο παξάδεηγκα ιεβάληα, πνύδξα, ρπκό ιεκνληνύ, βαθή παπνπηζηώλ, 

κπαραξηθά, θαθέ, βόηαλα, λέθηη θηι. 

 ηπιό, ραξηί. 
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Μεζνδνινγία 

Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο επηθεληξώλνληαη ζηελ ζπιινγηθή εξγαζία, ηελ ελεκεξόηεηα θαη 

ηελ ελζπλαίζζεζε θαη πξέπεη λα ππνβνεζνύληαη κε δηαζθεδαζηηθό θαη ραιαξσηηθό 

ηξόπν. Οη δξαζηεξηόηεηεο ελζαξξύλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλακλήζεηο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο ζηελ αθήγεζε 

θαη ζηελ δεκόζηα νκηιία. Απηά ηα εξγαιεία είλαη επίζεο ρξήζηκα γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαιόγνπ ζρεηηθά κε πηζαλώο επαίζζεηα ζέκαηα κέζα ζε κηα νκάδα, νδεγώληαο έηζη ζε 

θαιύηεξε ζπιινγηθή εξγαζία, θαηαλόεζε θαη ελεκεξόηεηα κέζα ζηελ νκάδα. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο θύζεο θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα κνηξαζηνύλ θάπνηα αλάκλεζε ή ηζηνξία, εθηόο 

εάλ αηζζάλνληαη άλεηα λα ην θάλνπλ. Ο ππνβνεζεηήο πξέπεη λα επηηξέπεη κηα ζύληνκε 

ζπδήηεζε ύζηεξα απν θάζε δξαζηεξηόηεηα γηα λα ειέγμεη πσο θάζε ζπκκεηέρνληαο 

αηζζάλεηαη θαη λα αλαγλσξίζεη δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη πσο ζπλδένληαη κε 

θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Ζ αλζξώπηλε κλήκε είλαη κηα ζπιινγή απν ηζηνξίεο γηα αλζξώπνπο, κέξε θαη εκπεηξίεο. 

Οη αλακλήζεηο ζπλήζσο ελεξγνπνηνύληαη απν έλα αηζζεηηθό εξέζηζκα όπσο κηα εηθόλα, 

κηα γεύζε, κηα κπξσδηά ή έλαλ ήρν. Έρνπκε όινη βηώζεη εθείλε ηελ δπλαηή 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε αθνύγνληαο έλα ηξαγνύδη, ή κπξίδνληαο θάηη απν ην παξειζόλ 

πνπ ελεξγνπνηεί κηα δσληαλή αλάκλεζε. Ζ αθόινπζε δξαζηεξηόηεηα καο δείρλεη αθξηβώο 

απηό. Δίλαη ζεκαληηθό λα είκαζηε ελήκεξνη όηη δελ είλαη όιεο νη αλακλήζεηο ζεηηθέο νπόηε 

νη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα αηζζάλνληαη ππόρξενη λα κνηξαζηνύλ πξνζσπηθέο 

ηζηνξίεο εθηόο θαη εάλ αηζζάλνληαη άλεηα λα ην θάλνπλ. 

Δηζαγσγηθά (20 ιεπηά) 

 Μαδέςεηε ηελ νκάδα ζε έλαλ θύθιν θαη θαιέζηε ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα λα 

ζπζηήζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα δώζεη ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηνο ηνπ. Ίζσο λα έρνπλ 

πάξεη ην όλνκα ηνπο απν θάπνηνλ ζπγγελή, κηα δηαζεκόηεηα, έλαλ άγην, έλα 

ινπινύδη, θ.ν.θ. Σν επίζεην ηνπο ίζσο έρεη ηζηνξηθή, θνηλσληθή ή πνιηηηζκηθή 

ζεκαζία. 

 Δάλ ππάξρνπλ ζπκκεηέρνληεο απν δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο, ζπδεηήζηε ελ 

ζπληνκία γηα ηηο δηάθνξεο παξαδόζεηο ζηελ νλνκαζία ησλ παηδηώλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Αλακλήζεηο ελεξγνπνηεκέλεο απν αξώκαηα (60 ιεπηά) 
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Πξηλ αξρίζεη ε ελόηεηα, ν ππνβνεζεηήο κπνξεί λα γεκίζεη θνπηηά ή αδηαθαλείο θπάιεο κε 

δηάθνξεο νπζίεο κε έληνλε ή ζπλεζηζκέλε κπξσδηά (πεξίπνπ 10). Βεβαησζείηε όηη θακία 

απν ηηο νπζίεο δελ είλαη ηνμηθή ή επηθίλδπλε. Αξηζκήζηε ηα δνρεία θαη θξαηήζηε κηα 

ζεκείσζε γηα ηελ νπζία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θάζε αξηζκό. 

 Γώζηε κηα ζειίδα κε ηνπο αξηζκνύο ησλ δνρείσλ ηεο ιίζηαο θαη έλα ζηπιό ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα θαη δεηήζηε ηνπο λα βξνύλ έλα άλεην ζεκείν ζην δσκάηην όπνπ 

κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ αηνκηθά. 

 Μνηξάζηε ηα δνρεία θαη δεηήζηε απν ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ θάησ ηη 

λνκίδνπλ όηη είλαη ε θάζε νπζία θαη πνηά αλάκλεζε ηνπο αλαθαιεί (εάλ ην θάλεη) 

όηαλ ηε κπξηζηνύλ. 

 Αθνύ έρνπλ όινη νινθιεξώζεη ην έξγν, κπνξνύλ λα θαζήζνπλ ζε θύθιν θαη λα 

κνηξαζηνύλ ηηο αλακλήζεηο κε ηε ζεηξά εάλ αηζζάλνληαη άλεηα λα ην θάλνπλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Ζ πην ληξνπηαζηηθή ή αζηεία αλάκλεζε (60 ιεπηά)  

 Μνηξάζηε ηελ νκάδα ζε κηθξόηεξεο νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ.  

 Καιέζηε θάζε ζπκκεηέρνληα λα ζθεθηεί κηα ληξνπηαζηηθή ή αζηεία ηζηνξία απν ην 

παξειζόλ ηνπο. Με ηε ζεηξά, θάζε ζπκκεηέρνληαο πξέπεη λα ςηζπξίζεη ηελ ηζηνξία 

ηνπο ζε έλαλ απν ηελ νκάδα ν νπνίνο κεηά ζα ηε ςηζπξίζεη ζην ηξίην κέινο ηεο 

νκάδαο. 

 ηαλ όιεο νη ηζηνξίεο έρνπλ κνηξαζηεί, θαζήζηε ζε κηα κεγάιε νκάδα θαη θαιέζηε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κνηξαζηνύλ ηελ ηζηνξία πνπ άθνπζαλ απν δεύηεξν ρέξη. 

 Ζ νκάδα κπνξεί λα ζπδεηήζεη ην πσο νη ηζηνξίεο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ απν ηελ 

απζεληηθή όηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηηο ιέλε. 

Με βάζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ν ππνβνεζεηήο κπνξεί ηώξα λα αξρίζεη κηα ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηηο ηζηνξίεο ηεο δσήο καο. Κάζε εκπεηξία πνπ έρνπκε είλαη κηα ηζηνξία, θαη 

εκείο είκαζηε ελεξγνί αθεγεηέο ηεο θάζε κέξα θαζώο επηθνηλσλνύκε κε ηνπο άιινπο. Ζ 

νκάδα κπνξεί επίζεο λα ζπδεηήζεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αθήγεζεο θαη λα θνηηάμεη ηηο 

δηθέο ηεο πξνηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηξόπνπο αθήγεζεο (γηα παξάδεηγκα, ζύληνκα θαη 

ραιαξά, εκπινπηηζκέλα ή δξακαηηθά) θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα απν ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε αθήγεζε πνπ θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή. 
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Κιείζηκν (10 ιεπηά) 

Γεκηνπξγήζηε έλαλ θαζηζηό θύθιν κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο. 

Τπνβνεζήζηε κηαλ αλνηθηνύ ηύπνπ ζπδήηεζε γηα ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απν 

θάζε δξαζηεξηόηεηα, ζπλδένληαο ηηο κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο. Κιείζηε ηελ ελόηεηα 

δεηώληαο απν θάζε ζπκκεηέρνληα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ιέμε, ζηάζε ή ήρν, ή θαη ηα ηξία 

γηα λα εθθξάζεη πσο αηζζάλζεθε γηα ηελ ελόηεηα απηή.  

 

Πεγή Αθήγεζεο 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝΣΑ ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 150 ιεπηά 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα – Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

ε απηή ηελ πεγή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε έλαλ αξηζκό δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αθόινπζεο θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα 

Μέζα απν ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε θαη ην κνίξαζκα ηζηνξηώλ θαη δεηεκάησλ πνπ 

πεγάδνπλ απν ηελ νκάδα θαη ηελ ελαζρόιεζε κε δξαζηεξηόηεηεο όπσο αλαιύεηαη ζην 

πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. 

Μαθαίνω να Μαθαίνω 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κάζνπλ πσο λα δίλνπλ ιέμεηο ζε απηό πνπ ζθέθηνληαη θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά πνπ έρνπλ κάζεη γηα λα κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ 

νκάδα κέζα απν κηα ηζηνξία. 

Κοινωνικέσ και Πολιτικέσ ικανότητεσ 

Δμεηάδνληαο θαη ζπδεηώληαο ηα δεηήκαηα – θνηλσληθά, πξνζσπηθά ή πνιηηηζκηθά – πνπ 

εγείξνληαη απν άηνκα κέζα απν ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλακλήζεηο θαη ηζηνξίεο. 

Αίςθηςη πρωτοβουλίασ και επιχειρηματικότητασ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα κεηαηξέςνπλ ηδέεο, θαηαζηάζεηο θαη δεηήκαηα ζε πξάμε 

κέζα απν δξαζηεξηόηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθέο ηζηνξίεο. Απηό ην έξγν 
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πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζρεδηαζκό θαη νξγάλσζε, επηινγή πεγώλ θαη 

ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα.  

Πολιτιςμική ενημερότητα και έκφραςη 

Δμεηάδνληαο, ζπδεηώληαο θαη κεηά εξκελεύνληαο, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθήγεζεο 

ηζηνξηώλ, ηα δηάθνξαδεηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ πεγάδνπλ απν ηελ νκάδα. 

Τιηθά / Αλαγθαίεο Πεγέο 

 Έλα θαηάιιειν δσκάηην κε ρώξν γηα κηα νκάδα λα θάζεηαη άλεηα ζε θύθιν ή λα 

θηλείηαη. 

 Δηθόλεο (θσηνγξαθίεο, δσγξαθηέο, θαξη-πνζηαι, πεξηνδηθά) 

 Μεξηθά κεγάια θνκκάηηα πιηθώλ όπσο βακβάθη, θνξδέια, ράληξεο, θνπκπηά, 

θισζηή θ.α. 

 Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ςεθηαθέο 

πεγέο 

Μεζνδνινγία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζε ηερληθέο 

αθήγεζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζε κηα θαιή ηζηνξία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα 

κάζνπλ επίζεο γηα ηε δεκηνπξγία νπηηθώλ ηζηνξηώλ γηα λα βνεζήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αθήγεζεο. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο ζηνρεύνπλ λα ελζαξξύλνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

ηελ απηνπεπνίζεζε ζηελ νκηιία κπξνζηά ζε θνηλό θαη ζηελ νκαδηθή δηάδξαζε. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκό θαη ηε ζπλεξγαζία θαζώο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηηνύληαη. ιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα ππνβνεζνύληαη κε 

δηαζθεδαζηηθό θαη ραιαξό ηξόπν ώζηε λα παξέρεηαη κηα ζεηηθή καζεζηαθή εκπεηξία γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δηζαγσγηθά (30 ιεπηά)  

Γηακνξθώζηε ηελ νκάδα ζε θύθιν. Ο ππνβνεζεηήο κπνξεί λα νδεγεί ηελ νκάδα 

μεθηλώληαο κηα ηζηνξία θαη κεηά απν πεξίπνπ έλα ιεπηό ηειεηώλνληαο κε ηε ιέμε 

«Δπηπρώο» ή «Γπζηπρώο» θαη ύζηεξα λα παξαδίλεη ηελ ηζηνξία ζηνλ επόκελν 

ζπκκεηέρνληα γηα λα ηε ζπλερίζεη. Κάζε ζπκκεηέρνληαο, κε ηε ζεηξά, ζα πξνζζέζεη ζηελ 

ηζηνξία ηειεηώλνληαο ην θνκκάηη ηνπ είηε κε «Δπηπρώο» είηε κε «Γπζηπρώο» ώο θαη ην 

ηειεπηαίν άηνκν λα έρεη κηιήζεη. 
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Μεηά απν απηό, ν ππνβνεζεηήο πξέπεη λα νδεγήζεη κηα ζπδήηεζε γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο ηζηνξίαο. Απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

1. Σνλ θύξην ραξαθηήξα ή ην Τπνθείκελν. Απηό ην ζηνηρείν είλαη έλα νπζηαζηηθό 

θνκκάηη θάζε ηζηνξίαο θαη δίλεη ζηνλ αθξναηή θάπνηνλ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί. 

2. Μηα ηνπνζεζία: Σν κέξνο όπνπ ε ηζηνξία ηίζεηαη παξέρεη κηαλ επθαηξία γηα λα 

ελεξγνπνηεζνύλ νη αηζζήζεηο κέζα απν πεξηγξαθέο νπηηθέο, ερεηηθέο, κπξσδηέο 

θαη ηελ αίζζεζε ηεο αθήο. 

3. Μηα δηακάρε ή έλα πξόβιεκα. Απηό είλαη έλα θύξην ζηνηρείν γηα θάζε ηζηνξία θαη 

απηό πνπ θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή πεξηζζόηεξν. Μπνξεί λα είλαη έλα 

θαζεκεξηλό ή έλα ηεξάζηην δίιεκκα, όκσο θαη πάιη δίλεη ζηνλ αθξναηή θάηη κε ην 

νπνίν λα ζπζρεηηζηεί θαη πξνζζέηεη έλα δξακαηηθό ζηνηρείν ζηελ ηζηνξία. 

4. πκπέξαζκα: Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο πξέπεη λα αθήζεη ηνλ αθξναηή γεκάην θαη 

πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ ζηόρν ηεο ηζηνξίαο. Ζ δηακάρεη ζα έρεη επηιπζεί κε 

ραξνύκελν ή κε ιππεξό ηξόπν, αιιά κε ηξόπν πνπ ζίγνπξα θέξλεη ην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο. 

 Ο ππνβνεζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαδείγκαηα απν γλσζηέο ηζηνξίεο γηα λα 

απεηθνλίζεη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία κηαο ηζηνξίαο. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ αθήγεζε σο κνξθή επηθνηλσλίαο (20 ιεπηά) 

Δπέιεμε κηα ηζηνξία κε ηελ νπνία όιε ε νκάδα είλαη εμνηθεησκέλε. Μπνξεί λα είλαη έλαο 

ηνπηθόο ζξύινο ή θάπνην γλσζηό παξακύζη, όπσο γηα παξάδεηγκα, ε ηαρηνπνύηα, ε 

Χξαία Κνηκσκέλε, ε Υηνλάηε ή ην Αζρεκόπαπν. Καιέζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πνύλ κηα 

ελαιιαθηηθή ηζηνξία απν ηελ νπηηθή ελόο άιινπ ραξαθηήξα. (Ζ ηζηνξία ηεο ηαρηνπνύηαο 

κπνξεί λα εηπσζεί απν ηελ νπηηθή ησλ άζρεκσλ αδεξθώλ ή απν απηήλ ησλ γνλέσλ ηνπ 

πξίγθηπα). Βεβαίσζε όηη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηε ηζηνξίαο, όπσο έρνπλ ζπδεηεζεί 

πξνεγνπκέλσο, πεξηιακβάλνληαη. 

Μεηά απν ηε δξαζηεξηόηεηα, ζπδεηήζηε ηελ αθήγεζε σο κνξθή επηθνηλσλίαο. Ζ 

επηθνηλσλία δελ είλαη κόλν πξνθνξηθή αιιά επίζεο κέζσ ηεο νπηηθήο επαθήο θαη ηεο 

γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο. Δθηόο απν ηε ρξήζε ηεο νπηηθήο επαθήο γηα λα δηαηεξήζεηο ηελ 

πξνζνρή ηνπ θνηλνύ, πξνζιακβάλνπκε επίζεο ζηνηρεία γηα ην πσο ε ηζηνξία επηδξά ζηνλ 

αθξναηή παξαηεξώληαο ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο. Ο 
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ηόλνο θαη ε έληαζε ηεο θσλήο, θαζώο θαη ν ξπζκόο, είλαη επίζεο ζεκαληηθά ζηε 

δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνύ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Γεκηνπξγώληαο κηα ζύληνκε ηζηνξία (90 ιεπηά) 

 Μνηξάζηε ηελ νκάδα ζε κηθξόηεξεο νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ. 

 Υξεζηκνπνηώληαο ηα ηέζζεξα ζηνηρεία κηαο θαιήο ηζηνξίαο πνπ ζπδεηήζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο θαιέζηε θάζε νκάδα λα δεκηνπξγήζεη κηα απζεληηθή ζύληνκε 

ηζηνξία κέζα ζε 20 ιεπηά. 

 Σνπνζεηήζηε έλα καη ζην θέληξν ηνπ δσκαηίνπ κε θσηνγξαθίεο, πεξηνδηθά, θαξη-

πνζηαι, εηθόλεο, ρξσκαηηζηνύο καξθαδόξνπο/κνιύβηα θαη θνκκάηηα πιηθνύ, 

ραξηηνύ θαη βακβαθηνύ   

 Γώζηε ζε θάζε νκάδα έλα κεγάιν ραξηί πιηθνύ. Καιέζηε ηηο νκάδεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε απν ηα πιηθά ζην καη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

νπηηθή απεηθόληζε ηεο επηιερζείζαο ηζηνξίαο ζην θνκκάηη ηνπ πιηθνύ πνπ ηνπο 

δόζεθε. (20 ιεπηά) 

 Αθνύ νη ηζηνξίεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί, θαιέζηε ηελ θάζε νκάδα λα αλαζέζεη έλαλ 

αθεγεηή ν νπνίνο ζα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία, δείρλσληαο ηελ νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θάζε θνκκαηηνύ ηεο απεηθόληζεο. 

 Δάλ ην επηηξέπεη ν ρξόλνο, ή αξγόηεξα, νη νκάδεο κπνξνύλ λα ξάςνπλ ή λα 

θνιιήζνπλ ην ηειηθό νπηηθό θνκκάηη, δεκηνπξγώληαο έλα απζεληηθό έξγν ηέρλεο. 

Οη ππνβνεζεηέο κπνξνύλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αθνινπζήζνπλ 

δηαδηθηπαθέο πεγέο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο απζεληηθήο ηνπο ηζηνξίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ζην λα καζαίλνπλ πσο λα καζαίλνπλ. 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 

http://generator.acmi.net.au/ 

Κιείζηκν (10 ιεπηά) 

Γεκηνπξγήζηε έλαλ θαζηζηό θύθιν κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο. 

Τπνβνεζήζηε κηα αλνηθηνύ ηύπνπ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ 

απν θάζε δξαζηεξηόηεηα, ζπλδένληαο ηηο κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο. Κιείζηε ηελ ελόηεηα 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
http://generator.acmi.net.au/
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δεηώληαο απν θάζε ζπκκεηέρνληα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ιέμε, ζηάζε, ήρν ή θαη ηα ηξία 

γηα λα εθθξάζεη πσο έλησζαλ γηα ηελ ελόηεηα απηή. 
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Γ. ΠΖΓΔ ΓΡΑΜΑΣΟΤΡΓΗΑ 
 

θαηξηθή Άπνςε 

Σν ζέαηξν Αλαπαξαγσγήο (Playback Theatre - PT) άξρηζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο ην 1975. Έρεη ηδξπζεί απν ηνπο Σδόλαζαλ Φνμ θαη Σδν άιαο, θαιιηηέρλεο, 

αθηηβηζηέο θαη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη είραλ αλάγθε λα αλαηξέςνπλ κηα δπζιεηηνπξγηθή 

θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ» (Φνμ, 1999). Γεκηνύξγεζαλ απηή ηελ απηνζρεδηαζηηθή 

κνξθή δξακαηνπξγίαο γηα λα ελζαξξύλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηάινγν ζε πνιιά 

δεηήκαηα θαη λα αλαπηύμνπλ πην νπζηαζηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Μηα 

παξάζηαζε πεξηιακβάλεη κηα πξνζσπηθή ηζηνξία πνπ ιέγεηαη απν έλα κέινο ηνπ θνηλνύ 

(Ο Οκηιεηήο), ελώ ηαπηνρξόλσο ε ηζηνξία αλαπαξαζηείηαη ή αληαλαθιάηαη αλαιόγσο απν 

ηνπο εζνπνηνύο ή ηνπο κνπζηθνύο ζηε ζθελή. Δίλαη κηα πνιύ ζπλεξγαηηθή εκπεηξία, όπνπ 

ε επηηπρία κνηξάδεηαη ηόζν ζην θνηλό όζν θαη ζηνπο εζνπνηνύο. Μηα παξάζηαζε ζεάηξνπ 

αλαπαξαγσγήο κπνξεί λα γίλεη ζε θάζε ηύπν ρώξνπ ή ηνπνζεζία θαη κε θάζε νκάδα, είηε 

έρνπλ εκπεηξία ζηελ εζνπνηία είηε όρη. Μπνξεί λα δνπιέςεη ζε πνιιά επίπεδα, γηα 

παξάδεηγκα, σο κηα δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θηηζίκαηνο ηεο νκάδαο ή σο κηα 

βαζύηεξε, ζεξαπεπηηθή εκπεηξία. 

Σν Θέαηξν Αλαπαξαγσγήο έρεη γίλεη έλα πνιύηηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

εθπαηδεπηηθά, ζεξαπεπηηθά θαη θνηλνηηθά πεξηβάιινληα γηα λα απεπζπλζεί ζε πξνζσπηθά, 

πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη λα πξνσζήζεη ηελ ελεκεξώηεηα θαη ηελ 

θαηαλόεζε. Οη κέζνδνη ηνπ Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο ρξεζηκνπνηνύληαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν ζε παλεπηζηήκηα θαη ζρνιεία θαζώο ζεσξνύληαη λα παξέρνπλ θύξηεο 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή κέζα από ηελ πξνώζεζε ησλ 

δηαδξαζηηθώλ, δεκηνπξγηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ. Έρεη επίζεο απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθό ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ θαη ζηελ 

δηαπνιηηηζκηθή αλάπηπμε. 

Σν Θέαηξν Αλαπαξαγσγήο πξνσζεί ζπκπεξηθνξέο επνηθνδνκεηηθέο πξνο ηελ εηξεληθή 

ζπλύπαξμε εκπινπηίδνληαο ηηο ζηνηρεηώδεηο δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο θαη ηε βαζηθή 

επηθνηλσλία: Δλζπλαηζζεκαηηθή αθξόαζε, Δλζπλεηδεηόηεηα γηα ηνλ εαπηό θαη ηνπο 

άιινπο, ε ζηάζε θαη ε θπζηθή ελεκεξώηεηα, ε δηαίζζεζε, ε δηαλνεηηθή θαη ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε θαζώο θαη ε ηξπθεξόηεηα, νη θαηάιιειεο αληηδξάζεηο, ε 

αληίιεςε ηνπ εαπηνύ θαη ησλ άιισλ, ε επειημία ζηελ αλάιεςε ξόισλ, ε απνδνρή ησλ 

επζπλώλ θαη ν δεκηνπξγηθόο απζνξκεηηζκόο
8
.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηεγεζείηε ζην: http://www.playbacktheatre.org/ 

Ζ Πεγή 1 ζα παξέρεη κηα εηζαγσγή ζηηο κεζόδνπο Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο 

ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο αηνκηθέο παξαζηάζεηο ηόζν όζν θαη ζηηο νκαδηθέο. 

Ζ Πεγή 2 ζα επηθεληξσζεί ζηελ παξάζηαζε Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο ηελ ίδηα θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηήλ. 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα – Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο 
απεπζύλεηαη 

ε απηή ηελ πεγή, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε έλαλ αξηζκό από δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αθόινπζεο θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα 

Μέζα από ηελ ελεξγεηηθή αθνή θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηζηνξηώλ θαη ησλ ζεκάησλ 

πνπ πεγάδνπλ από ηελ νκάδα θαη κε ηελ ελαζρόιεζε ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο αλαιύεηαη 

ζην πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. 

Κοινωνικέσ και πολιτικέσ ικανότητεσ 

Δμεηάδνληαο θαη ζπδεηώληαο ηα ζέκαηα – θνηλσληθά, πξνζσπηθά ή πνιηηηθά – πνπ 

εγείξνληαη από άηνκα θαη εξκελεύνληαο απηέο ηηο ηζηνξίεο κέζα από παξαζηάζεηο. 

Αίςθηςη πρωτοβουλίασ και επιχειρηματικότητασ  

Οη καζεηέο ζα κεηαηξέςνπλ ηδέεο, ζπλζήθεο θαη ζέκαηα ζε δξάζε κέζα από απζόξκεηεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη παξαζηάζεηο βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο 

ηεο νκάδαο. Απηό ην έξγν πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθόηεηα, θαηλνηνκία θαη ιήςε ξίζθσλ 

κέζα από ηελ πξόθιεζε ηνπ εαπηνύ. 

                                                

8
 “Playback Theatre-A Method for Intercultural Dialogue”, Daniel Feldhendler, 2007 

 

http://www.playbacktheatre.org/


 
  55 

Πολιτιςμική ενημερότητα και έκφραςη 

Δμεηάδνληαο, ζπδεηώληαο θαη κεηά εξκελεύνληαο, κέζα από δξαζηεξηόηεηεο θαη 

παξαζηάζεηο, ηα δηάθνξα δεηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ πεγάδνπλ από ηελ νκάδα. 

Τιηθά/ Πεγέο πνπ ρξεηάδνληαη 

 Έλα θαηάιιειν δσκάηην κε αξθεηό ρώξν γηα λα θηλείηαη ε νκάδα. 

 Γηάθνξα γεληθά όξγαλα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζπηηηθά θξνπζηά 

αληηθείκελα. Δάλ ην επηηξέπεη ν ρξόλνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύζαλ λα 

ηα θηηάμνπλ απηά ηα αληηθείκελα. Μηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα παξέρεη επηπιένλ 

κάζεζε θαη δηαδξαζηηθή αμία. ηηο δηαδηθηπαθέο πεγέο ππάξρεη πιεζώξα 

νδεγηώλ γηα ηέηνηνπ ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο. 

 πζθεπή νπηηθήο θαηαγξαθήο γηα λα θαηαγξαθνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο (δελ 

είλαη νπζηαζηηθή: έλαο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ή κηα ζπζθεπή smartphone 

αξθεί θηάλεη λα κπνξεί λα αλαπαξάμεη ηελ παξάζηαζε ζηελ νκάδα). ια ηα 

πην πάλσ πιηθά θαη πεγέο παξέρνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηηο ςεθηαθέο 

ηθαλόηεηεο. 

Πεγή Γξακαηνπξγίαο 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΠΑΡΑΣΑΖ ΘΔΑΣΡΟΤ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ  

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 150 ιεπηά 

Μεζνδνινγία 

ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο, νη καζεηέο εμεηάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Θεάηξνπ 

Αλαπαξαγσγήο κέζσ κηαο πιεζώξαο κεζόδσλ Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο. Απηά ηα 

παξαδείγκαηα κεζόδσλ Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο ελζαξξύλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εμεξεπλήζνπλ ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε 

ζην λα εθθξάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κε δηαζθεδαζηηθό θαη ζπκκεηνρηθό ηξόπν. Δπίζεο 

παξέρνπλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ ελζπλαηζζεηηθή αθξόαζε, 

δεκηνπξγηθόηεηα, θαληαζία, απηό-πεπνίζεζε, αιιειεπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Οη 

ππνβνεζεηέο πξέπεη λα δώζνπλ κηα κηθξή επεμήγεζε ηνπ Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο ζηελ 

νκάδα ζηελ αξρή ηεο ελόηεηαο. Μεηά από θάζε δξαζηεξηόηεηα, ν ππνβνεζεηήο πξέπεη 

λα εληνπίζεη, δηακέζνπ ζπδήηεζεο, ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζεζαλ κέζααπν ηε 
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δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο. Ο ππνβνεζεηήο πξέπεη λα 

βεβαηώζεη όηη νη ζπκκεηέρνληεο δείρλνπλ ζεβαζκό ν έλαο πξνο ηνλ άιιν ζε όιεο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

Δηζαγσγηθά (10 ιεπηά) 

Ο ππνβνεζεηήο εηζάγεη ην Θέαηξν Αλαπαξαγσγήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη επεμεγεί όηη 

νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πξώηεο ελόηεηαο ζα είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ζηελ παξάζηαζε 

Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο ζηε δεύηεξε ελόηεηα. 

Γξαζηεξηόηεηα Πξνζέξκαλζεο «Δλεκεξόηεηα εαπηνύ θαη νκάδαο» (30 ιεπηά) 

 Ξεθηλήζηε δεηώληαο από ηνπο αλζξώπνπο λα πεξπαηήζνπλ ηξηγύξσ ζην 

δσκάηην, κε ην δηθό ηνπο ξπζκό θαη βξίζθνληαο ηα δηθά ηνπο κνλνπάηηα. 

Εεηήζηε από ηνπο αλζξώπνπο λα ελήκεξνη, γηα ιίγα ιεπηά, γηα ηελ θπζηθόηεηα 

ηνπο θαη λα γίλνπλ ελήκεξνη γηα ην πώο αηζζάλνληαη γηα ηα ζώκαηα ηνπο, 

παξάμελα, άλεηα, άθακπηα, ραιαξά, κήπσο αηζζάλνληαη θάπνηα δεζίκεηα, 

πόλνπο, θηι. 

 Εεηήζηε από όινπο λα αλαπηύμνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπο θαη λα είλαη πξνζεθηηθνί 

ζην πώο αηζζάλνληαη απηή ηελ αιιαγή. Μεηά δεηήζηε ηνπο λα κεηώζνπλ 

ηαρύηεηα όπσο ηα ζαιηγθάξηα θαη λα παξαηεξήζνπλ πώο αηζζάλνληαη απηή 

ηελ αιιαγή. 

 Δλζαξξύλεηαη ηνπο καζεηέο λα πεξπαηνύλ κε κεγάια βήκαηα, λα θηηάρλνπλ 

λέα κνλνπάηηα θαη λα αιιάδνπλ θαηεύζπλζε. Μεηά δεηήζηε από όινπο λα 

θάλνπλ κηθξά βήκαηα ζαλ κσξά θαη λα παξαηεξήζνπλ πσο αηζζάλνληαη. 

 Αλαπηύμηε θαη πάιη ηελ ηαρύηεηα θαη ύζηεξα μαλαξρίζηε λα πεξπαηάηε 

θαλνληθά πξνηνύ ζθαξθηζηείηε δηαθνξεηηθά είδε βεκάησλ – πεξπαηώληαο ζην 

θεγγάξη, πεξπαηώληαο ζαλ θαβνύξηα, θηι. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

ελζαξξύλνληαη, θαη πάιη, λα είλαη παξαηεξεηηθνί ζην πώο απηό ηνπο θάλεη λα 

αηζζάλνληαη. 

 Αθνινύζσο, δεηήζηε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πεξπαηνύλ αξγά θαη πάιη 

θαη ηώξα λα είλαη παξαηεξεηηθνί όηαλ πεξλνύλ άιινη από κπξνζηά ηνπο. 

Αξρηθά, πείηε ηνπο λα θνηηάλε ζύληνκα ζηα κάηηα ηνλ άιιν θαζώο πεξλνύλ, 

κεηά δεηήζηε ηνπο λα θάλνπλ θάπνηα πην αηζζεηή θίλεζε κε ηα κάηηα θαζώο 

πεξλνύλ. Μεηά, πείηε ζηνπο αλζξώπνπο λα ρηππνύλ ζηελ πιάηε ν έλαο ηνλ 
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άιιν θαζώο πεξλνύλ θαη κεηά λα ρηππνύλ ελώ πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ ην 

ρηύπεκα ησλ άιισλ. 

 Μεηά από απηή ηελ άζθεζε πξνζέξκαλζεο, ν ππνβνεζεηήο κπνξεί λα 

επηζεκάλεη ηελ ζεκαζία ηεο ελεκεξόηεηαο ηνπ εαπηνύ θαη ηεο νκάδαο ζηηο 

κεζόδνπο Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο, ζπλδένληαο ηηο κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο.  

Γξαζηεξηόηεηα 1: Φαληαζία & Παηρλίδη Αθηλεζίαο (40 ιεπηά) 

Α. Φαληαζία 

 Κάζε άηνκν πξέπεη λα επηιέμεη έλα αληηθείκελν ή ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό 

κέζα ζην δσκάηην, θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαληαζία ζρεηηθά κε απηό. Γώζηε 

ζηελ νκάδα 10 – 15 ιεπηά γηα λα ην θάλεη απηό. 

 Καζήζηε ηελ νκάδα ζε θύθιν θαη επηηξέςηε ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηηο 

θαληαζίεο ηνπο, ελζαξξύλνληαο ηελ ελεξγεηηθή αθνή από ηελ ππόινηπε 

νκάδα. 

Β. Παηρλίδη αθηλεζίαο 

 Υσξίζηε ηελ νκάδα ζε κηθξόηεξεο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε. Γώζηε ζε 

θάζε νκάδα έλα ζέκα π.ρ. κπάλην, ππλνδσκάηην, γπκλαζηήξην, απηνθίλεην, 

θηι. 

 Πείηε ζε θάζε νκάδα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζθελή όπνπ πξέπεη λα είλαη ηα 

δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ ζέκαηνο, π.ρ. Μπάλην: ε κπαληέξα, ν ληπηήξαο, ε 

ηνπαιέηα, ν θαζξέθηεο, ε βνύξηζα ηεο ηνπαιέηαο, ην ζαπνύλη θηι. Καιέζηε 

ηνπο λα ην ππνδεζνύλ κπξνζηά ζηελ κεγάιε νκάδα. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Γιππηά (25 ιεπηά) 

Αλαπηύζζνληαο από ηελ πξνεγνύκελε δξαζηεξηόηεηα, ε αθόινπζε εηζάγεη ηελ νκάδα 

ζην ζηνηρείν ηνπ Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο πνπ είλαη ηα γιππηά. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο 

επηθεληξώλνπλ ζηε ζπλεξγαζία, ηελ ελεκεξόηεηα θαη ηελ ελζπλαηζζεκαηηθή απόθξηζε. 

Καη πάιη, ν ππνβνεζεηήο πξέπεη λα επηηξέςεη κηα κηθξή ζπδήηεζε ύζηεξα από θάζε 

δξαζηεξηόηεηα γηα λα αλαγλσξίζεη δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαη πσο ζπλδένληαη κε 

θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Α. Παγσκέλα Γιππηά 
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 Καζήζηε ηελ νκάδα ζε θύθιν. Έλα άηνκν πξνρσξεί ζην θέληξν, ιακβάλεη κηα 

ζηάζεη θαη παγώλεη ζηε ζέζε ηνπ. Με ηε ζεηξά, θάζε δεύηεξν άηνκν, έλαο 

έλαο, ελώλεηαη κε ην γιππηό θαη ηα άηνκα πνπ δελ ελώλνληαη κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ θάηη πάλσ ζην γιππηό. 

 Εεηείηαη από ην γιππηό λα θηλεζεί γηα έλα δεπηεξόιεπην θαη κεηά λα 

μαλαπαγώζεη. 

 Ζ νκάδα πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ γιππηνύ δεηείηαη λα πεξπαηήζεη ηξηγύξσ 

ηνπ θαη λα αξρίζεη λα ιέεη κηα ηζηνξία γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην γιππηό. 

 Κάζε άηνκν κέζα ζην γιππηό θαιείηαη λα θάλεη κηα δήισζε ζρεηηθά κε ην ηη 

λνκίδνπλ όηη θάλνπλ. 

 Σν γιππηό αθνινύζσο δηαιύεηαη. 

Β. Κηλνύκελα Γιππηά 

 Υσξίζηε ηελ νκάδα ζε δύν ή ηξείο κηθξόηεξεο νκάδεο. Κάζε νκάδα πξέπεη λα 

πάεη καθξπά θαη λα ζρεδηάζεη έλα θηλνύκελν γιππηό. Σν γιππηό κπνξεί λα 

είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε επέιηθηε κεραλή ή απιά έλα γιππηό κε θηλνύκελα 

ζεκεία – είλαη αλνηθηό ζηελ εξκελεία. Γώζηε ζηηο νκάδεο πεξίπνπ δεθαπέληε 

κε είθνζη ιεπηά. 

 Οη νκάδεο πξέπεη ύζηεξα λα παξνπζηάζνπλ ζηε ζεηξά γηα ηνπο ππόινηπνπο. 

Κάζε άηνκν πξέπεη λα ελσζεί ζην γιππηό έλαο έλαο θαη λα παγώζεη. 

 ηαλ όια ηα κέιε έρνπλ ελσζεί κε ην γιππηό, ην γιππηό αξρίδεη λα θηλείηαη. Ο 

ήρνο είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη. Μεηά από κεξηθέο ζηηγκέο, ην γιππηό παγώλεη 

θαη πάιη. 

 Σν θνηλό κεηά έρεη κηα επθαηξία λα καληέςεη ην όλνκα ή ην ζθνπό ηεο κεραλήο, 

ή λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζηνξία γηα ην ηη αληηπξνζσπεύεη ην γιππηό. 

 Όζηεξα, θάζε ζπκκεηέρνληαο θάλεη κηα δήισζε γηα ην πώο έλνησζε θαη 

ππνθιίλεηαη. Δπηηξέςηε ζηελ θάζε νκάδα ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη. 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Απηνζρεδηαζκόο κε κνπζηθά όξγαλα (30 ιεπηά) 

Ζ αθόινπζε δξαζηεξηόηεηα εηζάγεη ήρν ζηε δεκηνπξγία ελόο δξακαηηθνύ θνκκαηηνύ. Οη 

καζεηέο εξγάδνληαη μαλά αηνκηθά αιιά κε ελεκεξόηεηα ηεο κεγάιεο νκάδαο 

ελζαξξύλνληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ ελζπλαηζζεκαηηθή αθνή θαη 

ηε ζπλεξγαζία. 
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 Σνπνζεηήζηε ηα όξγαλα ζε έλα καη ζην θέληξν ηνπ ρώξνπ. (Απηά κπνξεί λα 

είλαη ζπηηηθά ζέηθεξ, μύιηλα ηνπβιάθηα, ηακπνπξίλα, θακπάλεο, ζθπξίρηξεο, 

θηι). 

 Εεηείζηε από ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα όξγαλν θαη λα θαζήζνπλ ζε 

θύθιν γύξσ από ην καη. 

 Δλζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην όξγαλν ηνπο γηα λα 

αλαθαιύςνπλ ηη κπνξνύλ λα θάλνπλ κε απηό. Με ηε ζεηξά, θάζε άηνκν θάλεη 

έλαλ ήρν κε ην όξγαλν ηνπ. 

 Εεηήζηε από ηελ νκάδα λα μεθηλήζεη λα παίδεη ηα όξγαλα, μεθηλώληαο όπνηε 

αηζζάλνληαη έκπλεπζε θαη ζηακαηώληαο όηαλ αηζζάλνληαη όηη είλαη ζσζηό. 

Πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ην ηη θάλνπλ νη άιινη άλζξσπνη θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο άιινπο. Πξνζπαζήζηε απηή ηελ 

άζθεζε κεξηθέο θνξέο κέρξηο όηνπ νη άλζξσπνη λα μεθηλήζνπλ λα 

ζπγρξνλίδνληαη θπζηθά. 

 Δηζάγεηε κηα ηζηνξία, ζθελή ή ζέκα, π.ρ. έλαο πεξίπαηνο ζην δάζνο, 

πεξηκέλνληαο θάπνηνλ ζηελ θαθεηέξηα, έλαο εθηάιηεο, θηι. Ζ νκάδα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλεί, ηόζν ηελ αηκόζθαηξα όζν θαη ην ηη ζπκβαίλεη, κε 

ηνλ ήρν ησλ νξγάλσλ ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο. Εεηήζηε από ηελ νκάδα λα 

είλαη επαίζζεηνη αλαθνξηθά κε ην πόηε ην θνκκάηη έξρεηαη ζην ηέινο ηνπ. 

Κιείζηκν (15 ιεπηά) 

ρεκαηίζηε έλαλ θαζηζηό θύθιν κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο. Τπνβνεζήζηε 

κηα αλνηθηή ζπδήηεζε γηα ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζεζαλ από ηελ θάζε δξαζηεξηόηεηα, 

ζπλδένληαο ηηο κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο. Κιείζηε ηελ ελόηεηα δεηώληαο από θάζε 

ζπκκεηέρνληα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ιέμε, ζηάζε, ήρν ή θαη ηα ηξία γηα λα εθθξάζεη πσο 

έλνησζε γηα ηελ ελόηεηα. 

 

Πεγή Γξακαηνπξγίαο 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΘΔΑΣΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΠΑΡΑΣΑΖ 

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 150 ιεπηά 
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Μεζνδνινγία 

ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο, νη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ αηνκηθά θαη επίζεο σο κέξνο 

ηεο νκάδαο γηα λα ελζαξξύλνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζηελ απηό-ελεκεξόηεηα, 

ηελ ελζπλαηζζεκαηηθή αθνή, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, θαληαζία, απηό-πεπνίζεζε, 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Ο ππνβνεζεηήο πξέπεη λα βεβαηώζεη όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζεβαζκό ν έλαο πξνο ηνλ άιιν ζε όιεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο 

θαη δξαζηεξηόηεηεο. Ζ ελόηεηα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή κηαο 

παξάζηαζεο Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο. ην ηέινο θάζε δξαζηεξηόηεηαο, ν ππνβνεζεηήο 

πξέπεη λα ζπδεηήζεη ελ ζπληνκία κε ηελ νκάδα ζρεηηθά κε ην πώο αηζζάλζεθαλ γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα, πνηεο δεμηόηεηεο έρνπλ απνθηήζεη θαη πσο ζπλδένπλ ηε κάζεζε κε ηηο 

θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

Δηζαγσγηθά (10 ιεπηα) 

Ο ππνβνεζεηήο πεξηγξάθεη κηα παξάζηαζε Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο θαη εηζάγεη ηνπο 

θύξηνπο ξόινπο: ηνλ Αθεγεηή ή MC, ηελ νκάδα ησλ ηξηώλ θσλώλ, ηνπο ηξείο 

νξγαλνπαίρηεο, θαη ηνπο παίρηεο ηεο Ηζηνξίαο. 

Άζθεζε Πξνζέξκαλζεο «Σξνπηθό Γάζνο» (20 ιεπηά) 

 ρεκαηίζηε ηελ νκάδα ζε θύθιν. 

 Δπηιέμηε έλαλ αξρεγό. Ο αξρεγόο μεθηλά λα ρηππά ηα δάρηπια ηνπ θαη έλαο 

πξνο έλαλ, νη ζπκκεηέρνληεο αθνινπζνύλ κε ηνλ ίδην ξπζκό μεθηλώληαο ν έλαο 

κεηά από ηνλ επόκελν ζηα δεμηά. Απηή είλαη ε αξρή ηεο ηξνπηθήο βξνρήο. 

 ηαλ έξζεη μαλά ε ζεηξά ηνπ αξρεγνύ, απηόο ή απηή ζηακαηά λα ρηππά ηα 

δάθηπια ελώ ε ππόινηπε νκάδα ζπλερίδεη θαη αξρίδεη λα θάλεη έλαλ ήρν 

«κπν», έλα ρηππεηό ήρν κε ηα ρείιε ηνπ/ηεο. Ξαλά θάζε άηνκν, κε ηε ζεηξά, 

αθνινπζεί κε ηνλ ίδην ήρν. Απηό είλαη ε βξνρή πνπ δπλακώλεη. 

 ηαλ μαλαέξζεη ε ζεηξά ηνπ, ν αξρεγόο ζηακαηά ηνλ ήςν απηό θαη αξρίδεη λα 

ρηππά ηα ρέξηα ηνπ ζηα γόλαηα έλα ρέξη κεηά ην άιιν. Οη ππόινηπνη, κε ηε 

ζεηξά αθνινπζνύλ, δπλακώλνληαο ην εθέ ηεο θαηαηγίδαο. 

 ηαλ έξζεη μαλά ε ζεηξά ηνπ αξρεγνύ, απηόο/ε ζηακαηά λα ρηππά ηα ρέξηαζηα 

γόλαηα θαη αξρίδεη λα ρηππά ηα πόδηα ηνπ/ηεο. Έλαο πξνο έλαλ ζηακαηνύλ λα 

ρηππνύλ ηα ρέξηα θαη αξρίδνπλ λα ρηππνύλ ηα πόδηα ηνπο. Ζ θαηαηγίδα ηώξα 

είλαη ζην απώγεην ηεο. 
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 Ο αξρεγόο ηώξα ζηακαηά λα ρηππά ηα πόδηα ηνπ/ηεο θαη μαλαξρίδεη λα ρηππά 

ηα ρέξηα ζηα γόλαηα. Οη ππόινηπνη αθνινπζνύλ.  

 Όζηεξα αληηζηξέθεη ηηο πξάμεηο ηνπ κία πξνο κία κέρξη λα μαλαξρίζεη λα 

ρηππά ηα δάρηπια. 

 ηαλ μαλαέξζεη ε ζεηξά ηνπ ζηακαηά θαη παξακέλεη ήζπρνο/ε. 

 Έλαο πξνο έλαλ, κε ηε ζεηξά αθνινπζνύλ. 

 Ζ ηξνπηθή θαηαηγίδα ζηακαηά. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Αηζζήκαηα (30 ιεπηά) 

 Υσξίζηε ηελ νκάδα ζε κηθξόηεξεο νκάδεο ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ κειώλ. 

 Με εξεκία δώζηε ζε θάζε κηθξή νκάδα έλα αίζζεκα, π.ρ. θόβνο, ραξά, ζπκόο, 

έθπιεμε, θηι. 

 Όζηεξα από πέληε ιεπηά δώζηε ζε όιεο ηηο νκάδεο ηελ επθαηξία λα 

επηθνηλσλήζνπλ ην αίζζεκα πνπ ηνπο έρεη δνζεί κε έλαλ ήρν θαη κηα πξάμε 

πξνο ηελ κεγάιε νκάδα νη νπνία πξέπεη λα καληέςεη ην αίζζεκα. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Σξείο Φσλέο (30 ιεπηά) 

 Σξείο εζεινληέο ζηέθνληαη ζηε γξακκή θνηηάδνληαο πξνο ηελ νκάδα θαη 

επηθεληξώλνληαη ζε έλα ζεκείν κπξνζηά ηνπο. 

 Έλα ζέκα επηιέγεηαη θαη κε ηε ζεηξά, πξέπεη λα θάλνπλ έλα ήρν ή κηα 

ιέμε, ε νπνία πηζηεύνπλ όηη αλαπαξαζηά ην ζέκα, π.ρ. κνλαμηά, ζπκόο, 

κπέξδεκα, θηι. Πξέπεη λα παξακείλνπλ αθίλεηνη θαη επηθεληξσκέλνη ζην 

ζεκείν ηνπο. 

 Μεηά ζηακαηνύλ γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα, θαη μαλαξρίδνπλ καδί κε ην 

δηθό ηνπο μερσξηζηό ήρν ή ιέμε, ηξείο θνξέο. 

 Αθνινύζσο κεηά ηελ άζθεζε απηή μαλαξρίδνπλ, απηή ηε θνξά πιέθνληαο ηνλ 

ήρν ή ηε ιέμε ηνπο κεηαμύ ησλ άιισλ ήρσλ ή ιέμεσλ, πςώλνληαο θαη 

ρακειώλνληαο ηνλ ηόλν, δηαηζζεηηθά ελώλνληαο θαη μερσξίδνληαο κέρξη λα 

λνηώζνπλ όηη ππάξρεη έλα θπζηθό ηέινο.  

Γξαζηεξηόηεηα 3: Παξάζηαζε Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο (45 ιεπηά) 

ε έλα θνκκάηη αλαπαξαγσγηθνύ ζεάηξνπ, ππάξρεη ν Αθεγεηήο ή MC, ε νκάδα ησλ 

Σξηώλ Φσλώλ, νη Σξείο Οξγαλνπαίρηεο, θαη νη παίρηεο ηεο Ηζηνξίαο. Μπνξεί λα ζπκβάιεη 
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ζηε δεκηνπξγία ελόο αηκνζθαηξηθνύ εθέ εάλ όινη νη παίρηεο είλαη ληπκέλνη ζηα καύξα. 

Παξέρεηε πνηθηιία από αληηθείκελα, θνπηηά, θνκκάηηα πιηθνύ γηα ηνπο παίρηεο θαη όξγαλα 

γηα ηνπο νξγαλνπαίρηεο. Ζ όιε εκπεηξία ηνπ Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο εμαξηάηαη από ηηο 

δεμηόηεηεο αθνήο, ηελ ελεκεξόηεηα, ην ζπγρξνληζκό θαη ηε θαληαζία ηνπ θάζε παίρηε. 

Ειςαγωγικά 

 ια ηα κέξε ηνπ ζεάηξνπ ζπζηήλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο βεκαηίδνληαο κπξνζηά 

κε ηε ζεηξά, ιέγνληαο ην όλνκα ηνπο θαη θάλνληαο κηα δήισζε ελώ 

δεκηνπξγνύλ έλα παγσκέλν άγαικα, π.ρ. «Σν όλνκα κνπ είλαη Μαίξε θαη είκαη 

ραξνύκελε πνπ είκαη εδώ.» Κάζε κέινο παξακέλεη παγσκέλν ζην άγαικα 

ηνπο ελώ ν επόκελνο παίρηεο ζπζηήλεη ην όλνκα ηνπ θαη ελώλεηαη κε ην 

άγαικα ηνπ πξνεγνύκελνπ παίρηε. 

 ηαλ όινη νη παίρηεο έρνπλ ελσζεί ζε έλα παγσκέλν άγαικα, θηλνύληαη 

ζπγρξόλσο γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη κεηά μαλαπαγώλνπλ. 

 Όζηεξα από κεξηθά δεπηεξόιεπηα, ηα κέιε ηνπ ζεάηξνπ ζηέθνληαη επζεία θαη 

ππνθιίλνληαη καδί. 

Ιςτορία 

 Έλα κέινο ηνπ θνηλνύ (ν Λέγσλ) ΄θαιείηαη λα έξζεη θαη λα θαζήζεη κε ηνλ 

Αθεγεηή θαη λα κνηξαζηεί κηα ηζηνξία. Ο Αθεγεηήο κεηά επαλαιακβάλεη ηελ 

ηζηνξία θαη ειέγρεη κε ην άηνκν θαηά πόζνλ ην έρεη θαηαιάβεη ζσζηά. Όζηεξα 

θαιεί ηνπο παίρηεο λα αλαπαξάμνπλ ηελ ηζηνξία. 

 Υξεζηκνπνηώληαο αληηθείκελα, πιηθό θηι. νη Παίρηεο ιακβάλνπλ ηελ ζεηξά 

ηνπο από ηνλ πξνεγνύκελν ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο ηζηνξίαο. Απηό γίλεηαη 

απζόξκεηα. Ζ νκάδα Μνπζηθήο κπνξεί λα μεθηλήζεη λα δεκηνπξγεί ηελ 

αηκόζθαηξα, ή κπνξεί λα πεξηκέλνπλ γηα ηε ζσζηή δξακαηηθή ζηηγκή γηα λα 

μεθηλήζνπλ. Ζ ρνξσδία ησλ Σξηώλ Φσλώλ θάλνπλ ην ίδην, είηε κε ιέμεηο είηε 

κε ήρνπο, μαλαιακβάλνληαο ηελ ζεηξά ηνπο ν έλαο κεηά ηνλ άιιν. Σν πιηθό 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη θύκαηα θηι ή γηα λα 

απεηθνλίζεη θαηαζηάζεηο, πρ. Μαύξν ή κώβ γηα ζιίςε ή ζάλαην, πνξηνθαιί γηα 

ηνλ Ήιην ή ηηο ειηόινπζηεο δηαθνπέο, θηι. Δίλαη απνιύησο αλνηρηό ζηε 

θαληαζία ηνπ θάζε Παίρηε. 

 Μεηά από ηελ παξάζηαζε, ν Αθεγεηήο ξσηά ηνλ Λέγσλ θαηά πόζνλ ε νκάδα 

έρεη πηάζεη ηελ ηζηνξία ζσζηά. Δάλ είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ παξάζηαζε, 
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ν Λέγσλ κπνξεί λα μεθαζαξίζεη ηα θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο, ηα νπνία κπνξνύλ 

κεηά λα επαλαπαξνπζηαζηνύλ. 

Συμπέραςμα 

Μεηά ηελ παξάζηαζε, θάζε κέινο ηνπ ζεάηξνπ θαιείηαη λα βεκαηίζεη κπξνζηά μαλά θαη 

λα θάλεη κηα δήισζε θαη έλα γιππηό γηα ηελ παξάζηαζε θαηαιήγσληαο ζε έλα αθόκα 

παγσκέλν άγαικα. Όζηεξα ην ίδην ηειεηνπξγηθό όπσο ζηελ εηζαγσγή γίλεηαη θαη ηειηθά ν 

ζίαζνο ππνθιίλεηαη. 

Κιείζηκν (15 ιεπηά) 

Μαδέςηε ηελ νκάδα ζε έλαλ θύθιν θαη επηηξέςηε ζε θάζε κέινο κηα επθαηξία λα ζρνιηάζεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο Θεάηξνπ Αλαπαξαγσγήο θαη ηελ παξάζηαζε θαη 

λα αλαθέξνπλ κηα λέα δεμηόηεηα ή θνκκάηη γλώζεσο πνπ έρνπλ απνθηήζεη από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ελόηεηα. Ο ππνβνεζεηήο κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ζπλδέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

παξάζηαζε πίζσ ζηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο. 
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Γ. ΠΖΓΔ ΜΟΤΗΚΖ 

θαηξηθή Άπνςε 

Ζ κνπζηθή είλαη έλα δπλαηό εξγαιείν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ππεξβαίλεη πνιινύο 

θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζκηθνύο θξαγκνύο, ελώλνληαο ηνπο αλζξώπνπο θαη παξέρνληαο 

έλα θνηλό έδαθνο πάλσ ζην νπνίν κπνξνύλ λα ρηηζηνύλ ζρέζεηο θαη λα πξνσζεζεί ε 

κάζεζε. Ζ έξεπλα δείρλεη όηη ε κνπζηθή έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ θαη ησλ λεαξώλ ελειίθσλ όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

απαζρνινύληαη κε δηαζθεδαζηηθό, δξαζηήξην θαη ππνζηεξηδόκελν ηξόπν. Μηα επράξηζηε 

καζεζηαθή εκπεηξία είλαη απηή πνπ παξέρεη πξνθιήζεηο πνπ είλαη βαηέο ζε έλα 

πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη «επαξθώο επέιηθην γηα λα ππνβνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο απηό-έθθξαζεο.»
9

 Ο ζθνπόο απηώλ ησλ πεγώλ είλαη λα 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο κηα ελεκεξόηεηα θαη εθηίκεζε ηεο κνπζηθήο θαη πξαθηηθή 

εμάζθεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξνπζίαζε κνπζηθήο κέζσ δηαζθεδαζηηθώλ θαη 

δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζε απηέο ηηο πεγέο απαηηνύλ 

αλνξζόδνμε θσλεηηθή έθθξαζε. 

Ο ππνβνεζεηήο κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηελ ζπκκεηνρή δείρλνληαο ην παξάδεηγκα ν ίδηνο. 

εκείσζε: Απηό ην πεξηερόκελν έρεη αλαπηπρζεί γηα ππνβνεζεηέο πνπ δελ έρνπλ 

απαξαίηεηα κνπζηθό ππόβαζξν, αιιά είλαη έλα πιενλέθηεκα λα παίδεη όξγαλν είηε ν 

ππνβνεζεηήο είηε κεξηθνί από ηνπο καζεηέο. 

Πεγέο Μνπζηθήο 1 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΟΤΗΚΖ 

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 90 ιεπηά 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα – Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

Μέζα από απηή ηελ ελόηεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε πνηθηιία κνπζηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο αθόινπζεο θύξηεο ηθαλόηεηεο. 

                                                

9
“The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of children 

and young people”,, Susan Hallam, Institute of Education, University of London   
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Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα και Επικοινωνία ςε ξένεσ γλώςςεσ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα αζρνιεζνύλ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αθξόαζε θαη 

ζπδήηεζε γηα ζέκαηα θαη είδε ηξαγνπδηώλ ζε ηνπηθέο θαη μέλεο γιώζζεο. 

Ψηφιακέσ ικανότητεσ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα βειηηώζνπλ ηηο ςεθηαθέο ηνπο ηθαλόηεηεο κέζα από ηε ρξήζε 

ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ γηα λα βξνύλ θαη λα παίμνπλ κνπζηθή θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα 

εθαξκνγή κεηξνλόκνπ γηα λα κάζνπλ γηα ην ξπζκό. 

Κοινωνικέσ και πολιτικέσ ικανότητεσ 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ επίδξαζε ησλ κνπζηθώλ ζηελ 

θνηλσλία κέζσ ηεο εμέηαζεο θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ζεκάησλ ζηε κνπζηθή. 

Αίςθηςη πρωτοβουλίασ και επιχειρηματικότητασ  

Ζ ηθαλόηεηα ηεο πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζα βειηησζεί κέζσ ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

Πολιτιςτική ενημερότητα και έκφραςη 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ελζαξξπλζνύλ λα εμεηάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηερλνηξνπίεο θαη 

ζέκαηα κνπζηθήο από δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

Τιηθά / Αλαγθαίεο Πεγέο 

 Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο, ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο γηα λα παίμνπλ 

ηα θνκκάηηα κνπζηθήο. 

 Μηα εθαξκνγή κεηξνλόκνπ, ε νπνία κπνξεί λα θνξησζεί ζην smartphone, 

είλαη ρξήζηκε γηα λα επηδείμεη ην ξπζκό θαη λα ζπκβάιεη ζηελ ςεθηαθή 

ηθαλόηεηα. 

 ρεηηθά ηξαγνύδηα θαη κνπζηθά βίληεν κπνξνύλ λα βξεζνύλ πξηλ από ηελ 

ελόηεηα θαη λα ζηαινύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ κνπζηθή επηινγή πξέπεη λα 

επηθεληξώλεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή ελεκεξόηεηα θαη έθθξαζε θαη ζηηο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο. 

 Ζ ρξήζε ελόο έμππλνπ πίλαθα ζπζηήλεηαη γηα λα εκπινπηίζεη ηελ έθζεζε ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ςεθηαθήο ηθαλόηεηαο, όκσο έλαο καπξνπίλαθαο αξθεί. 

 Οη επηινγέο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ πξέπεη λα γίλνπλ δηαζέζηκεο από 

δηαδηθηπαθέο πεγέο εθηόο εάλ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ηε κνπζηθή νη ίδηνη. 
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Μεζνδνινγία 

πσο ππνδεηθλύεηαη από ηελ έξεπλα, ν ππνβνεζεηήο απηήο ηεο πεγήο πξέπεη λα 

ζηνρεύεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ραιαξό θαη δηαζθεδαζηηθό πεξηβάιινλ, όπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη άλεηα λα κνηξάδνληαη ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ελόηεηαο. Ζ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ θαη 

έλα πεξηβάιινλ επνηθνδνκεηηθό ζηελ αθνή είλαη επίζεο απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή 

παξάδνζε απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία 

επίζεο απεπζύλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ. Με δεδνκέλα ηε ρξνληθή 

δέζκεπζε ηεο ελόηεηαο θαη ην απεξηόξηζην εύξνο ηεο κνπζηθήο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη 

λα θαηεπζπλζνύλ πξνο κνπζηθά εξγαιεία θαη πεγέο ηα νπνία λα ελεκεξώλνπλ πεξαηηέξσ 

ηε κάζεζε ηνπο παξά λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ελδειερνύο δηδαρήο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

κνπζηθήο. Απηή ε πξνζέγγηζε απηό-θαηεύζπλζεο ζπλδέεηαη κε ηελ θύξηα ηθαλόηεηα 

«Μαζαίλσ λα καζαίλσ». 

Δηζαγσγηθά (15 ιεπηά) 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ελζαξξύλεηαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή από ηελ αξρή, δεδνκέλνπ όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζνύλ κε ηελ έθθξαζε πξνζσπηθώλ απόςεσλ 

θαζώο θαη θπζηθώλ θαη θσλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηή είλαη κηα επθαηξία λα εηζαρζεί 

ην κνπζηθό ζέκα θαη λα εηζαρζεί ε ζεκαηηθή ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο ηαρύηεηαο. Μηα 

δξαζηεξηόηεηα παγνζξαύζηεο όπσο ε αθόινπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Γξαζηεξηόηεηα Παγνζξαύζηεο «Ο ρνξόο ηνπ Ρπζκνύ» (20 ιεπηά) 

 ηαζείηε ζε θύθιν. Πείηε ζε όινπο λα μεθηλήζνπλ λα πεξπαηνύλ αξγά πξνο 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, μεθηλώληαο κε ην ίδην πόδη κπξνζηά. Μεηξνύλ κέρξη ην 

ηέζζεξα, ιέγσληαο δπλαηά – «Έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα». 

 ηα πξώηα ηέζζεξα βήκαηα, ην πξώην βήκα ηνλίδεηαη θαζώο όινη ρηππνύλ 

δπλαηά ην πάησκα ή ρεηξνθξνηνύλ θαζώο ιέλε «Έλα». ηα δεύηεξα ηέζζεξα 

βήκαηα ηνλίδεηαη ην δεύηεξν βήκα θαη νύησ θαζ‟ εμήο όπσο ζην παξάδεηγκα: 

Έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα. 

Έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα. 

Έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα. 
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Έλα, δύν, ηξία, ηέζζεξα. 

 Κάληε ην ρνξό πην δύζθνιν επηηαρύλνληαο ην βεκαηηζκό κεηά από θάζε γύξν. 

 Αθνινύζσο, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα θαζήζνπλ ζε θύθιν θαη λα 

ζπζηήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, κνηξαδόκελνη ελ ζπληνκία ηα κνπζηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαδείγκαηα ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηνπο από εθαξκνγέο όπσο είλαη ην YouTube ή ην Spotify. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ επίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ζηε δηάζεζε (20 ιεπηά) 

Οη λεαξνί άλζξσπνη πξέπεη ηώξα λα ζπζηεζνύλ ζηελ ηαρύηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ζηνπο 

δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο αλα ηνλ θόζκν. Παξαδείγκαηα κνπζηθήο ηνπ θόζκνπ όπσο ε 

Λαηηληθή Ακεξηθή, ε Αθξηθή, ε Ηλδηθή θαη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο ρώξαο ηεο νκάδαο 

κπνξεί λα αθνπζηεί, θαη κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ θαη λα ζεκεησζνύλ νη δηαθνξεηηθνί 

ξπζκνί θαη ήρνη. 

Ο ππνβνεζεηήο κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηε δηάζεζε. 

Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε κνπζηθή επηδξά ζε βαζύ επίπεδν κέζα ζηνλ 

εγθέθαιν, δηεγείξνληαο ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ 

θαζώο θαη εθείλεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα αηζζήκαηα. Ζ έξεπλα
10

 έρεη αλαγλσξίζεη 

αηζζήκαηα θαη δηαζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο ξπζκνύ. Ζ πην 

ραιαξσηηθή ηαρύηεηα ξπζκνύ, όπσο έρεη αλαθαιπθζεί, είλαη 60 ρηύπνη αλα ιεπηό (ΥΑΛ). 

Σα θύκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ν ξπζκόο ηεο θαξδηάο ζπγρξνλίδνληαη κε έλαλ ζπλερόκελν 

ξπζκό 6ΥΑΛ: απηή ε ζπρλόηεηα έρεη βξεζεί λα είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ 

απαιιαγή από ην άγρνο παξά ην καζάδ. Χο θαλόλαο, νη ηαρύηεηεο ξπζκνύ πνπ είλαη πην 

ζηγαλέο από 60ΥΑΛ πξνσζνύλ αηζζήκαηα όπσο ε έληαζε ή ε απόγλσζε ελώ ηαρύηεηεο 

ξπζκνύ πέξαλ ησλ 60ΥΑΛ είλαη δηεγεξηηθέο. Ζ κνπζηθή soul θαλνληθά παίδεηαη γύξσ 

ζηνπο 75 – 90 ΥΑΛ. Ζ κνπζηθή House παίδεηαη κεηαμύ 120 – 128 ΥΑΛ θαη ε Trance έρεη 

εύξνο κεηαμύ 150 – 180 ΥΑΛ. 

                                                

10
 “How music affects us and promotes health”, emedexpert.com/tips/music.shtml, 

accessed 16/08/16 
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Ο ππνβνεζεηήο κπνξεί ηώξα λα αλαπνιήζεη ηελ δξαζηεξηόηεηα «Ο ρνξόο ηνπ Ρπζκνύ» 

θαη λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκεζνύλ πσο ε αιιαγή ζηελ ηαρύηεηα ηνπ 

ξπζκνύ ηνπο έθαλε λα αηζζαλζνύλ. Παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ ξπζκνύ 

κπνξνύλ λα παηρηνύλ θαη κηα ζπδήηεζε κπνξεί λα ππνβνεζεζεί γύξσ από ηηο δηαζέζεηο 

θαη ηα αηζζήκαηα πνπ πξνσζνύλ νη δηάθνξεο ηαρύηεηεο ξπζκνύ. Ζ εθαξκνγή 

κεηξνλόκνπ κπνξεί λα κεηξά ηελ ηαρύηεηα ηνπ ξπζκνύ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Ζ Μνπζηθή σο πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θσλή (20 
ιεπηά) 

Σν δήηεκα ηνπ ζέκαηνο ηνπ ηξαγνπδηνύ κπνξεί ηώξα λα εηζαρζεί αθνύγσληαο θαη 

ζπδεηώληαο κεξηθά από ηα θύξηα κελύκαηα πνπ εθθξάδνληαη κέζα από πνηθηιία 

δηαθνξεηηθώλ ηξαγνπδηώλ. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηθαλόηεηεο ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή ελεκεξόηεηα. Οη 

ςεθηαθέο ηθαλόηεηεο επίζεο πεξηιακβάλνληαη κέζα ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα. 

Παξαδείγκαηα κνπζηθήο (επηιεγκέλα από ηνλ ππνβνεζεηή πξίλ ηελ ελόηεηα) κπνξνύλ λα 

παηρζνύλ γηα ηελ νκάδα θαη κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: 

1. Σξαγνύδηα ζηε κεηξηθή γιώζζα 

2. Σξαγνύδηα ζε μέλε γιώζζα 

3. Σξαγνύδηα Γηακαξηπξίαο 

4. Σξαγνύδηα από δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο θηι. 

Αθνινύζσο, ν ππνβνεζεηήο κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηελ νκάδα λα ηξαγνπδήζεη ην 

ηξαγνύδη ηνπ Michael Jackson «Man in the Mirror», έλα ηξαγνύδη ην νπνίν θνηηάδεη ηελ 

θνηλσληθή αδηθία, ή ην παγθσζκίσο γλσζηό ηξαγνύδη ελαληίσλ ηνπ πνιέκνπ «Imagine» 

ηνπ John Lennon. Δάλ θαλείο δελ κπνξεί λα παίμεη απηά ζε θάπνην όξγαλν, νη αθόινπζεο 

εθηειέζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζσ ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ θαη εθηππώζεηο 

ησλ ζηίρσλ κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

https://youtu.be/2O-mu2AhWQM 

https://www.youtube.com/watch?v=f2bcREkpE0I 

Αθνύ έρνπλ ηξαγνπδήζεη έλα από ηα ηξαγνύδηα, κηα ζπδήηεζε κπνξεί λα ππνβνεζεζεί 

ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαγνπδηνύ πνπ ην θάλνπλ ηόζν επηηπρεκέλν. Ζ ηαρύηεηα ηνπ 

ξπζκνύ, ην ζέκα θαη νη ζηίρνη κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζηε ζπδήηεζε. 

https://youtu.be/2O-mu2AhWQM
https://www.youtube.com/watch?v=f2bcREkpE0I
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Πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα έθθξαζεο ηδεώλ κέζσ ηεο κνπζηθήο κπνξνύλ λα παηρζνύλ 

θαη λα ζπδεηεζνύλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ή λα επηιερζνύλ από ηνλ 

ππνβνεζεηή γηα λα δηαθαλεί ν αληίθηππνο ηεο κνπζηθήο ζηελ πνιηηηθή, ηνλ πνιηηηζκό θαη 

ηελ θνηλσλία θαη αληηζηξόθσο. Σα αθόινπζα είλαη παξαδείγκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

εηζαρζνύλ ζηελ ζπδήηεζε. 

Rock and Roll 

Δπηιέμηε ηξαγνύδηα πνπ εθπξνζσπνύλ κηα έθθξαζε εμέγεξζεο κεηαπνιεκηθνύ 

θηιειεπζεξηζκνύ. Παξαδείγκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο Buddy Holly, Chuck 

Berry θαη ηνλ Elvis Presley θνθ. 

Rhythm and blues (R 'n' B) 

Απηή ε κνξθή κνπζηθήο ζπλδέεηαη κε ηξαγνύδηα δηακαξηπξίαο από κνπζηθνύο όπσο ηε  

Nina Simone, ηνλ Sam Cooke θαη ηνλ Curtis Mayfield νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην θίλεκα 

ηεο Μάπξεο Γύλακεο ησλ δεθαεηηώλ 1960 θαη 1970. Απηνί θαη πεξηζζόηεξνη θαιιηηέρλεο 

ρξεζηκνπνηήζαλ ηε Rhythm „n‟ Blues γηα λα ελδπλακώζνπλ ηελ θνηλόηεηα ησλ καύξσλ λα 

αλαιάβεη ηελ ππεπζπλόηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο. Απηά κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ην 

κάζεκα γηα ηελ ηαρύηεηα ηνπ ξπζκνύ. Πνιιά από απηά ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

θνκκάηηα είλαη θαιά παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκαηηθώλ ηαρπηήησλ ξπζκνύ ζε εθαξκνγή. 

Τραγούδια πολιτικήσ διαμαρτυρίασ των 60’s και 70’s (Δημοτικά/ Reggae) 

Ζ κνπζηθή πνπ βγήθε κέζα από απηέο ηηο δεθαεηίεο αληαλαθινύζε απηό πνπ ζπλέβαηλε 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά εθείλε ηε δεθαεηία. Ο πόιεκνο ηνπ Βηεηλάκ θαη ην θίλεκα ησλ 

πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ ζηηο ΖΠΑ ελέπλεπζε κνπζηθνύο όπσο ηνλ Marvin Gaye, ηνλ Bob 

Marley, ηνλ Bob Dylan, ηνλ Joni Mitchel Crosby, ηνπο Still, Nash & Young λα γξάςνπλ 

θάπνηα από ηα δηαζεκόηεξα ηξαγνύδηα δηακαξηπξίαο θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή 

ελεκεξόηεηα. 

Punk  

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ε παλθ ξνθ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εκθαλίζηεθε κε ζπγθξνηήκαηα 

όπσο νη The Clash θαη νη The Sex Pistols, νη νπνίνη παξείραλ κηα θσλή γηα ηελ 

αγαλαθηηζκέλε λενιαία πνπ δηακαξηπξόηαλ γηα ηελ ηάμε πξαγκάησλ. 

The rap artists 
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Καιιηηέρλεο όπσο ν Eminem, ν Tupac Shakur, ν The Notorious B.I.G. θηι. εθπξνζσπνύλ 

ηελ έθθξαζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο ππνθνπιηνύξαο ησλ ζπκκνξηώλ κέζα από ηε 

κνπζηθή ηνπο. 

Κλαςςική 

Απηή ε κνξθή κνπζηθήο είλαη ζπρλόηεξα ζπλδεδεκέλε κε ζέκαηα ιεηηνπξγηθά θαη 

ζηξαηησηηθά. Γηα παξάδεηγκα ν Handel, ν Mozart, ν Vivaldi, ν Bach. 

Κιείζηκν (15 ιεπηά) 

Εεηείζηε από θάζε άηνκν ζηελ νκάδα λα αλαηξνθνδνηήζεη έλα θνκκάηη λέαο 

πιεξνθνξίαο πνπ έρεη κάζεη από ηελ ελόηεηα. Κιείζηε ηελ ελόηεηα κε ηελ αθόινπζε 

δξαζηεξηόηεηα: 

 ηαζείηε ζε θύθιν κε ηελ νκάδα. 

 Αξρήο γελνκέλεο κε ηνλ ππνβνεζεηή, θαζήζηε ρακειά κε ηα ρέξηα θνληά ζην 

έδαθνο. 

 Ξεθηλήζηε λα θάλεηε έλαλ απαιό, ρακειόηνλν ήρν, ν νπνίνο δπλακώλεη θαζώο ε 

νκάδα πςώλεη ην ζώκα θαη ηα ρέξηα ςειά πξνο ην ηαβάλη θαη απαιύλεη μαλά 

θαζώο πιεζηάδνπλ ην έδαθνο. Παίμηε κε δπλαηή θαη ζηγαλή θσλή, πεγαίλνληαο 

αξγά θαη γξήγνξα. 

 Σειεηώζηε κε έλα ςειό θαη δπλαηό ήρν κε ηα ρέξηα ςειά ζηνλ αέξα. 

Μνπζηθή Πεγή 2 

ΣΗΣΛΟ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΤΓΓΡΑΦΖ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ  

Γηαζέζηκνο Υξόλνο: 210 ιεπηά 

Απηή ε πεγή δνπιεύεη θαιύηεξα όηαλ εθηειείηε κεηά από ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Πεγή 1, Μνπζηθή Δθηίκεζε αιιά κπνξεί λα ππνβνεζεζεί σο 

απηνηειήο ελόηεηα. 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα – Κύξηεο Ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

Απηή ε πεγή επίζεο παξέρεη ζηνπο καζεηέο κε επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ αθόινπζσλ 

ηθαλνηήησλ: 
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Επικοινωνία ςτη μητρική γλώςςα  

Οη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηίρνπο γηα έλα ηξαγνύδη.  

Επικοινωνία ςε ξένη γλώςςα  

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα γξάςνπλ ζηίρνπο ζε γιώζζα δηαθνξεηηθή από ηε 

κεηξηθή ηνπο. 

Μαθηματική ικανότητα και βαςικέσ ικανότητεσ επιςτήμησ και τεχνολογίασ  

Απηέο νη δεμηόηεηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ξπζκώλ θαη ήρσλ. Οη καζεηέο 

κπνξνύλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο όξγαλα κε αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζπίηη αλ ρξεηαζηεί. 

Ψηφιακέσ Ικανότητεσ  

Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πεγήο, νη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα 

ερνγξαθήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ ην ηξαγνύδη. Γη‟ απηό ζα ρξεηαζηεί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη δηαζέζηκεο δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. 

Κοινωνικέσ και πολιτικέσ ικανότητεσ  

Απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα από ηελ αλάηππμε ελόο ζέκαηνο θαη ησλ ζηίρσλ ηνπ 

ηξαγνπδηνύ. 

Αίςθηςη πρωτοβουλίασ και επιχειρηματικότητασ  

Απηέο νη δεμηόηεηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελόο απζεληηθνύ ηξαγνπδηνύ. 

Πολιτιςτική ενημερότητα και έκφραςη 

Απηέο νη ηθαλόηεηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ξπζκνύ ηνπ 

ηξαγνπδηνύ. 

Τιηθά/ Αλαγθαίεο Πεγέο 

 Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηθαλόηεηα πξνβνιήο πνιπκέζσλ. 

 Δίλαη έλα πξνηέξεκα λα παίδεη ν ππνβνεζεηήο έλα κνπζηθό όξγαλν αιιά 

δελ απαηηείηαη. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ παίδνπλ έλα όξγαλν κπνξνύλ λα 

ελζαξξπλζνύλ λα ηα θέξνπλ καδί ηνπο ζηελ ελόηεηα. Πνηθηιία από όξγαλα 

όπσο ζέτθεξο, ηξηγσλάθηα, θνπηάιηα, θνπηηά, ζσιήλεο βξνρήο θ.α. 

κπνξνύλ λα βξίζθνληαη δηαζέζηκα ή αλ ν ρξόλνο ην επηηξέπεη, λα 
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δεκηνπξγεζνύλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηώληαο αληηθείκελα 

πνπ ήδε ππάξρνπλ. (Τπάξρνπλ πνιιέο δηαδηθηπαθέο πεγέο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγίαο νξγάλσλ, πξάγκα πνπ ζα 

εκπινύηηδε ηηο ηθαλόηεηεο ςεθηαθήο έξεπλαο, πξσηνβνπιίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο.) 

 πζηήλεηαη λα ππάξρεη έλαο έμππλνο πίλαθαο γηα λα εκπινπηίζεη ηελ 

έθζεζε ζε πεξηβάιινλ ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ, αιιά θαη ν καπξνπίλαθαο 

αξθεί. 

 Μηα ζπζθεπή ερνγξάθεζεηο – Ζιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο ή άιινπ είδνπο 

ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα παίμεη ηε κνπζηθή πίζσ ζηελ νκάδα άκεζα. 

ια ηα πην πάλσ πιηθά θαη πεγέο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Μεζνδνινγία 

Απηή είλαη κηα ελόηεηα βαζηζκέλε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο όπνπ νη καζεηέο ζα εμεηάζνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλάδνπλ ζηε δεκηνπξγία ελόο ηξαγνπδηνύ: ην ζέκα, νη ζηίρνη, ηα όξγαλα θαη 

ε παξάζηαζε. 

Αο επαλαιεθζεί όηη είλαη ζεκαληηθό νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπζηήλνληαη ζε απηή ηελ 

ελόηεηα λα ππνβνεζεζνύλ κε ηξόπν πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

δξαζηήξην θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. Απηή ε ελόηεηα κπνξεί επίζεο λα ππεξεηήζεη σο 

εξγαιείν γηα λα απαζρνιήζεη ηνπο λεαξνύο αλζξώπνπο ζε θύξηεο ηθαλόηεηεο όπσο ε 

επηθνηλσλία, ε πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή ελεκεξόηεηα θαη ε ςεθηαθή ηθαλόηεηα. Οη 

ζπδεηήζεηο θαη νη επηινγέο ζρεηηθά κε ην ζέκα, ηε γιώζζα θαη ηνπο ζηίρνπο, θαζώο θαη ηε 

ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ ερνγξάθεζε ηνπ ηειηθνύ θνκκαηηνύ, παξέρνπλ 

ηδεαηέο καζεζηαθέο επθαηξίεο ζε απηά ηα ζέκαηα.  

Δπηπξόζζεηα κε ηηο θύξηεο ηθαλόηεηεο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, απηή ε ελόηεηα ζα παξέρεη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα ελεκέξσζε γηα εξγαιεία θαη πεγέο ηα νπνία κπνξνύλ λα 

ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ από κόλνη ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο. Απηό 

ζα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα «Μαζαίλσ λα καζαίλσ» θαη Πξσηνβνπιία θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα. 
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πγγξαθή Σξαγνπδηώλ – Μέξνο 1 (120 ιεπηά)  

Δηζαγσγηθά (15 ιεπηά) 

Ο ππνβνεζεηήο παξνπζηάδεη ηνλ κε-ηππηθό θαη ζπκκεηνρηθό ηύπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εμεηαζηνύλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπληείλνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ελόο ηξαγνπδηνύ: ζέκα, ζηίρνη, όξγαλα θαη παξάζηαζε. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Ζ Μάρε ησλ Σξαγνπδηώλ (30 ιεπηά) 

Ζ νκαδηθή ζπγγξαθή ηξαγνπδηώλ απαηηεί από ηνπο καζεηέο λα είλαη δεκηνπξγηθνί, κε 

θαληαζία, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα είλαη επηθνηλσληαθνί. Δίλαη ζεκαληηθό λα ελζαξξπλζεί 

ε απηνπεπνίζεζε θαη ε ζπκκεηνρή από ηελ αξρή ηεο ελόηεηαο. Γηα λα γίλεη απηό, αξρίζηε 

ηε δηαδηθαζία κε ηελ αθόινπζε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ νκάδα θαη 

ζα εθπαηδεύζεη ηηο θσλεηηθέο ηνπο ρνξδέο. 

Καιέζηε ηελ νκάδα λα ρσξηζηεί ζε δύν νκάδεο θαη λα ζηαζνύλ αληηθξπζηά ζηηο δύν 

πιεπξέο ηεο αίζνπζαο. Απνθαζίζηε πνην ζα είλαη ην ζύλζεκα θαη θαηά πόζνλ ζα ην πνύλ 

ζηε κεηξηθή γιώζζα ή ζε θάπνηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα: 

«Δίκαζηε ραξνύκελνη, δπλαηνί θαη ειεύζεξνη 

Δίκαζηε ραξνύκελνη, δπλαηνί θαη ειεύζεξνη» 

Δζείο κπνξεί λα θαίλεζηε ιακπεξνί θαη λα έρεηε ηόλνπο ρξήκαηα 

Αιιά εκείο είκαζηε ραξνύκελνη, δπλαηνί θαη ειεύζεξνη» 

Ζ πξώηε νκάδα, κεηά από ζύληνκε ζπδήηεζε (ελόο ιεπηνύ ην πνιύ), αξρίδεη λα 

πξνρσξεί πξνο ηε δεύηεξε ιέγσληαο ην ζύλζεκα κε ην ζηπι θηλήζεσλ θαη θσλήο πνπ 

επηιέγνπλ. Να είζαζηε όζν πην εθθξαζηηθνί γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ήρν, αίζζεκα, ην 

ζώκα θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, κε ηξόπν όπσο νη παξαδνζηαθνί «Υάθα» ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο». Ζ άιιε νκάδα επηζηξέθνπλ ηελ πξόθιεζε, πξνζπαζώληαο λα μεπεξάζνπλ 

ηνπο πξώηνπο.  

πδεηήζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπληείλνπλ ζηε δεκηνπξγία ελόο ηξαγνπδηνύ: ζέκα, ζηίρνη, 

όξγαλα θαη παξάζηαζε (ζεκεηώζηε όηη ε αλζξώπηλε θσλή είλαη επίζεο έλα όξγαλν). 
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Δμεγήζηε όηη κέζα από ηα εξγαζηήξηα ε νκάδα πξέπεη λα απνθαζίζεη έλα ζέκα, λα 

ζπλζέζεη ζηίρνπο, λα γξάςεη κηα κεισδία γηα απηνύο ηνπο ζηίρνπο θαη λα παξνπζηάζεη κηα 

ηειηθή παξάζηαζε όπνπ όια απηά ζα ζπλδπαζηνύλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Πξνεηνηκαζία γηα ζπγγξαθή ηξαγνπδηνύ (30 ιεπηά) 

Θέμα 

Καιέζηε ηελ νκάδα λα επηιέμεη ζέκαηα πνπ έρνπλ έλα πνιηηηθό, θνηλσληθό ή πνιηηηζκηθό 

κήλπκα, ελζαξξύλνληαο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ πνιηηηθή 

ελεκεξόηεηα. Ζ κέζνδνο γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα είλαη λα καδεπηνύλ 

νη εηζεγήζεηο θάζε καζεηή θαη λα γξαθηνύλ ώζηε λα είλαη νξαηέο. Ίζσο ππάξρεη έλα 

δήηεκα ην νπνίν είλαη ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ νκάδα ή έλα πνπ έρεη ηνπηθή ή εζληθή 

ζρεηηθόηεηα. Σα άξζξα ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνύλ 

λα δηαβαζηνύλ ώζηε λα μεθηλήζνπλ ηε ζπδήηεζε θαη λα αλαδπζνύλ νη ηδέεο. 

Στίχοι 

Αθνύ ππάξρνπλ αξθεηέο επηινγέο, γξάςηε ηηο ζηνλ πίλαθα γηα λα ηηο βιέπνπλ όινη θαη 

ςεθίζηε έλα ζέκα. Δάλ ε νκάδα είλαη κεγάιε, κπνξεί λα ρσξηζηεί, θαη πεξηζζόηεξα 

ζέκαηα κπνξνύλ λα επηιερζνύλ. Ζ θάζε νκάδα ζα εξγαζηεί καδί γηα λα γξάςεη ζηίρνπο 

γηα έλα ηξαγνύδη κε ηξείο ζηξνθέο. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζα απεπζπλζεί ζηηο θύξηεο 

ηθαλόηεηεο ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε κεηξηθή γιώζζα θαη Δπηθνηλσλία ζε μέλε γιώζζα. Σν  

Google Translate© ή θάζε άιιε παξόκνηα εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

κεηαθξαζηνύλ νη ζηξνθέο ζηηο επηιερζείζεο γιώζζεο, ελζαξξύλνληαο έηζη ηηο ςεθηαθέο 

δεμηόηεηεο θαη ηελ επηθνηλσλία ζε μέλεο γιώζζεο. 

Γξαζηεξηόηεηα 3 ηίρνη εκπλεπζκέλνη από εηθόλεο (30 ιεπηά) 

Αλαδεηήζηε εηθόλεο ζην δηαδίθηπν πνπ αλαπαξηζηνύλ ην ζέκα πνπ επέιεμε ε νκάδα, γηα 

παξάδεηγκα, έλαλ άζηεγν, κηα πνιεκηθή δώλε, ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θηι. Ο 

θάζε καζεηήο κπνξεί λα πεί κηα πξόηαζε ζρεηηθά κε ην ηη βιέπεη, ρηίδνληαο πάλσ ζε απηά 

πνπ ην πξώην άηνκν έρεη πεί θαη νύησ θαζ‟ εμήο κέρξηο όηνπ αλαδπζεί κηα ηζηνξία. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε εηθόλα είλαη κηαο βνκβαξδηζκέλεο πόιεο: 

Ο πξώηνο καζεηήο: Καπλόο από ηα βνκβαξδηζκέλα θηήξηα θαιύπηεη ηνλ νπξαλό.  

Ο δεύηεξνο καζεηήο: Οη άλζξσπνη ηξέρνπλ ζηηο γσληέο, ηξνγκαγκέλνη γηα ηε δσή ηνπο. 
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Γελ είλαη ζεκαληηθό εάλ νη γξακκέο δελ έρνπλ ξίκα. Ο θπξίσο ζηόρνο είλαη λα ρηηζηεί κηα 

ηζηνξία ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνύ. Κάζε 

γξακκή πξέπεη λα είλαη γξακκέλε όπνπ όινη κπνξνύλ λα ηε δνύλ θαη κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα πξνζηεζνύλ ζε απηήλ αθνύ όινη έρνπλ ήδε κηιήζεη. Οη καζεηέο 

πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα έρνπλ θαληαζία θαη λα δηαζθεδάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο άζθεζεο. 

Κιείζηκν (15 ιεπηά) 

Εεηήζηε από θάζε άηνκν ζηελ νκάδα λα αλαηξνθνδνηήζεη κηα πιεξνθνξία πνπ έρνπλ 

κάζεη από ηελ ελόηεηα κέζα από ην θαθό ησλ θύξησλ ηθαλνηήησλ. 

πγγξαθή Σξαγνπδηώλ - Μέξνο 2 (90 ιεπηά) 

Δηζαγσγηθά (10 ιεπηά) 

Απηή ε πεγή κπνξεί λα ζπλνδεπηεί από ηηο Πεγέο Φεθηαθώλ Μέζσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί 

έλα κνπζηθό βίληεν γηα ην ηξαγνύδη. Οη Πεγέο Αθήγεζεο κπνξνύλ επίζεο λα βνεζήζνπλ 

ζην λα παξέρνπλ ηδέεο γηα ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ. 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Φσλεηηθή πξνζέξκαλζε (10 ιεπηά) 

Ξεθηλήζηε ηε δεύηεξε ελόηεηα κε κηα άζθεζε γηα λα πξνζεξκάλεηε ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο 

όπσο ε αθόινπζε: 

 Ξεθηλώληαο κε ηνλ ππνβνεζεηή, θαιέζηε ηελ νκάδα λα πεξπαηήζεη ηξηγύξσ ζηελ 

αίζνπζα θάλνληαο ήρνπο κε ηα θσλήεληα όπσο «Μίηηη, Μάαα, Μνύνπνπ, Μώσσ», 

αλνίγνληαο ηα ζηόκαηα ηνπο δηάπιαηα θαη ελαιιάδνληαο κεηαμύ ςειώλ θαη 

ρακειώλ, απαιώλ θαη δπλαηώλ ηόλσλ.Οη ήρνη δελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ζε 

αξκνλία. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη κεηά λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ αλαπλνή ηνπο θαη λα 

παξαηεξήζνπλ πώο ε βαζεηά αλαπλνή ηνπο επηηξέπεη λα θξαηήζνπλ ηηο λόηεο γηα 

πεξηζζόηεξν. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Γηάζεζε θαη Σαρύηεηα Ρπζκνύ (20 ιεπηά) 

Όζηεξα από απηή ηελ πξνζέξκαλζε, εηζάγεηε ηνπο ζηίρνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 

πξώηε ελόηεηα. Πεξάζηε θάπνην ρξόλν απνθαζίδνληαο πνηα αηζζήκαηα εθθξάδνπλ νη 

ζηίρνη θαη πνηα είλαη ε θαηάιιειε ηαρύηεηα ξπζκνύ γηα λα εθθξαζηνύλ απηά ηα 
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αηζζήκαηα. Οη καζεηέο ζα ην βξνύλ βνεζεηηθό αλ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ ελόηεηα 

Μνπζηθή Αμηνιόγεζε. Ζ εθαξκνγή κεηξνλόκνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

βνεζήζεη κε ηελ αλεύξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ξπζκνύ ζαλ άζθεζε ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ ππνζηεξηθηηθό ξπζκό γηα ην ηξαγνύδη ε νκάδα κπνξεί λα 

εμεξεπλήζεη ξπζκνύο πεηξακαηηδόκελε κε ηα ζπηηηθά ζέτθεξο, ηα ηύκπαλα ή ηα 

θνπδνπλάθηα. Καζώο ν θάζε ζπκκεηέρνληαο δεκηνπξγεί ήρνπο, ελζαξξύλεηε ηνπο λα 

αθνύζνπλ ηη ήρνπο θάλνπλ νη άιινη θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο ζπλνδεύζνπλ. Αθνύ ε 

νκάδα ληώζεη άλεηα κε ηνπο ήρνπο, απηή ε ελνξρήζηξσζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ 

ζπγγξαθή ηνπ ηξαγνπδηνύ. 

Δλαιιαθηηθά, ππάξρεη πνηθηιία από ςεθηαθέο πεγέο πνπ παξέρνπλ ξπζκνύο νη νπνίνη 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ππνζηεξηθηηθά θνκκάηηα γηα ηελ θσλεηηθή κεισδία θαη 

λα παξέρνπλ κηα επθαηξία αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ. Οη ξπζκνί πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από θξνπζηά όξγαλα ή ςεθηαθά είλαη επίζεο πνιύ ρξήζηκα εάλ ε νκάδα 

γξάθεη ξαπ ηξαγνύδη. 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Μεισδία (10 ιεπηά) 

Αθνύ ε νκάδα έρεη απνθαζίζεη ζε κηα ηαρύηεηα ξπζκνύ, ηώξα ρξεηάδνληαη κηα κεισδία. 

Δίλαη βνεζεηηθό εάλ έλα κέινο ηεο νκάδαο παίδεη έλα όξγαλν όπσο θηζάξα/ νπθαιέιε/ 

ζθπξίρηξα θαη κπνξεί λα παξέρεη ηελ θύξηα κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε θσλή εμ ίζνπ θαιά. Δίλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη smartphone ή 

παξόκνηα ζπζθεπή γηα λα ερνγξαθνύληαη ηα ζηάδηα. 

Δάλ ε κεισδία δελ είλαη εθηθηό λα δεκηνπξγεζεί, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα αθνύζεη ε 

νκάδα κεισδίεο από αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Δλώ αθνύηε, ζπδεηήζηε 

πνηνη ζπλδπαζκνί ζπγρνξδηώλ ή λόηεο δνπιεύνπλ θαιά θαη πξνζπαζήζηε λα ηνπο 

εληάμεηε κέζα ζηε ζύλζεζε. Βεβαησζείηε όηη ερνγξαθείηε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο 

κεισδίαο. 

Γξαζηεξηόηεηα 4: Παξάζηαζε (30 ιεπηά) 

ε απηό ην ζηάδην, ε νκάδα ζα έρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη κπνξεί ηώξα λα 

θάλεη πξόβεο, λα παξνπζηάζεη θαη λα ερνγξαθήζεη ζε ζπζθεπή smartphone ή ζε 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Ζ ερνγξάθεζε είλαη ζεκαληηθή δηόηη παξέρεη κηα επθαηξία λα 

βειηησζνύλ νη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη λα θαηαγξαθεί ην επίηεπγκα ηεο νκάδαο. 
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Σν πξόγξακκα «Audacity» είλαη δσξεάλ, θαη εύρξεζην δηαδηθηπαθό εξγαιείν ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ερνγξαθεζεί ε ηειηθή ζύλζεζε. Απηό ην πξόγξακκα 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα εηζάμεη ππάξρνπζα κνπζηθή θαζώο θαη λα ερνγξαθήζεη λέν 

πιηθό. Σα θσλεηηθά κπνξνύλ λα ερνγξαθεζνύλ πάλσ από έλα ππνζηεξηθηηθό θνκκάηη θαη 

ππάξρεη πιεζώξα εθέ ήρνπ θαη ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο ήρνπ ζην πξόγξακκα. 

Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην πξόγξακκα ζα επσθειεζνύλ εθείλνη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ ςεθηαθή ηθαλόηεηα. 

Κιείζηκν (10 ιεπηά) 

Εεηήζηε από θάζε άηνκν ζηελ νκάδα λα αλαηξνθνδνηήζεη κηα πιεξνθνξία πνπ έκαζε 

από ηελ ελόηεηα κέζα από ηνλ θαθό ησλ θύξησλ ηθαλνηήησλ. 
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ΓΟΚΗΜΑΕΟΝΣΑ ΣΗ ΠΖΓΔ 
  



 
80  

Γνθηκάδνληαο πεγέο Αθήγεζεο 

 
Ζ δνθηκή έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ γηα ηελ Κηλεηηθόηεηα Δξγαδόκελσλ Νενιαίαο 

"YOUTHPASS Expanded" (2017-2-CY02-KA105-001016) ην νπνίν νξγαλώζεθε από ηνλ 

SEAL CYPRUS ζηε Λάξλαθα ην Ννέκβξην 2017. Ζ δξαζηεξηόηεηα πνπ δνθηκάζηεθε ήηαλ 

ε άζθεζε «Αλακλήζεηο από Αξώκαηα». Δίθνζη-ελλέα επαγγεικαηίεο λενιαίαο από ελλέα 

Δπξσπατθέο ρώξεο ζπκκεηείραλ ζηελ δξαζηεξηόηεηα θαη παξείραλ ηελ αλαηξνθνδόηεζε 

ηνπο. Πην θάησ κπνξείηε λα δείηε θσηνγξαθίεο από ηε δνθηκαζηηθή θάζε. 

 

https://sealcyprus.org/projects/international-projects/youthpass-expanded/
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Γνθηκάδνληαο Πεγέο Φεθηαθώλ Μέζσλ 

Ζ δνθηκή έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ γηα ηελ Κηλεηηθόηεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ Νενιαίαο 

"GO DIGITAL" (2017-3-CY02-KA105-001093) ην νπνίν νξγαλώζεθε από ηνλ SEAL 

CYPRUS. Ζ δξαζηεξηόηεηα πνπ δνθηκάζηεθε ήηαλ ε άζθεζε «Γεκηνπξγώληαο έλα 

πίλαθα ηζηνξίαο». Δίθνζη-πέληε επαγγεικαηίεο λενιαίαο από νθηώ Δπξσπατθέο ρώξεο 

έιεγμαλ ηε δξαζηεξηόηεηα θαη παξείραλ ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηνπο. Με ηνλ πίλαθα 

ηζηνξίαο πνπ θαίλεηαη πην θάησ, ε Ναηαιία παξνπζίαζε ην κνλνπάηη ηεο μεθηλώληαο σο 

εζειόληξηα γηα λα γίλεη επαγγεικαηίαο λενιαίαο ζηε ρώξα ηεο, ηελ Πνισλία. 

 

https://sealcyprus.org/projects/international-projects/go-digital/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ



 


