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Αγαπητέ Αναγνώστη/ρια, 

Αυτός ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος 

συγκεντρώνει το ταξίδι και την εμπειρία του 

έργου ARTCOM, που περιλαμβάνει έξι χώρες 

από την Αφρική και την Ευρώπη (Ιταλία, 

Γαλλία, Ελλάδα, Κένυα, Μαλάουι και Ζάμπια) 

για τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων 

για τους συμβούλους νέων με σκοπό να 

υποστηρίξουν την κοινωνική ενσωμάτωση 

περιθωριοποιημένων νέων και στις δύο 

ηπείρους. 

Το ARTCOM ήταν ένα διετές πρόγραμμα, 

το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάρη στο πρόγραμμα 

Erasmus +, Βασική Δράση 2 - Ανάπτυξη 
Ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας1. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτής της Βασικής 

Δράσης και των δράσεων κινητικότητας 

αποσκοπούσε στην αύξηση του θετικού 

αντίκτυπου στην ποιοτική εξέλιξη του 

έργου για τη νεολαία, των πολιτικών για τη 

νεολαία και του συστήματος για τη νεολαία 

καθώς και στην αναγνώριση της μη τυπικής 

εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους. Αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμά 

μας στοχεύει να υποστηρίξει τη συνεργασία 
μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών 
που συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές 

πραγματικότητες των δύο ηπείρων με σκοπό 

την υποστήριξη των συμβούλων νέων στην 

καθημερινή τους εργασία με νέους που 

1 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/
key-action-2-cooperation-for-innovation-and-ex-
change-good-practices/capacity_en 

βρίσκονται σε μη προνομιακή θέση. 

Επιπλέον, ένας δεύτερος στόχος του έργου 

μας είναι η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων για τους συμβούλους νέων, 

με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου όπως 

η καλλιτεχνική θεραπεία. Χάρη σε ένα 

μακρύ ταξίδι ανταλλαγής και εμπειρίας, οι 

οργανισμοί που συμπράξαν στο πλαίσιο του 

ARTCOM έχουν συγκεντρώσει και μοιραστεί 

τις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες με 

στόχο τη βελτίωση της μάθησης, την τόνωση 

της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων 

και τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης των 

νέων από τις δύο ηπείρους, βοηθώντας τους 

να ενταχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην 

κοινωνία. 

Συνοψίζοντας τους στόχους του βασικού μας 

έργου, οι οργανισμοί – εταίροι του ARTCOM 

ήθελαν:  

• να προωθήσουν την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και τη 

συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και 

Αφρικής αναπτύσσοντας καινοτόμες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

•	 να υποστηρίξει την υψηλής ποιότητας 

εργασία των συμβούλων νέων με 

τη χρήση μη τυπικών μεθοδολογιών 

που βασίζονται στην καλλιτεχνική 

θεραπεία για την κοινωνική ένταξη των 

περιθωριοποιημένων ατόμων.

•	 να ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες 

των συμβούλων νέων και των ίδιων 

Σύντομη Εισαγωγή

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
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των νέων με μαθήματα κατάρτισης και 

κινητικότητες προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες τους.

Για να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους, 

εφαρμόσαμε δύο εμπειρίες κινητικότητας: την 

πρώτη στην Ιταλία για το Διεθνές Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο στην Καλλιτεχνική Θεραπεία και τη 

δεύτερη σε όλες τις χώρες του έργου μέσω 

της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) 
στην Αφρική και την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η εμπειρία της ΕΕΥ 

περιελάμβανε 12 εθελοντές από και 

στην Ευρώπη και την Αφρική το 2019. 

Για την επίτευξη των διαπολιτισμικών και 

εκπαιδευτικών στόχων του έργου, οι εθελοντές 

συμμετείχαν σε εργαστήρια καλλιτεχνικής 

θεραπείας χρησιμοποιώντας εργαλεία 

που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Διεθνούς Εκπαίδευσης στην Ιταλία τον Ιούλιο 

του 2018 και δοκιμάστηκαν σε όλες τις χώρες 

του έργου από τον Μάρτιο του 2019.

Χάρη στο ARTCOM, συνεισφέραμε στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

που εξασκούμε στις τοπικές κοινότητές μας, 

βελτιώνοντας την καθημερινή μας εργασία και 

χρησιμοποιώντας νέα και καινοτόμα εργαλεία 

για να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή 

των νέων με μειονεκτική θέση. Από την 

άλλη πλευρά, οι τοπικοί συμμετέχοντες και 

οι εθελοντές της ΕΕΥ είχαν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν διαφορετικές ήπιες δεξιότητες, 

επαγγελματικές και προσωπικές, οι οποίες τους 

ενδυνάμωσαν και βοήθησαν να βελτιώσουν 

τις πιθανότητές τους για μια θέση στην 

αγορά εργασίας και να συνειδητοποιήσουν 

περισσότερο τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα, 

τα άτομα που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση 

και ενεπλάκησαν στις τοπικές δραστηριότητες 

έλαβαν έναν τεράστιο όφελος, καθώς είχαν 

τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές 

τους, να κατανοήσουν περισσότερα για τον 

εαυτό τους και πώς να βρουν μια θέση στην 

κοινωνία αποφεύγοντας την απομόνωση και 

τις διακρίσεις.

Ελπίζουμε ότι ο Ανοιχτός αυτός Εκπαιδευτικός 

Πόρος θα υποστηρίξει και θα βοηθήσει όσο 

το δυνατόν περισσότερους συμβούλους νέων 

σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τη δουλειά 

τους και την κοινωνική ένταξη των νέων που 

συχνά ξεχνιούνται από την κοινωνία. Σε αυτές 

τις δύσκολες στιγμές, η ανταλλαγή θετικών 

αξιών και η υποστήριξη των νέων γενεών 

είναι θεμελιώδους σημασίας για την αύξηση 

της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα 

εργαλεία του ARTCOM θα είναι η δωρεά μας 

και η μικρή συμβολή μας στη δημιουργία 

αυτού του μέλλοντος.

““Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που δίνουν στις 
επόμενες γενιές έναν λόγο να ελπίζουν.” 

(Pierre Teilhard de Chardin)

Οι οργανισμοί – εταίροι του ARTCOM 
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Σύμφωνα με έναν διάσημο ορισμό από το  

Psychology Today, η καλλιτεχνική θεραπεία 

(art-therapy) “περιλαμβάνει τη χρήση 
δημιουργικών τεχνικών όπως το σχέδιο, τη 
ζωγραφική, το κολάζ, τον χρωματισμό ή τη 
γλυπτική για να βοηθήσουν τους ανθρώπους 
να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να εξετάσουν 
τους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς 
απόηχους μέσα στην τέχνη τους”, αλλά τί είναι 

η καλλιτεχνική θεραπεία για το έργο ARTCOM 

μετά από 2 χρόνια εξερεύνησης και εμπειρίας; 

Η ιδέα της καλλιτεχνικής θεραπείας ως 

εργαλείου κοινωνικής ενσωμάτωσης προκύπτει 

από την έρευνα που πραγματοποίησε η 

συνεργασία για να βρεθεί ένας τρόπος για 

να υποστηριχτούν συγκεκριμένα οι νέοι από 

διαφορετικό υποβαθμισμένο υπόβαθρο 

δημιουργώντας αντίκτυπο σε όλες τις χώρες 

που συμμετέχουν στο σχέδιο. Δύο ήπειροι, η 

Αφρική και η Ευρώπη, που συναντιούνται και 

μιλάνε μεταξύ τους για να προωθήσουν κοινές 

αξίες και οράματα, ανταλλάσσοντας γνώσεις 

και εμπειρίες κάτω από την ομπρέλα της 

καλλιτεχνικής θεραπείας. Για να ακολουθήσει 

αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, το έργο 

ARTCOM ανέπτυξε μια μεθοδολογία και ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης χωρίς 

σύνορα των νέων, δημιουργώντας την ιδέα της 

καλλιτεχνικής θεραπείας. 

Οι ρίζες

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τη Νεολαία 2010-2018 και ορισμένες 

προτεραιότητες που ορίζονται στην 

έκθεση της ΕΕ για τη Νεολαία (2015) 

υπογράμμισαν τη σημασία της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης ως εργαλείου για τη στήριξη 

των περιθωριοποιημένων νέων με σκοπό την 

αύξηση των ευκαιριών στη ζωή τους και επίσης 

η εργασία με νέους να αξιοποιήσει στο έπακρο 

τη δυναμική της. Η αύξηση της κοινωνικής 

ένταξης των νέων και η προώθηση μεγαλύτερης 

συμμετοχής στη δημοκρατική και την 

κοινωνική ζωή αποτελούν προτεραιότητες που 

θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη 

της Διακήρυξης του Παρισιού (2015) και του 
ψηφίσματος για το ρόλο του διαπολιτισμικού 
διαλόγου, της πολιτιστικής πολυμορφίας 
και της εκπαίδευσης στην προώθηση των 

Η ιδέα του ARTCOM

https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/art-therapy
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θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (2016) με στόχο 

τη πρόληψη της περιθωριοποίησης, της 

ριζοσπαστικοποίησης, της μισαλλοδοξίας και 

του ρατσισμού. Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

και των συμβούλων νέων είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής 

ένταξης και την προώθηση των κοινών αξιών 

της ΕΕ σε όλες τις μειονεκτούσες ομάδες νέων. 

Όλοι οι παραπάνω στόχοι και προτεραιότητες 

θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από την 

καλλιτεχνική θεραπεία, η οποία αποδείχθηκε 

ότι είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της 

κοινωνικής ευημερίας και των βασικών 

δεξιοτήτων της περιθωριοποιημένης νεολαίας. 

Μπορεί να συγκεντρώσει και να προωθήσει 

την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ 

ανθρώπων από διαφορετικό πολιτισμικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο.

Το ταξίδι 

Η συνεργασία των εταίρων του ARTCOM 

ξεκίνησε το ταξίδι της με σκοπό να ερευνήσει 

το νόημα της καλλιτεχνικής θεραπείας μέσα 

από μια γενική επισκόπηση ανά χώρα που 

θα διευκόλυνε τον προσδιορισμό μιας κοινής 

ιδέας για τον όρο (καλλιτεχνική θεραπεία) 

μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό το μακρύ ταξίδι 

που έγινε από τη διεθνή εμπειρία και διεθνείς 

εξερευνήσεις δημιούργησε τη μεθοδολογία 

του ARTCOM.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η συνεργασία είχε 

ως αποτέλεσμα μια καινοτόμο προσέγγιση 

που γεννήθηκε από την πλούσια διεθνή και 

διαπολιτισμική οπτική των συμβαλλόμενων 

οργανισμών. Αυτό το στοιχείο συνέργειας 

αναπτύχθηκε από τη στενή συνεργασία 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Αφρικής - 

και επιπλέον - δημιουργώντας νέα δίκτυα σε 

τοπικό και διεθνές επίπεδο για να αφήσει ένα 

σημάδι στα άτομα. 

Ολες οι φάσεις του έργου ήταν απαραίτητες 

για τη δημιουργία σημαντικών ορόσημων και 

μαθησιακών εμπειριών πάνω στην καλλιτεχνική 

θεραπεία. Από την εναρκτήρια συνάντηση 

(Ιταλία, Φεβρουάριος 2018), που προώθησε 

ανοικτές συζητήσεις μεταξύ των εταίρων, 

συμβάλλοντας στην εμπλουτισμό της εμπειρίας 

και των γνώσεων από τα έργα των οργανισμών 

πάνω στο θέμα, μέχρι και την τελική συνάντηση 

που συνέβαλε στην ανακεφαλαίωση των 

επιτυχημένων αποτελεσμάτων μετά από δύο 

χρόνια σπουδών και έρευνας.

Μέσω δράσεων κινητικότητας, οι 

συμβαλλόμενοι οργανισμοί κεφαλαιοποίησαν 

όλη την προηγούμενη εμπειρία στο θέμα 

δοκιμάζοντας τη μεθοδολογία και τα εργαλεία 

σε διαφορετικά πλαίσια και στόχους, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση του αντίκτυπου 

του έργου σε τοπικό επίπεδο. Εως κάποιο 

βαθμό, όλοι οι εταίροι εξοικειώθηκαν με τη 

διαχείριση δραστηριοτήτων κινητικότητας 

και διεθνών προγραμμάτων. Το «προϊόν του 

έργου» που προκύπτει είναι κάτι που συνδέει 

τους ανθρώπους και όλους τους οργανισμούς, 

μια καθαρή εκδήλωση κοινών προσπαθειών 

που βασίζονται σε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των 

συνεργατών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Η καλλιτεχνική θεραπεία είναι μια μέθοδος, 

ένα επάγγελμα που στηρίζεται στ οθέμα των 

ανθρώπινων υπηρεσιών που στοχεύει στον 

εμπλουτισμό των ατόμων, των οικογενειών 

και των κοινοτήτων μέσω μιας δημιουργικής 
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διαδικασίας τέχνης που περιλαμβάνει 

ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές 

μεθοδολογίες.

Ξεκίνησε στα μέσα του 20ού αιώνα ως 

επάγγελμα στο ευρωπαϊκό έδαφος από 

τους ψυχολόγους ως ένας τρόπος βελτίωσης 

της ψυχικής υγείας των ασθενών τους. Από 

τότε έχει δει πολλές εξελίξεις σε διάφορες 

κατευθύνσεις, ενσωματώνοντας όλους τους 

τύπους και μορφές τέχνης ως εργαλεία για την 

επιτυχία της. 

Η καλλιτεχνική θεραπεία χρησιμοποιείται για 

τη βελτίωση των γνωσιακών και αισθητηριακών 

κινητικών λειτουργιών, την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης και της αυτογνωσίας, την 

καλλιέργεια συναισθηματικής ανθεκτικότητας, 

την προώθηση της διορατικότητας, την 

ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, τη 

μείωση και επίλυση συγκρούσεων και αγωνιών 

και την ανάδειξη κοινωνικής και οικολογικής 

αλλαγής. 

Σε παγκόσμια κλίμακα, υπάρχουν διαφορετικές 

μεθοδολογίες και τρόποι εργασίας από 

τους καλλιτεχνικούς θεραπευτές. Μεταξύ 

αφρικανικών και ευρωπαϊκών χωρών 

υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονται οι επαγγελματίες αλλά και στον 

τύπο των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν 

για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες. 

Καταρχάς, για πολλούς πολιτισμούς από την 

αφρικανική ήπειρο, η έκφραση του σώματος 

και του νου παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ευημερία, που σημαίνει ότι η καλλιτεχνική 

θεραπεία ή γενικά, η χρήση της τέχνης για 

τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης 

έχει ήδη ενσωματωθεί περισσότερο στην 

καθημερινή ζωή τους, απ’ ότι σε πολιτισμούς 

που προέρχονται από την ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Αυτό βέβαια έχει δύο διαφορετικά 

αποτελέσματα: το πρώτο είναι ότι η χρήση 

της τέχνης δεν γίνεται αντιληπτή ως κάτι πέρα 

από τον κανόνα και ότι είναι ευκολότερο για 

τους ανθρώπους να οδηγηθούν σε αυτήν. 

Από την άλλη πλευρά, η αποικιοκρατία και η 

παγκοσμιοποίηση έχουν επηρεάσει πάρα πολύ 

την ιδέα του πώς θα έπρεπε το επάγγελμα 

αυτό να είναι, με αποτέλεσμα η καλλιτεχνική 

θεραπεία να μην αναγνωρίζεται ως επάγγελμα 

εφάμιλλου εκείνου του δασκάλου ή του 

γιατρού.
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Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα, μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω:

- Redefining the Tools of Art Therapy di Sairalyn Ansano Thong

 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ777017.pdf 

- Life Story of an Art Therapist of Color di Charlotte G. Boston

 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ722381.pdf

- The Development and Practice of Art Therapy as “Community Art Counselling” in South Africa di Hayley 
Berman  http://journals.gold.ac.uk/index.php/atol/article/view/285/310

- https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf

Επιπλέον, διαπιστώνονται διαφορές ακόμη 

και μέσα στο ευρωπαϊκό ηπειρωτικό 

επίπεδο, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, 

για να αναγνωριστεί και να εργαστεί 

κάποιος ως επαγγελματίας καλλιτέχνης 

θεραπείας, οι σπουδές στην ψυχολογία 

προαπαιτούνται. Ταυτόχρονα, σε χώρες 

όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, το εν λόγω 

επάγγελμα είναι προσβάσιμο σε μια 

μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού όπως 

σε εκπαιδευτές, επαγγελματίες καλλιτέχνες 

κ.ά. που μπορούν να ακολουθήσουν το 

μονοπάτι αυτό. Τα τελευταία χρόνια, 

η καλλιτεχνική θεραπεία έχει κερδίσει 

πολλή υποστήριξη και εστίαση ως τρόπος 

εργασίας με ευάλωτες ομάδες, φτάνοντας 

σε μεγαλύτερο βαθμό αναγνώρισης από το 

κοινό.

Οι θεραπευτές μέσω τέχνης μπορούν να 

δουλεύουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Τα νοσοκομεία, τα κοινοτικά κέντρα και τα 

σχολεία είναι μερικά από τα περιβάλλοντα 

στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η εργασία 

τους. Μέσω διαφορετικών μεθόδων, η 

καλλιτεχνική θεραπεία προσπαθεί να εμπλέξει 

το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα με τρόπους 

που μπορούν να προσφέρουν περισσότερο 

από τη λεκτική έκφραση. 

Μέσω ολοκληρωμένων μεθόδων, η καλλιτεχνική 

θεραπεία εμπλέκει το μυαλό, το σώμα και το 

πνεύμα με τρόπους που ξεχωρίζουν από τη 

λεκτική έκφραση και μόνο. Οι κιναισθητικές, 

αισθητήριες, αντιληπτικές και συμβολικές 

ευκαιρίες προσκαλούν εναλλακτικούς τρόπους 

δεκτικής και εκφραστικής επικοινωνίας, 

οι οποίοι μπορούν να παρακάμψουν τους 

περιορισμούς της γλώσσας. Η οπτική και 

συμβολική έκφραση δίνει φωνή στην εμπειρία 

και την ενδυνάμωση των ατομικού, κοινοτικού 

και κοινωνικού μετασχηματισμού.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ777017.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ722381.pdf
http://journals.gold.ac.uk/index.php/atol/article/view/285/310
https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf
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Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

δημιούργησε εργαλεία και συνεργατικές 

μεθοδολογίες για την Εκπαίδευση αλλά και 

για περαιτέρω χρήση. Τα αποτελέσματα της 

Διεθνούς Εκπαίδευσης θα μπορούσαν και θα 

έπρεπε να είναι γενικώς εφαρμόσιμα για τους 

νέους, και τους συμβούλους νέων οπουδήποτε. 

Μια ξεχωριστή πτυχή της συνεργατικής 

αυτής προσέγγισης είναι ότι ακόμη και οι 

συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

Υπηρεσίας κλήθηκαν να δοκιμάσουν και να 

χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία και τις 

μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισης. 

Η ιδέα πίσω από την ανάπτυξη ενός Διεθνούς 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος(ΔΕΠ) για 

την Καλλιτεχνική Θεραπεία βασίστηκε στην 

ανάγκη δημιουργίας ενός δυναμικού και 

πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο 

άνθρωποι από έξι χώρες και δύο ηπείρους 

θα μπορούσαν να μοιράζονται εύκολα ιδέες 

και εμπειρίες, ξεπερνώντας τα ατομικά 

πολιτισμικά εμπόδια.  Κατά συνέπεια, η 

διαδικασία επίτευξης αυτού του στόχου 

ήταν μακρά και αποτελούταν από διάφορα 

στάδια. Μία από τις κύριες προκλήσεις που 

αντιμετωπίσαμε ήταν η επιλογή χρήσιμων 

και αποτελεσματικών δραστηριοτήτων και 

προσεγγίσεων για να μοιραστούν σε ένα 

πολυπολιτισμικό χώρο όπως αυτός του 

Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Στο Παλέρμο, η ομάδα του ΔΕΠ ARTCOM 

εργάστηκε δύο μήνες για να δημιουργήσει 

αυτό το πλαίσιο το οποίο θα επέτρεπε στους 

Αφρικανούς και Ευρωπαίους συμμετέχοντες να 

δημιουργούν και να παρουσιάζουν εργαλεία 

που θα χρησιμοποιούνται σε διάφορες 

τοπικές κοινότητες. Παρά τις δυσκολίες και τις 

προκλήσεις, το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε 

ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων των εταίρων και 

έγινε παράδειγμα ενσωμάτωσης και ομαδικής 

εργασίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση πρόσφερε ήδη 

μεγάλες εκπλήξεις σε όλους τους συμμετέχοντες 

οργανισμούς πράγμα που συνέβη και με το 

ΔΕΠ. Θα πρέπει να τονιστεί και πάλι πόσο 

σημαντικό ήταν το στοιχείο της ανταλλαγής 

κατά τη διάρκεια όλης της συνεργασίας μεταξύ 

των διεθνών εταίρων. Η μη τυπική εκπαίδευση 

ήταν μια εντελώς νέα αντίληψη για τους 

Μαθαίνοντας μέσα από
μη-τυπικές εμπειρίες
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Αφρικανούς εταίρους και επωφελήθηκαν πολύ 

από τη μάθηση σχετικά με αυτή την εναλλακτική 

προσέγγιση στην εκπαίδευση. Το άνοιγμα 

του δρόμου σε καινοτόμες μεθοδολογίες για 

τους εταίρους από την Αφρική ως προς την 

επίτευξη των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης 

πιθανολογούμε ότι θα έχει μακροχρόνιο 

αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές τους αρχές.

Καταρχάς, η ομάδα εστίασε την προσοχή της 

στην ανάλυση της σημασίας της καλλιτεχνικής 

θεραπείας στην Αφρική και την Ευρώπη. 

Οπως φαίνεται κυρίως από την παραπάνω 

έρευνα, μεταξύ των δύο ηπείρων υπάρχουν 

πολλές διαφορές όσον αφορά τις ομάδες-

στόχους, τις προσεγγίσεις, τις μεθοδολογίες 

και τις έννοιες που συνδέονται με αυτόν 

τον τομέα. Προκειμένου να ακολουθηθεί 

μια συνεκτική δομή, η ομάδα εκπαιδευτών 

αποφάσισε να συνδυάσει και να συμπεριλάβει 

δραστηριότητες της καλλιτεχνικής θεραπείας 

με δραστηριότητες που εστιάζουν στην 

οικοδόμηση δεσμών ομάδων και σε 

αυτοαξιολογήσεις χρησιμοποιώντας ένα 

δυναμικό πλαίσιο στο οποίο κάθε οργάνωση 

και χώρα θα μπορούσε να μοιραστεί το δικό της 

όραμα ως προς την καλλιτεχνική θεραπεία  και 

να μάθει περισσότερα από τις άλλες οπτικές 

γωνίες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα του ARTCOM 

δημιούργησε το Διεθνές Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο για την Καλλιτεχνική Θεραπεία 

ακολούθησε τρεις ειδικές μεθοδολογίες: 

μαθαίνω κάνοντας, μάθηση με διδασκαλία 
και καλλιτεχνική θεραπεία. Ο συνδυασμός 

αυτών των τριών προσεγγίσεων είναι ένας 

τέλειος συνδυασμός για την υποστήριξη του 

συμμετέχοντα σε εντατικές και με μεγάλο 

αντίκτυπο μαθησιακές διαδρομές, δίνοντας 

προσοχή στην πολυπολιτισμική πλευρά των 

συμμετεχόντων και την προστιθέμενη αξία του 

μοιραζεσθαι.

Το δυναμικό και ανοιχτό πλαίσιο που 

υιοθετήθηκε από την ομάδα επέτρεψε 

στους συμμετέχοντες και τους οργανισμούς 

να διερευνήσουν σε βάθος το νόημα της 

καλλιτεχνικής θεραπείας και της κοινωνικής 

ένταξης μέσω καινοτόμων εργαλείων 

χρησιμοποιώντας μη τυπικά εργαλεία όπου 

όλες οι συμπεριλαμβανόμενες δραστηριότητες 

αλληλοσυνδέονταν με σκοπό να επιτύχουν 

ένα κύριο αποτέλεσμα αντιπροσωπευτικό 

της δημόσιας παράστασης δρόμου που 

παρουσιάστηκε στο Terrasini (Παλέρμο, 

Ιταλία), τον Ιούλιο του 2019.

Το δεύτερο βήμα ανάπτυξης του ΔΕΠ βασίστηκε 

σε έναν από τους κύριους στόχους του έργου: 

την προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης 

και Αφρικής μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων. Ο καλύτερος τρόπος για 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν να 

δημιουργηθεί μια συνεργατική εκπαίδευση, 

όπου ο κάθε οργανισμός θα μπορούσε 

να προτείνει τουλάχιστον ένα εργαστήριο 

καλλιτεχνικής θεραπείας για να παρουσιάσει 

έναν τρόπο εμπλοκής και ενίσχυσης των 
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νέων των τοπικών κοινοτήτων. Οι οργανισμοί 

εταίροι ενέπλεξαν τους εμπειρογνώμονές τους 

για να προτείνουν εργαστήρια για νέους κατά 

τη διάρκεια του ΔΕΠ. Στο τέλος, η ομάδα του 

ARTCOM επέλεξε 7 ουσιώδη εργαστήρια για 

να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της 8ήμερης 

κατάρτισης στην Ιταλία.

Η συλλογική ιδέα των εθνικών εργαστηρίων 

βοήθησε πολύ τους συμβούλους νέων 

να κατανοήσουν τη δυνατότητα τοπικής 

προσαρμογής των δραστηριοτήτων στο 

τοπικό τους πλαίσιο και τους επέτρεψαν να 

προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία των 

θετικών περιβαλλόντων και την ενδυνάμωση 

των νέων.

Το τρίτο βήμα της ανάπτυξης του Διεθνούς 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος επικεντρώθηκε 

στη δημιουργία ενός κύριου αποτελέσματος 

για την παρακολούθηση και κατανόηση 

των επιπτώσεων των μεθοδολογιών που 

παρέχονται στους συμμετέχοντες και στη 

διαδικασία εκμάθησης τους. Η δημόσια 

παράσταση δρόμου, που γεννήθηκε από την 

προηγούμενη εμπειρία της CESIE, εντάχθηκε 

στην ιδέα της διάδοσης της δυναμικής του 

έργου σε μια μικρή τοπική κοινότητα όπως το 

Terrasini, ευαισθητοποιώντας τους ντόπιους 

για τη σημασία της κοινωνικής ένταξης 

στην κοινωνία μας. Η πραγματοποίηση μιας 

παράστασης δρόμου καλλιτεχνικής θεραπείας 

χωρίς να υπάρχει εξαρχής κάποιο τελικό 

σχέδιο ήταν μια τεράστια πρόκληση. Η ομάδα 

του ARTCOM επεξεργάστηκε πολύ αυτή τη 

προοπτική, αλλά στο τέλος όλη η ομάδα 

συμφώνησε στη δυνατότητα δημιουργίας 

μιας σύντομης παράστασης χρησιμοποιώντας 

τις πιθανές νέες δεξιότητες και γνώσεις που 

αποκτήθηκαν μέσω του δυναμικού πλαισίου.

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, 

η κρίσιμη πτυχή αυτού του θέματος 

ήταν η κατάλληλη μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιούταν για να μπορέσουν 40 
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σύμβουλοι νέων να εργαστούν ομαδικά και να 

βρουν τη σωστή έμπνευση βασισμένη σε ένα 

κοινό θέμα. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε 

τελικώς, από την ομάδα εκπαιδευτών, ήταν 

ένα τέχνασμα που χρησιμοποιούν συχνά 

συγγραφείς σε όλο τον κόσμο: το ταξίδι ενός 

νεαρού ήρωα.  

Ο ορισμός του ταξιδιού είναι “Κάνε ένα 

ταξίδι” που ήταν το τέλειο θέμα για μια 

παράσταση καλλιτεχνικής θεραπείας 

δρόμου για να αποτυπώσουν τη μαθησιακή 

διαδικασία ενός μειονεκτούντος νέου που 

στοχεύει να ξεπεράσει τα εμπόδια της ζωής 

του και να μεγαλώσει σε μια κοινωνία που 

αναγνωρίζει τις αξίες τους. Σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του ΔΕΠ και του ίδιου 

του έργου, η ομάδα του ARTCOM δημιούργησε 

ένα υπο-πλαίσιο για τη ροή εργασίας της 

εξέλιξης της παράστασης. Η διαδικασία άρχισε 

να αξιολογεί τα εργαλεία και τις νέες γνώσεις 

που αποκτήθηκαν παράλληλα με τα εθνικά 

εργαστήρια καθώς και τον αναστοχασμό των 

τριών πρώτων ημερών. Μετά από αυτή τη 

φάση η ομάδα του εκπαιδευτή χωρίστηκε σε 

τρεις ομάδες , εξηγώντας το ταξίδι του νέου 

ταξιδευτή.

Η ιστορία του ταξιδευτή διαρθρώνεται σε τρία 

κύρια μέρη που επιτρέπουν στους ανθρώπους 

να εργάζονται έχοντας κατά νου μια απλή 

δομή: τη φάση της κινητοποίησης, τη φάση 

ανάπτυξης και τη φάση αυτοαξιολόγησης. 

Η «Πρόσκληση για Περιπέτεια» είναι το πρώτο 

βήμα αυτής της ιστορίας, που είναι το κεντρικό 

σημείο για να ξεκινήσει το ταξίδι: είναι ένας 

λόγος, μια κατάσταση, μια ιδέα ή ένα σημείο 

εκκίνησης που καλεί τον νέο και τον παροτρύνει 

να προχωρήσει σε αυτήν την περιπέτεια που 

θα αλλάζει τη ζωή.

Αφού βρεθεί το σωστό κίνητρο για το 

ταξίδι, ο Νέος Ταξιδευτής αντιμετωπίζει το 

σημαντικότερο μέρος του ταξιδιού του, τη φάση 

«Μεγαλώνοντας», στην οποία θα εξερευνήσει 

τον κόσμο και θα βρεθεί αντιμέτωπος 

με διαφορετικές καταστάσεις ζωής. Θα 

κατανοήσει καλύτερα τις δικές του ικανότητες 

και δεξιότητες και θα προσπαθήσει να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που θα συναντήσει κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού του. Αυτό το στάδιο 

είναι το στάδιο ανάπτυξης που αντιπροσωπεύει 

την διαδικασία του «μεγαλώνω» για κάθε νέο 

άνθρωπο στον κόσμο, ανεξαρτήτως χώρας ή 

πολιτισμού. 

Ο αναστοχασμός είναι η πιο δύσκολη φάση. 

Ο ήρωας ξέρει ότι το ταξίδι κοντεύει να 

τελειώσει και ο κόσμος πίσω στο σπίτι του 

θα τον περιμένει. Ηρθε η ώρα να κάνει την  

αυτοαξιολόγηση του και να αναστοχαστεί την 

προσωπική του εξέλιξη μέσα στο ταξίδι, όλους 

τους ανθρώπους που συνάντησε καθώς και τις 

νέες γνώσεις, αξίες και έμπνευση που  πλέον 

έχει μαζί του στις αποσκευές του. 
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Χρησιμοποιώντας αυτή την απλή και 

συμβολική δομή, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν 

τρεις διαφορετικές ιστορίες χρησιμοποιώντας 

τις νέες γνώσεις και τις μεθοδολογίες που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των εθνικών 

εργαστηρίων. Οι ιστορίες προέκυψαν μετά 

από μιάμιση ημέρα προετοιμασίας που 

αντιπροσώπευε τρία διαφορετικά είδη 

οραματισμού ενός ταξιδιώτη, ως σύνοψη 

μιας μακράς πρακτικής προσπάθειας 

διαπολιτισμικού διαλόγου και ανταλλαγής 

απόψεων, προσωπικών και επαγγελματικών, 

μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τις πρώτες 

ημέρες του ΔΕΠ.

Στο τέλος της οκταήμερης εντατικής μαθησιακής 

διαδικασίας, το «ταξίδι των ταξιδευτών 

του ΔΕΠ» ολοκληρώθηκε με μια τεράστια 

βαλίτσα γεμάτη νέες γνώσεις και μελλοντικές 

ιδέες. Νέες εμπειρίες, νέοι άνθρωποι, νέες 

προσεγγίσεις και νέα μέρη εμπλούτισαν την 

προσωπική και επαγγελματική προοπτική 40 

συμβούλων νέων από Αφρική και Ευρώπη. Ο 

απλός και μεγάλος αντίκτυπος του συνόλου 

των εμπειριών που δοκιμάστηκαν από τους 

συμβούλους νέων για περισσότερο από μια 

εβδομάδα απέδειξε πόσο σημαντικό είναι  

να υποστηρίξουμε με αυτού του είδους τις 

απλές μη τυπικές δραστηριότητες νέους που 

προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. 
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Δραστηριότητες Ενεργοποίησης και 
Οικοδόμησης Ομάδας

Οι δραστηριότητες ενεργοποίησης και 

οικοδόμησης ομάδας στοχεύουν στη 

συγκέντρωση και προετοιμασία μιας ομάδας 

ατόμων, ώστε να λάβει μέρος σε κάποιες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τέτοιου είδους 

δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές, ειδικά 

όταν τα άτομα συναντιούνται για πρώτη φορά 

και έχουν διαφορετικές καταβολές. Τέτοιες 

δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια του διεθνούς εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου και χρησιμοποιήθηκαν από τους 

εθελοντές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 

Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς 

τους. 

 

Όνομα και κίνηση

Το σύνολο της ομάδας βρίσκεται σε κύκλο και 

ένας ένας λένε το όνομά τους, συνοδεύοντάς 

το με μια έκφραση ή κίνηση. Το επόμενο άτομο 

πρέπει να πει το όνομά του προηγούμενου και 

να κάνει την έκφραση ή κίνησή του και κατόπιν 

να παρουσιάσει τον εαυτό του και τη δική του 

κίνηση. Η άσκηση τελειώνει όταν το τελευταίο 

άτομο του κύκλου επαναλάβει όλα τα ονόματα 

και τις κινήσεις και παρουσιάσει και τον εαυτό 

του.

Δημιουργία Σήματος (15 λεπτά)

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζεύγη ώστε να 

δημιουργήσουν το σήμα του παρτενέρ τους: 

όνομα, χώρα και τρεις λέξεις ή αξιοσημείωτες 

λεπτομέρειες. Μετά από 5 λεπτά, όλοι 

παρουσιάζουν το ταίρι τους και φορούν το 

σήμα στη μπλούζα τους. 

«Ασφαλείς Αποστολές» (75 λεπτά)

Λίστα εργασιών που η ομάδα πρέπει να κάνει 

συνεργατικά στο σύνολό της.

Να συγκεντρώσουν τα ονόματα, γενέθλια, 

νούμερα παπουτσιών, χρώμα ματιών 

και αυτόγραφα όλων σε ένα φύλλο 

παρουσίασης.

Δραστηριότητες Μη-Τυπικής 
Μάθησης: Εργαλεία για 
Συμβούλους Νέων



18

2. Να εξασφαλίσουν ότι όλοι έχουν από ένα 

λουλούδι πάνω τους

3. Να χορέψουν έναν παραδοσιακό χορό 

από μια χώρα της ομάδας

4. Να αποφασίσουν ένα όνομα για την 

ομάδα

5. Να σχεδιάσουν/φτιάξουν ένα κολάζ μιας 

σημαίας που θα αντιπροσωπεύει την ομάδα

6. Να βγάλουν ομαδική φωτογραφία ή 

selfie με κάτι που αναπνέει αλλά δεν είναι 

άνθρωπος

7. Να γράψουν τη λέξη ARTCOM χωρίς 

τη χρήση στυλό/μολυβιού/μαρκαδόρου/ 

κηρομπογιάς/μπογιάς και να την 

φωτογραφήσουν.

8. Να χτίσουν έναν πύργο ψηλότερο από το 

ψηλότερο άτομο της ομάδας.

9. Να μεταφράσουν αυτή τη φράση σε όσες 

πιο πολλές γλώσσες μπορούν:

“L’ arte rinnova i popoli e ne rivela la vita.” 

10. Να δημιουργήσουν ένα μυστικό σινιάλο 

μαζί με τα άλλα μέλη της ομάδας τους ώστε 

να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο.
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11. Να γράψουν και να τραγουδήσουν ένα 

τραγούδι που να περιέχει τις ακόλουθες 

λέξεις: ψάρι, δημιουργώ, ήλιος, νέος, 

Σικελία, εκπαίδευση, καρπούζι. 

Στο τέλος, ακολουθεί μια στοχαστική αναφορά 

πάνω στην ομαδική δουλειά, την ηγεσία,τη 

διαδικασία και άλλων στοιχείων κατά το 

παιχνίδι. 

Ποιος είναι ο Αρχηγός; (20 λεπτά)

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο. Ενα 

άτομο βγαίνει από το δωμάτιο. Οι υπόλοιποι 

της ομάδας επιλέγουν έναν «αρχηγό». Ο 

αρχηγός πρέπει να εκτελέσει μια σειρά από 

πράξεις όπως να χτυπήσει παλαμάκια, να 

χτυπήσει το πόδι του στο πάτωμα κ.λπ. και 

το σύνολο της ομάδας να αντιγράψει αυτές 

τις πράξεις. Ο εθελοντής επιστρέφει στο 

χώρο, στέκεται στο κέντρο και προσπαθεί να 

μαντέψει ποιος καθοδηγεί τις ενέργειες. Η 

ομάδα προστατεύει τον αρχηγό με το να μην 

τον/την κοιτάζει. Ο αρχηγός πρέπει να αλλάζει 

την πράξη του σε τακτά διαστήματα, χωρίς να 

γίνει αντιληπτός. Οταν ο εθελοντής εντοπίσει 

τον αρχηγό, μπαίνει στον κύκλο, και το άτομο 

που ήταν ο αρχηγός βγαίνει από το δωμάτιο 

ώστε να αφήσει την ομάδα να επιλέξει νέο 

αρχηγό.

Διερμηνεία (15 λεπτά)

Η άσκηση πρέπει να εκτελεστεί σε ζεύγη και 

λειτουργεί καλύτερα σε ομάδες συμμετεχόντων 

με διαφορετικές μητρικές γλώσσες.

Ζητείται από δύο εθελοντές να ανέβουν στη 

σκηνή. Κατά προτίμηση να μιλούν διαφορετική 

μητρική γλώσσα. Κάθε ζεύγος απευθύνεται 

στο σύνολο της ομάδας με τη σειρά του. 

Ενα άτομο σε κάθε ζεύγος παίρνει το ρόλο 

του προσκεκλημένου ομιλητή που θα πει 

μια διασκεδαστική, σύντομη ιστορία στην 

υπόλοιπη ομάδα. Το δεύτερο άτομο υποδύεται 

τον διερμηνέα που πρέπει να μεταφράσει όλα 

όσα λέει ο προσκεκλημένος ομιλητής, στη 

γλώσσα εργασίας της ομάδας.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής και ο διερμηνέας 

δεν επιτρέπεται να συζητήσουν την ιστορία 

ή να συνεδριάσουν προηγουμένως. Η ιδέα 

είναι ότι ο προσκεκλημένος ομιλητής πρέπει 

να μιλά μια γλώσσα που ο διερμηνέας δεν 

καταλαβαίνει στην πραγματική ζωή (μπορεί 

ακόμα να μιλήσει μια αυτοσχέδια γλώσσα) 

και ο διερμηνέας πρέπει να δημιουργήσει τη 

μετάφραση των λεγομένων για λογαριασμό 

της υπόλοιπης ομάδας. Τα λεγόμενα του 

διερμηνέα προς την ομάδα θα πρέπει να 

ταιριάζουν με τη γλώσσα του σώματος και τις 

χειρονομίες του προσκεκλημένου ομιλητή.

Ολο αυτό μπορεί να είναι πολύ αστείο όταν 

ο προσκεκλημένος ομιλητής μιλά μια γλώσσα 

που λίγοι από την υπόλοιπη ομάδα μιλούν, 

καθώς θα γελούν σε διαφορετικά σημεία 

της παράστασης και επίσης θα βρίσκουν τη 

μετάφραση πιο διασκεδαστική. Το γέλιο μπορεί 

να είναι ιδιαιτέρως μεταδοτικό! Οι παίκτες που 

καταλαβαίνουν τον προσκεκλημένο ομιλητή 

μπορούν ύστερα να σχολιάσουν σχετικά με 

το πόσο κοντά βρέθηκε ο διερμηνέας στην 

πραγματική αφήγηση.
 

Πρωινές Διατάσεις

Οι συμμετέχοντες κινούνται εντός ενός κύκλου 

και πρέπει να επαναλάβουν κινήσεις που 

εισάγει ο συντονιστής και να αφήσουν τα 
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σώματά τους να κινηθούν και να «ξυπνήσουν» 

από μόνα τους. 

 

Τρέξε και Τραγούδα

Οι συμμετέχοντες κινούνται σε κύκλο και 

απαντούν με προτάσεις σε μια ξένη γλώσσα που 

ο συντονιστής τους έχει μάθει ήδη. Ξεκινούν 

φωνάζοντας και συνεχίζουν με σιγανή φωνή. 

Η δραστηριότητα συνεχίζεται αντιστρόφως 

έως ότου οι συμμετέχοντες έχουν λάβει την 

ενέργεια που χρειάζονται για να συνεχίσουν 

τη μέρα τους. 

 

Εγώ Παίρνω τη Μπάλα!

Ο συντονιστής εισάγει μια φανταστική μπάλα 

«κρατώντας» την και λέγοντας τη φράση 

«παίρνω την μπάλα» και καθώς κινούνται τα 

χέρια «…την τοποθετώ εδώ…» διαλέγοντας 

που θα βάλουν τη μπάλα και τελειώνουν με 

«να-ναν-α-να». Οι συμμετέχοντες, καθήμενοι 

σε κύκλο, επαναλαμβάνουν κάθε φράση 

και απομακρύνονται από τον εκπαιδευτή. 

Εθελοντικά  κάθε άτομο γίνεται ο συντονιστής 

και συνεχίζει το παιχνίδι, βάζοντας τη 

μπάλα σε άλλα μέρη του σώματός του ή του 

περιβάλλοντος. 
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Εργαστήρια Καλλιτεχνικής 
Θεραπείας Βασισμένα σε Χώρες 

Μία από τις βασικές εστιάσεις του 

προγράμματος ARTCOM είναι ο διαμοιρασμός 

ορθών πρακτικών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. 

Η πρόσληψη εμπειριών από διαφορετικούς 

πολιτισμούς, οράματα και μεθοδολογίες 

μπορεί να βοηθήσει τους συμβούλους νέων να 

βελτιώσουν τη δουλειά τους και τον αντίκτυπό 

της στην τοπική τους κοινότητας.

Ακολουθώντας αυτή την ιδέα, οι εκπαιδευτές 

του ARTCOM δημιούργησαν μια εμπειρία 

γνώσης μέσω της πρακτικής κατά τη διάρκεια 

του διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 

Εκμεταλλευόμενοι την παρουσία Αφρικανών 

και Ευρωπαίων συμβούλων νέων και ειδικών 

στην καλλιτεχνική θεραπεία, δημιούργησαν 

ένα δυναμικό πλαίσιο εντός του οποίου κάθε 

εταίρος συνεισέφερε με εθνικά εργαστήρια.

Η βασική ιδέα ήταν να παρουσιαστούν 

διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής θεραπείας 

σύμφωνα με τη θεματική και με τη χρήση 

βιώσιμων υλικών, εύκολων να βρεθούν υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες και καταστάσεις και 

χωρίς να απαιτείται μεγάλος προϋπολογισμός. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη 

μας ότι δεν έχουν όλες οι τοπικές κοινότητες 

πρόσβαση σε οικονομική στήριξη και προσιτούς 

πόρους στη δουλειά τους.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι οι 

βασικές ιδέες που παρουσιάστηκαν κατά 

τη διάρκεια της οκταήμερης εκπαίδευσης 

και δοκιμάστηκαν από τους εθελοντές της 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Στο 

τέλος αυτού του εγγράφου, θα είναι δυνατό 

να συγκεντρώσετε ιδέες και υποδείξεις ώστε 

να υλοποιήσετε τις ίδιες δραστηριότητες σε 

κάθε περίσταση και έχοντας να ακολουθήσετε 

σαφείς και εύκολες οδηγίες, βήμα προς 

βήμα. Οι ειδικοί από τις Αφρικανικές και της 

Ευρωπαϊκές χώρες συνειδητοποίησαν ότι ένα 

οικολογικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας 

το χώρο που παρείχε η εκπαίδευση και 

εμπλέκοντας όλους τους χώρους και τα υλικά 

στη διάθεσή τους ή, σε μερικές πολύτιμες και 

εξαιρετικές περιπτώσεις, διδάσκοντας τους 

συμμετέχοντες πώς να δημιουργήσουν τα 

υλικά όταν χρειάζεται αλλά είναι αδύνατούν, 

λόγω κόστους, να τα έχουν στη διάθεσή τους.
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Φτιάχνοντας Μουσική με 
Τύμπανα
Κύριες θεματικές Τυμπανό/Μουσικόθεραπεία

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 80 λεπτά συνολικά

Πόσα άτομα; 15 άτομα 

Υλικά που απαιτούνται 15 τύμπανα, θερμάστρα ή αερόθερμο (για το 
ζέσταμα των τυμπάνων), φορητές καρέκλες, 
χώρος για 15 καθήμενους και 30 μπαγκέτες (2 
ανά άτομο). 

 Προπαρασκευαστικό στάδιο

Το προπαρασκευαστικό στάδιο σε αυτό το εργαστήρι είναι θεμελιώδες για την επίτευξη 

των μαθησιακών στόχων που οραματίζονται οι εκπαιδευτές. Η πραγματοποίηση αυτής της 

δραστηριότητας είναι δυνατή με τη χρήση επαγγελματικών, πραγματικών τυμπάνων ή βιώσιμων 

μουσικών οργάνων. 

Τί είναι σημαντικό;

-       Ενα τύμπανο ανά άτομο

-       Δύο μπαγκέτες ανά άτομο

-        Ενας μεγάλος, άνετος χώρος και καρέκλες
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Για να φτιάξετε βιώσιμα τύμπανα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά υλικά όπως παχείς 

πλαστικούς κουβάδες ή άλλα στιβαρά και ελαφρά υλικά. Προσέξτε να έχετε δύο μπαγκέτες ανά 

τύμπανο. Αυτό είναι σημαντικό για τη δημιουργία ρυθμού εντός της ομάδας και την ομοιομορφία 

του ήχου μέσα στο δωμάτιο. 

 Το Εργαστήρι  

Μια από τις πιο σημαντικές εστιάσεις που πρέπει να έχετε κατά νου κατά τη διάρκεια 

του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσετε μια δυνατή ομάδα που μπορεί να εκφράσει τα 

συναισθήματά της και να στοχαστεί από κοινού πάνω στην επίδραση της μουσικής στους νέους 

ανθρώπους. Για να δημιουργήσετε αυτό το θετικό περιβάλλον, βεβαιωθείτε ότι έχετε μια μικρή 

δραστηριότητα οικοδόμησης ομάδας και παρουσιάστε το εργαστήρι εξηγώντας τους στόχους και 

υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μουσικής.

Ο συντονιστής έχει βασικό ρόλο. Πρέπει να δίνει το ρυθμό και να εξασφαλίζει ότι όλη η ομάδα 

ακολουθεί της οδηγίες του. Για να δείτε ένα παράδειγμα του ρυθμού, δείτε τα βίντεο στην 

επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ARTCOM.

Η ομάδα θα ξεκινήσει με διαφορετικούς ήχους, κάποιος θα μπαίνει αργά και κάποιος άλλος 

γρήγορα στο ρυθμό. Ο συντονιστής θα καθοδηγεί την ομάδα βήμα βήμα μέχρι να καταφέρει ένα 

μοναδικό πυρήνα ατόμων που παράγουν τον ίδιο ήχο. Θα μάθουν να ακούν τους άλλους και να 

περιμένουν ή να υποστηρίζουν τους συνεργάτες τους φτιάχνοντας τις δικές τους ηχογραφήσεις.

Για να δημιουργήσετε μια δική σας παραλλαγή αυτού του εργαστηρίου, είναι δυνατό να 

χωρίσετε τις ομάδες σε δύο μέρη: μία θα κάνει μουσική με τα τύμπανα και μια άλλη θα χορεύει 

ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής. Ο συντονιστής θα ηγείται πάντα των εργαστηρίων και θα 

υποστηρίζει τους νέους να εξερευνήσουν την έννοια της εργασίας σε ομάδες χρησιμοποιώντας 

ένα ισχυρό εργαλείο, όπως η μουσική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι νέοι άνθρωποι θα επιτύχουν τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

• Βελτιωμένες δεξιότητες στη μουσική και την κοινωνική συμπερίληψη,

• Βελτίωση στην ανταλλαγή ιδεών και των απόψεων,

• Βελτιωμένες δεξιότητες κοινωνικοποίησης και διαμοιρασμού ορθών πρακτικών.
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Δουλεύοντας 
με Χάντρες
Κύριες Θεματικές Χειροποίητα

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 80 λεπτά συνολικά

Πόσα άτομα; 15 άτομα

Αναγκαία Υλικά Σύρμα σε ρολό, πένσα, μυτοτσίμπιδο , κόφτης, κανονική 
πένσα, στρογγυλό πενσάκι (6 από το καθένα), πετονιά 
(0.5 χιλ.,0.3 χιλ.), άγκιστρα (36 τμχ.), χάντρες τσακιτσές(1 
πακέτο), καρφίτσες (μια καρτέλα) βελόνες (36 τμχ.), 
κλωστή ραψίματος (6 τμχ.), χάντρες (10 πακέτα από 
κάθε είδος) χάντρες-μαργαριτάρια, χάντρες-σπόροι και 
χάντρες-σαπουνάκια. 

Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

Ολα τα υλικά για το εργαστήρι (βλέπε στον πίνακα επάνω) πρέπει να τοποθετηθούν στο τραπέζι 

και να ισομοιραστούν σε έξι ομάδες.

Πριν ξεκινήσετε το εργαστήριο, ο συντονιστής μπορεί να ετοιμάσει μικρές παρουσιάσεις σχετικά 

με τη σχέση της απασχόλησης με της χάντρες και τα οφέλη της καλλιτεχνικής θεραπείας. Πέραν 

των παρουσιάσεων, ο συντονιστής μπορεί να προετοιμάσει δραστηριότητες για να σπάσει 

ο πάγος ή δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας σύμφωνα με την ομάδα ή το πλαίσιο εντός 

του οποίου πραγματοποιείται. Η Γκρέις προτείνει [nP6] το εργαστήρι να ξεκινά με μια μικρή 

δραστηριότητα που ονομάζεται «Μίνγκλ, Μινγκλ, Μινγκλ».
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Πώς να παίξετε «Μίνγκλ, Μινγκλ, Μινγκλ»2? 

Συγκεντρώστε την ομάδα. Ο αρχηγός που καθοδηγεί το παιχνίδι απευθύνει μια ερώτηση 

κατηγορίας (π.χ. ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα;). Ολοι στην ομάδα πρέπει να αρχίσουν να 

λένε το αγαπημένο τους χρώμα και να βρίσκουν τους υπόλοιπους της ομάδας που έχουν το ίδιο 

αγαπημένο χρώμα.

Οταν ένας παίχτης βρει έναν άλλον με την ίδια απάντηση ενώνονται (πιάνοντας ο ένας τον άλλον 

αγκαζέ) και συνεχίζουν να περιφέρονται ανάμεσα στην ομάδα ψάχνοντας για περισσότερα 

άτομα με την ίδια απάντηση. Μετά από περίπου ένα λεπτό (ο χρόνος είναι στο χέρι του αρχηγού) 

ο αρχηγός μπορεί να φωνάξει «ΣΤΟΠ». Κάθε ομάδα πρέπει να φωνάξει τις απαντήσεις της. Αν 

υπάρχουν δύο ομάδες με το ίδιο χρώμα που δεν έχουν ενωθεί, αποκλείονται από τον επόμενο 

γύρο. Εναλλακτικά, για να συνεχίσετε να εμπλέκετε όλα τα άτομα, μπορείτε να δώσετε σε κάθε 

συμμετέχοντα πέντε γλειφιτζούρια ή άλλα γλυκάκια από την αρχή και να χάνουν ένα κάθε φορά 

που συμβαίνει το παραπάνω.

Να είστε δημιουργικοί με τις ερωτήσεις σας:

• Αγαπημένα υλικά πίτσας

• Αγαπημένη γεύση παγωτού

• Αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή

• Αγαπημένο μουσικό συγκρότημα  

Το Εργαστήρι

Αφού ο συντονιστής έχει συστηθεί και το παιχνίδι «Μίνγκλ, Μινγκλ, Μινγκλ» τελειώσει, όλοι 

κάθονται σε κύκλο. Ο συντονιστής δίνει μια μικρή περιγραφή της καλλιτεχνικής θεραπείας που 

περιλαμβάνεται στην ενασχόληση με τις χάντρες για τα πρώτα δέκα λεπτά. Υστερα, ερωτώνται οι 

προσδοκίες των συμμετεχόντων από το εργαστήρι με τις χάντρες (5 λεπτά). Οταν τελειώσει αυτό 

το κομμάτι, ο συντονιστής παρουσιάζει στόχους (που έχει θέσει εκ των προτέρων) και δείγματα 

δουλειάς με χάντρες που θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες.

Το πρακτικό κομμάτι του εργαστηρίου θα ξεκινήσει, με την ομάδα να χωρίζεται σε δύο ίσα 

μέρη. Ιδανικά, οι δύο ομάδες θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε διαφορετικά εργόχειρα. 

(σκουλαρίκια, κολιέ, βραχιόλια). Αν κάποιοι συμμετέχοντες τελειώσουν με το αντικείμενο τους, 

τότε τους επιτρέπεται να συνεχίσουν με το επόμενο. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν 

να φτιάχνουν και άλλα αντικείμενα, σεβόμενοι το χρονικό όριο των 30 λεπτών.

Τέλος, το εργαστήρι θα κλείσει όταν συντονιστής ξεκινήσει την αξιολόγηση, ζητώντας από τους 

συμμετέχοντες αν οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν από τη διαδικασία. Επίσης σε αυτό το 

σημείο, ο συντονιστής μπορεί να αναφέρει άλλους τρόπους για τους συμμετέχοντες ώστε να 

2 https://youthgroupgames.com.au/games/663/mingle-mingle-mingle/ 

https://youthgroupgames.com.au/games/663/mingle-mingle-mingle/
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φέρουν στην επιφάνεια τις νέες τους δεξιότητες και να εξασκήσουν σε άλλα μέρη τη δραστηριότητά 

τους αυτή. Τελικά θα πρέπει όλοι να αποτιμήσουν τη διαδικασία και να μοιραστούν ένα πράγμα 

που έμαθαν ή διασκέδασαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 

Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να φτιάχνουν τουλάχιστον ένα από 

τα τρία εργόχειρα με χάντρες που προτάθηκαν και ταυτόχρονα να χτίζουν αυτοεκτίμηση μέσα 

από τη δραστηριότητα καθώς η αυτοπεποίθηση μπορεί να ανέβει μέσα από την ικανότητα να 

φτιάξουν τουλάχιστον ένα από τα τρία εργόχειρα και να έχουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
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Ζωγραφική 
και Ποίηση
Κύριες Θεματικές Ζωγραφική/γραφή/αυτοεκτίμηση

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 60 λεπτά

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 15 άτομα

Υλικά που απαιτούνται Μπογιές: φούξια, χρυσό μαύρο, βιολετί, μπλε, πλατινέ, 
κόκκινο, 3 πινέλα νούμερα 6, 5, 3 και καμβά.

Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

Είναι σημαντικό ο συντονιστής να καθορίσει εκ των προτέρων τη λέξη ή ποίημα που θα 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα χώρο προβληματισμού για ένα συγκεκριμένο θέμα 

(αγάπη, παρελθόν, ανθρωπότητα, αποχωρισμός κ.ά.). Επιπλέον, ο συντονιστής θα χρησιμοποιήσει 

έναν λευκό καμβά που θα βρίσκεται στη μέση του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί το 

εργαστήριο, έτσι ώστε να ζωγραφίζει ένα αφηρημένο κομμάτι που αντικατοπτρίζει την ποίηση 

που χρησιμοποιείται. 

Το Εργαστήρι  

Καθώς εκτελεί την ποιητική περφόρμανς, ο συντονιστής θα χρησιμοποιεί διάφορα χρώματα 

για να εκφράζει κάθε συναίσθημα σε κάθε γραμμή. Το ζωγραφικό αποτέλεσμα δεν είναι κάτι 

συγκεκριμένο, αλλά μάλλον αφήνει τη ζωγραφιά να ζωντανέψει με κάθε πινελιά.
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Στην περίπτωση επιλογής θεματικής αυτό-εκτίμησης και αυτοπεποίθησης, ο συντονιστής μπορεί 

να σκάψει βαθιά στα αίτια που οδηγούν εμάς τους ανθρώπους ώστε να μην αποδεχόμαστε και 

να μην αγαπάμε πραγματικά τους εαυτούς μας όπως θα έπρεπε. Είναι σημαντικό να λάβουμε 

υπόψη μας ότι ακόμη και αν ο καθένας έρχεται από διαφορετικές καταβολές και έχει διαφορετικές 

ιστορίες (η δύναμη που μας οδηγεί να είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε αυτή τη στιγμή), είναι 

αναγκαία αυτή η γενική διαβεβαίωση για τον καθένα μας. Καθώς ο συντονιστής ασχολείται με 

αυτά, τα χρώματα και ο καμβάς δίνουν ζωή στις λέξεις, και από τον συντονιστή και από τους 

συμμετέχοντες που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχουν το δικό τους καμβά και κόλλα χαρτί 

που τους ζητείται να γράψουν κάποιες λέξεις και να ζωγραφίσουν το νόημά τους. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός εδώ είναι να καταλάβουν όλοι ότι έχουν μια διέξοδο. Η έκφραση του εαυτού δεν έχει 

οδηγίες χρήσης. Ούτε η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. 
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Ζωγραφική
Κύριες Θεματικές Ζωγραφική/Ζωγραφική θεραπεία

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 80 λεπτά

Πόσα άτομα; Μάξιμουμ 15 άτομα

Απαιτούμενα Υλικά Χαρτί, μολύβια (HB, 4B, 5B, 6B), γόμες 2τμχ., 
ξύστρες 2 τμχ., χάρακας 2 τμχ., χαρτιά σχεδίου/
χαρτόνια. 

Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

Για αυτό το εργαστήρι είναι σημαντικό ο χώρος εργασίας να είναι άνετος για τους συμμετέχοντες. 

Θα ήταν καλύτερο να βρείτε ένα χώρο με καρέκλες και τραπέζια ώστε να δώσετε μια σταθερή 

επιφάνεια για ζωγραφική σε όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε ένας πρέπει να έχει ένα φύλλο 

χαρτί, μολύβια, γόμα, ξύστρα και επιφάνεια για το χαρτόνι. Επιπλέον, σύμφωνα με το στόχο του 

εργαστηρίου ο συντονιστής μπορεί να προτείνει μια θεματική ή ένα συγκεκριμένο θέμα. 
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 Το Εργαστήρι

Οι συμμετέχοντες που θα μπουν στο εργαστήριο θα δουλέψουν πάνω στη θεματική «βρίσκοντας 

τη φωνή μου». Ο συντονιστής θα προσφέρει τα υλικά και ο καθένας θα ερωτηθεί να διαλέξει μια 

θεματική που του προσφέρει δύναμη, και να ζωγραφίσει κάτι σχετικό με αυτή. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος της παρουσίασης οι συμμετέχοντες θα έχουν μάθει τον πιο εύκολο τρόπο να φτιάχνουν 

κάτι δημιουργικό με τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους. Επιπλέον, θα έχουν εξελίξει τις 

ζωγραφικές τους δεξιότητες μετά από αυτό το εργαστήρι. 
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Κύρια θέματα Κάνοντας διαπολιτισμικές συνδέσεις 

Πόσος χρόνος χρειάζεται; 80 λεπτά 

Πόσοι άνθρωποι; 15 συμμετέχοντες 

Υλικά που απαιτούνται 5 κουβάρια νήματος (ιδανικά λευκό / μαύρο / 
κόκκινο / κίτρινο), 4 σειρές ξύλου, 2 κουβάρια 
σχοινί (χονδρό και λεπτό), χόρτο συσκευασίας,  
καλώδιο ή πετονιά, 15 ψαλίδια, 3 πένσες κοπής, 
10 κόλλες, 20 φύλλα Α4 πολύχρωμο χαρτί, 20 
φύλλα Α4 λευκό χαρτί, 20 μαρκαδόροι, χαρτόνι. 

 Στάδιο Προετοιμασίας 

Στο στάδιο προετοιμασίας σε αυτό το εργαστήριο είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο 

διαχείρισης του χρόνου στο χώρο που επιλέχθηκε για τις δραστηριότητες. Οι άνθρωποι θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν σε άνετους χώρους και να είναι ελεύθεροι 

να συλλέγουν οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα υλικά γύρω τους. Για τον συντονιστή είναι επίσης 

σημαντικό να προετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με την καλλιτεχνική θεραπεία 

χρησιμοποιώντας το υπόβαθρο που παρέχεται στην αρχή αυτής της εργαλειοθήκης. 

Το Νήμα των 
Σκέψεων μας
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Το εργαστήριο 

Ο συντονιστής αρχίζει να εισάγει την έννοια της καλλιτεχνικής θεραπείας στο κοινό, εστιάζοντας 

ειδικότερα στη θεσμική σκοπιά, την ιστορία, τις πρακτικές κλπ. Ο εισγηγητής μπορεί να διεγείρει 

μια σύντομη ομαδική συζήτηση για το τι είναι ένα εργαστήριο καλλιτεχνικής θεραπείας. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτό το εργαστήριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το 

δικό τους σύνδεσμο μέσα στην ομάδα. Η βασική ιδέα είναι να αντιληφθούν την έννοια του 

“συνδέσμου”. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της καλλιτεχνικής θεραπείας: να δημιουργήσει ή να 

επαναλάβει το σύνδεσμο καθώς και να μην χάσει τη διασύνδεση, να συνδεθεί με, να δεθεί ο ένας 

με τον άλλον και να συνδεθεί με τα συναισθήματα κάποιου. Χωρίς τη σύνδεση και τη διασύνδεση, 

τίποτα δεν μπορεί να ξεπεραστεί με βιώσιμο τρόπο.
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Κύριες θεματικές Εικονογράφηση/σκίτσο/σχέδιο 

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 70 λεπτά 

Πόσα άτομα; 15 άτομα

Υλικά που απαιτούνται  Ένας μαρκαδόρος (ανεξαρτήτως χρώματος), 
κοπίδια και ένα χαρτί Α4 για κάθε άτομο. 

Προπαρασκευαστικό στάδιο 

Για να δημιουργήσετε ένα καλό εργαστήριο, είναι σημαντικό να ελέγξετε όλα τα υλικά και να 

τα τοποθετήσετε σε κατάλληλους χώρους στους οποίους κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι 

ελεύθερος να τα χρησιμοποιήσει. Για τον χώρο εργασίας, προσπαθήστε να βρείτε ένα δωμάτιο 

με τραπέζια και καρέκλες για να δημιουργήσετε ένα άνετο περιβάλλον και να μετουσιώσετε σε 

πράξη τις ιδέες των συμμετεχόντων. Τα τραπέζια πρέπει να είναι τοποθετημένα κυκλικά. Ενας 

χρονοδιακόπτης μπορεί να βοηθήσει τον εμψυχωτή να διαχειριστεί το χρόνο κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης του εργαστηρίου. 

 Το εργαστήριο

Για να ξεκινήσει το εργαστήριο, κάθε συμμετέχων πρέπει να πάρει ένα κομμάτι χαρτί και ένα 

μαρκαδόρο, και να κάτσει στον κύκλο. Σε αυτό το εργαστήριο δεν υπάρχουν «κανόνες» που 

πρέπει να ακολουθήσετε, εκτός από το γεγονός ότι ακολουθείτε την ένδειξη χρόνου που έχει ο 

Μια Ιστορία Καρδιάς 
και Τέχνης
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συντονιστής. Το θέμα του εργαστηρίου θα είναι «να σχεδιάσετε το αγαπημένο σας μέρος στη 

γη» ή «να σχεδιάσετε μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας». Κάθε συμμετέχων θα έχει 5 λεπτά ανά 

πλευρά για να ολοκληρώσει το βιβλίο.

Ο συντονιστής θα παρουσιάσει τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός βιβλίου3 μόνο με χαρτί 

με τις ακόλουθες οδηγίες: 

α)  Διπλώστε και κόψτε ένα κομμάτι χαρτί που θα είναι ο σκελετός του βιβλίου που θα 

εικονογράφησετε.

β)  Τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτιού σε μια επίπεδη επιφάνεια, διπλώστε το στο μισό κατά 

μήκος, μέχρι να συναντήσετε τις μακρύτερες άκρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί 

Α4 ή οποιουδήποτε είδους λεπτού ορθογωνίου χαρτιού.

γ)  Διπλώστε το χαρτί στη μέση και πάλι, αυτή τη φορά, ώστε οι κοντινές άκρες του χαρτιού 

να ενωθούν, φροντίζοντας ότι οι γωνίες θα ευθυγραμμιστούν ομοιόμορφα.

δ)  Για να φτιάξετε το τελικό χαρτί, διπλώστε το χαρτί στην ίδια κατεύθυνση με την τελευταία 

πτυχή για να κάνετε μια κάθετη πτυχή.

ε)  Ανοίξτε το χαρτί και βάλτε το επίπεδα σε μια επιφάνεια κοπής. Το αποτέλεσμα θα είναι 

ένα χαρτί χωρισμένο σε οκτώ μέρη με μία πτυχή που χωρίζει το χαρτί οριζόντια και τρεις 

πτυχώσεις κάθετα.

στ) Κάντε ένα οριζόντιο κόψιμο μέσω της οριζόντιας πτυχής, ξεκινώντας από το σημείο όπου 

η οριζόντια πτυχή τέμνει την πιο αριστερή κάθετη πτυχή και τελειώνει στο σημείο όπου η 

οριζόντια πτυχή τέμνει τη πιο δεξιά κάθετη πτυχή.

ζ) Διπλώστε το χαρτί οριζόντια έτσι ώστε οι μακρύτερες άκρες του χαρτιού να συναντιούνται. 

Αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει λωρίδες χαρτιού δύο επιπέδων με τέσσερα τμήματα.

η)  Αφού διπλώσετε το χαρτί οριζόντια, θα πρέπει να παρατηρήσετε ότι η διπλή στρώση 

χαρτιού που έχετε έχει την σχισμή που κάνατε να τρέχει κατά μήκος της κορυφής των δύο 

μεσαίων τμημάτων. Αυτό καθιστά δυνατή την ώθηση των δύο άκρων του χαρτιού μαζί για 

να σχηματίσουν ένα είδος “στόματος”, το οποίο μοιάζει επίσης με το σύμβολο «συν» όταν 

το βλέπετε από πάνω.

θ) Διπλώστε το επάνω και το κάτω πόδι του σημείου «συν» πάνω προς τα δεξιά, έτσι ώστε να 

κλείσουν σαν σάντουιτς το δεξί πόδι.

ι) Είναι πιθανό να δείτε ότι υπάρχει ακόμα ένα σκέλος του «συμβόλου συν» που βρίσκεται 

στα αριστερά των άλλων σελίδων. Διπλώστε αυτήν την αριστερή σελίδα δεξιόστροφα και 

θα δείτε ότι δημιουργείται ένα φυλλάδιο με τέσσερις σελίδες! 

ια) Τσακίστε τη ράχη του περιοδικού με τα δάχτυλα για να διασφαλίσετε ότι το σχήμα του 

διατηρείται. 

3 Wikihow, Make a Zine, https://www.wikihow.com/Make-a-Zine, ultimo accesso settembre 2018. 

https://www.wikihow.com/Make-a-Zine
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Μετά τη δημιουργία του σκελετού, ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν 

τα θέματα για 5 λεπτά και να δημιουργήσουν μία λίστα σημείων με τις ιδέες τους για κάθε 

σελίδα. Μετά, ο συντονιστής θα καθορίσει 5 λεπτά για να διακοσμήσουν, εικονογραφήσουν ή 

να ζωγραφίσουν το βιβλίο. Η τελευταία πλευρά θα πρέπει να είναι το κάλυμμα, για το οποίο θα 

χρειαστούν άλλα 5 λεπτά στο συνολικό χρόνο.

Στο τέλος του εργαστηρίου, ο συντονιστής ζητά να γίνει μια αυτό-αξιολόγηση για ένα λεπτό και 

οι συμμετέχοντες να απαντήσουν σε μία πρόταση στην ερώτηση «Τί ήταν σημαντικό για εσένα;».

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιτύχουν τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Να μάθουν και να τελειοποιήσουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός τεύχους. 

• Να εκφράζουν τον εαυτό τους, χρησιμοποιώντας υλικά και μεθόδους που οι περισσότεροι δεν 

είναι συνηθισμένοι. 
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Ένα Βήμα Μπροστά
Κύριες Θεματικές Κοινωνικοί ρόλοι, προνόμιο, καταπίεση

Πόσο χρόνο χρειάζεστε; 80 λεπτά

Πόσα άτομα; 15-20 συμμετέχοντες

Απαιτούμενα Υλικά Ένα ηχοσύστημα για αναπαραγωγή μουσικής.
10 εφημερίδες.
4 ρολά κολλητικής ταινίας
4 μέτρα χαρτιού χειροτεχνίας.
40 χρωματιστά χαρτιά A4 (4 δεκάδες)

 Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

Πριν ξεκινήσει το εργαστήριο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων 

προκειμένου να τοποθετήσουμε τα Α4 στο έδαφος σύμφωνα με τον αριθμό τους. Αυτά τα χαρτιά 

λειτουργούν ως κοινωνικοί ρόλοι/χαρακτήρες και ως ομάδες που θα σχηματιστούν στη συνέχεια, 

συνεπώς ο συντονιστής πρέπει να ετοιμάσει τη λίστα των κοινωνικών ρόλων/χαρακτήρων. Κάθε 

χαρτί έχει έναν κοινωνικό ρόλο/χαρακτήρα που οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υιοθετήσουν και 

κάθε χρωματιστή ομάδα χαρτιών αντιστοιχεί σε 5 συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που η ομάδα 

αποτελείται από 20 άτομα θα πρέπει να υπάρχουν 20 κοινωνικοί ρόλοι/χαρακτήρες και τέσσερεις 

διαφορετικές ομάδες χρωμάτων. Επιπλέον, ο συντονιστής πρέπει να ελέγξει το ηχοσύστημα που 

θα παίζει μουσική κατά τη δραστηριότητα και να δημιουργήσει μια γραμμή με την κολλητική 

ταινία στη μια πλευρά του χώρου εργασίας. 
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Το εργαστήρι 

Πρώτα απ’ όλα ο συντονιστής συστήνει τον εαυτό του και ξεκινάει με ένα παιχνίδι γνωριμίας 

όπου χρησιμοποιώντας τη μουσική, τη σωματική κίνηση και διαφορετικές μεθόδους έκφρασης 

οι συμμετέχοντες θα νιώσουν πιο άνετα μεταξύ τους και με το χώρο που βρίσκονται.

Στο πρώτο μέρος, τα χαρτιά με τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους/χαρακτήρες μοιράζονται 

τυχαία στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παίζουν με αυτούς στα χέρια τους, χωρίς να τους 

επιτρέπεται να τους ανοίξουν.

Στο δεύτερο μέρος, αφού θα έχουν γνωριστεί μεταξύ τους και θα έχουν γίνει ομάδα, οι 

συμμετέχοντες ανοίγουν τα χαρτιά τους και ο καθένας διαβάζει το δικό του. Παίρνουν το χρόνο 

τους ώστε να μπουν στον ρόλο τους. Την ενδεδειγμένη στιγμή, η μουσική σταματά και οι 

συμμετέχοντες στέκονται στην ενδεδειγμένη γραμμή που έχει σχηματιστεί στο έδαφος.

Στο τρίτο μέρος, ο συντονιστής ρωτάει τους συμμετέχοντες μια σειρά από ερωτήσεις που 

περιέχουν διάφορες καταστάσεις. Ο κύριος σκοπός των ερωτήσεων είναι να αξιολογήσουν αν 

ένιωσαν ελεύθεροι ή καταπιεσμένοι σε όλες αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Οι ερωτήσεις 

περιλαμβάνουν θέματα όπως, ενδεικτικά, «Εχω τη δυνατότητα να πηγαίνω διακοπές κάθε 

χρόνο;», «Μπορώ να εκφράσω ελεύθερα την άποψή μου;» κ.ά. Αν ένιωσαν ελεύθεροι τότε 

κινούνται ένα βήμα μπροστά. Αν ένιωσαν καταπιεσμένοι, μένουν ακίνητοι.

Στο τέταρτο μέρος, προσφέρονται στους συμμετέχοντες διάφορα υλικά, ώστε να δημιουργήσουν 

έναν χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο ρόλο που έλαβαν. Υστερα, οι συμμετέχοντες χωρίζονται 

σε μικρότερες ομάδες (ανάλογα με το χρώμα του χαρτιού του ρόλου που είχαν λάβει) και 

προσπαθούν να φτιάξουν μια ιστορία που να συνδυάζει τον χαρακτήρα τους, μουσική, κίνηση, 

σκίτσο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης.

Οταν όλοι στην ομάδα έχουν τελειώσει με τις ιστορίες τους, οι δημιουργίες τοποθετούνται σε 

ένα χαρτί ώστε όλοι να μπορούν να τις βλέπουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να δημιουργήσει μια συνεκτική ομάδα ατόμων και να 

εξελίξει την έκφραση και τη συνεργασία τους χρησιμοποιώντας θεατρικές τεχνικές.

Στοχεύουμε σε ένα εργαστήρι που ενισχύει τις δεξιότητες επικοινωνίας που διαπερνούν τους 

πολιτισμούς και τα όρια των συνόρων και της γλώσσας. Την ίδια στιγμή, συλλάβαμε την ιδέα της 

χρήσης διαφορετικών κοινωνικών ρόλων ελπίζοντας στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και 

την ευαισθητοποίηση πάνω στα προνόμια και τις διάφορες μορφές καταπίεσης.
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Μαθαίνω Κάνοντας
Κύριες Θεματικές Ζωγραφική-Σκίτσο

Πόσο χρόνο χρειάζεστε 120 λεπτά

Πόσα άτομα; 15 άτομα 

Απαιτούμενα Υλικά 15 φύλα παρουσίασης, 10 μολύβια: H έως 9H, B έως 12B, 
κάρβουνο, H ή F, καβαλέτο, γόμες, ξύστρα, χάρακας του 1 μ., 
χάρακας των 30 εκ., μετροταινία, πινέλα ζωγραφικής από το 
νούμερο 1 έως το 15, πινέλο 3 ιντσών και 4 ιντσών, σφυράκι, 500 
γρ. με 1 κιλό πρόκες της μισής ίντσας, 500 γρ. – 1 λίτρο ξυλόκολλα, 
1 ως 10 μ. καμβά , τελάρα από 40 x 50 εκ. έως οποιοδήποτε 
μέγεθος.

Μπογιά: ακρυλικό σε όλα τα πρωτογενή και βασικά χρώματα, 
λαδομπογιές  σε όλα τα πρωτογενή και βασικά χρώματα, φόρμες 
εργασίας σε μέγεθος 32 ή Μ.

Προπαρασκευαστικό Στάδιο

Αρχικά ένα τελάρο ετοιμάζεται από τον συντονιστή ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

• Τεντώνουμε τον καμβά στο πλαίσιο

• Περνάμε το υλικό πρώτης επίχρισης

• Βάφουμε το πίσω μέρος με κόλλα και λευκή μπογιά για να κολλήσει 
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Το Εργαστήρι

Καθώς το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί από πριν, οι συμμετέχοντες παίρνουν το δικό τους καμβά. 

Ο συντονιστής ξεκινά με τις οδηγίες και σκιτσάρει με τους συμμετέχοντες βήμα βήμα, εξηγώντας 

τις επιλογές που έγιναν και τη σημαντικότητα του να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό να δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες 

για το πως ζωγραφίζουμε και σχεδιάζουμε συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνουν μέρος στη 

ζωγραφική. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ακολουθώντας την επίδειξη, ένας μαθητευόμενος ή συμμετέχων πρέπει να μπορεί να ζωγραφίσει 

το φόντο, να σκιτσάρει αι να ολοκληρώσει ένα έργο ζωγραφικής και να πιστέψει ότι ακόμα και αν 

δεν αισθάνεται άνετα με τη διαδικασία, ο καθένας μπορεί να ζωγραφίσει και να έχει πρόσβαση 

σε αυτό το κομμάτι του βαθύτερου εαυτού του. 



41

Φτιάχνοντας χειροποίητα
Κύρια θέματα Διαχείριση Άγχους, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Νέων και 

άσκηση πίεσης πολιτικής για HIV/SRHR

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι; 80 λεπτά

Πόσα άτομα; 15 συμμετέχοντες

Υλικό που απαιτείται  • 1000 χάντρες

• 5 Nylon σπάγγοι ψαρέματος (διαφορετικών χρωμάτων) 
210D/18 ply

• 4 σπιρτόκουτα /5 κεριά

• 5 ψαλίδια

Προπαρασκευαστικό Στάδιο 

Ελέγχετε εάν όλα τα απαιτούμενα υλικά είναι διαθέσιμα και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

βρίσκονται κοντά σε μια καρέκλα την οποία και θα χρειαστούν στη διαδικασία της κατασκευής 

των βραχιολιών. 

Το εργαστήριο

Ο συντονιστής ξεκινάει εξηγώντας τη διαδικασία που θα λάβει χώρα και παρέχοντας σε κάθε 

συμμετέχοντα ένα ψαλίδι και ένα σπάγκο. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε 5 

ομάδες δίνοντας σε κάθε μία ένα όνομα που θα χρησιμοποιηθεί για την τέχνη τους. Στη συνέχεια 
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ο συντονιστής θα δείξει το κάθε βήμα, περιμένοντας τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν 

το κάθε βήμα και διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με τη 

διαδικασία. Στο τέλος ο καθένας θα πρέπει να δείξει τα βραχιόλια που έφτιαξε και να αξιολογήσει 

πώς ήταν για τον/την ίδιο/α η διαδικασία δημιουργίας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για να μπορούν οι νέοι να εκφράζονται 

βελτιώνοντας το φυσικό πνευματικό και συναισθηματικό χαρακτήρα του ατόμου. Δεδομένου ότι 

το εργαστήριο επιτρέπει σε κάποιον να επικοινωνεί μέσω ονομάτων, λέξεων, στα βραχιόλια αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος ευαισθητοποίησης για θέματα όπως, για παράδειγμα, 

ο ιός HIV και τα Σεξουαλικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Αναπαραγωγικής Υγείας μεταξύ των 

νέων. 



43

Ελεύθερα Ριζωμένα Δέντρα
Κύριες Θεματικές  Θεραπεία μέσω του Χορού 

Πόσο χρόνο χρειάζεστε; 75 λεπτά

Πόσα άτομα; Έως 12

Απαιτούμενα Υλικά Μουσική, κρουστά όργανα

Προπαρασκευαστικό Στάδιο

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ: 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρόνο να ετοιμάσετε το χώρο πριν ξεκινήσετε το εργαστήριο. Το δωμάτιο 

θα πρέπει να είναι όσο πιο άδειο γίνεται. Ολα τα αντικείμενα και έπιπλα πρέπει να βγουν από το 

δωμάτιο, αν αυτό δεν είναι δυνατό, βάλτε τα στην άκρη ώστε να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο.

Οργανώστε μια ασφαλή γωνιά όπου μπορείτε να βάλετε στην πρίζα τη μουσική συσκευή σας. 

Είναι σημαντικό να έχετε προετοιμάσει από πριν μια λίστα μουσικής ώστε να ξέρετε ποιες 

μουσικές είναι πιο ταιριαστές με τις δραστηριότητες που θα κάνετε.

Αν υπάρχουν συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, 

οργανώστε τα σε ένα χώρο προσβάσιμο από εσάς.

Βεβαιωθείτε ότι αυτοί που σας φιλοξενούν στο δωμάτιο (για παράδειγμα κέντρο φιλοξενίας, 

σχολείο κ.λπ.) και οι συμμετέχοντες έχουν ξεκάθαρη την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού σας. 

Μην παίρνετε σα δεδομένο ότι για όλους είναι σαφές και μην ντραπείτε να δώσετε τις ίδιες 

πληροφορίες πάνω από μια φορά.



44

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ντυθούν άνετα για το εργαστήρι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ:

Πριν συναντηθείτε με την ομάδα, επικεντρωθείτε σε κάποιες βασικές ερωτήσεις που θα σας 

βοηθήσουν να σκεφτείτε καλύτερα τις δραστηριότητες που θα σχεδιάσετε.

Εάν συναντάτε την ομάδα για πρώτη φορά, τί γνωρίζετε γι’ αυτήν; Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες; 

(ηλικία, εθνικότητα, υπόβαθρο, έμφυλη ταυτότητα κλπ.);

Αν γνωρίζετε ήδη την ομάδα, αναρωτηθείτε πως περιμένετε να τους βρείτε: σκεφτείτε σχετικά με 

την προηγούμενη συνάντησή σας και με την πρόοδο των δραστηριοτήτων σας έως τώρα. Ποια 

είναι η πρόοδος του κάθε ατόμου στην ομάδα; Και της ομάδας συνολικά;

Επιπλέον, τί συμβαίνει με εσάς; Ποια είναι τα συναισθήματά σας για την ομάδα και για κάθε 

συμμετέχοντα;

Κάποιοι φόβοι; Κάποιες προσδοκίες;

Κάποιες φορές τείνουμε να προτείνουμε δραστηριότητες γιατί μας αρέσουν αλλά πιθανόν να 

μην είναι οι κατάλληλες για τους συμμετέχοντες τη δεδομένη στιγμή. Ο αυτοστοχασμός είναι 

θεμελιώδης ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή για την ομάδα και για εσάς.

Τέλος, θυμηθείτε ότι εσείς, ως συντονιστής, έχετε την ευθύνη να είστε ο καθρέφτης της ομάδας. 

Αν διασκεδάζετε, διασκεδάζουν. Αν έχετε αμφιβολίες για τις δραστηριότητες που προτείνετε, 

μπορεί να έχουν και αυτοί.

Εχετε πάντα στο μυαλό ότι το εργαστήρι μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από τις προσδοκίες σας 

και τα σχέδιά σας για αυτό, οπότε να είστε πάντα έτοιμοι να είστε ευέλικτοι και να προσαρμόζετε 

τις δραστηριότητες ανάλογα με την κατάσταση.

Το Εργαστήρι

Ζέσταμα

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αφήσουν τα παπούτσια τους εκτός του χώρου εργασίας και να 

έρθουν σε κύκλο. Στον κύκλο, οι συμμετέχοντες καλούνται να βρουν μια βολική θέση και να 

καθοδηγηθούν στις ασκήσεις που εστιάζουν στην αναπνοή, και να αναλύσουν την αντίληψή τους 

για το σώμα τους. Αυτή η φάση είναι θεμελιώδης ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να μπουν 

μαλακά σε ένα πλαίσιο που είναι αρκετά διαφορετικό από την πραγματική ζωή. Αυτή η φάση 

μπορεί να πάρει από 10 έως και 30 λεπτά, ανάλογα με το πώς ανταποκρίνεται η ομάδα. 
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Κύρια Δραστηριότητα

Οταν τα άτομα έχουν εξοικειωθεί με την αναπνοή τους, οι συντονιστές τους καθοδηγούν να 

σταθούν όρθιοι και να εξερευνήσουν τη σύνδεση μεταξύ γης και ουρανού μέσα από το σώμα 

που αναπνέει. Κάθε άτομο θα έχει μια διαφορετική αντίληψη. Καλέστε τους να εστιάσουν στη 

σπονδυλική τους στήλη και πως αυτή ανασηκώνεται  μέσα από την άσκηση.

Επιπλέον, ο συντονιστής τους καλεί να ξεκινήσουν μια αργή δυναμική κίνησης, έστω και μικρές 

κινήσεις, και καθώς κινούνται να εξερευνήσουν πως τα πόδια τους είναι σταθερά στο έδαφος και 

λόγω αυτού, πως το σώμα μπορεί να υψωθεί στο χώρο προς τα γύρω και επάνω. Σαν δένδρο, με 

δυνατές ρίζες και ελαφριά φύλλα. Ο συντονιστής τους καλεί να διατηρήσουν ρευστή αναπνοή 

και χαλαρό μυϊκό τόνο που επιτρέπει την όλο και μεγαλύτερη εξερεύνηση της κίνησης με αυτό 

τον τρόπο.

Υστερα, ο συντονιστής τους καλεί να εξερευνήσουν ελεύθερες κινήσεις όπου, ξεκινώντας από την 

αναπνοή, τα πόδια είναι σταθερά και το άνω μέρος του σώματος κινείται ελαφριά και ελεύθερα. 

Οποιος νιώθει έτοιμος μπορεί να κινηθεί γύρω, γύρω στο χώρο και να συναντήσει άλλους 

ανθρώπους μέσα από κινήσεις. Καθώς κινούνται, ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες να 

επικεντρωθούν σε μια ή περισσότερες κινήσεις που τους αντιπροσωπεύουν αυτή τη συγκεκριμένη 

στιγμή και να τις επαναλάβουν μόνοι τους μέχρι τη στιγμή που η κίνηση θα πάρει μορφή. 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες και δώστε τους χρόνο να συνδυάσουν τις κινήσεις 

τους ώστε να δημιουργήσουν μια μικρή ακολουθία. Στο τέλος, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την 

ακολουθία της στις άλλες.

Συμπεράσματα:

Συγκεντρώστε όλους τους συμμετέχοντες σε κύκλο και κλείστε τη συνεδρία συνδέοντάς τους 

πάλι με την αναπνοή τους. Προτείνετε μια τελετή όπου κάθε συμμετέχων χαιρετά τους άλλους 

με μια πολύ προσωπική κίνηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο τέλος της συνεδρίας είναι τα εξής: 

• Να είμαστε ικανοί να εκφραστούμε και να αλληλεπιδράσουμε με τους άλλους μέσω της 

κίνησης 

• Να αποκτήσουμε συναίσθηση της αναπνοής μας 

• Να αποκτήσουμε συναίσθηση της στάσης σώματος και του που βρισκόμαστε

• Να μπορούμε να νιώθουμε δυνατοί και ριζωμένοι και ταυτοχρόνως ελεύθεροι να 

κινηθούμε. 
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Εταίροι

CESIE, Italian (coordinatore) 

www.cesie.org 

Inter Alia, Greece

www.interaliaproject.com 

Pistes Solidaires, France

www.pistes-solidaires.fr 

New Hope Waves Limited, Zambia 

www.newhopewaves.org 

Neema Community Based Organization, Kenya

www.neemacbo.org 

CEGI, Malawi 

www.centreforgirlsandinteraction.weebly.com 

http://www.cesie.org
http://www.interaliaproject.com
http://www.pistes-solidaires.fr
http://www.newhopewaves.org
http://www.neemacbo.org
http://www.centreforgirlsandinteraction.weebly.com
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www.artcom-project.eu

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


