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Πώς μπορεί η αλληλεγγύη να γίνει πιο παρούσα στις δραστηριότητές μας;  Τι μπορούμε να κάνουμε για να 
αναπτύξουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης στις κοινότητές μας μέσω της εργασίας με τους νέους; Αυτό το 
εγχειρίδιο εφαρμόζει πρακτικά τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που αναπτύξαμε ή προσαρμόσαμε αναζητώντας 
μια βαθύτερη κατανόηση αυτών των ερωτημάτων. Συγκεντρώσαμε τη γνώση των εμπειρογνωμόνων για τις ήδη 
υπάρχουσες μεθοδολογίες και δημιουργήσαμε νέους τρόπους (συχνά σε συνεργασία με άλλες τοπικές 
οργανώσεις) για να μοιραστούμε τις μεθόδους που φέρνουν περισσότερη αλληλεγγύη στις καθημερινές μας 
δραστηριότητες.  Μερικές από τις βασικές αξίες στη ζωή είναι οι ανθρώπινοι δεσμοί και η συνεχής μάθηση για τον 
εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Μέσω διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων και 
μεγαλύτερων διαδραστικών εμπειριών, ενθαρρύνουμε τον προβληματισμό σχετικά με τις οικουμενικές αξίες και 
τον ρόλο των διαφόρων πτυχών της αλληλεγγύης στη ζωή μας.  

Επιθυμούμε να στηρίξουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη νεολαία, 
ώστε να ενδυναμώσουμε και να καθοδηγήσουμε τους νέους να εμπλακούν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης.  Να 
προβληματιστούμε για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, να εκφράσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, να 
αναπτύξουμε το εσωτερικό μας δυναμικό και να μπούμε σε μια δημιουργική διαδικασία με άλλους νέους για να 
κάνουμε μια αλλαγή προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αλληλεγγύης στην κοινωνία μας.
Στο έργο μας Living Solidarity Alliance, επικεντρωθήκαμε κυρίως στη δημιουργία και την προώθηση 
εκπαιδευτικών μονοπατιών όπου οι εργαζόμενοι στους νέους αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στους τομείς της 
ένταξης, της συμμετοχής και της οικοδόμησης της κοινότητας. Εκτός από τις τοπικές δραστηριότητες, οι νέοι από 
όλες τις οργανώσεις-εταίρους μας που συμμετείχαν στο έργο Living Solidarity Alliance είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε διαδικτυακά εργαστήρια που εστίαζαν σε κάθε τομέα. Επιπλέον, συνδέθηκαν με διεθνή ομαδική 
εργασία για την υλοποίηση των ιδεών τους και την ανταλλαγή αποτελεσμάτων και νέων ερεθισμάτων. 
Αυτές οι τρεις διαστάσεις της αλληλεγγύης: ένταξη, συμμετοχή και δημιουργία κοινότητας, μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως σημεία προσανατολισμού για εσάς και την οργάνωσή σας ώστε να βρείτε τις μεθόδους που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας αυτή τη στιγμή.

 

εικονίδια

Οι μέθοδοι παρουσιάζονται με παρόμοιο τρόπο με ορισμένα βασικά σημεία: η σύνδεση με την αλληλεγγύη- ο 
στόχος και η ομάδα-στόχος- βήμα προς βήμα πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να εφαρμοστεί η μεθοδολογική 
εργασία- υλικά και εργαλεία που απαιτούνται- εμπειρία των συμμετεχόντων ή πιθανές επιλογές.  
Σε αυτόν τον οδηγό, μάλλον δεν καταφέραμε να εξαντλήσουμε το θέμα και τις μεθόδους για να γίνει η αλληλεγγύη 
πιο παρούσα στην πρακτική της εργασίας με τους νέους. Παρ' όλα αυτά, εκ μέρους της ομάδας έργου και των 
συγγραφέων των σεναρίων, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να εξετάσετε τα αποτελέσματα της εργασίας μας 
και να τα εισαγάγετε στην εργασία σας με τους νέους. Ανυπομονούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας και τις προτάσεις 
σας για άλλες μεθόδους. 
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 Η ποικιλομορφία των εταίρων στο έργο μας "Ζωντανή Συμμαχία Αλληλεγγύης'' 
ξεδίπλωσε ένα μοναδικό δυναμικό, συνδυάζοντας το συγκεκριμένο υπόβαθρο, τις εμπειρίες και 
τα τοπικά πλαίσια εργασίας μας και συμβάλλοντας σε μια μεγάλη ποικιλία προοπτικών στον 
τομέα της αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, η Cabuwazi από το Βερολίνο εργάζεται δυναμικά μέσω 
υπαίθριων δραστηριοτήτων, τέχνης και τσίρκου. Το Tandem από την Αθήνα επικεντρώνεται 
έντονα στην ενδυνάμωση των νέων με αναπηρία και με μεταναστευτικό υπόβαθρο- η Associazi-
one Joint από το Μιλάνο έχει πλούσια εμπειρία στη συμμετοχή των νέων και στην ανάπτυξη 
πολιτικής. Το Ίδρυμα Arte Ego από τη Βαρσοβία έχει εργαστεί με αστική νεολαία και μετανάστες, 
και το Pangeya Ultima από τη Vinnytsia έχει μοναδική εμπειρία εργασίας με την αγροτική 
νεολαία και την επιχειρηματικότητα. 

ΒΉΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ:
Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΏΝ ΜΑΣ



ΟΔΗΓΌΣ ΜΕΘΌΔΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

ΑΣ ΦΈΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΊΑ!



Το CABUWAZI είναι ένας χώρος για τσίρκο, χορό, θέατρο, μουσική και γλώσσα. Σε απογευματινά 
μαθήματα, εβδομάδες σχολικών σχεδίων και εργαστήρια διακοπών, προωθούμε προσωπικές μορφές 
έκφρασης, κοινωνικές δεξιότητες και δημιουργικές ικανότητες για παιδιά και νέους ηλικίας 4 έως 19 ετών. 
Σε μια συλλογική καλλιτεχνική και κοινωνική διαδικασία, οι καλλιτέχνες του CABUWAZI δημιουργούν 
τακτικά παραστάσεις στις σκηνές του CABUWAZI και υπαίθριες παραστάσεις. Οι σκηνές μας έχουν το 
σπίτι τους στη γειτονιά και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ζωής μέσω παρουσιάσεων, 
προσκεκλημένων παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων. Η μεθοδολογική μας προσέγγιση είναι να 
προωθήσουμε τις αξίες της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της συντροφικότητας μέσω της ενεργού 
συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες που βασίζονται στο τσίρκο. Στο τσίρκο μας, ενδυναμώνουμε τα 
παιδιά να γίνουν τα λαμπερά αστέρια της παράστασης. Μέσα από μια συνεργατική διαδικασία 
προετοιμασίας και εκπαίδευσης από κοινού, τα παιδιά αναπτύσσουν την ευαισθητοποίηση και τις 
κοινωνικές τους ικανότητες για να δημιουργήσουν μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς για να μοιραστούν 
το πάθος τους για παιχνιδιάρικη συντροφικότητα και δημιουργική έκφραση. Η μεθοδολογία και η 
προσέγγισή μας αποτελούν τη βάση για τη ζωντανή αλληλεγγύη και τον κοινό σεβασμό στις τοπικές 
κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στις σκηνές τσίρκου μας. 
 
Το CABUWAZI αντιπροσωπεύει ένα ζωντανό, κοσμοπολίτικο Βερολίνο σε μια ανοιχτή Ευρώπη και 
δεσμεύεται για μια αφοσιωμένη, ανεκτική νεολαία του Βερολίνου. Για το λόγο αυτό, το CABUWAZI 
εργάζεται ενεργά για την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων και βλέπει τον εαυτό του ως έναν τόπο 
κοινωνικής ένταξης, πολιτιστικής εκπαίδευσης και αλληλεγγύης για την τοπική κοινότητα.
Το CABUWAZI διαθέτει έξι τοποθεσίες με σκηνές τσίρκου σε τέσσερις συνοικίες του Βερολίνου. 
Απογευματινές προπονήσεις για παιδιά και νέους, εργαστήρια διακοπών, παραστάσεις και εκδηλώσεις 
και άλλες προσφορές σε όλες τις τοποθεσίες. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα σχολεία και εβδομάδες 

CABUWAZI:
ΕΝΔΥΝΑΜΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΤΣΊΡΚΟΥ  προγράμματος ημερήσιας φροντίδας που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στις σκηνές μας και 

συνεργασία με προσφυγικές δομές και δομές έκτακτης ανάγκης σε όλο το Βερολίνο.
  
Ακόμα και μετά από πολλά χρόνια δουλειάς με τσίρκο, θέλουμε να συνεχίσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή 
μας, γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί σε ανταλλαγές με άλλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά καλλιτεχνικά έργα, 
ιδιαίτερα σε θέματα αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης των νέων. Ως εκ τούτου, συμμετέχουμε σε διάφορα 
εθνικά και διεθνή δίκτυα τσίρκου. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των παγκόσμιων δικτύων στα 
οποία δραστηριοποιούμαστε:

Educircation: Το διεθνές δίκτυο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών 
σε κοινωνικά και νεανικά προγράμματα τσίρκου. Στο πλαίσιο του έργου CIRCE, επαγγελματίες 
εκπαιδευτές τσίρκου εκπαιδεύτηκαν σε εργαστήρια, εκπαιδευτικές συνεδρίες και συναντήσεις. Το Educir-
cation χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS της ΕΕ.

Καραβάνι: Το διεθνές δίκτυο για το κοινωνικό και νεανικό τσίρκο ιδρύθηκε το 2008 και περιλαμβάνει 30 
εγκαταστάσεις τσίρκου στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Στόχος 
του είναι η χρήση της τέχνης του τσίρκου για την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και 
την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής. Με την ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής για το κοινωνικό τσίρκο, 
υποστηρίζονται όλοι όσοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα.
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εργασία με πρόσφυγες, στις διεθνείς συναντήσεις και στις 
ανταλλαγές μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων. Γι' αυτό συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Σώματος Αλληλεγγύης που συνεργάζεται με την Εθελοντική Υπηρεσία σε όλες τις σκηνές 
μας και φέρνει τους ανθρώπους κοντά στο έργο μας CABUWAZI Beyond Borders και σε διεθνείς 
ανταλλαγές: για αλληλεγγύη, ανοιχτή συντροφικότητα. 
Living Solidarity Alliance - Ευρωπαϊκή πλατφόρμα που υποστηρίζει την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
εργαζομένων σε θέματα νεολαίας στον τομέα της αλληλεγγύης και την ανάπτυξη ικανοτήτων για διεθνή 
συνεργασία στον τομέα της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΚΟ.  Επιθυμούμε να υποστηρίξουμε 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, ώστε να ενδυναμώνουν και να 
καθοδηγούν τους νέους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. 
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Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Omar Mahmoud, Cabuwazi

Σκοπός: Η συμμετοχή των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η εξής 
Η μέθοδος ενδυναμώνει τον συμμετέχοντα να διερευνήσει το θέμα της ταυτότητας και 
του ανήκειν μέσω της έκφρασης των μασκών. Ερευνούμε το θέμα της ταυτότητας σε ό,τι 
παίρνουμε μαζί μας από το παρελθόν μας, πώς επηρεάζει την ταυτότητα και την 
ύπαρξή μας και πώς μπορούμε να σχετιστούμε μεταξύ μας για να δημιουργήσουμε 
δεσμούς εμπιστοσύνης και ανήκειν. 

Συμμετέχοντες:
Συμμετείχαν περίπου 10 νέοι ενήλικες. Παρόλο που η ομάδα-στόχος είναι η πρώτη και η 
δεύτερη γενιά μεταναστών, η ομάδα ήταν εντελώς αρχάριοι και δεν είχαν καλλιτεχνικό 
υπόβαθρο. 
Πώς λειτουργεί: Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που 
έχουν σχεδιαστεί για την καλλιέργεια της τέχνης:
Δουλέψαμε με την ομάδα κατά τη διάρκεια 5 Σαββατοκύριακων εργαστηρίων, έχοντας τα 
διάφορα στάδια από την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της μάσκας μέχρι τον παιγνιώδη 
διάλογο με τη μάσκα μόνοι τους και μέσα στην ομάδα. Ακολουθεί η επισκόπηση των 
φάσεων κατά τη διάρκεια των 5 Σαββατοκύριακων

1. Γνωριμία - εξερεύνηση του θέματος της ταυτότητας με θεατρικά παιχνίδια
2. Κατασκευή της μάσκας, σχεδιασμός και διαμόρφωση της μάσκας, Ζωγραφική της 
μάσκας
3. Έναρξη αυτοσχεδιασμού με τη μάσκα, ατομική εξερεύνηση ΘΕΜΑ: Ταυτότητα
4. Διαδραστικό παιχνίδι με τη μάσκα, ομαδικές δραστηριότητες ΘΕΜΑ: 
Συμμετοχή/Σύνδεση
5. Τελική παράσταση, αναστοχασμός, γιορτή, αξιολόγηση και συνέχεια
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1.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Υλικά και εργαλεία: 
για την κατασκευή της μάσκας: πηλός, κόλλα χαρτιού, παλιές εφημερίδες, μπογιά, 
ντεκόρ
(Εδώ υπάρχει κάποια έμπνευση σχετικά με διαφορετικές τεχνικές για την κατασκευή 
εύκολων μασκών: https://www.tinyfry.com/make-paper-mache-mask-5-ways/) 
Για το εργαστήριο: ζεστός, ασφαλής χώρος με ασφαλές δάπεδο για να κινείστε, 
μουσική
Για τον προβληματισμό: χαρτί, στυλό, άνετος χώρος, ασφαλής ατμόσφαιρα

Επιλογές/προοπτικές των συμμετεχόντων: Για το εργαστήριο και τις προοπτικές των 
συμμετεχόντων:
Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν όλο το ταξίδι από την κατασκευή των μασκών, την έναρξη 
της απόδοσης νοήματος σε αυτές, τις πρώτες αλληλεπιδράσεις, την ανάπτυξη 
ατομικών και ομαδικών παρουσιάσεων μέχρι την τελική παράσταση και τον 
αναστοχασμό της διαδικασίας. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των βημάτων 
επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να βυθιστούν βαθιά στη διαδικασία και να 
διερευνήσουν τι σημαίνει για αυτούς η ταυτότητα και πώς μπορούν να αναπτύξουν μια 
αίσθηση του ανήκειν και μια σχέση εμπιστοσύνης με τους άλλους. Το εργαστήριο 
προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία να εξερευνήσουμε το θέμα της αλληλεγγύης μέσα 
από την οπτική γωνία του "Ποιος είμαι" και του "Πώς θέλω να συνδεθώ με τους 
άλλους". Προσέφερε πολλές δυνατότητες να αναστοχαστούμε εμπειρίες από τη ζωή μας 
και να δούμε ποιες ανάγκες, επιθυμίες και πόθους είναι ζωντανές μέσα μας και πώς η 
αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο για τη σύνδεση.



Σκοπός: Το πρόγραμμα "Αλληλεγγύη και αλληλεγγύη" θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση 
της κοινωνικής αλληλεγγύης: 
Αναπτύξαμε ένα μακροπρόθεσμο κοινοτικό έργο γύρω από την ανακαίνιση και την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων στο κοινό μας κοινοτικό σκάφος PHOENIXX, που βρίσκεται στο ποτάμι στο κέντρο του 
Βερολίνου. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένας κοινός χώρος για την υποστήριξη του 
πολιτιστικού διαλόγου στο νερό και να αποτελέσει μια βάση με γνώμονα την κοινότητα για την ομάδα των 
νέων μας που δραστηριοποιούνται στο έργο του τσίρκου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκμάθηση του 
τρόπου λήψης κοινών αποφάσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης των εργασιών σε μικρότερες 
ομάδες, της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων για την κατασκευή και της δημιουργίας πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στο νερό χρησιμοποιώντας το σκάφος μας ως βάση.  

Συμμετέχοντες:
Είμαστε μια ομάδα περίπου 8-12 νέων (20-30 ετών) με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, 
συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος του πρόσφυγα. Έχουμε ένα γενικό άνοιγμα να προσκαλέσουμε 
ανθρώπους να συμμετάσχουν στο έργο και να υποστηρίξουν το ταξίδι μας.

Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα θα είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα μέρη της ζωής 
μας:
Αγοράσαμε ένα παλιό σκάφος ως συλλογικότητα, το οποίο αποφασίσαμε να μετατρέψουμε σε ένα 
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πολιτιστικό κοινοτικό σκάφος. Αρχικά, είχαμε διάφορες φάσεις εργασιών ανακαίνισης, δημιουργικές 
δράσεις για να το διακοσμήσουμε και να το βάψουμε όμορφα. Στη συνέχεια σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και 
αποτυπώσαμε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το σκάφος ως βάση μας 
(επιδείξεις στο νερό, δράσεις καθαρισμού, συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κοινοτικές 
εκδηλώσεις, παραστάσεις τσίρκου). Η κοινή εργασία για την προσαρμογή του σκάφους στις νέες 
δυνατότητες που φανταζόμασταν αποτέλεσε το έδαφος για τα περαιτέρω βήματα - περάσαμε αρκετές 
εβδομάδες σε μια τυπική ανακαίνιση, όπου μάθαμε και εφαρμόσαμε διαφορετικές λύσεις για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε: θέρμανση, απόβλητα, καθαρό νερό, ηλεκτρισμός, ασφάλεια. Στη 
συνέχεια είχαμε ένα δημιουργικό μέρος στην προσαρμογή και διακόσμηση του σκάφους για πολιτιστική 
χρήση (μαρμελάδα τέχνης για να ζωγραφίσουμε το εσωτερικό, εξωτερική διακόσμηση, φώτα και ήχος). Το 
πλήρωμα των νέων είχε πρόσβαση σε πόρους και καλέσαμε αρκετούς ειδικούς να μοιραστούν τις 
γνώσεις τους και να μας βοηθήσουν στις εργασίες. Κατά τη διάρκεια του ζεστού μήνα, υλοποιήσαμε 
διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες με επίκεντρο την αλληλεγγύη και τον πολιτιστικό διάλογο, 
υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν και να εξερευνήσουν δημιουργικά αυτά τα 
θέματα στο σκάφος.

Υλικά και εργαλεία: 
εργαλεία, υλικά, χρώματα
τακτικές συναντήσεις προβληματισμού και στιγμές κοινού σχεδιασμού
φώτα, ηχοσύστημα, διακόσμηση, μια μικρή σκηνή για παραστάσεις και εκδηλώσεις

Επιλογές/προοπτικές των συμμετεχόντων:
Οι συμμετέχοντες εκτιμούν την ελευθερία και την ιδιοκτησία στο πλαίσιο της διαδικασίας- θα μπορούσαν 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από κοινού και να αναπτύξουν λύσεις με τη δημιουργική διαδικασία 
της ομαδικής εργασίας. Η πρακτική προσαρμογή και ανακαίνιση του σκάφους δημιούργησε έναν ισχυρό 
δεσμό εντός της ομάδας και ανέπτυξε ένα ισχυρό αίσθημα ότι ανήκουν σε ένα οικείο πλήρωμα. Αυτό 
αποτέλεσε στέρεο έδαφος για τη φιλοξενία και την υλοποίηση δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στο σκάφος 
κατά τους επόμενους μήνες. Επιθυμούμε τώρα να συνδεθούμε περισσότερο με άλλα σκάφη και να 
υποστηρίξουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα κοινό πολιτιστικό όραμα για την περιοχή του ποταμού στο 
Βερολίνο. Σκοπεύουμε επίσης να καταγράψουμε αυτή τη διαδικασία με βίντεο και φωτογραφίες για να 
συνδέσουμε την αφήγησή μας με άλλα σχέδια σκαφών σε όλο τον κόσμο, ώστε να μάθουμε ο ένας από 
τον άλλο και να μοιραστούμε 

2. ΕΡΓΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ "ΟΛΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΤΣΑ



Η συνύπαρξη σε ένα σκάφος επιτρέπει σε κάποιον να βιώσει μια βαθιά δυναμική της 
συντροφικότητας μέσα σε μια ομάδα που μοιράζεται έναν κοινό στόχο: Βοηθά να εντοπίσουμε τι 
χρειάζεται για να δημιουργήσουμε υποστηρικτικές και ενδυναμωτικές σχέσεις και να εργαστούμε 
μαζί για μια αρμονική εμπειρία του ιστιοπλοϊκού ταξιδιού. 
Σκοπός: Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας: 
Δημιουργία μιας πραγματικής εμπειρίας ιστιοπλοΐας μαζί προς τη "νέα γη" στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, με έμφαση σε μια αρμονική και υποστηρικτική κουλτούρα, που επιτρέπει σε 
όλους να ακουστούν και να αναγνωριστούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους. Δημιουργία ενός 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης, όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τις απαραίτητες 
ικανότητες για ένα ασφαλές και ομαλό ταξίδι με ιστιοπλοΐα μαζί. Εφαρμογή ποικίλων τρόπων 
ανταλλαγής, προβληματισμού και έκφρασης των συναισθημάτων και των γνώσεών μας μέσω 
δημιουργικού διαλόγου και ανοιχτής επικοινωνίας για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου εδάφους 
ενσυναίσθησης και κατανόησης εντός της ομάδας.
Συμμετέχοντες:
Ήμασταν μια ομάδα 7 ατόμων στο πλοίο, με την καθοδήγηση ενός έμπειρου καπετάνιου, ο 
οποίος υποστήριξε το στοιχείο της ιστιοπλοΐας. Προσκαλέσαμε για την πρώτη πιλοτική φάση, 
ιδιαίτερα νέους ανθρώπους (ηλικίας 20-25 ετών), οι οποίοι αναζητούσαν έμπνευση για την 
προσωπική τους πορεία ανάπτυξης και είχαν ήδη συμμετάσχει στις τακτικές μας 
δραστηριότητες. 
Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που έχουν 
σχεδιαστεί για την ανάπτυξη και την προώθηση της εμπειρίας μας:

Φάση προετοιμασίας:
Ξεκινήσαμε με μια λεπτομερή επεξήγηση της ιδέας και μια ανοιχτή πρόσκληση για να 
προσκαλέσουμε τους νέους στον οργανισμό μας και να υποβάλουν αίτηση για την ιστιοπλοϊκή 
περιπέτεια 4 εβδομάδων. Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων που είχε κίνητρο έπρεπε να εκφράσει 
το κίνητρό του και να φτιάξει ένα σύντομο βίντεο.
Μετά την επιλογή, είχαμε αρκετές συναντήσεις για να μοιραστούμε τις προσδοκίες, τους φόβους, 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες ανάλογα με το ταξίδι. Είχαμε, από τη μία πλευρά, να 
προετοιμάσουμε την πρακτική πλευρά του ταξιδιού (φαγητό, εξοπλισμός, έγγραφα, ρόλοι, 
δραστηριότητες) και τη συναισθηματική πλευρά (πώς αντιμετωπίζουμε την απομάκρυνση από 
το σπίτι μας, τι φέρνει η ναυτία, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα 
υποστήριξης).
Φάση του ταξιδιού:
Δημιουργούμε διάφορες ομάδες και ρόλους κατά τη διάρκεια του πλου, κάνοντας τη ζωή και τη 
δουλειά του σκάφους ομαλή και αποτελεσματική. Είχαμε βάρδια για το πηδάλιο και καθημερινές 
στιγμές μάθησης γύρω από διάφορες πτυχές της ιστιοπλοΐας (πλοήγηση, κόμβοι, καιρός...). 
Εφαρμόσαμε μια κουλτούρα κύκλων ανταλλαγής που σχετίζεται με την ευημερία και τους 
συναισθηματικούς μας προβληματισμούς και αναπτύξαμε ένα σύστημα φίλων για να 
φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Η καθημερινή ζωή στο σκάφος υποστηριζόταν επίσης από ένα 
πολιτιστικό πρόγραμμα στο οποίο όλοι συνεισέφεραν και μοιράζονταν τις ευθύνες για το 
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μαγείρεμα και την καθαριότητα. Είχαμε επίσης διαφορετικές μορφές τεκμηρίωσης της εμπειρίας: 
φωτογραφία, βίντεο, συνεντεύξεις, γραπτές σκέψεις, ζωγραφιές & σχέδια, κάνοντας 
δημιουργικές εργασίες, γράφοντας μαζί ποιήματα, τραγουδώντας και παίζοντας μουσική. Οι 25 
ημέρες στη θάλασσα βοήθησαν στην εδραίωση μιας αυτοοργανωμένης δυναμικής εργασίας και 
διαβίωσης από κοινού στον περιορισμένο χώρο του ιστιοφόρου.
Φάση άφιξης/αναστοχασμού:
Μετά την άφιξη, αφιερώσαμε 8 ημέρες για να αναστοχαστούμε την εμπειρία σε ένα ήσυχο 
περιβάλλον μιας οικολογικής φάρμας. Βρήκαμε με διάφορες δραστηριότητες έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για να ενσωματώσουμε τη γνώση, να μοιραστούμε τις ιδέες και τα 
μαθήματά μας και να εργαστούμε από κοινού για τα επόμενα βήματα - τι θέλουμε να 
μεταφέρουμε στην καθημερινή μας ζωή από την εμπειρία.
Διάδοση των αποτελεσμάτων:
Μετά το ταξίδι, σκεφτήκαμε πώς να μοιραστούμε τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας με τον 
ευρύτερο δυνατό κόσμο: έτσι δημιουργήσαμε 25 σύντομες ταινίες διάρκειας 1 λεπτού για κάθε 
ημέρα, δίνοντας μια εικόνα της περιπέτειάς μας. Ετοιμάζουμε μια έκθεση φωτογραφίας και 
θέλουμε να φτιάξουμε μια ταινία με διαφορετικά κεφάλαια για να δείξουμε τις δυνατότητες της 
ιστιοπλοΐας για την εργασία με τους νέους. Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία crowd-
funding για να επιτρέψουμε σε μια άλλη ομάδα νέων να επαναλάβει αυτό το ταξίδι στο μέλλον.  

Υλικά και εργαλεία: 
ενοικίαση καταμαράν
έμπειρος κυβερνήτης με γνώσεις ιστιοπλοΐας
τρόφιμα, νερό, εργαλεία, 
εξοπλισμός τεκμηρίωσης (φωτογραφική μηχανή, φωτογραφικός και ηχητικός εξοπλισμός)

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων:
Μια περιπέτεια με ιστιοπλοΐα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για μετασχηματιστική μάθηση μέσα σε 
μια ομάδα, σε προσωπικό, ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Σας επιτρέπει να εισέλθετε σε όλα 
σχεδόν τα θέματα (δυναμική της ομάδας, συναισθηματική εκπαίδευση, περιβαλλοντικά 
ζητήματα, παγκόσμια πολιτική, μέλλον...) μέσα από μια πραγματική εμπειρία έχοντας μια 
πρακτική δραστηριότητα. Είναι μια πραγματική περιπέτεια: ο ιδρώτας, τα δάκρυα και το αίσθημα 
της επιτυχίας είναι αληθινά - είναι μια καθολική εμπειρία ενός ταξιδιού ζωής, το οποίο μπορούμε 
να μοιραστούμε και να δημιουργήσουμε μαζί. Επιτρέπει στους νέους να γευτούν μια περιπέτεια 
ζωής πέρα από το γνωστό τους περιβάλλον και να κινηθούν πέρα από τον ορίζοντα. 
4. CIRCUS LESVOS - ένα πρόγραμμα κοινωνικού τσίρκου στην Ελλάδα (ένταξη και δημιουργία 
κοινότητας)

Σκοπός: Η δημιουργία και η λειτουργία του τσίρκου είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος: 
Επιθυμούμε να καθιερώσουμε ένα συνεχιζόμενο έργο κοινωνικού τσίρκου στην Ελλάδα, στο 
νησί της Λέσβου. Ξεκινώντας με μια ομάδα για ένα εργαστήριο και χτίζοντας τις πρώτες 
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Σκοπός: Η δημιουργία και η λειτουργία του τσίρκου είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος: 
Επιθυμούμε να καθιερώσουμε ένα συνεχιζόμενο έργο κοινωνικού τσίρκου στην Ελλάδα, στο νησί της 
Λέσβου. Ξεκινώντας με μια ομάδα για ένα εργαστήριο και χτίζοντας τις πρώτες συνεργασίες με τοπικούς 
εταίρους, έχουμε πλέον μια σταθερή ομάδα στο νησί. Επιπλέον, προσφέρουμε τακτικές παιδαγωγικές 
δραστηριότητες τσίρκου για τα παιδιά και τους νέους του κέντρου προσφύγων και της τοπικής 
κοινότητας. 
Το τσίρκο ξεπερνά τα σύνορα και συνδέει τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το από πού έρχεσαι και τι 
γλώσσα μιλάς. Το πρόγραμμά μας στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών και προοπτικών για τα 
παιδιά και τους νέους στη Λέσβο, ένα κρίσιμο σημείο πορείας για πολλές οικογένειες που φεύγουν από 
την κρίση ή τον πόλεμο. Μαζί δημιουργούμε έναν ασφαλή, παιγνιώδη και ενδυναμωτικό χώρο για παιδιά 
και νέους, ώστε να χτίσουν αυτοπεποίθηση και κοινότητα μέσα από τη μαγεία του τσίρκου. 

Συμμετέχοντες:
Προσφέρουμε δραστηριότητες τσίρκου για παιδιά και νέους (5y-25y), υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των 
πολυπαικτών και συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό-εταίρο για την υποστήριξη της τοπικής δικτύωσης.

Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα που αφορούν το τσίρκο:
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Μόρια, η κατάσταση των ανθρώπων στους κατά κύριο λόγο 
υπερπλήρεις καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι κάτι παραπάνω από επισφαλής. Ένα 
μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτών των καταυλισμών είναι παιδιά και νέοι που έχουν βιώσει πολλά 
σωματικά και ψυχολογικά τραύματα, καθώς δεν έχουν σχεδόν καθόλου χώρο για να είναι παιδιά και 
στερούνται θετικών ευκαιριών για ανάπτυξη, πέρα από το ότι ζουν κάτω από καταστροφικές συνθήκες.

Αυτά τα παιδιά και οι νέοι βρίσκονται εκεί τώρα και θέλουμε να τα κάνουμε πιο δυνατά σε αυτή την 
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κατάσταση. Θέλουμε να τους προσφέρουμε έναν προστατευμένο χώρο όπου μπορούν να ξεχάσουν για 
λίγο την καθημερινότητα με τις δραστηριότητές μας. Είναι ένας χώρος για να βιώσουν τη διασκέδαση της 
κίνησης, να βρουν φίλους, να ανακαλύψουν τις δικές τους δυνάμεις και να κάνουν τσίρκο μαζί. Τα παιδιά 
χρειάζονται ορισμένες πρωταρχικές συνθήκες για να μεγαλώσουν και να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους. Μάθηση χωρίς πίεση για επιδόσεις - αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Η παιδαγωγική 
του τσίρκου ως μέθοδος προσφέρει πολλές προσεγγίσεις για να επηρεάσει τις ατομικές ανάγκες των 
παιδιών και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες.

Εκτός από το ευρύ φάσμα των κλάδων και τη γενική πτυχή της ποικιλομορφίας, η παράσταση είναι ένα 
από τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης στο τσίρκο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μάθουν 
ειδικές δεξιότητες μαζί μας. Η παρουσίαση αυτών των δεξιοτήτων στο κοινό σε μια παράσταση που 
περιλαμβάνει φως, κοστούμια και μουσική τους βοηθά να συναντήσουν και να οικοδομήσουν τον δικό 
τους χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αποκομίζουν μοναδικές εμπειρίες: Να παρουσιάζουν με περηφάνια τον 
εαυτό τους και το μαθησιακό τους αποτέλεσμα, να εισπράττουν χειροκρότημα, να νιώθουν σκηνικό φόβο, 
να ξεπερνούν τους φόβους, να μαθαίνουν να παίρνουν ρίσκα αλλά και να μαθαίνουν από τα λάθη - για να 
αναφέρουμε μόνο μερικές από αυτές.

Υλικά και εργαλεία: 
- Εξοπλισμός τσίρκου
χώρος εκπαίδευσης με μουσική και φώτα
Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων:
Αναγνωρίζουμε ότι κάθε παιδί επιθυμεί να μάθει και να ανακαλύψει νέες δεξιότητες. Θεωρούμε ευθύνη μας 
να αναγνωρίσουμε τις ατομικές δυνατότητες των παιδιών που μας εμπιστεύονται. Με τη βοήθεια της 
παιδαγωγικής του τσίρκου, θέλουμε να υποστηρίξουμε την προσωπική τους ανάπτυξη και την 
εκφραστικότητά τους. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως έναν τόπο μάθησης για όλους, όπου κάθε παιδί και 
έφηβος μπορεί να βρει τη θέση του, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την ταυτότητα ή τις  
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Σκοπός: Το πρόγραμμα "Οι πειρατές των Πειρατών των Πειρατών" είναι ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη 
και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας και των μελών της: 
Με μια ομάδα 7 νέων, δημιουργήσαμε ένα κινητό συνεργείο τσίρκου για διαδραστικές παρεμβάσεις τσίρκου 
στο δημόσιο χώρο, τις οποίες υλοποιήσαμε τους τέσσερις μήνες του καλοκαιριού του 2021. Το όραμα των 
κινητών δράσεων τσίρκου είναι η μετατροπή των δημόσιων χώρων σε μια ζωτική πύλη παιγνιώδους 
έκφρασης, δημιουργικότητας και συντροφικότητας. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε το τσίρκο με διάφορα 
κοινά με διαφορετικές ανάγκες, υπόβαθρα και δυνατότητες. Καλωσορίζουμε όλους να συμμετάσχουν σε 
ένα πολύχρωμο ταξίδι αυτοέκφρασης και συν-δημιουργίας. Η συμμετοχική μας αλληλεπίδραση προσκαλεί 
πολλαπλές ομάδες-στόχους για έναν διάλογο όπου η δημιουργική γλώσσα του τσίρκου γίνεται μια ισχυρή 
μεταμόρφωση στον δημόσιο χώρο: δρόμοι, πάρκα, φεστιβάλ, διαδηλώσεις και κοινωνικά ιδρύματα είναι το 
σενάριο της περιπέτειάς μας. Μέσα από την τέχνη του τσίρκου μας, δημιουργούμε ένα ασφαλές 
περιβάλλον που διεγείρει την κοινή έκφραση, την κοινωνική σύνδεση και το αίσθημα της αυτοεκτίμησης.

Συμμετέχοντες:
Ήμασταν μια βασική ομάδα 7 νέων που υποστηριζόταν από έναν ευρύτερο κύκλο φίλων του τσίρκου, οι 
οποίοι σχεδίασαν, υλοποίησαν και αξιολόγησαν μαζί με τις διάφορες δράσεις τσίρκου κατά τη διάρκεια 
τεσσάρων μηνών. Οι συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 23 και 29 ετών.

Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα ήταν ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος:
Στρατολογήσαμε μια ομάδα νέων παθιασμένων με δραστηριότητες τσίρκου που θα ήθελαν να 
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συμμετάσχουν σε μια εμπειρία πλήρους απασχόλησης για να φέρουν ένα τσίρκο σε διάφορους δημόσιους 
χώρους (όπως κέντρα προσφύγων, πάρκα, διαδηλώσεις, φεστιβάλ, πυρκαγιά-κοινότητα, παιδικές χαρές, 
τοπικές γειτονιές, κοινωνικά ιδρύματα κ.λπ.)
Αναπτύξαμε μαζί με ένα ποικίλο σχέδιο μεταμόρφωσης του δημόσιου χώρου χρησιμοποιώντας το τσίρκο 
ως γλώσσα για την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας.

Αναπτύξαμε μια κοινή αποστολή: "Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε ανθρώπους από κάθε υπόβαθρο να 
αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι να εκφράσουν την αληθινή τους φύση σε μια παιχνιδιάρικη σύνδεση με τον 
κόσμο και να επιτρέψουμε στην ελευθερία και τη δημιουργικότητά τους να μετατρέψουν τα όνειρα σε μια 
κοινή πραγματικότητα. Αυτή η πρόσκληση υποστηρίζει τις αξίες του ατόμου στο πεδίο της αλληλεγγύης, 
του σεβασμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων & της αξιοπρέπειας - με αυτό, εξερευνούμε μια 
συντροφικότητα όπου ο πλουραλισμός, η ενσωμάτωση, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη και η ισότητα 
μπορούν να ευδοκιμήσουν: ένα μέρος του ανήκειν όπου μπορούμε να ζήσουμε και να συνεισφέρουμε ως 
κοινότητα". Η διαδικασία αυτή είχε υποστηριχθεί από μια κουλτούρα κοινής λήψης αποφάσεων, 
προβληματισμούς σχετικά με τις μαθησιακές εμπειρίες και λεπτομερή τεκμηρίωση για την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων. 

(Εδώ είναι η ταινία από αυτό το έργο: https://www.youtube.com/watch?v=XUdiDsE0tu4&t=58s
 
Υλικά και εργαλεία: 
- Διάφορα υλικά τσίρκου (ζογκλερικά, pois, rope skipping),
- τέντα τσίρκου 10 μέτρων με φώτα και ήχο
- ποδήλατο τσίρκου για τη μεταφορά του εξοπλισμού
- φωτογραφική και βιντεοκάμερα για την τεκμηρίωση
- κοστούμια και βαφή προσώπου
 
Επιλογές/προοπτικές των συμμετεχόντων:

Φωνή ενός από τους συμμετέχοντες (Χλόη)
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Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021, οι Πειρατές του χώρου του τσίρκου είχαν ως αποστολή να 
φέρουν τη μαγεία του τσίρκου σε δημόσιους χώρους και να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους να συνδεθούν 
με τον εαυτό τους και τους άλλους μέσω του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας. Το κοινωνικό τσίρκο 
αφορά την ενδυνάμωση ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα: το όραμα του περιοδεύοντος τσίρκο 
μας είναι να κρατήσει έναν ασφαλή χώρο για τους ανθρώπους να βγουν στη δύναμή τους, να αναπτυχθούν 
και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και σύνδεση. Η κοινότητά μας δεν γνωρίζει σύνορα και πιστεύει στη 
δύναμη της συμπόνιας, της επικοινωνίας και της δημιουργικής έκφρασης. Είναι προνόμιό μας να 
μεταφέρουμε αυτή τη μαγεία μέσα από το τσίρκο σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν αλλιώς την 
ευκαιρία να την βιώσουν και να μετατρέψουμε δημόσιους χώρους σε ενδυναμωτικούς χώρους κοινότητας, 
παιχνιδιού και σύνδεσης! Αυτό το καλοκαίρι, εξαπλώσαμε την πολύχρωμη μαγεία του τσίρκου μας μακριά 
και ευρέως, συνεργαζόμενοι με διάφορες εκδηλώσεις, φεστιβάλ και κοινότητες τόσο στο Βερολίνο και 
γύρω από αυτό όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Φωνή ενός από τους συμμετέχοντες (τζαζ)

Η συνεργασία με τους πειρατές αυτό το καλοκαίρι ήταν εμπλουτιστική από πολλές απόψεις. Συλλογικά 
δημιουργήσαμε τη μαγεία που μπορούσαμε να διαδώσουμε με τους ανθρώπους παντού! Μου άρεσε πολύ 
να αναπτύσσω ένα εργαστήριο κλόουν με χούλα χουπ, το οποίο διευκόλυνα σε διάφορους χώρους με μια 
ποικιλία ανθρώπων σε πολλές πόλεις και χώρες. Αυτό μου δίδαξε τόσα πολλά σχετικά με την προσαρμογή 
στα δυνατά σημεία κάθε ατόμου που συναντάς για να παρέχει έναν ασφαλή χώρο στον οποίο μπορεί να 
λάμψει. Ακόμη καλύτερα όταν μια ομάδα ενηλίκων ή παιδιών λάμπει μαζί. Μου άρεσε αυτό που έκανα στα 
εργαστήρια, γιατί συνέδεσε τους ανθρώπους με τον παιχνιδιάρικο εαυτό τους και τους ένωσε όλους μαζί 
μέσα από την επίλυση προβλημάτων, το μοίρασμα και την ερμηνεία, το χορό μαζί και τη δημιουργία αυτού 
του χώρου για μια ώρα περίπου, όπου όλοι φαίνονται και συμβάλλουν σε αυτό που υπάρχει. Αυτή είναι μια 
πολύτιμη πρακτική που θέλω να συνεχίσω να αναπτύσσω και να μοιράζομαι για να εμπνεύσω την 
ανάπτυξη, τη συλλογικότητα και το παιχνίδι.
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Σκοπός: Ο στόχος είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας 
και των μελών της: 
Μέσα από τα τελευταία δύο χρόνια, αναπτύξαμε μια δημιουργική προσέγγιση για να φέρουμε παιγνιώδη 
και διαδραστικά στοιχεία στις διαδηλώσεις, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 
συμμετάσχουν σε μια συμμετοχική πρόσκληση για να εκφραστούν και να συνδεθούν μεταξύ τους και με 
το θέμα της επίδειξης. Ερχόμαστε με κοστούμια, προσωπογραφίες, μουσική και πολλά εργαλεία του 
τσίρκου. Κάνουμε φυσαλίδες, ζωγραφίζουμε πρόσωπα, παίζουμε παιχνίδια και προσκαλούμε τους 
ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύχρωμη ροή για να μοιραστούν θετική ενέργεια μεταξύ 
τους και να δώσουν νόημα στη διαδήλωση, το οποίο υπερβαίνει τη φροντίδα για ορισμένα συνθήματα. 
Συμμετέχουμε κυρίως σε διαδηλώσεις που επικεντρώνονται στο κλίμα, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη 
και την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Προσαρμόζουμε την προσφορά ανάλογα με το θέμα και 
χρησιμοποιούμε την προετοιμασία για να προβληματιστούμε μέσα στην ομάδα για το πώς 
αντιλαμβανόμαστε το θέμα της διαδήλωσης και την προσωπική μας άποψη για το θέμα.

Συμμετέχοντες: Οι συμμετέχοντες είναι οι εξής: 1:
Είμαστε μια ομάδα νέων ακτιβιστών του τσίρκου (20-29 ετών) και έχουμε ήδη ένα κοινό έδαφος για να 
εκπαιδεύουμε και να σχεδιάζουμε μαζί δράσεις τσίρκου. Αρχίσαμε να φέρνουμε αυτή την παιχνιδιάρικη 
ατμόσφαιρα στη διαδήλωση συμμετέχοντας στη διαδήλωση για το κλίμα για τις Fridays for Futures. Μας 
κάλεσαν να συνεισφέρουμε κάτι διαδραστικό για τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, αναπτύξαμε αρκετές 
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διάφορες αλληλεπιδράσεις σε άλλες διαδηλώσεις.
Πώς λειτουργεί:
Συναντιόμαστε και προβληματιζόμαστε σχετικά με μια συγκεκριμένη διαδήλωση στην οποία θα 
συμμετάσχουμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε την προσωπική μας άποψη, μοιραζόμαστε τι 
επιθυμούμε να συνεισφέρουμε και πώς το θέμα μας εμπνέει για να κάνουμε μια δημιουργική συνεισφορά. 
Στη συνέχεια, συνήθως αποφασίζουμε για ένα θέμα, πώς θέλουμε να συμμετάσχουμε και τι θα 
προσκαλέσουμε για τη διαδραστική μας παράσταση. Προετοιμάζουμε διαδραστικά στοιχεία, όπως 
παιχνίδια, τραγούδια, εικαστικές παρεμβάσεις και δουλεύουμε πάνω στην υλικοτεχνική υποδομή. Έχουμε 
διαφορετικούς ρόλους, συνήθως ερχόμαστε νωρίτερα για να στήσουμε και να προετοιμαστούμε επί 
τόπου. Καταγράφουμε την εμπειρία με φωτογραφίες και βίντεο για να μοιραστούμε τα αποτελέσματα με 
το ευρύτερο κοινό. Και τέλος, συναντιόμαστε για να γιορτάσουμε και να αξιολογήσουμε μαζί την εμπειρία.

Υλικά και εργαλεία: 
κινητή βάρκα τσίρκου για να σπρώξετε 
φορητό ηχοσύστημα, μεγάφωνο
Εξοπλισμός τσίρκου, κοστούμια, αποτύπωμα προσώπου
ποδήλατο τσίρκου

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων:
η δημιουργική συμβολή σε μια διαδήλωση προσφέρει την ευκαιρία να μοιραστούμε διάφορες απόψεις 
και να εκφράσουμε τις απόψεις μας μέσα στην ομάδα και στη συνέχεια να βρούμε μια δημιουργική 
γλώσσα για να τις αναπαραστήσουμε και να προσκαλέσουμε τους άλλους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον 
διάλογο 
Δίνει ένα αίσθημα ενδυνάμωσης να πάρουμε θέση με τη γλώσσα του παιχνιδιού μας και να εμπνεύσουμε 
τους άλλους να συμμετάσχουν σε μια συλλογική ροή, να κάνουν μια θετική δήλωση για μια αλλαγή που 
επιθυμούμε. Είναι μια ευκαιρία να γίνουμε πολιτικοί με μια δημιουργική φωνή και να συμμετέχουμε στον 
δημοκρατικό διάλογο στον δημόσιο χώρο. 
Μαθαίνουμε πολλά για την υλοποίηση μιας ιδέας από την πρώτη εμφάνιση μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.
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Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Cabuwazi εθελοντές

Σκοπός: Να φέρει το παιχνίδι και τη μαγεία του τσίρκου στα παιδιά που ζουν σε κέντρα προσφύγων στο 
Βερολίνο. 
Συμμετέχοντες: Ομάδες περίπου 3-4 εθελοντών με έναν εκπαιδευτή και ομάδες περίπου 10-20 παιδιών 
ηλικίας 4-14 ετών. 

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες είναι άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: Ομάδες εθελοντών έκαναν εβδομαδιαία εργαστήρια σε διάφορα 
κέντρα προσφύγων στο Βερολίνο, οργανώνοντας μια σειρά από δραστηριότητες όπως hula hooping, 
ακροβατικά, ζογκλερικά, rope skipping, diablo, poi, καθώς και παιχνίδια με ονόματα και ομαδικά 
παιχνίδια. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν ως στόχο να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τις κοινωνικές 
δεξιότητες, να δώσουν παιχνιδιάρικη διάθεση στα παιδιά που έχουν βιώσει τραύματα και ζουν σε 
δύσκολες συνθήκες και να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν σωματικές ικανότητες και λεπτές κινητικές 
δεξιότητες.
 
Υλικά και εργαλεία: Συνιστώμενα υλικά για τέτοιες δραστηριότητες θα ήταν: μπάλες ζογκλέρ, χούλα χουπ, 
diablos, poi's, σχοινιά για άλματα, ακροβατικό χαλί, αλεξίπτωτο τσίρκου, μπάλες ακροβατικής 
ισορροπίας, περιστρεφόμενα πιάτα. 

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων: 
Οι συνεδρίες μπορούν να ποικίλλουν σημαντικά, με διαφορετικά παιχνίδια προθέρμανσης, θεατρικά 
παιχνίδια και παιχνίδια με ονόματα και άλλες δεξιότητες κάθε εβδομάδα. Εναλλακτικά, είναι επίσης 
δυνατό να δημιουργηθεί περισσότερο μια αφήγηση και πιο ορατή σωματική πρόοδος, να προσφέρετε 
στα παιδιά τις ίδιες δεξιότητες κάθε εβδομάδα, για παράδειγμα, hula hooping, και να τα βοηθήσετε να 
προοδεύσουν στη συγκεκριμένη δεξιότητα. Μια επιλογή είναι να προσπαθήσετε να οργανώσετε μια 
μικρή παράσταση ή επίδειξη στο τέλος της σειράς εργαστηρίων, ώστε να τους δώσετε έναν στόχο για να 
εργαστούν και να τους δώσετε κίνητρο. Αυτό αποδείχθηκε προβληματικό στο παρελθόν, όταν 
διαπιστώσαμε ότι δουλεύαμε με διαφορετικά παιδιά κάθε εβδομάδα. 

7. Τσίρκο Κέντρα Προσφύγων
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Εβδομαδιαία εργαστήρια κοινωνικού τσίρκου για παιδιά σε δημόσια πάρκα σε μη προνομιούχες περιοχές.

Σκοπός: Να δοθεί σε παιδιά, κυρίως από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, η ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία του 
τσίρκου, να μάθουν νέες σωματικές και κοινωνικές δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να συνδεθούν 
με άλλους μέσω του τσίρκου.
 
Συμμετέχοντες: περίπου 5 εθελοντές εκπαιδευτές και 10-20 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών.

Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο: Θα 
οργανώσουμε περίπου 5 διαφορετικούς σταθμούς για τα παιδιά, ώστε να βιώσουν διάφορες δεξιότητες τσίρκου. 
Ειδικότερα, προσπαθήστε να φέρετε εξοπλισμό που αξιοποιεί στο έπακρο τον άπλετο υπαίθριο χώρο, όπως 
μπάλες ακροβατικών ή slacklines. Στη συνέχεια, θα ξεκινούσαμε τη συνεδρία με προθέρμανση και παιχνίδια με 
ονόματα για να δημιουργήσουμε μια δυναμική ομάδας και να χτίσουμε την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση για ένα 
καλύτερο περιβάλλον μάθησης, πριν χωρίσουμε την ομάδα λίγο πολύ ομοιόμορφα και την εναλλάσσουμε στις 
διάφορες δραστηριότητες. Τα παιδιά θα περνούσαν περίπου 15 ή 20 λεπτά σε κάθε σταθμό. Στη συνέχεια, θα 
φροντίζαμε επίσης να κλείσουμε τη συνεδρία με ένα παιχνίδι συνολικά και θα προσφέραμε μια γρήγορη ερώτηση 
αναστοχασμού για να δούμε πώς τα παιδιά απόλαυσαν τις δραστηριότητες και την εμπειρία τους. 

Υλικά και εργαλεία: Για αυτή τη δράση, είναι καλύτερο να έχετε δραστηριότητες για περίπου 4 ή 5 σταθμούς, όπως 
ένα slackline, μπάλες acrobalance, χούλα χουπ, μπάλες και μπαστούνια για ζογκλερικά, σχοινιά για άλματα και 
άλλο εξοπλισμό για ζογκλερικά/ poi/ Diablo. 

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων: Είναι επίσης δυνατό να εισαχθούν και άλλα στοιχεία, όπως face 
painting, κοστούμια, εργαστήρια κλόουν κ.λπ. Θα μπορούσε να οργανωθεί μια σειρά εργαστηρίων και στη 
συνέχεια να παρουσιαστεί μια τελική παράσταση. Χάρη σε αυτό, τα παιδιά θα έχουν κάτι για να εργαστούν. 
Διαφορετικά, εναλλακτικά, οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων θα μπορούσαν να παρουσιάσουν μια παράσταση για 
μία από τις τελευταίες συνεδρίες, ώστε τα παιδιά να έχουν αυτή την εμπειρία εκμάθησης σωματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων και να έχουν την εμπειρία της παράστασης και της ανάπτυξης αυτοπεποίθησης για να 
παίξουν. 

8. Δράση του πάρκου του κοινωνικού τσίρκου - συμμετοχή και ένταξη
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Το Θέατρο του Αισθητηριακού Λαβυρίνθου είναι ένα είδος βυθιστικού θεάτρου που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, ευαισθητοποίησης, ενσυναίσθησης 
και σύνδεσης. Δημιουργήθηκε από τον Iwan Brioc ως εφαρμοσμένη θεατρική 
μεθοδολογία με θεραπευτικές δυνατότητες, εμπνευσμένη από την "Ποιητική των 
αισθήσεων" του Vargas. 
Το SLT αναβαθμίζει την εγγενή αλλά καταπιεσμένη ευαισθησία της ανθρώπινης 
αισθητηριακής αντίληψης και την καταπιεσμένη ικανότητα φωτεινότητας που ενυπάρχει 
στην καθημερινή εμπειρία. Τα μεμονωμένα μέλη του κοινού ταξιδεύουν μόνα τους μέσα 
σε έναν σκοτεινό τρισδιάστατο λαβύρινθο και στην πορεία συναντούν στιγμές και 
συναντήσεις που προκαλούν υποσυνείδητες αισθητηριακές αναμνήσεις (αισθητηριακές 
πύλες) στις οποίες καλούνται απαλά να πέσουν. Αποδεχόμενοι αυτή την πρόσκληση 
κατασκευές όπως ο χρόνος και ο χώρος, εγώ και εσύ, το εσωτερικό και το εξωτερικό 
αρχίζουν να καταρρέουν. Πλαισιωμένος για το κοινό ως "θέατρο", ο χώρος αυτός 
παίρνει επίσης τις πρόσθετες διαστάσεις του αισθητικού χώρου - μνήμη και φαντασία: 
έτσι ώστε η συνείδηση και αυτή η εξαρτημένη διαδικασία κατασκευής που ονομάζουμε 
"πραγματικότητα" να γίνει ένα παρατηρήσιμο φαινόμενο - παρατηρούμενο από τον 
"χαρακτήρα" του ταξιδιώτη στην παράσταση. 
Στόχος: Ένας από τους στόχους της SLT είναι να αφυπνίσει τις αισθήσεις πέρα από τις 
κυρίαρχες πέντε αισθήσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, ιδίως τη 
συντριπτική μας εξάρτηση από την όραση. Οι έρευνες δείχνουν ότι στην 
πραγματικότητα έχουμε πολλές περισσότερες αισθήσεις και η SLT προσπαθεί να 
αναδείξει αυτή την επίγνωση. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη βαθιάς εμπιστοσύνης και 
σύνδεσης, καθώς ο ταξιδιώτης στην παράσταση καθοδηγείται με δεμένα μάτια από την 
ομάδα των ερμηνευτών, οι οποίοι επιδιώκουν να φροντίζουν αυτό το άτομο και να είναι 
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απόλυτα παρόντες και στοργικοί καθώς το καθοδηγούν. 
Συμμετέχοντες: Μπορεί να υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες στο θέατρο αισθητηριακού 
λαβυρίνθου. Η πολυπλοκότητα της δημιουργίας του λαβύρινθου και η λεπτότητα της 
παράστασης μπορεί να ταιριάζει περισσότερο σε ενήλικες, αλλά θα μπορούσε επίσης να γίνει 
με νέους. Οι ενήλικες που βίωσαν παιδικό τραύμα μπορεί επίσης να βρουν θεραπευτικές και 
θεραπευτικές δυνατότητες στη βίωση του λαβύρινθου και στην ανοικοδόμηση αυτής της 
εμπιστοσύνης και της εμπειρίας της φροντίδας και της φροντίδας. Όσο περισσότεροι 
συμμετέχοντες εμπλέκονται, τόσο περισσότερες αισθητηριακές πύλες μπορεί να έχει ο 
Λαβύρινθος. 
Πώς λειτουργεί: Ο Λαβύρινθος μπορεί να είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να 
διαμορφωθεί ο Λαβύρινθος: Οι συμμετέχοντες που "εκτελούν" το λαβύρινθο θα πρέπει να 
αφιερώσουν λίγο χρόνο στη διαδικασία δημιουργίας, σκεπτόμενοι ποια αφήγηση, μήνυμα, 
ταξίδι ή αισθητηριακές εμπειρίες θα ήθελαν να δώσουν στο κοινό τους. Το μέλος του κοινού θα 
οδηγηθεί με δεμένα μάτια μέσα στον πολυδιάστατο λαβύρινθο, ένας-ένας, οδηγούμενο μέσα 
από διαφορετικές αισθητηριακές πύλες. Αυτές οι πύλες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον 
ταξιδιώτη μέσα από διαφορετικές αισθήσεις της αφής, της όσφρησης, του ήχου, της γεύσης ή 
να εξερευνήσουν άλλες αισθήσεις του ταξιδιώτη, όπως η απόσταση, ο χρόνος, η ισορροπία, η 
διαίσθηση, και να καταδυθούν βαθιά σε συναισθήματα ή αναμνήσεις. 
Υλικά και εργαλεία: Ο λαβύρινθος μπορεί να δημιουργηθεί με οποιαδήποτε υλικά και εργαλεία 
που βρίσκονται. Όλα όσα μας περιβάλλουν είναι πολυαισθητηριακά, απλά πρέπει να 
αφυπνίσουμε την επίγνωσή μας για να δούμε το πολυαισθητηριακό δυναμικό σε όλα τα 
πράγματα. Είναι καλό να έχετε δύο άτομα τοποθετημένα σε κάθε αισθητηριακή πύλη, επειδή ο 
χρονισμός του Λαβύρινθου μπορεί να απαιτεί κάποιο αυτοσχεδιασμό αν ένας ταξιδιώτης 
κινείται μέσα στο λαβύρινθο πιο γρήγορα ή πιο αργά από ό,τι αναμενόταν. 
Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων: 
Στο αισθητηριακό λαβυρινθικό θέατρο μπορούν να συγκεντρωθούν στοιχεία από διαφορετικούς 
κλάδους, όπως ο αυτοσχεδιασμός επαφής, ο χορός, η μουσική, το τραγούδι, τα ηχολουτρά 
κ.λπ.
Επίσης, στοιχεία του αισθητηριακού λαβυρινθικού θεάτρου μπορούν να ληφθούν και να 
χρησιμοποιηθούν για μικρότερες δραστηριότητες, όπως ένας αισθητηριακός λαβυρινθικός 
περίπατος στη φύση που καλεί τους ανθρώπους να αφυπνίσουν τις αισθήσεις τους. 

9. Θέατρο αισθητηριακού λαβύρινθου 



Οι μεθοδολογίες του θεάτρου αυτοσχεδιασμού μπορούν να οικοδομήσουν ισχυρότερες συνδέσεις στις 
ομάδες και να προωθήσουν την ενσυναίσθηση για τους άλλους. 
Στόχος: Να οικοδομηθεί πιο ζωτική εμπιστοσύνη και σύνδεση στις ομάδες και να προωθηθεί η 
ενσυναίσθηση για τους άλλους.
Συμμετέχοντες: Τα θεατρικά παιχνίδια μπορούν να παιχτούν με οποιονδήποτε αριθμό ατόμων, ιδανικά σε 
μικρές ομάδες των 10-15 ατόμων περίπου. Μεγαλύτερες ομάδες μπορούν πάντα να χωριστούν. 
Πως λειτουργεί: Το παιχνίδι μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού: Οι θεατρικές 
δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού είναι ποικίλες ως προς την εστίασή τους και μπορούν να επικεντρωθούν 
γύρω από το σωματικό θέατρο και την κίνηση, τον λεκτικό αυτοσχεδιασμό, τα παιχνίδια οικοδόμησης 
ομάδων και την επεξεργασία διαφορετικών στυλ επικοινωνίας, όπως η μη λεκτική επικοινωνία. Ορισμένα 
παιχνίδια έχουν ως στόχο να είναι δύσκολα και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν λάθη για να 
ξεμάθουν τυχόν φόβους για την ανάληψη ρίσκου και την πραγματοποίηση λαθών, αντί να γιορτάζουν το 
πώς μαθαίνουμε και αναπτυσσόμαστε από την ανάληψη ρίσκου και την πραγματοποίηση λαθών. 
 
Θέατρο των καταπιεσμένων
Υπάρχουν παιχνίδια όπως το ninja, το splat, το samurai, το conductor, το question game, το mirroring και 
το flocking. 
Υλικά και εργαλεία: Ένα από τα λαμπρά πράγματα στα παιχνίδια του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου είναι ότι 
τα περισσότερα παιχνίδια δεν απαιτούν καθόλου υλικά. Φυσικά, τα σκηνικά θα μπορούσαν να εισαχθούν 
στο θέατρο αυτοσχεδιασμού για να προσθέσουν νέα στρώματα ή να εμπνεύσουν νέες ιδέες και 
δημιουργικότητα. 
Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων: 
"Αφού συμμετείχα σε εργαστήρια θεάτρου αυτοσχεδιασμού, ένιωσα ότι η αυτοπεποίθησή μου στην 
επικοινωνία και την ερμηνεία βελτιώθηκε σημαντικά και έτσι ένιωσα πιο ικανή να διευθύνω εργαστήρια και 
να καθοδηγώ και να υποστηρίζω άλλους".
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Ο κλόουν προάγει τη συναισθηματική ευαισθητοποίηση την ενσυναίσθηση, ενισχύει την αυτοπεποίθηση 
και αυξάνει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Στόχος: Ο καραγκιοζισμός στοχεύει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της δημιουργικότητας των 
ανθρώπων. Ο κλόουν ενθαρρύνει τον καλλιτέχνη να έχει ενσυναίσθηση και επίγνωση του πώς αισθάνεται 
το κοινό, ενώ παράλληλα να είναι συνειδητοποιημένος και αυθεντικός στα δικά του συναισθήματα. Ο 
κλόουν προωθεί την ανάληψη κινδύνων, την επίλυση προβλημάτων και την περιπετειώδη σκέψη. 
Καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν τις ανασφάλειές τους και να 
αγκαλιάσουν μια παιχνιδιάρικη και ερευνητική πλευρά του εαυτού τους. 
Συμμετέχοντες: Οι δραστηριότητες κλόουν λειτουργούν καλύτερα με περίπου 10-15 άτομα. Οι 
δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις ηλικίες και ικανότητες, αλλά πολλές 
δραστηριότητες μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα σε νέους ή ενήλικες.
Πως λειτουργεί: Οι δραστηριότητες κλόουν είναι πολύ ενδιαφέρουσες για το κοινό: Οι δραστηριότητες 
Clowning είναι ποικίλες και βασίζονται σε διαφορετικές εστίες και μεθοδολογίες, παρόμοιες με τα θέατρα 
αυτοσχεδιασμού, όπως το σωματικό θέατρο, ο αυτοσχεδιασμός και η εργασία σε ομάδες ή ζευγάρια. Ένα 
επιτυχημένο εργαστήριο κλόουν χτίζει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση, ξεκινώντας με πιο 
προσιτές δραστηριότητες και ανεβαίνοντας προς πιο έντονες ή απαιτητικές ασκήσεις. Είναι καλό να 
εξετάζονται οι δράσεις "διευθέτησης" και "ανάδευσης" για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι 
συμμετέχοντες θα αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και καλούνται να πάρουν ρίσκα και όχι ότι πιέζονται ή 
εξαναγκάζονται. Το ερμηνευτικό στοιχείο του καραγκιοζιλίκου ενθαρρύνει τους ανθρώπους να είναι 
συντονισμένοι με τα συναισθήματα του κοινού τους, ενώ παράλληλα αφήνουν τις αναστολές και τις 
ανασφάλειές τους για να εμβαθύνουν την αυτοπεποίθησή τους επί σκηνής- να αφήσουν πίσω τους 
οποιαδήποτε προσκόλληση ή φόβο για κρίσεις. 

Υλικά και εργαλεία: Παρόμοια με το θέατρο αυτοσχεδιασμού, το κλόουν μπορεί να γίνει με ή χωρίς 
επιπλέον υλικά. Τα πρόσθετα σκηνικά μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα κατά τη σκέψη μιας 
δραστηριότητας ή μιας παράστασης. Ακόμα, εξίσου οι λεκτικές προτροπές μπορούν να δώσουν στους 
ανθρώπους έμπνευση ή να θέσουν το σκηνικό.
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Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Lorena Terzi για το MUSUBIDO (CABUWAZI) 

Σκοπός: Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ομάδας του 
Μπουζούμπιου και του Μπουζούμπιου:
Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ μιας ομάδας και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει.
Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της δημιουργικής συμμετοχής στο 
σχεδιασμό και τη χρήση του δημόσιου χώρου.

Συμμετέχοντες: 
Μια ομάδα κατοίκων μιας γειτονιάς.

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε μια γειτονιά: 
Αρχικά, οι συμμετέχοντες καλούνται να μιλήσουν για τη σχέση τους με τον δημόσιο 
χώρο: πώς τον χρησιμοποιούν; Τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει; 
Η δεύτερη κατεύθυνση για να προβληματιστούν είναι: τι και πώς θα θέλατε να τον 
αλλάξετε;

Οι συμμετέχοντες οδηγούνται σε ένα ταξίδι στη γειτονιά και καλούνται να την 
εξερευνήσουν με νέους τρόπους: με κλειστά μάτια και την καθοδήγηση ενός συντρόφου- 
δίνοντας προσοχή στις μυρωδιές, κοιτάζοντας πάντα το έδαφος, δίνοντας προσοχή στη 
διαφήμιση...

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.
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Μετά τον περίπατο, οι άνθρωποι καλούνται να προβληματιστούν μαζί και να 
δημιουργήσουν τις παρεμβάσεις που θα εκτεθούν αργότερα στον δημόσιο χώρο.

Για το "Hope Bombing", το πρώτο βήμα είναι να προβληματιστούν για το ποια 
λέξη/μήνυμα χρειάζεται η πόλη για την ευημερία της, ώστε να γίνει η πόλη στην οποία οι 
συμμετέχοντες θα ήθελαν να ζήσουν.
Ανάλογα με το συγκεκριμένο υπόβαθρο των συμμετεχόντων και την κατάσταση της 
γειτονιάς, είναι δυνατόν να επιλεγούν διαφορετικές λέξεις, να επιλεγεί μία μόνο λέξη και 
να γραφτεί πολλές φορές στην ίδια γλώσσα ή να μεταφραστεί σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες άλλες γλώσσες.
Στη συνέχεια, αυτή η λέξη/φράση γράφεται σε διαφορετικά κομμάτια χαρτιού, για να 
κολληθεί στους τοίχους ή να γραφτεί απευθείας στα πεζοδρόμια και τους δρόμους της 
πόλης με πολύχρωμη κιμωλία.
Στη συνεδρία που υλοποιήσαμε, η λέξη που επιλέχθηκε ήταν η ΕΛΠΙΔΑ, μια καθολική 
υπενθύμιση για να βρεις τη δύναμη μέσα σου να συνεχίσεις να ενεργείς, να αγωνίζεσαι 
και να ονειρεύεσαι.

Για το "Paint Me", η ιδέα είναι να ενθαρρύνουμε άλλους ανθρώπους να προβληματιστούν 
σχετικά με τη σχέση τους με την πόλη και να τους προσφέρουμε έναν χώρο για να 
εκφράσουν τις σκέψεις τους.
Ένα τεράστιο κενό χαρτί με την επιγραφή "paint me" είναι κολλημένο στο δρόμο, 
περιμένοντας να γεμίσει.

12. HOPE BOMBING & PAINT ME.
CHATTING WITH THE CITY



Οι ταπισερί έχουν χρησιμοποιηθεί ως εμβλήματα του πλούτου και της δύναμης μιας οικογένειας ή μιας ομάδας 
έναντι μιας άλλης, προσπαθώντας να αποδείξει κανείς την υπεροχή και τις ιδιαιτερότητές του.
Τι θα γινόταν όμως αν, αντί να μιλάμε για μια ενιαία ιστορία, γινόταν μια μεταφορά της ομορφιάς της 
ποικιλομορφίας και της δύναμης της κοινής προσπάθειας;

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Regine Rørstad Torbjørnsen και Lorena Terzi για το Weaving Memories (CABUWAZI) 

Σκοπός: 
Ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων.
Υπογράμμιση της δύναμης της κοινής δημιουργίας και της ομορφιάς που φέρουν οι διαφορετικότητές μας.

Συμμετέχοντες: 
Αυτή η μέθοδος είναι πολύ ενδεδειγμένη για το ενεργητικό της στοιχείο για παιδιά και νέους.
Για έναν αργαλειό 3Χ3 μέτρων, συνιστάται να εργάζεστε με μια ομάδα το πολύ 10 παιδιών για να έχουν χώρο να 
κινηθούν και να υφάνουν και να μην βαρεθούν περιμένοντας τη σειρά τους.
Φυσικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μικρότεροι και μεγαλύτεροι αργαλειοί.

Πώς λειτουργεί: 
Αυτός ο αργαλειός με το μέγεθος είναι μια πρόσκληση για να υφάνουμε μαζί βήματα, κινήσεις και χειρονομίες. Το 
καλύτερο θα ήταν να φιλοξενηθεί το εργαστήριο σε δημόσιο χώρο, αλλά μια εσωτερική λύση είναι επίσης εντάξει 
όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει.

13.  Ανθρώπινος αργαλειός
Ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας μέσω της ύφανσης

PARTICIPATION
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BUILDING



Ο αργαλειός πρέπει να προετοιμαστεί με το στημόνι: είναι απαραίτητο να τεντωθούν τα νήματα για να 
διευκολυνθεί η ύφανση και να δημιουργηθεί ένα δυνατό αποτέλεσμα.
Τα παιδιά και οι νέοι (με τους γονείς και τους περαστικούς) υφαίνουν μαζί (περνώντας τα νήματα ο ένας στον άλλο 
ή ακόμη παίζοντας και χορεύοντας μαζί μέσα στον αργαλειό) μια κοινή εικόνα, μια δημιουργία που είναι το 
άθροισμα πολλών μικρών κινήσεων.
Η ύφανση μπορεί να είναι αυτοσχέδια ή να καθοδηγείται μέσω μουσικής, οδηγιών ή παιχνιδιών.
Η τελική ταπισερί μπορεί να εκτεθεί στη γειτονιά όπου δημιουργήθηκε και να γίνει μέρος του τοπικού τοπίου: 
όντας αποτέλεσμα μιας συνεργατικής διαδικασίας, η ταπισερί θα ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν και της 
σύνδεσης με τον δημόσιο χώρο.

Υλικά και εργαλεία: 
Ένας μεγάλος αργαλειός 
Ισχυρή κλωστή για το στημόνι
Υπάρχουν λωρίδες υφασμάτων από παλιές κουβέρτες, κουρτίνες, σεντόνια, χαλιά, τραπεζομάντιλα...

Προοπτικές των συμμετεχόντων:
Εφαρμόσαμε αυτή τη μέθοδο με μια ομάδα παιδιών από μια κοινωνική πολυκατοικία.
Στην αρχή ήταν επιφυλακτικά απέναντι στην τεράστια κατασκευή, αλλά στη συνέχεια το απόλαυσαν πραγματικά. 
Κάθε τόσο, τα παιδιά μετρούσαν την πρόοδο: η δημιουργία ενός κολοσσιαίου χαλιού είναι μια μεγάλη δουλειά, 
δίνοντας στα παιδιά την αίσθηση της ολοκλήρωσης και της ανταμοιβής για την προσπάθειά τους.
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Το να είμαστε ευάλωτοι είναι ίσως το κλειδί για την πραγματική αλληλεγγύη: όταν ανοίγουμε τον εαυτό 
μας για να αναγνωρίσουμε τις πληγές και τους πόνους μας, μπορούμε να συνδεθούμε με 
ενσυναίσθηση με τον άλλον, τις πληγές και τα λάθη του και να καθρεφτιστούμε στα μάτια ενός ξένου.
Λατρεύετε τα λάθη σας, γιατί η ενότητα είναι το άθροισμα χιλιάδων θραυσμάτων.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Regine Rørstad Torbjørnsen και Lorena Terzi για το Weaving Memories (CABUWAZI).

Σκοπός: 
Προώθηση της αυτο-αγάπης, του αναστοχασμού και της ενσυναίσθητης σύνδεσης.
Να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να προβληματιστούν σχετικά με τη μάθηση και την ανάπτυξή τους, 
βλέποντας τη σημασία και την ομορφιά των λαθών, των φόβων και των πόνων τους.
Να ενθαρρύνει έναν βιώσιμο τρόπο ζωής ως εναλλακτική λύση στο φαινόμενο της γρήγορης μόδας και 
να ευαισθητοποιήσει για τα προβλήματα που προκαλούνται από την παραγωγή και την κατανάλωσή 
της. 
Εμπιστευτείτε τους ανθρώπους με την ιδέα ότι μπορούν να κάνουν μια αλλαγή και να επηρεάσουν την 
πραγματικότητα.

Συμμετέχοντες: 
Μια ομάδα ανθρώπων, νέων ή ενηλίκων, θέλουμε να εργαστούμε πάνω στην αυτοαγάπη, την 
ευαλωτότητα και την κυκλική οικονομία.
Καθώς η συζήτηση μπορεί να φτάσει σε πολύ οικεία επίπεδα, είναι σκόπιμο να δουλέψετε με μικρές 
ομάδες.

Πως λειτουργεί: Η ομάδα μπορεί να οργανώσει ένα πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων των ατόμων 
που θα συμμετέχουν σε αυτό: 
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Αρχικά, οι συμμετέχοντες κάθονται σε έναν κύκλο για έναν γύρο ανταλλαγής απόψεων.
Ο διαμεσολαβητής κρατάει μια μπάλα από χρυσό νήμα. Αφού θέσει μια ερώτηση και μοιραστεί την 
απάντησή του, την περνάει σε έναν άλλο συμμετέχοντα (καλύτερα αν κάθεται στην απέναντι πλευρά 
του κύκλου), προσέχοντας να κρατάει την κεφαλή της κλωστής. 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα περάσουν μέσα από το κουβάρι περαιτέρω, αλλά θα κρατούν πάντα στην 
άκρη στα δάχτυλά τους, δημιουργώντας έναν ιστό από κλωστές.
Φτάνοντας στον τελευταίο συμμετέχοντα, είναι καλό να συγκεντρώσετε την προσοχή στην ομορφιά και 
τη διασυνδεσιμότητα του ιστού των νημάτων και να ζητήσετε να τραβήξετε τη μία πλευρά του και να 
δείτε τι συμβαίνει. Αυτή η εικόνα είναι μια καλή αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης όλων των 
δράσεων. Μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του πόσο ακόμα και το πιο μικρό βήμα προς ένα 
βιώσιμο μέλλον (και παρόν) μπορεί να επηρεάσει τη μεγάλη εικόνα.
Η μπάλα μπορεί στη συνέχεια να πεταχτεί πίσω, ακολουθώντας την ίδια σειρά, για να ξεμπερδέψει ο 
ιστός.
Στον πρώτο γύρο, μπορούμε να θέσουμε το εξής ερώτημα: Τι σκέφτεστε για τη διόρθωση ρούχων και 
αντικειμένων; Το κάνετε συνήθως; 
Μπορούμε να ρωτήσουμε: τι αντιπροσωπεύει για εσάς ο χρυσός στον δεύτερο γύρο; Ποια συμβολογία, 
ποια αισθητική και ποιο μήνυμα φέρει;
Μετά από αυτή τη δυναμική προθέρμανση, οι άνθρωποι μπορούν να επιδιορθώσουν και να 
ανανεώσουν τα ρούχα τους με τις χρυσές κλωστές. Ενώ επιδιορθώνουν, η συζήτηση μπορεί να 
συνεχιστεί, εμβαθύνοντας στην ομορφιά που κρύβεται στις δικές μας πληγές.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δικά τους ρούχα για επιδιόρθωση ή να επιδιορθώσουν ρούχα 
που έχουν συλλεχθεί από ανθρώπους που δεν τα θέλουν πια. Τα φτιαγμένα ρούχα μπορούν πάντα να 
δοθούν ως δώρα, να δωριστούν ή να τοποθετηθούν ξανά στην "αγορά" (καλύτερα αν συνδεθούν με 
πρωτοβουλίες όπως τα καταστήματα ανταλλαγής, οι αγορές μεταχειρισμένων και η κυκλική οικονομία). 

Υλικά και εργαλεία: Τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των ρούχων 
είναι τα εξής 
Ρούχα: Σπασμένα ρούχα
Διάφορα είδη χρυσών κλωστών, κορδέλες και μικροσκοπικά στολίδια.

Η προοπτική των συμμετεχόντων:
"Από τις τρύπες φυτρώνει ένα λουλούδι".
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Οι λέξεις δημιουργήθηκαν για να συνδέουν. 
Ωστόσο, γίνονται εμπόδια που μπορεί να αυξήσουν αρκετές φορές την απομόνωση, τις 
προκαταλήψεις και την αποσύνδεση.
Αυτή η μέθοδος θέλει να αποκαταστήσει τον αρχικό σκοπό των λέξεων και της γλώσσας να 
συνδεθεί με τον άλλο και με τον εαυτό σας.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Lorena Terzi και Regine Rørstad Torbjørnsen για το Kreatives Deutsch (CABUWAZI)

Σκοπός: 
Αυτοδυναμία και εκμάθηση γλωσσών. 
Η δημιουργική εργασία πάνω στην εικόνα του εαυτού είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους 
ανθρώπους για να συνδεθούν με την εσωτερική τους δύναμη, για να μπορέσουν οι άνθρωποι 
να νιώσουν ασφάλεια και να ανοιχτούν στους άλλους. 
Η άσκηση αυτή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μια προσωπική σχέση με τη 
νέα γλώσσα: η σύνδεση των νέων λέξεων με την προσωπική τους ιστορία βοηθά τους 
ανθρώπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εκμάθηση και να δημιουργήσουν μια θετική 
στάση απέναντί της.

Συμμετέχοντες: 
Μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να μάθουν μια γλώσσα. Συγκεκριμένα, μια ομάδα 
αλλοδαπών που βρέθηκαν σε ένα νέο πλαίσιο και έπρεπε να δημιουργήσουν δεσμούς με το 
νέο περιβάλλον.
Η έκδοση που περιγράφεται εδώ έχει σχεδιαστεί για αρχάριους μαθητές, αλλά μπορεί επίσης 
να επικαιροποιηθεί για πιο προχωρημένους συμμετέχοντες.

Πώς λειτουργεί: 
Μετά από έναν γύρο γνωριμίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν γιατί είναι 
πρόθυμοι να μάθουν τη συγκεκριμένη γλώσσα ή πώς ήρθαν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα, τους 
ζητείται να δημιουργήσουν ένα πορτρέτο. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν σε ζευγάρια, έτσι ώστε κάθε συμμετέχων να βοηθά 
και να βοηθιέται, δημιουργώντας μια αίσθηση αμοιβαιότητας και υποστήριξης. 
Οι φωτογραφίες μπορούν να γίνουν με επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές ή με μια απλή 
φωτογραφική μηχανή τηλεφώνου- μπορείτε επίσης να καταβάλλετε προσπάθεια για την 
επιλογή των στοιχείων της "σκηνογραφίας" και του κοστουμιού ή να επιλέξετε το πιο απλό 
φόντο.
Οι εικόνες εκτυπώνονται σε χαρτί (gr.120 ca) με εκτυπωτή λέιζερ και στη συνέχεια 
μεταφέρονται σε ένα κομμάτι υφάσματος με το υγρό μεταφοράς φωτογραφιών.
Το ύφασμα μπορεί επίσης να "φέρει" αναμνήσεις και ιστορίες, αν το επιλέξουν οι 
συμμετέχοντες και το φέρουν από το σπίτι τους, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα απλό απλό 
ύφασμα που θα προμηθεύσουν οι διοργανωτές.
Μετά από 12-24 ώρες, το χαρτί μπορεί να αφαιρεθεί με ζεστό νερό και ένα σφουγγάρι (για 
σαφείς οδηγίες, μπορείτε να βρείτε καλά σεμινάρια στο διαδίκτυο).

Τα επόμενα βήματα συνίστανται στη δημιουργία της προσωπικής αυτοποιητικής ποίησης: οι 
συμμετέχοντες καλούνται να αναζητήσουν ένα συγκεκριμένο σύνολο λέξεων στο λεξικό. 
Μπορούν να επιλεγούν διάφορες κατευθύνσεις: αναζητήστε λέξεις που ορίζουν τις 
υπερδυνάμεις σας, λέξεις που σχετίζονται με τη βιογραφία σας, λέξεις που αρχίζουν με το ίδιο 
γράμμα του ονόματός σας και θα έλεγαν κάτι για τον εαυτό σας, λέξεις που σχετίζονται με τις 
αξίες, τις επιθυμίες ή τα όνειρά σας.
Κατά την αναζήτηση (το καλύτερο με ένα χάρτινο λεξικό), θα περάσουν από διάφορες 
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Εκμάθηση της γλώσσας μέσω του εαυτού.
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άγνωστες λέξεις, ανακαλύπτοντας νέες σημασίες και εξοικειώνοντας τους εαυτούς τους με τον 
ήχο και τα γραφικά της γλώσσας. Είναι επίσης μια στιγμή όπου οι συμμετέχοντες έχουν το 
χρόνο να προβληματιστούν για τον εαυτό τους, τις αξίες τους και την προσωπική τους σχέση 
με τη νέα γλώσσα και το περιβάλλον.

Όταν οι λέξεις είναι ξεκάθαρες, οι συμμετέχοντες μπορούν να τις κεντήσουν πάνω στο ύφασμα, 
δημιουργώντας έναν διάλογο με το πορτρέτο που μιλάει μέσα από τα γράμματα και τα 
χρώματα. Επίσης, στην εικόνα μπορούν να προστεθούν και άλλα σύμβολα και στολίδια.

Σε έναν τελικό γύρο διαμοιρασμού, οι συμμετέχοντες θα μιλήσουν για το έργο τους και, 
σεβόμενοι πάντα τα όρια, θα αφηγηθούν τη διαδικασία, τη μάθηση και τις ανακαλύψεις τους.

Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι διαθέσιμα όλα τα υλικά ή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
γίνουν τουλάχιστον δύο συνεδρίες. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να 
δουλέψετε πάνω σε μια εικόνα τυπωμένη σε ανθεκτικό φύλλο χαρτιού (κάτι που μπορείτε να 
κάνετε αμέσως μετά τη φωτογράφηση) ή ακόμη και να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον 
πορτρέτο ή ένα σχέδιο.
Επίσης, οι κλωστές μπορούν να αντικατασταθούν με κραγιόνια και μαρκαδόρους για 
ευκολότερη παρέμβαση στο πορτρέτο.

Για τους προχωρημένους μαθητές, υπάρχει η δυνατότητα να εργαστούν με προτάσεις αντί για 
απλές λέξεις για να δημιουργήσουν ποιητικές μικρές ιστορίες ή πιο σύνθετες δομές.

Υλικά και εργαλεία: Απαραίτητα υλικά και εργαλεία: 
Μια φωτογραφική μηχανή (επίσης μια φωτογραφική μηχανή τηλεφώνου) ή μια φωτογραφία 
των συμμετεχόντων (πορτρέτο από κοντά) 
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Υγρό μεταφοράς φωτογραφιών
Πολύχρωμες κλωστές 
Βελόνες

Προοπτικές των συμμετεχόντων:
Για τους συμμετέχοντες, υπήρξε μια στιγμή να σταματήσουν και να σκεφτούν τους εαυτούς 
τους ως ενεργούς μαθητές.
Το να αφιερώσουν χρόνο για να βρουν τις σωστές λέξεις και η αργή διαδικασία του κεντήματος 
ήταν ένας τρόπος για να ισορροπήσουν και να λατρέψουν την αυτο-αγάπη.
Τζούλια: "Το να ανακαλύπτω αργά το πρόσωπό μου στο ύφασμα ενώ σβήνω το χαρτί ήταν μια 
συγκινητική στιγμή που συνδέθηκα με τον εαυτό μου και τη δύναμή μου".
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Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Lorena Terzi και Regine Rørstad Torbjørnsen για το Weaving Memories (CABUWAZI). 

Σκοπός: η δημιουργία ενός προγράμματος για τη δημιουργία και την αξιοποίηση της ιστορίας της: 
Δημιουργία δεσμών μεταξύ των ανθρώπων και προώθηση μιας συνεργατικής στάσης.
Ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπερπαραγωγή, τη συσκευασία, τα αντικείμενα μιας χρήσης και τα 
σκουπίδια στο δημόσιο χώρο.

Συμμετέχοντες: 
Μια ομάδα παιδιών, νέων ή ενηλίκων που ζουν σε μια γειτονιά.

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε μια γειτονιά που δεν είναι πολύ κοντά στο 
σπίτι τους: 
Περιηγηθήκαμε στη γειτονιά με τους συμμετέχοντες, συλλέγοντας όλα τα μικροσκοπικά αντικείμενα και 
υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση.

16. TRASH MANDALA.
Αργή δηµιουργία, γρήγορη σύνδεση.  

PARTICIPATION
COMMUNITY

BUILDING



Όταν εργάζεστε με παιδιά, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε την ασφάλεια αυτής της φάσης, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας γάντια κήπου και καθαρίζοντας τα πάντα με νερό, σούπα ή απολύμανση.
Μετά τον περίπατο, συγκεντρωνόμαστε γύρω από τον χώρο εργασίας: στη μέση θα ετοιμάσουμε ένα κενό 
ύφασμα που θα στηρίξει τη μαντάλα μας, με πιάτα που περιέχουν τα διάφορα χρωματιστά χρώματα.
Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να παρουσιάσουμε την έννοια της μαντάλας, την αργή, διαλογιστική δημιουργία 
συμμετρικών και ομόκεντρων μοτίβων που σκοπό έχουν να αναπαραστήσουν το σύμπαν.
Μπορούμε επίσης να θέσουμε ερωτήματα όπως: πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποσυντεθεί ένα 
πλαστικό μπουκάλι; Πόσες συσκευασίες χρησιμοποιείτε κάθε εβδομάδα; ....
Μετά από αυτόν τον προβληματισμό, οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα αντικείμενο και στη 
συνέχεια, το ένα μετά το άλλο, να το βουτήξουν σε ένα χρώμα και να σφραγίσουν το ύφασμα. Η ιδέα είναι 
ότι η μαντάλα θα μεγαλώνει αργά, με μικρούς ομόκεντρους κύκλους, και κάθε "επίπεδο" θα επηρεάζει το 
επόμενο.
Στροφή προς στροφή, κοιτάζοντας την αρμονία που δημιουργείται από την προσπάθεια του τεμαχισμού, 
μαθαίνουμε πώς να σεβόμαστε ο ένας τον χώρο και τον χρόνο του άλλου και να εμπιστευόμαστε τη δύναμη 
της κοινοτικής εργασίας.
Το τελικό μαντάλα μπορεί επίσης να εμπνεύσει τους ανθρώπους να δουν νόημα και ομορφιά σε 
απροσδόκητα μέρη, σε αντικείμενα που διαφορετικά θα πεταχτούν, ενθαρρύνοντας την κουλτούρα της 
ανακύκλωσης.
Το τελικό υφασμάτινο έργο μπορεί να εκτεθεί στη γειτονιά όπου δημιουργήθηκε και να γίνει μέρος του 
τοπικού τοπίου: όντας αποτέλεσμα μιας συνεργατικής διαδικασίας, η ταπισερί θα ενισχύσει την αίσθηση 
του ανήκειν και της σύνδεσης με τον δημόσιο χώρο.

Όποτε δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρώματα υφάσματος και εκτύπωσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να 
δημιουργηθούν μοναδικές μαντάλες με την τοποθέτηση διαφορετικών ειδών σκουπιδιών απευθείας στο 
δάπεδο.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο εφήμερος χαρακτήρας αυτής της μαντάλας υπογραμμίζει το οξύμωρο των 
αντικειμένων που δημιουργούνται για να χρησιμοποιηθούν "μία φορά" και που χρειάζονται χρόνια για να 
αποσυντεθούν, διαρκώντας "για πάντα".

Η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδεθεί με μια δράση καθαρισμού του δημόσιου χώρου.

Υλικά και εργαλεία: Η εργασία θα γίνει με τη χρήση του υλικού και των εργαλείων: 
Κλωστοϋφαντουργικά
Μικροσκοπικά σκουπίδια/αντικείμενα που βρέθηκαν στο δρόμο/παλιά πράγματα που πρέπει να πεταχτούν
Κλωστοϋφαντουργικό υλικό ή χρώμα δακτυλικών αποτυπωμάτων (το πρώτο είναι καλύτερο, καθώς θα 
είναι ανθεκτικό στο νερό- το δεύτερο είναι προτιμότερο όταν εργάζεστε με παιδιά).

16. TRASH MANDALA.
Αργή δηµιουργία, γρήγορη σύνδεση.  



Η δημιουργία είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αυτογνωσία, την ενδυνάμωση και την 
οικοδόμηση της κοινότητας, που υποστηρίζεται κυρίως από μια κοινή διαδικασία. 
Η χειροτεχνία και η αφήγηση ιστοριών αντιπροσωπεύουν προγονικούς μηχανισμούς για την 
ενίσχυση της κοινότητας και τη διευκόλυνση του προσωπικού και συλλογικού προβληματισμού. 
Από τις πρώτες κοινότητες, οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν γύρω από τη φωτιά, μοιράζονταν 
ιστορίες, τις σκάλιζαν και τις έπλεκαν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια συλλογική μνήμη που 
θεμελιώνει την αίσθηση του ανήκειν.
 
Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Lorena Terzi, Regine Rørstad Torbjørnsen, Bridget Hines και Chloe Waters για το Weaving 
Memories (CABUWAZI) 

Σκοπός: η δημιουργία ενός προγράμματος για την ανάπλαση της μνήμης των ανθρώπων και 
την ανάπλαση της ιστορίας της: 
Η ανάκτηση και η διάδοση των παραδοσιακών τεχνών και η αφήγηση ιστοριών είναι τρόποι για 
να εξερευνήσουμε τις κοινές ρίζες, να αναγνωρίσουμε κοινά μοτίβα, να διασχίσουμε τα σύνορα 
και τα πολιτισμικά σύνορα.
Συνδέουν τις κοινότητες και ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

Συμμετέχοντες: 
Ομάδες 5 έως 10 συμμετεχόντων, παιδιά, νέοι ή ενήλικες.
Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα 
από αυτά τα προγράμματα: 
Το Wanderwolle είναι ένα περιπλανώμενο εργαστήριο, μια τακτική συνάντηση εραστών της 
κλωστοϋφαντουργίας, πλεκτών, υφαντών και δημιουργών, που συναντιούνται για να 
μοιραστούν γνώσεις, ιστορίες και έμπνευση. 

17. WANDERWOLLE.
Ύφανση κλωστών, υφασµάτων, χεριών, εικόνων, ιστοριών και ονείρων.
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Η ιδέα είναι να μετακινούμαστε στην πόλη, φιλοξενώντας εκδηλώσεις πάντα σε νέους χώρους, 
ένα καφέ το χειμώνα, ένα πάρκο το καλοκαίρι. Επισκεπτόμενοι διαφορετικές γειτονιές, οι 
άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν νέες σχέσεις με την πόλη στην οποία ζουν, να βγουν 
από τη ζώνη άνεσης ή τη ρουτίνα τους και να συνδεθούν με νέες ομάδες και ανθρώπους.

Όλα τα υλικά εκτίθενται σε ένα μέρος που όλοι μπορούν να προσεγγίσουν, καλύτερα αν είναι 
τοποθετημένα στη μέση του χώρου, λειτουργώντας ως εστίαση γύρω από την οποία μπορούν 
να λάβουν χώρα οι συμμετέχοντες.
Όλοι οι άνθρωποι καλούνται να μοιραστούν ό,τι γνωρίζουν, ανταλλάσσοντας ιδέες και τεχνικές. 
Σε αυτή την έννοια, ένας δάσκαλος ή διευκολυντής εξηγεί τι πρέπει να γίνει, αλλά όλοι 
ενθαρρύνονται να αισθάνονται τόσο μαθητής όσο και δότης.
Κατά τη διάρκεια της χειροτεχνίας, οι άνθρωποι καλούνται να μιλήσουν, να μοιραστούν ιστορίες 
και να συνδεθούν.

Υλικά και εργαλεία: Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την τέχνη: 
Διαφορετικοί τύποι και χρώματα μαλλιού
Άγκιστρα για βελονάκι
Βελόνες για πλέξιμο
αργαλειούς και στημόνια για ύφανση
Ψαλίδι 

17. WANDERWOLLE.
Ύφανση κλωστών, υφασµάτων, χεριών, εικόνων, ιστοριών και ονείρων.



OΤο Weaving Lifelines είναι ένα συμμετοχικό έργο τέχνης. Ένα ανθρώπινο μωσαϊκό εκδηλώνει 
το κοινό νήμα που μας συνδέει όλους, ενσωματώνοντας προσωπικές γραμμές σε ένα κοινό 
μονοπάτι όπου κάθε ιστορία αλληλεπιδρά με την άλλη, αγκαλιάζοντας και λατρεύοντας την 
ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητά μας.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: 
Lorena Terzi και Regine Rørstad Torbjørnsen για το Weaving Memories (CABUWAZI)

Σκοπός: η δημιουργία ενός προγράμματος για την ανάδειξη και την αξιοποίηση της ιστορίας της: 
Να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να προβληματιστούν σχετικά με τις διαδρομές, τις επιλογές, 
τα βήματα στη ζωή τους και να έρθουν κοντά στις ιστορίες και τις πραγματικότητες των άλλων, 
αναγνωρίζοντας πόσο πολύ οι αφηγήσεις μας συνδέονται μεταξύ τους με τις ομοιότητες και τις 
διαφορετικότητές τους. 

Συμμετέχοντες: 
Μπορείτε να αποφασίσετε να φιλοξενήσετε αυτό το εργαστήριο για μια ομάδα παιδιών, νέων, 
ενηλίκων ή μια μικτή ομάδα.
Το καλύτερο είναι να έχετε μια κλειστή ομάδα που ξεκινά και τελειώνει μαζί για να 
παρακολουθήσετε την εισαγωγή, τη δημιουργία και την τελική ανταλλαγή. Ακόμα, είναι επίσης 
δυνατό να φιλοξενήσετε έναν ανοιχτό χώρο όπου οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, 
δημιουργώντας και μοιράζοντας με τον δικό τους ρυθμό.

18. Σωσίβια ύφανσης. 
Χειροτεχνία και αφήγηση παραμυθιών για ενδυνάμωση και 

INCLUSION



Αν, βέβαια, ο κύκλος της χειροτεχνίας και της αφήγησης ενδυναμώνεται όταν βρίσκεται στον ίδιο 
φυσικό χώρο, το εργαστήριο αυτό είναι επίσης κατάλληλο για ψηφιακή διευκόλυνση (σε αυτή την 
περίπτωση, είναι καλό να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν όλα τα υλικά).
Αυτό το συνεργατικό έργο τέχνης προορίζεται επίσης να είναι ένα συνεχές έργο, με ανοιχτή 
πρόσκληση που επιτρέπει σε όλους να συμμετέχουν ανά πάσα στιγμή στο "χαλί των γραμμών 
ζωής".

Πώς λειτουργεί: Το έργο θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο παρελθόν: 
Στην αρχή του εργαστηρίου, μπορούμε να παρουσιάσουμε παραδείγματα έργων τέχνης που 
εστιάζουν στις "γραμμές ζωής" ή στα "μονοπάτια ζωής", μαζί με παραδείγματα κοινοτικών και 
συνεργατικών έργων τέχνης για να εμπνεύσουμε τους συμμετέχοντες και να εισέλθουν σε 
κατάσταση δημιουργικότητας.
Ένας μικρός διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας χαλαρής ατμόσφαιρας και να 
επιτρέψει στους ανθρώπους να συνδεθούν εσωτερικά.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλογιστούν σε ποιο μονοπάτι βαδίζουν, τι είδους ανάπτυξη 
επιδιώκουν, τις καθημερινές τους ρουτίνες και τα ορόσημα της ανάπτυξής τους.
Υπάρχει ελεύθερη επιλογή ως προς το σκηνικό της δημιουργίας και την προτιμώμενη τεχνική. 

18. Σωσίβια ύφανσης. 
Χειροτεχνία και αφήγηση παραμυθιών για ενδυνάμωση και 



Η Pangeya Ultima έχει περάσει από τη διαδικασία της εξέλιξης με τα προγράμματά της. 
Αναλάβαμε προκλήσεις και βιώσαμε πιο ήρεμες μέρες. Δημιουργήσαμε πολλές πρωτοβουλίες 
και διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Ωστόσο, αναλύοντας το σήμερα, το μόνο που δεν αλλάζει στον 
ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισής μας είναι ότι πάντα ήμασταν προσανατολισμένοι στη 
δημιουργία μιας κοινότητας γύρω μας. Οι άνθρωποι, η εμπειρία τους και η ενδυνάμωσή τους 
αξιοποιούνταν πάντα για κάθε δράση. Οι ομάδες-στόχοι συχνά επέπλεαν και συγχωνεύονταν με 
εκείνους που εκτελούσαν και, ως εκ τούτου, αυτοκατευθύνονταν και αυτοβοηθούσαν οι ίδιοι. Από 
εκεί προέρχεται η δεύτερη αξία - η εμπιστοσύνη ότι οι άνθρωποι θα φέρουν την καλή θέληση και 
το κίνητρο να σηκωθούν και να αλλάξουν τα πράγματα για τους ίδιους και το περιβάλλον τους. 
Είναι ευχαρίστηση να πετυχαίνεις κάτι εξαιρετικό με τους νέους της υπαίθρου που δεν μπορούν 
να βρουν άλλα παραδείγματα στην κοινότητά τους. 
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ μπορεί να είναι ένα εφήμερο ή αφελές θέμα, ένα εργαλείο στα χέρια των 
πολιτικών κερδοσκόπων. Ωστόσο, όταν δουλεύουμε σωστά με την εννοιολογική πλευρά κάθε 
κοινοτικής οργάνωσης, όταν ερμηνεύουμε σωστά αυτό που συμβαίνει και χτίζουμε πάνω σε 
αυτό, αρχίζουμε να αισθανόμαστε διαισθητικά και, αργότερα, πιο απτά, είναι διεγερτικό. Η 
αλληλεγγύη έρχεται με την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σε αυτό- το διαπιστώνω στη δουλειά μου σε 
μια μικροσκοπική ΜΚΟ- ωστόσο, προσελκύει τους ανθρώπους στους πιο σημαντικούς στόχους 
της. Και μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων αυτοί οι πιο 
σημαντικοί στόχοι αναλαμβάνονται από την όποια μικρή ή υποχρηματοδοτούμενη ή κάπως 
απροετοίμαστη με διαφορετικό τρόπο ομάδα συνδεδεμένων πλέον ατόμων. Εμπιστεύονται, 

PANGEYA ULTIMA:
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑΣ ΔΡΌΜΟΣ, ΌΧΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ πιστεύουν και είναι μαζί, διαφοροποιώντας τους από τους μη συντονισμένους και άγνωστους 

ανθρώπους που περιφέρονται στην κοινωνία, προσπαθώντας να αναζητήσουν το δικό τους 
σμήνος πουλιών που κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση. 
Το Pangeya Ultima έχει να κάνει με την ιδέα. Παρά το υπερβολικά μακρινό της όραμα και όλα τα 
όρια που μας παρέχει το πλαίσιο, νιώθουμε ότι αυτό μας εμπνέει. Ωστόσο, αυτή η ιδέα είναι ένα 
μέσο που συγκεντρώνει τους ανθρώπους, τους συνδέει μη λεκτικά με το πάθος και ανοίγει την 
πόρτα στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση, όταν οι αξίες στις οποίες απευθύνεται η ιδέα μας 
ταιριάζουν. Πραγματοποιούμε αυτό το όραμα στην κοινότητά μας, που συνδέεται με την 
εμπιστοσύνη, την πίστη και από εκεί ξεκινάει η δράση αλληλεγγύης. Κατά τη γνώμη μου, η 
αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή ή διαδικασία. Δεν αρκεί να μένουμε 
μαζί και να αφήνουμε τους άλλους από την απίστευτη χαρά του να μοιραζόμαστε τον ιδρώτα, την 
ανησυχία, τον ενθουσιασμό και την προσπάθεια. Η αλληλεγγύη είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι 
είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την εμπιστοσύνη που νιώθουν ο ένας στον άλλον, τις αξίες που 
μοιράζονται και τις πεποιθήσεις που υλοποιούν. Στην οργάνωσή μας, αναζητούμε πάντα την 
ευκαιρία του διαπολιτισμικού διαλόγου, και από εκεί προέρχεται ένα από τα πιο ζωτικά 

αποτελέσματα της αλληλεγγύης - από το αίσθημα σύνδεσης και εμπιστοσύνης μεταξύ 
ανθρώπων που εκπροσωπούν διαφορετικά έθνη, κοινωνικά στρώματα, ηλικιακές ομάδες ή 
γεωγραφικές περιοχές. 
Η Pangeya Ultima εργάζεται για τη δημιουργία αυτής της διαπολιτισμικής διεπαφής, μιας 
ευκαιρίας να αναζητήσουμε λόγους να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να κινητοποιήσουμε 
την αλληλεγγύη για την επίτευξη κοινών μετασχηματιστικών στόχων και να παραμείνουμε μαζί 
έτοιμοι να υπερασπιστούμε κοινές αξίες. Έτσι, ενδεχομένως, ξεκινήσαμε να στεκόμαστε σε μια 
πορεία εργασίας με τις αγροτικές κοινότητες. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό πλαίσιο. Από τη μία 
πλευρά είναι γεμάτο ανάγκες και η παρουσία σας (δηλαδή η παρουσία οποιασδήποτε ΜΚΟ στην 
ύπαιθρο που εργάζεται με την εκπαίδευση των πολιτών ή άλλες μορφές ενεργοποίησης των 
πολιτών) είναι ένα πλεονέκτημα εδώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ύπαιθρος δελεάζει κάθε 

επιχείρηση με προσανατολισμό στην κοινότητα, η οποία είναι η ΜΚΟ να βρει τρόπους να εγκατασταθεί 
εδώ, νιώθοντας τη σύνδεση και την αφοσίωση σε αυτό το ήρεμο περιβάλλον. Η ύπαιθρος αποτελεί συχνά 
ένα σημείο διαφυγής από τις συχνά ουτοπικές εικόνες που στοιχειώνουν κάθε εννοιολογικά 
σκληροπυρηνική ΜΚΟ, καθώς εδώ η παρουσία των ιδεών γίνεται πιο αισθητή. Αυτό είναι ενδεχομένως 
μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται από την κατώτερη εισβολή ενός κράτους που υποτάσσεται από μια 
αυταρχική φύση, τον ατομικισμό των ντόπιων κατοίκων, την αυτονομία και τις παραδόσεις τους που 
διατηρούνται εδώ περισσότερο από ό,τι σε ένα αναμεμειγμένο μείγμα αστικού κοινωνικού ζωμού. 
Το φυσικό περιβάλλον είναι ένας τεράστιος τοπικός πόρος που συχνά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
στην ύπαιθρο σε σύγκριση με την αστική επικράτεια. Η φροντίδα του μαζί με τους ντόπιους αποδεικνύει 
ότι σέβεστε την ίδια τη βάση της ζωής στο χωριό. 
Η Pangeya Ultima αισθάνθηκε αυτή την ανάγκη να είναι πιο προσιτή, να οικοδομήσει καλύτερη 
συνδεσιμότητα και να μαρτυρήσει τον αντίκτυπό της με μια πιο εμφανή μορφή. Ωστόσο, όσο μικρή ή 
απομακρυσμένη κι αν είναι, η κοινότητα της υπαίθρου έχει τον προστατευτικό της χαρακτήρα. Αρχικά, 
πρέπει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της κοινότητας, δουλεύοντας σκληρά για να εκθέσετε τις αξίες και 
τους στόχους σας, ώστε η κοινότητα να βρει μια θέση για εσάς μέσα σε αυτήν. Στη συνέχεια, και μόνο 
μετά από αυτό, αρχίζει η δράση αλληλεγγύης με τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είστε μέρος "μας", 
και στεκόμαστε μαζί για τις κοινές προκλήσεις και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Αυτή είναι η ιστορία του 
προγράμματος "Eco-Center Stina'' που ξεκίνησαν δύο ΜΚΟ από την αστική κοινότητα της Vinnytsia - η 
ΜΚΟ Κέντρο Ανάπτυξης Pangeya Ultima και η ΜΚΟ Nashe Podillia σε μια μικρή και απομακρυσμένη 
αλλά εξαιρετικά μοναδική και γι' αυτό ξεχωριστή κοινότητα του χωριού Stina. 
Μια πρακτική απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων είναι ένας τρόπος για να γίνει διάλογος στο αγροτικό 
πλαίσιο, καθώς υπάρχουν πολλά να μάθουμε από τις παραδόσεις, τις τέχνες και την οικιακή ζωή. 
Χρησιμοποιήστε το για να συνομιλήσετε με τις ομάδες-στόχους σας. Και εδώ, εργαζόμαστε σε διάφορες 
μορφές χρησιμοποιώντας τον χώρο και το τοπικό πλαίσιο για εκπαιδευτικούς λόγους, προσελκύοντας 
τους τοπικούς οπαδούς στα προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και μοιραζόμενοι τις γνώσεις μας. 
Για παράδειγμα, το "Eco-Center Stina '' έχει επεκτείνει τις δράσεις αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο στη 
Στίνα. Δεν χρειάζεται ποτέ να σκεφτείτε ότι η αλληλεγγύη θα μπορούσε να είναι ο στόχος ενός έργου, μιας 
πρωτοβουλίας ή οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης- εργάζεστε για τη βελτίωση μιας προβληματικής 
κατάστασης, την εξεύρεση λύσεων, τη συμμετοχή των ανθρώπων. Και μόνο σε αυτή την πορεία προς 
τους καθορισμένους στόχους, η αλληλεγγύη αρχίζει να δείχνει το πρόσωπό της, πρώτα ως ένα ντροπαλό 
"ευχαριστώ" από τον κάτοικο της περιοχής, ανατροφοδότηση διασκέδασης ή έκπληξης. Και σιγά σιγά ως 
συμμετοχή, καλές συμβουλές, δώρα όπως τρόφιμα και άλλη πρακτική βοήθεια. Αυτό είναι ένα βήμα προς 
τα εμπρός προς την ίδια συνεργατική κατεύθυνση- η αποδοχή οδηγεί στο να γίνει κανείς αποδεκτός. Αυτή 
η οριζόντια ανταλλαγή είναι μια χαρά να γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μοιράζονται τις αξίες σου, 
σε καλωσορίζουν και είναι περίεργοι να μάθουν τι θα γίνει στη συνέχεια. 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε διάφορες μεθόδους για την παρούσα δημοσίευση που θεωρούμε ότι 
μπορούν να διευκολύνουν την οικοδόμηση αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό δοκιμάστηκε στο 
"Eco-Center Stina" και στην αστική ομπρέλα του Pangeya Ultima ΜΚΟ. Ο στόχος βρίσκεται συχνά σε μια 
διαφορετική διάσταση σε κάθε δράση ή μορφή λόγου. Ταυτόχρονα, όλες οδήγησαν άμεσα ή έμμεσα στην 
αίσθηση εμπιστοσύνης, σύνδεσης και αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων και της τοπικής κοινότητας. 



Η Pangeya Ultima έχει περάσει από τη διαδικασία της εξέλιξης με τα προγράμματά της. 
Αναλάβαμε προκλήσεις και βιώσαμε πιο ήρεμες μέρες. Δημιουργήσαμε πολλές πρωτοβουλίες 
και διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Ωστόσο, αναλύοντας το σήμερα, το μόνο που δεν αλλάζει στον 
ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισής μας είναι ότι πάντα ήμασταν προσανατολισμένοι στη 
δημιουργία μιας κοινότητας γύρω μας. Οι άνθρωποι, η εμπειρία τους και η ενδυνάμωσή τους 
αξιοποιούνταν πάντα για κάθε δράση. Οι ομάδες-στόχοι συχνά επέπλεαν και συγχωνεύονταν με 
εκείνους που εκτελούσαν και, ως εκ τούτου, αυτοκατευθύνονταν και αυτοβοηθούσαν οι ίδιοι. Από 
εκεί προέρχεται η δεύτερη αξία - η εμπιστοσύνη ότι οι άνθρωποι θα φέρουν την καλή θέληση και 
το κίνητρο να σηκωθούν και να αλλάξουν τα πράγματα για τους ίδιους και το περιβάλλον τους. 
Είναι ευχαρίστηση να πετυχαίνεις κάτι εξαιρετικό με τους νέους της υπαίθρου που δεν μπορούν 
να βρουν άλλα παραδείγματα στην κοινότητά τους. 
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ μπορεί να είναι ένα εφήμερο ή αφελές θέμα, ένα εργαλείο στα χέρια των 
πολιτικών κερδοσκόπων. Ωστόσο, όταν δουλεύουμε σωστά με την εννοιολογική πλευρά κάθε 
κοινοτικής οργάνωσης, όταν ερμηνεύουμε σωστά αυτό που συμβαίνει και χτίζουμε πάνω σε 
αυτό, αρχίζουμε να αισθανόμαστε διαισθητικά και, αργότερα, πιο απτά, είναι διεγερτικό. Η 
αλληλεγγύη έρχεται με την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σε αυτό- το διαπιστώνω στη δουλειά μου σε 
μια μικροσκοπική ΜΚΟ- ωστόσο, προσελκύει τους ανθρώπους στους πιο σημαντικούς στόχους 
της. Και μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων αυτοί οι πιο 
σημαντικοί στόχοι αναλαμβάνονται από την όποια μικρή ή υποχρηματοδοτούμενη ή κάπως 
απροετοίμαστη με διαφορετικό τρόπο ομάδα συνδεδεμένων πλέον ατόμων. Εμπιστεύονται, 

 

πιστεύουν και είναι μαζί, διαφοροποιώντας τους από τους μη συντονισμένους και άγνωστους 
ανθρώπους που περιφέρονται στην κοινωνία, προσπαθώντας να αναζητήσουν το δικό τους 
σμήνος πουλιών που κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση. 
Το Pangeya Ultima έχει να κάνει με την ιδέα. Παρά το υπερβολικά μακρινό της όραμα και όλα τα 
όρια που μας παρέχει το πλαίσιο, νιώθουμε ότι αυτό μας εμπνέει. Ωστόσο, αυτή η ιδέα είναι ένα 
μέσο που συγκεντρώνει τους ανθρώπους, τους συνδέει μη λεκτικά με το πάθος και ανοίγει την 
πόρτα στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση, όταν οι αξίες στις οποίες απευθύνεται η ιδέα μας 
ταιριάζουν. Πραγματοποιούμε αυτό το όραμα στην κοινότητά μας, που συνδέεται με την 
εμπιστοσύνη, την πίστη και από εκεί ξεκινάει η δράση αλληλεγγύης. Κατά τη γνώμη μου, η 
αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή ή διαδικασία. Δεν αρκεί να μένουμε 
μαζί και να αφήνουμε τους άλλους από την απίστευτη χαρά του να μοιραζόμαστε τον ιδρώτα, την 
ανησυχία, τον ενθουσιασμό και την προσπάθεια. Η αλληλεγγύη είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι 
είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την εμπιστοσύνη που νιώθουν ο ένας στον άλλον, τις αξίες που 
μοιράζονται και τις πεποιθήσεις που υλοποιούν. Στην οργάνωσή μας, αναζητούμε πάντα την 
ευκαιρία του διαπολιτισμικού διαλόγου, και από εκεί προέρχεται ένα από τα πιο ζωτικά 

αποτελέσματα της αλληλεγγύης - από το αίσθημα σύνδεσης και εμπιστοσύνης μεταξύ 
ανθρώπων που εκπροσωπούν διαφορετικά έθνη, κοινωνικά στρώματα, ηλικιακές ομάδες ή 
γεωγραφικές περιοχές. 
Η Pangeya Ultima εργάζεται για τη δημιουργία αυτής της διαπολιτισμικής διεπαφής, μιας 
ευκαιρίας να αναζητήσουμε λόγους να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να κινητοποιήσουμε 
την αλληλεγγύη για την επίτευξη κοινών μετασχηματιστικών στόχων και να παραμείνουμε μαζί 
έτοιμοι να υπερασπιστούμε κοινές αξίες. Έτσι, ενδεχομένως, ξεκινήσαμε να στεκόμαστε σε μια 
πορεία εργασίας με τις αγροτικές κοινότητες. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό πλαίσιο. Από τη μία 
πλευρά είναι γεμάτο ανάγκες και η παρουσία σας (δηλαδή η παρουσία οποιασδήποτε ΜΚΟ στην 
ύπαιθρο που εργάζεται με την εκπαίδευση των πολιτών ή άλλες μορφές ενεργοποίησης των 
πολιτών) είναι ένα πλεονέκτημα εδώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ύπαιθρος δελεάζει κάθε 

επιχείρηση με προσανατολισμό στην κοινότητα, η οποία είναι η ΜΚΟ να βρει τρόπους να εγκατασταθεί 
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σκληροπυρηνική ΜΚΟ, καθώς εδώ η παρουσία των ιδεών γίνεται πιο αισθητή. Αυτό είναι ενδεχομένως 
μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται από την κατώτερη εισβολή ενός κράτους που υποτάσσεται από μια 
αυταρχική φύση, τον ατομικισμό των ντόπιων κατοίκων, την αυτονομία και τις παραδόσεις τους που 
διατηρούνται εδώ περισσότερο από ό,τι σε ένα αναμεμειγμένο μείγμα αστικού κοινωνικού ζωμού. 
Το φυσικό περιβάλλον είναι ένας τεράστιος τοπικός πόρος που συχνά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
στην ύπαιθρο σε σύγκριση με την αστική επικράτεια. Η φροντίδα του μαζί με τους ντόπιους αποδεικνύει 
ότι σέβεστε την ίδια τη βάση της ζωής στο χωριό. 
Η Pangeya Ultima αισθάνθηκε αυτή την ανάγκη να είναι πιο προσιτή, να οικοδομήσει καλύτερη 
συνδεσιμότητα και να μαρτυρήσει τον αντίκτυπό της με μια πιο εμφανή μορφή. Ωστόσο, όσο μικρή ή 
απομακρυσμένη κι αν είναι, η κοινότητα της υπαίθρου έχει τον προστατευτικό της χαρακτήρα. Αρχικά, 
πρέπει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της κοινότητας, δουλεύοντας σκληρά για να εκθέσετε τις αξίες και 
τους στόχους σας, ώστε η κοινότητα να βρει μια θέση για εσάς μέσα σε αυτήν. Στη συνέχεια, και μόνο 
μετά από αυτό, αρχίζει η δράση αλληλεγγύης με τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είστε μέρος "μας", 
και στεκόμαστε μαζί για τις κοινές προκλήσεις και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Αυτή είναι η ιστορία του 
προγράμματος "Eco-Center Stina'' που ξεκίνησαν δύο ΜΚΟ από την αστική κοινότητα της Vinnytsia - η 
ΜΚΟ Κέντρο Ανάπτυξης Pangeya Ultima και η ΜΚΟ Nashe Podillia σε μια μικρή και απομακρυσμένη 
αλλά εξαιρετικά μοναδική και γι' αυτό ξεχωριστή κοινότητα του χωριού Stina. 
Μια πρακτική απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων είναι ένας τρόπος για να γίνει διάλογος στο αγροτικό 
πλαίσιο, καθώς υπάρχουν πολλά να μάθουμε από τις παραδόσεις, τις τέχνες και την οικιακή ζωή. 
Χρησιμοποιήστε το για να συνομιλήσετε με τις ομάδες-στόχους σας. Και εδώ, εργαζόμαστε σε διάφορες 
μορφές χρησιμοποιώντας τον χώρο και το τοπικό πλαίσιο για εκπαιδευτικούς λόγους, προσελκύοντας 
τους τοπικούς οπαδούς στα προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και μοιραζόμενοι τις γνώσεις μας. 
Για παράδειγμα, το "Eco-Center Stina '' έχει επεκτείνει τις δράσεις αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο στη 
Στίνα. Δεν χρειάζεται ποτέ να σκεφτείτε ότι η αλληλεγγύη θα μπορούσε να είναι ο στόχος ενός έργου, μιας 
πρωτοβουλίας ή οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης- εργάζεστε για τη βελτίωση μιας προβληματικής 
κατάστασης, την εξεύρεση λύσεων, τη συμμετοχή των ανθρώπων. Και μόνο σε αυτή την πορεία προς 
τους καθορισμένους στόχους, η αλληλεγγύη αρχίζει να δείχνει το πρόσωπό της, πρώτα ως ένα ντροπαλό 
"ευχαριστώ" από τον κάτοικο της περιοχής, ανατροφοδότηση διασκέδασης ή έκπληξης. Και σιγά σιγά ως 
συμμετοχή, καλές συμβουλές, δώρα όπως τρόφιμα και άλλη πρακτική βοήθεια. Αυτό είναι ένα βήμα προς 
τα εμπρός προς την ίδια συνεργατική κατεύθυνση- η αποδοχή οδηγεί στο να γίνει κανείς αποδεκτός. Αυτή 
η οριζόντια ανταλλαγή είναι μια χαρά να γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μοιράζονται τις αξίες σου, 
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και διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Ωστόσο, αναλύοντας το σήμερα, το μόνο που δεν αλλάζει στον 
ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισής μας είναι ότι πάντα ήμασταν προσανατολισμένοι στη 
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πολιτικών κερδοσκόπων. Ωστόσο, όταν δουλεύουμε σωστά με την εννοιολογική πλευρά κάθε 
κοινοτικής οργάνωσης, όταν ερμηνεύουμε σωστά αυτό που συμβαίνει και χτίζουμε πάνω σε 
αυτό, αρχίζουμε να αισθανόμαστε διαισθητικά και, αργότερα, πιο απτά, είναι διεγερτικό. Η 
αλληλεγγύη έρχεται με την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σε αυτό- το διαπιστώνω στη δουλειά μου σε 
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όρια που μας παρέχει το πλαίσιο, νιώθουμε ότι αυτό μας εμπνέει. Ωστόσο, αυτή η ιδέα είναι ένα 
μέσο που συγκεντρώνει τους ανθρώπους, τους συνδέει μη λεκτικά με το πάθος και ανοίγει την 
πόρτα στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση, όταν οι αξίες στις οποίες απευθύνεται η ιδέα μας 
ταιριάζουν. Πραγματοποιούμε αυτό το όραμα στην κοινότητά μας, που συνδέεται με την 
εμπιστοσύνη, την πίστη και από εκεί ξεκινάει η δράση αλληλεγγύης. Κατά τη γνώμη μου, η 
αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή ή διαδικασία. Δεν αρκεί να μένουμε 
μαζί και να αφήνουμε τους άλλους από την απίστευτη χαρά του να μοιραζόμαστε τον ιδρώτα, την 
ανησυχία, τον ενθουσιασμό και την προσπάθεια. Η αλληλεγγύη είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι 
είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την εμπιστοσύνη που νιώθουν ο ένας στον άλλον, τις αξίες που 
μοιράζονται και τις πεποιθήσεις που υλοποιούν. Στην οργάνωσή μας, αναζητούμε πάντα την 
ευκαιρία του διαπολιτισμικού διαλόγου, και από εκεί προέρχεται ένα από τα πιο ζωτικά 

 

αποτελέσματα της αλληλεγγύης - από το αίσθημα σύνδεσης και εμπιστοσύνης μεταξύ 
ανθρώπων που εκπροσωπούν διαφορετικά έθνη, κοινωνικά στρώματα, ηλικιακές ομάδες ή 
γεωγραφικές περιοχές. 
Η Pangeya Ultima εργάζεται για τη δημιουργία αυτής της διαπολιτισμικής διεπαφής, μιας 
ευκαιρίας να αναζητήσουμε λόγους να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να κινητοποιήσουμε 
την αλληλεγγύη για την επίτευξη κοινών μετασχηματιστικών στόχων και να παραμείνουμε μαζί 
έτοιμοι να υπερασπιστούμε κοινές αξίες. Έτσι, ενδεχομένως, ξεκινήσαμε να στεκόμαστε σε μια 
πορεία εργασίας με τις αγροτικές κοινότητες. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό πλαίσιο. Από τη μία 
πλευρά είναι γεμάτο ανάγκες και η παρουσία σας (δηλαδή η παρουσία οποιασδήποτε ΜΚΟ στην 
ύπαιθρο που εργάζεται με την εκπαίδευση των πολιτών ή άλλες μορφές ενεργοποίησης των 
πολιτών) είναι ένα πλεονέκτημα εδώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ύπαιθρος δελεάζει κάθε 

επιχείρηση με προσανατολισμό στην κοινότητα, η οποία είναι η ΜΚΟ να βρει τρόπους να εγκατασταθεί 
εδώ, νιώθοντας τη σύνδεση και την αφοσίωση σε αυτό το ήρεμο περιβάλλον. Η ύπαιθρος αποτελεί συχνά 
ένα σημείο διαφυγής από τις συχνά ουτοπικές εικόνες που στοιχειώνουν κάθε εννοιολογικά 
σκληροπυρηνική ΜΚΟ, καθώς εδώ η παρουσία των ιδεών γίνεται πιο αισθητή. Αυτό είναι ενδεχομένως 
μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται από την κατώτερη εισβολή ενός κράτους που υποτάσσεται από μια 
αυταρχική φύση, τον ατομικισμό των ντόπιων κατοίκων, την αυτονομία και τις παραδόσεις τους που 
διατηρούνται εδώ περισσότερο από ό,τι σε ένα αναμεμειγμένο μείγμα αστικού κοινωνικού ζωμού. 
Το φυσικό περιβάλλον είναι ένας τεράστιος τοπικός πόρος που συχνά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα 
στην ύπαιθρο σε σύγκριση με την αστική επικράτεια. Η φροντίδα του μαζί με τους ντόπιους αποδεικνύει 
ότι σέβεστε την ίδια τη βάση της ζωής στο χωριό. 
Η Pangeya Ultima αισθάνθηκε αυτή την ανάγκη να είναι πιο προσιτή, να οικοδομήσει καλύτερη 
συνδεσιμότητα και να μαρτυρήσει τον αντίκτυπό της με μια πιο εμφανή μορφή. Ωστόσο, όσο μικρή ή 
απομακρυσμένη κι αν είναι, η κοινότητα της υπαίθρου έχει τον προστατευτικό της χαρακτήρα. Αρχικά, 
πρέπει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη της κοινότητας, δουλεύοντας σκληρά για να εκθέσετε τις αξίες και 
τους στόχους σας, ώστε η κοινότητα να βρει μια θέση για εσάς μέσα σε αυτήν. Στη συνέχεια, και μόνο 
μετά από αυτό, αρχίζει η δράση αλληλεγγύης με τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είστε μέρος "μας", 
και στεκόμαστε μαζί για τις κοινές προκλήσεις και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Αυτή είναι η ιστορία του 
προγράμματος "Eco-Center Stina'' που ξεκίνησαν δύο ΜΚΟ από την αστική κοινότητα της Vinnytsia - η 
ΜΚΟ Κέντρο Ανάπτυξης Pangeya Ultima και η ΜΚΟ Nashe Podillia σε μια μικρή και απομακρυσμένη 
αλλά εξαιρετικά μοναδική και γι' αυτό ξεχωριστή κοινότητα του χωριού Stina. 
Μια πρακτική απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων είναι ένας τρόπος για να γίνει διάλογος στο αγροτικό 
πλαίσιο, καθώς υπάρχουν πολλά να μάθουμε από τις παραδόσεις, τις τέχνες και την οικιακή ζωή. 
Χρησιμοποιήστε το για να συνομιλήσετε με τις ομάδες-στόχους σας. Και εδώ, εργαζόμαστε σε διάφορες 
μορφές χρησιμοποιώντας τον χώρο και το τοπικό πλαίσιο για εκπαιδευτικούς λόγους, προσελκύοντας 
τους τοπικούς οπαδούς στα προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και μοιραζόμενοι τις γνώσεις μας. 
Για παράδειγμα, το "Eco-Center Stina '' έχει επεκτείνει τις δράσεις αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο στη 
Στίνα. Δεν χρειάζεται ποτέ να σκεφτείτε ότι η αλληλεγγύη θα μπορούσε να είναι ο στόχος ενός έργου, μιας 
πρωτοβουλίας ή οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης- εργάζεστε για τη βελτίωση μιας προβληματικής 
κατάστασης, την εξεύρεση λύσεων, τη συμμετοχή των ανθρώπων. Και μόνο σε αυτή την πορεία προς 
τους καθορισμένους στόχους, η αλληλεγγύη αρχίζει να δείχνει το πρόσωπό της, πρώτα ως ένα ντροπαλό 
"ευχαριστώ" από τον κάτοικο της περιοχής, ανατροφοδότηση διασκέδασης ή έκπληξης. Και σιγά σιγά ως 
συμμετοχή, καλές συμβουλές, δώρα όπως τρόφιμα και άλλη πρακτική βοήθεια. Αυτό είναι ένα βήμα προς 
τα εμπρός προς την ίδια συνεργατική κατεύθυνση- η αποδοχή οδηγεί στο να γίνει κανείς αποδεκτός. Αυτή 
η οριζόντια ανταλλαγή είναι μια χαρά να γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μοιράζονται τις αξίες σου, 
σε καλωσορίζουν και είναι περίεργοι να μάθουν τι θα γίνει στη συνέχεια. 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε διάφορες μεθόδους για την παρούσα δημοσίευση που θεωρούμε ότι 
μπορούν να διευκολύνουν την οικοδόμηση αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό δοκιμάστηκε στο 
"Eco-Center Stina" και στην αστική ομπρέλα του Pangeya Ultima ΜΚΟ. Ο στόχος βρίσκεται συχνά σε μια 
διαφορετική διάσταση σε κάθε δράση ή μορφή λόγου. Ταυτόχρονα, όλες οδήγησαν άμεσα ή έμμεσα στην 
αίσθηση εμπιστοσύνης, σύνδεσης και αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων και της τοπικής κοινότητας. 



1. Κατασκηνώσεις εργασίας και βιωματικά εργαστήρια
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Η ΜΚΟ "Αναπτυξιακό κέντρο Pangeya Ultima" (Ουκρανία) διοργανώνει βιωματική εκπαίδευση 
για νέους σε υπαίθριες και αγροτικές περιοχές με σκοπό τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους, 
των πρακτικών δεξιοτήτων και της ηγετικής τους ικανότητας. Η χειρωνακτική εργασία μπορεί να 
αποτελέσει ένα καλό άνοιγμα για όσους δεν είναι πιθανό να μοιραστούν ενεργά στην ευρύτερη 
ομάδα. Επίσης, για την αστική νεολαία είναι μια πηγή πρακτικών γνώσεων και μπορεί να τους 
εμπνεύσει να ζήσουν έναν λιγότερο εξαρτημένο από τις ψηφιακές συσκευές τρόπο ζωής. Στη 
φωτογραφία είναι ένα workcamp που διοργανώθηκε από την DC Pangeya Ultima και την Inter-
nationaler Bauorden (Γερμανία) στο χωριό Stina, Ουκρανία το 2018.

Πώς αυτό σχετίζεται με την αλληλεγγύη: οι νέοι συμμετέχοντες επιτυγχάνουν κοινούς στόχους 
στην ομάδα, καθώς επίσης οι συμμετέχοντες πολύ συχνά συνεργάζονται με τους ντόπιους και 
αποκτούν την αίσθηση ότι συμμετέχουν στη διαδικασία που ενδιαφέρει την εξωτερική κοινότητα.
Στόχος: Να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με την πρακτική και πρακτική εμπειρία, να εμπλέξει 
τους συμμετέχοντες στην ομαδική συνεργατική διαδικασία και την επίλυση προβλημάτων, να 
τους οδηγήσει σε ένα απτό αποτέλεσμα μέσω της διαδικασίας "learning by doing".
Συμμετέχοντες: μπορούν να είναι άτομα διαφόρων ηλικιών, αλλά καλύτερα να είναι έφηβοι ή νέοι 
με λιγότερη πρακτική εμπειρία.
Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια 
πρακτική εξάσκηση: Σε κάθε workcamp θα πρέπει να υπάρχει ένας τεχνικός εμπειρογνώμονας 
που παρέχει τεχνογνωσία σχετικά με το πρακτικό περιεχόμενο του προγράμματος και της 
μάθησης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιμένουν απλές συνθήκες διαβίωσης και να είναι 
έτοιμοι να κατασκευάσουν από κοινού τη συντήρηση της κατασκήνωσης - αυτό είναι ένα 
πρόσθετο στοιχείο αύξησης της αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες εργάζονται αρκετές ώρες την 
ημέρα για την επίτευξη κάποιου πρακτικού στόχου.
Υλικά και εργαλεία: ανάλογα με τον στόχο, αλλά πρόκειται για εργαλεία εργασίας, καθώς και για 
εξοπλισμό κατασκήνωσης και κουζίνα.



2. Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
κοινότητα Stina

COMMUNITY
BUILDING PARTICIPATION

Το κέντρο ανάπτυξης Pangeya Ultima εργάζεται για τη διατήρηση της κληρονομιάς και των παραδόσεων 
του χωριού Stina. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πλούσια και 
αυθεντική κληρονομιά τους στους επισκέπτες και στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις μη τυπικής 
εκπαίδευσης που διοργανώνουμε εκεί. Σε αυτή τη φωτογραφία μπορείτε να δείτε ανθρώπους να 
μοιράζονται πώς πραγματοποιούν τον παραδοσιακό γάμο στη Στίνα κατά τη διάρκεια του #terraincogni-
taproject (https://terra-incognita-project.blogspot.com/) (K2, Erasmus Plus). Πρόκειται για ένα 
πολύπλοκο γεγονός με πολλούς ενεργούς χαρακτήρες που εμπλέκονται και έθιμα που ακολουθούνται. 

Πώς αυτό σχετίζεται με την αλληλεγγύη: Ο οργανισμός υλοποίησης προσεγγίζει το πολιτιστικό υπόβαθρο 
με ενδιαφέρον, εστίαση και σεβασμό. Το έργο αυτό επιτρέπει στην κοινότητα να εκτιμήσει τη 
δραστηριότητα της οργάνωσης, η οποία προκαλεί σε πολλούς συναισθήματα τοπικού πατριωτισμού και 
σύνδεσης με εκείνους που διατηρούν τα στοιχεία της.
Στόχος: Η διερεύνηση, διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ξεχωριστών αγροτικών κοινοτήτων (εδώ η Στίνα ως παράδειγμα).
Συμμετέχοντες: Εθελοντές και διάφοροι ειδικοί του πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαδικασία της 
ερασιτεχνικής παραγωγής μέσων ενημέρωσης, της λαογραφικής μελέτης και της διοργάνωσης δημόσιων 
εκδηλώσεων στην κοινότητα υποδοχής.
Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για 
την οργάνωση της κοινότητας: Οι επισκέπτες-εκπρόσωποι του οργανισμού υλοποίησης μένουν στην 
κοινότητα υποδοχής και μελετούν προληπτικά το πολιτιστικό της υπόβαθρο, συναντούν και 
αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που φέρουν πολιτιστικές γνώσεις. Δημιουργείται το υλικό των μέσων 
ενημέρωσης που περιγράφει τα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού. Επίσης, διοργανώνονται διάφορες 
δημόσιες εκδηλώσεις για την αναζωογόνηση της πολιτιστικής ανταλλαγής με βάση τα τοπικά στοιχεία.
Υλικά και εργαλεία: Η μέθοδος αυτή απαιτεί ενεργητική συνεργασία με τις αγροτικές κοινότητες που τις 
φιλοξενούν.



3. Χαρτογράφηση εικόνας

Το "Image Mapping" είναι το έργο για τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αναζωογόνηση και την 
αποκάλυψη της ομορφιάς των αγροτικών κοινοτήτων. Το Image Mapping προωθεί τις διεθνείς 
διαπροσωπικές ανταλλαγές στην ύπαιθρο, το Image Mapping προωθεί την κοινή μη τυπική 
μάθηση κατά τη διάρκεια κοινοτικών δράσεων, ενεργοποιεί και ενδυναμώνει τους 
συμμετέχοντες, το Image Mapping διερευνά την τοπική κληρονομιά και την προωθεί για την 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον εισερχόμενο αγροτουρισμό. Το έργο συγκεντρώνει 
ανθρώπους που επιθυμούν να εξερευνήσουν και να αναζωογονήσουν την πολιτιστική ζωή των 
μικρών αγροτικών κοινοτήτων, που θέλουν να βοηθήσουν στη διατήρηση και επικαιροποίηση 
της κληρονομιάς τους και που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς φιλοξενίας να 
γίνουν πιο ορατοί και αποτελεσματικοί. Δείτε την ιστοσελίδα μας: www.imagemapping.org

Πώς σχετίζεται αυτό με την αλληλεγγύη: Οι συμμετέχοντες από τη μία πλευρά δημιουργούν 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κατοίκους των κοινοτήτων που φιλοξενούν κοινοτικές δράσεις. 
Καθώς επίσης μέσω της διαφορετικής πορείας οργάνωσης των στοιχείων της ΠΜ οι 
συμμετέχοντες ενσωματώνονται περισσότερο και αποκτούν εξαιρετική εμπειρία ομαδικής 
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Το "Image Mapping" είναι το έργο για τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αναζωογόνηση και την 
αποκάλυψη της ομορφιάς των αγροτικών κοινοτήτων. Το Image Mapping προωθεί τις διεθνείς 
διαπροσωπικές ανταλλαγές στην ύπαιθρο, το Image Mapping προωθεί την κοινή μη τυπική 
μάθηση κατά τη διάρκεια κοινοτικών δράσεων, ενεργοποιεί και ενδυναμώνει τους 
συμμετέχοντες, το Image Mapping διερευνά την τοπική κληρονομιά και την προωθεί για την 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον εισερχόμενο αγροτουρισμό. Το έργο συγκεντρώνει 
ανθρώπους που επιθυμούν να εξερευνήσουν και να αναζωογονήσουν την πολιτιστική ζωή των 
μικρών αγροτικών κοινοτήτων, που θέλουν να βοηθήσουν στη διατήρηση και επικαιροποίηση 
της κληρονομιάς τους και που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς φιλοξενίας να 
γίνουν πιο ορατοί και αποτελεσματικοί. Δείτε την ιστοσελίδα μας: www.imagemapping.org

Πώς σχετίζεται αυτό με την αλληλεγγύη: Οι συμμετέχοντες από τη μία πλευρά δημιουργούν 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κατοίκους των κοινοτήτων που φιλοξενούν κοινοτικές δράσεις. 
Καθώς επίσης μέσω της διαφορετικής πορείας οργάνωσης των στοιχείων της ΠΜ οι 
συμμετέχοντες ενσωματώνονται περισσότερο και αποκτούν εξαιρετική εμπειρία ομαδικής 
εργασίας. Το ευρύτερο δίκτυο των κοινοτήτων που φιλοξένησαν τις κοινοτικές δράσεις διεγείρει 
τη συγγένεια με μια διαδικασία που προσεγγίζει τη δημιουργία μιας ευρύτερης εικόνας 
αλληλεγγύης.
Στόχος: Να αναζωογονηθεί η αγροτική ζωή σε ξεχωριστές κοινότητες μέσω της υλοποίησης 
ορισμένων δράσεων για την παραγωγή μέσων ενημέρωσης, την πραγματοποίηση δημόσιων 
εκδηλώσεων και την τόνωση του αγροτικού τουρισμού. Να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια 
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εξαιρετική εμπειρία εμβύθισης στις αγροτικές κοινότητες που τους φιλοξενούν γύρω από τους 
πρακτικούς στόχους του έργου. 
Συμμετέχοντες: εθελοντές και νέοι που συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις εργασίας και από την 
άλλη πλευρά - ο τοπικός πληθυσμός των αγροτικών κοινοτήτων που φιλοξενούν τις κοινοτικές 
δράσεις.
Πως λειτουργεί: Οι κοινοτικές δράσεις είναι βραχυπρόθεσμες (έως δύο εβδομάδες) εκδηλώσεις 
με τη μορφή κατασκηνώσεων, ανταλλαγών κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στις κοινότητες της 
υπαίθρου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εξωτερικοί συμμετέχοντες εργάζονται σε τρεις κύριους 
τομείς. Αυτοί είναι: παραγωγή ερασιτεχνικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με θέματα του τοπικού 
πολιτισμού- εγκατάσταση των "ζωντανών εικόνων" για την τόνωση του αγροτικού τουρισμού 
στην κοινότητα- διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων intercultura για τη συνάντηση των 
εξωτερικών και των τοπικών συμμετεχόντων.
Υλικά και εργαλεία: πόροι για την υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένου 
του εξοπλισμού μέσων ενημέρωσης, δαπάνες για την αγορά υλικών για την Το αγροτικό 
περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει ένα συναρπαστικό και δοτικό μέρος για εξερεύνηση και 
δράσεις αλληλεγγύης

Όταν οι τοπικοί οπαδοί εμπλέκονται αναζητούν κάτι για τον καθένα τους. Κάποιος έρχεται για να 
γνωρίσει νέους ανθρώπους, κάποιος για να αντιμετωπίσει τη δική του συστολή, κάποιος έρχεται 
από ανάγκη ή απλά από καθαρή περιέργεια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα κίνητρα των 
ανθρώπων και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε πιο προσαρμοσμένα προγράμματα και 
δραστηριότητες, καλύπτοντας τις ανάγκες τους και απαντώντας στις ερωτήσεις τους. Η αγροτική 
κοινότητα είναι ένα συγκεκριμένο μέρος όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι δύσπιστοι και 
απρόθυμοι για αλλαγές από την πρώτη οπτική γωνία. Μόλις όμως κατανοήσουν την ιδέα και 
επιτρέψουν να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη, αποδεικνύονται πολύ αφοσιωμένοι, ενσυναισθητικοί 
και επινοητικοί. Είναι καλό να αναπτύσσετε μια σύνδεση και να υπολογίζεστε ως μέρος της 
κοινότητας αφού είστε ανοιχτοί στις ανάγκες των ανθρώπων και προσπαθείτε να βελτιώσετε την 
κατάσταση γύρω σας με καλή θέληση.
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και οι εθελοντές μας: https://www.youtube.com/watch?v=_yHNO4cf-Vw 



Το Ίδρυμα Arte Ego προέρχεται από την εμπειρία της διαπολιτισμικής συνεργασίας και 
της ανάληψης δημιουργικής δράσης για την κοινωνική αλλαγή στην τοπική κοινότητα 
σε συνεργασία με οργανώσεις που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς. 
Αναζητούμε αντισυμβατικές λύσεις, διερευνούμε, ακούμε, δρούμε και εμπνέουμε. Η 
δύναμή μας είναι σταθερά ριζωμένη στη μη τυπική εκπαίδευση. Αναπτύσσουμε 
διαρκώς δεξιότητες στην έρευνα των αναγκών, στη δημιουργία χώρων μάθησης που 
επιτρέπουν την ατομική και ομαδική ανάπτυξη, στη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων 
για τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στη νεολαία, στην υποστήριξη της 
συμμετοχής και της ένταξης νέων από διάφορα περιβάλλοντα. 

Πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου ο καθένας αισθάνεται στη θέση του και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του συνόλου. Πιστεύουμε στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, η 
οποία κάνει την αλλαγή προς το καλύτερο. Στο όνομα του διαλόγου, της εμπιστοσύνης 
και της συνεργασίας διαφόρων κοινωνικών ομάδων, δραστηριοποιούμαστε για το 
κοινωνικό καλό, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Σε τοπικό επίπεδο, 
συνεργαζόμαστε με οργανώσεις που ασχολούνται πλήρως με τη διαπολιτισμική 
συνεργασία των νέων και τη σύνθετη υποστήριξη των μεταναστών. 
Σε αυτό το εγχειρίδιο, παρουσιάζουμε μεθόδους που δημιουργήθηκαν και 
εφαρμόστηκαν από τα μέλη μας. Οι συγγραφείς είναι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας 
και εκπαιδευτές στις οργανώσεις-εταίρους μας: Przystanek - Świetlica dla Dzieci Ucho-

ARTE EGO FOUNDATION
dźców (Το Κέντρο για τα παιδιά των προσφύγων), το Ίδρυμα Vamos! και το 
Καλλιτεχνικό Ίδρυμα PERFORM. Επιπλέον, το "Σχέδιο Συμμαχίας Αλληλεγγύης" μας 
έδωσε το ερέθισμα και την ευκαιρία να ενώσουμε τις πρακτικές αλληλεγγύης μας και να 
θέσουμε σε κίνηση νέες ιδέες.

Βασιζόμενοι σε αυτή τη συνεργασία, παρουσιάζουμε τις προσεγγίσεις των εταίρων και 
τις δικές μας στην εκπαίδευση αλληλεγγύης. Θα θέλαμε να δείξουμε πώς μπορούμε να 
αναπτύξουμε χώρους για τη διαφορετικότητα, να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο και να υλοποιήσουμε ενεργά τα δικαιώματα όλων των 
ανθρώπων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. 
Η περίοδος του έργου ήταν γεμάτη προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία 
Covid-19, την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, τη μείωση των κοινωνικών επαφών, τις 
τοπικές κοινωνικές εντάσεις και τις απειλές για την υλοποίηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκόσμια 
πολιτική κατάσταση (π.χ. Συρία, Αφγανιστάν ή η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση) είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αισθήματος ασφάλειας στις χώρες μας και τον πραγματικό 
κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων. Όσοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να ξεφύγουν 
από τον κίνδυνο του θανάτου και του πολέμου εγκλωβίστηκαν στα σύνορα του χώρου 
Σένγκεν. Αλλά, από την άλλη πλευρά, πολλές εξαιρετικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν 
από ανθρώπους καλής θέλησης. Ενήργησαν από ανάγκη καρδιάς, αλληλεγγύης, 
συμμετοχής και προσφοράς χεριού σε όσους έχουν ανάγκη. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες αξίζουν να μνημονεύονται και να αναδεικνύονται ως καλές πρακτικές.

Θα θέλαμε να δείξουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε χώρους για τη διαφορετικότητα, 

να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσουμε 
ενεργά τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία. Χρησιμοποιούμε μεθόδους που περιλαμβάνουν την αφήγηση ιστοριών, τη 
σωματική εργασία και άλλους τρόπους που εμπλέκουν όχι μόνο γνωστικές περιοχές 
αλλά και συναισθήματα και διάφορες αισθήσεις του σώματός μας. 

Η περίοδος του προγράμματος ήταν γεμάτη προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία 
Covid-19, την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, τη μείωση των κοινωνικών επαφών, τις 
τοπικές κοινωνικές εντάσεις και τις απειλές για την πραγμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκόσμια 
πολιτική κατάσταση (π.χ. Συρία, Αφγανιστάν ή η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση) είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αισθήματος ασφάλειας στις χώρες μας και τον πραγματικό 
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από τον κίνδυνο του θανάτου και του πολέμου εγκλωβίστηκαν στα σύνορα του χώρου 
Σένγκεν. Αλλά, από την άλλη πλευρά, πολλές εξαιρετικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν 
από ανθρώπους καλής θέλησης. Ενήργησαν από ανάγκη καρδιάς, αλληλεγγύης, 
συμμετοχής και προσφοράς χεριού σε όσους έχουν ανάγκη. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες αξίζουν να μνημονεύονται και να αναδεικνύονται ως καλές πρακτικές.

Μέσα από τις δραστηριότητες του έργου αναζητήσαμε απαντήσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο που θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ως δραστηριότητες αλληλεγγύης και 
τον καταλληλότερο τρόπο προσέγγισης. Τα σενάρια των εργαστηρίων είναι το 
αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και εμάς: ζωηρές συζητήσεις και 
προσπάθειες για τον κοινό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του 
περιεχομένου που αγγίζει τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου στις ανάγκες των 
νέων: την ασφάλεια, την επιθυμία να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο και τη 
δυνατότητα να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην πραγματικότητα.

Επικεντρωθήκαμε στην ανάδειξη της μοναδικότητας, της αξίας και του σεβασμού του 
κάθε ατόμου και των αποτελεσμάτων της εργασίας του. Καταδεικνύουμε ότι αν και 
είμαστε όλοι διαφορετικοί και ξεχωριστοί, είμαστε ίσοι και ίσα δικαιώματα. Δίνουμε 
πρότυπα συμπεριφοράς δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες- εμπλέκοντας όλα τα φύλα 
ισότιμα στην εργασία (ανεξάρτητα από το είδος των καθηκόντων)- δείχνοντας και 
εφαρμόζοντας υπεύθυνη συμπεριφορά στην καθημερινή ζωή. Επιδιώξαμε να 
εμβαθύνουμε στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης των ανθρώπων - με έμφαση στον 
αντίκτυπο των ενεργειών του καθενός στην προστασία των ανθρώπων, στην 
αξιοπρέπειά τους, στα ατομικά και κοινοτικά δικαιώματα. 
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αναπτύξουμε χώρους για τη διαφορετικότητα, να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο και να υλοποιήσουμε ενεργά τα δικαιώματα όλων των 
ανθρώπων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. 
Η περίοδος του έργου ήταν γεμάτη προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία 
Covid-19, την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, τη μείωση των κοινωνικών επαφών, τις 
τοπικές κοινωνικές εντάσεις και τις απειλές για την υλοποίηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκόσμια 
πολιτική κατάσταση (π.χ. Συρία, Αφγανιστάν ή η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση) είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αισθήματος ασφάλειας στις χώρες μας και τον πραγματικό 
κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων. Όσοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να ξεφύγουν 
από τον κίνδυνο του θανάτου και του πολέμου εγκλωβίστηκαν στα σύνορα του χώρου 
Σένγκεν. Αλλά, από την άλλη πλευρά, πολλές εξαιρετικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν 
από ανθρώπους καλής θέλησης. Ενήργησαν από ανάγκη καρδιάς, αλληλεγγύης, 
συμμετοχής και προσφοράς χεριού σε όσους έχουν ανάγκη. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες αξίζουν να μνημονεύονται και να αναδεικνύονται ως καλές πρακτικές.

Θα θέλαμε να δείξουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε χώρους για τη διαφορετικότητα, 

να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσουμε 
ενεργά τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία. Χρησιμοποιούμε μεθόδους που περιλαμβάνουν την αφήγηση ιστοριών, τη 
σωματική εργασία και άλλους τρόπους που εμπλέκουν όχι μόνο γνωστικές περιοχές 
αλλά και συναισθήματα και διάφορες αισθήσεις του σώματός μας. 

Η περίοδος του προγράμματος ήταν γεμάτη προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία 
Covid-19, την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, τη μείωση των κοινωνικών επαφών, τις 
τοπικές κοινωνικές εντάσεις και τις απειλές για την πραγμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επιπλέον, η δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκόσμια 
πολιτική κατάσταση (π.χ. Συρία, Αφγανιστάν ή η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση) είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αισθήματος ασφάλειας στις χώρες μας και τον πραγματικό 
κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων. Όσοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να ξεφύγουν 
από τον κίνδυνο του θανάτου και του πολέμου εγκλωβίστηκαν στα σύνορα του χώρου 
Σένγκεν. Αλλά, από την άλλη πλευρά, πολλές εξαιρετικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν 
από ανθρώπους καλής θέλησης. Ενήργησαν από ανάγκη καρδιάς, αλληλεγγύης, 
συμμετοχής και προσφοράς χεριού σε όσους έχουν ανάγκη. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες αξίζουν να μνημονεύονται και να αναδεικνύονται ως καλές πρακτικές.

Μέσα από τις δραστηριότητες του έργου αναζητήσαμε απαντήσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο που θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ως δραστηριότητες αλληλεγγύης και 
τον καταλληλότερο τρόπο προσέγγισης. Τα σενάρια των εργαστηρίων είναι το 
αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και εμάς: ζωηρές συζητήσεις και 
προσπάθειες για τον κοινό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του 
περιεχομένου που αγγίζει τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου στις ανάγκες των 
νέων: την ασφάλεια, την επιθυμία να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο και τη 
δυνατότητα να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην πραγματικότητα.

Επικεντρωθήκαμε στην ανάδειξη της μοναδικότητας, της αξίας και του σεβασμού του 
κάθε ατόμου και των αποτελεσμάτων της εργασίας του. Καταδεικνύουμε ότι αν και 
είμαστε όλοι διαφορετικοί και ξεχωριστοί, είμαστε ίσοι και ίσα δικαιώματα. Δίνουμε 
πρότυπα συμπεριφοράς δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες- εμπλέκοντας όλα τα φύλα 
ισότιμα στην εργασία (ανεξάρτητα από το είδος των καθηκόντων)- δείχνοντας και 
εφαρμόζοντας υπεύθυνη συμπεριφορά στην καθημερινή ζωή. Επιδιώξαμε να 
εμβαθύνουμε στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης των ανθρώπων - με έμφαση στον 
αντίκτυπο των ενεργειών του καθενός στην προστασία των ανθρώπων, στην 
αξιοπρέπειά τους, στα ατομικά και κοινοτικά δικαιώματα. 
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INCLUSION

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Εκπαιδευτές: Anna Huminiak (Arte Ego, ASCOLTO-Edu-
cation and Training, The NGO Trainers' Association, European Solidarity Corps και Among 
Others Programme pool of trainers).

Σκοπός: Η συμμετοχή των εκπαιδευτών στο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική: 
Η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πολυπλοκότητα των κοινωνιών μας, το περίπλοκο 
παρελθόν των χωρών μας με έμφαση στις μεταναστεύσεις.
Ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής σκέψης, αντιμετώπιση των στερεοτύπων, πλαίσιο του 
παραδείγματος. 
Να αναπτυχθεί ο σεβασμός για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του καθενός, το άνοιγμα για 
τη διαφορετικότητα και η προθυμία να δράσουμε για την κοινωνική ένταξη. 

Συμμετέχοντες: 
Διαφορετική ηλικιακή ομάδα- η μέθοδος είναι επίσης χρήσιμη για την κατάρτιση εκπαιδευτικών 
και εργαζομένων στη νεολαία. 

Πως λειτουργεί: Η μέθοδος είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών:  

1.1  
ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ 

1. Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες που εισέρχονται στην αίθουσα 
Τοποθετήστε τις περιγραφές του Howard Gardner για τις πολλαπλές νοημοσύνες στη μέση της 
αίθουσας, μαζί με τις περιγραφές των παιδιών.
Προσκαλέστε να διαβάσουν τις περιγραφές, ακόμη και πριν βρεθεί όλη η ομάδα εκεί. 

2. Ξεκινώντας σε ολόκληρη την ομάδα
Καλωσορίστε, όλοι οι άνθρωποι, στο εργαστήριο. Καθώς η δραστηριότητα αφορά τη 
διαφορετικότητα, ζητήστε τους να διαβάσουν στην αρχή τα χαρακτηριστικά των πολλαπλών 
νοημοσυνών. Σύμφωνα με τον Howard Gardner, η νοημοσύνη δεν πρέπει να μετριέται μόνο με 
τον δείκτη νοημοσύνης. Ακόμα, οι άνθρωποι έχουν διαφορετική νοημοσύνη, οπότε η σωστή 
ερώτηση δεν είναι "τι είδους νοημοσύνη είσαι", αλλά "πώς είσαι νοήμων". 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τα ονόματά τους σε 2-3 post-it και να τα 
κολλήσουν στους τύπους νοημοσύνης που τους περιγράφουν περισσότερο. 



3. Γύρος εξοικείωσης
Ζητήστε από κάθε άτομο να συστηθεί στο γύρο αναφερόμενο σε προσωπικές σκέψεις σχετικά 
με τον τύπο νοημοσύνης και υπενθυμίζοντας πώς εκδηλώθηκε στην παιδική ηλικία. Στη 
συνέχεια, συστηθείτε με το όνομά σας και μια πρόταση - μια παιδική ανάμνηση. 

Παράδειγμα:
Το όνομά μου είναι Anne, και ως παιδί, μου άρεσε να ακούω ιστορίες, να διαβάζω ιστορίες, να 
ανακαλύπτω θρύλους. Με γοήτευε το ρωσικό λεξικό εικόνων και πίστευα ότι όταν μάθαινα το 
ρωσικό αλφάβητο, αυτό θα μου επέτρεπε να καταλαβαίνω τα πάντα που γράφονται στα 
ρωσικά. Κατά συνέπεια, απογοητεύτηκα πολύ όταν διαπίστωσα ότι έκανα λάθος!"

Μετά τον γύρο:
Ευχαριστήστε τους για την πρόσκληση να μπείτε στον εσωτερικό τους κόσμο και να 
αναζητήσετε τη διαφορετικότητα στις ατομικές ιστορίες και εμπειρίες. Προσκαλέστε να 
συνεχίσουν να αναζητούν τι είναι κοινό, τι συνδέει.

Εάν η ομάδα αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς:
Η περίληψη υπογραμμίζει ότι η εργασία με πολλαπλά προφίλ νοημοσύνης των παιδιών 
υποδεικνύει τη σημασία της συμπερίληψης διαφορετικών μεθόδων εργασίας.
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Υλικά και εργαλεία: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν τις μεθόδους 
που θα χρησιμοποιήσουν:   
Περιγραφή της πολλαπλής νοημοσύνης εκτυπωμένη ξεχωριστά σε χαρτί Α4, post-it, στυλό, 
κάστανα (λίγα περισσότερα από τους συμμετέχοντες), σακούλα μεταφοράς, χαρτί flipchart, 
εικόνες των δυτών

Επιλογές
Μπορείτε να κάνετε το μέρος της ανταλλαγής σε μικρότερες ομάδες (4-6 συμμετέχοντες σε μια 
ομάδα). 

1.2. ΌΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΊ - ΌΛΟΙ ΊΣΟΙ: ΚΆΣΤΑΝΑ

Η μέθοδος ερμηνεύει τη μέθοδο "Λεμόνι" από το "T-Kit on Social Inclusion", σελ. 58. 
Τα κάστανα, που θεωρούνται πιο τοπικά στη μέση και βόρεια Ευρώπη, χρησιμοποιούνται εδώ 
για λόγους ανάπτυξης από τη μεταφορά του σπόρου του δέντρου, της ανάπτυξης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την αναφορά στη μετανάστευση στη φάση 3. 

a.) Καθώς οι συμμετέχοντες ρωτούν αν γνωρίζουν τι είναι η καστανιά σαν. Ενώ συγκεντρώνετε 
τις απαντήσεις τους, σχεδιάστε σε ένα flipchart το σχήμα ενός μεγάλου κάστανου και 
σημειώστε τις λέξεις-κλειδιά που υπάρχουν μέσα (στρογγυλό, καφέ, γυαλιστερό, 
καστανόξανθο, αγκαθωτό πράσινο κύπελλο, τα παιδιά απολαμβάνουν να τα συλλέγουν κ.λπ.)

b. ) Βάλτε όλα τα κάστανα στο πάτωμα και ζητήστε από όλους να διαλέξουν και να πάρουν ένα. 
Στη συνέχεια, μαζέψτε αυτά που έμειναν στην τσάντα μεταφοράς.
 Αφού ο καθένας έχει ένα κάστανο στα χέρια του, ζητήστε του να τα κοιτάξει όπως ήταν για 
πρώτη φορά στη ζωή του. Στη συνέχεια, καθοδηγήστε τους μέσα από την εμπειρία της 
εξοικείωσης με το κάστανο τους - με ήρεμη φωνή και αρκετό χρόνο για να πειραματιστούν και 
να προβληματιστούν.
Παράδειγμα:
Κοιτάξτε τα προσεκτικά- εξετάστε τα από όλες τις πλευρές. Παρατηρήστε όλες τις μοναδικές 
λεπτομέρειες στο κάστανο σας: σχήμα, απόχρωση, χρώματα, απαλότητα/ τραχύτητα. Κλείστε 
τα μάτια σας για να δείτε αν μπορείτε να αναγνωρίσετε τη μορφή. Προσπαθήστε να τα ζυγίσετε 
στην παλάμη του χεριού σας - ποιο είναι το βάρος τους; Μπορείτε να τα βάλετε στο μάγουλό 
σας. Ποια είναι η μυρωδιά τους; Ποιος είναι ο χαρακτήρας τους; Σε ποιο τύπο νοημοσύνης θα 
ταίριαζαν; Ποιο όνομα θα τα περιέγραφε καλύτερα;

c.) Ζητήστε να δώσετε το κάστανο πίσω και να τα συγκεντρώσετε στην τσάντα μεταφοράς. 
Παρατηρήστε όλα τα σχόλια και τις εκφράσεις συναισθημάτων - αν υπάρχουν. 
Στη συνέχεια, τοποθετήστε όλα τα κάστανα στο πάτωμα και καλέστε όλους να βρουν πίσω το 
κάστανο τους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν με επιτυχία το κάστανο τους. Αν υπάρξει 
διαφωνία σχετικά με το ποιανού είναι, προσπαθήστε να αποφασίσετε. Αν και πάλι δεν 
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μπορούν να συμφωνήσουν, προτείνετε να υιοθετήσουν το αδελφάκι του χαμένου τους. 
Εξηγήστε, ότι αυτά τα δύο κάστανα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο δέντρο, οπότε όντως 
μοιάζουν με τα τριανταφυλλιά. Τα κάστανα από δύο διαφορετικά δέντρα διαφέρουν σημαντικά, 
ακόμη και αν στέκονται το ένα στο άλλο.

e.) Ανακαλέστε την εμπειρία με την ομάδα:
Τι συνέβη εδώ; Πώς μαζέψατε πρώτα το κάστανο και πώς το κάνατε στο δεύτερο γύρο; Τι 
συνέβη στο μεσοδιάστημα μεταξύ αυτών των στιγμών; Πώς τις εντοπίσατε; Τι χρειαζόταν για 
να τα αναγνωρίσετε; Πώς άλλαξε η στάση σας απέναντι στο κάστανο αφού αφιερώσατε χρόνο 
εστιάζοντας σε αυτά; 

Αν ζωγραφίζατε ένα πορτρέτο του κάστανου σας, πώς θα διέφερε από αυτό που έχουμε στο 
flipchart;

f. ) Διευκολύνετε τη διαδικασία μάθησης από αυτή την εμπειρία:
Πώς συνδέεται αυτή η εμπειρία με το θέμα της διαφορετικότητας μεταξύ των ανθρώπων; 
Βλέπετε ομοιότητες μεταξύ αυτού που βιώσαμε εδώ και των κοινωνικών μηχανισμών;

Συνοψίστε με τον ορισμό του στερεότυπου: μια νοητική εικόνα που αντιπροσωπεύει μια 
υπεραπλουστευμένη άποψη, μια προκατειλημμένη στάση ή μια άκριτη κρίση. Πεποίθηση ότι 
κάθε μέλος της ομάδας είναι ίσο με τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην ομάδα στο 
σύνολό της. 
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Συζητήστε τι επιτρέπει σε κάποιον να υπερβεί τα στερεότυπα και να δει το άτομο όπως είναι.
 Πιθανά αποτελέσματα: χρόνος, εστίαση στη γνωριμία, προσοχή, προσωπική προσέγγιση, 
γνώση ενός ατόμου με το όνομά του, όχι ως ανώνυμο μέλος της ομάδας, γνώση προσωπικών 
ιστοριών, αφηγήσεων, συναισθημάτων, οικοδόμηση δεσμών, επαφή κ.λπ. 

Υλικά και εργαλεία: Αλλαγή της σχέσης με τον άνθρωπο, με την ομάδα του, με την ομάδα του, 
με την ομάδα του, με την ομάδα του, με την ομάδα του:   
Κάστανα (ακριβής αριθμός ή λίγα περισσότερα από τους συμμετέχοντες), σακούλα μεταφοράς, 
χαρτί flipchart, μαρκαδόροι.

Επιλογές
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πρόσθετη διάσταση της 
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μεθόδου. Ειδικά με τα παιδιά, μπορείτε να ρωτήσετε:
Ποιο κάστανο έχει το σημαντικότερο δικαίωμα ανάπτυξης; 
Τα παιδιά συχνά απαντούν "το δικό μου!" ή "όλα!".
Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα: κατονομάζοντας ότι κάθε 
άτομο είναι ατομικό, έχει διαφορετικές ανάγκες και ίσα δικαιώματα για την εκπλήρωσή τους - 
όπως το δικαίωμα στην ανάπτυξη, την πρόσβαση σε νερό και τροφή, την ασφάλεια, τη στέγη, 
την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη κ.λπ. 

1.3. Η ΟΜΟΡΦΙΆ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΊΑΣ - ΠΏΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΏΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΆ

a.) Σε ένα flip chart, σχεδιάστε το περίγραμμα ενός χεριού με τα δάχτυλα να δείχνουν προς τα 
πάνω ως μοντέλο της κόμης μιας καστανιάς. Ζητήστε από κάθε άτομο να ακολουθήσει αυτό το 
δείγμα και να σχεδιάσει σε ένα κομμάτι χαρτί μια απεικόνιση ενός εξατομικευμένου 
καστανόδεντρου. 

b.) Καλέστε να εργαστούν ατομικά, καθοδηγούμενοι από την αφήγησή σας:
Φέρτε στη μνήμη σας την παιδική σας ηλικία και τις πολλαπλές νοημοσύνες. Σκεφτείτε τους 
ανθρώπους που σας έδωσαν το χώρο να αναπτύξετε καλύτερα την προσωπικότητά σας. 
Άνθρωποι που σας έβλεπαν πράγματι όχι μέσα από τις προσδοκίες, τις προβολές ή τις 
προκαταλήψεις τους. Άνθρωποι που δημιούργησαν τις συνθήκες για να αναπτυχθείτε αρμονικά 
και να ανθίσετε σαν καστανιά. Βάλτε καθέναν από αυτούς τους ανθρώπους σε ένα κλαδί του 
δέντρου. 

Μοντελοποιήστε την αντανάκλαση με τις προσωπικές σας ιστορίες. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Μπορούν να είναι φυσικά παρόντες άνθρωποι στη ζωή σας, μέλη της οικογένειάς σας, όπως 
για μένα ήταν η γιαγιά μου: πάντα πίστευε σε μένα, ήταν περήφανη για μένα και με άκουγε και 
με υποστήριζε σε κάθε κατάσταση. Μπορεί να είναι άνθρωποι που γνωρίσατε μέσα από την 
εκπαίδευσή σας, όπως η δασκάλα μου στα μαθηματικά από το δημοτικό σχολείο, η οποία 
ήθελε πολύ να γνωρίσει τα ενδιαφέροντά μου για το θέατρο και να τα υποστηρίξει. Ή ο 
καθηγητής γεωγραφίας μου από το λύκειο, ο οποίος περίμενε από εμάς να σκεφτόμαστε και 
όχι να μαθαίνουμε τα πράγματα απ' έξω, ο οποίος μας ενέπνευσε με πολιτικό θάρρος και μας 
χάρισε τον ελεύθερο χρόνο του για να μοιραστεί το πάθος του για την ορειβασία. Μπορούν 
επίσης να είναι δάσκαλοι/καθηγητές της ζωής με τους οποίους μια συνάντηση (μέσω ενός 
βιβλίου/μιας ταινίας) άνοιξε έναν χώρο για ανάπτυξη στη ζωή σας - ίσως ο Ken Robinson, η 
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Brené Brown ή κάποιος άλλος.

Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί:
Προσθέστε κάστανα στα κλαδιά του δέντρου - είναι καρποί της συνάντησης με σημαντικούς για 
εσάς ανθρώπους. Σημειώστε στα κάστανα τις αξίες που προέκυψαν στη ζωή σας χάρη στη 
συνάντησή τους. 

c.) Μετά την ατομική εργασία, υπάρχει χρόνος για ανταλλαγή απόψεων σε ζευγάρια - όσο 
θέλουν. 
Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προτείνετε να επιλέξετε ένα κλαδί του δέντρου και να 
μοιραστείτε πώς αυτό το άτομο επηρέασε την ανάπτυξή σας, ή μια ιστορία, ή μια από τις αξίες. 

d.) Ρωτήστε για την ανατροφοδότηση σχετικά με το πώς ήταν να μοιραστείτε αυτές τις ιστορίες. 
Υπενθυμίστε την εμπειρία της γνωριμίας με το κάστανο - να συνειδητοποιήσετε πώς οι 
προσωπικές αφηγήσεις μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά στους ανθρώπους.

Προσκαλέστε να σχεδιάσουν την υλοποίηση της μάθησης:
Σκεφτείτε τι αποκομίσατε από αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, πώς η συνάντησή τους 
εμπλούτισε τη ζωή σας - σκεφτείτε τι θέλετε να πάρετε από αυτόν τον προβληματισμό και να το 
εφαρμόσετε στη δουλειά σας με τους νέους. 

Ποιες από τις στάσεις ή τις αξίες τους θέλετε να διατηρήσετε στη ζωή σας; Ποιες από αυτές θα 
σας επιτρέψουν να παρατηρήσετε την ταυτότητα/διαφορετικότητα των ανθρώπων και να 
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δημιουργήσετε χώρο για κάθε άτομο να αναπτυχθεί όπως είναι;

Υλικά και εργαλεία: Αξίζει να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα παιδιά σας για να τα βοηθήσετε 
να αποκτήσουν μια νέα ζωή:   
Flipchart, πολύχρωμοι μαρκαδόροι, χαρτιά ή τετράδια Α4, στυλό, κραγιόνια. 

1.4. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΆ ΚΆΣΤΑΝΑ

a.) Προκαλέστε τη συζήτηση για νέες διαστάσεις του θέματος.  
Πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα κάστανα; Πώς σας αρέσει να τα έχετε κοντά σας; 
Πώς θα ήταν το χρυσό πολωνικό φθινόπωρο χωρίς κάστανα; 

b.) Κάντε την περίληψη της ομιλίας ως εισαγωγή στην παρουσίαση:
Φαίνεται ότι ξέρουμε πώς μοιάζουν τα κάστανα, ξέρουμε ήδη ότι κάθε καρπός έχει κάτι 
συγκεκριμένο μέσα του, αλλά ξέρουμε πώς μοιάζουν οι καστανιές;
Φαίνεται ότι θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε την Πολωνία χωρίς καστανιές. Παρ' όλα αυτά, 
ΔΕΝ είναι γηγενή πολωνικά δέντρα- είναι μετανάστες και έχουν έρθει στην Πολωνία από άλλα 
μέρη του κόσμου. 

Δώστε μια θεωρητική εισαγωγή που δείχνει τα άνθη διαφόρων ειδών, στη συνέχεια τα φύλλα, 
την κόμη και τους καρπούς.
Βρείτε πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chestnut

Είδη καστανιάς: Γνωρίζουμε περίπου 25 είδη αυτών των δέντρων, μεταξύ των οποίων η κοινή 
καστανιά (Aesculus hippocastanum) και η συχνά παρατηρούμενη κόκκινη καστανιά (Aesculus 
carnea). Άλλα λιγότερο συνηθισμένα σε πάρκα και δενδροκομεία είναι η κίτρινη καστανιά 
(Aesculus octandra), η λεία καστανιά (Aesculus glabra), η μικρή καστανιά (Aesculus parviflo-
ra), η ματωμένη καστανιά (Aesculus pavia).

Μια από τις πρώτες λευκές καστανιές ήρθε στην Πολωνία το 1587, φυτεμένη στο Łobzów 
κοντά στην Κρακοβία. Ήρθαν από την Αυστρία. Εκεί ξεκίνησε η καλλιέργειά τους στην Ευρώπη 
το 1576, με την καστανιά που μεταφέρθηκε στους κήπους του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Β' 
από την Κωνσταντινούπολη.
Προέλευση: Η καστανιά είναι μια από τις πιο γνωστές ποικιλίες που υπάρχουν στην Ευρώπη: 
Βαλκανική Χερσόνησος, Μικρά Ασία.

Η αλογόκαστανιά λέγεται ότι μεταφέρθηκε στην Πολωνία από τον Πολωνό βασιλιά από τη 
Βιέννη τον XVII αι. Ωστόσο, πρόκειται για δέντρο που προέρχεται από τα Βαλκάνια και τη 
Μικρά Ασία. 

Η κόκκινη καστανιά είναι μια διασταύρωση αναπαραγωγής μεταξύ της κοινής καστανιάς και της 
πορφυρής καστανιάς. Προέρχεται από τη Γερμανία τον 19ο αιώνα.
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Κίτρινη καστανιά: προέρχεται από τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

γ.) Διεγείρετε τη συζήτηση:
Τι σχέση έχει αυτή η δραστηριότητα με τους ανθρώπους, τις κοινωνίες, τις χώρες; 
Πώς συνδέεται η ιστορία των μεταναστευτικών καστανιών (που είναι πλατιά από το εξωτερικό 
και διατηρούνται έτσι ώστε να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν και να γίνουν ένα μη 
διαχωρίσιμο μέρος του τοπίου μας) με την εμπειρία μας ως έθνος, χώρα και ΕΕ; 

d.) Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες (3-5 άτομα).
Δώστε σε κάθε ομάδα ένα χαρτί flipchart και μαρκαδόρους. 
Ζητήστε τους να σχεδιάσουν τον σχηματικό χάρτη της Ευρώπης και να σημειώσουν με 
πολύχρωμες γραμμές τις κατευθύνσεις (------->), τα ονόματα των πόλεων και τα σύμβολα, τις 
μεταναστευτικές διαδρομές των οικογενειών τους:
τα μέλη της οικογένειας που ήρθαν στο παρελθόν από διάφορες χώρες/περιοχές/πόλεις στον 
τόπο που θεωρείτε πατρίδα (μετανάστες, πρόσφυγες, επανεγκατεστημένοι, 
επαναπατρισθέντες, εκτοπισμένοι, σε bezhenstvo),
μέλη της οικογένειας που εγκατέλειψαν την πατρίδα σας και μετακόμισαν σε διαφορετικές 
χώρες/περιοχές/πόλεις (μετανάστες, πρόσφυγες, εξόριστοι, εκδιωγμένοι, εκκενωμένοι, 
εκπατρισμένοι), 
μέλη της οικογένειας που ανήκουν σε εθνοτική ή εθνική μειονότητα ή των οποίων ο σύντροφος 
είναι από εθνοτική ή εθνική μειονότητα.
Αφήστε τα άτομα σε ομάδες να μοιραστούν κάποιες από τις οικογενειακές τους ιστορίες. 

e.) Φέρτε όλους τους χάρτες στο κέντρο και καλέστε όλους να τους κοιτάξουν και να τους 
συγκρίνουν. Στη συνέχεια, μπορείτε να προτείνετε να φανταστούμε πώς θα φαινόταν ο χάρτης 
αν μπορούσαμε να τον συνθέσουμε τοποθετώντας τον ένα χάρτη πάνω στον άλλο ως 
στρώματα χάρτη.

Πάρτε την ανατροφοδότηση από όλη την ομάδα:
Πώς ήταν να αναλύσετε την οικογενειακή σας διαδρομή του παρελθόντος και του παρόντος; 
Ποιες σκέψεις σας ήρθαν στο μυαλό ακούγοντας τις ιστορίες; 
Τι συνειδητοποιήσατε; 

Προκαλέστε τον προσωπικό προβληματισμό:
Τι γνωρίζω για αυτές τις εμπειρίες της οικογένειάς μου; 
Πώς έχουν επηρεάσει αυτό που είμαι; 
Πώς διευρύνει αυτό την κατανόησή μου για τη μετανάστευση στον σημερινό κόσμο;

Υλικά και εργαλεία: Αφόρμηση για την εκμάθηση της μεταναστευτικής μετανάστευσης:   
Εκτυπωμένες απεικονίσεις διαφόρων ειδών καστανιάς (προαιρετικά: παρουσίαση, 
υπολογιστής, βιντεοπροβολέας), χαρτιά flipchart (προαιρετικά: χαρτιά Α4 ή τετράδια για τους 
συμμετέχοντες), πολύχρωμοι μαρκαδόροι, στυλό, κραγιόνια
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1.5. Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΊΑΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ

a.) Μια σύνοψη για την εργασία με τη βιογραφική μέθοδο καλέστε τους συμμετέχοντες 
να παρακολουθήσουν την ταινία: TED ομιλία της νιγηριανής συγγραφέως Chimamanda 
Adichie με θέμα "Ο κίνδυνος της μίας και μοναδικής ιστορίας": 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story

b.) Μετά την παρακολούθηση της ταινίας καλέστε τους συμμετέχοντες να συζητήσουν 
τις εντυπώσεις τους σε μικρότερες ομάδες:
Πώς αισθάνεστε μετά την παρακολούθηση αυτής της ομιλίας; 
Τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση; 
Τι σας εξέπληξε;

γ.) Εισάγετε τον ατομικό προβληματισμό σχετικά με τις μεμονωμένες ιστορίες του 
καθενός:

Η Chimamanda Adichie μιλάει στην παρουσίασή της για τη δύναμη των ιστοριών, για τα 
στερεότυπα. Μιλάει για καταστάσεις στις οποίες χρειάστηκε να αντιμετωπίσει 
στερεότυπα για τον εαυτό της. Ο καθένας από εμάς πιθανόν να έχει τέτοιες εμπειρίες. 
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Ωστόσο, θα ήθελα να εστιάσετε στις στιγμές που συνειδητοποίησε ότι ήταν θύμα "μίας 
ιστορίας". 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν μια γραμμή ζωής ή ένα ποτάμι της 
ζωής και να σημειώσουν εκείνες τις στιγμές διαύγειας - και μερικές φορές ντροπής - 
κατά τις οποίες συνειδητοποίησαν ότι μια συγκεκριμένη πεποίθηση τους ήταν ένα 
στερεότυπο ή μια "μία ιστορία" για κάποιον ή μια ομάδα. 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν αυτές τις στιγμές ως θησαυρούς, χωρίς 
να ντρέπονται για τίποτα:
Οι μεμονωμένες ιστορίες είναι μέρος της μητρικής μας γλώσσας και του πολιτισμού 
μας. Τις μαθαίνουμε όταν μαθαίνουμε να μιλάμε και κατά την κοινωνικοποίηση. 
Επομένως, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να μην τις έχουμε. Αλλά από τη στιγμή 
που συνειδητοποιούμε ότι τις έχουμε, μπορούμε να κάνουμε την ιστορία πιο 
ολοκληρωμένη. 
Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια και να αναζητήσουμε 
συνειδητά ιστορίες που ξεπερνούν τα στερεότυπα. Αναγνωρίστε τι σας βοήθησε να 
συνειδητοποιήσετε ότι κάνατε λάθος. Ήταν η συνάντηση με ένα συγκεκριμένο 
πρόσωπο; Ένα βιβλίο; Μια ταινία; Είναι καλό να το γνωρίζετε για να το 
χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε τους νέους με τους οποίους εργάζεστε / ή τους 
εφήβους σας να δουν περισσότερες από μία ιστορίες. 

γ.) Σε ένα δεύτερο βήμα, καλέστε τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ποιοι γνωρίζουν 
μόνο μία ιστορία: ανάμεσα στους ανθρώπους/ομάδες με τους οποίους εργάζονται, στο 
περιβάλλον τους, στην κοινωνική/πολιτική πραγματικότητα. 
Ή μήπως πρόκειται για κάποιες μοναδικές ιστορίες που είναι παρούσες και συζητούνται 
σήμερα στα μέσα ενημέρωσης ή στην κοινωνία - για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες;
Αφήστε τους να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να κάνουν για να γνωρίζουν περισσότερες 
από μία προοπτικές; 

Υλικά και εργαλεία: Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις 
διάφορες προοπτικές:   
Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, ηχεία, flipchart, χαρτιά ή τετράδια Α4, πολύχρωμοι 
μαρκαδόροι, στυλό, κραγιόνια.
2. Αφύπνιση της ευαισθησίας και της αλληλεγγύης 
μέσω του αυτοσχεδιασμού επαφής
δημιουργία κοινότητας, ένταξη
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2. . Στο δεύτερο μέρος, κάντε ένα ντουέτο μεταξύ των
ματιών και του χεριού. Ακολουθήστε την κίνηση των χεριών
με τα μάτια και παίξτε με αυτή την ιδέα. Μπορείτε να α
λλάξετε χέρια οποιαδήποτε στιγμή. 

Ο χρόνος που θα αφιερώσετε σε αυτό το μέρος θα πρέπει να εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, 
την περιέργεια και τη δέσμευση της ομάδας. 

Σε αυτό το μέρος, καλέστε τους συμμετέχοντες να εργαστούν σε ζευγάρια. Στη συνέχεια, 
μπορούν να αλλάξουν αστερισμούς ανά πάσα στιγμή. 
 
 
Καλέστε τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν το χώρο γύρω από τις άκρες της Σινόσφαιρας 
του άλλου (N.S. Smith)- την περιοχή λίγο πριν από το σημείο της σωματικής επαφής. Οι 
συμμετέχοντες κινούνται με έναν σύντροφο μόνο από δάχτυλο σε δάχτυλο. Ακολουθήστε τις 
άκρες των δακτύλων του άλλου, στη συνέχεια με μια μεγαλύτερη επιφάνεια του χεριού, αλλά 

INCLUSION
COMMUNITY
BUILDING



χωρίς να αγγίζετε, και παρατηρήστε αν οδηγείτε ή ακολουθείτε την κίνηση. 
Η επόμενη φάση θα είναι η επικοινωνία μέσω του αγγίγματος με το δάχτυλο και στη συνέχεια 
με ολόκληρη την επιφάνεια του χεριού. Οι συμμετέχοντες να χορέψουν αγγίζοντας δάχτυλο με 
δάχτυλο για μερικά λεπτά. Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν τα χέρια τους με 
το χέρι:
δυνατότητα αλλαγής επιπέδων,
αλλαγή ρυθμού/ταχύτητας,
μετακίνηση σε ολόκληρο το χώρο με επίγνωση των άλλων στο δωμάτιο.
Ακολουθώντας την ίδια ιδέα, μπορούν να αλλάξουν σε άγγιγμα ολόκληρου του χεριού. Αλλά, 
και πάλι, η ποιότητα του αγγίγματος είναι ελαφριά. 
Η τρίτη φάση είναι η αλλαγή χεριών με τον παρτενέρ, κινούμενοι μεταξύ της σωματικής επαφής 
και του χορού που συνδέεται όχι μέσω του σωματικού αγγίγματος αλλά της επίγνωσης των 
άλλων στο χώρο και του χώρου/απόστασης. Και πάλι, τους καλούμε να αλλάζουν χέρια και 
παρτενέρ ενώ χορεύουν και κινούνται μέσα στο δωμάτιο, εξερευνώντας πώς η ακριβής 
γλώσσα του αγγίγματος διαφέρει από διαφορετικούς ανθρώπους. Και πάλι, η απαλή μουσική 
είναι μια φιλική ενθάρρυνση της κίνησης σε αυτό το μέρος. 
Σε αυτή τη φάση, ο συμμετέχων μπορεί να προσκαλέσει περισσότερο μοίρασμα βάρους μέσω 
του χεριού. Μπορούν να πειραματιστούν με περισσότερη και λιγότερη πίεση, παρατηρώντας τι 
πρέπει να κάνει το σώμα για να δώσει και να λάβει βάρος στους συντρόφους και πώς αλλάζει 
η εμπειρία του αγγίγματος όταν μπαίνει στο παιχνίδι η ανταλλαγή βάρους. 

Καλούμε τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ένα τρίο στο τελευταίο μέρος της συνεδρίας. 
Πρόκειται να χορέψουν έναν αυτοσχέδιο χορό εξερευνώντας τη σύνδεση με δύο άλλους 
ανθρώπους μέσω της επιφάνειας του χεριού (όχι πιάνοντας, αρπάζοντας, αλλά απλά 
αγγίζοντας την παλάμη). Η οδηγία είναι να καλλιεργηθεί η ακρόαση δύο ανθρώπων 
ταυτόχρονα και με τα δύο χέρια. Αν χρειαστεί, μπορούν να αλλάξουν την επιφάνεια του 
αγγίγματος. Θα τους καλέσουμε να παραμείνουν στον χορευτικό τους αυτοσχεδιασμό ενώ 
συνδέονται με τη σύνθεση του τρίο. 

 Η συνεδρία μπορεί να τελειώσει με έναν κύκλο ανταλλαγής απόψεων (τρίο ή όλη η ομάδα) 
σχετικά με την εμπειρία και τις ανακαλύψεις κατά τη διαδικασία.

Υλικά και εργαλεία: Η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια συνάντηση με την 
ομάδα του Τζάκσον: 
χώρος με ζεστό, ξύλινο δάπεδο, ξυπόλυτοι, απαλή, ήπια μουσική στο βάθος.

Ο χρόνος που θα αφιερώσετε σε αυτό το μέρος θα πρέπει να εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, 
την περιέργεια και τη δέσμευση της ομάδας. 

Σε αυτό το μέρος, καλέστε τους συμμετέχοντες να εργαστούν σε ζευγάρια. Στη συνέχεια, 
μπορούν να αλλάξουν αστερισμούς ανά πάσα στιγμή. 
 
 
Καλέστε τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν το χώρο γύρω από τις άκρες της Σινόσφαιρας 
του άλλου (N.S. Smith)- την περιοχή λίγο πριν από το σημείο της σωματικής επαφής. Οι 

2. . Στο δεύτερο μέρος, κάντε ένα ντουέτο μεταξύ των
ματιών και του χεριού. Ακολουθήστε την κίνηση των χεριών
με τα μάτια και παίξτε με αυτή την ιδέα. Μπορείτε να α
λλάξετε χέρια οποιαδήποτε στιγμή. 



συμμετέχοντες κινούνται με έναν σύντροφο μόνο από δάχτυλο σε δάχτυλο. Ακολουθήστε τις 
άκρες των δακτύλων του άλλου, στη συνέχεια με μια μεγαλύτερη επιφάνεια του χεριού, αλλά 
χωρίς να αγγίζετε, και παρατηρήστε αν οδηγείτε ή ακολουθείτε την κίνηση. 
Η επόμενη φάση θα είναι η επικοινωνία μέσω του αγγίγματος με το δάχτυλο και στη συνέχεια 
με ολόκληρη την επιφάνεια του χεριού. Οι συμμετέχοντες να χορέψουν αγγίζοντας δάχτυλο με 
δάχτυλο για μερικά λεπτά. Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν τα χέρια τους με 
το χέρι:
δυνατότητα αλλαγής επιπέδων,
αλλαγή ρυθμού/ταχύτητας,
μετακίνηση σε ολόκληρο το χώρο με επίγνωση των άλλων στο δωμάτιο.
Ακολουθώντας την ίδια ιδέα, μπορούν να αλλάξουν σε άγγιγμα ολόκληρου του χεριού. Αλλά, 
και πάλι, η ποιότητα του αγγίγματος είναι ελαφριά. 
Η τρίτη φάση είναι η αλλαγή χεριών με τον παρτενέρ, κινούμενοι μεταξύ της σωματικής επαφής 
και του χορού που συνδέεται όχι μέσω του σωματικού αγγίγματος αλλά της επίγνωσης των 
άλλων στο χώρο και του χώρου/απόστασης. Και πάλι, τους καλούμε να αλλάζουν χέρια και 
παρτενέρ ενώ χορεύουν και κινούνται μέσα στο δωμάτιο, εξερευνώντας πώς η ακριβής 
γλώσσα του αγγίγματος διαφέρει από διαφορετικούς ανθρώπους. Και πάλι, η απαλή μουσική 
είναι μια φιλική ενθάρρυνση της κίνησης σε αυτό το μέρος. 
Σε αυτή τη φάση, ο συμμετέχων μπορεί να προσκαλέσει περισσότερο μοίρασμα βάρους μέσω 
του χεριού. Μπορούν να πειραματιστούν με περισσότερη και λιγότερη πίεση, παρατηρώντας τι 
πρέπει να κάνει το σώμα για να δώσει και να λάβει βάρος στους συντρόφους και πώς αλλάζει 
η εμπειρία του αγγίγματος όταν μπαίνει στο παιχνίδι η ανταλλαγή βάρους. 

Καλούμε τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ένα τρίο στο τελευταίο μέρος της συνεδρίας. 
Πρόκειται να χορέψουν έναν αυτοσχέδιο χορό εξερευνώντας τη σύνδεση με δύο άλλους 
ανθρώπους μέσω της επιφάνειας του χεριού (όχι πιάνοντας, αρπάζοντας, αλλά απλά 
αγγίζοντας την παλάμη). Η οδηγία είναι να καλλιεργηθεί η ακρόαση δύο ανθρώπων 
ταυτόχρονα και με τα δύο χέρια. Αν χρειαστεί, μπορούν να αλλάξουν την επιφάνεια του 
αγγίγματος. Θα τους καλέσουμε να παραμείνουν στον χορευτικό τους αυτοσχεδιασμό ενώ 
συνδέονται με τη σύνθεση του τρίο. 

 Η συνεδρία μπορεί να τελειώσει με έναν κύκλο ανταλλαγής απόψεων (τρίο ή όλη η ομάδα) 
σχετικά με την εμπειρία και τις ανακαλύψεις κατά τη διαδικασία.

Υλικά και εργαλεία: Η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια συνάντηση με την 
ομάδα του Τζάκσον: 
χώρος με ζεστό, ξύλινο δάπεδο, ξυπόλυτοι, απαλή, ήπια μουσική στο βάθος.

2. . Στο δεύτερο μέρος, κάντε ένα ντουέτο μεταξύ των
ματιών και του χεριού. Ακολουθήστε την κίνηση των χεριών
με τα μάτια και παίξτε με αυτή την ιδέα. Μπορείτε να α
λλάξετε χέρια οποιαδήποτε στιγμή. 



3. ΘΈΑΤΡΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΟΎ ΠΡΌΣΦΥΓΑ

Οι ασκήσεις που βασίζονται στη μέθοδο του παιχνιδιού ρόλων είναι μια εξαιρετική μορφή αφύπνισης 
της ενσυναίσθησης προς τους ανθρώπους που βιώνουν άνιση μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων 
των προσφύγων. Η καρδιά μας φαίνεται να αποτελεί βασικό εργαλείο για την οικοδόμηση της 
αλληλεγγύης, παρά την ατομική εμπειρία ιδιαίτερων δυσκολιών.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Izabela Orłów

Σκοπός: Η δημιουργία της ομάδας είναι μια από τις σημαντικότερες και πιο σημαντικές για την 
ανθρωπότητα και την κοινωνία: 
Να διεγείρει την ενσυναίσθηση των συμμετεχόντων προς τους ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια σε 
άλλες χώρες. 
Να κατανοήσουν γιατί ορισμένοι άνθρωποι αποφασίζουν να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μπορεί να βιώσουν όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένστολες υπηρεσίες. 
Να ευαισθητοποιήσουν την υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα της αποδοχής προσφύγων.

INCLUSION
COMMUNITY
BUILDING



Συμμετέχοντες:  15-25 παιδιά, 10-13 ετών

Πώς λειτουργεί: Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδιών που θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κάθε θεατρική άσκηση απαιτεί εισαγωγή και χαλάρωση. Ως εκ τούτου, προτείνουμε τις 
ακόλουθες δύο δραστηριότητες.
1. ΌΝΟΜΑ + ΧΕΙΡΟΝΟΜΊΑ. Στεκόμαστε σε έναν κύκλο. Κάθε άτομο, με τη σειρά του, λέει το όνομά 
του, προσθέτοντας οποιαδήποτε χειρονομία σε αυτό, και οι υπόλοιποι επαναλαμβάνουν αυτό το όνομα 
και τη χειρονομία. Αυτή η άσκηση βοηθά να συνδεθούμε με το σώμα, το πώς νιώθουμε εκείνη τη 
στιγμή, και να επισημάνουμε την παρουσία του κάθε ατόμου στην ομάδα.
2. ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΜΑΙΛΙ. Στεκόμαστε σε έναν κύκλο με την πλάτη μας προς τα μέσα. Το πρώτο άτομο που 
μπαίνει μέσα παίρνει μια συγκεκριμένη στάση. Το δεύτερο άτομο στρέφεται προς τα μέσα και 
παρακολουθεί. Το πρώτο άτομο επιστρέφει στον κύκλο και αντικαθίσταται από το δεύτερο άτομο - στην 
ίδια στάση, υπό την επίβλεψη του τρίτου συμμετέχοντα. Προσπαθούμε να περάσουμε την 
αλληλογραφία - στην ίδια στάση μέχρι το τελευταίο άτομο στον κύκλο. Τέλος, συγκρίνουμε τις στάσεις 
του πρώτου και του τελευταίου ατόμου. Με αυτή την άσκηση αναπτύσσουμε την ευαισθητοποίηση για 
τους άλλους ανθρώπους και εξερευνούμε τις κινητικές μας ικανότητες.

ΘΈΑΤΡΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΟΎ ΠΡΌΣΦΥΓΑ
Το "Ταξίδι της Nabu" αναφέρεται σε ένα κορίτσι του οποίου το σπίτι κάηκε δύο φορές. Μη έχοντας 
πουθενά να μείνει, ξεκινάει να πάει εκεί όπου τα σπίτια δεν καίγονται. Στη διαδρομή της συναντά πολλά 
τρομερά και ακατανόητα εμπόδια - συρματοπλέγματα ή επικίνδυνους αστυνομικούς. Τελικά, το κορίτσι 
περιβάλλεται από ένα πλήθος ανθρώπων, κάποιοι από τους οποίους δείχνουν σπίτια (χειρονομία 
πρόσκλησης) και άλλοι τη θάλασσα (κίνηση εξορίας) - εδώ υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις 
ανθρώπων, η στάση των οποίων καθορίζει τη μοίρα του κοριτσιού.
Για τη διεξαγωγή της άσκησης, χρειαζόμαστε έναν εισηγητή, τον πρωταγωνιστή - τον Nabu και, 
προαιρετικά, έναν σκηνοθέτη που δείχνει στα παιδιά πότε να φύγουν από τη σκηνή και, αν χρειαστεί, 
τους υπενθυμίζει πότε πρέπει να εμφανιστούν στη σκηνή. Αν δεν έχουμε σκηνοθέτη, μπορεί να παίξει 
το ρόλο του ο λέκτορας. Ο παιδαγωγός θα πρέπει να παίζει τον Nabu επειδή είναι ένας εκτεταμένος και 
δυνητικά επιβαρυντικός ρόλος.
1. Ο σκηνοθέτης προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα ένα κομμάτι χαρτί με ένα ρόλο ζωγραφικής. Ανάλογα 
με τον αριθμό των συμμετεχόντων, οι ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν όχι μόνο ανθρώπινες φιγούρες 
(μητέρα, γειτόνισσα, αστυνομικός) αλλά και αντικείμενα (σπίτι, λίμνη) ή στοιχεία (φωτιά, άνεμος). 
Δυστυχώς, τα παιδιά δεν ενημερώνουν τους άλλους συμμετέχοντες για το τι έχουν ζωγραφίσει.
2. Ο σκηνοθέτης εξηγεί ότι τώρα θα διαβάσουμε μια ιστορία με διαφορετικούς ρόλους. Ο αναγνώστης 
θα διαβάσει αργά την ιστορία και το άτομο που ακούει ότι αναδύεται ο ρόλος του μπαίνει στο κέντρο του 
κύκλου και τον αυτοσχεδιάζει με τους άλλους ηθοποιούς που είναι παρόντες στη σκηνή. Τελικά, λόγω 
του συνθήματος "άνθρωποι" στο κείμενο, όλοι εκτός από τον Nabu εγκαταλείπουν τους ρόλους και 
επιστρέφουν στη σκηνή όλοι μαζί ως πλήθος ανθρώπων.
3. Επικρατεί σιωπή. Πριν αρχίσουμε να διαβάζουμε, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα σοβαρότητας και 
συγκέντρωσης, όπως πριν από την παράσταση στη σκηνή. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος αρχίζει να 
διαβάζει και οι συμμετέχοντες είναι ταυτόχρονα ηθοποιοί και κοινό.
4. Χειροκροτούμε ο ένας τον άλλον και ανακουφιζόμαστε.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες:
1. Τι είχε να κάνει με την ιστορία;
2. Πώς αισθανθήκατε παίζοντας το ρόλο σας;
3. Πώς θα μπορούσε να αισθάνεται ο Nabu; Τι θα μπορούσε να την φοβίζει και τι της έδινε ελπίδα;
4. Γιατί η Nabu συνέχισε να προχωρά παρά τα εμπόδια;
4. Ποια είναι η Nabu;
5. Γιατί οι άνθρωποι τρέχουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους;
5. Μπορούμε να έχουμε λόγο για την τύχη ανθρώπων όπως ο Nabu;
Στις ερωτήσεις 4 και 5, αξίζει να μιλήσουμε για το ποιοι είναι οι πρόσφυγες και για τις αιτίες της 
μετανάστευσης.
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ

3. ΘΈΑΤΡΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΟΎ ΠΡΌΣΦΥΓΑ



1. Ανακίνηση του ρόλου - κάθε άτομο ανακινείται
2. Χορός των μελών του σώματος - για χαλάρωση. Ανοίγουμε τη μουσική. Ξεκινάμε χορεύοντας με το 
δείκτη του χεριού. Στη συνέχεια χορεύουμε με το αντιβράχιο, στη συνέχεια με ολόκληρο το χέρι. Στη 
συνέχεια, το δεξί πόδι αρχίζει να χορεύει, ανεξάρτητα από το χέρι, και το χέρι συνεχίζει. Με αυτόν τον 
τρόπο, ενεργοποιούμε ολόκληρο το σώμα, μέχρι το κεφάλι και τον κορμό.
ΑΝΑΚΆΛΥΨΗ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ
Κάθε συμμετέχων γράφει τι ανακάλυψε κατά τη διάρκεια του μαθήματος και τι κρατάει από την 
προηγούμενη συνεδρία.
 

Υλικά & εργαλεία: ένα βιβλίο "Το ταξίδι του Nabu" του Jarosław Mikołajewski (εκδόθηκε στα πολωνικά 
και στα μακεδονικά), 15-25 χαρτονομίσματα με διαφορετικούς ρόλους στο καθένα.

3. ΘΈΑΤΡΟ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
ΕΝΌΣ ΠΑΙΔΙΟΎ ΠΡΌΣΦΥΓΑ



4. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Τα παιδιά των μεταναστών στα σχολεία αντιμετωπίζουν αποκλεισμό και δυσκολίες κυρίως λόγω της 
έλλειψης γνώσης της τοπικής γλώσσας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα στη μάθησή 
τους, στη δημιουργία γνωριμιών, στην επικοινωνία των αναγκών τους, στην παρουσίαση των δυνατών 
τους σημείων ή στην επίλυση συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, προτείνουμε μαθήματα σε μια γλώσσα 
διαφορετική από την τοπική. Πιστεύουμε ότι το να βιώσετε στο πετσί σας πόσο σημαντικές είναι οι 
δυσκολίες που προκύπτουν από τη μη γνώση της γλώσσας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 
οικοδομήσουν αλληλεγγύη με τους διεθνείς φοιτητές.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Magdalena Zaborowska, Greta , Olia Kaliatoskvaia, Izabela 
Orłów
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Σκοπός: 
Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την 
έλλειψη γνώσης της τοπικής γλώσσας. 
Να αναγνωρίσουν ότι η προθυμία για επικοινωνία μπορεί να είναι ένα τεράστιο βήμα προς την άρση 
του γλωσσικού φραγμού. 
Να προβληματιστούν σχετικά με το πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα χωρίς κοινή γλώσσα. 
Να οικοδομήσουν μια στάση αλληλεγγύης και φιλίας απέναντι στα ξένα παιδιά και νέους.

Συμμετέχοντες:  6-15 ετών, 15-25 άτομα.

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα από τα μαθήματα που 
διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος:
Συνιστούμε να διεξάγουν τις δραστηριότητες δύο άτομα που γνωρίζουν την επιλεγμένη ξένη γλώσσα. 
Ιδανικά, ένας από τους εκπαιδευτές προέρχεται από μειονοτική ομάδα της συγκεκριμένης γλώσσας.
Στεκόμαστε σε κύκλο και ξεκινάμε αμέσως στην επιλεγμένη ξένη γλώσσα. Φροντίζουμε για την 
επιτελεστικότητα του λόγου. Οι χειρονομίες, η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, η 
άρθρωση και ο τόνος προσελκύουν και κρατούν την προσοχή των παιδιών και διευκολύνουν τα παιδιά 
να κατανοήσουν το περιεχόμενο παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα.
1. Παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας για να περιγράψουμε πολύ σύντομα τον σκοπό της 
δραστηριότητας.
2. Άλμα - παιχνίδι κίνησης. Ο εκπαιδευτικός δίνει τις εντολές (στην επιλεγμένη γλώσσα): "μπροστά", 
"πίσω", "αριστερά", "δεξιά". Οι συμμετέχοντες πηδούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά από μερικές 
απλούστερες προσπάθειες, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αρχίσει να λέει την πρόταση των εντολών, π.χ. 
"εμπρός-δεξιά-δεξιά", στη συνέχεια "πίσω-αριστερά-αριστερά".
3. Τρέξιμο με απότομο τρέξιμο - οι συμμετέχοντες τρέχουν στη θέση τους. Δίνουμε ξανά εντολές σε 
διαφορετική γλώσσα. Για παράδειγμα, στην εντολή "κλαδί", πηδούν πάνω από το φανταστικό κλαδί, 
στην εντολή "πέτρα", αποφεύγουν την πέτρα που πετάει, και στην εντολή "σκύλος", γυρίζουν το κεφάλι 
τους προς τα πίσω και κάνουν έναν ήχο που μιμείται το γάβγισμα ενός σκύλου - στην επιλεγμένη 
γλώσσα.
4. Κύκλος ονομάτων με ήχους - οι συμμετέχοντες λένε ένα προς ένα τα ονόματά τους, προσθέτοντας σε 
αυτά οποιονδήποτε "σωματικό ήχο" - πατώντας, χτυπώντας παλαμάκια, σφυρίζοντας, γουργουρίζοντας 
... Οι υπόλοιποι επαναλαμβάνουν τον συγκεκριμένο ήχο και προχωράμε με τη σειρά. Η διερμηνεία 
γίνεται επίσης σε μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση εάν τουλάχιστον δύο διδάσκοντες παρουσιάζουν 
αυτό που αφορά η άσκηση για να καταλάβουν παρά την έλλειψη λέξεων.
5. "Πηδηχτή σκακιέρα". Οι συμμετέχοντες παρατάσσονται σε σχήμα σκακιέρας - πολλές σειρές με τον 
ίδιο αριθμό ατόμων, όλοι στραμμένοι προς την ίδια κατεύθυνση. Προσπαθούμε - χωρίς κανένα σταθερό 
σημάδι, χωρίς αρχηγό, να πηδήξουμε όλοι μαζί. Όταν αυτό είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένο, 
προχωράμε στην επόμενη φάση. Προσπαθούμε να πηδήξουμε οκτώ φορές με τον ίδιο ρυθμό. Στη 
συνέχεια, η πρώτη σειρά πηδάει οκτώ φορές και στο τελευταίο της άλμα γυρίζει προς τη δεύτερη σειρά 
- τότε η δεύτερη σειρά αρχίζει να πηδάει οκτώ φορές, με το πρώτο άλμα να συμπίπτει με το άλμα των 
ατόμων της πρώτης σειράς. Η δεύτερη σειρά στρέφεται προς την τρίτη στο τελευταίο άλμα, και η τρίτη 
πηδάει. Όταν η προηγούμενη σειρά πηδάει οκτώ φορές, αρχίζει να πηδάει τέσσερις φορές - η 
μετάβαση γίνεται αντίστροφα. Στη συνέχεια, αν η ομάδα τα πάει καλά, δοκιμάζουμε να πηδήξουμε δύο 
φορές σε κάθε σειρά - τότε κάθε δεύτερο άλμα είναι στάνταρ για δύο σειρές. Μπορείτε να απλοποιήσετε 
και να συντομεύσετε την άσκηση κάνοντας μόνο την έκδοση με τα τέσσερα άλματα. Αυτή η άσκηση 
ενισχύει δραματικά την επίγνωση του περιβάλλοντος και την ανάγκη για κοινοτική αρμονία. Είναι μια 
κοινή επιδίωξη του στόχου με ελάχιστο μόνο στοιχείο ανταγωνισμού.
6. Σύνοψη: Αλλάζουμε στην τοπική γλώσσα. Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να μετρήσουν πόσο 
καταλαβαίνουν. Μέτρηση του βραχίονα: Ένας αντίχειρας υψωμένος ψηλά στο ταβάνι σημαίνει ότι 
καταλάβαμε τα πάντα, και ένας αντίχειρας χαμηλά στο πάτωμα σημαίνει ότι δεν καταλάβαμε τίποτα 
απολύτως. Επισημαίνουμε ότι κάθε απάντηση είναι εντάξει. Ρωτάμε τους συμμετέχοντες πώς 
αισθάνθηκαν σε αυτές τις ασκήσεις. Τους ζητάμε να πουν τι τους βοήθησε να καταλάβουν (ίσως οι 
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υποδείξεις ενός φίλου που γνώριζε τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα, ίσως η ομοιότητα των γλωσσών, 
ίσως η προσεκτική παρατήρηση της γλώσσας του σώματος και η επανάληψη;). Επισημαίνουμε ότι 
μπορούμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον όσο θέλουμε, παρά τα εμπόδια.
Ρωτάμε τους συμμετέχοντες γιατί τους προσφέρουμε ασκήσεις σε μια ξένη γλώσσα. Θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι είναι μια ευκαιρία να νιώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς φοιτητές 
που εντάσσονται στην τάξη.

7. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι σε μια νέα χώρα; Συζήτηση. Χωρίζουμε τα παιδιά 
σε ομάδες και τους θέτουμε αυτή την ερώτηση. Παρακαλούμε να γράψετε κάθε απάντηση σε ξεχωριστό 
χαρτί. Συνοψίζοντας, καλούμε τις ομάδες να κολλήσουν μία προς μία τις κάρτες τους στον πίνακα/flip-
chart, χαρτογραφώντας τις συνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων προβλημάτων. Μερικά από τα 
προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι η έλλειψη γνώσης της γλώσσας, το πρόβλημα με την 
εύρεση εργασίας, το διαφορετικό χρώμα του δέρματος, η γελοιοποίηση, η μοναξιά και η μη γνώση της 
τοπικής γλώσσας.

8. Κύκλος υποστηρικτικών ιδεών. Ζητάμε από τα παιδιά να αναφέρουν μία ιδέα για την υποστήριξη των 
ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας. Στην περίπτωση των μικρότερων παιδιών, πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε τα ξένα παιδιά που έρχονται στην τάξη μας.

Υλικά και εργαλεία: αυτοκόλλητες σημειώσεις, στυλό, πίνακας ή flipchart
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5. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το παρακάτω είναι ένα αρκετά εύκολο σύνολο ασκήσεων που βοηθάει στη διερεύνηση της έννοιας της 
κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από διάφορα είδη ενσώματου προβληματισμού. Μπορεί να είναι λίγο 
βαρετή ή να μην είναι εύκολα κατανοητή για κάποιους- μπορεί να είναι πολύ ελκυστική και να ανοίγει το 
μυαλό σε άλλους. Συνιστούμε να παρατηρείτε τη δυναμική της ομάδας και να αποφασίζετε με ευελιξία 
για τη σειρά των δραστηριοτήτων. Ο ενεργοποιητής και η προθέρμανση θα πρέπει να προηγούνται, και 
στο τέλος είναι απαραίτητο να γίνει κάποιου είδους σύνοψη. Κατά τα άλλα - οι ασκήσεις με λέξεις, 
ενσάρκωση, δημιουργία υλικού μπορούν να αναμιχθούν, να τροποποιηθούν ή να αναδιαταχθούν.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Izabela Orłów

Στόχος: Μια βαθύτερη διερεύνηση του τι σημαίνει για εμάς η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης - όχι 
μόνο μέσω πιο συμβατικού ατομικού ή ομαδικού προβληματισμού, αλλά μέσω της διέγερσης της 
φαντασίας που συνδέεται με το σώμα μας, την κίνηση, τον περιβάλλοντα χώρο και τα υλικά.

Συμμετέχοντες:  15 ετών και άνω, τουλάχιστον οκτώ άτομα ή περισσότερα - χωρισμένοι σε ομάδες των 
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5. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
3-5 ατόμων

Πως λειτουργεί: Η ομάδα θα αποτελείται από δύο άτομα, τα οποία θα συμμετέχουν στην ομάδα και θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα:  
Σπίθα σε κύκλο - ενεργοποιητής. Ένας διαμεσολαβητής δίνει μια ενεργειακή "σπίθα" σε ένα άτομο στο 
πλάι - ένα γρήγορο χτύπημα προς την κατεύθυνσή του- στη συνέχεια το άτομο τη μεταδίδει στον 
επόμενο και ούτω καθεξής - μέχρι η φλόγα να επιστρέψει στον διαμεσολαβητή. Μπορούμε να το 
κάνουμε επανειλημμένα για λίγες φορές σε διαφορετικά σχήματα: ένα άτομο γυρίζει και στη συνέχεια 
χτυπάει παλαμάκια, ένα άτομο μεταδίδει τη σπίθα ανάμεσα στα γόνατά του σε μια κλίση.
Καθρέφτης - προθέρμανση. Μια ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια. Το άτομο Α πρέπει να κινηθεί- το άτομο 
Β είναι ο καθρέφτης - προσπαθούν να αντιγράψουν τις κινήσεις και τις μιμήσεις. Στη συνέχεια 
αλλάζουμε.
Φαντασία μέσω της κίνησης. Κάθε ζευγάρι βρίσκει τον εαυτό του ένα ζευγάρι, οπότε είμαστε ήδη σε 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κάθε άτομο προσπαθεί να βρει μια στάση του σώματος που συνδέει με 
την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο καθένας, ένας προς έναν, μοιράζεται τη στάση του σώματός του με μια 
ομάδα.
Στη συνέχεια, ένας διαμεσολαβητής ζητά από κάθε ομάδα να επιλέξει μια στάση που - για 
οποιονδήποτε λόγο - τους αρέσει περισσότερο. Οι ομάδες έχουν λίγο χρόνο για να το συζητήσουν και 
να αποφασίσουν. Στη συνέχεια, χωρίς να μιλήσουν άλλο, κάθε άτομο, ένα προς ένα, προσθέτει κάτι 
στην επιλεγμένη στάση - έτσι δημιουργούμε ένα ανθρώπινο γλυπτό αλληλεγγύης.
Στο τέλος, κάθε ομάδα επιδεικνύει στους υπόλοιπους ένα γλυπτό που έφτιαξε - δείχνοντας όχι μόνο το 
αποτέλεσμα αλλά και όλη τη διαδικασία - ποια πόζα υπήρχε στην αρχή, προσθήκες - οι υπόλοιποι 
παρακολουθούν.
Φαντασία μέσα από τις λέξεις. Μια ομάδα συγκεντρώνεται και πάλι σε κύκλο. Κάθε άτομο, ένα προς 
ένα, γράφει τρεις λέξεις/όρους που συνδέει με την αλληλεγγύη. Στη συνέχεια, όποτε κάποιος έχει όρεξη, 
μπορεί να έρθει στον κύκλο και να μοιραστεί τι έγραψε και, ίσως, γιατί. Ο στόχος είναι να μοιραστούν 
ιδέες και να ταξινομηθούν οι λέξεις μέσα στον κύκλο σε έναν χάρτη σκέψεων - τι συνδέει, τι είναι 
παρόμοιο, τι είναι συμπληρωματικό.
Ανθρώπινο γλυπτό. Χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε νέες ομάδες (4 άτομα σε μια ομάδα), 
επιλέγοντας μια λέξη. Στη συνέχεια, προσπαθούν να την απεικονίσουν με το σώμα τους - ως κινούμενο 
ή παγωμένο γλυπτό - οι υπόλοιποι μαντεύουν την επιλεγμένη λέξη.
Γλυπτό αφήγησης. Ακόμα σε ομάδες, χωρίς λέξεις, αλλά με πολλά διαφορετικά αντικείμενα που 
δίνονται, δημιουργούμε μια μαντάλα ή άλλη εγκατάσταση που απεικονίζει την έννοια της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Στη συνέχεια, καθόμαστε γύρω μας, έχοντας λίγο χρόνο για να παρακολουθήσουμε και 
να σκεφτούμε, και τελικά, μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας. 
Μπορούμε να θέσουμε υποστηρικτικές ερωτήσεις: Τι βάλατε εσείς οι ίδιοι εδώ και τι σημαίνει για εσάς; 
Τι νοήματα βλέπετε στα στοιχεία που έχουν προσθέσει οι άλλοι; Έχετε εκπλαγεί από τις ερμηνείες των 
άλλων; Λείπει κάτι από εδώ; Ποιες είναι οι μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης στην πράξη;

Υλικά και εργαλεία: Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί για την εφαρμογή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης:   Μουσική και ομιλητής. Αυτοκόλλητες σημειώσεις, στυλό. Αρκετά εκτεταμένη επιλογή 
διαφορετικών αντικειμένων για μαντάλα/εγκατάσταση, όπως υλικά, εργαλεία, ρούχα, στοιχεία του 
δάσους ή ό,τι μπορούμε να συγκεντρώσουμε.



6. . Συγγραφή τραγουδιών "Κρίσιμοι εργαζόμενοι"  

Αντιλαμβανόμαστε την αλληλεγγύη ως συμμετοχή σε μια δύσκολη κατάσταση που επηρεάζει 
άλλους ανθρώπους και δράση για λογαριασμό τους, παρόλο που το πρόβλημα δεν μας 
επηρεάζει προσωπικά. Οι πράξεις αλληλεγγύης παίρνουν απτές μορφές, όπως δωρεές και 
ανθρωπιστικό έργο που είνtαι χρήσιμες και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τους άλλους. 
Εκτός από τις δράσεις που επιλύουν άμεσα προβλήματα, θα θέλαμε να τονίσουμε το ρόλο της 
εκπαίδευσης στη συμμετοχή της κοινότητας και στην ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης 
μεταξύ των ανθρώπων.
Το Ίδρυμα VAMOS! είναι μια νέα ΜΚΟ που εφαρμόζει μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους στα 
προγράμματά της. 
Τα κύρια θέματα είναι η πρόληψη της βίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε δύο 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε μια Ανταλλαγή Νέων "Critical Workers" κατάλληλες για 
άλλα έργα που προωθούν την αλληλεγγύη. Τις μοιραζόμαστε ως έμπνευση για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.
Στα σχέδιά μας που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας και 
στο σχολείο, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των ανθρώπων που γίνονται μάρτυρες 
κακοποίησης. Καθώς το άτομο που διαπράττει καταχρηστικές συμπεριφορές και το θύμα έχουν 
περιορισμένη ικανότητα αντίδρασης στην κατάσταση, οι παρατηρητές μπορούν να κάνουν τη 
διαφορά, αντιδρώντας στο mobbing. 
Αλληλεγγύη, σε αυτή την περίπτωση, σημαίνει να εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη βία στις 
καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις και να υπερασπιζόμαστε άλλους που μπορεί να γίνουν 
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6. . Συγγραφή τραγουδιών "Κρίσιμοι εργαζόμενοι" 

στόχος κακοποίησης και χειραγώγησης στο επαγγελματικό περιβάλλον. 
Σε δυσλειτουργικές δυναμικές, η παθητική συμπεριφορά είναι επιζήμια και μπορεί να ενισχύσει 
αρνητικά φαινόμενα. Ως εκ τούτου, στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ενθαρρύνουμε τους νέους να 
αναγνωρίζουν τα μοτίβα εκφοβισμού και να ορθώνουν το ανάστημά τους εναντίον του, 
υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους και εκ μέρους των άλλων. 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:  Fundacja Vamos! 
Η δραστηριότητα ήταν μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία νέων 21-30 ετών που συμμετείχαν στην Ανταλλαγή 
Νέων "Critical Workers". Η ομάδα αποτελούνταν από έμπειρους μουσικούς, μοντέρ βίντεο και άπειρους 
συμμετέχοντες που συνέβαλαν με διάφορους τρόπους - από το τραγούδι, τη συγγραφή στίχων και το 
στήσιμο του βίντεο. Η δραστηριότητα ήταν ανοιχτή για όλους και δεν απαιτούνταν μουσική παιδεία. 

Σκοπός: Η συμμετοχή των μελών του μουσικού τμήματος της ομάδας ήταν πολύ σημαντική για την 
επίτευξη του στόχου:  
Η ευαισθητοποίηση σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα και τομείς που απαιτούν την αλληλεγγύη μας. Η 
μουσική μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο φορέα πολιτισμού και να χρησιμοποιήσει σημαντικά μηνύματα 
για την προώθηση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
Να υποστηρίξουμε τους νέους στην ανάπτυξη δημιουργικών χόμπι που τους επιτρέπουν να περνούν 
ενεργά το χρόνο τους και να ενισχύουν την κοινωνική ένταξη μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων.
Να παρέχουμε την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο μουσικής 
εμπειρίας και το υπόβαθρο.
Να προωθήσει διεκδικητικές συμπεριφορές κατά της βίας και του mobbing στο εργασιακό, σχολικό και 
πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Συμμετέχοντες:  Η δραστηριότητα μπορεί να είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει να δημιουργήσει ένα 
τραγούδι. Προτείνουμε να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο με μουσική εμπειρία και να παίζει όργανα.

Πως λειτουργεί: Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή ενός μουσικού που θα παίζει μουσική και 
θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός τραγουδιού:  Είναι πιο ωφέλιμο να εργαστείτε σε ομάδες 
και να επιτρέψετε σε κάθε συμμετέχοντα να συνεισφέρει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνθεση 
τραγουδιών ως εργαλείο σε πολλά θέματα που σχετίζονται με την αλληλεγγύη. 

Δομή 
Καταιγισμός ιδεών - μια ομάδα συγκεντρώνει ιδέες για το θέμα ενός τραγουδιού
Συγγραφή στίχων 
Μουσικός αυτοσχεδιασμός
Συγγραφή μελωδίας ή χρήση της υπάρχουσας μελωδίας
Δημιουργία βίντεο
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και εκτέλεση

Υλικά και εργαλεία:   τουλάχιστον ένα μουσικό όργανο, φωτογραφική μηχανή ή τηλέφωνο, φορητός 
υπολογιστής για την επεξεργασία του ήχου και του βίντεο

Επιλογές: Μουσικό βίντεο που δημιουργήθηκε από συμμετέχοντες σε ανταλλαγή νέων "Critical Workers 
Τραγούδι: Μαζί, είμαστε δυνατοί

Μαζί είμαστε δυνατοί - Τραγούδι των Critical Workers 2021



7.Σχεδιασμός επιτραπέζιου παιχνιδιού 'Critical Workers' 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:
Ίδρυμα VAMOS! και τους συμμετέχοντες σε μια ανταλλαγή νέων 'Critical Workers'.
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Σκοπός: Η συμμετοχή των μελών της ομάδας στο πρόγραμμα "Critical Workers", που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Critical Workers":
να δημιουργήσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που δείχνει την κατανόηση του 
επιλεγμένου θέματος 
να εμπλακούν οι συμμετέχοντες σε μια δημιουργική διαδικασία που υποστηρίζει τη 
μάθηση
 να ενδυναμώσει τους νέους με ικανότητες και πρακτικά εργαλεία για την πρόληψη 
φαινομένων mobbing στο επαγγελματικό τους περιβάλλον
να γίνει καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις στρατηγικές χειρισμού καταχρηστικών 
συμπεριφορών
να συζητήσουν την προσωπική εμπειρία του εκφοβισμού
μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα θέματα που συνδέονται με την αλληλεγγύη, όπως η 
κοινωνική ανισότητα και οι διακρίσεις

Συμμετέχοντες:
Πέντε συμμετέχοντες της ανταλλαγής νέων "Critical Workers" δημιούργησαν το 
παιχνίδι. 
Για τη δραστηριότητα σχεδιασμού επιτραπέζιου παιχνιδιού, συνιστούμε το μέγεθος μιας 
ομάδας που επιτρέπει την πρακτική εργασία, περίπου 2-6 άτομα.

Πως λειτουργεί: Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει ο καθένας:

Μια ομάδα δημιουργεί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για ένα συγκεκριμένο θέμα.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν έναν υπάρχοντα μηχανισμό παιχνιδιού ή να 
δημιουργήσουν τον δικό τους. Προτείνουμε να επιλέξετε έναν δημοφιλή μηχανισμό 
επιτραπέζιου παιχνιδιού και να επικεντρωθείτε στην πλοκή και τον σχεδιασμό του 
παιχνιδιού.
Είναι καλύτερο αν η συνεδρία επιτρέπει τη δημιουργία ενός παιχνιδιού και στη συνέχεια 
να παίξουμε μαζί.

Υλικά και εργαλεία: Το παιχνίδι μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του παιχνιδιού: 
χαρτιά, χαρτόνι, ψαλίδι, στυλό, ζάρια. Επιπλέον, μια οδηγία ενός επιτραπέζιου 
παιχνιδιού για να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα.

Επιλογές:

7.Σχεδιασμός επιτραπέζιου παιχνιδιού 'Critical Workers' 



Από την αρχή της Ένωσής μας, η Αλληλεγγύη ήταν το κέντρο της αποστολής μας, ακόμη και 
αν δεν το γνωρίζαμε. Ωστόσο, η έννοια αυτή είναι τόσο συνδεδεμένη με πολλές άλλες που είναι 
δύσκολο να πιαστεί. Ως εκ τούτου, κάναμε έναν κοινό καταιγισμό ιδεών στο σύλλογο στην αρχή 
της Συμμαχίας Ζωντανής Αλληλεγγύης για να αναπτύξουμε προσωπικές εντυπώσεις και 
απόψεις σχετικά με τη σύνδεση των δράσεών μας με την αξία της Αλληλεγγύης. 

Τα τρία βασικά σημεία που προέκυψαν είναι τα εξής
Αλληλεγγύη για την υποστήριξη της εναλλακτικής μάθησης: ως Ένωση, οργανώνουμε έργα 
βασισμένα στη μη τυπική εκπαίδευση βιωματική και ολιστική μάθηση. Πιστεύουμε ότι η 
εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη ζωή και την κοινωνία μας και επομένως ότι ο καθένας από 
εμάς αξίζει να ζει μαθησιακές εμπειρίες που συνάδουν με το μαθησιακό του στυλ. Δυστυχώς, 
στην Ιταλία και όχι μόνο, οι περισσότερες ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στους νέους 
είναι τυπικές και τυποποιημένες και δεν ανταποκρίνονται στην ευαισθησία πολλών νέων. 

Αλληλεγγύη για να συμπεριληφθούν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες: από το 2008, η Joint 
προσπαθεί να συμπεριλάβει νέους σε εμπειρίες διεθνούς κινητικότητας που δεν θα 
συμμετείχαν ανεξάρτητα. Τα τελευταία τρία χρόνια, αναπτύξαμε το δίκτυο Mi-Way. Το δίκτυο 
περιλαμβάνει τοπικά κέντρα νεολαίας, καταφύγια, ενώσεις νέων και τοπικές αρχές στη 
μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός της συνεχούς συμμετοχής 
νέων με σοβαρά μειωμένες ευκαιρίες σε εμπειρίες διεθνούς κινητικότητας. 

ASSOCIAZIONE JOINT
AND SOLIDARITY 

Αλληλεγγύη για την προώθηση του εθελοντισμού: σχεδόν όλο το προσωπικό του Joint είχε 
προηγούμενη εμπειρία ως εθελοντής EVS ή ESC, παράλληλα με τις τοπικές εμπειρίες 
εθελοντισμού. Αυτό διαμόρφωσε τον οργανισμό και τις προτεραιότητές του: σήμερα, η 
πρωταρχική μας εστίαση είναι η παροχή ευκαιριών εθελοντισμού υψηλής ποιότητας στην 
Ιταλία και παγκοσμίως, όχι μόνο ως ένας από τους πολλούς ενεργούς οργανισμούς της ESC 
αλλά και ως ιταλικό μέλος του ICYE, ενός παγκόσμιου δικτύου για τον διεθνή εθελοντισμό. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε ένα δίκτυο οργανισμών που προωθεί την αναγνώριση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά την εμπειρία του εθελοντισμού, τόσο σε τοπικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο (πιστοποιητικό GloRe).
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PARTICIPATION

1. ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΕΪΑ 

Μερικές φορές η αλληλεγγύη προέρχεται από την ευαισθητοποίηση σε διαφορετικές απόψεις. 
Ως εκ τούτου, είναι πάντα απαραίτητο να δημιουργείται διάλογος και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ 
των νέων και των φορέων χάραξης πολιτικής. 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:
Associazione Joint, Momentum World, Biderbost, Boscan & Rochin, Regionalne Centrum 



Wolontariatu w Kielcach

Σκοπός: 
Time for Tea ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων και τις δημοκρατικές πρακτικές. 
Προκαλεί τους νέους να ασχοληθούν με τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων για ένα 
ζήτημα ζωτικής σημασίας για τους ίδιους. Επιπλέον, το έργο προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό και 
την αλληλεγγύη προς την τοπική κοινότητα.

Συμμετέχοντες:  
Ομάδες παιδιών ή νέων, υποστηριζόμενες από εκπαιδευτικούς, λειτουργούς νεολαίας ή άλλους. 
Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα δεν προσδιορίζεται.

Πως λειτουργεί:  Time for Tea πραγματοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά στάδια: 
συγκρότηση της ομάδας και συζήτηση ενός σχετικού θέματος. Επιλέξτε αυτό που θεωρούν ότι 
είναι το πιο σημαντικό. Αποφασίζουν τι θέλουν να πουν γι' αυτό και ποιον θέλουν να ακούσουν,
αγοράζουν ένα πακέτο Τσάι και σχεδιάζουν μια πρωτότυπη και δημιουργική συσκευασία και 
μηχανισμό παράδοσης, για να ενσωματώσουν το μήνυμα,
να παραδώσουν το μήνυμα στον επιλεγμένο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων / ηγέτη (όπου αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει μια συνάντηση),
να προωθήσουν την ιστορία του έργου χρησιμοποιώντας βίντεο, φωτογραφίες ή άλλα 
προσβάσιμα μέσα.

Υλικά και εργαλεία:   

Τσάι, υλικό για τη δημιουργία της συσκευασίας, μήνυμα, βιντεοκάμερα

Περισσότερα για: https://www.time4tea.info/?fbclid=IwAR1nfqJuHC-HMdfOViwuMAzL9-
JMztCoadF5haJ0-1eR-_hAemEWcFPjE_Mw

https://www.momentumworld.org/time-for-tea/ 

1. ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΕΪΑ 



2. Σύνδεσμος μαζί μου 

Το θέατρο ήταν πάντα ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία δεσμών στην κοινότητα. Η βίωση 
των ίδιων συναισθημάτων μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα της συντροφικότητας και του 
ανήκειν. Ενισχυμένοι από τη συζήτηση για την αλληλεγγύη, οι συμμετέχοντες μπορούν να 
συνδεθούν με την κοινότητα και να μοιραστούν τις απόψεις τους. 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:
Associazione Joint, Residui Teatro, Spazio Luce.

Σκοπός: Η διοργάνωση και η υλοποίηση του έργου είναι η πρώτη φορά που θα 
πραγματοποιηθεί: 
Το Link with Me θέλει να φέρει τους ανθρώπους κοντά μέσω διαφορετικών θεατρικών και 
δημιουργικών δυναμικών. Τους επιτρέπει να έχουν ένα ασφαλές μέρος για να μοιραστούν 
εμπειρίες και συναισθήματα αφού τα μετατρέψουν σε ένα θεατρικό έργο παράστασης. 
Η χρήση της θεατρικής γλώσσας ως τρόπος έκφρασης επιτρέπει στους νέους:
- να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, κατανόηση, σεβασμό και αποδοχή,
- να ανακαλύψουν άλλους πολιτισμούς και ζητήματα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι από 
διαφορετικές χώρες,
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- να δώσουν μια δημιουργική λύση σε προβλήματα,
- να δημιουργήσουν έναν δεσμό μεταξύ των συμμετεχόντων και της κοινότητας, προωθώντας 
την αλληλεγγύη, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα στην καθημερινή τους ζωή.

Συμμετέχοντες:  
Νέοι που μοιράζονται το ενδιαφέρον για τις τέχνες, τις παραστατικές τέχνες, τη δημιουργικότητα 
και την πολιτιστική εμβάθυνση. 

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα που αφορούν 
την ανάπτυξη και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους:  
Link with Me επικεντρώνεται στο θέμα της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Το εργαστήριο χωρίστηκε σε 
τέσσερα μπλοκ: πρώτον, η κατανόηση του κειμένου και το μοίρασμα, δεύτερον, η εισαγωγή 
μουσικής, σωματικής έκφρασης και υλικού, τρίτον, η διαδικασία δημιουργίας και η συνένωση 
όλων των ομάδων και τέλος τέταρτον, η παράσταση. 

Κάθε συμμετέχων φέρνει ένα κείμενο που σχετίζεται με την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και η κοινότητα 
μιλάει για το τι σημαίνει αλληλεγγύη γι' αυτούς στην καθημερινή τους ζωή. 
Οι συμμετέχοντες και η κοινότητα συγκεντρώνονται μαζί για να εκφράσουν το υλικό τους. Στη 
συνέχεια, σε ομάδες, το αναλύουν και μοιράζονται τις απόψεις τους.
Στη συνέχεια, με καθοδήγηση, χρησιμοποιούν τη μουσική και το σώμα τους για να το 
εκφράσουν.
Κάθε ομάδα δημιουργεί ένα έργο τέχνης.
Στο τέλος, συνδυάζουμε όλες τις δημιουργίες, οι οποίες αποτελούν την τελική παράσταση.

Υλικά και εργαλεία: Η εργασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια των παιδιών, των παιδιών, των 
εκπαιδευτικών και του προσωπικού:   
Ομιλητής, μουσική, όργανα (αν κάποιος παίζει όργανο), μπογιά, χαρτί, χρώματα, υφάσματα, 
φώτα, φακοί. 
Κάθε συμμετέχων και άτομο από την κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει ό,τι θέλει στην 
παράσταση - όσο πιο φυσικό, αυθεντικό και άμεσο, τόσο το καλύτερο. Το λιγότερο είναι 
περισσότερο!

Περισσότερες πληροφορίες: TTT 2017 - Residui Teatro, (20+) Spazio Luce | Facebook

2. Σύνδεσμος μαζί μου 



Η φιγούρα του Μέντορα στη ζωή των εθελοντών από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος 
Αλληλεγγύης είναι ένας τρόπος να προσφέρετε εθελοντικά τον εαυτό σας για να τους βοηθήσετε και να 
είστε δίπλα τους.

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:
Associazione Joint

Σκοπός: Ο στόχος είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της οργάνωσης και των μελών 
της κοινότητας:
Να βοηθήσει τους εθελοντές των σχεδίων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης να προσαρμοστούν 
στη νέα πόλη και κουλτούρα. 
Να είναι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, ενώ βρίσκονται έξω από τη ζώνη άνεσής τους και ζουν 
καθημερινά νέες εμπειρίες. 
Να δημιουργηθεί ένας δεσμός από ένα ντόπιο άτομο της πόλης με έναν συμμετέχοντα από άλλη χώρα. 
Να αποκτήσουν μια ανταλλαγή γλωσσών. 
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3. Ο μέντοράς μου 

Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές, ακουστικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες και να 
καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, την υπευθυνότητα και τον συμβιβασμό με τους συμμετέχοντες και το 
προσωπικό της Associazione Joint. 

Συμμετέχοντες:
Μεταξύ 18 και 30 ετών. 

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα:
Όταν οι εθελοντές φτάνουν από όλη την Ευρώπη, είναι όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και ενθουσιώδεις- 
ωστόσο, υπάρχουν πολλά που πρέπει να αφομοιώσουν, συναισθηματικά, γλωσσικά, πολιτισμικά και σε 
επίπεδο σχέσεων.
Κάθε μέντορας έχει το πολύ 2 ή 3 συμμετέχοντες, ανάλογα με τους εθελοντές που φτάνουν. 
Πραγματοποιούν τρία κομμάτια κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που διοργανώνονται από την 
Associazione Joint: Κατά την άφιξη, ενδιάμεση εκπαίδευση και τελική αξιολόγηση. Οι μέντορες 
συμμετέχουν στη δυναμική της ομάδας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων. 
Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κάθε μέντορας πρέπει να συναντάται τουλάχιστον μία ή δύο 
φορές το μήνα με τον εθελοντή του για να τον ρωτήσει για το πώς αισθάνεται και να του δείξει την πόλη 
και όποια δραστηριότητα θέλουν να κάνουν μαζί. Κάθε Μέντορας είναι ελεύθερος να αναπτύξει τη δική 
του προσέγγιση για τη δημιουργία δεσμού με τον εθελοντή του. Είναι ζωτικής σημασίας να διαπιστωθεί 
ότι ο Μέντορας δεν είναι ένας γονέας ή ένα άτομο που θα έχει πάντα μια λύση στα προβλήματα των 
εθελοντών- αυτή η φιγούρα είναι καθοδήγηση κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας.  

Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο Μέντορα όπου αναπτύσσουμε και ενισχύουμε αυτή τη 
φιγούρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, δουλεύουμε πάνω σε:  
-Τι είναι ο Μέντορας και τι δεν είναι ο Μέντορας; 
Η δυναμική της ομάδας για να γνωριστούμε μεταξύ μας, διότι παρόλο που αυτή η εκπαίδευση είναι για 
την κατανόηση ενός μέντορα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή ενέργεια και ατμόσφαιρα. Όλη η καλή 
ενέργεια μεταδίδεται στους εθελοντές- επομένως, η δημιουργία μιας ομάδας είναι απαραίτητη. 
- Δραστηριότητες ενεργητικής και ενσυναισθητικής ακρόασης σε ομάδες με την πρακτική εφαρμογή 
διαφόρων σεναρίων περίπτωσης κατά τη συνάντηση με τους εθελοντές. Για παράδειγμα, η συμβίωση 
με έξι άτομα μπορεί να είναι μια πρόκληση, οπότε εκθέτουμε τη σύγκρουση και δίνουμε μια λύση μέσω 
αυτής της δραστηριότητας. 
- Εξήγηση στους μέντορες τι είναι η Associazione Joint για να τους κάνουμε να νιώσουν μέρος της 
ομάδας. Απαραίτητο είναι να έχουμε μια καλή αφετηρία και το μέλλον, να εξηγήσουμε τα σχέδια του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και να συζητήσουμε την κατανόηση των αναγκών των εθελοντών.

Υλικά και εργαλεία: Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους:
Ένα επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Joint για να επικοινωνούν οι μέντορες με τους εθελοντές και το 
Whatsapp τους για να μένουν σε επαφή. Όλα όσα θα χρειαστούν οι Μέντορες κατά τη συνάντησή τους 
με τον εθελοντή τους. 



4. RECUP

"Τα τρόφιμα που χάνουν οικονομική αξία αποκτούν κοινωνική αξία", Associazione Recup. ("Il 
cibo che perde valore economico acquista valore sociale", Associazione Recup).

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:
Associazione Recup, Associazione Joint. 

Στόχος
Η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Να χρησιμοποιηθούν τα τρόφιμα που πετιούνται, να χωριστούν σε βρώσιμα και μη βρώσιμα 
και στη συνέχεια να διανεμηθούν σε όποιον τα χρειάζεται. 
Να δημιουργηθεί ένας δεσμός με την κοινότητα καθώς και διαπολιτισμικές και διαγενεακές 
ανταλλαγές. 
Να αναπτύξουμε κοινωνικές δεξιότητες και να δημιουργήσουμε φιλίες με παρόμοιους σκοπούς. 
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4. RECUP

Συμμετέχοντες  
Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι θέλουν να βοηθήσουν.

Πώς λειτουργεί  
Σε διάφορες λαϊκές αγορές του Μιλάνου, η Associazione Recup έχει άλλα περίπτερα όπου 
τοποθετεί τα τρόφιμα που μαζεύει. Στη συνέχεια, όποιος το χρειάζεται, μπορεί να το πάρει 
δωρεάν. Συνήθως, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εθελοντών σε κάθε αγορά. Οι μισοί από αυτούς 
μένουν δίπλα στο περίπτερο, ενώ άλλοι πηγαίνουν γύρω-γύρω και χρειάζονται τα τρόφιμα όταν 
πρόκειται να τελειώσουν, ώστε να μην ενοχλούν τους πελάτες που αγοράζουν.
Κάθε πάγκος σας δίνει το φαγητό που θα πετάξει, και μερικές φορές, αν είστε τυχεροί, έχουν 
φαγητό που περισσεύει. Στη συνέχεια, το παίρνεις στο περίπτερο και το μοιράζεις μεταξύ των 
φαγώσιμων και των μη φαγώσιμων. Στη συνέχεια, τελικά, όποιος το χρειάζεται είναι ελεύθερος 
να το πάρει. 

Υλικά και εργαλεία   
Ένα καρότσι, απολυμαντικό χεριών, γάντια, μάσκες και ένα μαχαίρι κόβουν τρόφιμα και 
σακούλες. 

Περισσότερες πληροφορίες
Associazione RECUP - combatte lo spreco alimentare



Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να είναι ένα εργαλείο που εργάζεται με την αλληλεγγύη στην 
κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή και την οικοδόμηση κοινοτήτων. Η τέχνη της αφήγησης 
ιστοριών αποτελεί ουσιαστικό μέρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων από τη γέννηση της 
ανθρωπότητας. Ωστόσο, καθώς στις μέρες μας είμαστε εκτεθειμένοι σε έναν συνεχή 
κατακλυσμό ειδήσεων και δεδομένων, τείνουμε να ξεχνάμε πόσο σημαντικό και ουσιαστικό 
είναι να μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας εμπειρίες με άλλους. 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Sylwia Federico και Valentina Sarogni - Associazione 
Joint σε συνεργασία με τις Tandem, Arte Ego, Pangeya Ultima και Cabuwazi.

Στόχος: Να μάθουν τα βασικά για την ψηφιακή αφήγηση, να παρακολουθήσουν παραδείγματα 
σύντομων ιστοριών και να δουν πώς να πάρουν προσωπικές εμπειρίες και να τις μεταφέρουν 
σε μορφή βίντεο- να μάθουν βασικές πληροφορίες για το πώς να τραβήξουν και να 
ηχογραφήσουν, πώς να σχεδιάσουν την παραγωγή βίντεο- να εξασκηθούν στο σχεδιασμό μιας 
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ιστορίας σε μικρές ομάδες- να κατανοήσουν τις βασικές αρχές για το πώς να υλοποιήσουν ένα 
έργο ψηφιακής αφήγησης. Μπορεί να γίνει τόσο σε οικιακή όσο και σε διαδικτυακή μορφή. 

Συμμετέχοντες: Είναι μια μέθοδος προσαρμοσμένη σε διάφορες ηλικιακές ομάδες και γίνεται 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε ομάδες. 

Πως λειτουργεί: Η μέθοδος αυτή είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση της εμπειρίας των παιδιών:   Η μέθοδος αυτή αποτελείται από 
μερικά βήματα.

ΒΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ (45 λεπτά)
Μάθηση της ιστορίας και της θεωρίας πίσω από την ιδέα της αφήγησης ιστοριών 
Παρακολούθηση και ανάλυση παραδειγμάτων καλών ιστοριών 
Αναγνώριση διαφορετικών τύπων και στυλ ψηφιακών ιστοριών 
Εκμάθηση των φάσεων της παραγωγής βίντεο 

ΒΗΜΑ 2: ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ (90 λεπτά)
Ομάδες: 3-4 άτομα 
Υλικά: Αλληλεγγύη για την παρουσίαση ιστοριών: Υποδείγματα για το σχέδιο παραγωγής 
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια σύντομη γραπτή ιστορία και στη συνέχεια αναλύουν και 
προετοιμάζουν το σχέδιο παραγωγής. 

ΒΗΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 λεπτά) 
Κατανομή καθηκόντων 
Επικοινωνία στην ομάδα
Εργασία πάνω σε μια ιστορία

ΒΗΜΑ 4: Γυρίσματα βίντεο 
Συλλογή του υλικού για την ιστορία 

ΒΗΜΑ 5: Μοντάζ και μεταπαραγωγή 

ΒΗΜΑ 6: Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων σε μια τοπική εκδήλωση σε μια λέσχη 
νεολαίας/καφέ/τοπικό κινηματογράφο ή με τη μορφή διαδικτυακής εκδήλωσης. 

Σημεία καθοδήγησης για την ψηφιακή αφήγηση ιστοριών για την αλληλεγγύη - για την 
υποστήριξη του σταδίου σχεδιασμού

Σκοπός: Σκεφτείτε γιατί θέλετε να πείτε αυτή την ιστορία και σε ποιον; Ποιο είναι το κοινό σας;

Σύνδεση με την αλληλεγγύη: Γιατί πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία για την αλληλεγγύη; Πώς θα 
τονίσετε τη σύνδεση με την αλληλεγγύη; 
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Προφίλ χαρακτήρα: Ποιος θα είναι ο ήρωας/οι ήρωές σας; Τι είναι σημαντικό για το θέμα σας, 
ποια είναι τα δυνατά του σημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θέλετε να αναδειχθούν 
από το βίντεό σας; 

Κύριο ερώτημα: Σκεφτείτε τις ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε και διατυπώστε τις ερωτήσεις 
ανάλογα με το ποιος είναι ο χαρακτήρας σας.

Διάρκεια: Εξαρτάται από το πόσες ιστορίες θέλετε να παρουσιάσετε. Θα μπορούσε να είναι 3-5 
λεπτά. Εάν πρόκειται για ένα μόνο βίντεο, θα μπορούσε να είναι 10-15 λεπτά. 

Ιδέα του σκηνοθέτη: Πώς βλέπετε τη συνέντευξη; Θα είστε παρών; Θα είναι ορατός ο 
χαρακτήρας σας; Σκοπεύετε να τον κάνετε να μιλήσει ή αντ' αυτού να χρησιμοποιήσετε εικόνες; 
Ίσως κάποιες λέξεις-κλειδιά σε γραφικά;

Πού; Αν είστε σε εξωτερικό χώρο, βρείτε ένα μέρος με νόημα για το θέμα και κατάλληλο για τον 
ήχο σας. Αν μέσω ζουμ, σκεφτείτε το φόντο και τα φώτα! Κάθε τοποθεσία είναι μια σημαντική 
επιλογή!

Εξοπλισμός για τη φωτογράφηση: Ο εξοπλισμός για τη φωτογράφηση: Τι εξοπλισμό ήχου και 
βίντεο έχετε στη διάθεσή σας; Τηλέφωνο; Κάμερες; Μικρόφωνα; Ακουστικά με μικρόφωνο;

Πότε: Πόσο χρόνο χρειάζεστε; Πόσο χρόνο έχει το θέμα σας; Τι ώρα της ημέρας και κάτω από 
ποιες συνθήκες φωτισμού;
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Επεξεργασία και μεταπαραγωγή: Χρειάζεστε κάποιον ειδικό γι' αυτό; Ή μήπως θέλετε να 
μάθετε ένα βασικό πρόγραμμα στο τηλέφωνό σας; 

Ημερομηνίες δημοσίευσης: Ορίστε τις προθεσμίες σας. Πότε σκοπεύετε να γυρίσετε και πότε 
να παρουσιάσετε; 

Υλικά και εργαλεία:   

Λήψη βίντεο με το τηλέφωνο: 
https://www.youtube.com/watch?v=-rEeqUnxbdQ 
Καρέ & ανάλυση 
https://www.youtube.com/watch?v=8ygc5CMXgHE
Συνιστώμενες εφαρμογές: 
Moments - iOS - Apple 
https://www.youtube.com/watch?v=WBZJIGVCEqc
Χειροκίνητη κάμερα - Android
https://www.youtube.com/watch?v=_zQshgAG1Bc 
Επεξεργασία - Quik
https://www.youtube.com/watch?v=Jpcu46SHl7c
Συνέντευξη με τη ZOOM
Ρύθμιση ζουμ για εγγραφή συνέντευξης
https://www.youtube.com/watch?v=VgDXJdZngbY  
Βίντεο Zoom για αρχάριους: εγγραφή και επεξεργασία 
https://www.youtube.com/watch?v=T7ORBpCQPF0
Λήψη και επεξεργασία για προχωρημένο λογισμικό: 
https://www.youtube.com/watch?v=ek53TQ9U35o 
Λήψη συνέντευξης - συμβουλές: 
https://www.youtube.com/watch?v=HAjfsgwT2oU
https://www.youtube.com/watch?v=VGXON1Pj0C0
https://www.youtube.com/watch?v=mDr1j6LnSqo
Άλλοι ενδιαφέροντες ιστότοποι:
https://nofilmschool.com/
https://www.studiobinder.com/blog/types-of-camera-shots-sizes-in-film/

Επιλογές:
Πριν από το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες (ατομικά ή σε ζευγάρια) παίρνουν συνεντεύξεις από 
άτομα της τοπικής τους κοινότητας σχετικά με τις επιλεγμένες πτυχές της αλληλεγγύης. Η 
δραστηριότητα αυτή αποτελείται από διάφορες φάσεις που κατανέμονται χρονικά: έρευνα, 
συνεντεύξεις και παρουσίαση. 

ΦΑΣΗ 1: ΕΡΕΥΝΑ (2 εβδομάδες) 
Έρευνα σχετικά με την αλληλεγγύη:
Πώς αναδύεται η αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία;
Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό για να κάνουμε την αλληλεγγύη πιο παρούσα στη ζωή μας; 
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Τι μπορούμε να μάθουμε για να φέρουμε περισσότερη αλληλεγγύη στις κοινότητές μας; 
Τι αναζητούν οι άνθρωποι στην αλληλεγγύη; 
Πώς εκδηλώνει η αλληλεγγύη την ουσία της; 
Πώς αναπτύσσουμε την αλληλεγγύη; 

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ( 3 ώρες)
Ατομικές μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις με διάφορους ανθρώπους που συνδέονται με την 
αλληλεγγύη. 

ΒΉΜΑ 3: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 
Συνάντηση της ομάδας και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων: 
"Τι ανακαλύψατε σχετικά με την αλληλεγγύη;
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6. Χώρος για να μιλήσετε και να ακουστείτε 

Αλληλεγγύη σημαίνει να δίνεις χρόνο και χώρο σε άλλους ανθρώπους για να τους αφήσεις να 
μιλήσουν και να τους ακούσεις. Αλληλεγγύη σημαίνει να ανακαλύπτεις την ομορφιά της 
διαφορετικότητας, των διαφορετικών πολιτισμών και προοπτικών. 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από:
Susanna 

Σκοπός: Ο στόχος είναι η δημιουργία και η υλοποίηση ενός προγράμματος για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της βίας:
Να διαδώσουμε την αλληλεγγύη και τη γνώση για άλλους πολιτισμούς και ιδέες. 

Συμμετέχοντες:
Έφηβοι από αγροτικές κοινότητες.

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν από αγροτικές κοινότητες:
Η διαδικασία αποτελείται από τρία στάδια: 
ΒΗΜΑ 1
Επεξήγηση σχετικά με τους πολιτισμούς και τις προοπτικές, συζήτηση σχετικά με το γιατί είναι 
σημαντικό να δώσουμε σε όλους τους πολιτισμούς τις ίδιες δυνατότητες να ακουστούν και να 
μιλήσουν, προβληματισμός σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε;

ΒΗΜΑ 2
Δημιουργία μιας παρουσίασης PowerPoint με βάση ιδέες και συγκεκριμένα παραδείγματα για 
την αλληλεγγύη που βρήκαν/ανάπτυξαν τα παιδιά στις πόλεις τους.

ΒΗΜΑ 3
Το παιχνίδι της αλληλεγγύης: πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετική η ζωή μας αν...; Όντας 
από άλλες χώρες, με διαφορετικά ποσά χρημάτων, τροφής, κοινωνικής ασφάλισης και 
πρόσβασης σε θεμελιώδη δικαιώματα, πειραματίστηκαν με το λεγόμενο "δυτικό προνόμιο" και 
τη δυνατότητα να είμαστε και να κάνουμε τη διαφορά.
  
Υλικά και εργαλεία: Αλλαγή της γλώσσας και της γλώσσας:
Έρευνες, PowerPoint, Kahoot, χαρτιά, ψαλίδια, χρώματα, κόλλα, εικόνες, στυλό και μολύβια, 
ιδέες, ομιλία. 

Επιλογές/προοπτικές των συμμετεχόντων:
Τα παιδιά συμμετείχαν στη διαδικασία και την έκαναν υπέροχη! Ήταν τόσο ενθουσιασμένα που 
συμμετείχαν σε αυτό, έμαθαν και εγώ επίσης. 

INCLUSION



Η ανταλλαγή νέων #Representation Matters είχε ως στόχο να καθοδηγήσει τους νέους να 
προβληματιστούν και να συζητήσουν τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις στα 
εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. 

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Α:
Associazione NoBorders

Σκοπός: Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάδειξη 
των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Το πρόγραμμα επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια ευρύτερη κατανόηση του τι 
σημαίνει εκπροσώπηση και διαπολιτισμικός διάλογος, ιδίως σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 
Επιπλέον, επέτρεψε στους συμμετέχοντες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να 
βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αγωνιστούν για τα δικά τους. Διότι στο τέλος, μόνο οι 
δικές ΜΑΣ πράξεις έχουν σημασία. 

INCLUSION
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Συμμετέχοντες: Οι συμμετέχοντες ήταν οι εξής: Ο κ:
45 συμμετέχοντες από 18 έως 30 ετών από τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την 
Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Πώς λειτουργεί: Πώς λειτουργεί;
Για δέκα ημέρες, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν από κοινού πάνω στο θέμα της εκπροσώπησης 
των μειονοτήτων και των περιθωριοποιημένων ομάδων στα μέσα ενημέρωσης και στον τρόπο 
αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, ανέλυσαν κριτικά το ζήτημα, συζήτησαν για 
τις συνέπειες και τις λύσεις και βίωσαν δημιουργικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.
Οργανώσαμε την ανταλλαγή νέων σε τρία συνδεδεμένα μέρη: 

Τη διαδικασία οικοδόμησης ομάδων: Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, επικεντρωθήκαμε 
κυρίως σε δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδων και διαπολιτισμικής μάθησης για να 
δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο όπου όλοι θα μπορούσαν να αισθάνονται ελεύθεροι να 
μοιραστούν και να εκφραστούν. Κάναμε τις διαφορές μας δύναμη και δημιουργήσαμε ισχυρούς 
δεσμούς για να ξεκινήσουμε το άλλο μέρος του προγράμματος σε έναν σταθερό πυλώνα που 
βασίζεται στον σεβασμό και την αλληλεγγύη. 

Ορισμός της παραποίησης και των διακρίσεων: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, αρχίσαμε 
να δουλεύουμε πάνω στο θέμα του έργου. Συζητήσαμε τον κίνδυνο των στερεοτύπων και 
αναλύσαμε τις απόψεις για τις μειονότητες σε κάθε χώρα και την έννοια της "πόλωσης" και της 
ρητορικής μίσους. Αναπτύξαμε την κριτική μας σκέψη μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και 
εμβαθύναμε στις διακρίσεις. Ένα εργαστήριο για την πόλωση επέτρεψε στους συμμετέχοντες 
να μπουν στη θέση των "εχθρών" τους, να αναλύσουν ορισμένα πολωτικά και αμφιλεγόμενα 
tweets και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την άποψη των συντακτών τους. Αυτό 
αποτέλεσε την αφετηρία για την έναρξη μιας συλλογικής εργασίας σχετικά με την 
ενσυναίσθηση. Μαζί μάθαμε να ακούμε και να κατανοούμε ο ένας τον άλλον, να αμφισβητούμε 
τον εαυτό μας και τον άλλον για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα 
συναισθήματα και τις συγκινήσεις μας.

Δημιουργία βίντεο: Τα δύο πρώτα μέρη μας οδήγησαν στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Τις 
προηγούμενες ημέρες της ανταλλαγής νέων, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για τη δημιουργία 
βίντεο σχετικά με παραδείγματα παραποίησης ή διακρίσεων για τα οποία ήθελαν να μιλήσουν 
και να αντιταχθούν. Μαζί σχεδίασαν το έργο τους, δημιούργησαν ένα σενάριο, γύρισαν το 
βίντεό τους και το επεξεργάστηκαν.

Τα θέματα των βίντεο: 
- Θέματα γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων: με στόχο να δείξει την έλλειψη νομοθεσίας υπέρ του 
γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
- Μεταμόρφωση: ήταν μια ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία 
- Stop bullying: ήταν μια σύντομη αναπαράσταση των διαφόρων ειδών εκφοβισμού και των 
επιπτώσεών τους στους ανθρώπους
- Οι πράξεις έχουν σημασία: αναπαρήγαγε τις δραματικές συνέπειες που μπορούν να 
προκαλέσουν όλα τα είδη διακρίσεων
- Μασκαρεμένη κοινωνία: ασχολήθηκε με το πολωμένο θέμα του μη εμβολιασμού  

7. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 



Για να αυξήσετε τον αντίκτυπο αυτών των βίντεο, συνιστούμε να επιτρέψετε στους 
συμμετέχοντες να τα προβάλουν και να τα παρουσιάσουν δημοσίως, για παράδειγμα σε ένα 
κέντρο νεολαίας. Η διάδοση των βίντεο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με 
ευαίσθητα θέματα και στην αύξηση της αλληλεγγύης και του σεβασμού παρά τις διαφορές μας. 

Εδώ είναι ο σύνδεσμος για τα βίντεο από την ανταλλαγή νέων: https://youtube.com/play-
list?list=PLOUvc9TpJtY4Kx1qz6IcqG4Rn4vvrR7nX

Υλικά και εργαλεία
flipchart, υπολογιστής ή τηλέφωνο, λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, προβολέας, χαρτί, στυλό 

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων
Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα επέτρεψε σε 45 Ευρωπαίους νέους να γνωρίσουν νέες 
πραγματικότητες και τρόπους ζωής συγκρίνοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και τους έδωσε 
τα κλειδιά για να κατανοήσουν καλύτερα την ταυτότητά τους και να ξεπεράσουν τις 
προκαταλήψεις τους.
Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη και άλλες ήπιες δεξιότητες, όπως η 
ενσυναίσθηση, η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και οι διαπολιτισμικές 
ικανότητες. Απέκτησαν επίσης νέες ικανότητες πληροφορικής με την καταχώρηση και 
επεξεργασία βίντεο και την αύξηση της δημιουργικότητάς τους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι 
έφυγαν με ένα νέο όραμα για την κοινωνία, μια καλύτερη κοινωνία, στην οποία ο καθένας 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να σέβεται και να βοηθάει τον άλλον. 
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Το Tandem ξεκίνησε από την ιδέα μιας ομάδας νέων που πίστευαν ότι μπορούσαν να 
δημιουργήσουν μια διαφορά σε ένα κοινωνικό πρόβλημα παίρνοντας το θάρρος να εισέλθουν σε 
αυτό, να το αναλύσουν, να το κατανοήσουν και να το κάνουν αντιληπτό από το εξωτερικό. Πάνω 
από 15 χρόνια αργότερα η οργάνωση εξακολουθεί να βασίζεται στην αλληλεγγύη και το κοινό 
όνειρο των μελών της. 
Το κύριο κλειδί του Tandem είναι η αλληλεγγύη στη λήψη αποφάσεων από τους βασικούς 
συντελεστές του, οι οποίοι είναι όλοι γυναίκες. 
Έχουμε μια μη ιεραρχική προσέγγιση (συλλογική λήψη αποφάσεων), η οποία απαιτεί μεγάλη 
εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και κυρίως καλό ομαδικό πνεύμα. Με αρκετό χάος, το Tandem 
βασίζεται συνεχώς στη δέσμευση και τη διαθεσιμότητα των μελών του. Ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσεων και κατά τη διάρκεια των πανδημιών, συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντική είναι η 
αλληλεγγύη και η υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας, μας κράτησε όλο αυτό το διάστημα 
παρακινημένους και ενδυνάμωσε την ιδιοκτησία της κοινής αποστολής. 

Το κύριο μέλημα του Tandem είναι η αλληλεγγύη προς τα αποκλεισμένα παιδιά και τους νέους 
που ζουν σε κλειστά ιδρύματα. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο κέντρο δραστηριοτήτων μας μέσα σε ένα ίδρυμα για παιδιά και 
νέους με αναπηρία. Το κύριο κίνητρό μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των παιδιών 
και των νέων και να χτίσουμε μαζί τους μια γέφυρα με τον έξω κόσμο. Οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο κέντρο δραστηριοτήτων μας έχουν μεγάλο εύρος από μαγειρική, 
απογεύματα με ταινίες, χειροτεχνίες, μουσικές συνεδρίες, εκδρομές, εξορμήσεις, βασική 

TANDEM ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
διέγερση και προσπαθούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις διάφορες 
ανάγκες των ενοίκων του ιδρύματος. Επίσης, παρέχουμε εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλα τα 
μαθήματα. Μέσα από όλες τις δραστηριότητές μας, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την 
αυτοεκτίμησή τους αλλά και τη στάση αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών. Κύριος στόχος μας είναι 
να τους δώσουμε φωνή και να ακουστούν στην κοινωνία. Το όραμα του Tandem είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας απέναντι στην αναπηρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά 
τη διάρκεια των πανδημιών ήταν ακόμη πιο δύσκολο να παρέχουμε συναισθηματική και 
ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά και τους νέους. Μόνο μέσω της αλληλεγγύης των μελών της 
ομάδας, των διεθνών και τοπικών εθελοντών κατέστη δυνατό να συνεχιστούν οι δράσεις και να 
υποστηριχθούν τα παιδιά και οι νέοι όσο το δυνατόν περισσότερο.

Έτσι, μια άλλη βασική δράση του Tandem είναι η αλληλεγγύη προς τους νέους και η υποστήριξη 
της μαθησιακής τους πορείας στον εθελοντισμό. Φιλοξενούμε διεθνείς εθελοντές μέσω του 
προγράμματος ESC και ακολουθούμε μια πολύ αυστηρή στρατηγική καθοδήγησης που τους 
παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και το χώρο για 
συμμετοχή και ιδιοκτησία στην υλοποίηση των προσωπικών τους ιδεών. Το μεγαλύτερο μέρος 
του έργου μας είναι η σχέση μεταξύ των παιδιών και των νέων, των διεθνών εθελοντών και των 
τοπικών εθελοντών. Μέσω του ευαίσθητου περιβαλλοντικού περιβάλλοντος και της άμεσης 
επαφής με τα μέλη του tandem, δημιουργούμε έναν μεγάλο δεσμό και κατανόηση μεταξύ όλων, 
που προκαλεί αφενός συναισθηματική εμπλοκή και αφετέρου το μοναδικό πνεύμα 
συντροφικότητας.
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1. Ενσωμάτωση πολυαισθητηριακών 

Οι πολυαισθητηριακές ιστορίες ενσωματώνουν κάθε ακροατή και δημιουργούν μια σύνδεση 
μεταξύ του αναγνώστη, του υποστηρικτή και όσων βιώνουν την ιστορία.

Δημιουργία και εφαρμογή
Tandem

COMMUNITY
BUILDINGINCLUSION



Στόχος
Οι αισθητηριακές ιστορίες ενσωματώνουν όλες τις εμπειρίες και τους μαθητές. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος μάθησης ή απλά για να απολαύσετε και να χαλαρώσετε. Οι 
αισθητηριακές ιστορίες έχουν πρόσβαση σε όλους μέσω διαφορετικών διαύλων και μπορούν να 
κάνουν με οποιαδήποτε ομάδα-στόχο ανεξάρτητα από αναπηρία και εθνικότητα. 

Συμμετέχοντες
 Όλοι.

Πώς λειτουργεί
Υπάρχουν έτοιμες ιστορίες που κατευθύνουν τη διδασκαλία για το πώς η ιστορία αφηγείται και 
διεγείρεται από τις αισθήσεις. Ωστόσο, σχεδόν κάθε ιστορία μπορεί να γίνει μια 
πολυαισθητηριακή ιστορία όταν ο/η εμπνευστής/τρια εξετάζει διαφορετικά στοιχεία της ιστορίας 
και αποφασίζει πώς μπορούν να διεγερθούν οι αισθήσεις. Η αφήγηση μπορεί να είναι μια 
κοινωνική ιστορία, ένα παραμύθι ή μια ιστορία για όνειρα. Η ιστορία χωρίζεται σε τμήματα (ένα 
τμήμα είναι συνήθως μία ή δύο προτάσεις). Κάθε ενότητα συνοδεύεται από μια ενέργεια που 
διεγείρει τις αισθήσεις ανάλογα με το περιεχόμενο (π.χ. άνεμος- φυσάει στο πρόσωπο, 
θάλασσα- πέφτει νερό στο δέρμα, πετάει- αγγίζει με τα φτερά). Οι ακροατές μπορούν να 
ξαπλώσουν ή να καθίσουν σε αρκετή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Οι υποστηρικτές μπορεί 
να είναι υπεύθυνοι για έναν ή δύο ακροατές. Οι υποστηρικτές είτε έχουν λάβει οδηγίες εκ των 
προτέρων, είτε ο αναγνώστης δείχνει την ενέργεια (τυμπανισμός στο πάτωμα) ενώ διαβάζει την 
αντίστοιχη ενότητα ("κεραυνός....") και οι υποστηρικτές ακολουθούν, πάντα σε διάλογο με τον 
ακροατή.

Υλικά και εργαλεία
Οι εμπνευστές μπορούν να είναι δημιουργικοί ως προς τα υλικά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να λάβουν υπόψη τους το υπόβαθρο της ομάδας-στόχου. 

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων
Είναι ωραίο να επιλέγονται τα υλικά για να διεγείρουν όλες τις αισθήσεις, την αφή, την όσφρηση, 
τη γεύση και τα οπτικά ερεθίσματα. Στη συνέχεια, ανάλογα με την ομάδα-στόχο, οι ομάδες 
(υποστηρικτής και κοινό) μπορούν να αλλάξουν ρόλους.

1. Ενσωμάτωση πολυαισθητηριακών 



2. Μιλώντας για κουτιά ένταξης

Δημιουργία και εφαρμογή
Tandem

Στόχος
Τα Speaking Boxes μπορούν να αποτελέσουν έναν εύκολο και φορητό τρόπο για να 
περάσετε ένα μήνυμα στο πλήθος και να τονώσετε την ενσυναίσθηση, την 
ευαισθητοποίηση και την κατανόηση. Επιπλέον, η μέθοδος δημιουργεί 
ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό 
πρόβλημα.

Συμμετέχοντες
 Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, ομάδες που υποφέρουν από αποκλεισμό, νέοι 
και εθελοντές που θέλουν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό

Πώς λειτουργεί
Τα κουτιά ομιλίας ενσωματώνουν μέρη ενός σημείου πληροφόρησης, ενός flash mob 
και μιας εκστρατείας. Οι διοργανωτές τοποθετούν εικόνες και κείμενο γύρω από ένα 
κουτί σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν να μεταδώσουν. Τα κουτιά μπορεί να 
χρησιμοποιούνται ξεχωριστά ή να διηγούνται συνεχώς μια ιστορία από κουτί σε κουτί 
(π.χ. μια ιστορία για ένα πουλί που χάνει τους προγόνους του και τον χώρο για να 
ζήσει), ακολουθούμενη από εικόνες και εικονογραφήσεις. Τα κουτιά πρέπει να είναι 
αρκετά ώστε να στοιβάζονται σαν πύργος. Η γκαλερί με τα κουτιά είναι καλύτερο να 
τοποθετηθεί σε δημόσιο χώρο με πολλούς επισκέπτες (π.χ. εμπορικό δρόμο). Είναι 
ωραίο να υπάρχει ένας ξεχωριστός πύργος με στυλό για να γράφουν οι επισκέπτες τις 
σκέψεις τους για το συγκεκριμένο θέμα. 

Υλικά και εργαλεία
Κουτιά, εικόνες, στυλό.

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων 
Τελικά, πρέπει να ζητηθεί άδεια από το δήμο για την τοποθέτηση του πύργου σε 
δημόσιο χώρο. Και πάλι, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή η χρήση σχετικών διεθνών 
εορταστικών ημερών για να γίνει πράξη αυτή η δράση. 

INCLUSION PARTICIPATION
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3.  Συμμετοχή "εύχομαι 

Αυτή η μορφή ψηφιακής και πραγματικής γκαλερί υπογραμμίζει τις ομοιότητές μας παρά τις 
διαφορές μας. Δείχνει ότι τα παιδιά είναι παιδιά και οι νέοι είναι νέοι, ότι κάποιοι από αυτούς 
έχουν απλές επιθυμίες όπως "να έχουν έναν φίλο", λόγω συγκεκριμένων συνθηκών διαβίωσης.
Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Tandem
Στόχος: Να δώσει φωνή στους νέους και να δείξει πόσο όμοιοι είμαστε όλοι στις ανάγκες και τις 
επιθυμίες μας, ανεξάρτητα από την αναπηρία, το φύλο και την εθνικότητα. 
Συμμετέχοντες: Υπέροχο να γίνει σε κέντρο νεολαίας, νηπιαγωγείο, σχολείο ή οποιοδήποτε 
ίδρυμα.
Πως λειτουργεί: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και 
μεγαλύτερα παιδιά της πόλης:  Οι νέοι υποβάλλονται σε βασικές ερωτήσεις, όπως: "τι σου 
αρέσει περισσότερο;" ή "τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις". Στη συνέχεια, τους 
φωτογραφίζετε κρατώντας μια πινακίδα με την απάντησή τους. Η πινακίδα πρέπει να είναι 
γραμμένη από τους ίδιους. Η φωτογραφία θα πρέπει να τραβηχτεί καλύτερα μπροστά από 
έναν λευκό τοίχο για να είναι ξεκάθαρη η εστίαση στο μήνυμα.
Υλικά και εργαλεία: Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι έτοιμη: Λευκό χαρτί, μαρκαδόροι, 
φωτογραφική μηχανή.
Επιλογές/προοπτικές των συμμετεχόντων:  Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι τις 
ερωτήσεις ή η ερώτηση μπορεί να είναι σχετική με μια πραγματική κατάσταση (π.χ. " Τι θα 
αλλάζατε αν μπορούσατε να κυβερνήσετε τον κόσμο;" Ή "Τι θα λέγατε στον κόσμο αν όλοι 
μπορούσαν να σας ακούσουν;")

PARTICIPATION



4. ΑΚΟΥΣΤΕΣ ΦΩΝΕΣ 

Οι "Ακούσιες Φωνές" είναι ένα σχέδιο που παρουσιάζει διαφορετικές απόψεις για την 
αλληλεγγύη σε περιόδους πανδημίας. Η κρίση Covid-19 έχει επηρεάσει όλους μας με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η λέξη "Αλληλεγγύη" έγινε τόσο 
δημοφιλής όσο ποτέ άλλοτε. Όλοι μας είδαμε πολλές αυθόρμητες δράσεις αλληλεγγύης σε 
πολλά επίπεδα: παραδόσεις τροφίμων για τις πιο ευάλωτες ομάδες, τραγούδια μαζί στα 
μπαλκόνια, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και ομάδες υποστήριξης, μικρές πράξεις 
καλοσύνης, ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση χρημάτων και 
πολλές άλλες. Αλλά, από την άλλη πλευρά, πολλά άτομα και ομάδες αισθάνθηκαν ξεχασμένα 
και αόρατα στον υπόλοιπο κόσμο. Το "Unheard Voices" είχε ως στόχο να δώσει φωνή στους 
ανθρώπους που ξεχάστηκαν ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να μάθει 
για τις διαφορετικές προοπτικές αλληλεγγύης ή έλλειψης αυτής. Φτιάξαμε διάφορα βίντεο που 
παρουσιάζουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι "ανήκουστες φωνές" μπορούν να ακουστούν 
σε διάφορες μορφές. 
.  

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε από: Ronja Buggel (Tandem) Sylwia Federico (Associazione 
Joint) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Arte Ego, το Pangeya Ultima και το Cabuwazi. 
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Στόχος: Με το πρόγραμμα "Ακούσιες Φωνές", επιθυμούμε να δώσουμε χώρο στους 
ανθρώπους να αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να μοιραστούν τις απόψεις τους, ώστε να 
αποκτήσουν μια πιο ολιστική άποψη για το θέμα της αλληλεγγύης και να μάθουν πώς να 
καλλιεργούν καθημερινά την αλληλεγγύη.

Συμμετέχοντες: Οι συμμετέχοντες είναι οι εξής: 1: Νέοι 18 - 35 ετών

Πως λειτουργεί: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα που αφορά 
την αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Μοιραστείτε στην ομάδα σας άτομα στα οποία θα θέλατε να δώσετε φωνή. Ποιες είναι οι 
μειονοτικές ομάδες στην κοινότητά σας; Ποιοι είναι οι αόρατοι άνθρωποι στην κοινωνία σας 
που θα θέλατε να δημιουργήσετε χώρο για να μοιραστούν τις ιστορίες τους; 

Επιλέξτε το κατάλληλο άτομο/ατομα και κανονίστε τη συνάντηση.  

Παράδειγμα: 
Ο Χρήστος Τσιούρης συμμετείχε σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο για τους συμμετέχοντες της 
Συμμαχίας Ζωντανής Αλληλεγγύης για να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας σχετικά με την ένταξη 
από την οπτική γωνία ενός αυτοσυνηγόρου. Ο Χρήστος είναι 29 ετών και εργάζεται ως 
δάσκαλος για την ένταξη πολιτών με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Η οπτική του ως τυφλός 
πολίτης, αθλητής, εργαζόμενος και φιλόσοφος είναι ότι ο δρόμος για την πραγματική ένταξη 
είναι "εμπειρίες στις οποίες τα άτομα με αναπηρία αλληλεπιδρούν και μοιράζονται". Ο Χρήστος 
είναι αθλητής που αγωνιζόταν διεθνώς για την Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό, έχει 
αποστασιοποιηθεί από τον ανταγωνισμό στον αθλητισμό και μοιράστηκε μαζί μας: "Ένας 
επιτυχημένος αθλητής και ένας επιτυχημένος παρααθλητής δεν γνωρίζονται μεταξύ τους... και 
η ίδια η λέξη είναι λάθος. Γιατί παρααθλητής; " 
Σύμφωνα με τον Χρήστο, οι υψηλές επιδόσεις στον αθλητισμό λαμβάνουν μέρος όχι μόνο σε 
διαφορετικούς χώρους, αλλά υπάρχει γενικότερη έλλειψη κοινών χώρων συνάντησης. 
"Χρειαζόμαστε αλληλεπίδραση στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή για να αναπτυχθούν αξίες 
αλληλοσεβασμού. "

3. Εργαστείτε με την ομάδα σας - για να αναπτύξετε το σχέδιο για την αφήγηση της ιστορίας. 

a. Ποια είναι η δική σας "μη ακουστή φωνή"; 

Γιατί πιστεύετε ότι η ιστορία τους είναι σημαντική; 
Τι θα θέλατε να ανακαλύψετε με αυτή την ιστορία;
Σε ποιον θέλετε να πείτε αυτή την ιστορία; 

b.  Πώς θέλετε να κάνετε τη φωνή να ακουστεί; 

Θα είναι μια ιστορία; Μια συνέντευξη; Θα είναι μια μαρτυρία; 
Θα μιλήσει αυτό το άτομο για τον εαυτό του; Ή θα μιλήσετε για την ιστορία του; 
Πώς θα κάνετε αυτή την ιστορία ορατή; 
Θα είναι ένα βίντεο; Podcast; Ή μήπως μια έκθεση φωτογραφίας; Ίσως μια τοπική εκδήλωση 

4. ΑΚΟΥΣΤΕΣ ΦΩΝΕΣ 



στην οποία οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες τους; 

Παραδείγματα: 

Ψηφιακή ιστορία: Φτιάξτε ένα βίντεο για αυτό το άτομο και προωθήστε το στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Ζωντανή βιβλιοθήκη: Οργανώστε μια εκδήλωση όπου τα άτομα αυτά μπορούν να δώσουν 
συνεντεύξεις και να μοιραστούν τις ιστορίες τους με την τοπική κοινότητα. 

Θέατρο: Οργανώστε ένα θέατρο για την τοπική κοινότητα για να αφηγηθείτε την ιστορία της 
μειονοτικής ομάδας στην πόλη σας 

Έκθεση τέχνης - Χρησιμοποιήστε την τέχνη για να μοιραστείτε τις ιστορίες: εκθέσεις 
φωτογραφίας, βιβλία με ποίηση, κοινές εκδηλώσεις ζωγραφικής. 

Τραγούδι: Δημιουργήστε ένα τραγούδι και προωθήστε το μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Υλικά και εργαλεία: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός τραγουδιού είναι η 
δημιουργία ενός τραγουδιού που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας νέας μουσικής:   
Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διάφορα προγράμματα με την ονομασία "Ακούσιες Φωνές" που 
είχαν ως στόχο να δώσουν χώρο σε διαφορετικούς ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων να 
μοιραστούν τις απόψεις τους. Μπορούν να μας χρησιμεύσουν ως έμπνευση για τις ταινίες με 
θέμα την αλληλεγγύη! 
https://www.youtube.com/watch?v=is0DWcynZbA 
https://www.youtube.com/watch?v=pxZDQKpVeW4 
https://www.youtube.com/watch?v=-5SCJj9ZzuM
https://www.youtube.com/watch?v=dGCo-FCYdKM
https://www.youtube.com/watch?v=tJkSfutL78Y
https://www.youtube.com/watch?v=SsF5Ugs_xIo

Επιλογές/ προοπτικές των συμμετεχόντων
Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο με οικιακούς όσο και με ψηφιακούς τρόπους. 
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Το έργο μας KA2 Erasmus+ στρατηγικής εταιρικής σχέσης "Living Solidarity Alliance" έχει 
εργαστεί πάνω σε διανοητικά αποτελέσματα (έρευνα, σειρά βίντεο και podcast και αυτός ο 
οδηγός) ένα στέρεο έδαφος για την εφαρμογή της εστίασης στην Αλληλεγγύη στην τοπική 
εργασία για τη νεολαία με νέους από διαφορετικά υπόβαθρα. 

Η "Συμμαχία Ζωντανής Αλληλεγγύης" είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα στην οποία αναζητούμε 
πάντα πιθανούς εταίρους, συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και υποστηρικτές. Έτσι, αν αισθάνεστε 
κίνητρο να συνδεθείτε και να μοιραστείτε τις ιδέες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και 
θα χαρούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο για τη συμβολή σας. 

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων δυνατοτήτων συμμετοχής και συμβολής στη 
Συμμαχία Ζωντανής Αλληλεγγύης.

living.solidarity.alliance@gmail.com
+ 49 1787276438

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ ΜΑΣ

ΟΙ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΜΑΣ
 Associazione Joint (Italien) - www.associazionejoint.org
Η Associazione Joint ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 για την προώθηση κοινωνικών 
δραστηριοτήτων για νέους μεταξύ 14 και 30 ετών. Η αποστολή της οργάνωσης είναι να 
παρέχει ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε νέους μέσω της διεθνούς κινητικότητας. Τα 
κεντρικά γραφεία της Ένωσης βρίσκονται στο Μιλάνο, όπου η Joint μπορεί να 
υπολογίζει σε 8 εργαζόμενους πλήρους και 3 μερικής απασχόλησης, καθώς και σε 
ορισμένους εθελοντές EVS, δημόσιους υπαλλήλους και ασκούμενους. Η Joint ανέπτυξε 
και διαχειρίζεται σήμερα μερικές από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες για ευκαιρίες διεθνούς 
κινητικότητας στην Ιταλία και αρχίζει να διαθέτει επίσης γνωστές ιστοσελίδες στα αγγλικά 
και σε άλλες γλώσσες.

http://www.pangeya.com.ua
Είμαστε ένας ουκρανικός μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ιδρύθηκε το 
2012) που αποτελείται από νέους, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 
εμπειρογνώμονες του τρίτου τομέα. Η κύρια αποστολή μας δηλώνει: Προώθηση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, δημιουργία ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη και 
χειραφέτηση των ανθρώπων και διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων. 
Τα προγράμματα της ΜΚΟ περιλαμβάνουν μια σειρά θεμάτων τα πιο ενεργά από τα 
οποία είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, η αυτοανάπτυξη των 
ανθρώπων και η ανάπτυξη των κοινοτήτων, τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, οι 
τέχνες και ο πολιτισμός, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η τουριστική ανάπτυξη κ.λπ.

Οι δραστηριότητες της ΜΚΟ βασίζονται συχνά στη μη τυπική εκπαίδευση και στην 
αξιοποίηση προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας. Με αυτόν τον τρόπο η οργάνωση 
επιδιώκει τη θεμελιώδη αποστολή της - τη διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
s.

Arte Ego (Polen)                                   

https://fundacjaarteego.wixsite.com                                   

Το Ίδρυμα ARTE EGO είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Βαρσοβία της Πολωνίας. Συμμετέχουμε 
με εργαζόμενους και νέους σε δραστηριότητες αυτοανάπτυξης, καθώς και σε κοινωνικές 
έρευνες και δράσεις σε διεθνή και τοπικά προγράμματα. Επικεντρωνόμαστε στην 
ενδυνάμωση και την ένταξη μέσω της τέχνης, της εργασίας στο δρόμο, των διατομεακών 
δικτύων και της αυτοκατευθυνόμενης κοινοτικής οικοδόμησης, καθώς και στην 
ενσωμάτωση ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες, κοινωνικά περιβάλλοντα και 
ηλικιακές ομάδες.

TANDEM (Athen - Griechenland)

Η ΜΚΟ Tandem είναι μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 και οι 
κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνονται στην παροχή υποστήριξης στο Κέντρο 
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (ΠΑΑΠΑΒ). Το PAAPAV είναι ένα κρατικό 
ίδρυμα, που φιλοξενεί περίπου 75 παιδιά και νέους με αναπηρία (3-30 ετών) με 
σωματικές και νοητικές αναπηρίες. Το Tandem ιδρύθηκε από εθελοντές με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την αναπηρία και την κοινωνική ένταξη και 
την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

http://www.cabuwazi.de

CABUWAZI – Grenzkultur (Berlin)

Το CABUWAZI είναι ένα νεανικό τσίρκο από το Βερολίνο που ξεκίνησε το 1994 και από 
το 2010 αποτελεί μέρος της GrenzKultur gGmbH. Με τους πέντε χώρους του σε 
κοινωνικά δύσκολες περιοχές της πόλης, το CABUWAZI προσφέρει

παιδαγωγικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες τσίρκου, ως επί το πλείστον δωρεάν, για 
παιδιά ηλικίας 4 έως 21 ετών.

Οι δραστηριότητες του CABUWAZI στο Βερολίνο βασίζονται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι, 
και ειδικότερα τα παιδιά, πρέπει να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες προκειμένου να 
δημιουργήσουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Το τσίρκο είναι μια μορφή 
τέχνης, ένας τρόπος έκφρασης που υπερβαίνει τον προφορικό λόγο. Μαζί με τη 
σωματική ανάπτυξη του σώματος που παρέχει το τσίρκο - δύναμη, ισορροπία, 
συντονισμός ... - απαιτεί μια ορισμένη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στους άλλους.
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δικτύων και της αυτοκατευθυνόμενης κοινοτικής οικοδόμησης, καθώς και στην 
ενσωμάτωση ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες, κοινωνικά περιβάλλοντα και 
ηλικιακές ομάδες.

TANDEM (Athen - Griechenland)

Η ΜΚΟ Tandem είναι μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 και οι 
κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνονται στην παροχή υποστήριξης στο Κέντρο 
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (ΠΑΑΠΑΒ). Το PAAPAV είναι ένα κρατικό 
ίδρυμα, που φιλοξενεί περίπου 75 παιδιά και νέους με αναπηρία (3-30 ετών) με 
σωματικές και νοητικές αναπηρίες. Το Tandem ιδρύθηκε από εθελοντές με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την αναπηρία και την κοινωνική ένταξη και 
την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

http://www.cabuwazi.de

CABUWAZI – Grenzkultur (Berlin)

Το CABUWAZI είναι ένα νεανικό τσίρκο από το Βερολίνο που ξεκίνησε το 1994 και από 
το 2010 αποτελεί μέρος της GrenzKultur gGmbH. Με τους πέντε χώρους του σε 
κοινωνικά δύσκολες περιοχές της πόλης, το CABUWAZI προσφέρει

παιδαγωγικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες τσίρκου, ως επί το πλείστον δωρεάν, για 
παιδιά ηλικίας 4 έως 21 ετών.

Οι δραστηριότητες του CABUWAZI στο Βερολίνο βασίζονται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι, 
και ειδικότερα τα παιδιά, πρέπει να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες προκειμένου να 
δημιουργήσουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Το τσίρκο είναι μια μορφή 
τέχνης, ένας τρόπος έκφρασης που υπερβαίνει τον προφορικό λόγο. Μαζί με τη 
σωματική ανάπτυξη του σώματος που παρέχει το τσίρκο - δύναμη, ισορροπία, 
συντονισμός ... - απαιτεί μια ορισμένη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στους άλλους.



Το έργο μας KA2 Erasmus+ στρατηγικής εταιρικής σχέσης "Living Solidarity Alliance" έχει 
εργαστεί πάνω σε διανοητικά αποτελέσματα (έρευνα, σειρά βίντεο και podcast και αυτός ο 
οδηγός) ένα στέρεο έδαφος για την εφαρμογή της εστίασης στην Αλληλεγγύη στην τοπική 
εργασία για τη νεολαία με νέους από διαφορετικά υπόβαθρα. 

Η "Συμμαχία Ζωντανής Αλληλεγγύης" είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα στην οποία αναζητούμε 
πάντα πιθανούς εταίρους, συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και υποστηρικτές. Έτσι, αν αισθάνεστε 
κίνητρο να συνδεθείτε και να μοιραστείτε τις ιδέες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και 
θα χαρούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο για τη συμβολή σας. 

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων δυνατοτήτων συμμετοχής και συμβολής στη 
Συμμαχία Ζωντανής Αλληλεγγύης.

living.solidarity.alliance@gmail.com
+ 49 1787276438

ΟΙ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΜΑΣ
 Associazione Joint (Italien) - www.associazionejoint.org
Η Associazione Joint ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 για την προώθηση κοινωνικών 
δραστηριοτήτων για νέους μεταξύ 14 και 30 ετών. Η αποστολή της οργάνωσης είναι να 
παρέχει ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε νέους μέσω της διεθνούς κινητικότητας. Τα 
κεντρικά γραφεία της Ένωσης βρίσκονται στο Μιλάνο, όπου η Joint μπορεί να 
υπολογίζει σε 8 εργαζόμενους πλήρους και 3 μερικής απασχόλησης, καθώς και σε 
ορισμένους εθελοντές EVS, δημόσιους υπαλλήλους και ασκούμενους. Η Joint ανέπτυξε 
και διαχειρίζεται σήμερα μερικές από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες για ευκαιρίες διεθνούς 
κινητικότητας στην Ιταλία και αρχίζει να διαθέτει επίσης γνωστές ιστοσελίδες στα αγγλικά 
και σε άλλες γλώσσες.

http://www.pangeya.com.ua
Είμαστε ένας ουκρανικός μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ιδρύθηκε το 
2012) που αποτελείται από νέους, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 
εμπειρογνώμονες του τρίτου τομέα. Η κύρια αποστολή μας δηλώνει: Προώθηση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, δημιουργία ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη και 
χειραφέτηση των ανθρώπων και διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων. 
Τα προγράμματα της ΜΚΟ περιλαμβάνουν μια σειρά θεμάτων τα πιο ενεργά από τα 
οποία είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, η αυτοανάπτυξη των 
ανθρώπων και η ανάπτυξη των κοινοτήτων, τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, οι 
τέχνες και ο πολιτισμός, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η προστασία του 
περιβάλλοντος και η τουριστική ανάπτυξη κ.λπ.

Οι δραστηριότητες της ΜΚΟ βασίζονται συχνά στη μη τυπική εκπαίδευση και στην 
αξιοποίηση προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας. Με αυτόν τον τρόπο η οργάνωση 
επιδιώκει τη θεμελιώδη αποστολή της - τη διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
s.

Arte Ego (Polen)                                   

https://fundacjaarteego.wixsite.com                                   

Το Ίδρυμα ARTE EGO είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Βαρσοβία της Πολωνίας. Συμμετέχουμε 
με εργαζόμενους και νέους σε δραστηριότητες αυτοανάπτυξης, καθώς και σε κοινωνικές 
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