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Εισαγωγή 

Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο συνοψίζει τα κύρια αποτελέσματα του έργου "History on Culture and 
Technology for Education of Adults to UNESCO heritage" (ακρωνύμιο: SCENARIO), το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus - Βασική δράση 2 - Συνεργασία για την 
καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών- KA204 - Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση 
ενηλίκων. 
 
Το έργο SCENARIO υλοποιήθηκε από μια διεθνή σύμπραξη αποτελούμενη από τους ακόλουθους Φορείς:  
Κλαμπ Ουνέσκο Καζέρτας (Club per l'UNESCO di Caserta) (IT), Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (CYP), ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
(AKMI S.A.) (GRE), Πανεπιστήμιο Ροβίρου και Βιργιλίου, Ταραγόνας (Universitad Rovira I Virgili) (ESP), Εταιρεία 
Informamentis Europa (IT). 
Ο κύριος σκοπός του έργου SCENARIO είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων σχετικά με τη χρήση 
της αφήγησης στην εκπαίδευση των ενηλίκων, ιδίως όσον αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. 
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διερευνήσει, μέσω της έρευνας και της διεθνούς ανταλλαγής καλών 
πρακτικών, τις δυνατότητες Αφήγησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, ιδίως στην 
εκπαίδευση ενηλίκων. Η παραγωγή αφηγηματικού περιεχομένου, που έχει ήδη επικυρωθεί στο μουσειακό 
περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτική κληρονομιά για τη δια βίου μάθηση. 
Οι γνώσεις που προέκυψαν από το έργο μοιράσθηκαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλες τις χώρες των 
Εταίρων, μέσω της παραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου.  
Το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο συνοψίζει τις καλές πρακτικές και τις μεθοδολογίες που αναλύθηκαν, την 
έρευνα και τις συνεισφορές των εταίρων, στα αγγλικά και στην εθνική γλώσσα των εταίρων. 
Στόχος είναι να παραχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, τα κέντρα κατάρτισης και τα άτομα 
που ασχολούνται με διάφορους τρόπους με την εκπαίδευση ενηλίκων. 
Οι Εταίροι ελπίζουν ότι το έργο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του έργου των οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, εντός και εκτός οργανισμών στις χώρες προέλευσης των 
Εταίρων και σε άλλες χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Plus. 
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ΙΤΑΛΙΑ 

ΚΛΑΜΠ ΟΥΝΕΣΚΟ ΚΑΖΕΡΤΑΣ (CLUB PER L'UNESCO DI CASERTA) 
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«H βασιλική θερινή κατοικία στον Άγιο Λεύκιο Καζέρτας» 
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Καλές πρακτικές που ερευνήθηκαν και αναλύθηκαν από τους εταίρους 
Κλαμπ Ουνέσκο Καζέρτας (Club UNESCO Caserta) (IT) 

Εταιρεία Informamentis Europa (IT) 
 

Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ 

Όνομα οργανισμού Επαρχία Τοσκάνης (Regione Toscana) σε συνεργασία με την ECCOM 

Τίτλος: COMÙ: μουσεία που κατασκευάζουν κοινόχρηστους χώρους 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή 
της πρακτικής 

Το COMù προσφέρει στους φορείς των περιφερειακών μουσείων μια πορεία κατάρτισης 
για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, που συνάδει με τις ανάγκες της περιοχής και 
τους μετασχηματισμούς του δημόσιου και του σχετικού τομέα. Οι συναντήσεις αφορούν σε 
βασικές πτυχές στη ζωή των πολιτιστικών ιδρυμάτων: εκπαίδευση στην πολιτιστική 
κληρονομιά, επικοινωνία με το κοινό και για το κοινό- στρατηγικές για την προώθηση της 
καθολικής προσβασιμότητας και της ενεργού συμμετοχής- ανάπτυξη και εμπλοκή του 
κοινού - νέες μορφές αφήγησης και ανάδειξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, 
συλλογών, εκθέσεων και δραστηριοτήτων. Οι στόχοι του COMÙ είναι επίσης η ενίσχυση 
των βασικών, οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της μουσειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών 
στόχων. Το έργο προωθεί την εισαγωγή νέων προοπτικών και οραμάτων: εκπαίδευση προς, 
για και μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην οποία αναγνωρίζεται πολιτιστική, 
εκπαιδευτική, βιωματική, κοινωνική, ηθική και οικονομική αξία. 

Στόχος/οι στόχοι της 
πρακτικής όσον αφορά 
την πολιτιστική 
κληρονομιά στην μη 
τυπική εκπαίδευση των 
ενηλίκων 
εκπαιδευομένων 

Το COMÙ σχεδιάστηκε για το προσωπικό των μουσείων της Τοσκάνης και αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των προηγούμενων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε διάφορα θέματα μέσω της 
συμμετοχής σε τρεις εκπαιδευτικές ενότητες, μία εκ των οποίων είναι εξ ολοκλήρου 
αφιερωμένη στην εκπαίδευση ενηλίκων: Από την προσβασιμότητα στη συμμετοχή: πώς 
εξελίσσεται η δια βίου εκπαίδευση και η ανάπτυξη του κοινού. Η δια βίου μάθηση αποτελεί 
μια από τις ιστορικές αποστολές των μουσείων, αλλά εξελίσσεται συνεχώς από πολιτιστική, 
στρατηγική, μεθοδολογική και θεματική άποψη.  
Είναι επομένως αναγκαίο να διευρυνθούν και να προωθηθούν νέες μορφές δια βίου 
μάθησης ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής, να διευρύνουν το κοινό και να 
προωθήσουν την καθολική προσβασιμότητα, ιδίως την πολιτιστική προσβασιμότητα, την 
ενίσχυση της ποικιλομορφίας ως πόρου και την ενεργό συμμετοχή του κοινού στις 
αφηγήσεις και τα προγράμματα των μουσείων. Η συμπερίληψη ενδιαφέροντων των 
επισκεπτών και των κοινοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μια μακρινή προοπτική σε πολλά 
μουσεία, αλλά αυτή η στρατηγική πρέπει επίσης να διερευνηθεί και να προωθηθεί. Η 
εντατικοποίηση του διαλόγου με τον έξω κόσμο και την επικράτεια είναι στην 
πραγματικότητα απαραίτητες πρακτικές για την επιβίωση ή/και την ανάπτυξη των 
μουσείων. 

Αποτελέσματα και/ή 
γνώμη των μαθητών 
που συμμετείχαν: (100-
500 λέξεις το πολύ) 

Το έργο ήταν μια επιτυχής εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Επαναλήφθηκε για τρία 
χρόνια (2018-2020). Οι εμπλεκόμενοι (εργαζόμενοι στον τομέα των μουσείων) είχαν την 
ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εκπαίδευση στην πολιτιστική 
κληρονομιά, ιδίως όσον αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού και του μουσειακού 
περιβάλλοντος. Το έργο τους βοήθησε επίσης να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους 
που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή σε ένα μουσείο. Το έργο είχε καθοριστικό 
ρόλο στην εκπαίδευση του προσωπικού των δημόσιων μουσείων, με ουσιαστικό αντίκτυπο 
στην καθημερινή τους εργασιακή ζωή.  

Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 

https://www.eccom.it/project/comu-musei-che-costruiscono-spazi-comuni/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.eccom.it/project/comu-musei-che-costruiscono-spazi-comuni/
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ΙΤΑΛΙΑ  

Όνομα οργανισμού: Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, συντονιστικό ίδρυμα (Σεβίλλη, Ισπανία) 

Τίτλος: Κύκλοι ανάγνωσης Eu-Reading 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της 
πρακτικής 

Στην ιταλική περιφέρεια Abruzzo υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα με ευρωπαίους εταίρους 
που υποστηρίζει ομάδες ανάγνωσης. Η χαρτογράφηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.  
Με αφετηρία το γεγονός ότι σχεδόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες 
δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης, το έργο αυτό στοχεύει στην αύξηση των 
επιπέδων ανάγνωσης, του γραμματισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των ενηλίκων.   
Τα βιβλία και η ανάγνωση αντιπροσωπεύουν ένα ουσιαστικό μέσο απόκτησης γνώσεων, 
πληροφόρησης και πολιτιστικής μάθησης, απαραίτητο για τη διαβίωση σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο - και κάτι ουσιαστικό για την 
πρόληψη των μορφών κοινωνικού αποκλεισμού. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η γνώση της 
ανάγνωσης αποτελεί πρωταρχική δεξιότητα που επιτρέπει στους πολίτες να ζουν πλήρως 
σε έναν πολύπλοκο κόσμο, να εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον και να απολαμβάνουν 
τη ζωή πληρέστερα.  
Το έργο ξεκινά από αυτή την παραδοχή και από την αυξανόμενη προσοχή της διεθνούς 
έρευνας και των ευρωπαϊκών εγγράφων.  Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί 
στρατηγικό παράγοντα από την πρώιμη παιδική ηλικία για την πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη των ατόμων και των κοινοτήτων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + "Eu- 
Κύκλοι Ανάγνωσης" (στρατηγική εταιρική σχέση - βασική δράση 2), που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση του 
γραμματισμού και των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 
για την άσκηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη στους ενήλικες 

Στόχος/οι στόχοι της 
πρακτικής όσον αφορά την 
πολιτιστική κληρονομιά 
στην μη τυπική εκπαίδευση 
των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων 

Καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και ενίσχυση των επικοινωνιακών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη 
στους ενήλικες. 
Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση ομάδων ανάγνωσης και στην κατάρτιση πολιτιστικών 
φορέων ικανών να τις διευθύνουν αποτελεσματικά, να τις καθοδηγήσουν και να τους 
δώσουν συνέχεια στις περιοχές- βέβαια, στόχος είναι να γίνουν ενεργά και πολύ-
λειτουργικά κέντρα, δικτυωμένα με άλλους επίσημους και μη επίσημους φορείς που 
εργάζονται για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας. Ο στόχος της εδραίωσης 
των αναγνωστικών δεξιοτήτων των ενηλίκων αποτελεί στρατηγική μεθοδολογία και για 
την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων, για την ευημερία των οικογενειών και των 
γειτονιών. Από την άποψη της γενεσιουργού ευημερίας, στόχος του έργου είναι η 
κινητοποίηση των ατομικών και κοινοτικών πόρων και δεξιοτήτων. 

Αποτελέσματα ή/και 
γνώμη των εμπλεκόμενων 
μαθητών 

Το έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2021: Ξεκίνησε μια πρώτη φάση που αποσκοπούσε 
στην απόκτηση αξιόπιστων δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
χαρτογράφηση των ομάδων ανάγνωσης που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην 
τοπική και ευρωπαϊκή επικράτεια. Για τον σκοπό αυτό, οι δύο εταίροι του Abruzzo ήρθαν 
σε επαφή με βιβλιοθήκες, δήμους, βιβλιοπωλεία, φορείς, εκδοτικούς οίκους και πολίτες 
της περιοχής τους. 
Καθώς πρόκειται για ένα εν εξελίξει έργο, είναι δυνατόν να δοθεί μια πρώτη μερική 
ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγηκαν. Προς το παρόν, έχουν χαρτογραφηθεί πάνω 
από είκοσι ομάδες ανάγνωσης σε όλη την περιοχή: από αυτές, πάνω από το 30% 
βρίσκονται στην επαρχία της Πεσκάρα, πάνω από το 20% στις επαρχίες Chieti και L'Aquila 
και λίγο πάνω από το 10% στην επαρχία του Teramo. Σε πάνω από το 30% των 
περιπτώσεων οι ομάδες ανάγνωσης εντάσσονται στο πλαίσιο των Συλλόγων, πάνω από 
το 20% αναφέρονται σε βιβλιοθήκες (κυρίως ανεξάρτητες) και άτυπες ομάδες, λίγο πάνω 
από το 10% προέρχονται από δημοτικές βιβλιοθήκες, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά 
σε σχολικές βιβλιοθήκες. "  
Υπάρχουν επίσης εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εκ μέρους μικρών δήμων και πολιτιστικών 
ενώσεων, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στις 
επόμενες φάσεις των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων. 
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Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι σύνδεσμοι: 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-supporting-local-
reading-groups-european-project 

 
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ 

Όνομα 
οργανισμού: 

DARS (Friuli Venezia Giulia) 

Τίτλος: Τέχνη και Ιστορία. Σαν ένα παραμύθι... 1420 - In Artist Books 2021 

Δώστε μια 
σύντομη 
περίληψη/περιγ
ραφή της 
πρακτικής 

Η ιστορία διαβάζεται μέσα από τον πίνακα του Cesare Vecellio που φυλάσσεται στους χώρους της 
Μεγαλοπρεπούς Ορεινής Κοινότητας Pieve di Cadore, στο σπίτι του Τιτσιάνο Vecellio, και απεικονίζει 
την "Αφιέρωση του Cadore στη Βενετία" μετά την κατάκτηση του Πατριαρχείου από τη Serenissima.  
Λαμβάνονται υπόψη οι ευρωπαϊκές βασικές ικανότητες. Στόχος της παιδαγωγικής παρέμβασης είναι 
η ενίσχυση ιδίως των ακόλουθων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων:  
-Λειτουργική εκπαίδευση (επικοινωνία στην προφορική και γραπτή μητρική γλώσσα εκτός από τις 
βασικές δεξιότητες: διερμηνεία, ερμηνεία, έκφραση, αλληλεπίδραση κ.λπ., χρήση κατάλληλων 
αφηγηματικών και ερμηνευτικών τεχνικών)  
 - συνειδητοποίηση και πολιτιστική έκφραση (κίνητρα για εικονική και ιστορική έρευνα, 
παρατήρηση και ερμηνεία εικόνων, πειραματισμός νέων τεχνικών με βάση ένα πλαίσιο, εμβάθυνση 
της αξίας της κοινότητας και της ταυτότητας)  
-ψηφιακές  δεξιότητες (εκμάθηση/βελτίωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την 
υποστήριξη της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας- συνειδητή χρήση και 
εφαρμογή του ψηφιακού μέσου)  
-προσωπικές  και κοινωνικές δεξιότητες, ενίσχυση της μάθησης (αυτόνομη και συνεργατική 
μάθηση, απόκτηση ή/και ενίσχυση επικοινωνιακών, αφηγηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, 
προθυμία για έρευνα, πειραματισμό και γνώση). 
 

Στόχοι της 
πρακτικής 
σχετικά με την 
πολιτιστική 
κληρονομιά στην 
άτυπη 
εκπαίδευση 
ενηλίκων 
μαθητών: (100-
500 λέξεις το 
πολύ) 

Η ιστορική αναπαράσταση των γεγονότων που σχετίζονται με το εν λόγω γεγονός, η εικονική 
αναπαράσταση στο κλειδί "Cadorina", η αλληγορία, ο συμβολισμός, η τεχνική της ζωγραφικής, 
βιογραφικά σημειώματα για τον καλλιτέχνη και αναφορές στο ιστορικό πλαίσιο γύρω από το έτος 
του έργου. Αφού οι μαθητές εισαχθούν στην έννοια της αφηγηματικής τεχνικής (εάν είναι 
απαραίτητο) καλούνται να διαβάσουν, να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν, να αναλύσουν, να 
προβληματιστούν και να αφηγηθούν το ιστορικό περιεχόμενο της εικόνας μέσα από τον συμβολισμό 
της και την πολιτιστική αξία που αντιπροσωπεύει για την περιοχή του Cadore που ήδη αποτελεί 
μέρος του Πατριαρχείου της Ακυληίας (Aquileia). Επιπλέον, ως προϋπόθεση ή τελική σκέψη, η 
αφήγηση θα συμπληρωθεί με πληροφορίες που αποσκοπούν στην ανάδειξη της τεχνοτροπίας, της 
τεχνικής της ζωγραφικής και των ιστορικών δεδομένων για τον καλλιτέχνη και την εποχή του.   
Οι ειδικοί στόχοι κατάρτισης περιλαμβάνουν:  
1. Χρήση της μητρικής γλώσσας για την εκμάθηση/βελτίωση τεχνικών επικοινωνίας και 

αφήγησης,  
2. να είναι σε θέση να παρατηρούν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν θέματα και 

αναπαραστάσεις με βάση την εικόνα,  
3.  Έρευνα και οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών,  
4. βελτίωση της γνώσης και της χρήσης ψηφιακών τεχνικών, 
5.  συνεργασία, πειραματισμός με δημιουργικότητα και συνέπεια,  
6.  Ενίσχυση των κινήτρων για ανθρωπιστικές σπουδές, συνεργασίες και πρωτοβουλίες. 

Αποτελέσματα 
ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων 
μαθητών 

Αξιολόγηση του μαθητή με βάση το βαθμό επίτευξης των ακόλουθων δεξιοτήτων και ικανοτήτων: 
- να είναι σε θέση να αναζητούν δεδομένα και πληροφορίες σε κείμενα και σε ψηφιακή μορφή 
- επικοινωνία και μετάδοση πληροφοριών  
- να είναι σε θέση να ενεργούν ανεξάρτητα και σε ομάδες με ευέλικτο και εποικοδομητικό τρόπο, 
συνεργαζόμενοι θετικά και με διαφάνεια  
- να είναι σε θέση να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και δημιουργικά τα 
διαθέσιμα μέσα, επιδεικνύοντας παράλληλα πνεύμα πρωτοβουλίας.  
Αξιολόγηση των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου και της εγκυρότητάς του μέσω της 
ανατροφοδότησης από τις απόψεις των μαθητών.  
 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-supporting-local-reading-groups-european-project
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/eu-reading-circles-mapping-and-supporting-local-reading-groups-european-project
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Περαιτέρω 
ανάγνωση ή/και 
άμεσοι 
σύνδεσμοι: 

https://www.dars-udine.it/icone-didentita-1420-manuale-didattico/ 

 
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ 

Όνομα οργανισμού: LSS "G. Siani" -Ιταλία (συντονιστής) 

Τίτλος: St.A.R.T. UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe) 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή 
της πρακτικής: (100-
500 λέξεις το πολύ) 

Το St.A.R.T. UPtoEU (Storytelling Ancient Roman Traces up to Europe) είναι μια στρατηγική 
σύμπραξη σχολείων (Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία), τοπικών αρχών (Reggia di 
Caserta), πολιτιστικής ένωσης (Bimed) και ενός τηλεματικού πανεπιστημίου (UniPegaso) που 
ακολουθεί τους βασικούς άξονες του προγράμματος εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης. Το έργο 
θα προσφέρει υψηλής ποιότητας, καινοτόμα εργαλεία και μαθήματα, διεθνή κινητικότητα και 
διασυνοριακή συνεργασία, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα οικοδόμησης νέων 
προγραμμάτων σπουδών στη σχολική εκπαίδευση, ιδίως στους τομείς της πολιτιστικής 
διαχείρισης και της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το όλο έργο ανοίγει διάφορες δυνατότητες 
για να εργαστούμε και να σκεφτούμε. 
Το έργο στοχεύει: 
- υποστήριξη συνεργειών με δραστηριότητες κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας, προωθώντας 
νέες τεχνολογίες, 
- ανάπτυξη καινοτομίας για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον ψηφιακό τομέα 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, 
- προώθηση μιας πολύγλωσσης και διαπολιτισμικής προσέγγισης της ιστορίας και της τέχνης με 
καινοτόμο και επιχειρηματική νοοτροπία, 
- να ανακτήσει την κοινή ταυτότητα των χωρών εταίρων, που κάποτε ήταν ρωμαϊκές επαρχίες 
και τώρα είναι μέλη της Ευρώπης, ώστε να επιτευχθεί η συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας, 
- ενίσχυση των πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων για την εμπλοκή των μαθητών 
για την προώθηση της απασχόλησης της κοινωνικο-εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
- προώθηση της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που βελτιώνουν τις 
γλωσσικές/επικοινωνιακές ικανότητες. 
 

Στόχοι της πρακτικής 
σχετικά με την 
πολιτιστική 
κληρονομιά στην 
άτυπη εκπαίδευση 
των ενηλίκων 
μαθητών: (100-500 
λέξεις το πολύ) 

Το έργο δεν προβλέπει μόνο την επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά και την υλοποίηση απτών 
αποτελεσμάτων, τα οποία θα είναι: 
- μια πλατφόρμα αφήγησης ιστοριών πολιτιστικής κληρονομιάς (βάση δεδομένων, χάρτες, 
ψηφιακός διαδραστικός οδηγός σε απευθείας σύνδεση και σε εφαρμογή (O1)), 
- δομή και υλοποίηση μιας μαθησιακής ψηφιακής πλατφόρμας (O2), 
- δομή πολιτιστικής κληρονομιάς 3D εκτυπωμένα gadgets (O3), 
- Ψηφιακό και πολύγλωσσο γλωσσάριο πολιτιστικής κληρονομιάς (O4)  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
- πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και ITC, 
- πνευματική παραγωγή (αντικείμενα μάθησης, τηλεδιασκέψεις, διαδικτυακά μαθήματα, δίκτυο, 
άρθρα κ.λπ.).  
Τα προϊόντα (οδηγοί, θεματικοί χάρτες, τοτέμ, πλατφόρμες) μπορούν να εφαρμοσθούν και να 
χρησιμοποιηθούν και μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης όχι μόνο από μεμονωμένες 
οργανώσεις, αλλά και σε μια πολύ ευρύτερη κοινότητα.  
Η πλατφόρμα αφήγησης ιστοριών και η δυνατότητα μεταφοράς της σε άλλα πλαίσια, όπως ο 
κόσμος των εμπειρογνωμόνων (πολιτιστική κληρονομιά) και η πολιτιστική-τουριστική 
βιομηχανία, θα υλοποιήσει μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Ο κύριος 
αντίκτυπος των αποτελεσμάτων είναι να ενισχυθούν οι ευκαιρίες εκπαιδευτικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την πολιτιστική και πολιτική συνείδηση στις τοπικές 
κοινότητες. 

https://www.dars-udine.it/icone-didentita-1420-manuale-didattico/
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Σκοπός είναι η διάδοση του έργου μέσω συναντήσεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, διαδικτυακἠς 
πλατφόρμας, κοινωνικών δικτύων και ιστότοπου. 
 

Αποτελέσματα και/ή 
γνώμη των μαθητών 
που συμμετείχαν: 
(100-500 λέξεις το 
πολύ) 

Το έργο παρήγαγε πολυάριθμες πνευματικές παραγωγές, οι οποίες εξακολουθούν να είναι 
διαθέσιμες στον ιστότοπό του και εύκολα προσβάσιμες σε όλους.  
Το St.A.R.T. UptoEU δημιούργησε πρώτα απ' όλα μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου υλοποίησε 
έναν ψηφιακό χάρτη των ρωμαϊκών επαρχιών και χάρτες ιστοριών που συνδέουν τη γεωγραφία 
με την ιστορία. Είναι ευανάγνωστοι και αποτελούν χρήσιμη πηγή διαδραστικής γνώσης, που 
εκτείνεται όχι μόνο στη ρωμαϊκή επικράτεια, αλλά και στις πλησιέστερες περιοχές.  
Το έργο παρήγαγε επίσης δύο διαφορετικά είδη ηλεκτρονικών βιβλίων που επικεντρώνονται σε  
1. Αφήγηση ιστοριών-τεχνολογίας, 
2. Επιχειρηματικότητα στην πολιτιστική κληρονομιά,  
έναν πρακτικό οδηγό για τη χρήση της πλατφόρμας που δημιούργησαν- κατευθυντήριες 
γραμμές για το διδακτικό υλικό.  
 

Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 

http://www.nexthingslab.com/the-project/ 

 
  

http://www.nexthingslab.com/the-project/
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Περιγραφή των ιστοριών που παράγονται στην Ιταλία 
Οργανισμός  Club per l'UNESCO di Caserta και Informamentis Europa 

Χώρος διεξαγωγής  Sito Monumentale del Reale Belvedere di San Leucio 

Ομάδα στόχος  
που εμπλέκεται  
στην παραγωγή  

Η ανάγκη να ειπωθεί η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μέσω νέων γλωσσών και των 
ψηφιακών τεχνολογιών ολοένα και υψηλότερων επιδόσεων, με στόχο τον πειραματισμό με 
καινοτόμες μεθοδολογίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, ζήτησε από το Κλαμπ UNESCO της Καζέρτας 
να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Σενάριο μέσα από δύο διακριτές φάσεις: 
-Εντοπισμός μιας ομάδας νεαρών μαθητών (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ικανών να 
χρησιμοποιούν διαισθητικά τις τεχνολογίες ψηφιακής αφήγησης και οι οποίοι είχαν γνώση της 
βασιλικής θερινής κατοικίας στον Άγιο Λεύκιο (San Leucio) που αναφέρεται ως πολιτιστικό 
αντικείμενο του έργου της UNESCO- προκαταρκτική μελέτη και υλοποίηση διαφορετικών 
ψηφιακών αφηγήσεων, 
- Προσδιορισμός μιας ομάδας ενηλίκων μαθητών για την επαλήθευση και την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μέσω της αφήγησης ιστοριών που υλοποιήθηκαν στο σημείο 1. 
Συνεργατική εργασία με νέους μαθητές και υλοποίηση της τελικής αφήγησης ιστοριών. 

Περιγραφή  
της προτεινόμενης 
ιστορίας 
 

Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, ετοίμασαν σενάρια διαφορετικών ιστοριών που 
είχαν ως αντικείμενο: 
α) Οι τεχνικές παραγωγής του μεταξιού του San Leucio 
β) Η ιστορία της βασιλικής θερινής κατοικίας με πλάνα επίσης με κοστούμια εποχής 
γ) Συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας του San Leucio που αφηγούνται μέσω τεχνικών ψηφιακής 
εμψύχωσης (ιστορίες του βασιλιά Φερδινάνδου Δ', του οποίου το φάντασμα εμφανίζεται στην 
τοποθεσία- εργασιακές δραστηριότητες που φαίνονται ακολουθώντας την πτήση μιας 
πεταλούδας- η τελευταία ημέρα του ανοίγματος του μεταξουργείου). Τα σενάρια (storyboards) 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν παρουσία των άλλων Εταίρων του έργου (στη συνάντηση της 
1.12.2021). 

Περιγραφή του 
μνημείου της 
UNESCO, στο οποίο 
διαδραματίζεται η 
ιστορία 
 

Το 1773, ο βασιλιάς Φερδινάνδος Δ' των Βουρβόνων, που αγαπούσε το κυνήγι, έβαλε να 
περιφράξουν τα δάση γύρω από την πλούσια αναγεννησιακή κατοικία των πριγκίπων Acquaviva: 
τη βασιλική θερινή κατοικία του Αγίου Λεύκιου. Ο Φερδινάνδος, όλο και περισσότερο γοητευμένος 
από αυτό το μέρος που περιβαλλόταν από φύση και ήταν μακριά από το βάρος και τις υποχρεώσεις 
της αυλικής ζωής, ανησυχώντας για το μέλλον των πολλών παιδιών του χωριού που δεν είχαν 
μόρφωση και εκπαίδευση, ίδρυσε το πρώτο υποχρεωτικό δωρεάν σχολείο στην Ιταλία. 
Προκειμένου να προσφέρει στα αγόρια αυτά, μόλις μορφωθούν, μια δουλειά για να τα συντηρεί, 
σκέφτηκε να εισαγάγει την κατασκευή ακατέργαστου μεταξιού. Οι σημαντικότεροι ειδικοί στην 
τέχνη του μεταξιού ήρθαν από μακριά για να διδάξουν την επεξεργασία, να κατασκευάσουν 
μηχανές και να διαχειριστούν την παραγωγή- πολλοί, αντίθετα, έφυγαν από το San Leucio για την 
πρώτη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, επιστρέφοντας πλούσιοι σε γνώσεις για να τις μοιραστούν. 
Ενθάρρυνε την καλλιέργεια μουριάς και μεταξοσκώληκα για την παραγωγή μεταξοσκωλήκων, 
δημιουργώντας έτσι ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής. Η κατασκευή του μεταξιού επέτρεπε να 
απασχολούνται ταυτόχρονα γυναίκες και άνδρες εργάτες, γι' αυτό ο βασιλιάς έδωσε σε κάθε 
οικογένεια έναν αργαλειό που τοποθετήθηκε στο κέντρο του σπιτιού, ώστε κάθε οικογένεια να 
αγαπά και να μεταδίδει την τέχνη του μεταξιού.  

Ιστορία για 
εκπαιδευτικούς  

σκοπούς  
 

Η υλοποίηση της αφήγησης χρειάστηκε αρκετούς μήνες εργασίας κατά τη διάρκεια των οποίων 
βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με τις διάφορες ομάδες μαθητών. 
Στη δεύτερη φάση, οι ιστορίες συζητήθηκαν με ενήλικες μαθητές για την προετοιμασία μιας 
τελικής ιστορίας που θα περιλάμβανε διάφορα μέρη που δημιουργήθηκαν στη φάση 1 και θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα εκπαιδευτικά μονοπάτια που προορίζονται γι' αυτούς. Η 
αφήγηση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Σενάριο συνοδεύεται από ένα βίντεο 
με συνεντεύξεις με νέους και ενήλικες μαθητές σχετικά με τις πτυχές της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης και της εκπαιδευτικής εφαρμογής των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων. 

Διάρκεια του 
βίντεο και 

τοποθεσίες 
προβολής για 

εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

Διάρκεια: 2:15 λεπτά 
Τοποθεσία προβολής: Βασιλική θερινή κατοικία Αγίου Λεύκιου. 
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Περιγραφή των εργαστηρίων κατάρτισης για την παραγωγή ιστοριών 

Οργανισμός  Κλαμπ  UNESCO της CASERTA 

Χώρος διεξαγωγής  Τμήμα Πολιτικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Καμπανίας, Καζέρτα,  
Καλλιτεχνικό Λύκειο Αγίου Λεύκιου – Κεντρικό κτήριο  

Αριθμός και 
διάρκεια των 
εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

5 εκπαιδευτικές συνεδρίες 
1) 25.11 
2) 1.12 
3) 8.06 
4) 13.07 
5) 20.10 
από τις 9 π.μ. έως τις 13 μ.μ. 

Αριθμός 
συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος  

52 μαθητές, 10 καθηγητές (εκ των οποίων 4 συντονιστές), το προσωπικό του Κλαμπ 
UNESCO της Καζέρτα και της Εταιρείας Informamentis. 
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε: 
1.  ομάδα νεαρών μαθητών (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ικανών να 

χρησιμοποιούν διαισθητικά τις τεχνολογίες ψηφιακής αφήγησης και οι οποίοι 
είχαν γνώση της βασιλικής θερινής κατοικίας του San Leucio που αναφέρεται ως 
πολιτιστικό μνημείο της UNESCO- προκαταρκτική μελέτη και υλοποίηση 
διαφορετικών ψηφιακών αφηγήσεων, 

2.  μια ομάδα ενηλίκων μαθητών που υιοθέτησε τις ιδέες του έργου και συμμετείχε 
στη συνεργασία με νεότερους μαθητές για την υλοποίηση της τελικής αφήγησης. 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  
 

Οι φοιτητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν μια σειρά σεμιναρίων που 
πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Καμπανίας "Luigi Vanvitelli", μέσω του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, για να εμβαθύνουν στα μεθοδολογικά ζητήματα με τη 
βοήθεια ειδικών στον τομέα (καθηγητές Francesco Moscato, Antonio Tisci, Giuseppe 
Cirillo, Claudio Coluzzi). 
Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών ετοίμασαν σενάρια διαφορετικών 
ιστοριών που είχαν ως αντικείμενο: 
α) Οι τεχνικές παραγωγής του μεταξιού San Leucio 
β) Η ιστορία της βασιλικής τοποθεσίας με πλάνα επίσης με κοστούμια εποχής 
γ) Συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας του San Leucio που αφηγούνται μέσω τεχνικών 
ψηφιακής εμψύχωσης  
(Ιστορίες του βασιλιά Φερδινάνδου Δ', το φάντασμα του οποίου εμφανίζεται στην 
τοποθεσία- Εργασιακές δραστηριότητες που ακολουθούν το πέταγμα μιας πεταλούδας- Η 
τελευταία ημέρα λειτουργίας του μεταξουργείου) 

Κύρια 
αποτελέσματα 
 

1. Βαθύτερη κατανόηση της χρήσης της αφήγησης ιστοριών για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

2. Εκμάθηση νέων τεχνικών αφήγησης 
3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας και διαχείρισης χρόνου 
4. Πρακτική χρήση των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στο σχολείο 
5. Ανάλυση των ομάδων-στόχων στις οποίες απευθύνεται το προϊόν των μέσων 

ενημέρωσης και προσαρμογή της έννοιας της αφήγησης στις ανάγκες των 
ομάδων-στόχων.  

6. προετοιμασία των storyboards που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
βίντεο  
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς/εθελοντές 

Οργανισμός  Σύλλογος για την UNESCO της Καζέρτας 

Χώρος διεξαγωγής  Τμήμα Πολιτικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Καμπανίας, Καζέρτα,  
Καλλιτεχνικό Λύκειο Αγίου Λεύκιου – Κεντρικό κτήριο  

Αριθμός και διάρκεια των 
εκπαιδευτικών συνεδριών 

5 εκπαιδευτικές συνεδρίες 
1. 25.11 
2. 1.12 
3. 8.06 
4. 13.07 
5. 20.10 
από τις 9 π.μ. έως τις 13 μ.μ. 

Αριθμός συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος  

10 καθηγητές (συμπεριλαμβανομένων 4 συντονιστών), το προσωπικό του Club 
per l'UNESCO di Caserta και του Informamentis. 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  

(τουλάχιστον 1000-μέγιστο1500 
χαρακτήρες 

συμπεριλαμβανομένων των 
κενών) 

Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των οργανισμών κλήθηκαν να 
παρακολουθήσουν πἐντε συνεδρίες, στις οποίες τους ζητήθηκε να μελετήσουν τη 
χρήση της αφήγησης ιστοριών στους τομείς εργασίας τους. Ενώ οι μαθητές 
διδάχθηκαν για την αφήγηση ιστοριών, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 
εφαρμόσουν την αφήγηση ιστοριών πρακτικά στη δουλειά τους, είτε επρόκειτο 
για διδασκαλία είτε για εργασία σε διεθνές επίπεδο. Οι συντονιστές έδειξαν 
επίσης παραδείγματα επιτυχημένης αφήγησης, ιδιαίτερα εφαρμοσμένης στον 
τομέα της τέχνης, όπου χρησιμοποιείται για να ξεπεραστούν οι μαθησιακές 
δυσκολίες και ως υποστήριξη της ατομικής μάθησης.  

Κύρια αποτελέσματα 
(τουλάχιστον 1000-μέγιστο1500 

χαρακτήρες 
συμπεριλαμβανομένων των 

κενών) 

Η αφήγηση ιστοριών είναι μια τεχνική που εξακολουθεί να μην χρησιμοποιείται 
σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Οι 
συμμετέχοντες προέρχονται όλοι από διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν πολύ 
διαφορετικές καθημερινές εργασίες. Ο κοινός συνδετικός τους κρίκος είναι η 
συμμετοχή τους στο έργο. Έμαθαν να ξεπερνούν τις διαφορές, να εργάζονται 
ομαδικά και ενθαρρύνθηκαν, όπως και οι μαθητές τους, να σκέφτονται έξω από 
το κουτί.  Ο κύριος στόχος ήταν να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν 
τη χρήση της αφήγησης στην καθημερινή τους εργασία. Οι εκπαιδευτικοί 
θεώρησαν όντως χρήσιμο να τη χρησιμοποιήσουν σε ακαδημαϊκό πλαίσιο για να 
τονώσουν τη δημιουργική σκέψη και να ενθαρρύνουν μια καινοτόμο προοπτική 
τόσο για την τέχνη όσο και για την εκπαίδευση.  
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ΚΥΠΡΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προσδιορίστηκε ως μνημείο UNESCO: 
Ο ναός του Αγίου Νικολάου της Στέγης, Κακοπετριά  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  



                                                                    

13 

 

Καλές πρακτικές που ερευνώνται και αναλύονται από τον εταίρο 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ 

Όνομα οργανισμού: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  
ΕΝΕΡΓΟ ΜΑΘΗΣΗ (S.E.A.L CYPRUS) 

Τίτλος: DIG Your Story! Η αφήγηση ως ισχυρό εργαλείο στο πλαίσιο της εργασίας με τους νέους  

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή 
της πρακτικής: (100-500 
λέξεις το πολύ) 

Το πρόγραμμα DIG Your Story! Η αφήγηση ως ένα ισχυρό εργαλείο στο πλαίσιο της εργασίας με 
τους νέους αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Erasmus +, KD1: Μαθησιακή κινητικότητα για 
άτομα/κινητικότητα των νέων. Είχε διάρκεια 5 μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων 
προβλεπόταν ένα επταήμερο σεμινάριο κατάρτισης. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 13 
έως τις 21 Αυγούστου 2018 (με δύο επιπλέον ημέρες για ένα ταξίδι στο Dobrinishte της 
Βουλγαρίας) και περιλάμβανε 26 συμμετέχοντες από δώδεκα (12) χώρες-εταίρους - Βουλγαρία, 
Ουκρανία, Βέλγιο, Λετονία, Κύπρο, Ιταλία, Κροατία, Δημοκρατία της Βορείου Μακεδονίας, 
Γεωργία, Σλοβενία και Πορτογαλλία. Η ομάδα των εκπαιδευτών ήταν πολυεθνική, 
συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και την Κύπρο. 
Στόχος του έργου ήταν: να αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εργασίας με 
τους νέους βελτιώνοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας στην εφαρμογή 
της ψηφιακής αφήγησης στην καθημερινή τους εργασία με νέους με διαφορετικό προφίλ. 

Στόχοι της πρακτικής 
όσον αφορά την 
εκπαίδευση του 
ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό 
συμμετοχή του στα 
κοινά 

- Ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση ως καινοτόμο 
και μετασχηματιστικό εργαλείο και τις δυνατότητές της. 
εφαρμογές και οφέλη στην εργασία με νέους, 
- Ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τη δημιουργία προσωπικών/οργανωτικών αφηγήσεων ως 
σχεδίων για την κοινωνική αλλαγή και την κοινότητα δέσμευση, 
- Βελτίωση των δεξιοτήτων τους στις ΤΠΕ για την εργασία με διαδικτυακούς πόρους και εργαλεία 
πολυμέσων για την ψηφιοποίηση ιστοριών και να τις διαδώσει, 
- Δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν εμπειρίες στην 
ψηφιακή αφήγηση ιστοριών στο δικό τους 
εργασία με νέους με διαφορετικό προφίλ - ανταλλαγή καλών πρακτικών, πρακτικές εφαρμογές, 
διάδοση των αποτελεσμάτων κλπ. 
- Ανάπτυξη σχεδίων παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις που 
διδάχθηκαν. Στην κατάρτιση συμμετείχαν εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, ηγέτες, συντονιστές, 
ενεργοί εθελοντές και βασικά στελέχη από τις ομάδες των συνεργαζόμενων οργανώσεων με 
ενδιαφέρον για το θέμα. Ανέπτυξαν ικανότητες στην ψηφιακή αφήγηση ιστοριών, οι οποίοι ήταν 
πρόθυμοι να εφαρμόσουν αυτές τις νέες ικανότητες στον τομέα των πολιτών, ώστε να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί ψηφιακοί επικοινωνιολόγοι που φτάνουν στην κοινωνική αλλαγή στον τομέα 
τους. Τα κίνητρα των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στο έργο και την κατάρτιση 
σχετίζονταν με την κατανόηση του τρόπου χρήσης της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείου για την 
πειθώ, την απόκτηση εμπιστοσύνης, την προώθηση κοινωνικών σκοπών, την άσκηση πίεσης 
στους φορείς λήψης αποφάσεων, την παρακίνηση και τον αντίκτυπο, ιδίως ως εργαλείο 
ενδυνάμωσης των εκπροσώπων μειονεκτουσών ομάδων με τις οποίες εργάζονται.  
Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση από γεωγραφική, 
οικονομική και κοινωνική άποψη, καθὠς και άτομα με αναπηρίες. Η άποψή τους δεν ήταν μόνο 
συναισθηματική, αλλά συνέβαλε και στην αύξηση της ενσυναίσθησης, κατανόηση των 
προβλημάτων και συμβολή στη βελτίωση της επικοινωνίας "ευαίσθητων θεμάτων" με 
"ευαίσθητες ομάδες".   
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες των 
συμμετεχόντων και τις κοινές εμπειρίες. Η ομάδα κατάρτισης προσέφερε μια ποικιλία μεθόδων 
άτυπης1 εκπαίδευσης για την επίτευξη των στόχων. 
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Αποτελέσματα ή/και 
γνώμη των 
εμπλεκόμενων 
μαθητών 

Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες έγιναν υποστηρικτική και ανεκτική ομάδα, ανέπτυξαν έναν 
συγκεκριμένο ορισμό για την ψηφιακή αφήγηση στο πλαίσιο της εργασίας με τους νέους, 
εξοικειώθηκαν με τις αρχές και τις τεχνικές της αφήγησης, κατασκευάζοντας τις δικές τους 
ψηφιακές ιστορίες, γράφοντας ένα σενάριο, storyboard και δοκιμάζοντάς τες μπροστά σε κοινό, 
έμαθαν να χρησιμοποιούν διάφορα ψηφιακά εργαλεία για να οπτικοποιήσουν ιστορίες - να 
κάνουν βίντεο, φωτογραφίες, να χρησιμοποιούν τη δύναμη της μουσικής και των ηχητικών εφέ, 
να εργάζονται με προγράμματα για την επεξεργασία βίντεο, και τέλος - να δημιουργούν μια 
ολοκληρωμένη ψηφιακή ιστορία για να την διαδώσουν σε διάφορα κανάλια.  
Ανέπτυξαν την ικανότητα να "μεταφράζουν" αφηρημένες έννοιες μέσα από συγκεκριμένες 
αυθεντικές ιστορίες, ώστε να έχουν μεγαλύτερη επιρροή και να είναι πιο πραγματικές. Επιπλέον, 
η ομάδα κατάρτισης δημιούργησε ένα πακέτο ψηφιακών μέσων (κανάλι YouTube, ομάδα FB / 
blog, blog WordPress), με το οποίο οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση και στη συνέχεια 
δεσμεύθηκαν να δημιουργήσουν περιεχόμενο και να διαδώσουν αυτό. Έτσι, συνήθισαν να 
διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τους εταίρους, τους υποστηρικτές, τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και να ενημερώνουν πιο ενεργά για τις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους.  
Ως συνέχεια, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες για μελλοντικά συνεργατικά σχέδια εταίρων, 
μοιραζόμενοι την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση επί του θέματος, 
ιδίως στην αναζήτηση και κατασκευή συγκεκριμένων ιστοριών, στην οικοδόμηση ιστοριών με 
μήνυμα και δύναμη επιρροής. 
Καθένας εκπόνησε ένα σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινότητα με τη 
μορφή ημερίδας και πρακτικής. Επανεξέτασαν το ψηφιακό προφίλ του οργανισμού τους και 
έκαναν πλήρεις αλλαγές στην ψηφιακή επικοινωνία. 

Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 

https://sealcyprus.org/partnerships/dig-your-story/ 
https://www.youtube.com/channel/UCRzS4hgx89Kpq8IpbO70n4A 

 

Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ 

Όνομα οργανισμού: Δημοτικό Σχολείο Κόρνου 

Τίτλος: Ο τόπος μου - Η ιστορία μου: Μέσα από τις  
εικαστικές τέχνες και την αφήγηση 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή 
της πρακτικής 

Το έργο "Ο τόπος μου - Η ιστορία μου: Ανασκόπηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των 
εικαστικών τεχνών και της αφήγησης" αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Erasmus +, 2018-1-CY01-
KA229-046905.  
Είχε διάρκεια δώδεκα μηνών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 31 Αυγούστου 2019. Για να 
επιτευχθεί αυτό, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο επαγγελματιών του σχολείου από τις ακόλουθες 
χώρες και ιδρύματα: 1. Δημοτικό Σχολείο Κόρνου, Κόρνος, Κύπρος - Συντονιστικός Οργανισμός, 
2. Escola Básica #1 de Telheiras, Λισαβόνα, Πορτογαλία, 3. Ecole Sainte Croix, Lavaur, Γαλλία, 4. 
Kirsebergsskolan, Μάλμε, Σουηδία 5. Scoala Gimnaziala Prof.Ion Visoiu, Chitila, Ρουμανία.  
Το έργο δίνει έμφαση στην αξία και τις συνδέσεις των σύγχρονων εικαστικών τεχνών και της 
αφήγησης ιστοριών στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης μέσω της διερεύνησης της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σύνδεση των μαθητών με τον τοπικό πολιτισμό τους και η 
υποστήριξή τους να επανεξετάσουν πολιτιστικά στοιχεία σε νέα πλαίσια θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε βαθιά και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, στην 
κατανόηση των τοπικών ιδεών και πρακτικών σχετικά με τις τέχνες και τις χειροτεχνίες, τις 
σχέσεις με το φυσικό περιβάλλον και τις λαϊκές ιστορίες. 

Σκοπός/οι στόχοι της 
πρακτικής όσον αφορά 
την εκπαίδευση του 
ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό 
συμμετοχή του στα 
κοινά: (100-500 λέξεις 
το πολύ) 

Το My Place - My Story απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των εμπλεκόμενων 
σχολείων-εταίρων, καθώς και σε εκπαιδευτικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Το 
έργο ξεκίνησε στο Δημοτικό Σχολείο Κόρνου, ένα μικρό αγροτικό σχολείο στην Κύπρο. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης, η ανασκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών σχετικά με 
τις σχολικές συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες παρουσιάσθηκε, καθώς επίσης και η 
έναρξη του νέου έργου στο πλαίσιο της ιδέας "Ο τόπος μου - Η ιστορία μου". Κατά τη διάρκεια 
της τριήμερης εκπαίδευσης αξιοποιήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού για την 
ανάπτυξη σχεδίων με εικαστικούς καλλιτέχνες- περιλάμβανε την εκπαίδευση των δασκάλων σε 
θέματα που αφορούν σε σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και τη δημιουργική γραφή με τους 

https://sealcyprus.org/partnerships/dig-your-story/
https://www.youtube.com/channel/UCRzS4hgx89Kpq8IpbO70n4A
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μαθητές. Παράλληλα με την εκπαίδευση, η εκδήλωση περιελάμβανε ένα εργαστήριο με τον 
εικαστικό καλλιτέχνη, καθώς και έναν πολιτιστικό περίπατο στην περιοχή και σε βασικά σημεία-
ορόσημα που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Παρουσιάστηκε επίσης η ανάπτυξη 
ενός ιστοτόπου ΟΕΥ και παρουσιάσθηκε στους συμμετέχοντες η δωρεάν πλατφόρμα PADLET. Η 
πλατφόρμα Padlet συμφωνήθηκε να ενσωματώσει την παρουσίαση του εικαστικού έργου και το 
εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη. Στις επόμενες συναντήσεις στις χώρες εταίρους 
παρουσιάσθηκαν τα έργα εικαστικών τεχνών και δημιουργικής γραφής, όπως εξελίχθηκαν στα 
συμμετέχοντα σχολεία-εταίρους και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις που θα βοηθούσαν στην 
προώθηση της βιωσιμότητας του έργου και της παρουσίασής του μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης πραγματοποιήθηκε διεξοδική 
συζήτηση για την τελική αξιολόγηση του έργου. 

Αποτελέσματα ή/και 
γνώμη των 
εμπλεκόμενων 
μαθητών 

Οι εταίροι του έργου κατάφεραν 
- ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας 
- προώθηση της επαγγελματικής βελτίωσης για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών που αφορούν σε σχολικές συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες 
- να αναπτύξει μια πλατφόρμα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που θα παραχθεί κατά τη 
διάρκεια του έργου. - διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω των κοινωνικών δικτύων, 
πρακτική που θα συνεχισθεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου My Place - My Story, η ανάπτυξη της πλατφόρμας 
Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων δημιούργησε μια ευκαιρία για τη διάδοση των ιδεών και των 
δραστηριοτήτων του έργου σε όλες τις χώρες εταίρους. Τα αποτελέσματα του έργου 
παρουσιάζουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο μεθοδολογίας, καθώς κάθε εταίρος προσήγγισε τους 
σκοπούς και τους στόχους του έργου με διαφορετικούς τρόπους. 
Τα αποτελέσματα του έργου συνδέονται άμεσα με την προτεραιότητα της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής αξίας της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς απευθύνεται στην 
έμπνευση και καλλιεργεί το σεβασμό και το θαυμασμό του τοπικού πολιτισμού του 
παρελθόντος, καθώς και στη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού των μελλοντικών γενεών. 
Τα αποτελέσματα του έργου συνδέονται επίσης με την προτεραιότητα της δημιουργίας νέων 
καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών/εκπαιδευτικών μεθόδων/ανάπτυξης. 

Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι σύνδεσμοι 

Η διεύθυνση url του έργου είναι https://padlet.com/myplacemystory/erasmusplus 

 

Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ 

Όνομα οργανισμού: C.I.P. ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Τίτλος: Η τέχνη μέσα μας 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή 
της πρακτικής 

Το πρόγραμμα "The Art Within" επικεντρώνεται στην ενίσχυση των βασικών πυλώνων της 
αυτοδυναμίας και της αυτοεκτίμησης μέσω εναλλακτικών μεθόδων, που σχετίζονται κυρίως με 
τις παραστατικές τέχνες. Συγκεκριμένα, το "The Art Within" απευθύνεται σε προσωπικό, 
εργαζόμενους σε νέους και εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στις διδακτικές μεθόδους των 
εννοιών την αυτοδυναμία και την αυτοεκτίμηση, με στόχο εκείνοι να είναι προικισμένοι με 
καινοτόμα εργαλεία και εκσυγχρονισμένες μεθόδους λειτουργίας προς τις ομάδες-στόχους τους, 
επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη ποιότητα εργασίας και αυξημένη ικανότητα στην αντιμετώπιση 
των αναγκών των ομάδων που μειονεκτούν, να αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, ως αποτέλεσμα πολλών δύσκολων καταστάσεων: κοινωνικός αποκλεισμός, 
ρατσισμός, μετανάστευση, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα κ.λπ.  
Η εκπαίδευση "The Art Within" φιλοξενήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου από τους Citizens in 
Power από τις 09/10/2018 έως τις 09/10/2018. 
15/10/2018, σε συνεργασία με οργανώσεις-εταίρους από την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία, 
τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία, 
Πορτογαλία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα και Πολωνία που εκπροσωπήθηκαν από 2 
συμμετέχοντες από κάθε χώρα (έργο Erasmus+ 2018-1-CY02-KA105-001187). 

Στόχοι της πρακτικής 
όσον αφορά την 
εκπαίδευση του 
ενήλικου πληθυσμού 

Κατά συνέπεια, έμπειροι εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που προέρχονται από τους 
Τοπικούς Τομείς του Θεάτρου, 
Η Δραματολογία, ο Χορός, η Χοροθεραπεία και οι Επικοινωνίες θα παραδώσουν διάφορα 
σεμινάρια και εργαστήρια με θέμα "Μέθοδοι επαφής, αυτοσχεδιασμού και επικοινωνίας", 
"Χοροθεραπεία", "Αφήγηση ιστοριών", "Θεατρικός αυτοσχεδιασμός" και "Δημόσια ομιλία", οι 
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στην ενεργό συμμετοχή 
του στα κοινά 

οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αντικατοπτρίζουν μια σειρά από μεθοδολογίες που 
βασίζονται στην ενσυναίσθηση, φαντασία, σωματική και νοητική ενεργοποίηση, άρθρωση, 
επίγνωση του σώματος, συναισθηματικό βάθος, ενθάρρυνση, ανοιχτή ανταλλαγή σκέψεων, 
συναισθημάτων και απόψεων, γρήγορη σκέψη, γρήγορη δράση και αντίδραση, εμπλοκή και 
επικοινωνία με το κοινό μέσα από πολυδιάστατες δραστηριότητες, εξάλειψη παγιωμένων ή προ-
διαμεσολαβούμενων συμπεριφορών, διερεύνηση ατομικών δημιουργικών παρορμήσεων, 
χρήση τόσο τυποποιημένων όσο και μη τυποποιημένων δεξιοτήτων, δεξιότητες παρουσίασης, 
χρήση της γλώσσας με αυθεντικό, μη προγραμματισμένο τρόπο κ.λπ. 
Ταυτόχρονα, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις Power-point και βίντεο, οι συμμετέχοντες 
στο "The Art Within" θα εμπλουτίσουν το πεδίο των γνώσεών τους, ώστε να έρθουν σε επαφή 
με τις πιο θεωρητικές πτυχές του προγράμματος, κατανοώντας έτσι καλύτερα τις τεχνικές 
διαδικασίες που αφορούν τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν στο πλαίσιο των 
παραστατικών τεχνών, δίνοντας κυρίως έμφαση στον πιθανό αντίκτυπό τους στην 
αυτοενδυνάμωση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου. 
Μέσω και των δύο τύπων εργαστηρίων, οι νέοι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί θα διδαχθούν 
να μεταδίδουν πρωτότυπες γνώσεις, κάτι που συνοδεύεται από την επιθυμητή αυτοπεποίθηση, 
καθώς και τα δύο προκύπτουν από την εμπειρία της δημόσιας ομιλίας, τον αυτοσχεδιασμό, την 
αφήγηση ιστοριών και τη χοροθεραπεία, καθώς και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη 
κατανόηση της σημασίας της και την αξία της ομαδικής εργασίας, των κινήτρων, της 
εμπιστοσύνης, της ευθύνης, της ανεξαρτησίας, της ατομικότητας, της έμπνευσης, του πάθους 
και της πρωτοτυπίας. 

Αποτελέσματα ή/και 
γνώμη των 
εμπλεκόμενων 
μαθητών 

Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που υποφέρουν από χαμηλή αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση εντόπισαν εναλλακτικούς τρόπους ανάκαμψης, ενώ παράλληλα βελτίωσαν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες, επιτυγχάνοντας έτσι τον τριπλό στόχο που έχουν θέσει οι 
δημιουργοί του "The Art Within": (α) να ενταχθούν ομοιόμορφα στην κοινωνία, (β) να γίνουν 
ενεργοί πολίτες και (γ) να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και άλλες βασικές 
δεξιότητες για να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, βελτιώνοντας έτσι τις 
πιθανότητες πιθανής απασχόλησής τους. 

Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι σύνδεσμοι 

https://www.youtube.com/watch?v=zFXfTs2hGh4 

 

Χώρα: Κύπρος 

Όνομα οργανισμού: Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Limited (CY) 
Αρμενικά σχολεία Nareg (CY) 

Τίτλος: Περιβαλλοντική αφήγηση για την αειφόρο ανάπτυξη 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή 
της πρακτικής 

Το πρόγραμμα EnvStories βασίζεται στη θέση ότι κάθε διδακτική δραστηριότητα αποσκοπεί στην 
καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπων με το περιβάλλον τους. Η βιωματική δράση, η επίτευξη 
διαδοχικών στόχων, ο κονστρουκτιβισμός και η αλληλεπίδραση με το τεχνητό και το φυσικό 
περιβάλλον αποτέλεσαν διδακτικές προσεγγίσεις απαραίτητες για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Το ENVSTORIES θα συγκεντρώσει "νέους τροποποιητές" από τέσσερις χώρες για να 
καταιγιστούν ιδέες για λύσεις σε τοπικά, εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Η περιβαλλοντική αφήγηση για την αειφόρο ανάπτυξη είχε ως επικεφαλής του έργου το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι χώρες που αποτέλεσαν την κοινοπραξία ήταν η 
Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία: Comune di Pescara (IT), Ζωγράφειον 
Γυμνάσιο (TR) , Κυπριακή Εταρεία Πιστοποίησης Limited (CY) , Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου 
(EL) , Theofanis Alexandridis kai sia EE (EL), Proemasa Las Chapas (ES) , Nareg Armenian Schools 
(CY), Confederacion Espagnola de Centros de Ensenanza Asociacion C.E.C.E. (ES). Η κοινοπραξία 
διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι σε θέση να χειριστεί όλους τους κινδύνους που συνδέονται με 
το έργο και αποτελούνταν από 4 σχολεία, 2 οργανισμούς που βρίσκονται σε στενή σχέση με τα 
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, ένα πανεπιστήμιο σχετικό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
μια εταιρεία πιστοποίησης και έναν εταίρο πληροφορικής. 

Στόχοι της πρακτικής 
όσον αφορά την 
εκπαίδευση του 
ενήλικου πληθυσμού 

Το έργο αποσκοπούσε στην ενίσχυση του προφίλ των εκπαιδευτικών ώστε να προπονούν 
αποτελεσματικά τους μαθητές στην αποτελεσματική εργασία σε σχέση με τα θέματα:  
-Υγεία & περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην κοινωνία 
-Φυσικό περιβάλλον  
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στην ενεργό συμμετοχή 
του στα κοινά 

-Γεωφυσικοί κίνδυνοι 
-Εξάντληση φυσικών πόρων 
-Διάθεση και ανακύκλωση αποβλήτων 
Μέσω αυτού του υλικού οι μαθητές θα αποκτήσουν πρακτικές, υλικοτεχνικές και προσωπικές 
δεξιότητες για να ηγηθούν περιβαλλοντικών δράσεων και να διαδώσουν την ανάγκη για έναν πιο 
βιώσιμο τρόπο ζωής. 

Αποτελέσματα και/ή 
γνώμη των μαθητών 
που συμμετείχαν: (100-
500 λέξεις το πολύ) 

Το έργο προσέφερε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς με 
την παιδαγωγική προσέγγιση και μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας που θα 
χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές για τη συνδημιουργία διαδραστικών ιστοριών (με τη 
μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων), διαδίδοντας στο κοινωνικό τους περιβάλλον την ανάγκη για πιο 
βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι εκπαιδευτικοί, ενεργώντας ως προπονητές, βοηθούν τους μαθητές να 
αναπτύξουν τις ιστορίες που πυροδοτούν οι EnvStories με το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό.  
Οι μαθητές έπρεπε να εργαστούν συνεργατικά χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για να 
παράγουν 24 ιστορίες που επικοινωνούν σύνθετες έννοιες σε άλλους, δομώντας πληροφορίες 
και δεδομένα με ουσιαστικό και χρήσιμο τρόπο (storytelling). 
Κατά τη διάρκεια του έργου, αναπτύχθηκε το παιδαγωγικό πλαίσιο της πλατφόρμας EnvStories 
που σχετίζεται με τους στόχους του έργου. Οι εκπαιδευτικοί και οι περιβαλλοντικοί 
εμπειρογνώμονες έδωσαν το αρχικό έναυσμα σε ομάδες μαθητών να δημιουργήσουν τις δικές 
τους περιβαλλοντικές ιστορίες, προσαρμόζοντας τα μηνύματά τους για το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται (άλλοι μαθητές και γονείς). Μια πενθήμερη, μικτή κινητικότητα (σχολείο 
κατάρτισης) 30 μαθητών (ηλικίας 10-12 ετών) και 10 συνοδών εκπαιδευτικών αποτελούν 
Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία έλαβαν μέρος στην Αθήνα και 
επισκέφθηκαν το ΕΚΠΑ για να μάθουν για τη γεωλογία και το περιβάλλον, από πραγματικές 
πρακτικές εμπειρίες και να εργαστούν πάνω στις πρώτες τους ιστορίες για ηλεκτρονικά βιβλία 
στην πλατφόρμα EnvStories. 
Οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια ενός 
σχολικού εξαμήνου για να μάθουν και να δημιουργήσουν ιστορίες. 
Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας COVID19, τα σχολεία δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν πολλούς 
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία φυσικής ιστορίας, γεωλογικά πάρκα) και να 
συγκεντρώσουν υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) για τις ιστορίες τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού σχολείου στην Αθήνα, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν πολλές υπαίθριες 
δραστηριότητες μαζί με χώρους πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σημασίας. Συγκεντρώθηκαν 
ανατροφοδοτήσεις από τους διδάσκοντες και τους μαθητές και εφαρμόστηκαν στη μεθοδολογία 
και τα εργαλεία. Η τελική πλατφόρμα με το εκπαιδευτικό υλικό, τις ιστορίες των μαθητών με τη 
μορφή διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων και έναν οδηγό για τον εκπαιδευτικό δημοσιεύτηκε 
και είναι διαθέσιμη για ανοιχτή για όλους χρήση. 
Το EnvStories επικεντρώθηκε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της εμπειρίας 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
η οποία επιτυγχάνεται μέσω των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Κατά συνέπεια, οι στόχοι του έργου μας είναι: 
- Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε προηγμένες μεθοδολογίες διδασκαλίας 
(βιωματική διδασκαλία, αφήγηση, εις βάθος μάθηση) και ΤΠΕ. 
- Να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και τα 
ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσουν συνεργατικά ελκυστικές ιστορίες, αντιμετωπίζοντας 
από κοινού πιο σύνθετες εργασίες από ό,τι θα μπορούσαν να διαχειριστούν μεμονωμένα.  
- Ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας και ενός διαδραστικού οδηγού για τους εκπαιδευτικούς 
που θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους εταίρους του έργου, αλλά και από άλλα σχολεία ως 
βέλτιστη πρακτική. 
- Ενθάρρυνση και ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας μέσω της σχολικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής μαθητών. 
Η διάρκεια του έργου είναι 27 μήνες και οι δραστηριότητες ήταν: 
Α1: Διαχείριση έργων 
Α2: Παιδαγωγικό πλαίσιο και εκπαιδευτικό υλικό 
Α3: Ανάπτυξη της πλατφόρμας ENVSTORIES 
A4: Πιλοτική εφαρμογή 
Α5: Αξιολόγηση και εκμετάλλευση 
Α6: Διάδοση 
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Τα αναμενόμενα πνευματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: 
01: Παιδαγωγικό πλαίσιο 
02: Εγχειρίδιο καθηγητών περιβάλλοντος 
03: Πλατφόρμα EnvStories 
04: Ιστορίες EnvStories 
05: Πιστοποίηση υλικού μαθημάτων. 
06: Οδηγός για επαγγελματίες σχετικά με τη χρήση των μεθοδολογιών και εργαλείων EnvStories 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δὐο συνέδρια, πέντε διαδικτυακά σεμινάρια και μία ολοήμερη 
τηλεδιάσκεψη για τη διάδοση των μεθοδολογιών και των αποτελεσμάτων του έργου. 

Περαιτέρω ανάγνωση 
ή/και άμεσοι σύνδεσμοι 

https://www.youtube.com/channel/UC55qdPhxmvBvQrAeLwCwa6g 

 
Χώρα ΚΥΠΡΟΣ 

Όνομα 
οργανισμού 

NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI (YEU CYPRUS) 

Τίτλος Ηχογράφηση της παράδοσης 

Δώστε μια 
σύντομη 
περίληψη/περιγρα
φή της πρακτικής 

Οι παραδόσεις και τα έθιμα αποτελούν ένα από τα πιο αναπόσπαστα μέρη της πολιτιστικής 
ταυτότητας ενός ατόμου. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι που αποτελείται από διάφορους πολιτισμούς, 
ο καθένας με τις δικές του παραδόσεις, οι οποίες μαζί θέτουν τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας 
ισχυρότερης συλλογικής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ωστόσο, ορισμένες από τις παλαιότερες 
παραδόσεις της Ευρώπης έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν για πολλούς λόγους, μερικές φορές επειδή 
οι άνθρωποι που τις ασκούν έχουν γεράσει πολύ για να το κάνουν ή επειδή οι παραδόσεις αυτές έχουν 
αντικατασταθεί από νέες. Έτσι, υπάρχει ανάγκη οι νέοι να γνωρίσουν τις παραδόσεις των χωρών τους 
και των άλλων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να σταματήσουν να τις απορρίπτουν και 
να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση με σύνεση για να προχωρήσουν μπροστά. 
Το έργο (Erasmus+ 2018-2-CY02-KA105-001299) είχε ως επικεφαλής:  ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (CY) και εταίρους: ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (CY):  EUROPEJSKIE FORUM 
MLODZIEZY STOWARZYSZENIE (PL), CESIE (IT), Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön (SE) , 
MTÜ Risti-Rästi (EE), UNITED SOCIETIES OF BALKANS (EL), SDRUZENIE AKTIVNO BALGARSKO 
OBSHTESTVO (BG), ASOCIACION BUILDING BRIDGES (ES).   
Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος για τη νεολαία 40 νέοι - ένας αρχηγός νεολαίας και 
τέσσερεις συμμετέχοντες από κάθε χώρα - από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη 
Σουηδία, την Πολωνία, την Εσθονία και την Κύπρο θα περάσουν δώδεκα ημέρες σε ένα παραδοσιακό 
χωριό στα βουνά της Κύπρου. Εκεί, η ομάδα της YEU Κύπρου θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες 
μερικές από τις παραδόσεις της χώρας και θα τους ενθαρρύνει να μοιραστούν τις δικές τους 
παραδόσεις μέσα από διάφορες δραστηριότητες. 

Σκοπός/οι στόχοι 
της πρακτικής 
όσον αφορά την 
εκπαίδευση του 
ενήλικου 
πληθυσμού στην 
ενεργό συμμετοχή 
του στα κοινά: 
(100-500 λέξεις το 
πολύ) 

Στόχος του έργου αυτού ήταν να καλλιεργήσει την ιστορική ενσυναίσθηση και να αποτίσει φόρο τιμής 
σε "απειλούμενες" ή ξεχασμένες παραδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί η 
δυνατότητα σε νέους από ευρωπαϊκές χώρες να γνωρίσουν τις παραδόσεις των χωρών τους και να 
γνωρίσουν παραδόσεις από άλλες χώρες που έχουν αρχίσει να εκλείπουν, ενώ παράλληλα να 
εξερευνήσουν και να εξασκηθούν στην τέχνη της αφήγησης ιστοριών μέσω της φωτογραφίας και της 
δημιουργίας βίντεο.  
Κύριοι στόχοι: 
Οι συμμετέχοντες να μάθουν για τις παραδόσεις της χώρας τους και να γνωρίσουν τις παραδόσεις 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Να καλύψουμε το κενό μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, καθώς έχουμε συνειδητοποιήσει 
ότι υπάρχει κενό γνώσης για το παρελθόν, ιδίως στις νεότερες γενιές. 
- Να δώσουμε στους ανθρώπους τις δεξιότητες να μπορούν να αναζητούν και να μαθαίνουν για το 
παρελθόν. - Να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους σχετικά με τις παραδόσεις των χωρών και να τους 
επιτρέψουμε να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις, ακόμη και να τις μετατρέψουν σε 
επάγγελμα, καταπολεμώντας ταυτόχρονα την ανεργία. 
Επιβολή του διαλόγου μεταξύ των γενεών, επιτρέποντας στους νέους να ακούν τους μεγαλύτερους 
και το αντίστροφο. 
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Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τους ντόπιους κατοίκους ενός παραδοσιακού Κυπριακού χωριού για τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας. 
Βελτίωση του επιπέδου της αγγλικής γλώσσας των συμμετεχόντων. 
Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνικές αφήγησης και βιντεοσκόπησης στο πλαίσιο της 
κατανόησης του παρελθόντος. 

Αποτελέσματα 
ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων 
μαθητών 

Οι δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης και της βιωματικής 
μάθησης, θα περιλαμβάνουν: 
- Επιδείξεις από ειδικούς μέσω εργαστηρίων για παραδοσιακές τέχνες, χειροτεχνίες και τρόφιμα  
- Επισκέψεις σε τοπικά λαογραφικά κέντρα, μουσεία και λέσχες νεολαίας, όπου οι νέοι αλληλεπιδρούν 
με την παράδοση. - 
 Εργαστήρια για την εξερεύνηση και την εξάσκηση της αφήγησης μέσω διαφόρων μορφών 
- Εργαστήρια φωτογραφίας, κινηματογράφησης και επεξεργασίας βίντεο 
- Δημιουργία ιστοσελίδας 
- Συλλογή προφορικής ιστορίας 
- Δημιουργία σύντομων βίντεο 
- Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές παραδόσεις: Παραδοσιακά 
παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού. 
Οι μισοί από τους συμμετέχοντες θα έχουν ενδιαφέρον ή ενεργό συμμετοχή στην παράδοση. Αυτό 
περιλαμβάνει την εξάσκηση μουσικών οργάνων, το χορό, το θέατρο, τις τέχνες και τις χειροτεχνίες ή 
τη μελέτη του παρελθόντος. Το άλλο μισό των συμμετεχόντων θα έχουν βασικές δεξιότητες 
βιντεοσκόπησης ή φωτογράφισης που προέρχονται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον για τη 
βιντεοσκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία δημιουργίας και 
επεξεργασίας βίντεο, όπως το Windows movie maker. 
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: 
- Χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση της κατανόησης των παραδόσεων και της ιστορίας 
- Εκμάθηση νέων μεθοδολογιών με ευρύ φάσμα εφαρμογών: Αφήγηση ιστοριών, παραγωγή βίντεο, 
συλλογή προφορικών ιστοριών, δημιουργία και διαχείριση ιστότοπων. 
- Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης 
- Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το διάλογο μεταξύ των γενεών 
- Ανάπτυξη νέων ιδεών για έργα και νέες δυνατότητες συνεργασίας 
- Ενθάρρυνση των νέων να γίνουν πολλαπλασιαστές ιδεών και σχεδίων 

Περαιτέρω 
ανάγνωση ή/και 
άμεσοι σύνδεσμοι: 

https://yeucyprus.wixsite.com/recordingtradition 

 
  

https://yeucyprus.wixsite.com/recordingtradition
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 Περιγραφή των ιστοριών που παράγονται στην Κύπρο 
 

Οργανισμός  Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (SCS) 

Χώρος διεξαγωγής SCS, Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, Λευκωσία 
Άγιος Νικόλαος της Στέγης, Κακοπετριά 

Ομάδα στόχος που 
εμπλέκεται στην 
παραγωγή 

Μαθητές και γονείς Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων της Λευκωσίας 

Περιγραφή της 
προτεινόμενης 
ιστορίας 

Γιατί έχει σημασία η προσέγγιση του συγκεκριμένου μνημείου; Πώς μπορούμε να επιχειρήσουμε να 
το "διαβάσουμε"; Ποιες μορφές πρέπει να λάβει αυτή η "ανάγνωση"; Ξεκινώντας από τον ορισμό 
της Carta di Venezia του 1964 για το μνημείο, η παρουσίαση αυτή παρακολουθεί την εξέλιξη μιας 
σειράς καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της προσέγγισης 
του μνημείου και την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ του πολίτη του 21ου αιώνα και του μνημείου. Το 
παρεκκλήσι προσεγγίζεται σε τρία επίπεδα: ως μνημείο στο τοπίο, ως αρχιτεκτονικό κέλυφος και 
τέλος ως μορφή τέχνης (το εσωτερικό του καλύπτεται από τοιχογραφίες). Αυτή η προσέγγιση 
αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει τον θεατή/επισκέπτη από τη ροή του νερού ενός κοντινού ποταμού 
στη ροή του χρόνου και μέσω του χρώματος, της μορφής και της συμπόνιας να κινηθεί τόσο προς τα 
μέσα όσο και προς τα έξω για να αγκαλιάσει τον κόσμο! Ιδιαίτερη μνεία στη φιλοδοξία του 
εκπαιδευτικού προγράμματος να είναι προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

Περιγραφή του 
τόπου της UNESCO 
όπου 
διαδραματίζεται η 
ιστορία 

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης βρίσκεται σε μια κεντρική περιοχή της οροσειράς του 
Τροόδους, στην περιοχή της Σολέας. Είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του ποταμού Κλάριου/Καριὠτη, 
σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του χωριού Κακοπετριά. Το 1985 εγγράφηκε 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο οποίος περιλαμβάνει άλλες εννέα 
ζωγραφισμένες βυζαντινές εκκλησίες της οροσειράς του Τροόδους. 
Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης είναι το μοναδικό σωζόμενο Καθολικόν (μοναστηριακή εκκλησία) ενός 
βυζαντινού μοναστηριού του 11ου αιώνα στην Κύπρο. Η ίδια η εκκλησία χρονολογείται στον 11ο 
αιώνα, ενώ οι πρώτες γραπτές πηγές που αναφέρουν το μοναστήρι χρονολογούνται στα τέλη του 
13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα. Το μοναστήρι αυτό άκμασε από τη μεσοβυζαντινή περίοδο μέχρι 
την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Παρακμάζει κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα και παύει να 
λειτουργεί ως μοναστήρι στα τέλη του 19ου αιώνα. Έκτοτε, φαίνεται να λειτουργεί ως απλή 
επαρχιακή εκκλησία και ως προσκυνηματικός προορισμός. Εκτός από την εκκλησία, κανένα άλλο 
μοναστηριακό κτήριο δεν σώζεται σήμερα. 
Η εκκλησία είναι μια θολωτή σταυροειδής τετράγωνη κατασκευή και αρχικά δεν είχε νάρθηκα. Η 
ξύλινη στέγη είναι μεταγενέστερη και καλύπτει τόσο τον Κυρίως ναό όσο και τον νάρθηκα. Ο 
νάρθηκας προστέθηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, ενώ μεταγενέστερες προσθήκες και μετατροπές 
άλλαξαν την αρχική εμφάνιση της εκκλησίας και συχνά είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
σημαντικών τοιχογραφιών.Η δίρριχτη στέγη, η οποία φέρει ένα είδος επίπεδου κεραμιδιού που 
είναι συνηθισμένο στην περιοχή του Τροόδους, έδωσε στον Άγιο Νικόλαο το προσωνύμιο "της 
Στέγης" τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα.  
Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες που ανήκουν σε διάφορες 
περιόδους, οι οποίες καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα άνω των 600 ετών. Αυτή η εξ ολοκλήρου 
ζωγραφισμένη εκκλησία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μουσείο βυζαντινής ζωγραφικής. Η 
παλαιότερη φάση του τοιχογραφικού διακόσμου χρονολογείται στον 11ο αιώνα και αποτελεί το 
σημαντικότερο σύνολο τοιχογραφιών που σώζεται στο νησί από την περίοδο αυτή. 
Περιλαμβάνονται σκηνές από το Δωδεκάορτο, μεμονωμένες μορφές κ.λπ. Η επόμενη φάση 
χρονολογείται στον 12ο αιώνα και περιλαμβάνει τοιχογραφίες από το νοτιοδυτικό τμήμα της 
εκκλησίας, τον νάρθηκα και αλλού. Αξίζει να αναφερθούν η σύνθεση των Σαράντα Μαρτύρων και η 
μορφή του Αγίου Νικολάου. 
Το μεγαλύτερο μέρος της τοιχογραφικής διακόσμησης της εκκλησίας χρονολογείται στον 14ο αιώνα. 
Η Σταύρωση και η Ανάσταση ανήκουν στο τέλος του 13ου-αρχές του 14ου αιώνα, ενώ ο Χριστός 
Παντοκράτορας στον τρούλο, οι Προφήτες στο τύμπανο του τρούλου και οι Ευαγγελιστές στα 
τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα χρονολογούνται στον 14ο αιώνα. Στον κυρίως ναό και στον νάρθηκα 
υπάρχει μια ομάδα αγίων σε φυσικό μέγεθος που χρονολογούνται στην ίδια περίοδο. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακές είναι οι μεγαλύτερες από φυσικό μέγεθος στρατιωτικές μορφές των αγίων Θεόδωρου 
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και Γεωργίου στον βορειοδυτικό κίονα. Αργότερα, τον 14ο αιώνα, η αψίδα και οι ανατολικοί και 
νότιοι θόλοι ανακαινίστηκαν. Ορισμένες από αυτές τις τοιχογραφίες εκτίθενται σήμερα στο 
Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στη Λευκωσία. Το ίδιο Μουσείο 
στεγάζει επίσης μερικές σημαντικές φορητές εικόνες από τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης. 
Η τελευταία φάση των τοιχογραφιών χρονολογείται στο 1633 και περιλαμβάνει τους Αποστόλους 
Πέτρο και Παύλο, οι οποίοι διακοσμούν τους ανατολικούς πεσσούς που στηρίζουν τον τρούλο, κοντά 
στο τέμπλο, το οποίο επίσης χρονολογείται στον 17ο αιώνα. 

Ιστορία 
εκπαιδευτικών 
σκοπών  

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά του 
Αγίου Νικολάου της Στέγης, που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO. Ο πλούσιος εικονογραφικός κύκλος αυτής της εκκλησίας, η παράξενη διπλή στέγη 
της και το ορεινό τοπίο με το ποτάμι. Ο οδηγός αυτής της ξενάγησης είναι ένα χάρτινο καραβάκι που 
ρίχνεται στο ποτάμι της Κακοπετριάς από μια ομάδα μαθητών. Η ανακάλυψη της εκκλησίας, του 
αρχιτεκτονικού της ρυθμού και της γεωγραφικής της θέσης και η αλληλεπίδραση των παιδιών με τις 
θρησκευτικές εικόνες κάνουν αυτό το ταξίδι ζωντανό. Όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι σε αυτόν τον 
ιερό τόπο. Τα χρώματα, οι διακοσμήσεις και το φως εμπλουτίζουν την εμπειρία στη βυζαντινή τέχνη 
της Κύπρου. Οι μαθητές, οι γονείς και γενικά οι επισκέπτες εξοικειώνονται με το διακοσμητικό 
πρόγραμμα μιας βυζαντινής εκκλησίας και τη σχέση του αγίου Νικολάου ως προστάτη των υδάτων 
(θάλασσα, λίμνη και ποτάμι) με τον συγκεκριμένο χώρο. Οι μαθητές φέρνουν τα χάρτινα καραβάκια 
τους στον Άγιο Νικόλαο ζητώντας αγάπη, ειρήνη και ελπίδα! 

Διάρκεια του 
βίντεο και 
τοποθεσίες λήψης 
για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

Διάρκεια του βίντεο: 6:21 λεπτά 
Τοποθεσίες λήψεων: 
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Στέγη στην Κακοπετριά 
Ποταμός δίπλα στην εκκλησία 
Ποτάμι στο παλιό χωριό της Κακοπετριάς 
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Περιγραφή των εργαστηρίων κατάρτισης για την παραγωγή ιστοριών 
 

Οργανισμός  Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (SCS) 

Χώρος διεξαγωγής  Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, Λευκωσία και Μονή Αγίου Νικολάου της Στέγης στο χωριό 
Κακοπετριά 

Αριθμός και 
διάρκεια των 
εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

Έξι συνεδρίες εντατικού μαθήματος: 
08/1/2022, 08:00-16:00 
15/1/2022, 08:00-16:00 
22/1/2022, 08:00-16:00 
29/1/2022, 08:00-16:00 
05/2/2022, 08:00-16:00 
12/2/2022, 08:00-16:00 

Αριθμός 
συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος  

Συνολικά συμμετείχαν 15 άτομα: τρεις εκπαιδευτικοί τέχνης, δύο ιστορικοί τέχνης, ένας 
αφηγητής, τέσσερα μέλη της ερευνητικής ομάδας της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και 
πέντε εκπαιδευτικοί. 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  

Διάφορες μέθοδοι αφήγησης παρουσιάστηκαν στους μαθητές μέσω διαδραστικών 
εργαστηρίων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μεθόδους και τεχνικές 
που είχαν εμπειρία στον τομέα τους και συζητήθηκαν σε αυτά τα εργαστήρια.  
Η ομάδα εργάστηκε με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα για να αφηγηθεί μια 
συναρπαστική ιστορία. Οι συμμετέχοντες πρότειναν τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία 
απέκτησαν μέσα από την εμπειρία τους με νέους και ενήλικες (για παράδειγμα πώς να 
δημιουργήσουν σασπένς, πώς να αφηγηθούν ζωντανά και πώς να επιτύχουν ένα θετικό τέλος 
της ιστορίας).  
Σε δύο συνεδρίες οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη θεραπευτική αφήγηση: έπρεπε να 
αφηγηθούν προσωπικές ιστορίες και να εξετάσουν πώς η αφήγηση μπορεί να φέρει δύναμη 
και ευτυχία. 
Παρουσιάσθηκαν διάφορες τεχνικές μέσω έμπειρων παραδειγμάτων και οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να ενσωματώσουν αυτές τις μεθόδους αφήγησης στις ομάδες-στόχους 
τους. 

Κύρια 
αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και την 
κρυμμένη δύναμη που έχει ο καθένας. Μέσω της αφήγησης κατάφεραν να εκφράσουν 
καλύτερα τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις τους και να έρθουν σε επαφή με τους άλλους. 
Μέσα από αυτές τις διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι συμμετέχοντες 
συνειδητοποίησαν τη σημασία της αφήγησης, αντάλλαξαν ιδέες με άλλους συναδέλφους και 
ειδικούς σε μια διαφορετική ομάδα. Έμαθαν κάποιες τεχνικές αφήγησης, για να τις 
ενσωματώσουν στην εργασία τους και στις ομάδες-στόχους τους.  
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς/καθηγητές/εθελοντές  
 

Οργανισμός Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών 

Χώρος διεξαγωγής Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, Λευκωσία και Μονή Αγίου Νικολάου της Στέγης στο 
χωριό Κακοπετριά 

Αριθμός και διάρκεια 
των εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

Δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις στις 17 και 18 Ιουλίου 2022, από τις 10:00 έως τις 14:00.  
Δέκα ατομικές συνεδρίες διδασκαλίας από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Αριθμός 
συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών του Ιουλίου οι συμμετέχοντες ήταν: πέντε νέοι μαθητές, 
ένας συντονιστής (εκπαιδευτικός τέχνης), που καθοδηγούσε τις δραστηριότητες, καθώς και 
ένας φωτογράφος και τέσσερα μέλη της ομάδας προσωπικού (ερευνητές) και ένας 
κινηματογραφιστής. 
Κατά τη διάρκεια των ατομικών εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών συνεδριών, υπήρχε ο νέος 
και ο συντονιστής. 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων 

Οι συνεδρίες του Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στη εκκλησία του Αγίου Νικολάου της 
Στέγης στην Κακοπετριά. 
Αρχικά οι συμμετέχοντες συστήθηκαν και ξεναγήθηκαν στη βυζαντινή Μονή Αγίου 
Νικολάου της Στέγης, στο χωριό της Κακοπετριάς και στο ποτάμι της. Ακολούθησε συζήτηση 
για τη Μονή και τα περίχωρά της. Ζητήθηκε από τους μαθητές να εστιάσουν στη σχέση 
μεταξύ του μοναστηριού και της ροής του νερού. 
Η δεύτερη συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου 
της Στέγης. Οι μαθητές επέλεξαν τις τοιχογραφίες που τους άγγιξαν περισσότερο. Αυτό ήταν 
το αποτέλεσμα μιας μεγάλης συζήτησης. 
Ατομικές εβδομαδιαίες διδακτικές συνεδρίες 
Ο διαμεσολαβητής ήταν σε επαφή με κάθε νέο ξεχωριστά. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί 
το σενάριο για μια ταινία που θα βοηθήσει τους επισκέπτες από την Κύπρο και το 
εξωτερικό, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν το Μοναστήρι, την εκκλησία, τις τοιχογραφίες, 
τον Άγιο Νικόλαο και τη σύνδεση με την πηγή νερού της Κακοπετριάς.  Το σενάριο του 
βίντεο ήταν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του συντονιστή και των μαθητών 
(ανταλλαγή ιδεών, απάντηση σε ερωτήσεις, χρήση του απαραίτητου υλικού κ.λπ.). 

Κύρια αποτελέσματα Συνεδρίες Ιουλίου 
Όλοι οι συμμετέχοντες έμαθαν πολλά για αυτό το μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO και τη γύρω περιοχή, και πρότειναν τρόπους για να παρουσιάσουν αυτό το 
μνημείο σε άλλους μαθητές, νέους και τελειόφοιτους από την Κύπρο και το εξωτερικό. Τα 
συναισθήματα και τα συναισθήματά τους αντικατοπτρίστηκαν στις επιλεγμένες συνθέσεις 
που θα παρουσιαστούν στην ταινία. 
Έχουν αναδείξει τη σημασία της μορφής του Αγίου Νικολάου ως προστάτη των υδάτινων 
ροών, των θαλασσών και των ποταμών. 
Ατομικές εβδομαδιαίες διδακτικές συνεδρίες 
Οι συνεδρίες αυτές, κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων από τον Ιούλιο έως τον 
Σεπτέμβριο του 2022, διευκολύνουν τη συμμετοχή των μαθητών από τη Λευκωσία. Κατά τη 
διάρκεια των συνεδριών η συντονίστρια, εκπαιδευτικός τέχνης η ίδια, βρήκε τρόπους να 
συμπληρώσει και να βελτιώσει τις προτάσεις από τους μαθητές. Οι συνεδρίες-εργαστήρια 
ήταν ως επί το πλείστον μια χαρούμενη ανταλλαγή ιδεών γύρω από μια βάρκα που πλέει 
στο ποτάμι της Κακοπετριάς γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Στέγης. Η 
συντονίστρια ερμήνευσε τις ιδέες και τα συναισθήματά τους και έγραψε το σενάριο του 
βίντεο, έναν οδηγό για το μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco μέσα από τα μάτια 
των μαθητών της. 
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ΕΛΛΑΔΑ 
AKMI S.A. 

Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO: 
Ναός των Δελφών 
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Καλές πρακτικές που ερευνώνται και αναλύονται από τον εταίρο 
AKMI S.A. 

 

Χώρα: Ελλάδα 

Όνομα οργανισμού: AKMI S.A. 

Τίτλος: Σχέδιο INSITES 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

Ο τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς ορίζεται ως "ταξίδια για να 
γνωρίσουν μέρη, αντικείμενα και δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν 
αυθεντικά τις ιστορίες και τους ανθρώπους του παρελθόντος και του 
παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών ιστορικών και 
φυσικών πόρων", όπως αστικά και αγροτικά τοπία, μουσεία, θέατρα, 
αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία και πολιτιστικά κέντρα ερμηνείας. 
Το INSITES στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων όσων εργάζονται 
και διαχειρίζονται αυτές τις επιχειρήσεις (που αποκαλούνται με το παρόν 
"θεματοφύλακες πολιτιστικής κληρονομιάς"), καθώς και των παρόχων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των μεντόρων των 
επιχειρήσεων που τους υποστηρίζουν με ψηφιακές δεξιότητες και 
δεξιότητες τουρισμού. 

Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό συμμετοχή του στα 
κοινά 
 

- Ανάπτυξη ενός πολύγλωσσου εκπαιδευτικού πακέτου για τον τουρισμό 
πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο θα εκπαιδεύει τους εκπαιδευόμενους 
στις ισχυρές δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την 
αναζωογόνηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη του τουρισμού 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. 
- Δημιουργία Οδηγού Ενεργού Ομότιμης Μάθησης, ο οποίος καταγράφει 
εμπνευσμένες περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών επιχειρήσεων πολιτιστικού τουρισμού και τουρισμού 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες βελτίωσαν τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες και αγκάλιασαν την τεχνολογία με καινοτόμους 
τρόπους για να αναζωογονήσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την 
επιχείρηση πολιτιστικού τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς. 
- Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά 

Αποτελέσματα και/ή γνώμη των 
μαθητών που συμμετείχαν: (100-500 
λέξεις το πολύ) 

Πολύ ωραίο έργο! 
Εύκολο στην κατανόηση και την ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού. 
Ενδιαφέρουσα προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 

https://www.insitesproject.eu/about/  

 
 

Χώρα: Ελλάδα 

Όνομα οργανισμού: AKMI S.A.  

Τίτλος: TEDed 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

Το TED πιστεύει με πάθος ότι οι ιδέες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν 
συμπεριφορές, ζωές και, τελικά, τον κόσμο. Αυτή η βασική φιλοσοφία 
είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις προσπάθειες του TED, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεδρίων TED, του TEDx, των βιβλίων TED, 
του προγράμματος TED Fellows και του προγράμματος TED Open 
Translation Project. Με αυτή τη φιλοσοφία στο μυαλό και με σκοπό να 
υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και να κεντρίσει την περιέργεια των 
μαθητών σε όλο τον κόσμο, το TED-Ed ξεκίνησε το 2012. 

https://www.insitesproject.eu/about/
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Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό συμμετοχή του στα 
κοινά 
 

Το TED-Ed είναι η πρωτοβουλία του TED για τη νεολαία και την 
εκπαίδευση. Αποστολή του TED-Ed είναι να πυροδοτήσει και να 
γιορτάσει τις ιδέες των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε όλο τον 
κόσμο. Όλα όσα κάνουμε υποστηρίζουν τη μάθηση - από την παραγωγή 
μιας αυξανόμενης βιβλιοθήκης πρωτότυπων βίντεο κινουμένων 
σχεδίων , μέχρι την παροχή μιας διεθνούς πλατφόρμας για τους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τα δικά τους διαδραστικά 
μαθήματα, μέχρι τη βοήθεια σε περίεργους μαθητές σε όλο τον κόσμο 
να φέρουν το TED στα σχολεία τους και να αποκτήσουν δεξιότητες 
παρουσίασης, μέχρι τον εορτασμό της καινοτόμου ηγεσίας μέσα στο 
παγκόσμιο δίκτυο του TED-Ed που αποτελείται από πάνω από 650.000 
εκπαιδευτικούς. Το TED-Ed έχει εξελιχθεί από μια ιδέα που άξιζε να 
διαδοθεί σε μια βραβευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα που εξυπηρετεί 
εκατομμύρια εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλο τον κόσμο κάθε 
εβδομάδα. 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

Οι εκπαιδευόμενοι έμειναν έκπληκτοι από την πλατφόρμα και την 
ποικιλία των διαφορετικών μαθημάτων που υπάρχουν και 
παραδίδονται. Επίσης, ανέφεραν ότι ήταν πολύ χρήσιμη για τους 
εκπαιδευτές/εκπαιδευτές, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν 
εκπαιδευτικό υλικό για συγκεκριμένα μαθήματα και να μοιράζονται τις 
γνώσεις τους.  

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 
 

https://ed.ted.com/  

 
 

 

Χώρα: Ελλάδα 

Όνομα οργανισμού: AKMI S.A. 

Τίτλος: Θέατρο των καταπιεσμένων 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής: 
(100-500 λέξεις το πολύ) 

Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, σε ομάδες ενηλίκων με χαμηλή 
ειδίκευση (π.χ. μετανάστες) να υπάρχουν άτομα που μιλούν ελάχιστα 
αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη διεθνή γλώσσα εκτός από τη μητρική τους 
γλώσσα. Τα άτομα αυτά μπορεί γενικά να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην επικοινωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 
προσπαθήσει να παρέχει άλλους τρόπους προκειμένου να εμπλέξει 
όλους τους εκπαιδευόμενους και να τους κάνει να νιώσουν ισότιμα και 
άνετα. Το Θέατρο Φόρουμ και συγκεκριμένα το Θέατρο των 
Καταπιεσμένων λειτουργεί από πρόβα αυτοσχεδιασμού για να 
δημιουργήσει μια σκηνή μιας συγκεκριμένης καταπίεσης. 

Σκοπός/οι στόχοι της πρακτικής όσον 
αφορά στην εκπαίδευση του ενήλικου 
πληθυσμού για την ενεργό πολιτότητα: 
(100-500 λέξεις το πολύ) 
 

Το Θέατρο των Καταπιεσμένων (ΘΚ) αναπτύχθηκε από τον Βραζιλιάνο 
θεατρικό σκηνοθέτη Augusto Boal κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960. 
Σε μια προσπάθεια να μεταμορφώσει το θέατρο από το "μονολογικό" 
σκηνικό της παραδοσιακής παράστασης σε έναν "διάλογο" μεταξύ 
κοινού και σκηνής, ο Boal πειραματίστηκε με πολλά είδη διαδραστικού 
θεάτρου. Οι εξερευνήσεις του υπέθεσαν ότι ο διάλογος είναι η κοινή, 
υγιής δυναμική μεταξύ όλων των ανθρώπων, ότι όλα τα ανθρώπινα όντα 
επιθυμούν και είναι ικανά να συνομιλούν και ότι όταν ο διάλογος γίνεται 
μονόλογος, ακολουθεί καταπίεση. Το θέατρο γίνεται τότε ένα εξαιρετικό 
εργαλείο για τη μετατροπή του μονολόγου σε διάλογο. Ο κύριος στόχος 
επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των ανθρώπων 
για αλληλεπίδραση, διάλογο, κριτική σκέψη, δράση και απόλαυση. 
 

https://ed.ted.com/
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Αποτελέσματα και/ή γνώμη των 
μαθητών που συμμετείχαν: (100-500 
λέξεις το πολύ) 

-Δημιουργήστε ένα πιο οικείο μαθησιακό περιβάλλον για τους 
εκπαιδευόμενους 
-Γέφυρα κάθε είδους εμποδίων που μπορεί να υπάρχουν 
-Κάντε τους μαθητές να αισθάνονται άνετα με το σώμα και τις εκφράσεις 
τους 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 
(δικτυακός τόπος, βιβλία, περιοδικά, 
άρθρα)  

http://www.wwcd.org/action/Boal.html  

 
 
 

Χώρα: Ελλάδα 

Όνομα οργανισμού: AKMI S.A. 

Τίτλος: Ζωντανή Βιβλιοθήκη 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής: 
(100-500 λέξεις το πολύ) 

Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη είναι ένα εργαλείο που επιδιώκει να 
αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις. Λειτουργεί ακριβώς 
όπως μια κανονική βιβλιοθήκη: οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν 
στον κατάλογο για τους διαθέσιμους τίτλους, να επιλέξουν το βιβλίο που 
θέλουν να διαβάσουν και να το δανειστούν για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Αφού διαβάσουν, επιστρέφουν το βιβλίο στη βιβλιοθήκη και, 
αν θέλουν, δανείζονται ένα άλλο. Η μόνη διαφορά είναι ότι στη Ζωντανή 
Βιβλιοθήκη, τα βιβλία είναι άνθρωποι και η ανάγνωση συνίσταται σε μια 
συζήτηση. 

Σκοπός/οι στόχοι της πρακτικής όσον 
αφορά την εκπαίδευση του ενήλικου 
πληθυσμού για την ενεργό πολιτότητα: 
(100-500 λέξεις το πολύ) 
 

Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη επιχειρεί να αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις 
διευκολύνοντας μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων: Βιβλία και 
αναγνώστες. Τα βιβλία είναι εθελοντές που είτε έχουν υποστεί οι ίδιοι 
διακρίσεις είτε εκπροσωπούν ομάδες ή άτομα μέσα στην κοινωνία που 
κινδυνεύουν να υποστούν στερεότυπα, στίγμα, προκαταλήψεις ή 
διακρίσεις. Τα Living Books έχουν συχνά προσωπικές εμπειρίες 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού τις οποίες είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν με τους Αναγνώστες. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα Βιβλία 
δίνουν στους Αναγνώστες την άδεια να μπουν σε διάλογο μαζί τους, με 
την ελπίδα ότι οι προοπτικές και οι εμπειρίες τους θα αμφισβητήσουν 
τις ευρέως διαδεδομένες αντιλήψεις και στερεότυπα και, ως εκ τούτου, 
επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές της ευρύτερης κοινωνίας 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

-Αύξηση της συνειδητοποίησης των στερεοτύπων και των 
προκαταλήψεων και των αρνητικών τους συνεπειών 
-Αύξηση της προβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
-Προωθεί την ανεκτικότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 
(δικτυακός τόπος, βιβλία, περιοδικά, 
άρθρα)  

https://rm.coe.int/16807023dd  

 
 

Χώρα: Ελλάδα 

Όνομα οργανισμού: AKMI S.A. 

Τίτλος: Ψηφιακή αφήγηση 

http://www.wwcd.org/action/Boal.html
https://rm.coe.int/16807023dd
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Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια συμμετοχική, οπτική μέθοδος για την 
παραγωγή, την ανταλλαγή και τη διάδοση της γνώσης στον σημερινό 
ψηφιακό κόσμο. Στους ενήλικες στον χώρο της κοινοτικής εκπαίδευσης 
προσφέρεται η ευκαιρία να μάθουν για τον εαυτό τους, τους άλλους και 
τη δική τους θέση στον κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία στη 
διαδικασία του Lambert πιστεύουν ότι προάγει τη μετασχηματιστική και 
διορατική μάθηση από αυτή την άποψη.  Για να διερευνήσουμε τις 
δυνατότητες της ψηφιακής αφήγησης στη διαγενεακή μάθηση και να 
αναπτύξουμε την πρόταση της μεθοδολογίας για τους εκπαιδευτές με 
βάση αυτές τις προσεγγίσεις, διερευνήσαμε τις μαθησιακές ανάγκες των 
νεότερων και των μεγαλύτερων συμμετεχόντων και τις ικανότητες και 
δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές προκειμένου να 
οργανώσουν εκπαίδευση ψηφιακής αφήγησης σε ένα πλαίσιο 
διαγενεακής μάθησης μέσω συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, ανοιχτών 
συζητήσεων κ.λπ. 

Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό συμμετοχή του στα κοινά 
 

Η ψηφιακή αφήγηση έχει ως στόχο: 
α) περιλαμβάνουν ανθρώπους από δύο ή περισσότερες γενιές που 
συμμετέχουν σε μια κοινή πρακτική που συμβαίνει σε κάποιο μέρος, β) 
περιλαμβάνουν διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ των γενεών και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της βελτίωσης της 
ατομικής, κοινοτικής και οικολογικής ευημερίας μέσω της 
αντιμετώπισης κάποιου "προβλήματος" ή πρόκλησης, (γ) απαιτούν την 
προθυμία για αμοιβαία επικοινωνία πέρα από τις διαχωριστικές 
γραμμές των γενεών (μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν 
συναίνεση, σύγκρουση ή συνεργασία) με την ελπίδα να δημιουργηθούν 
και να μοιραστούν νέες διαγενεακές έννοιες, πρακτικές και τόπους που 
είναι σε κάποιο βαθμό κοινοί, και (δ) απαιτούν την προθυμία για συνεχή 
ανταπόκριση στους τόπους και μεταξύ τους. 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

- "Είναι κάτι στην κουλτούρα μας. Υπάρχει μια συνεχής μετάδοση μέσω 
των παραμυθιών, των παραδόσεων και των εθίμων μας. Νομίζω ότι οι 
γιαγιάδες και οι παππούδες μας μαθαίνουν συνεχώς κάτι και από τα 
εγγόνια τους" 
-Υπάρχει ένας τρόπος που χρησιμοποιούμε την αφήγηση ιστοριών. 
Υποθέτω ότι τη χρησιμοποιούμε με τους ανθρώπους στη συμβουλευτική 
(την οποία έμαθα στο Πανεπιστήμιο). Αν έχετε ένα μικρό 
συναισθηματικό λεξιλόγιο - αν μπορείτε να εκφραστείτε μόνο με τους 
όρους "λυπημένος, θυμωμένος, χαρούμενος" - δεν μπορείτε να πείτε 
στους ανθρώπους πώς αισθάνεστε ή να εκφραστείτε. Οπότε το θέμα 
είναι να αποκτήσεις μια άλλη αφήγηση - να ακούς τις ιστορίες των 
ανθρώπων, να διαβάζεις βιβλία, να βλέπεις Netflix. Έτσι, αν αποκτήσετε 
ένα λεξιλόγιο εκατό λέξεων για τη λέξη "λυπημένος", μπορείτε να 
εκφραστείτε περισσότερο, να συσχετιστείτε περισσότερο με αυτό και να 
καταλάβετε πώς να βγείτε περισσότερο από αυτά τα συναισθήματα". 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 
 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf  

 
  

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2649/ENG_IO1-report_Eshahrazad.pdf
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Περιγραφή των ιστοριών που παράγονται στην Ελλάδα 
 

Οργανισμός  AKMI S.A. 

Χώρος διεξαγωγής  Online 

Ομάδα στόχος που 
εμπλέκεται στην 
παραγωγή  

Καθηγητές Αρχαιολογίας, φοιτητές, εμπειρογνώμονες 

Περιγραφή της 
προτεινόμενης 
ιστορίας 

Το ΑΚΜΙ δημιούργησε ένα βίντεο με λεπτομερή περιγραφή του μνημείου της UNESCO στους 
Δελφούς. Σπουδαστές, καθηγητές και εμπειρογνώμονες του τομέα της αρχαιολογίας ένωσαν 
τις δυνάμεις τους και ανέπτυξαν αυτό το βίντεο. Το πρώτο βήμα ήταν η ανάπτυξη του 
σεναρίου με το ιστορικό υπόβαθρο του χώρου. Οι εμπειρογνώμονες και οι καθηγητές μας 
συνεργάστηκαν προκειμένου να γράψουν το κύριο σενάριο και στη συνέχεια να το 
μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους σπουδαστές του 
Τμήματος Βιντεοσκόπησης και Γραφιστικής του ΑΚΜΙ, δημιουργήθηκε το πρώτο προσχέδιο 
του βίντεο. Μετά από αρκετές παρατηρήσεις από τους καθηγητές, οι μαθητές έκαναν τις 
απαραίτητες διορθώσεις και ολοκλήρωσαν το μοντάζ του βίντεο. 

Περιγραφή του τόπου 
της UNESCO όπου 
διαδραματίζεται η 
ιστορία 

Μεταξύ δύο γιγάντιων βράχων, στην πλαγιά του Παρνασσού, στις Φαίδριδες (Λαμπεροί 
Βράχοι) στην κεντρική Ελλάδα βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ντέπης. Σύμφωνα με τη 
μυθολογία οι Δελφοί θεωρούνταν ο ομφαλός της Γης, όταν ο Δίας έστειλε δύο αετούς προς 
αντίθετες κατευθύνσεις για να καθορίσουν το σημείο αναφοράς όλης της ύπαρξης. 
Πιστεύεται ότι συναντήθηκαν σε αυτό ακριβώς το σημείο. Η περιοχή κατοικήθηκε για πρώτη 
φορά τη 2η χιλιετία π.Χ. Εδώ, μπορούμε να βρούμε τον Πανελλήνιο Ναό του Απόλλωνα, όπου 
η Πυθία έδινε τις προφητείες της στο εσωτερικό του ιερού του. Το μαντείο των Δελφών ήταν 
ένα σημαντικό πνευματικό κέντρο από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Πολλές 
προσφορές ήρθαν στο φως μέσα από ανασκαφικές διαδικασίες που αποδεικνύουν την 
πολιτική και θρησκευτική επιρροή των Δελφών σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στην 
Ελλάδα. Οι προσκυνητές έρχονταν στο χώρο για να αναζητήσουν από την ιέρεια τις πολύτιμες 
απαντήσεις της. Με μια μακρά ιστορία και όμορφο τοπίο οι Δελφοί προσελκύουν 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, έτσι δεν αποτελεί έκπληξη, ότι πληροί τα 
κριτήρια που ακολουθούν , για να είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Η διάταξη των Δελφών είναι ένα μοναδικό καλλιτεχνικό επίτευγμα. Ο Παρνασσός με το 
μαγικό περιβάλλον του συνυπάρχει με την ανθρώπινη δεξιοτεχνία (σπονδυλωτά στοιχεία 
όπως θησαυροί ή ταράτσες) των Δελφών σε τέλεια αρμονία. Η φυσική τοποθεσία των 
Δελφών είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι παραμένει ανέπαφη και δίνει ένα τέλειο 
παράδειγμα του ιερού που σχετιζόταν με μια πίστη με προφανή παγκόσμια σημασία.  

Εκπαιδευτικοί σκοποί 
της ιστορίας  

Για το βίντεο αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες για την 
τοποθεσία Delphi Site. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των ειδικών και των καθηγητών μας 
προσπάθησε να προσεγγίσει τον χώρο τόσο από ιστορική, αρχαιολογική, κοινωνική και 
αρχιτεκτονική άποψη. Κατά τη διάρκεια του βίντεο απώτερος στόχος είναι να μελετήσουμε, 
να αναπτύξουμε και να διερευνήσουμε νέες δυνατότητες για τον χώρο των Δελφών UNESCO, 
ο οποίος, από τόπος διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορεί να 
γίνει όχι μόνο ένας τόπος σχεδιασμένος για χρήση και εκμετάλλευση, αλλά και ένας τόπος 
δια βίου εκπαίδευσης, ένα λίκνο πολιτισμού. Το βίντεο περιγράφει επίσης τα σημαντικότερα 
στοιχεία για το αρχαιολογικό μνημείο των Δελφών και τη σημασία του για την παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά μεταμορφωμένο σε ένα ψηφιακό εργαλείο αφήγησης που μπορεί να 
είναι προσβάσιμο από κάθε είδους εκπαιδευόμενους. 

Διάρκεια του βίντεο 
και τοποθεσίες 
μετάδοσης για 
εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

Διάρκεια του βίντεο: 1.30 λεπτά 
Τοποθεσίες εκπομπής: Δήμοι, συνεργαζόμενες εταιρείες, φοιτητές, καθηγητές. 
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς/εθελοντές 

Οργανισμός  AKMI  

Χώρος διεξαγωγής  AKMI International, Ευμολπιδών 23, Αθήνα 

Αριθμός και 
διάρκεια των 
εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

6 εκπαιδευτικές συνεδρίες 
4,5,6,7,8,11,12 Ιούλιος 2022 
10 μ.μ. έως 15 μ.μ. 

Αριθμός 
συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος  

20 συμμετέχοντες συνολικά, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών ενηλίκων, 
ατόμων από το διεθνές τμήμα του AKMI και του συντονιστή. 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  

Ο κύριος σκοπός των εκπαιδεύσεων ήταν να παρουσιάσουν στους εκπαιδευόμενους διάφορες 
μεθόδους αφήγησης ιστοριών μέσω διαδραστικών εργαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι/τεχνικές: 
Πώς να βυθίσετε το κοινό σας σε μια ιστορία. 
Πώς να πείτε μια προσωπική ιστορία. 
Πώς να δημιουργήσετε σασπένς ενώ αφηγείστε μια ιστορία. 
Πώς να ζωντανέψετε τους χαρακτήρες. 
Εμφάνιση. Μην λες. 
Πώς να φτάσετε σε μια στιγμή S.T.A.R. 
Τελειώστε με ένα θετικό συμπέρασμα. 
Όλες οι προαναφερθείσες τεχνικές παρουσιάστηκαν μέσα από παραδείγματα ανθρώπων που 
τις χρησιμοποίησαν στο παρελθόν. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε 
ομάδες και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για το πώς να ενσωματώσουν αυτές τις μεθόδους 
αφήγησης στις ομάδες-στόχους τους. 

Κύρια 
αποτελέσματα 

1. Κατανοήστε καλύτερα τι είναι η αφήγηση ιστοριών 
2. Γνωρίστε μερικές τεχνικές αφήγησης 
3. Εργασία σε μια διαφορετική ομάδα 
4. Παρακολουθήστε αρκετές διαδραστικές συνεδρίες 
5. Να κατανοήσουν πώς να ενσωματώσουν αυτές τις μεθόδους αφήγησης στο έργο τους 

και να τις προσφέρουν στις ομάδες-στόχους τους. 
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Περιγραφή των εργαστηρίων κατάρτισης για την παραγωγή παραμυθιών 

Οργανισμός  AKMI 

Χώρος διεξαγωγής  AKMI International 

Αριθμός και διάρκεια 
των εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

Διάρκεια 2 πλήρεις ημέρες από τις 10 μ.μ. έως τις 15 μ.μ. 
1 & 2 Ιουνίου 2022 

Αριθμός 
συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος  

10 συμμετέχοντες  
 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  

Για την παραγωγή του βίντεο για τον ιστότοπο UNISCO στους Δελφούς, μια ομάδα 10 
ατόμων από τον αρχαιολογικό και ιστορικό τομέα συνεργάστηκε για να κάνει μια 
εκτεταμένη έρευνα για το θέμα του βίντεο και να γράψει την ιστορία που αργότερα 
ακούστηκε για το σκοπό του βίντεο. 
 
Ημέρα 1  
Η ομάδα συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς ΑΚΜΗ στο 
κέντρο της Αθήνας. Στην αρχή γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, μοιράστηκαν το 
υπόβαθρο και τις εμπειρίες τους και άρχισαν να κάνουν brainstorming για την εξέλιξη της 
ιστορίας. Δούλεψαν σε μικρότερες ομάδες των 3-4 ατόμων και στη συνέχεια παρουσίασαν 
τις ιδέες τους στη μεγάλη ομάδα προκειμένου να οριστικοποιήσουν την ιδέα τους. 
 
Ημέρα 2 
Η ομάδα συναντήθηκε ξανά στα γραφεία της AKMI International για τη δεύτερη ημέρα. 
Τώρα έπρεπε να εξετάσουν όσα συζήτησαν την προηγούμενη ημέρα και να 
οριστικοποιήσουν το κείμενο. Μετά από αυτό, ένας από αυτούς ηχογράφησε τη φωνή της 
περιγραφής και την έδωσε στον υπεύθυνο έργου του SCENARIO. 

Κύρια αποτελέσματα 1. Συνεργασία μεταξύ ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο 
2. Γνωρίζοντας περισσότερα για τους Δελφούς ως μνημείο της UNESCO 
3. Δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας και μάθησης 
4. Εργασία σε ευρωπαϊκό έργο 
5. Ανάπτυξη ενός τελικού προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του 

έργου SCENARIO 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  

Προσδιορίστηκε ως χώρος UNESCO: 
Μοναστήρι του Poblet 
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Καλές πρακτικές που ερευνώνται και αναλύονται από τον εταίρο 
Πανεπιστήμιο Ροβίρου και Βιργιλίου /Universitat Rovira I Virgili (ES) 

 

Χώρα: Ισπανία 

Όνομα οργανισμού: TV3 (Τηλεόραση της Καταλονίας /Televisió de Catalunya) 

Τίτλος: Catalunya des de l'aire 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

Το "Catalunya des de l'aire" είναι ένα ταξίδι στους τόπους που συνθέτουν το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της χώρας και των κατοίκων της. Η Καταλονία 
είναι μαγική. Περιέχει θάλασσα και στεριά, ποτάμια και βουνά. Στα χιλιάδες 
τετραγωνικά της χιλιόμετρα υπάρχουν εκκλησίες, κάστρα, πάρκα... 
Το "Catalunya des de l'aire" προσφέρει μια όμορφη και εντυπωσιακή θέα των 
καταλανικών εδαφών και των κατοίκων τους. Η σειρά, των 18 κεφαλαίων ξεκινά από 
την έννοια της ολοκληρωμένης κληρονομιάς, δηλαδή από το άθροισμα των 
καλλιτεχνικών, φυσικών και ανθρωπολογικών πτυχών, με τις αντίστοιχες ιστορικές 
και λογοτεχνικές ενδείξεις. 
 

Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό συμμετοχή του στα 
κοινά 

- Να παρουσιάσει στους θεατές την καταλανική πολιτιστική κληρονομιά. 
- Προώθηση της εικόνας της χώρας από αέρος, προσφέροντας μια διαδοχή τοπίων 
και μνημείων διαφορετικών περιόδων. 
-Να προωθήσει και να εκτιμήσει τις γιορτές και τις σημαντικές παραδόσεις των 
διαφόρων περιοχών με βάση τις συναντήσεις με τους ντόπιους κατοίκους. 
- Να αναδείξει την πολλαπλότητα των στοιχείων και των τοπίων που αποτελούν την 
ενότητα της χώρας, με όλο τον πλούτο του περιεχομένου, μερικές φορές ακόμη και 
αντιφατικό. 
- Να διευκολύνει έναν διαφορετικό τρόπο ταξιδιού σε όσους δεν μπορούν να το 
κάνουν με τον παραδοσιακό τρόπο λόγω των καθημερινών τους υποχρεώσεων 
(εργασία, οικογένεια, περιορισμένος προϋπολογισμός, μεταξύ άλλων). 
-Να διαδοθεί στον ενήλικο πληθυσμό ένας οδηγός που εκπονήθηκε από τέσσερις 
καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στην ιστορική και ανθρωπολογική 
κληρονομιά. 
 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

Δημιουργήθηκαν 18 κεφάλαια, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω των 
ψηφιακών πλατφορμών της TV3. 
Βρίσκονται αναρτημένα στο Youtube, με μεγάλη επισκεψιμότητα, μερικά από τα 
οποία έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. 
Παρόλο που σήμερα είναι μια πιο τυπική μορφή ενός παραδοσιακού μουσείου, 
εκείνη την εποχή (δεκαετία του '90) ήταν ένα καινοτόμο προϊόν που έφερε κοντά 
τους κατοίκους της Καταλονίας στην πολιτιστική κληρονομιά και στο τοπίο τους 
χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το σπίτι τους. 
 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι 
  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-
muntanyes/video/1503729/ 
https://youtu.be/FtQQeez2bQM 
https://youtu.be/XcBh0h-2nkY 

 

Χώρα: Ισπανία 

Όνομα οργανισμού: De eso no se habla 

Τίτλος: De eso no se habla podcast 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

"Δεν μιλάμε γι' αυτό." 
Αν σας θυμίζει κάτι αυτή η φράση, είναι πιθανότατα επειδή την ακούσατε 
επανειλημμένα όταν ήσασταν παιδί, την ώρα του δείπνου ή σε οικογενειακές 
συγκεντρώσεις. Σε αυτό το podcast, μιλάμε για τις σιωπές που δημιουργεί αυτή η 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-muntanyes/video/1503729/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/catalunya-des-de-laire/les-muntanyes/video/1503729/
https://youtu.be/FtQQeez2bQM
https://youtu.be/XcBh0h-2nkY
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φράση, τόσο στους εαυτούς μας όσο και στην κοινωνία. Μιλάμε για τις ιστορίες πίσω 
από αυτές τις σιωπές και για το τι συμβαίνει όταν τις σπάμε. 
 

Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
στην ενεργό συμμετοχή του στα 
κοινά 

- Να ανακτήσει προσωπικές ιστορίες ηλικιωμένων ανθρώπων που διαδραμάτισαν 
ρόλο στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας της χώρας. 
- Να συνδέσει τις τελείες που συνδέουν τις προσωπικές και συλλογικές σιωπές μέσω 
ενός αφηγηματικού podcast μη μυθοπλασίας. 
- Να ανοίξει το "κουτί της Πανδώρας" που μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση των 
τεταμένων σχέσεων μεταξύ γειτόνων ή ακόμη και συγγενικών σχέσεων που έχουν τις 
ρίζες τους στις ατομικές τους αποφάσεις κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 
Φράνκο. 
- Ευαισθητοποίηση των νέων για τις ιστορίες των μεγαλύτερων. 
- Να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ γονέων και παιδιών -σήμερα, ενηλίκων- για το 
θέμα αυτό. 
- Να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των γενεών επί του θέματος. 
- Να προωθήσει την επούλωση παλαιών πληγών μέσω του διαλόγου, φέρνοντας στο 
φως μυστικά που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ προηγουμένως. 
 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

"Εξαιρετική δουλειά, πολύ καλή παραγωγή, μουσική και ιστορία. Με κρατούσε 

καθηλωμένο κάθε δευτερόλεπτο 🔝🔝🔝🔝" 
"Υπέροχο!!! Πώς σε έναν τόσο μικρό χώρο, μπορείτε να αποθηκεύσετε τόση 
αλήθεια!!!" 
"Είχα ένα κόμπο στο λαιμό μου όλη την ώρα. Πόσο απαραίτητο είναι αυτό!" 
"Είμαι συγκλονισμένος από αυτή την ιστορία, πόσο πόνο κουβαλούν οι οικογένειες 
μετά από τέτοια ατυχή γεγονότα, πώς η βία σίγησε ένα έθνος και ο φόβος έγινε τείχος. 
Αυτό είναι θεραπευτικό και απελευθερωτικό για αυτές τις οικογένειες. Πόσο όμορφο 
που κάνετε ορατές αυτές τις πολύ ανθρώπινες ιστορίες, ώστε οι νέες γενιές να 
αναγνωρίζουν ένα παρελθόν, μια ιστορία. Σας ευχαριστώ". 
 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι 
 

https://deesonosehabla.com/en/ 
https://www.instagram.com/deesonosehabla_podcast/ 
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-
los-silencios/ 
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-
silenciolunespodcastero/ 

 

Χώρα: Ισπανία 
 

Όνομα οργανισμού: CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) 

Τίτλος: El Foraster 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

"El Foraster", ένας περιπλανώμενος κωμικός που ταξιδεύει στην Καταλονία 
αναζητώντας το ανθρώπινο τοπίο των χωριών με λιγότερους από χίλιους κατοίκους. 
Κάθε κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μια διαφορετική πόλη. Και σε κάθε πόλη, μια 
πρόκληση: να κάνει έναν μονόλογο μπροστά σε όλους τους κατοίκους, έναν 
εξατομικευμένο μονόλογο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κάθε πόλης και των 
κατοίκων της. 
Το "El Foraster" είναι η προσαρμογή για το CCMA του δανέζικου φορμάτ "Comedy 
on the edge", το οποίο μεταδόθηκε από το κανάλι DR1 στη Δανία. 

Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
για ενεργό συμμετοχή στα κοινά:  

- Για να παρουσιάσει στους θεατές το ανθρώπινο τοπίο της χώρας, αφού κατά τη 
διάρκεια της αναζήτησης χαρακτήρων, το "El Foraster" παίρνει συνεντεύξεις από 
τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης. 
- Να δείξει στους θεατές άλλους τρόπους δράσης και ζωής, διαφορετικούς από 
εκείνους των μεγάλων πόλεων. 
- Να αναδείξει τη σημασία των αγροτικών περιοχών και των κατοίκων τους, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι αγρότες που ζουν μόνοι τους. 

https://deesonosehabla.com/en/
https://www.instagram.com/deesonosehabla_podcast/
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-los-silencios/
https://www.lamarea.com/2020/09/21/de-eso-no-se-habla-el-podcast-que-habla-de-los-silencios/
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-silenciolunespodcastero/
https://jorgemarinnieto.com/2021/08/30/de-eso-no-se-habla-el-podcast-sobre-el-silenciolunespodcastero/
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- Να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών να γίνουν 
πρωταγωνιστές, έστω και για λίγα λεπτά. 
- Να συνδέσει τους γείτονες της ίδιας πόλης μέσα από χιουμοριστικές καταστάσεις, 
όπου είναι ταυτόχρονα κοινό και πρωταγωνιστές. 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

"Μικρές ιστορίες σπουδαίων ανθρώπων που σε συναρπάζουν και σε κάνουν να 
γελάς σε ίσα μέρη... Και είναι αυτές οι ιστορίες που συνθέτουν τη μεγάλη μας 
ιστορία!!!" 
"Ένα πρόγραμμα με εντυπωσιακή φωτογραφία και υπέροχους ανθρώπους, που 
μιλώντας με τον παρουσιαστή του προγράμματος σε κάνει να γελάς και να κλαις". 
 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 
 

https://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/mes-info/ 
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-
foraster.pdf 

 

Χώρα: Ισπανία 
 

Όνομα οργανισμού: IDEAL Centre d'Arts Digitals 
 

Τίτλος: Frida Khalo, η ζωή μιας εικόνας 
 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

Το FRIDA KAHLO, Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ είναι μια καθηλωτική βιογραφία που 
προτείνει ένα ταξίδι στη ζωή μιας από τις καλλιτέχνιδες με τη μεγαλύτερη επιρροή 
όλων των εποχών. Η βιογραφία της FRIDA KAHLO παρουσιάζεται χωρίς 
αναπαραγωγές των πινάκων της καλλιτέχνιδας, με σκοπό να γίνουν περαιτέρω 
βήματα στις νέες εμβυθιστικές γλώσσες. Η καινοτόμος πρόταση εξερευνά τη 
βιογραφία της καλλιτέχνιδας μέσα από συλλογές ιστορικών φωτογραφιών, 
πρωτότυπες ταινίες, ψηφιακά περιβάλλοντα, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, 
συλλεκτικά αντικείμενα και νεοσύστατη μουσική που αναπαράγουν τις πιο 
σημαντικές στιγμές της ζωής της, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν 
την απίστευτη ιστορία που έχτισε τον μύθο της. Στον XXI αιώνα, ο μύθος της FRIDA 
KAHLO είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η ζωή της αιχμαλωτίζει εκπλήσσει και εμπνέει 
μέσα από μια βιογραφία που αποκαλύπτει μια γυναίκα ικανή να ξεπεράσει τις 
αντιξοότητες χάρη στην επιμονή, τη δύναμη, την επαναστατικότητα και το ταλέντο 
της, με μια ανεπανάληπτη προσωπικότητα, μπροστά από την εποχή της. 

Σκοπός/οι στόχοι της πρακτικής όσον 
αφορά την εκπαίδευση του ενήλικου 
πληθυσμού για την ενεργό συμμετοχή 
του στα κοινά:  

- Να διευκολύνει τη διάδοση των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι καθηλωτικές 
ψηφιακές τέχνες σε νέους ενήλικες που δεν είναι απαραίτητα συνηθισμένοι σε 
αυτές. 
- Ενθάρρυνση των ενηλίκων πολιτών να εκπαιδευτούν στις καθηλωτικές ψηφιακές 
τέχνες και σε άλλες νέες χρήσεις της τεχνολογίας στους καλλιτεχνικούς χώρους. 
- Να δείξει τα πλεονεκτήματα των παραγωγών που χρησιμοποιούν καθηλωτικές 
ψηφιακές τέχνες. 
- Να εκθέσει μια καινοτόμο καλλιτεχνική πρόταση για ένα ευρέως διαδεδομένο 
θέμα, που έχει παραχθεί με τη χρήση μιας νέας και υπερσύγχρονης τεχνολογίας. 
- Ανάπτυξη τοπικών ταλέντων μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού με στόχο τη 
δημιουργία δικών τους παραγωγών. 

Αποτελέσματα και/ή γνώμη των 
μαθητών που συμμετείχαν: (100-500 
λέξεις το πολύ) 

"Ήμασταν ήδη με τον Μονέ, τώρα επαναλαμβάνουμε με τον Κλιμτ και τον Νοέμβριο 
με την Κάλο. Υπέροχος τρόπος για να παρουσιάσουμε τα έργα αυτών των ιδιοφυών 
καλλιτεχνών. Αυτό το οπτικοακουστικό σύστημα, που ολοκληρώνεται με την 
εμπειρία 3D, είναι μια έκρηξη. Θα επιστρέψουμε χωρίς δισταγμό". "Ο χώρος είναι 
πολύ καλά διακοσμημένος και κλιματιζόμενος. Η έκθεση είναι πολύ επιτυχημένη. Το 
καλύτερο μέρος είναι η εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας, η οποία είναι ο 
τελευταίος τομέας της περιήγησης στην έκθεση". "Πολύ πρωτότυπο μέρος που 
βρίσκεται στη γειτονιά του Poble Nou στη Βαρκελώνη. Παλαιός κινηματογράφος 
όπου προσφέρεται ένα όμορφο θέαμα από φώτα, εικόνες και ήχο. Αυτή η 
παράσταση είναι μαγική και υπέροχη. Πολύ συναισθηματική. Στο τέλος, πριν φύγετε 

https://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/mes-info/
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-foraster.pdf
https://www.mercabarna.es/media/upload/pdf/news1474291694ara_el-foraster.pdf
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σας προσφέρουν εικονικά γυαλιά όπου μπορείτε να βυθιστείτε στα έργα του 
ζωγράφου". 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι: 

https://idealbarcelona.com/ 
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-kahlo.html 
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-
frida-kahlo 

 

Χώρα: Ισπανία 

Όνομα οργανισμού: Ajuntament de Tarragona 

Τίτλος: Tarraco Viva 
 

Δώστε μια σύντομη 
περίληψη/περιγραφή της πρακτικής 

Διάδοση της αρχαίας ιστορίας με ελκυστικό τρόπο που προκαλεί προβληματισμό για 
το παρελθόν μας. Αυτός ήταν ο στόχος όταν ιδρύθηκε η Tarraco Viva το 1999. 
"Ιστορία για όλους" θα μπορούσε να είναι το σύνθημα αυτού του διεθνούς φεστιβάλ 
που είναι αφιερωμένο στη διάδοση της ιστορίας των ρωμαϊκών χρόνων. Το Tarraco 
Viva έχει γίνει μια εκδήλωση αναφοράς χάρη τόσο στις προτάσεις που κάνει όσο και 
στην ποιότητα που προσφέρει. Η στρατιωτική ζωή και η καθημερινή ζωή, οι 
λεγεώνες, το θέατρο, οι μονομάχοι, τα σπίτια, η κουζίνα, τα γραπτά, η μηχανική, η 
μόδα... όλα αναδημιουργούνται με έναν κοινό παρονομαστή: την ακριβή απόδοση. 
Η γνωριμία με το παρελθόν δεν είναι κάτι που περιορίζεται, αλλά είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να κατανοήσουμε το παρόν και, ως εκ τούτου, να μπορέσουμε να 
επιλέξουμε το μέλλον. Πιθανότατα θα ανακαλύψετε ότι είστε πιο Ρωμαίοι από ό,τι 
νομίζατε. Καλώς ήρθατε στο Tarraco! 

Στόχοι της πρακτικής όσον αφορά την 
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού 
για την ενεργό συμμετοχή του στα 
κοινά 

- Να διαδώσει τη γνώση της αρχαίας ιστορίας και να είναι σε θέση να διαθέσει στο 
ευρύ κοινό εργαλεία για τον προβληματισμό σχετικά με το ιστορικό παρελθόν. 
- Ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ταραγόνα και των επισκεπτών για τη σημασία 
της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς. 
- Διευκόλυνση ενός χώρου για τη συμμετοχή των πολιτών της Ταραγόνα στη 
διαχείριση της ιστορικής κληρονομιάς ως φορείς προώθησης και προβολής ενεργών 
προτάσεων. 
- Προώθηση της δημιουργίας ομάδων αναπαράστασης, ζωντανής ιστορίας και 
πειραματικής αρχαιολογίας με στόχο την καλύτερη διάδοση του ιστορικού 
παρελθόντος. 
- Προώθηση και τόνωση του ενδιαφέροντος για την ιστορία, ώστε να δημιουργηθεί 
στους πολίτες η ιδέα της πολιτιστικής και, συνεπώς, της ανθρώπινης αξίας της 
ιστορικής κληρονομιάς. 

Αποτελέσματα ή/και γνώμη των 
εμπλεκόμενων μαθητών 

Πρόκειται για μια ετήσια δραστηριότητα, η οποία επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή 
από την έναρξή της το 2018. 
"Η ιστορική αυστηρότητά του. Η διδακτική της. Η καλή οργάνωσή του. Συνιστώ 
επίσης τις ομιλίες και τα εργαστήρια. Και φυσικά, για να γνωρίσετε τη ζωή, την 
ιστορία και τις στολές των ρωμαϊκών λεγεώνων και γενικά όλον τον ρωμαϊκό 
πολιτισμό στο Tarraco". 
"Όμορφο!!! Ταξιδεύετε στο χρόνο για να ανακαλύψετε ποια ήταν η ζωή του 
παρελθόντος ... Κορυφαία οργάνωση!!! 5 αστέρια." 
"Από τότε που ξεκίνησε το Φεστιβάλ, κάθε χρόνο πηγαίνουμε για να δούμε κάτι ή 
απλώς για να περπατήσουμε. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει με αυτό και μας έχει 
επιτρέψει να εξερευνήσουμε διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικό περιεχόμενο.... 
Νιώθω πάντα ότι με συνδέει με το μακρινό μου παρελθόν και ότι οι πέτρες που 
βλέπουμε και αγγίζουμε καθημερινά φωνάζουν αυτό το παρελθόν". 

Περαιτέρω ανάγνωση ή/και άμεσοι 
σύνδεσμοι 

https://www.tarragonaturisme.cat/en/tarraco-viva 
https://www.instagram.com/tarracoviva/ 

  

https://idealbarcelona.com/
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-12-07/en-la-cama-con-frida-kahlo.html
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-frida-kahlo
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/exposicion-ideal-frida-kahlo
https://www.tarragonaturisme.cat/en/tarraco-viva
https://www.instagram.com/tarracoviva/
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Περιγραφή της αφήγησης που παρήγαγε ο εταίρος 
Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili 

Οργανισμός  Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικού Διαλόγου στη Μεσόγειο - Universitat Rovira i Virgili 

Χώρος διεξαγωγής - Οικία ηλικιωμένων Jaume I στην Espluga de Francolí 
- Μοναστήρι των Κιστερκιανών Poblet 

Ομάδα στόχος που 
εμπλέκεται στην 
παραγωγή 

-Κάτοικοι της κατοικίας ηλικιωμένων Jaume I 
- Ασυνόδευτοι νέοι μετανάστες 

Περιγραφή της 
προτεινόμενης 
ιστορίας 

Το μοναστήρι Poblet είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Όπως κάθε άλλο 
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξία του μοναστηριού Poblet έγκειται επίσης στην εκτίμηση και την 
αναγνώριση που γεννώνται από τις μικρές, οικείες και ανώνυμες ιστορίες των ανθρώπων που είχαν 
δεσμούς με αυτό. Η βασική μας πρόκληση ήταν να φέρουμε στο προσκήνιο αυτές τις ανώνυμες ιστορίες 
που έχει ζωντανέψει το Μοναστήρι, και να το κάνουμε μέσω της ψηφιακής αφήγησης. Επειδή πιστεύουμε 
στην κοινωνική αξία της έρευνας, θέλαμε ο χώρος της UNESCO να εξηγηθεί από αποσιωπημένες, 
αγνοημένες φωνές. Οι φωνές των ηλικιωμένων μεταμόρφωσαν το Μοναστήρι σε παιδική χαρά, ή σε κήπο 
για οικογενειακές γιορτές, ή σε χώρο εργασίας. Οι ασυνόδευτοι νεαροί μετανάστες έκαναν μια 
καλλιτεχνική μετάφραση αυτών των εκμυστηρεύσεων, είτε μέσω της μουσικής, της ζωγραφικής, της 
φωτογραφίας, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο αισθητικής έκφρασης. Η ομάδα της έδρας UNESCO 
συνόδευσε τους πρωταγωνιστές στη δημιουργική διαδικασία. Το περίεργο μάτι της κάμερας συμμετείχε 
επίσης, χωρίς να χάσει καμία λεπτομέρεια από όσα συνέβαιναν. Και όλα αυτά, στο πλαίσιο της θερμής 
και διακριτικής υποδοχής της θρησκευτικής κοινότητας. 

Περιγραφή του 
τόπου της UNESCO 
όπου 
διαδραματίζεται η 
ιστορία 

Το Βασιλικό Μοναστήρι της Santa Maria de Poblet είναι το πιο αντιπροσωπευτικό μοναστήρι της 
Κιστερκιανής Διαδρομής και ένας ιστορικός και αρχιτεκτονικός θησαυρός. Σε αυτό εξακολουθεί να ζει μια 
κοινότητα πέραν των 30 μοναχών, γεγονός που του προσδίδει αυθεντικότητα όταν προσπαθεί κανείς να 
οραματιστεί τις ιδιαιτερότητες της μοναστικής ζωής. Το κτίριο χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, αν και 
το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1129 με εντολή του Ramon Berenguer IV, κόμη της Βαρκελώνης. Οι 
εγκαταστάσεις του φιλοξένησαν τα μαυσωλεία των Καταλανών βασιλέων. Η καρδιά της πνευματικής ζωής 
του μοναστηριού είναι η εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Οι χώροι που αποτελούν ολόκληρο το 
μοναστήρι περιβάλλονται από τρεις σειρές ομόκεντρων τειχών. Στο μοναστήρι διατηρούνται επίσης 
πολύτιμα έργα θρησκευτικής τέχνης. Η συλλογή εγγράφων που μπορεί να βρεθεί στη βιβλιοθήκη 
αποτελεί επίσης σπουδαία κληρονομιά. Δεδομένου ότι η κοινότητα που διαμένει στο μοναστήρι 
εξακολουθεί να είναι ενεργή, μπορεί να είναι πολύ διαφωτιστική μια βόλτα στους κοινόχρηστους χώρους 
που παραμένουν ανοιχτοί για τους επισκέπτες, όπως η τράπεζα, οι κοιτώνες ή το οινοποιείο. 

Ιστορία 
εκπαιδευτικών 
σκοπών  

Παρόλο που ο γενικός στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει την πολιτιστική και αρχιτεκτονική 
κληρονομιά της Μονής Poblet, προσθέσαμε μια ιδιαίτερη διάσταση: αυτή των ανθρώπων που είχαν 
κάποιου είδους σχέση, είτε επειδή έζησαν στην περιοχή, είτε επειδή εργάστηκαν εκεί, είτε επειδή είναι 
ένα από τα συναισθηματικά μέρη της ζωής τους. Η πρωτοβουλία ναδεικνύει ένα άλλο είδος κληρονομιάς: 
τη ζωντανή κληρονομιά των ανθρώπων. Από μια πράξη καθαρής συνάντησης δύο στιγματισμένων 
ομάδων -των ηλικιωμένων και των ασυνόδευτων νεαρών μεταναστών- το μοναστήρι Poblet, που έχει 
ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, γίνεται η αφορμή για τη 
συνάντηση. Ο απώτερος στόχος, λοιπόν, είναι να αναδειχθεί η σημασία της καταγωγής ως μέρος ενός 
κοινού παρελθόντος που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αν το μοναστήρι Poblet είναι η 
αναπαράσταση της καταγωγής της πολιτιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πρωταγωνιστές της 
δραστηριότητας γίνονται η αναπαράσταση των ανθρώπινων και ατομικών καταγωγών του καθενός. Και 
η ανάγκη αξιοποίησής τους είναι ένα από τα εκπαιδευτικά μηνύματα που στοχεύει να μεταδώσει αυτό 
το έργο: τη σημασία και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντος. 

Διάρκεια του βίντεο 
και τοποθεσίες 
μετάδοσης για 
εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

Διάρκεια του βίντεο: 8.07 λεπτά 
Τοποθεσίες λήψεων: 

- Οίκος Ευγηρίας Jaume I στην Espluga de Francolí 
- Μοναστήρι των Κιστερκιανών Poblet 
- Τουριστικά γραφεία στην Καταλονία 
- Κέντρα για παιδιά μεταναστών σε όλη την Καταλονία 
- Γυμνάσια γύρω από την Καταλονία 
- Δημοτικά σχολεία σε όλη την Καταλονία 

about:blank
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Περιγραφή των δραστηριοτήτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς/εθελοντές 

 
Οργανισμός  

 
Escuela de Narrativa terapéutica - JORDI AMENÓS ÁLAMO  
 

Χώρος διεξαγωγής  Escuela de Narrativa terapéutica - Casp, 116 - 5º 1ª - Βαρκελώνη 

Αριθμός και 
διάρκεια των 
εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

Έξι συνεδρίες εντατικού μαθήματος: 
1. 20/05/2021 - 9:30h-19h 
2. 21/07/2021 - 9:30h-19h 
3. 22/07/2021 - 9:30h-19h 
4. 23/07/2021 - 9:30h-19h 
5. 24/07/2021 - 9:30h-19h 
6. 25/07/2021 - 9:30h-19h 

Αριθμός 
συμμετεχόντων και 
ομάδα-στόχος  

Συνολικά συμμετείχαν 22 άτομα: ένας κύριος συντονιστής, δύο ηθοποιοί, ένας αφηγητής, 
τέσσερα μέλη της ομάδας έρευνας URV, πέντε κοινωνικοί λειτουργοί, τρεις επιμελητές, τέσσερις 
καθηγητές λυκείου και δύο ερευνητές από άλλα ιδρύματα. 
 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
Η εκπαίδευση στη Θεραπευτική Αφήγηση είχε την ακόλουθη παιδαγωγική διαδρομή: 
Ξεκινήσαμε το ταξίδι με το να γνωρίσουμε τους διαφορετικούς τύπους θεραπευτικής αφήγησης 
που υπάρχουν, προκειμένου να γνωρίζουμε πότε μια ιστορία είναι πιο κατάλληλη από μια άλλη 
σε μια παρέμβαση βοήθειας. Στο κεντρικό μέρος της κατάρτισης, εργασθήκαμε με τη 
δημιουργικότητα, αναζητώντας εργαλεία, πόρους και εμπνεύσεις για να τοποθετηθούμε ως 
συγγραφείς πρωτότυπων ιστοριών που μπορούν να βελτιώσουν την ύπαρξη κάποιου. Στο τέλος 
της κατάρτισης, εργαστήκαμε με πραγματικές περιπτώσεις. Για μία ημέρα, γίναμε θεραπευτές 
με τις ιστορίες μας, συνοδεύοντας κάποιον σε ένα ταξίδι που δυσκολεύεται ή κάποιον που 
μπορεί να έχει κάποιο μπλοκάρισμα και βρίσκοντας με αυτόν τον τρόπο δύναμη, ισχύ και 
ομορφιά στις ιστορίες που είχαμε δημιουργήσει για κάποιον. Τέλος, μάθαμε πώς να 
επιβλέπουμε μια ιστορία. 
 

Κύρια 
αποτελέσματα 

Η τέχνη της αφήγησης μας επέτρεψε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να εκφράσουμε 
συναισθήματα, να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και μας επέτρεψε να κινηθούμε 
προς μια νέα πραγματικότητα. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με τους 
άλλους, να μοιραστούμε και να συνοδεύσουμε τον εαυτό μας. Έτσι, η εργασία με τη 
Θεραπευτική Αφήγηση είναι ένα έργο εξερεύνησης, ανάπτυξης και αυτό-αναστοχασμού με την 
ιδέα ότι το άτομο βρίσκει δύναμη, μπορεί να επουλώσει μια πληγή ή να προσεγγίσει τη ζωή σε 
μεγαλύτερη αρμονία με τις επιθυμίες και τους πόθους του, αν η ζωή το επιτρέπει. Είμαστε πολύ 
περισσότερα από τις ιστορίες μας και χρειαζόμαστε τη ματιά των άλλων για να το 
ανακαλύψουμε αυτό. Όλα αυτά τα νέα μαθήματα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για να συνοδεύουν 
τους ηλικιωμένους και τους νέους στα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
έργου. 
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Περιγραφή των εργαστηρίων κατάρτισης για την παραγωγή ιστοριών 
 

Οργανισμός Έδρα UNESCO για τον διαπολιτισμικό διάλογο στη Μεσόγειο – URV 
 

Χώρος διεξαγωγής Campus Catalunya - Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili 
 

Αριθμός και διάρκεια 
των εκπαιδευτικών 
συνεδριών 

Μία εκπαιδευτική συνεδρία στις 18 Ιουλίου 2022, από τις 16 έως τις 22 ώρες. 
Δεκατρείς ατομικές εβδομαδιαίες συνεδρίες διδασκαλίας από τον Ιούλιο έως τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Κατά τη διάρκεια της συνόδου του Ιουλίου οι συμμετέχοντες ήταν: 
έξι νέοι μετανάστες, ένας συντονιστής (ανθρωπολόγος και φωτογράφος) που καθοδηγούσε 
τις δραστηριότητες, καθώς και τέσσερα μέλη της ομάδας της έδρας (τρεις ερευνητές και 
ένας κινηματογραφιστής). 
 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων 

Κατά τη διάρκεια των ατομικών εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών συνεδριών, υπήρχε ο νέος 
και ο συντονιστής. 
 

Κύρια αποτελέσματα Συνεδρίαση Ιουλίου 
Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της αμοιβαίας 
γνώσης και εμπιστοσύνης, εδραιώνοντας την ομάδα και ανοίγοντας ευκαιρίες για 
ανταλλαγή εμπειριών ζωής. Το μοίρασμα των συναισθημάτων και των συναισθημάτων που 
οι προηγούμενες συναντήσεις με τους μεγαλύτερους ξύπνησαν σε κάθε μέλος της ομάδας 
απελευθέρωσε τη δημιουργικότητα των νέων και βοήθησε στην οικοδόμηση της 
αυτοπεποίθησής τους. 
Η επιτυχία της καλλιτεχνικής έκφρασης των νέων εξαρτήθηκε από αυτή την προηγούμενη 
εργασία. Οι νέοι ανταλλάσσουν ιδέες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, βελτιώνοντας 
έτσι τα σχέδιά τους. 
 
Ατομικές εβδομαδιαίες διδακτικές συνεδρίες 
Οι συνεδρίες αυτές διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων με κάθε δυνατό τρόπο, 
παρέχοντας υλική και άυλη βοήθεια. Ο διαμεσολαβητής, που είναι και ο ίδιος δημιουργικός 
άνθρωπος, ερμήνευσε εύκολα τις ιδέες των νέων και βρήκε τρόπους να συμπληρώσει και 
να βελτιώσει τις προτάσεις. Από την άλλη πλευρά, έγινε ένα είδος "μεγάλου αδελφού", 
ακούγοντας τα συναισθήματα και τα προβλήματά τους, ενθαρρύνοντάς τους να 
αποτυπώσουν αυτά τα συναισθήματα στα καλλιτεχνικά τους έργα. 
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