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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
του START
EMPOWERMENT
DIGITAL
CURRICULUM

Το START Empowerment Digital 
Curriculum είναι ένας οδηγός 
για την υποστήριξη των Νέων 

Εργαζομένων στην ΕΕ για να 
αποδεχτούν την κοινωνική 

ένταξη και τη συμμετοχή των 
νέων στην ανάπτυξη μιας 
βιώσιμης κοινωνίας (που 
συνδέεται με παγκόσμια 

ζητήματα) αναπτύσσοντας 
δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις τέχνες
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ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ START
Το έργο START στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων για την, 
αύξηση της ικανότητας, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της 
νεολαίας, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών κατάρτισης, για την απόκτηση 
του κατάλληλου επαγγελματικού και ποιοτικού επιπέδου για την υποστήριξη των νέων, ειδικά 
αυτών με λιγότερες ευκαιρίες και/ή αναπηρίες για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής μέσω 
πρωτοβουλιών που βασίζονται στις Τέχνες. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένου 
εκπαιδευτικού υλικού και βιώσιμων εργαλείων σε εργαζομένους για νέους, βασισμένα σε σύγχρονες, 
καλλιτεχνικές και δημιουργικές μεθόδους, καθώς και σε ικανότητες, προκειμένου να εμπλακούν οι νέοι 
με τις Τέχνες, ως έναν τρόπο για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνια της Ε.Ε., 
ώστε να αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για παγκόσμια ζητήματα και πρόσφατες κοινωνικές κρίσεις και 
να ενισχύουν τα κοινωνικά τους κίνητρα για την ανάπτυξη δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Το έργο START αναμένεται να έχει συνολικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους για νέους, τους εκπαιδευτές 
ή τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον τομέα της ενεργού συμμετοχής, του κοινωνικού διαλόγου 
και της κοινωνικής ένταξης προάγοντας την κοινωνική συνοχή, το σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ 
πολλών ενδιαφερομένων στις κοινωνίες της ΕΕ. Ειδικότερα, ο πιο σημαντικός αντίκτυπος στην άμεση 
ομάδα στόχο θα είναι οι ενισχυμένες ικανότητές τους. Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη υπεύθυνων, 
ενεργών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών εμπλουτίζοντας τις ικανότητες και τις γνώσεις των 
εργαζομένων για νέους στο θέμα, καθώς και εμπνέοντας και παρακινώντας τους να χρησιμοποιούν 
Τέχνες και δημιουργικές μεθόδους και μέσα ενημέρωσης προκειμένου να κάνουν κοινωνικές δράσεις 
που προάγουν την κοινωνική συνοχή και συμμετοχή . Το προτεινόμενο έργο προωθεί την εφαρμογή 
διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων για την αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας 
των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και άλλων ενδιαφερομένων για την καλύτερη κατανόηση 
της εκπαίδευσης επαφής που ενισχύει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των 
νέων πολιτών σχετικά με πρόσφατα παγκόσμια ζητήματα. Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του έργου είναι 
να αναγνωρίσει τη σημασία της χρήσης σύγχρονων μεθόδων που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις 
των αναγκών της κοινωνίας και στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.
Οι νέοι αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή δύναμη για κοινωνική αλλαγή και έχουν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο στις αντιδράσεις της κοινωνικής αλλαγής. Ωστόσο, η ενδυνάμωση των νέων να είναι αυτοί που 
θα «αλλάξουν το  σύστημα» δεν είναι και τόσο απλή. Είναι ιδιαίτερα προκλητικό στα εκπαιδευτικά 
συστήματα που δίνουν προτεραιότητα στην ενόργανη μάθηση έναντι της κριτικής σκέψης και των 
δημιουργικών ενεργειών. Η τέχνη έχει χρησιμοποιηθεί συχνά με εργαλειακό τρόπο για την επικοινωνία 
ή την ευαισθητοποίηση σχετικά με σημαντικά παγκόσμια ζητήματα. Η τέχνη έχει την ικανότητα όχι 
μόνο να αυξάνει την ευαισθητοποίηση αλλά και να επιτρέπει δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης 
ευαίσθητων ζητημάτων, να υποστηρίζει την αναστοχαστικότητα και να λειτουργεί ως αγωγός για την 
Κοινωνική Αλλαγή. Οι Τέχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμός έκφρασης της εσωτερικής 
εκρηκτικότητας της νεολαίας και να τη μετατρέψουν σε μια κοινωνική δράση για τη μετάδοση της 
ευαισθητοποίησης και της γνώσης στον κόσμο για τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ START EMPOWERMENT DIGITAL 
CURRICULUM ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ
Η τέχνη, η κοινωνική αλλαγή και οι νέοι πάντα περπατούσαν χέρι-χέρι. Η ενασχόληση της νεολαίας 
στις Τέχνες μπορεί να προωθήσει θετικές, ισχυρές κοινωνικές αλλαγές σε αμέτρητες μορφές τέχνης, 
όπως ο χορός, η μουσική, η τέχνη γκράφιτι και πολλά άλλα. Οι νέοι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο 
με πολλούς τρόπους μέσω των Τεχνών. Όταν οι νέοι αλληλεπιδρούν με την τέχνη με σταθερούς 
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τρόπους που αναγνωρίζουν τον κοινωνικό αντίκτυπο και το νόημά τους, ασχολούνται κριτικά με την 
τέχνη. Ως εκ τούτου, οι εταίροι του START θέλουν να προσφέρουν στους επαγγελματίες της νεολαίας 
(εργαζόμενοι για νέους, εκπαιδευτές νέων, δάσκαλοι και εκπαιδευτές) μια ευκαιρία επαγγελματικής 
εξέλιξης μαζί με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για χρήση στην εργασία τους με νέους, 
ειδικά με λιγότερες ευκαιρίες και αναπηρίες . Αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών, που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του START, παρέχει έναν ευέλικτο και ποικίλο οδηγό για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 
και επαγγελματίες στον τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών 
παρέχει κατάλληλες εκπαιδευτικές ενότητες, βασισμένες στον αλληλένδετο και διεπιστημονικό κόσμο 
της τέχνης, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους εργαζόμενους στον τομέα των Τεχνών, με στόχο 
την υποστήριξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων, κατάρτισης και εργαστηρίων που εμπλέκουν νέους 
πολίτες, ειδικά με μειονεκτικό υπόβαθρο και/ή αναπηρίες, στην ενεργό συμμετοχή και τον κοινωνικό 
διάλογο, με επίκεντρο την κοινωνική αλλαγή και την ενίσχυση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης 
για τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα. Το πρόγραμμα σπουδών START είναι το αποτέλεσμα πολλών 
παραγόντων, πρακτικών και παιδαγωγικών προοπτικών που δημιουργούνται, συγκρίνονται και 
επικαλύπτονται σε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των εταίρων του έργου.

Το πρόγραμμα START στοχεύει να υποστηρίξει τους νέους εργαζόμενους στην ΕΕ να αγκαλιάσουν 
την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των νέων, αναπτύσσοντας δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 
Τέχνες. Αυτός ο ψηφιακός οδηγός θα καλύψει την έλλειψη πληροφόρησης, ικανότητας και γνώσης των 
εργαζομένων για νέους στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνών για τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου 
σχετικά με παγκόσμια προβλήματα που χρειάζονται τη συμμετοχή και την υποστήριξη του κόσμου. Το 
περιεχόμενο του ψηφιακού οδηγού START στοχεύει να προσκαλέσει τους τελικούς χρήστες (κυρίως νέους 
με λιγότερες ευκαιρίες) να δουν τους εαυτούς τους ως ενεργούς και καλά ενημερωμένους πολίτες της ΕΕ, 
που υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για κοινωνική αλλαγή. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει εκπαιδευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογίες και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε διεθνές πλαίσιο, με 
προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση και την προσαρμογή τους σε άλλα πλαίσια. Το Πρόγραμμα Σπουδών 
διευκολύνει τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, και κατά συνέπεια για τους νέους πολίτες, να 
κατανοήσουν και να προσαρμόσουν το περιεχόμενο προκειμένου να το εφαρμόσουν στην πράξη.
Αυτό το δημιουργικό εκπαιδευτικό υλικό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια αποτελεσματική 
και καινοτόμος, προσβάσιμη μέθοδος για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν, να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίησή τους και να συλλάβουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργό συμμετοχή 
μέσω των Τεχνών για την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής στις κοινωνίες της ΕΕ.
Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι λοιπόν:
 • Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης για όλους
 • Υποστήριξη των νέων εργαζομένων στην εφαρμογή προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης που 

βασίζονται στις ικανότητες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αυτό το πνευματικό προϊόν έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους εργαζόμενους να αγκαλιάσουν 
την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των νέων αναπτύσσοντας δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 
Τέχνες, ορίζοντας ορισμένες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι εργαζόμενοι για να 
εφαρμόσουν δραστηριότητες βασισμένες στην Τέχνη για κοινωνική αλλαγή. Αυτός ο οδηγός θα παρουσιάσει 
επίσης τους διαφορετικούς τύπους τεχνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πώς μέσα από 5 ενότητες.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Άμεση ομάδα στόχος: Νέοι εργαζόμενοι, εκπαιδευτές νέων, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί 
Τελικοί ωφελούμενοι: Νέοι, ειδικά αυτοί με τις λιγότερες ευκαιρίες
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Η κοινωνική τέχνη μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι, ένα 
πρόβλημα, να σκεφτούμε μαζί. Οι τέχνες μπορούν να είναι χρήσιμες 
στην κοινωνία. Η κοινωνική τέχνη ασχολείται με τη ζωή στην κοινωνία, 
τον τρόπο ζωής των κοινοτήτων και τα κοινωνικά ζητήματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ TΕΧΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Λέγεται ότι ο πολιτισμός έχει ισχυρή επίδραση στη δημοκρατική 
ασφάλεια σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, η έκθεση στον 
πολιτισμό επιτρέπει στους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τη σημασία 
της διαφορετικότητας, αυξάνοντας έτσι το άνοιγμα τους προς άλλες 
ομάδες της κοινωνίας. Επιπλέον, η ενεργός δημιουργία τέχνης σε 
οποιαδήποτε μορφή είναι ένα ουσιαστικό όχημα για την ελευθερία 
της έκφρασης. Επιπλέον, η δημιουργία κοινών αφηγήσεων μέσω 
του πολιτισμού μπορεί να είναι ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση 
της συνοχής στην κοινωνία. Η συμμετοχή στον πολιτισμό και οι 
συναντήσεις με τις τέχνες και την κληρονομιά φέρνουν τα άτομα σε 
επαφή με ποικίλες ιδέες και προοπτικές για τον κόσμο γύρω τους. Αυτή 
η έκθεση στον πολιτισμό λέγεται ότι προσφέρει στους ανθρώπους 
«μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών για κοινωνική δράση και σχέσεις» 
(Stanley 2006: 8) και διεγείρει τη σκέψη με νέους τρόπους.
Επιπλέον, οι συναντήσεις με τις τέχνες και την κληρονομιά είναι «ουσιαστικά 
κοινωνικά γεγονότα» (Stanley 2006: 8) που φέρνουν τους ανθρώπους σε 
επαφή, τόσο με εκείνους που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα και 
αξίες όσο και με εκείνους που είναι διαφορετικοί. Όπως σημειώθηκε 
παραπάνω, αν και όχι πάντα, μια τέτοια επαφή μέσω κοινών εμπειριών 
έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις προκαταλήψεις και να προκαλέσει 
ανεκτικότητα και σεβασμό για τις διαφορές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
Leroux και Bernadska (2014) διαπίστωσαν ότι όσοι συμμετέχουν στις 
τέχνες -τόσο ενεργά, δημιουργώντας τέχνη όσο και παθητικά- ήταν πιο 
ανεκτικοί από εκείνους που δεν το κάνουν, αν και δεν έλεγξαν εάν η 
πολιτιστική συμμετοχή ήταν η αιτία της διαφοράς. Στην αξιολόγηση του 
Προγράμματος Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(Συμβούλιο της Ευρώπης 2015), ωστόσο, η συμμετοχή στην ποικιλία των 
δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα του προγράμματος «σίγουρα» ή «πιθανώς» είχε θετική επίδραση στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων από άποψη επίσημης και ανεπίσημης ανταλλαγής μεταξύ πληθυσμιακών 
ομάδων από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, επικοινωνία μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων, 
βελτιωμένη διαφάνεια και ανεκτικότητα μεταξύ του πληθυσμού μιας πόλης και μειωμένη ένταση των 
συγκρούσεων. Στο βαθμό που η συμμετοχή σε πολιτιστικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες οδηγεί 
σε μεγαλύτερη ανοχή και διαφάνεια, μπορεί στη συνέχεια να συμβάλει στη δημοκρατική ασφάλεια.
Η δημιουργία τέχνης μέσα από τη σύνθεση, τη γραφή, το τραγούδι, το χορό και άλλες δραστηριότητες 
επιτρέπει την έκφραση των συναισθημάτων, των προοπτικών και της ταυτότητάς του. Η καλλιτεχνική 
δημιουργία προσφέρει ευκαιρίες για να εξερευνήσει και να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα και 
να οικοδομήσει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση (βλ., μεταξύ άλλων, Matarasso 1997· Barraket 
2005). Όσοι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την ταυτότητά τους μπορεί να έχουν λιγότερα 
συναισθήματα ανασφάλειας και φόβου για τον «άλλο» και έτσι θα μπορούσαν να είναι πιο ανεκτικοί, με 
σεβασμό και ανοιχτοί (αλλά όχι πάντα).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Έχετε διαβάσει ένα καλό 
βιβλίο πρόσφατα, έχετε 

δει μια ταινία στον τοπικό 
σας κινηματογράφο ή έχετε 

επισκεφθεί μια νέα έκθεση σε 
ένα μουσείο; Έχετε τραγουδήσει 

με μια χορωδία, έχετε 
παρακολουθήσει ένα μάθημα 

ζωγραφικής ή έχετε αρχίσει 
να γράφετε ένα μυθιστόρημα; 
Έχετε ανεβάσει ένα βίντεο στο 

διαδίκτυο ή έχετε δημιουργήσει 
έναν ιστότοπο; Αν ναι, έχετε 

συμμετάσχει στον πολιτισμό. Η 
υπόθεση, λοιπόν, είναι ότι μέσω 

της πολιτιστικής συμμετοχής 
μπορέσατε να εκφραστείτε 

δημιουργικά, είχατε εκτεθεί σε 
εναλλακτικές προοπτικές και 

ίσως είχατε ακόμη και ευκαιρίες 
να εμπλακείτε με άτομα με 

διαφορετικό υπόβαθρο, 
πεποιθήσεις ή αξίες. Με 

αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 
αναμένεται ότι θα έχετε (ή θα 

αποκτήσετε) μεγαλύτερη ανοχή 
στις διαφορές και περισσότερο 

σεβασμό και εμπιστοσύνη 
στους άλλους και ότι θα 

αποκτούσατε την ικανότητα 
να συμμετέχετε πιο ενεργά στη 

δημοκρατική ζωή
inΠολιτιστική συμμετοχή 

και κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς – Συμβούλιο 

της Ευρώπης, Δεκέμβριος 
2016 (Συμβούλιο της 
Ευρώπης 2016b: 97)
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Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες μπορεί επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία κοινών αφηγήσεων 
και κοινών αξιών. Ο Barraket (2005: 13) συνόψισε τα ευρήματα διαφόρων μελετών που διαπίστωσαν ότι οι 
πρωτοβουλίες που βασίζονται στις τέχνες, ειδικά αυτές που βασίζονται στην κοινότητα, φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην παροχή κοινωνικών χώρων για να συναντηθούν διαφορετικές ομάδες και 
στην παροχή φόρουμ στα οποία κοινά πολιτιστικά νοήματα αναπτύσσονται και τα προβλήματα επιλύονται. 
Σε αυτές τις γραμμές, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υποστήριξε στη Λευκή Βίβλο για 
τον Διαπολιτισμικό Διάλογο «Ζώντας μαζί ως ίσοι στην αξιοπρέπεια» ότι ο πολιτισμός και οι τέχνες μπορούν 
«να δημιουργήσουν έναν χώρο έκφρασης πέρα από τους θεσμούς, στο επίπεδο του ατόμου και μπορούν 
να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές», ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον «κοινό δημόσιο χώρο» που 
είναι απαραίτητος για τον διαπολιτισμικό διάλογο (Συμβούλιο της Ευρώπης 2008: 47). Εκτός από αυτές τις 
επιπτώσεις που επισημαίνονται από το «Σχέδιο Δράσης για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς» 
(Συμβούλιο της Ευρώπης 2016α), η βιβλιογραφία πολιτικής έχει επισημάνει πολλά άλλα αποτελέσματα ή 
επιπτώσεις της πολιτιστικής συμμετοχής που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη δημοκρατική ασφάλεια. 
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται διάφορες στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την αστική 
και πολιτική εμπλοκή. Η συμμετοχή στον πολιτισμό και τις τέχνες λέγεται ότι ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων κριτικής και στρατηγικής σκέψης, μια από τις ικανότητες για δημοκρατικούς πολιτισμούς που 
θα πρέπει να επιτρέπει στα άτομα να είναι πιο ενεργοί και πιο αποτελεσματικοί πολίτες (Matarasso 1997; 
Barraket 2005; Συμβούλιο της Ευρώπης 2016α). 
Επιπλέον, διάφορες μελέτες έχουν βρει ότι όσοι ασχολούνται και με τον πολιτισμό και τις τέχνες 
τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με την κοινότητα και άλλες δραστηριότητες του πολίτη, όπως το να ανήκουν σε 
ενώσεις της γειτονιάς τους (Leroux and Bernadska 2014). Όσοι είναι μέλη και συμμετέχουν ενεργά σε πολιτιστικούς 
οργανισμούς είναι πιο πιθανό να είναι πολιτικά ενεργοί, είτε ψηφίζοντας είτε υπογράφοντας αναφορές (Delaney and 
Keaney 2006) και οι μαθητές που είχαν εμπλακεί σε εντατικές καλλιτεχνικές εμπειρίες στο σχολείο ήταν πιο πιθανό 
αργότερα να εκδηλώσουν συμπεριφορές με «πολιτική σκέψη», όπως ο εθελοντισμός, η ψηφοφορία και η ενασχόληση 
με την τοπική ή σχολική πολιτική (Catterall, Dumais and Hampden-Thompson 2012). Συνιστάται λίγη προσοχή κατά 
την αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων, καθώς, ενώ έχει εντοπιστεί μια συσχέτιση, δεν είναι σαφές εάν η συμμετοχή 
οδηγεί σε περισσότερη νοοτροπία του πολίτη ή εάν όσοι έχουν νοοτροπία του πολίτη τείνουν να συμμετέχουν 
περισσότερο. Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με την αιτιότητα που εντοπίζεται σε ορισμένες εμπειρικές μελέτες, οι 
δεσμοί μεταξύ της πολιτιστικής δραστηριότητας και της οικοδόμησης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς ή συνοχής 
μπορούν να βρεθούν στις πολιτιστικές πολιτικές πολλών κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην Κύπρο, για παράδειγμα, σχεδόν όλα τα έγγραφα πολιτικής και τα έργα που παράγονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού αναγνωρίζουν τη συμβολή του πολιτισμού στην κοινωνική συνοχή.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας δίνει επίσης προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή, η οποία ορίζεται ως 
η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, ως στόχος της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής 
και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί γλωσσών του 2010 και του νόμου για την προώθηση του 
πολιτισμού του 2009.
Στη Σουηδία, η πολιτική σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα δομείται γύρω από την εθνική και πολιτιστική 
πολυμορφία. Ο κεντρικός στόχος της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής είναι η βελτίωση της πρόσβασης για όλους τους 
κατοίκους, ανεξαρτήτως προέλευσης.
Σε άλλα κράτη μέλη, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς πλαισιώνονται συγκεκριμένα με 
όρους οικονομικών, εκπαιδευτικών ή εδαφικών ανισοτήτων. Η βελτιωμένη πρόσβαση στον πολιτισμό στοχεύει στα 
κρατικά προγράμματα του Αζερμπαϊτζάν για τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική ανάπτυξη από το 2003.
Σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, οι κοινωνικές και πολιτιστικές ατζέντες είναι ιδιαίτερα συνυφασμένες σε υποεθνικό 
επίπεδο.
Στην Ιταλία, ο πολιτισμός και η κοινωνική ένταξη συνδέονται ίσως πιο στενά μέσω συνεργασιών μεταξύ πολιτιστικών 
ιδρυμάτων, φορέων και τοπικών κυβερνήσεω.

Πολιτιστική συμμετοχή και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς – Συμβούλιο της Ευρώπης, Δεκέμβριος 
2016 (Συμβούλιο της Ευρώπης 2016b: 97)
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Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην 
κοινωνική τέχνη; 
Κάθε άτομο θα μπορούσε να έχει μια εμπειρία τέχνης που είναι ρευστή και δεν συνδέεται με 
ιδέες του σωστού ή του λάθους, της ικανότητας και της μη ικανότητας. Καθώς τα παιδιά γίνονται 
έφηβοι και απορροφούν αρνητικά μηνύματα και χαμηλές προσδοκίες από την κοινωνία για 
τον εαυτό τους, μερικές φορές είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε τη συνεχή συμμετοχή τους 
καθώς αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την εγκυρότητα της έκφρασής τους. Εκεί είναι που η 
σχέση εργασίας των νέων και η ποιοτική καλλιτεχνική δουλειά παίζουν ζωτικό ρόλο1. 

Το μόνο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί, που μιλούν μια ξεπερασμένη γλώσσα (αυτή της προ-ψηφιακής εποχής) και 
αγωνίζονται να διδάξουν έναν πληθυσμό που μιλά μια εντελώς νέα γλώσσα. Οι μαθητές 
σήμερα είναι έμπειροι ψηφιακοί χρήστες που αντιπροσωπεύουν τους πρώτους μαθητές που 
μεγάλωσαν με κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, βιντεοπαιχνίδια, tablet, ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές, κάμερες web, email, Διαδίκτυο, άμεσα μηνύματα, Twitter, Facebook, Instagram και 
άλλες μορφές εξελισσόμενης τεχνολογίας . Δεν υπάρχει χρόνος στη ζωή τους που να μην 
υπήρχε αυτή η τεχνολογία και ακόμη περισσότερες πρόοδοι θα σημειωθούν με τεχνολογία 
κατά τη διάρκεια της ζωής των μαθητών.
Η κύρια συμβουλή είναι να αποδεχτείτε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν 
στη γλώσσα των ψηφιακών μαθητών, προσαρμόζοντας το υλικό στη γλώσσα τους, αναζητώντας 
πάντα τρόπους να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για μάθηση και δημιουργία στην 
τέχνη των μέσων.

Επιπλέον, μια άλλη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση 
των συμμετεχόντων, ιδίως των εκπαιδευτικών στρατηγικών που βασίζονται στις τέχνες σε 
διαδικτυακές τάξεις. Η αλληλεπίδραση, η κοινωνική παρουσία και η αίσθηση της κοινότητας 
ενισχύονται όταν χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις που βασίζονται στις τέχνες, εν μέρει 
επειδή ενθάρρυναν τη δημιουργικότητα, βοήθησαν στην οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων, εξατομίκευσαν αλληλεπιδράσεις, καλλιέργησαν εμπιστοσύνη και προήγαγαν 
τον έλεγχο των μαθητών, συμβάλλοντας σε θετικά αποτελέσματα, καθιερώνοντας την ομαδική 
ταυτότητα όπου οι ιδέες μοιράζονταν με σεβασμό και οι διαφορετικές προοπτικές ήταν άξιες 
θαυμασμού. Η αλληλεπίδραση επικεντρώνεται στον ουσιαστικό διάλογο και τη συνεργασία 
μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτών. Όταν οι μαθητές βιώνουν 
μια αίσθηση κοινότητας, αισθάνονται ασφάλεια και σεβασμό και αυτό βοηθά στη μάθηση.

1 https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family-sup-
port-project-perspective/ 

2 https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/ 

https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family
https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family
https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/  
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ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Μέσα από τις Ψηφιακές ξεναγήσεις START για Κοινωνική Αλλαγή, θα μάθετε 
περισσότερα

Πριν εισαγάγετε τις ξεναγήσεις για κοινωνική αλλαγή, αυτό το πρόγραμμα 
σπουδών που έγινε οδηγός σας δίνει ορισμένες θεωρίες, εκπαιδευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες σχετικά με 
διαφορετικούς τύπους τεχνών που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η κοινωνική αλλαγή:

 • Επίγνωση κοινωνικής τέχνης 
 • What is social art?
 • Τι είναι η κοινωνική τέχνη;
 • Πώς να το πραγματοποιήσετε
 • Τεχνικές συμβουλές για την εκστρατεία
 • Σκέψη «έξω από το κουτί» για παγκόσμια θέματα
 • Η τέχνη γίνεται πολιτική πράξη
 • Συνειδητοποίηση παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων
 • Κοινωνικοί κανόνες, ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη κοινωνική αλλαγή
 • Ακτιβισμός και πολίτης μέσω των ΜΜΕ
 • Ο ρόλος του φύλου στις Τέχνες για Κοινωνική Αλλαγή

 • Ενότητα 1 - Λογοτεχνία (ποίηση, δράμα, ιστορια)
 • Ενότητα 2 – Εικαστικες τέχνες (ζωγραφική, σχέδιο, γλυπτική, γραφικές τέχνες, μοντελοποίηση)
 • Ενότητα 3 – Τέχνες ψηφιακών μέσων (βίντεο, φωτογραφία)
 • Ενότητα 4 – Εννοιολογική τέχνη και δημόσια τέχνη
 • Ενότητα 5 – Παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

Από αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα ενδυναμωθείτε σε καθένα από αυτά τα 
είδη τεχνών μέσω των παρακάτω μαθησιακών στόχων:
 • Κατανοήστε τα βασικά για κάθε είδος τέχνης
 • Αποκτήστε γνώσεις για κάθε είδος τέχνης
 • Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες σε κάθε είδος τέχνης
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Αποκτήστε γνώσεις για νέα δημιουργικά και τεχνολογικά εργαλεία

Ενότητα 1 - Λογοτεχνία (ποίηση, δράμα, ιστορια)

Ενότητα 2 - Εικαστικες τέχνες (ζωγραφική, σχέδιο, γλυπτική, γραφικές τέχνες, 
μόντελινγκ)

 • Κατανοήστε τα βασικά της Λογοτεχνίας
 • Αποκτήστε γνώσεις για τη Λογοτεχνία
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στη Λογοτεχνία (εργαστήριο slam και αυτοσχεδιασμός)
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Εκφραστείτε μέσω της γραφής
 • Δημιουργήστε, εκφραστείτε μέσα σε μια ομάδα
 • Αποκτήστε εργαλεία και τεχνικές γραφής με διασκεδαστικό τρόπο.

 • Κατανοήστε τα βασικά των Εικαστικών Τεχνών
 • Αποκτήστε γνώσεις για τις Εικαστικές Τέχνες
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στις Εικαστικές Τέχνες 
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Διεγείρετε την οπτική σκέψη 
 • Αναπτύξτε διαθέσεις σκέψης που υποστηρίζουν τη στοχαστική μάθηση—στις τέχνες 

και γενικά σε όλη τη ζωή, κοιτάζοντας και ερμηνεύοντας πρώτα την τέχνη και μετά 
φτιάχνοντάς την. 
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Ενότητα 3 - Τέχνες ψηφιακών μέσων (βίντεο, φωτογραφία)

Ενότητα 4 - Εννοιολογική τέχνη και δημόσια τέχνη

Ενότητα 5 - Παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική)

 • Κατανοήστε τα βασικά της τέχνης ψηφιακών μέσων
 • Αποκτήστε γνώσεις για την τέχνη των ψηφιακών μέσων
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην τέχνη ψηφιακών μέσων (φωτογραφία

και λήψη βίντεο)
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Αποκτήστε γνώσεις για νέα δημιουργικά και τεχνολογικά εργαλεία
 • Δημιουργήστε και διατηρήστε μια καλή φωτογραφία/βίντεο για κοινωνική αλλαγή

 • Κατανοήστε τα βασικά της Εννοιολογικής τέχνης και της δημόσιας τέχνης
 • Απόκτηση γνώσεων για την Εννοιολογική τέχνη και τη δημόσια τέχνη
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην Εννοιολογική τέχνη και στη δημόσια τέχνη
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Αποκτήστε γνώσεις για νέα δημιουργικά και τεχνολογικά εργαλεία
 • Διεγείρετε την εφευρετικότητα για την προώθηση της δημιουργικότητας
 • Κατανοήστε τη δημιουργική διαδικασία από τον ιδεασμό μέχρι την ανάπτυξη της ιδέας
 • Αναπτύξτε την ικανότητα να φαντάζεστε, να δημιουργείτε και να αναπαριστάτε ιδέες 

στην ΤΕΧΝΗ.
 • Παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση του σχεδιασμού του 

«προϊόντος» (καλλιτεχνικό αποτέλεσμα)

 • Κατανοήστε τα βασικά των Παραστατικών Τεχνών 
 • Αποκτήστε γνώσεις για τις παραστατικές τέχνες 
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στις παραστατικές τέχνες (θέατρο και χορός)
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές που ξεπερνούν τον κοινωνικό αποκλεισμό
 • Αποκτήστε γνώσεις για νέα δημιουργικά και τεχνολογικά εργαλεία
 • Εξοικειωθείτε με διαφορετικές μεθοδολογίες υποκριτικής και χορού
 • Να μπορείτε να εφαρμόζετε συμβουλές για την εφαρμογή διαφορετικών

μεθοδολογιών παραστατικών τεχνών.
 • Διαφοροποίηση μεταξύ περιεκτικών και αποκλειστικών προσεγγίσεων στις

παραστατικές τέχνες.
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Να εκπαιδευτούν οι νέοι συμμετέχοντες ώστε να αναπτύξουν ορισμένες 
σημαντικές δεξιότητες και να βλέπουν τους εαυτούς τους ως ενεργούς 
πολίτες, καλά ενημερωμένους για παγκόσμια θέματα. Αυτές οι κύριες 
αρμοδιότητες είναι: 

 • Επικοινωνία
 • Γλωσσική έκφραση
 • Ενεργη ακρόαση
 • Να γνωρίζετε πως να μιλάτε δημόσια
 • Να γνωρίζετε πως να εκφράζεστε 
 • Ψηφιακός γραμματισμός
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ομαδική εργασία
 • Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης
 •  Συμπόνια
 • Κατανόηση των δικών σας συναισθημάτων και των άλλων
 • Διοχέτευση και έκφραση αισθημάτων και συναισθημάτων
 • Δημιουργικότητα
 • Αξιοποίηση της φαντασίας κάποιου
 • Να μάθετε να προσαρμόζεστε σε διαφορετικές καταστάσεις, αυτοσχεδιάζοντας

την ανταπόκριση
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Επίλυση προβλημάτων-ικανότητα συμπερασμάτων

Αυτό, για να ενισχύσει την προσαρμοστικότητά σας και την ικανότητα απασχόλησής
σας αλλά και αυτή των νεαρών συμμετεχόντων

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ
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Ενότητα 1
Λογοτεχνία
(ποίηση, δράμα, ιστορία)

1.1.  Εισαγωγή
Η λογοτεχνία είναι ένα σύνολο γραπτών ή προφορικών έργων στα οποία αναγνωρίζεται η αισθητική 
αξία. Είναι μια τέχνη που εκφράζει ένα ιδανικό ομορφιάς. Χάρη στις λογοτεχνικές παραγωγές, είναι δυνατό 
να εκδηλώνονται συναισθήματα και να αποκαλύπτονται στους αναγνώστες ή στους ακροατές τι έχει ένα 
άτομο στην καρδιά του. Η λογοτεχνία στοχεύει να εκπαιδεύσει, να επικοινωνήσει τις σκέψεις, να επηρεάσει 
και ακόμη και να αποπλανήσει. Η λογοτεχνία αποτελεί πατρογονική κληρονομιά και μπορεί να συμβάλει στη 
διατήρηση της κληρονομιάς μιας χώρας, όταν δίνει έμφαση στις αξίες, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της.
Η λέξη λογοτεχνία, από τη λατινική litteratura που προέρχεται από το littera (το γράμμα), εμφανίζεται στις 
αρχές του 12ου αιώνα με την τεχνική σημασία του «γραπτού πράγματος» και στη συνέχεια εξελίσσεται στα 
τέλη του Μεσαίωνα προς τη σημασία της «γνώσης που λαμβάνεται από βιβλία», πριν πάρει τον δέκατο 
έβδομο και δέκατο όγδοο αιώνα τη σημερινή κύρια σημασία του, δηλαδή όλα τα γραπτά ή προφορικά 
έργα με αισθητική διάσταση.
Η λογοτεχνία στην πραγματικότητα ορίζεται ως μια συγκεκριμένη πτυχή της λεκτικής επικοινωνίας -προφορική 
ή γραπτή- που περιλαμβάνει τη χρήση γλωσσικών πόρων για τον πολλαπλασιασμό των επιπτώσεων στον 
αποδέκτη, είτε αναγνώστη είτε ακροατή. Η λογοτεχνία - τα όρια της οποίας είναι απαραίτητα ασαφή και 
μεταβλητά σύμφωνα με την προσωπική εκτίμηση - χαρακτηρίζεται επομένως, όχι από τα μέσα και τα είδη 
της, αλλά από την αισθητική της λειτουργία: η μορφοποίηση του μηνύματος υπερισχύει του περιεχομένου, 
υπερβαίνοντας έτσι τη χρηστική επικοινωνία που περιορίζεται σε τη μετάδοση ακόμη και πολύπλοκων 
πληροφοριών. Σήμερα, η λογοτεχνία συνδέεται με βιβλία μέσω των οποίων οι συγγραφείς μας μιλούν από 
απόσταση, αλλά αφορά και τις διάφορες μορφές προφορικής έκφρασης όπως η αφήγηση (σε πλήρη αναβίωση 
για περίπου τριάντα χρόνια στις δυτικές χώρες), η παραδοσιακή ποίηση ανθρώπων χωρίς γραφή -της οποίας 
τα τραγούδια είναι τα μακρινά ξαδέρφια- ή το θέατρο, που προορίζεται να γίνει δεκτό μέσω της φωνής και του 
σώματος των ηθοποιών. Η ψηφιακή τεχνολογία, ωστόσο, ίσως μεταμορφώνει όχι μόνο το παραδοσιακό μέσο 
της λογοτεχνίας και τη φύση του, αλλά και τη μορφή (ιστολόγια, μηνύματα κειμένου, σενάριο...).
Υπάρχουν "λογοτεχνικά είδη" για παράδειγμα:
 • Το μυθιστόρημα και τα σχετικά είδη (διηγήματα, αυτοβιογραφία, έπος…) που αφηγούνται πράγματα ή 

γεγονότα;
 • Οι διαφορετικές μορφές θεατρικής έκφρασης (δείχνοντας πράγματα και καταστάσεις). Ο 

αυτοσχεδιασμός είναι μια μορφή θεάτρου που υπάρχει από την αρχή του χρόνου, αλλά έχει γίνει μια 
πειθαρχία από μόνη της, συνδυάζοντας αθλητισμό, παιχνίδι, θέατρο και έχει γίνει ακόμη και ένα εξαιρετικό 
εργαλείο για την εκμάθηση συλλογικών αλληλεπιδράσεων;

 • Οι διαφορετικές μορφές ποιητικής έκφρασης: με χρήση στίχων ή όχι. Η ποίηση μπορεί να οριστεί ως 
μια τέχνη που αποτελείται από έναν συνδυασμό ήχων, ρυθμών, λέξεων για να προκαλέσει εικόνες, να 
εκφράσει αισθήσεις, συναισθήματα, στοχασμούς, να δημιουργήσει μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία. 
Επί του παρόντος, το SLAM μπορεί εύκολα να ταξινομηθεί ως ποίηση. Από την αγγλική λέξη «slam» είναι 
μια προφορική ποίηση που δηλώνεται σε δημόσιους χώρους ή σε τουρνουά με ή χωρίς μουσική. Πρέπει 
να τραβήξει την προσοχή των ακροατών με τις λέξεις και τις εικόνες για να τους ταρακουνήσει, να τους 
συγκινήσει… Τα τραγούδια και το κείμενό τους μπορούν να ταξινομηθούν και στην ποίηση. 
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Ως μέρος του έργου START, είναι ενδιαφέρον να εστιάσουμε σε μερικές μορφές λογοτεχνίας που 
είναι εύκολα προσβάσιμες από το νεότερο κοινό.
Το SLAM είναι κοντά στο πολιτισμικό σύμπαν της νεολαίας (με συγγένεια με το ραπ), ο 
αυτοσχεδιασμός είναι μια παράσταση που είναι ταυτόχρονα εκδήλωση, αθλητική και λογοτεχνική. 
Στον θεατρικό αυτοσχεδιασμό όλα πρέπει να δημιουργηθούν. Κανένα κείμενο, κανένα αξεσουάρ, 
κανένα ντεκόρ, κανένα κοστούμι δεν ορίζονται στην αρχή. Οι «τζούστερ» (παίκτες) είναι τότε και 
σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και ερμηνευτές. Ως προς την επικοινωνία, ο αυτοσχεδιασμός απαιτεί 
να πηγαίνεις προς τον άλλον, να εκτίθεται κανείς στο βλέμμα του, να παίρνει τις θέσεις του αλλά 
και να τις αμφισβητεί, να είναι ανοιχτός στη διαδραστικότητα, να αναπτύσσει αυθορμητισμό, να 
ακούει και να χρησιμοποιεί τη λεκτική γλώσσα ως μη λεκτική γλώσσα.

1.2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 • Κατανοήστε τα βασικά της Λογοτεχνίας
 •  Αποκτήστε γνώσεις για τη Λογοτεχνία
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στη Λογοτεχνία (εργαστήριο slam και αυτοσχεδιασμός)
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Εκφραστείτε μέσω της γραφής
 • Δημιουργήστε, εκφραστείτε μέσα σε μια ομάδα
 • Αποκτήστε εργαλεία και τεχνικές γραφής με διασκεδαστικό τρόπο.

1.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
 • Δημιουργικότητα, αξιοποίηση της φαντασίας κάποιου
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Μάθετε πώς να μιλάτε δημόσια
 • Μάθετε πώς να εκφραστείτε γραπτώς
 • Κατανόηση των συναισθημάτων σας
 • Διοχέτευση και έκφραση συναισθημάτων, αισθημάτων
 • Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης
 • Επινοώντας αστείες ιστορίες
 • Εκμάθηση προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις, βελτίωση της ανταπόκρισης
 • Βελτίωση των ακουστικών δεξιοτήτων κάποιου
 • Ενίσχυση της διαχείρισης της ενέργειάς σας

1.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 ⸰ Εργαστήρι Slam

Η λογοτεχνία μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε και τις δύο γλώσσες με όλες τις αποχρώσεις της γραφής 
και των ήχων της, αλλά και τους τομείς των συναισθημάτων και του προβληματισμού. Εν ολίγοις, στα βιβλία 
βρίσκονταν «όλες οι ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις». Η δυσκολία είναι να δώσεις σε όλους πρόσβαση στα 
κλειδιά για την κατανόηση της γλώσσας και όλων των λεπτοτήτων της.
Ο στόχος είναι η παροχή πρόσβασης στον πολιτισμό, επομένως ανήκει σε μια πολιτιστική κοινότητα 
δομημένη από μια γλώσσα, η οποία μπορεί επίσης να διευκολύνει την ένταξη των πληθυσμών μεταναστών, με 
βελτίωση της έκφρασης, γραπτή και προφορική και την ανακάλυψη και ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
Η πρόσβαση και η κατανόηση των συναισθημάτων που δημιουργεί η λογοτεχνία είναι δυνατή 
δίνοντας μεγαλύτερη πρόσβαση στη γλώσσα, στην κατανόησή της και στη χρήση της, στη διοχέτευση της 
βίαιης συμπεριφοράς.
Πράγματι, η γλώσσα είναι ένα μέσο επικοινωνίας ικανό να απωθήσει τη βία, να μετριάσει ή να επιλύσει 
τις συγκρούσεις μέσω του διαλόγου. Η γνώση των λέξεων και η χρήση τους είναι απαραίτητη.
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Ωστόσο, μπορεί να είναι, αντίθετα, εργαλείο κυριαρχίας ή διάκρισης.
Επομένως, η πρόκληση είναι να κατακτήσετε τη γλώσσα
Στόχοι του εργαστηρίου Slam «γράψτε και ερμηνεύστε ένα κείμενο»:
 •  Δείξτε ότι η γραφή δεν αποτελεί περιορισμό.
 •  Δημιουργήστε, εκφράστε τον εαυτό σας μέσα σε μια ομάδα.
 •  Αποκτήστε εργαλεία και τεχνικές γραφής με διασκεδαστικό τρόπο.
 •  Εκτίθεσαι στα μάτια των άλλων και ανεβάζεις τον εαυτό σου στη σκηνή, αποκτώντας αυτοπεποίθηση.
 •  Αναπτύξτε την ακρόαση, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία

 ⸰ Αυτοσχεδιασμός 
Το Match of Theatrical Improvisation δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα, 
στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ. Αυτό χάρη στην πρωτοβουλία δύο ηθοποιών από το Πειραματικό 
Θέατρο: του Robert Gravel και του Yvon Leduc. Φαντάστηκαν μια ιδέα που συνδυάζει άθλημα, 
παιχνίδια και ψυχαγωγία. Με την ανάκτηση της ριγέ φανέλας και τους γενικούς κανόνες του 
χόκεϊ επί πάγου, έδωσαν σε θεατές και ηθοποιούς τη συγκίνηση της ζωντανής παράστασης και 
την εντύπωση ενός μόνιμου κινδύνου. Αυτή η ιδέα έφτασε στη Γαλλία το 1980 και ήταν μια 
εκθαμβωτική επιτυχία χάρη στη γαλλική ένωση αυτοσχεδιασμού, η οποία εκδημοκρατοποίησε το 
άθλημα ως προορισμένο να είναι και θέατρο.
Σε έναν χώρο παρόμοιο με την κενή σελίδα του συγγραφέα, οι «τζούτερς» χτίζουν μαζί μια 
ιστορία, τούβλο τούβλο, με μόνο υλικά το σώμα τους, τα συναισθήματά τους, τη φαντασία και 
την ανοιχτότητά τους. Σε ένα εργαστήριο αυτοσχεδιασμού συναντώνται δύο επίπεδα στόχων: 
αφενός η κατασκευή ιστοριών και αφετέρου η κατασκευή της σχέσης.

1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 •  Εργαστήριο SLAM 

Μορφές λογοτεχνίας που είναι πιθανό να προσεγγίσουν ένα νεανικό 
κοινό έχουν επιλεγεί για να μην το αποθαρρύνουν από μια υπερβολικά 
συμβατική και επιστημονική προσέγγιση της λογοτεχνίας.
Υπό αυτή την έννοια, η ποίηση που υπάρχει από την αυγή του χρόνου 
φαίνεται μέσα από το SLAM να έχει μια πιο σύγχρονη παραλλαγή. Η 
συγγένεια με το ραπ προσφέρει επίσης μια επιπλέον διευκόλυνση για 
το ενδιαφέρον ενός νεανικού κοινού που δεν έχει απαραίτητα καλές 
αναμνήσεις από τη μάθηση στο σχολείο.
Τι είναι το SLAM?
Το ποιητικό slam είναι μια ανοιχτή σκηνή, μια στιγμή ανταλλαγής, μια 
ισορροπία ανάμεσα στο κείμενο (το περιεχόμενο) και τη δήλωση (τον 
τρόπο). Είναι μια ευκαιρία να δουλέψουμε πάνω στη γλώσσα σε όλες τις 
εκφραστικές της μορφές, γραπτές και προφορικές. Το slam επιτρέπει σε 
κάποιον να παίζει με λέξεις, εκφράσεις, γραμματική, σύζευξη. Μια ελευθερία 
που πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρή δουλειά πάνω στο νόημα.
Το SLAM βρίσκεται στο σταυροδρόμι της σκηνής, της γραφής, του 
προφορικού, της παράστασης. Είναι μια γλωσσική τέχνη που στοχεύει να 
εκφράσει αισθήσεις, συναισθήματα, εντυπώσεις, συναισθήματα με: ήχο, 
ρυθμό, αρμονία και εικόνα.

In order to get acquainted 
with SLAM a series of videos 

are suggested:
All poets! (Poetry Slam Reims / 

Slam Tribu) - YouTube

Writing workshop –
What is a slam?

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s

What is Poetry slam?
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k

What is Poetry slam?
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s

Abd Al Malik – Gibraltar (song)
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDA-
X0y5tkPHgM&start_radio=1&r-

v=AX0y5tkPHgM&t=23ujE

Grand Corps Malade –
Education Nationale (song)

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiu-
ge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-E-

OlFNo&index=3

5 steps to become a slammer 
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=9f8VcV8v2LE

http://All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube 
http://All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
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Η ποίηση είναι ένα πολύ παλιό και οικουμενικό λογοτεχνικό είδος που συνδέεται με τη στιχουργία 
και υπόκειται σε συγκεκριμένους μετρικούς κανόνες, την προσωδία. Το SLAM γεννήθηκε τη δεκαετία του 
1980 στο Σικάγο, η λέξη "slam" στην αμερικανική αργκό σημαίνει "χαστούκι" "επιπτώσεις", που επινοήθηκε 
από τον Marc Smith, αρχηγό του στρατεύματος των ποιητών "Chicago Poetry".
Η εισαγωγή στην ποίηση και τους κανόνες της είναι απαραίτητη, ο στόχος είναι κάθε φορά να 
απεικονίζονται με αποσπάσματα από ποιήματα που διαβάζονται δυνατά και να εκτελούνται 
ασκήσεις για τον εντοπισμό των διαφορετικών μορφών ή στιχουργημάτων: αλεξανδρινοί (στιχοί 
12 συλλαβές), δεκασύλλαβος (10 γραμμές), τετράστιχο ( 4), πεζογραφία κ.λπ
Ασκήσεις από ποιήματα επιτρέπουν στη συνέχεια να προσδιορίσετε τις διάφορες κατηγορίες 
στίχων ή ποίησης (στίχο/πεζογραφία) με διασκεδαστικό τρόπο. Ένα σύνολο από ποιήματα ή 
αποσπάσματα από ποιήματα διατίθεται στους εκπαιδευτές, επίσης ως μέρος της εργαλειοθήκης. 
Παράγεται ένα λεξικό με τους διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται στην ποίηση.
Γρήγορες πρακτικές ασκήσεις σε μικρές ομάδες (6-7 το πολύ).

- Μεθοδολογία εργαστηρίου SLAM
Η εμψύχωση ενός εργαστηρίου SLAM σημαίνει ότι κάθε συμμετέχων νιώθει αυτοπεποίθηση και ότι 
η ατμόσφαιρα είναι ταυτόχρονα χαλαρή, δυναμική και φιλομαθής. Η ιδέα είναι να παρουσιαστεί η 
γραφή ως μέσο προσωπικής, αισθητικής και παιχνιδιάρικης έκφρασης. Το εργαστήριο προσφέρει 
ένα πλαίσιο που ο καθένας μπορεί να οικειοποιηθεί σεβόμενος τη δική του ταυτότητα. Η έννοια της 
ταυτότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της συγγραφικής εργασίας. Το εργαστήριο προσφέρει ένα κοινό 
πλαίσιο που όλοι μπορούν να διασκεδάσουν να ξεπεράσουν, όπως και όταν έχουν αποκτήσει.
Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τα εργαστήρια SLAM είναι η χρήση παιχνιδιών. 
Μερικές βασικές αρχές της μεθοδολογίας:
 •  Η εξοικείωση με την πειθαρχία, τους κανόνες και τους περιορισμούς της είναι απαραίτητη 

κατά τις πρώτες συνεδρίες: επεξήγηση του ιστορικού πλαισίου, προβολές ντοκιμαντέρ, έξοδος 
σε μια παράσταση ή μια συνεδρία SLAM κ.λπ.

 •  Η συστηματική χρήση του παιχνιδιού είναι βασικός άξονας αυτής της μεθοδολογίας 
προκειμένου να υποβαθμιστεί η πράξη της γραφής. Πράγματι, οι συμμετέχοντες μπορεί να 
είχαν μια περίπλοκη σχολική διαδρομή. Ο στόχος του SLAM είναι να γράφει αλλά πάνω από 
όλα να διακηρύσσει. Το θέμα είναι να «βγάλεις από το σχολείο» τη γραφή και να δείξεις ότι 
μπορεί κανείς να διασκεδάσει με τις λέξεις, τη γραφή, την εκφώνηση, τις χειρονομίες… Δεν 
υπάρχει κρίση για την ορθογραφία γιατί το κείμενο προορίζεται να δηλωθεί.

 • Το μπρος-πίσω ανάμεσα στο γραπτό και το προφορικό είναι το κοινό νήμα αυτών των 
εργαστηρίων: «γράψτε και πείτε». Το SLAM περιλαμβάνει καλλιτέχνες. Η γραφή είναι η πρώτη 
ύλη για την παράσταση στη σκηνή. Ταυτόχρονα το πέρασμα μπροστά σε κοινό προϋποθέτει 
και τον τρόπο γραφής, την επιλογή των θεμάτων. Το SLAM είναι μια πλήρης πειθαρχία που 
είναι μέρος ενός μπρος πίσω μεταξύ γραφής και παράστασης.

 • Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ποιότητα της προσωπικής έκφρασης: όχι προσβολές, χρήση 
του πλούτου της γλώσσας και των παραλλαγών της (αργκό, βερλάν (λέξεις προς τα πίσω)...)

Η ορθογραφία δεν πρέπει να είναι τιμωρητικός παράγοντας, το SLAM παίζεται προφορικά.

Περιεχόμενα: 
Εργαστήριο: Συγγραφή και ερμηνεία κειμένου
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Εργαστήριο 1: Ανακάλυψη της SLAM – 2 ώρες
Ο συντονιστής είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το εργαστήριο γραφής. Πρέπει προφανώς 
να εξασκήσει την πειθαρχία που θέλει να μεταδώσει και να μοιραστεί την εμπειρία του. Είναι 
οδηγός σε μια διαδικασία δημιουργίας παρουσιάζοντάς την με διασκεδαστικό και προσιτό τρόπο. 
Δεν πρέπει να χάνει κανέναν από το οπτικό του πεδίο και απαλά και με καλοσύνη να επιβάλλει 
σεβασμό και να ακούγεται στην ομάδα.
Ο συντονιστής συστήνεται με απλό και συνοπτικό τρόπο (10/15 λεπτά) και καλεί τους συμμετέχοντες 
να κάνουν το ίδιο.
Στη συνέχεια ο συντονιστής παρουσιάζει το SLAM, την ιστορία και το πλαίσιο. Στη συνέχεια 
παρουσιάζει τον στόχο του εργαστηρίου (γραφή και ερμηνεία κειμένου) και τα βήματα για να 
φτάσετε εκεί. Δηλώνει ένα κείμενο ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσίασή του και του SLAM. Τα 
βίντεο μπορούν επίσης να προβληθούν.
Στη συνέχεια, ο συντονιστής εισάγει παιχνίδια: 
- Το θέμα της ταυτότητας: Αυτό το παιχνίδι επιτρέπει στους συμμετέχοντες να γνωριστούν 
με διασκεδαστικό τρόπο και να εξοικειωθούν με τα πρώτα στοιχεία της κατασκευής ενός κειμένου 
(ρίμες, μέτρα, δομή κ.λπ.).
Το παιχνίδι "Ποιος είμαι;" χρησιμοποιείται έτσι ώστε όλοι να παρουσιάζονται σε τετράστιχο 
(15/20 λεπτά), δηλαδή σε 4 ράβδους και σε ομοιοκαταληξία με 4 εναρκτήρια προτάσεων:
Το όνομά μου είναι
Εγώ είμαι
Κατάγομαι από
Εγώ έχω
Αυτό το απλό παιχνίδι εξηγεί την έννοια της μέτρησης. Είναι σύντομο και προσιτό και επιτρέπει 
την προσέγγιση των πρώτων εννοιών εισάγοντας την καθεμία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ως υποστήριξη για ένα κείμενο που αποτελείται από πολλά τετράστιχα.
Στη συνέχεια, διαβάζεται ένα σκηνικό καθώς στέκεται μπροστά από τους άλλους συμμετέχοντες 
(15/20 λεπτά). Όλοι πρέπει να περάσουν και η συνεδρία συνεχίζεται με ένα δεύτερο πέρασμα 
μετά από ένα άλλο παιχνίδι γραφής χρησιμοποιώντας το κείμενο στην αρχή (30 / 40 λεπτά).

- Η ρίμα βόμβα: 5/20 λεπτά. Οι στόχοι αυτού του παιχνιδιού είναι να εργαστείτε για την 
προσοχή και την ακρόαση και να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση για τον μεγάλο αριθμό ρίμων 
που είναι προσβάσιμες.

Οι συμμετέχοντες είναι σε κύκλο. Ο συντονιστής επιλέγει μια λέξη και δίνει τη σφαίρα χαρτιού σε 
έναν συμμετέχοντα που πρέπει να βρει μια ομοιοκαταληξία και στη συνέχεια να δώσει τη βόμβα 
σε έναν άλλο συμμετέχοντα με τυχαίο τρόπο και όσο το δυνατόν γρηγορότερα (μεταξύ 5 και 10 
δευτερολέπτων).
Εάν η ομοιοκαταληξία δεν βρεθεί εγκαίρως ή εάν η λέξη που βρέθηκε έχει ήδη ειπωθεί, ο συμμετέχων 
«εκρήγνυται» και αποβάλλεται. Οι δύο τελευταίοι διαγωνίζονται σε μια μονομαχία που καθορίζει 
τον μοναδικό νικητή. Αυτό το δυναμικό παιχνίδι καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των 
συσχετισμών ιδεών, τον πλούτο του λεξιλογίου και θέτει τους συμμετέχοντες σε μια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης που τους ωθεί να προσαρμοστούν.
Για να εφαρμόσετε αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να χρειαστείτε χαρτιά, στυλό και χάρτινες μπάλες. 
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Εργαστήριο 2: Κατασκευή
Αυτή η συνεδρία αποτελείται από μια επανάγνωση (προσωπική και στη συνέχεια επί σκηνής) των κειμένων 
που δημιουργήθηκαν προηγουμένως (20/25 λεπτά).
Στόχος: να γνωρίσουν και να κατακτήσουν τις βασικές έννοιες ενός κειμένου.
Πλαίσιο: πριν ξεκινήσετε ένα προσωπικό κείμενο (χωρίς εισαγωγικό βιβλίο).
Περιεχόμενα:
Πώς γράφετε ένα κείμενο;
 •  Καθορισμός του στυλ: ιστορία, ομιλία, διάλογος.
 •  Δίνοντας θέμα και ορίζοντας το λεξικό πεδίο.
 •  Δίνοντας το συναίσθημα του κειμένου: θυμό, λύπη, χαρά.
 • Αναλύοντας την ιστορία (οι πρώτες εικόνες, το πρώτο νόημα).
 • Δίνοντας εικόνες και μεταφορές (μουσικότητα, ρυθμός λέξεων).
 • Εργασία στην αρχή της δομής: τίτλος, ρεφρέν, στίχοι.

Στη συνέχεια προσεγγίζεται η έννοια του θέματος:
Αυτό το μέρος απαιτεί χρόνο και είναι σκόπιμο να προκληθούν τα διάφορα επαναλαμβανόμενα θέματα 
επιμένοντας στις άπειρες δυνατότητες της άποψης και μάλιστα να προτείνουμε άξονες που αντιστοιχούν 
στα κείμενα παρουσίασης. Κάθε συμμετέχων πρέπει να βρει ένα θέμα για το κύριο κείμενό του. Μπορεί να 
υπάρχει ένα θέμα κοινό για όλους ή ανά ομάδα. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να εργαστούν μεταξύ 
κάθε συνεδρίας και να προσφέρουν μια προσωπική επένδυση για να εργαστούν στα κείμενα (αναζήτηση 
διαφορετικής δομής για τη συγγραφή μελλοντικών κειμένων, για παράδειγμα…). 
Μόλις βρεθεί το θέμα, είναι απαραίτητο να ορίσετε στόχους επιπέδου από τετράστιχα σε τετράστιχα, 
εισάγοντας αναγνώσεις κάθε οκτώ μπάρες περίπου (45 λεπτά/1 ώρα).
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην έννοια της δομής. Αυτή η έννοια θα διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Τερματίστε τη συνεδρία δίνοντας έμφαση στη σκηνική έκφραση, όπως τα παιχνίδια «μεγάφωνο» ή «το 
μολύβι στο στόμα» - 25/50 λεπτά.

• Το εργαστήριο Αυτοσχεδιασμού 
Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια τέχνη του λόγου που έχει πολλά κοινά σημεία με το συμβατικό θέατρο: η 
παράσταση λαμβάνει χώρα στη σκηνή μπροστά σε κοινό, κάθε άτομο υποδύεται έναν χαρακτήρα και λέει 
ιστορίες. Οι ηθοποιοί αναπτύσσουν την ικανότητά τους να ενσαρκώνουν έναν χαρακτήρα, να επενδύουν 
σε ψυχολογικές καταστάσεις, να λύνουν το σώμα τους, τις φωνές τους, την άρθρωση κ.λπ. Όμως θεμελιώδη 
κριτήρια διαχωρίζουν τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό από το σωστό θέατρο. Η απουσία κειμένου δίνει 
στους συμμετέχοντες μια τριπλή ιδιότητα: ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη. Ο ηθοποιός αυτοσχεδιάζει 
επιτόπου το κείμενό του, την κατάστασή του και τις αντιδράσεις του και κρατά μια εξωτερική ματιά στη 
συνολική γραφή που γίνεται αυθόρμητα στα μάτια του κοινού. Ο ηθοποιός είναι σε θέση να διαχειρίζεται 
τις κινήσεις του, τα συναισθήματά του, τη σχέση του με τους συντρόφους, ενώ παραμένει εντός «ελέγχου» 
της κατάστασης, και σε καλή συμφωνία με όλους όσους εμπλέκονται στη σκηνή. Και πάνω από όλα πρέπει 
να παραμείνει αξιόπιστος και ειλικρινής στο κοινό. Σε αυτό, ο αυτοσχεδιασμός είναι αναμφίβολα πιο 
επικίνδυνος από το θέατρο.
Ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 
Οι αυτοσχεδιασμοί ανάμεσα σε δύο «jousters» (συμμετέχοντες) στην πραγματικότητα περιλαμβάνουν 
διαδραστικότητα. Αυτό βοηθά στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των αρχών του αυτοσχεδιασμού και 
των αρχών της διαπροσωπικής επικοινωνίας.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

19

Τα εργαστήρια πρέπει να προσαρμοστούν στο επίπεδο της ομάδας, 
την ενέργειά της και τη συμμετοχή της.
Η προοδευτικότητα είναι σημαντική για να δημιουργηθεί μια ήρεμη 
ατμόσφαιρα χαλάρωσης, να ενσταλάξει την εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα, 
ώστε ο καθένας να βρει τη θέση του και να αναπτύξει τη δημιουργικότητά 
του. Επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν σταδιακά 
τους κανόνες του αυτοσχεδιασμού.

- Mεθοδολογία εργαστηρίου αυτοσχεδιασμού
Αν και μιλάμε για ένα καλλιτεχνικό και παράλογο πεδίο, είναι δυνατό 
να χωρίσουμε τον αυτοσχεδιασμό σε πολλούς βασικούς άξονες μάθησης: 
ακρόαση, αποδοχή, κατασκευή κ.λπ. Οι ασκήσεις αυτές έχουν διάφορες 
μορφές: ομαδικές ασκήσεις, σε ζευγάρια, μόνες κ.λπ. Πραγματοποιούνται 
άλλοτε στο πλαίσιο της σκηνής (ηθοποιοί - κοινό), άλλοτε σε συλλογικές 
εργασίες χωρίς διάσταση θεάματος. Κοινό τους σημείο όμως παραμένει η 
απόλαυση και το παιχνίδι, με την πρώτη έννοια του όρου, πανταχού παρόν 
στα εργαστήρια αυτοσχεδιασμού.
Δύο κανόνες είναι σημαντικοί για την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων:
 •  Όλοι παίρνουν μέρος σε όλες τις ασκήσεις: όλοι πρέπει να είναι και αθλητές και παρατηρητές. 

Βλέποντας αλλά πάνω από όλα παίζοντας όλοι μαθαίνουν.
 • «Αφήνοντας το σακάκι σου στο βεστιάριο», σημαίνει Αφήνοντας στην άκρη τους καθημερινούς 

τους ρόλους, δημιουργώντας φανταστικές ιστορίες, για να εξερευνήσουν κόσμους έξω από 
το γνωστό για να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα τους μοτίβα. Αυτή η επιλογή στοχεύει στη 
δημιουργία νέων συνδέσμων, νέων αλληλεπιδράσεων τροποποιώντας το όραμα που μπορεί 
να έχουν κάποιοι για τους άλλους. Δεν είναι θέμα σκηνοθεσίας υπαρχουσών σχέσεων ή 
καταστάσεων που βιώνουν στο περιβάλλον διαβίωσής τους. Έτσι ο αυτοσχεδιασμός διακρίνεται 
από τα παιχνίδια ρόλων και το ψυχόδραμα.

Μόλις η ομάδα αρχίζει να δείχνει μια κατάλληλη ατμόσφαιρα, μπαίνει στην ουσία του θέματος. 
Ο συντονιστής φροντίζει να αναπτύξει τους συμμετέχοντες στις τρεις θεμελιώδεις κατευθύνσεις 
του αυτοσχεδιασμού:
Κωμικός – ηθοποιός Ανάπτυξη των ερμηνευτικών ικανοτήτων, ειλικρίνεια στις καταστάσεις, 
ορθότητα στον μηχανισμό δράσης – αντίδρασης κ.λπ. 
Ηθοποιός - συγγραφέας Ανάπτυξη των ικανοτήτων της δημιουργικότητας, του αυθορμητισμού 
και της δεξιοτεχνίας της γραφής. 
Ηθοποιός - σκηνοθέτης Ανάπτυξη των ικανοτήτων παγκόσμιας ακρόασης, αίσθησης του 
θεάματος, ρυθμού και στήσιμο.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής εισάγει ασκήσεις:

- Η βάση της μύησης: Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η θεμελιώδης σημασία ορισμένων 
παραγόντων που είναι ουσιαστικοί για την ομαλή λειτουργία ενός αυτοσχεδιασμού:
- Η συνοχή και η πυκνότητα του θέματος (συνεχής αναζήτηση ενδιαφέροντος του κοινού); 
- Ο αυτοσχεδιαστής μπορεί να μπει στον πειρασμό από την ευκολία, δηλαδή να παρατάξει μια 
σειρά από φίμωτρα. Αλλά η αφήγηση συναρπαστικών ιστοριών πρέπει να παραμείνει ο στόχος, 
για την απόλαυση του κοινού και της δικής του; 
- Ακρόαση και αποδοχή, που μπορεί να ονομαστεί και «σεβασμός στον συνεργάτη».

Τρία βίντεο προτείνονται 
για να ανακαλύψετε τον 

αυτοσχεδιασμό:

Ανακαλύψτε τον θεατρικό 
αυτοσχεδιασμό!

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=34C3p7ZAkd0 

Βασικές τεχνικές διδασκαλίας 
του αυτοσχεδιασμού

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=xzkpsfDgPiw

Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης 
και αυτοεκτίμησης μέσα από το 

θέατρο
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=ulQHjqjtYXs



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

20

Η εστίαση είναι: 
1. Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια διαδοχή προτάσεων. Ξεκινώντας να λέω μια ιστορία, μόνος, σε 

ζευγάρια ή σε δέκα χωρίς πρόβλημα. 
2. Ακούγοντας και αποδεχόμενοι τις προτάσεις του άλλου (σε κάθε περίπτωση είναι ένα 

αντανακλαστικό που δίνεται στους νέους παίκτες. Αργότερα, έχουν όλο τον χρόνο για να 
πληρούν αυτή την έννοια. 

Παρουσιάζονται αρκετές ασκήσεις που αφορούν την αφήγηση (να αφηγούνται), προκειμένου 
να επιστηθεί η προσοχή στη σημασία της ιστορίας και των μηχανισμών της (χωρίς να υπεισέλθω 
στις λεπτομέρειες της). Όσον αφορά την αποδοχή, προτείνεται μια άσκηση σύνθεσης στο τέλος 
της δεύτερης άσκησης (τα 30 δευτερόλεπτα).
Κυκλική ιστορία: Σε έναν κύκλο, ο καθένας με τη σειρά του προτείνει μια απλή πρόταση που 
εμπλουτίζει ή αντανακλά την αυτοσχέδια ιστορία συλλογικά. Η προσοχή των συμμετεχόντων 
εστιάζεται στο να μην σπαταληθούν οι υποδείξεις των άλλων, προχωρώντας παράλληλα την 
ιστορία έτσι ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον της.
Ιστορία για δύο: Ίδιος στόχος όπως στην ιστορία σε κύκλο, αλλά στο πλαίσιο μιας σκηνής αυτή 
τη φορά. Οι δύο δρομείς αντιμετωπίζουν το κοινό. Ο ένας από τους δύο ξεκινά μια ιστορία με 
μια ξεκάθαρη πρόταση, ενώ ο άλλος την κοιτάζει (μόνο το κεφάλι γυρίζει). Μετά από μερικές 
προτάσεις (όχι πάρα πολλές), ο ομιλητής στρέφει το κεφάλι του προς τον άλλον ο οποίος στη 
συνέχεια κοιτάζει το κοινό και συνεχίζει την ιστορία. Όποιος δεν έχει ξεκινήσει καθορίζει το τέλος 
της ιστορίας μετά από λίγα λεπτά.
Ιστορία ουράς: Αυτή τη φορά, δύο γραμμές ίσου αριθμού αντικρίζουν η μία την άλλη, αρκετά 
κοντά. Όποιος βρίσκεται στην κορυφή της ουράς Α, για παράδειγμα, ξεκινά μια ιστορία, ενώ ο άλλος 
είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να τη συνεχίσει. Είναι ο εμψυχωτής που με ένα χτύπημα των χεριών 
καθορίζει το πέρασμα της ιστορίας στο άλλο αρχείο. Αυτός που έχει διακοπεί θα τοποθετηθεί στη 
συνέχεια στο τέλος της δικής του γραμμής. Ο δρομέας που έρχεται πρώτος πρέπει να είναι έτοιμος 
να επεκτείνει την ιστορία με τη σειρά του, κ.λπ. Επιμείνετε στη συνεχή ακρόαση που πρέπει να 
παρέχουν όλοι οι παίκτες, και πάλι για να αποφευχθούν οι χαμένες πληροφορίες και οι ασυνέπειες. 
Ο διαμεσολαβητής μπορεί, αρχικά, να κάνει τη μετάβαση σε απλούς χρόνους (στις αναπνοές), αλλά 
μπορεί σταδιακά να αυξήσει τη δυσκολία κόβοντας τις λέξεις. Ένας από τους στόχους αυτής της 
άσκησης είναι επίσης ο αυθορμητισμός. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως απαραίτητο να απαγορευθούν 
οι επαναλήψεις στο τέλος της πρότασης του προηγούμενου jouster. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να 
αντιμετωπίσουν την ιστορία με πεποίθηση, ακόμη και στη μέση μιας λέξης.
Τα 30 δευτερόλεπτα: Άσκηση σύνθεσης που πραγματοποιείται σε ζευγάρια, στο πλαίσιο μιας 
σκηνής. Ξεκινώντας τον αυτοσχεδιασμό με 30 δευτερόλεπτα σιωπής κατά τη διάρκεια των οποίων 
ο καθένας ζωντανεύει έναν χαρακτήρα ενώ χειρίζεται ένα φανταστικό αντικείμενο. Μετά από αυτό 
το διάστημα, αρχίστε να μιλάτε και αποδεχτείτε τις προτάσεις του άλλου. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
σημαντικό να επισημάνουμε τις αρνήσεις και την έλλειψη ακρόασης... Η ποιότητα των χαρακτήρων 
και των χειρισμών μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα κι αν ο συντονιστής μπορεί να επιμείνει 
στη σημασία του να το σκεφτεί. Για εκείνη τη στιγμή, αυτά είναι σημαντικά αντανακλαστικά που 
πρέπει να αποκτήσετε, η ποιότητα της ερμηνείας θα έρθει αργότερα.

Κινούμενα σχέδια και κανόνες για εργαστήρια: Ο συντονιστής εισάγει τρεις θεμελιώδεις έννοιες. 
Διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για κανόνες που κινδυνεύουν να τιμωρηθούν από τον διαιτητή 
εάν παραβιαστούν. Απλώς καθιστούν δυνατή την πύκνωση του θέματος και, ως εκ τούτου, τη 
διατήρηση του δημόσιου συμφέροντος.
- Όχι «όχι»: ας πάρουμε το αντανακλαστικό να δεχτούμε αυτό που προέρχεται από τον 
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άλλον. Θα είναι καιρός να παίξουμε με αυτό αργότερα; 
- Όχι "γεια": στην αρχή ενός αυτοσχεδιασμού, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε τον διάλογο ή 
τη δράση σαν οι χαρακτήρες να ήταν παρόντες για κάποιο χρονικό διάστημα. Το να ξεκινήσετε με μια 
συνάντηση μπορεί αναμφίβολα να είναι ενδιαφέρον, αλλά γενικά σκοτεινό λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος; 
- Καμία ερώτηση: οι ερωτήσεις καθυστερούν το θέμα και την πρόοδο της γραφής στον 
αυτοσχεδιασμό. Σίγουρα, δεν απαγορεύονται, αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να παίξουν με αυτό ως άσκηση, 
γιατί μια ερώτηση που τίθεται αφήνει στον σύντροφο κάθε ευκαιρία να γράψει την ιστορία μόνος. Ωστόσο, και 
πάλι, ο αυτοσχεδιασμός είναι πανέξυπνος αν οι δύο πρωταγωνιστές βρίσκονται σε ισότιμη βάση. Εν ολίγοις, 
χρειάζεται να τολμήσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα (λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τα όσα ειπώθηκαν).

Ο συντονιστής εισάγει αυτές τις έννοιες μία προς μία, προσέχοντας να μην προχωρήσει πολύ 
γρήγορα, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα αίσθημα αποτυχίας στους 
συμμετέχοντες μεμονωμένα ή ακόμα χειρότερα σε όλη την άσκηση. Μπορούμε επίσης, στην αρχή, 
να αφήσουμε την άσκηση να τρέξει χωρίς κανέναν περιορισμό, εστιάζοντας την προσοχή των 
συμμετεχόντων στον αυθορμητισμό (πιέζοντας να πηγαίνουν πάντα πιο γρήγορα).

Εισαγωγή ορισμένων θεατρικών κανόνων: 
Μέσα από την εργασία που παρέχεται από τους δρομείς, ο συντονιστής εισάγει μερικές βασικές 
έννοιες του θεάτρου (χωρίς να του αφιερώνει ουσιαστικά μια ενότητα): 
- Το βλέμμα; 
- Η σταθερότητα του σώματος; 
- Ισορροπία σκηνής. 
Προειδοποίηση: δεν είναι αυτή η ουσία αυτής της εκπαίδευσης. Απλώς, είναι ενδιαφέρον να 
επισημάνουμε μια ανεπαρκή στάση αν εμφανίζεται καθαρά, σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ο συντονιστής μπορεί τώρα να ξεκινήσει το ακόλουθο παιχνίδι:  
Είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στην ισορροπία και την ανισορροπία μιας σκηνικής σκηνής 
που κινείται από την κίνηση των ηθοποιών. Η σκηνή έχει ορθογώνιο σχήμα και περιορίζεται από 
πάγκους μήκους 2 μέτρων και 10 στον αριθμό (2 για το πλάτος και 3 για το μήκος) στους οποίους 
κάθονται οι συμμετέχοντες. 
Αυτό το οροπέδιο βρίσκεται σε ισορροπία σε έναν κεντρικό άξονα, ένας ηθοποιός παίρνει τη 
θέση του σε ένα μη κεντρικό μέρος αυτού του οροπεδίου, το βάζει σε ανισορροπία και το γέρνει, 
και ένας άλλος ηθοποιός πρέπει στη συνέχεια να παρέμβει για να αποκαταστήσει την ισορροπία 
σε μια ευνοϊκή θέση. Όλοι οι ηθοποιοί είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε όλη τη σκηνή, οι 
ηθοποιοί στο παιχνίδι έχουν το ίδιο βάρος και την ίδια αξία, δεν παίζουν το ανέκδοτο μιας 
ρεαλιστικής κινούμενης σκηνής αλλά την αίσθηση του γεμάτου και του κενού και δεν διατηρούν 
άμεσες σχέσεις με τους κοινό, αλλά μια μυστική σχέση που δημιουργείται από την παρουσία στο 
διάστημα που τους βοηθά να βρίσκονται στους ακριβείς χρόνους που επιθυμεί το κοινό που 
είναι ο θεματοφύλακας (το κοινό γνωρίζει αν οι «χρόνοι» είναι πολύ μεγάλοι ή πολύ σύντομοι).

Πρώτος κανόνας του παιχνιδιού, βάση όλων των άλλων: 
Ο πίνακας είναι άδειος, ο "A" ανεβαίνει και παίρνει θέση στο κέντρο της ισορροπίας. Δεν είναι 
ένα ακριβές σημείο όπως θα ήταν η τομή των δύο διαγωνίων του ορθογωνίου, είναι ένα μικρό 
σαλόνι όπου ο ηθοποιός μπορεί να κινηθεί χωρίς να προκαλέσει κλίση. Ο "Α" το θερμαίνει για να 
το κάνει να υπάρχει, μετά αποφασίζει να αποκαταστήσει την ισορροπία του πίνακα παίρνοντας 
μια θέση έξω από το κέντρο, βάζοντάς το σε μια καρέκλα. Ο «Β» σηκώνεται και πάει να καθίσει να 
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το αποκαταστήσει. Από αυτή τη στιγμή που ξεκινά το παιχνίδι, ο "Β" το κατευθύνει κινούμενος 
σύμφωνα με τους προσωπικούς ρυθμούς και κάθε φορά που η ισορροπία αποκαθίσταται από τον 
"Α" μέχρι τη στιγμή που ο "Α" αποφασίζει να μην συνεχίσει περισσότερο ανταποκρινόμενος στις 
ανισορροπίες του "Β", προκαλώντας την είσοδο ενός τρίτου ηθοποιού «Γ» ο οποίος με τη σειρά 
του θα διευθύνει το παιχνίδι μέχρι ο Α και ο Β μαζί, χωρίς να κάνουν σήμα ο ένας στον άλλον, 
αποφασίσουν να αφήσουν έναν τέταρτο ηθοποιό να συμμετέχει.
Το παιχνίδι συνεχίζεται έτσι με έναν αυξανόμενο αριθμό ηθοποιών που αποκαθιστούν την 
ανισορροπία του ταμπλό που προκάλεσε ο υπεύθυνος. Μόλις γίνουν κατανοητοί οι κανόνες, 
χρειάζεται πάντα χρόνος, τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη η ποιότητα του παιχνιδιού. Ο χώρος 
μπορεί να αλλάξει μεγαλώνοντας τη σανίδα (αφήνοντας χώρο 40 cm ανάμεσα στους πάγκους). 
Υπάρχει ένας χώρος και η κατάλληλη στιγμή για να είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι και οι 
συμμετέχοντες που κάθονται στους πάγκους να νιώθουν πολύ καλά, σαν κοινό στο θέατρο, μέχρις 
ότου ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος και κάποιος έπρεπε να συμμετέχει, εάν οι θέσεις που έπαιρναν 
είναι οι σωστές. Βλέπει επίσης τα λάθη εκείνου που πιστεύει ότι μπορεί να ανέβει στο πλατό όταν 
δεν υπάρχει χώρος για αυτόν. Είναι σημαντικό να συμφωνείτε με τον χρόνο, τον χώρο και τους 
άλλους. Αλλά επίσης, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν απαραίτητα λάθη και ότι δεν 
είναι απαραίτητο να κρίνουμε τις καλές αποστάσεις με ένα μέτρο στο χέρι. Για να συνεχιστεί το 
παιχνίδι χρειάζεται να τους εκτιμήσουμε και να τους αποδεχθούμε.
Στη συνέχεια αυτού του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες βιώνουν δραματικές δράσεις ανάλογα 
με τις θέσεις που παίρνουν οι ηθοποιοί, η  σχέση απόστασης μεταξύ τους αποφασίζει την 
κατάσταση. Ο λόγος μπορεί να εμφανιστεί σε στιγμές ακινησίας των ηθοποιών. Το παιχνίδι μεταξύ 
των ηθοποιών μπορεί να σκηνοθετηθεί αν παραμένουν ενωμένοι από τα βλέμματα ή όχι αν το 
ενδιαφέρον τους μεταφέρεται αλλού.
Οι συμμετέχοντες βρίσκονται στη διαδικασία ανεβάζοντας ένα θεατρικό έργο που δεν έχει 
γραφτεί ακόμη. 
Οι ηθοποιοί στη σκηνή παίρνουν μέρος ενστικτωδώς σε μια στοιχειώδη γεωμετρία ανάλογα 
με τον αριθμό τους: με τρεις τείνουν να σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο, με τέσσερεις ένα 
τετράγωνο, με πέντε έναν κύκλο. Αυτά τα καθίσματα δεν παίζονται και δεν προκαλούν δραματικές 
καταστάσεις. Μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο με μια τελετουργία που προτρέπει σε μνημείο, 
εξ ου και η αναζήτηση μιας κατανομής τόπων που προκαλούν ρυθμούς, οι μόνοι ικανοί να 
ζωντανέψουν δραματικές καταστάσεις. Ένας ηθοποιός βαραίνει περισσότερο στην περιφέρεια 
της σκηνής παρά στο κέντρο της, εξ ου και το όραμα μιας άλλης κατανομής των τόπων για να 
ισορροπήσει η σκηνή.
Η ισορροπία της σκηνής (πλατό) απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και η διάρκεια κάθε συνεδρίας 
δεν πρέπει να ξεπερνά τη μία ώρα. Πολλές παραλλαγές μπορούν να προβλεφθούν με διαφορετικά 
στυλ παιχνιδιού που μπορεί να κυμαίνονται από καθημερινό ρεαλισμό έως κρυφή ανταλλαγή.
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Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος

Τύπος δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας

Αριθμός συμμετεχόντων

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Συμπέρασμα/αποτελέσματα

Σχόλια συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Το Αφιέρωμα του Λόγου

Γαλλία (Λυόν)

Ομιλία μπροστά σε κοινό

Κάθε είδους κοινό, νεανικό ή σχολικό κοινό

SLAM (ποίηση, παράσταση)

2 ώρες

12 έως 15 συμμετέχοντες

Μολύβι, χαρτί, μικρόφωνο

Προφορική και γραπτή έκφραση, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση

NA

Slam Show "Oppoetry" by La Tribut du Verbe Teaser 1
- https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw &
- https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/

Ομιλία δημόσια

Να είστε δημιουργικοίΛεκτική έκφραση συναισθημάτων

Ευφράδεια στον γραπτό και 
προφορικό λόγο

Να έχετε αυτοπεποίθηση και 
να σέβεστε τους άλλους

Στόχος των εργαστηρίων SLAM είναι να προσφέρουν μια άλλη προσέγγιση στη γαλλική γλώσσα, 
αυτή του SLAM όπου οι κανόνες μπορούν να παρακαμφθούν και όπου το μόνο όριο είναι 
αυτό της δημιουργικότητας και της φαντασίας του καθενός. Πρόκειται για την αφύπνιση της 
επιθυμίας να γράψεις, να ανακαλύψεις το slam και επίσης να συμμετάσχεις πιθανώς σε μια 
ανοιχτή σκηνή. Τα εργαστήρια είναι διασκεδαστικά.

1.6. Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw
https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/ 
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Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος

Τύπος δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας

Αριθμός συμμετεχόντων

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Συμπέρασμα/αποτελέσματα

Σχόλια συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Δημοφιλές σπίτι του Montreuil

Γαλλία. Seine Saint Denis (93)

Ομιλία μπροστά σε κοινό

Κάθε είδους κοινό, νεανικό κοινό

SLAM (ποίηση, παράσταση) δωρεάν εργαστήρια

2 ώρες

12 έως 15 συμμετέχοντες

Μολύβι, χαρτί, μικρόφωνο

Προφορική και γραπτή έκφραση, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση

NA

Fence 93 slam caravan - Maison Populaire - Montreuil 
N'dje in Slam Caravane in 2006
https://www.youtube.com/watch?v=N9P0bGow6dk
Ucoc in Slam Caravane in 2007
https://www.youtube.com/watch?v=CCOsP-XhlZM

Ομιλία δημόσια

Να είστε δημιουργικοίΛεκτική έκφραση συναισθημάτων

Ευφράδεια στον γραπτό και 
προφορικό λόγο

Να έχετε αυτοπεποίθηση και 
να σέβεστε τους άλλους

Το σημείο συνάντησης των slammers. Μια ζωντανή πειθαρχία, στα μισά του δρόμου μεταξύ 
του αυτού που επιπλήττει και της σωματικής έκφρασης, το slam γιορτάζει την ποίηση και τη 
δημόσια ομιλία. Αυτά είναι εργαστήρια ανακάλυψης σε πολλά μέρη στο 93.
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Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος

Τύπος δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας

Αριθμός συμμετεχόντων

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής 

Συμπέρασμα/
αποτελέσματα

Σχόλια συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Η τετράγωνη φούσκα

Τουλούζη, Γαλλία

Εκφραστείτε μπροστά σε κοινό

Κάθε είδους κοινό, νεανικό κοινό

Αυτοσχεδίαση. Αγώνες αυτοσχεδιασμού

2 ή 6 ώρες για τις ημέρες πρακτικής άσκησης
1 ώρα αγώνες αυτοσχεδιασμού

15 συμμετέχοντες το μέγιστο

NA

Συν-κατασκευάστε ιστορίες αντιμετωπίζοντας τις ιδέες των άλλων, 
να είστε αυθόρμητοι και να αφεθείτε. Το La Bulle Carrée προσφέρει 
μια θετική και καλοπροαίρετη παιδαγωγική, που επιτρέπει σε 
κάθε αυτοσχεδιαστή να έχει μια κοινή γλώσσα και βάσεις για 
να αυτοσχεδιάσει, αλλά και να αξιποιήσει τις προσωπικές του 
δυνατότητες και τις δυνατότητές του σε μια ομάδα.

NA

La Bulle Carrée - Σχολή αυτοσχεδιασμού της Τουλούζης
https://bullecarree.fr/adultes/ 

Speaking in public

Να είστε δημιουργικοίΔημιουργήστε ιστορίες

Εργαστείτε σε 
αλληλεπιδράσεις

Να ακούτε τους 
άλλους

Δημιουργήστε τη φούσκα σας - Αυτά τα εργαστήρια προορίζονται για συμμετέχοντες που δεν 
έχουν κάνει ποτέ αυτοσχεδιασμό ή μόνο σε εργαστήριο θεάτρου. Αλλά και σε αυτοσχεδιασμούς 
που πρέπει να εμπεδώσουν τις παιδαγωγικές βάσεις (θετική, καλοπροαίρετη και αφοσιωμένη 
στάση, συν-κατασκευή σκηνών, βάσεις σκηνικής υποκριτικής: φωνή, κατάληψη χώρου, σώμα, 
μίμηση, σκηνικό κ.λπ.).

https://bullecarree.fr/adultes/ 
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1.7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η κατάρτιση ξεκινά πάντα με προθέρμανση (ο αυτοσχεδιασμός είναι και άθλημα): Περιπατητική 
ακολουθία
Μερικές έννοιες του θεάτρου: 
 • Όλοι περπατούν στον παιδότοπο. Ο συντονιστής προτείνει σε όλους να χαλαρώσουν τις 

αρθρώσεις τους για λίγα δευτερόλεπτα. Τότε όλοι κάνουν μια αποφασιστική αλλά χαλαρή 
βόλτα. Όλοι κοιτάζουν οριζόντια, στο βάθος. 

 • Ο συντονιστής στη συνέχεια εξηγεί την έννοια της ισορροπίας του πεδίου. Όταν χτυπά 
τα χέρια του, όλοι σταματούν και παγώνουν, για να δουν τυχόν ανισορροπίες στη συνολική 
τους θέση. Μετά από μερικές προσπάθειες (οι οποίες ιδανικά συνεχίζουν να βελτιώνονται), 
ο συντονιστής εισάγει την έννοια των "βαθμών", από το 1 έως το 10. Η άσκηση συνεχίζεται 
παίζοντας με αυτές τις μοίρες, ενώ διατηρεί την προσοχή στην ισορροπία του δίσκου. 

 • Ενώ αφήνει τους δρομείς να πάρουν ανάσα (συνεχίζουν να περπατούν), ο εμψυχωτής 
εισάγει μια νέα έννοια: το βλέμμα (ξεχνώντας την ισορροπία της σκηνής για τη συνέχεια). 
Όταν χτυπά τα χέρια του, ο καθένας αναζητά το βλέμμα ενός συνεργάτη του και το διατηρεί με 
κάθε κόστος. Οι jousters συνεχίζουν να περιπλανώνται, όλο και πιο γρήγορα, χωρίς τίποτα να 
μπορεί να τους κάνει να φύγουν από το βλέμμα του άλλου, και αποφεύγοντας τη σύγκρουση. 
Στη συνέχεια η άσκηση συνεχίζεται, αλλάζοντας δύο ή τρεις φορές συνεργάτες.

Προκειμένου οι νέοι να προβληματιστούν σχετικά με τα παγκόσμια ζητήματα και την κοινωνική 
αλλαγή, τα θέματα ορισμένων από τα εργαστήρια θα μπορούσαν να είναι η υπερθέρμανση του 
πλανήτη, οι πολιτικές για το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. 

Εργαλεία ψηφιοποίησης: 
Όπως και με την πανδημία, μάθαμε να εργαζόμαστε στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι ενδιαφέρον να 
δημοσιεύετε το βίντεό σας με αυτοσχεδιασμό ή SLAM στο διαδίκτυο μέσω καναλιών κοινωνικών 
μέσων (Facebook, YouTube, Tik-Tok…) για να λαμβάνετε σχόλια από άλλους, επαγγελματίες ή όχι. 
Πράγματι, η τοποθέτηση πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ή η μεταφόρτωση βίντεο 
συμμετέχει στη διαδικτυακή δημιουργικότητα.  
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      Σχολικές Τέχνες – Διδασκαλία Τεχνών Μέσων
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5

PBS Learning Media – Εικαστικές Τέχνες:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12

2.1.  Εισαγωγή

Οι εικαστικές τέχνες είναι μορφές τέχνης όπως η ζωγραφική, το σχέδιο, η χαρακτική, η γλυπτική, η 
κεραμική, η φωτογραφία, το βίντεο, η κινηματογράφηση, το σχέδιο, η χειροτεχνία και η αρχιτεκτονική. 
Πολλοί καλλιτεχνικοί κλάδοι όπως οι τέχνες του θεάματος, η εννοιολογική τέχνη και οι τέχνες της 
κλωστοϋφαντουργίας περιλαμβάνουν επίσης πτυχές των εικαστικών τεχνών καθώς και τις τέχνες άλλων 
τύπων. Στις εικαστικές τέχνες περιλαμβάνονται επίσης οι εφαρμοσμένες τέχνες όπως το βιομηχανικό 
σχέδιο, η γραφιστική, το σχέδιο μόδας, η εσωτερική διακόσμηση και η διακοσμητική τέχνη. Η τρέχουσα 
χρήση του όρου «εικαστικές τέχνες» στις μέρες μας περιλαμβάνει τις καλές τέχνες καθώς και τις 
εφαρμοσμένες ή διακοσμητικές τέχνες και χειροτεχνίες, ή τα εφαρμοσμένα μέσα Εικαστικών τεχνών.

Παρακαλούμε αποκτήστε πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους όπου θα μπορούσαν 
να εξερευνηθούν οι πολλές μορφές εικαστικών τεχνών, από την καλαθοπλεκτική μέχρι τη 
ζωγραφική και την υαλουργία μέχρι τα έπιπλα, με πόρους που ενθαρρύνουν την ανάλυση, 
την έρευνα και την πρακτική:

2.2.  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕ
 •  Κατανοήστε τα βασικά των Εικαστικών Τεχνών
 •  Απόκτηση γνώσεων πάνω στις Εικαστικές Τέχνες
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στις Εικαστικές Τέχνες
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Διεγείρετε την οπτική σκέψη
 • Αναπτύξτε διαθέσεις σκέψης που υποστηρίζουν τη στοχαστική μάθηση—στις τέχνες και γενικά 

σε όλη τη ζωή, κοιτάζοντας και ερμηνεύοντας πρώτα την τέχνη και μετά φτιάχνοντάς την.

2.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
 •  Κριτική σκέψη,
 • Συνεργατική εργασία
 • Επίλυση προβλημάτων – ικανότητα για συμπεράσματα
 • Ενσυναίσθηση κατά την πρώτη ερμηνεία της εικαστικής τέχνης
 • Θετική στάση
 • Αυτογνωσία
 • Περιέργεια

Ενότητα 2
Εικαστικές Τέχνες

(ζωγραφική, σχέδιο, γλυπτική, γραφικές τέχνες, μοντελοποίηση)

https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12
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 • Γλωσσικές εκφράσεις
 • Ανοιχτότητα
 • Λογικότητα - συλλογισμός (κατασκευή επιχειρημάτων και αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων)
 • Ερώτηση και διερεύνηση (θέτοντας ερωτήσεις και εύρεση λεωφόρων έρευνας)
 • Παρατήρηση και περιγραφή (κοιτάζοντας και εκ νέου παρουσίαση)
 • Διερεύνηση απόψεων, σύγκριση (κοιτάζοντας τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες)
 • Σύνδεση και εύρεση πολυπλοκότητας (εξερεύνηση αντιπαραθέσεων και αναζήτηση συνδέσεων)

2.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 • Η εικαστική τέχνη και οι διαφορετικές τυπολογίες της
 • Παραδείγματα Συλλογικής Εικαστικής Τέχνης (σχετικά και με ΜΜΕ). Το καλλιτεχνικό φαινόμενο 

(καλλιτέχνης, θεατής, έργο τέχνης) και ο κοινωνικός αντίκτυπος στη συμμετοχή
 • Η διαδικασία της Εικαστικής Σκέψης: Μέθοδος και Εργαστήρια  

2.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Οι εικαστικές τέχνες είναι μορφές τέχνης στις οποίες τα έργα έχουν κυρίως οπτικό χαρακτήρα. 
Παραδοσιακά, η ζωγραφική, η γλυπτική, η αρχιτεκτονική και η φωτογραφία ταξινομούνται 
στην εικαστική τέχνη, αλλά περιλαμβάνει επίσης κεραμική, σχέδιο και εκτύπωση, σύγχρονη 
οπτικοακουστική παραγωγή, ακόμη και σχέδιο και χειροτεχνία. Αυτοί οι κλάδοι θεωρούνται 
εικαστικές τέχνες καθώς περιλαμβάνουν οπτική αντίληψη και η σύγχρονη τέχνη είναι ένα 
είδος παραθύρου στον κόσμο του καλλιτέχνη που εκφράζει και κάνει τον παρατηρητή να 
αναλογιστεί το νόημα των εννοιών, ιστορικών γεγονότων κ.λπ. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί 
τις εικαστικές τέχνες ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του καλλιτέχνη και του έξω κόσμου. Το 
να βρεθείς μπροστά στο έργο ενός εικαστικού σημαίνει να βρεθείς μπροστά σε ένα έργο που 
θέλει να εκφράσει ένα δυνατό μήνυμα σε όσους το παρατηρούν.

Ζωγραφική σημαίνει «εφαρμογή χρωστικής σε χαρτί, καμβά, τοίχο ή άλλη επιφάνεια». Η 
ζωγραφική συνδυάζεται με άλλες πρακτικές όπως το σχέδιο και η σύνθεση. Έχει τις ρίζες του 
στα σπήλαια, επομένως περιλαμβάνει την αρχαιολογία και την αρχαία τέχνη, και στη συνέχεια 
έχει εξελιχθεί και έχει υποστεί πολλά μεγάλα στυλ μέσα στους αιώνες.

Η προϊστορική τέχνη είναι αυτή που προηγείται των μορφών γραφής. Λέγοντας αρχαία τέχνη 
εννοούμε αυτή που παράγεται στην περίοδο από τη γέννηση της γραφής (περίπου 3500 π.Χ.), 
έως την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (476 μ.Χ.). Η μεσαιωνική τέχνη ακολουθεί, από 
την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την ανακάλυψη της Αμερικής (1492). Η μοντέρνα 
τέχνη κυμαίνεται από την ανακάλυψη της Αμερικής έως τη Γαλλική Επανάσταση (1789), καθώς η 
τέχνη της Αναγέννησης, ιδιαίτερα μετά το 1500, είναι η Μοντέρνα Τέχνη, καθώς και το Μπαρόκ 
(1600) το Ροκοκό και τα διάφορα οριενταλιστικά και εξωτικά ρεύματα του 1700-1800 . Και τέλος 
η σύγχρονη τέχνη, δηλαδή, που παράγεται από το 1789 έως σήμερα (από το δεύτερο μισό του 
18ου αιώνα έως σήμερα). Προς το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα και τις αρχές του εικοστού 
αιώνα, η τέχνη γνώρισε μια ξαφνική επιτάχυνση, που χαρακτηριζόταν από την επιθυμία να 
πειραματιστούν νέες τεχνικές και γλώσσες. Η μαρμαρυγή που ήταν εμφανής στην τέχνη ήταν ο 
καθρέφτης βαθιών κοινωνικών και ακόμη και επιστημονικών αλλαγών. Ο εικοστός αιώνας είναι 
ο αιώνας των πρωτοποριών. Μεταξύ αυτών είναι οι λεγόμενες ιστορικές πρωτοπορίες, δηλαδή 
ο Φουτουρισμός, ο Ντανταϊσμός, ο Σουρεαλισμός και ο Εξπρεσιονισμός. Χρονολογικά 
προηγήθηκε ο ιμπρεσιονισμός, ένα απολύτως θεμελιώδες καλλιτεχνικό ρεύμα για την κατανόηση 
της σημερινής τέχνης, που γεννήθηκε στη Γαλλία, στο δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα, 
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Δεν είναι τυχαίο ότι η φωτογραφία γεννήθηκε το 1839, η οποία αναμφίβολα συνέβαλε στην 
επιτάχυνση πολλών διαδικασιών, ιδιαίτερα γραφικών και εικαστικών που απομακρύνονταν όλο 
και περισσότερο από την απλή αναπαραγωγή της πραγματικότητας που έμεινε στη φωτογραφία, 
πειραματίζοντας κάτι νέο, που η φωτογραφία δεν μπορούσε να κάνει: σχήματα, χρώματα, τεχνικές, 
καινοτόμες προσεγγίσεις. Σε αυτά τα χρόνια, από το δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα έως 
τις αρχές του εικοστού αιώνα, η ζωγραφική αποκλίνει όλο και πιο συχνά και πιο γρήγορα από 
την πραγματικότητα, την οποία η φωτογραφία μπορεί να αποτυπώσει σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Η φωτογραφία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη τέχνη που είναι η 
διαδικασία, η δραστηριότητα και η τέχνη δημιουργίας εικόνων με τη δράση του φωτός. Έχει 
επίσης εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και έχει επωφεληθεί από τη νέα τεχνολογία. Εκτός 
από το ότι θεωρείται μέρος των εικαστικών τεχνών, είναι επίσης απαραίτητο στις επιστημονικές 
μελέτες.

Claude Monet Impression, Ανατέλλοντας Ήλιος

γύρω στο 1860-1870 χάρη στη δημιουργικότητα καλλιτεχνών όπως ο Claude Monet. Δίπλα στην 
ιστορία της σύγχρονης τέχνης είναι αυτή του Κυβισμού που γεννήθηκε το 1907, με τον πολύ 
διάσημο εκφραστή του Πάμπλο Πικάσο που πέθανε το 1973.
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Μεταξύ των καλλιτεχνικών κινημάτων του εικοστού αιώνα που αναμφίβολα θα έπρεπε να 
είναι γνωστά ως Εξπρεσιονισμός, γεννήθηκε και μεγάλωσε ιδιαίτερα στη Γερμανία μεταξύ 1900 και 
1910, που επηρέασε όχι μόνο τις εικαστικές τέχνες, αλλά και τον κινηματογράφο, το θέατρο ακόμη 
και τη λογοτεχνία. Ο όρος εξπρεσιονισμός υποδηλώνει την τάση του καλλιτέχνη να εκφραστεί, 
συχνά πρόκειται για την έκφραση μιας εσωτερικής αδιαθεσίας, την αναπαράστασή της μέσω μιας 
συναισθηματικής παραμόρφωσης της πραγματικότητας. Ο Eduard Munch, συγγραφέας της 
περίφημης κραυγής, ήταν μεγάλος εξπρεσιονιστής και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες αναμφίβολα 
επηρεάστηκαν από τους σημερινούς καλλιτέχνες όπως ο Kandiskij, ο Klimt και ο Chagall.
Ο σουρεαλισμός είναι ένα άλλο απολύτως θεμελιώδες ρεύμα για τον εικοστό αιώνα και 
επίσης για την κατανόηση μεγάλου μέρους της τέχνης των τελευταίων δεκαετιών. Μεταξύ των 
χωρών που έδωσαν περισσότερη ζωή στον σουρεαλισμό είναι η Γαλλία, όπου κυριαρχεί από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1920, αναμφίβολα επηρεασμένη έντονα από τις ψυχαναλυτικές 
θεωρίες του Φρόιντ. Τα θέματα που επιλέγουν οι σουρεαλιστές συγγραφείς απελευθερώνονται 
από τις κοινωνικές συμβάσεις, εκπλήσσουν, ενθουσιάζουν. Ο Βέλγος Magritte και ο Ισπανός 
Dalì είναι από τους κορυφαίους εκφραστές αυτού του είδους τέχνης, που συχνά παράγεται με 
αναμφισβήτητα ασυνήθιστες και σχεδόν παράλογες παραστάσεις. Πηγαίνοντας πέρα από την 
εικονογράφηση, βρίσκουμε τα αδιαμφισβήτητα έργα του Joan Mirò, πλούσια σε συμβολισμούς 
και ατμόσφαιρες, τα οποία μπορούν επίσης να αναχθούν στα όνειρα και την ψυχή. Στη συνέχεια, 
η Αφηρημένη τέχνη με τον Vasilij Kandinskij γιορτάζει μια ισχυρή απόσπαση από τη συγκεκριμένη 
και την πραγματικότητα, υπέρ ενός πιο συναισθηματικού και αυθεντικά ελεύθερου πίνακα που 
πειραματίζεται και συγκινεί, αγγίζοντας τις βαθύτερες χορδές της ψυχής. Ο Paul Klee, ο Franz

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Νεκρή φύση, 1837, Dagherrotipo
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Στην πραγματικότητα, η πιο κοινή μορφή τέχνης του δρόμου που χρησιμοποιεί ο Banksy είναι τα στένσιλ 
και τα δοχεία ψεκασμού. Επιπλέον, στα έργα του περιλαμβάνει και μεταμορφώνει ό,τι βρίσκεται στους 
δρόμους όπως πινακίδες, φρεάτια, πόρτες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας έτσι όμορφα έργα 
street art, ενισχύοντας και εναρμονίζοντας τα έπιπλα του δρόμου με διόλου ευκαταφρόνητο τρόπο. 
Η τέχνη του δρόμου είναι μια ιδιαίτερη μορφή έκφρασης της τέχνης που εμφανίζεται αποκλειστικά 
σε δημόσιους χώρους.

Η γλυπτική είναι τρισδιάστατη, παρατηρείται επίσης στις πλαστικές τέχνες, η οποία συνίσταται στη 
διαμόρφωση ή συνδυασμό σκληρών ή πλαστικών υλικών, ειδικά λίθων, όπως πέτρα ή μάρμαρο, 
μέταλλα, γυαλί και ξύλο. Τα γλυπτά μπορούν να δημιουργηθούν με πολλούς τρόπους, είτε απλά 

Bansky, Flower Thrower

Marc και ο Piet Mondrian, με τον γεωμετρικό του αφαιρετικισμό, είναι άλλοι γνωστοί εκφραστές 
αυτής της γόνιμης ασάφειας.

Ερχόμενοι πολύ κοντά στη σύγχρονη εποχή μας, αξίζει να αναφερθεί η Pop Art με τον Andy 
Warhol. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έφτασε στην ακμή του στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960. Είναι μια «δημοφιλής» μορφή τέχνης που αντλεί έμπνευση από τη 
διαφήμιση, τον κινηματογράφο και τα μέσα ενημέρωσης. Ο Warhol, μαζί με τον Lichtenstein και 
πολλούς άλλους, καινοτόμησαν την τέχνη του εικοστού αιώνα μολύνοντας τη ζωγραφική με τη 
φωτογραφία και τα κόμικς και πειραματιζόμενοι με προβοκάτσια που αποτελούν πλέον μέρος 
των εικαστικών μας αποσκευών και που σχεδόν θεωρούμε δεδομένα.

Στη συνέχεια, στη δεκαετία του '70 στα προάστια της Νέας Υόρκης αρχίζουν να γίνονται μάρτυρες 
του κοινωνικο-πολιτιστικού φαινομένου Street Art και μόλις γύρω στο 2000 υπάρχει πραγματική 
έκρηξη της τέχνης του δρόμου χάρη πάνω απ' όλα στον Βρετανό καλλιτέχνη Banksy, ο οποίος, 
αρχικά εμπνεόμενος από τα έργα του Blek Le Rat, ξεκίνησε την καριέρα του ως καλλιτέχνης του 
δρόμου ζωγραφίζοντας τους δρόμους με τη βοήθεια των Στένσιλ
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με σχέδιο ή σκάλισμα, καθώς και με ενίσχυση, κατασκευή, χύτευση, συγκόλληση ή σφράγιση. Είναι 
πολύ συνηθισμένο να ζωγραφίζονται γλυπτά. Είναι μια πλαστική τέχνη που επίσης αντιπροσωπεύει 
το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας τέχνης, να υπάρχει σε πάρκα, κήπους και δρόμους. Όπως η 
ζωγραφική, η γλυπτική έχει περάσει από πολλά στυλ σε όλη την ιστορία και οι μορφές είναι τόσο 
διαφορετικές όσο οι πολιτισμοί του κόσμου και τα διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα.
Από την κλασική γλυπτική που προέρχεται από την Ελλάδα, όπου οι καλλιτέχνες εξερεύνησαν τη 
χάλκινη γλυπτική και τη μαρμαρογλυπτική, μέχρι τα ρωμαϊκά αγάλματα με επιρροές από ετρουσκικούς 
τάφους - επιδεικνύοντας δύναμη, θρίαμβο και χάρη. Η πρώιμη μεσαιωνική τέχνη περιλάμβανε 
γλυπτά και πάνελ από ελεφαντόδοντο, μεταλλικά γλυπτά και αναπαραστάσεις θεοτήτων, στη γοτθική 
αρχιτεκτονική και η γλυπτική της Αναγέννησης παρήγαγε έργα όπως ο εμβληματικός Δαβίδ του Μιχαήλ 
Άγγελου, κλασικά εμπνευσμένα. Η νεοκλασική γλυπτική δανείστηκε από την ελληνιστική γλυπτική για 
να δημιουργήσει αγάλματα πορτρέτου και τελικά, ο σύγχρονος κλασικισμός άνοιξε το δρόμο για την 
εμφάνιση του Μοντερνισμού στις αρχές του 20ού αιώνα
 

Η σύγχρονη γλυπτική ως μορφή τέχνης είναι ευρύτερη από ποτέ - τα γλυπτά δεν περιορίζονται 
πλέον σε εικονιστικές παραστάσεις, προτομές και έτοιμα έργα. Φώτα, χάπενινγκ και καλλιτεχνικές 
εγκαταστάσεις μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τα όρια έχουν σίγουρα διευρυνθεί και οι 
παραδοσιακές ιδέες έχουν επανεξεταστεί. Τα κυριότερα στιγμιότυπα γλυπτών όπως οι Miguel 
Ángel, Gian Lorenzo Bernini, Auguste Rodin, Algardi, Donatello, Giambologna, Houdon, μεταξύ 
άλλων, σε σύγχρονους γλύπτες όπως ο Rashid Salleh, ο John Clark και ο Olivier Messas οδηγούν το 
δρόμο προς ένα δυναμικό μέλλον για τη Σύγχρονη Γλυπτική τέχνη.

Η αρχιτεκτονική είναι μια άλλη τρισδιάστατη τέχνη που εμφανίζεται στις εικαστικές τέχνες 
ως πλαστική τέχνη, λόγω της χειραγώγησης των υλικών που εμπλέκονται. Παρόλα αυτά, τα 
αρχιτεκτονικά έργα έχουν μια θέση επάξια στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Από την αρχαιότητα 
υπήρχαν σημαντικά έργα που γοήτευαν την ανθρώπινη όραση και κοσμούσαν τους χώρους. 
Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη της δημιουργίας σχεδίου και της άμεσης κατασκευής κτιρίων και 
κατασκευών. Υπάρχουν έργα όλων των εποχών όπως οι πυραμίδες της Αιγύπτου και η Σφίγγα, η 
Τσιτσέν-Ιτζα, ο Παρθενώνας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βασιλείου, η Παναγία των Παρισίων, 
το Ανγκόρ, το Ταζ Μαχάλ, ο Πύργος του Άιφελ, η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η Όπερα του Σίδνεϊ, 
το Μπουρτζ al Arab, το εθνικό στάδιο του Πεκίνου, για να αναφέρουμε μόνο μερικά.

Michelangelo, Δαβίδ 
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2.6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
Η ενότητα αποτελείται από το παραπάνω θεωρητικό μέρος για τις κατηγορίες της Εικαστικής τέχνης από 
την αρχαιότητα έως τις σημερινές νέες τάσεις, παρέχοντας ένα ιστορικό υπόβαθρο και την εξέλιξή της. Η 
μεθοδολογία που προτείνεται στον Εκπαιδευτή όταν προσεγγίζει την Εικαστική Τέχνη, απλοποιείται στις 
ακόλουθες τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες που παρέχουν απλές οδηγίες για το «Πώς να».
Η πρώτη μέθοδος με μεγάλες δυνατότητες να τονώσει μια πιο προσεκτική παρατήρηση και μια 
βαθύτερη κατανόηση και ακριβή ανάλυση του έργου είναι η Visual Thinking Strategy (=Στρατηγική 
Οπτικής Σκέψης), η οποία εστιάζει σε μια εξαιρετικά δομημένη και ανοιχτή συζήτηση ξεκινώντας 
από μια εικόνα που συνδέεται με ένα καλλιτεχνικό προϊόν (ζωγραφική, γλυπτική, κ.λπ.).

Το Visual Thinking Strategies (VTS) χρησιμοποιεί την τέχνη για να διδάξει τη σκέψη, τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες και τον οπτικό γραμματισμό στους νέους. Η ανάπτυξη διεγείρεται 
από τρία πράγματα: την εξέταση της τέχνης της αυξανόμενης πολυπλοκότητας, την απάντηση 
σε ερωτήματα που βασίζονται στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις που 
διευκολύνονται προσεκτικά από τους δασκάλους.
Η ψυχολόγος Abigail Housen που μελετά το VTS έδειξε ότι παράγει ανάπτυξη στην αισθητική 
σκέψη και ότι και άλλες γνωστικές λειτουργίες αναπτύσσονται επίσης σε σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα - συγκεκριμένα, παρατηρώντας, εικασίες και συλλογισμούς με βάση στοιχεία. 
Αυτές οι δεξιότητες έχουν τεκμηριωθεί ως μεταφορά από την προβολή της τέχνης στην εξέταση 
άλλων φαινομένων, καθώς και στην ανάγνωση και τη γραφή.
Η μέθοδος βασίζεται σε τρεις βασικές απλές ερωτήσεις: «Τι συμβαίνει σε αυτήν την εικόνα;», «Τι 
βλέπω που με κάνει να το πω αυτό» και «Τι άλλο μπορούμε να βρούμε;”
Τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα;
Ανοίγει τη συζήτηση: προτείνει τι είναι «περίπου» η εικόνα που μπορεί να καταλάβει κανείς, 
χρώματα, συναισθήματα, πληροφορίες, άκρως προσωπικούς συνειρμούς, ενθαρρύνει την εύρεση 
ιστοριών ή δραστηριότητας, από θεατές έως αφηγητές. 
Τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό;
Επιτρέπει στους μαθητές να κοιτάζουν περισσότερο και να συλλέγουν στοιχεία για να υποστηρίξουν τις 
απόψεις τους, να βασίζονται σε γεγονότα και να είναι λογικοί όταν εκφράζουν ή συζητούν μια θέση. 
Τι άλλο μπορούμε να βρούμε;
Έχει ως αποτέλεσμα να κάνει τη συζήτηση πιο ολοκληρωμένη, να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
αναζητήσουν περισσότερα, να κάνει την εμπειρία σοβαρή και αυστηρή.
Τα κύρια στοιχεία αυτής της μεθόδου για την ομάδα μαθητών είναι:
 • Να έχουν άφθονες ευκαιρίες να επισημάνουν τι βλέπουν στην τέχνη που εξετάζουν και να 

εκφράσουν τις απόψεις τους γι' αυτό; 
 • να γνωρίζουν ότι οι σκέψεις τους ακούγονται, κατανοούνται και εκτιμώνται.
 • Να μάθουν να παρέχουν στοιχεία για να εξηγήσουν τα ερμηνευτικά τους σχόλια. και
 • να βιώσουν ότι κάθε σχόλιο συμβάλλει στην ομαδική διαδικασία εξόρυξης της τέχνης για 

πολλαπλές έννοιες.
Τα κύρια στοιχεία των κύριων στοιχείων για τους εκπαιδευτικούς είναι: 
 • να καλλιεργήσουν τις δυνατότητες συζήτησης και να αφήσουν την ίδια τη διαδικασία της 

οπτικής σκέψης να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να εξετάζουν, να διατυπώνουν, να 
ακούν και να προβληματίζονται. 

 • η ενθάρρυνση της δέσμευσης με τη σειρά του διεγείρει την περιέργεια και την αναζήτηση 
πληροφοριών. Θα μπορούσαν να εισαχθούν ασκήσεις γραφής και ανάγνωσης για να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω αυτή τη μεταφορά και να σας δώσουν συγκεκριμένες αποδείξεις για 
το πώς λειτουργούν οι μαθητές χωρίς ομαδική υποστήριξη. Οι μαθητές θα μπορούσαν να 
υποστηριχθούν στη χρήση υπολογιστών για αυτές τις δραστηριότητες. 
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Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ακολουθήσουν τους παρακάτω απλούς κανόνες:
 • Κάντε τις ερωτήσεις που παρέχονται για να ξεκινήσετε μια ενεργή διαδικασία ανακάλυψης και 

διερεύνησης από την πλευρά των μαθητών. 
 • Ακούστε προσεκτικά και αναγνωρίστε κάθε απάντηση κοιτάζοντας μαζί με τους μαθητές την 

εικόνα, δείχνοντας αυτές τις λεπτομέρειες που αναφέρονται και παραφράζοντας αυτά που 
λένε οι μαθητές. 

 • Διευκολύνετε τη συζήτηση καθώς προχωρά, συνδέοντας διάφορες συγκλίνουσες και 
αποκλίνουσες απόψεις και βοηθώντας τους μαθητές να συνθέσουν μια ποικιλία απόψεων. 

 • Ενθαρρύνετε την περαιτέρω έρευνα, διατηρώντας τη διαδικασία ανοιχτή και ζητώντας από 
τους μαθητές να επεκταθούν και να αναζητήσουν πληροφορίες πέρα από αυτό που γνωρίζουν. 

Η συνέπεια είναι η αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων, των αναλυτικών και κριτικών 
ικανοτήτων απέναντι σε αυτό που βλέπουμε και, επομένως, σε αυτό που μας περιβάλλει. 
Μέσω του διαλόγου με τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων στα οποία 
εφαρμόζεται αυτή η μεθοδολογία, διεγείρεται επίσης η σύγκριση, η ανοιχτότητα και ο σεβασμός 
στη διαφορετική σκέψη από τη δική μας, καθώς μοιράζεται κάθε γνώμη. Η σημασία της εφαρμογής 
αυτής της μεθόδου είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα από τη χρήση της, η τέχνη παρουσιάζεται 
ως πιθανό μέσο μεταξύ των διαφόρων σχολικών κλάδων μέσω εργαστηριακής πρακτικής στην 
τάξη και στο μουσείο, προωθώντας την ευαισθητοποίηση και τη θετική προσέγγιση της εικαστικής 
τέχνης κατά την επίσκεψη σε οποιοδήποτε ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μέσω αυτής της μεθόδου είναι δυνατό να αναπτυχθεί μια αυστηρή και διεγερτική ατομική και 
ομαδική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν 
τη γνώμη τους για το παρατηρούμενο έργο τέχνης και να το μοιραστούν και να το συγκρίνουν με 
τους συμμαθητές τους για συνεργατική μάθηση, σεβόμενοι την άποψη του άλλου.

Στη συνέχεια, η δεύτερη μέθοδος, που βασίζεται στην Εικαστική Τέχνη, συμβάλλει στη θετική 
αλλαγή, ως έκφραση των φιλοδοξιών των νέων στην ελπίδα τους για μια καλύτερη κοινωνία. Τονίζει 
τη δύναμη και τις δυνατότητες της συλλογικής φωνής που οραματίζεται ένα νέο πρότυπο στο 
οποίο μπορεί να προχωρήσει, μετατρέποντας το σχολείο σε μουσείο σύγχρονης τέχνης, εκτός από 
τη συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος. 
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2.7. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

2.7.1. Βέλτιστη πρακτική της Στρατηγικης Οπτικής Καλλιτεχνικής Σκέψης
(Visual Art Thinking Strategy)

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Ικανότητες και 
δεξιότητες

Εργαστήριο Τέχνης και Ιατρικών Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου La Sapienza- Πανεπιστήμιο της Ρώμης

Ιταλία

Παρατήρηση

Χειριστές υγείας της Παιδιατρικής πτέρυγας, καθώς και φοιτητές 
πανεπιστημιακού μαθήματος ιατρικής και νοσηλευτικής

Στρατηγική Οπτικής Σκέψης

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με εβδομαδιαία συχνότητα, 4 
συναντήσεις στην τάξη και 1 στο μουσείο (90 λεπτά).

Συνολικό δείγμα 54 φοιτητών ιατρικής παρακολούθησαν τουλάχιστον 
4 συναντήσεις ενώ 23 φοιτητές τοποθετήθηκαν στην ομάδα ελέγχου.

Ενεργή ακρόαση 

ΣυμπόνιαΕπίλτση προβλημάτων 

Επικοινωνία Συνεργασία 
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Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Συμπεράσματα/
αποτελέσματα 

υλικά/συσκευές

Οι συμμετέχοντες έμειναν μπροστά από έναν πίνακα από τη συλλογή 
της Πινακοθήκης, (Οι μετανάστες, έργο του ζωγράφου Angiolo Tommasi 
του 1896), του οποίου δεν ήταν γνωστοί ούτε ο συγγραφέας ούτε ο 
τίτλος, οι μαθητές ξεκίνησαν συζήτηση με συντονιστή που τους έκανε 
τρεις απλές ερωτήσεις: «Τι συμβαίνει στην εικόνα;» "Ποια είναι τα οπτικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που περιγράψατε;" «Τι άλλο μπορείτε 
να παρατηρήσετε;».

Στην οιονεί πειραματική μελέτη συμμετείχαν υγειονομικοί χειριστές της Παιδιατρικής πτέρυγας, καθώς 
και φοιτητές πανεπιστημιακών μαθημάτων ιατρικής και νοσηλευτικής, που συμμετείχαν εθελοντικά. 
Τα έντυπα γραπτής αξιολόγησης συγκεντρώθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019 
για την Παιδιατρική πτέρυγα και από τον Απρίλιο έως τον Μάιο 2019 για φοιτητές νοσηλευτικής 
και μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Ιουνίου 2019 για φοιτητές ιατρικής και καταγράφηκαν σε βάση 
δεδομένων που δημιουργήθηκε ad hoc. Όλοι οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες των 8 
για μια συνεδρία 90 λεπτών. Κάθε συνεδρία περιλάμβανε μια συζήτηση VTS σχετικά με μια εικόνα, 
μια ατομική γραπτή δραστηριότητα VTS και άλλες εργασίες σχετικές με την τέχνη. Οι επιλεγμένες 
εικόνες έπρεπε να ανταποκρίνονται σε κριτήρια όπως η ανάγκη διάλυσης της ασάφειας ή η εμφάνιση 
σύνδεσης με τον χώρο ή τις δραστηριότητες φροντίδας προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η εμπειρία 
για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ή των γνώσεων που σχετίζονται με το επάγγελμα της υγείας. Όλοι οι 
συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε 0 ή 1 συνάντηση θεωρήθηκαν ως μέρος της ομάδας ελέγχου. Οι 
φοιτητές νοσηλευτικής έχουν παρακολουθήσει, με εβδομαδιαία συχνότητα, 4 συναντήσεις στην τάξη 
και 1 στο μουσείο. Συνολικό δείγμα 25 φοιτητών νοσηλευτικής έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 
συναντήσεις ενώ 8 φοιτητές τοποθετήθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Η ίδια διαδικασία προτάθηκε και 
στους υγειονομικούς χειριστές (Παιδιάτρους, Νοσηλευτικούς και Ειδικευόμενους) του Νοσοκομείου 
«Umberto I» – θάλαμος του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης. Συνολικά 7 επαγγελματίες φροντίδας 
για τουλάχιστον 4 συναντήσεις παρακολούθησαν για μια συνεδρία 90 λεπτών κάθε δύο εβδομάδες, ενώ 
5 επαγγελματίες φροντίδας τοποθετήθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Άλλες ομάδες περιελάμβαναν φοιτητές 
ιατρικής του πτυχίου Ιατρικής και Χειρουργικής «C» του Πανεπιστημίου Sapienza. Η έρευνα, για αυτούς 
τους φοιτητές, ξεκίνησε το 2015 στο μάθημα του έτους III βαθμού συλλέγοντας τη γραπτή αξιολόγηση 
πριν και ολοκληρώθηκε το 2019 με τους ίδιους μαθητές που παρακολουθούσαν το μάθημα του έτους 
V πτυχίου να συλλέγουν τη θέση γραπτής αξιολόγησης. Συνολικό δείγμα 54 φοιτητών ιατρικής έχει 
παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 συναντήσεις ενώ 23 φοιτητές τοποθετήθηκαν στην ομάδα ελέγχου.
Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να επαληθεύσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του VTSkill για 
να αξιολογήσει εάν η μέθοδος VTS μπορεί να βελτιώσει τις ήπιες δεξιότητες στον τομέα της ιατρικής 
εκπαίδευσης, όπως έχουν δείξει ποιοτικές μελέτες. Το γράψιμο είναι ένας τρόπος για να αποκτήσετε 
συγκεκριμένα στοιχεία για το τι μαθαίνουν οι συμμετέχοντες από τις συζητήσεις VTS και άλλες πρακτικές 
τέχνης, επομένως χρησιμοποιείται η αξιολόγηση πριν/μετά την εγγραφή.
Οι εικόνες που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο στοχεύουν στην επαλήθευση τόσο της επίδρασης 
της χρήσης της τέχνης στη μάθηση όσο και της μεθόδου που εφαρμόζεται ως στρατηγικές οπτικής 
σκέψης. Η εικόνα που συνδέεται με τη νόσο, στην πραγματικότητα, μπορεί να μας πει εάν η μέθοδος 
που χρησιμοποιείται μπορεί να αλλάξει την προσέγγιση και τη μάθηση επίσης στο κλινικό περιβάλλον. 
Η ρουμπρίκα γραφής VTSkill (Visual Thinking Strategies Skills) που χρησιμοποιήθηκε σχεδιάστηκε για 
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, παρατήρησης, επίλυσης προβλημάτων και γλωσσικής 
έκφρασης.

Απαραίτητα Ένας πίνακας στο μουσείο

Το συμπέρασμα των αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκε στο 
άρθρο: Τέχνη για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην ιατρική 
εκπαίδευση: η επικύρωση μιας κλίμακας για τη μέτρηση της 
μεθόδου Visual Thinking Strategies». V. Ferrara, S, De Santis,
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Συμπεράσματα/
αποτελέσματα 

Σχόλια 
συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

F. M. Melchior.  Ερευνητικό άρθρο Clin Ter 2020; 171 (3):e253-
259. doi: 10.7417/CT.2020.222

Οι Ανθρωπιστικές Ιατρικές Επιστήμες και ιδιαίτερα 
η ενασχόληση με τις τέχνες στη βασική και δια βίου 
εκπαίδευση μπορούν να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες, 
την επικοινωνία και τη διεπαγγελματική συνεργασία και 
ενσυναίσθηση. Αυτή η μελέτη συνδέεται με καινοτόμες 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό πρόγραμμα σπουδών ως στρατηγικές μάθησης, 
οι οποίες έχουν ήδη επιδείξει επαρκή αποτελεσματικότητα. 
Η μέθοδος Visual Thinking Strategies, αποδείχθηκε ότι 
αναπτύσσει δεξιότητες παρατήρησης και επίλυσης 
προβλημάτων και δεξιότητες κριτικής σκέψης χρήσιμες για 
τη διαγνωστική δραστηριότητα, την ανάπτυξη του κλινικού 
οφθαλμού τόσο θεμελιώδη για την ιατρική και την τέχνη 
της υγείας. Οι δεξιότητες επικοινωνίας και η καλλιτεχνική 
παραγωγή βελτιώθηκαν με την ανάπτυξη της ενεργητικής 
ακρόασης και της ενεργητικής εικονοδιαγνωστικής, ώστε 
ο επαγγελματίας υγείας να είναι ικανός να εντοπίζει 
λεπτομέρειες και παθογνωμονικά σημεία για να κατανοεί 
καλύτερα την κατάσταση της υγείας του ασθενούς και 
να αναγνωρίζει παθολογίες. Ορισμένες διευκολυνόμενες 
δραστηριότητες συζήτησης μπροστά σε συγκεκριμένα έργα 
τέχνης μπορούν να βοηθήσουν στην ανοχή της ασάφειας 
και επομένως της ανθεκτικότητας υιοθετώντας χρήσιμες 
στρατηγικές όταν αντιμετωπίζετε μια ελάχιστα γνωστή 
κατάσταση. Το πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι αυτή η ικανότητα, 
μπορούμε να καταλάβουμε καλά σήμερα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19

Τα σχόλια των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον 
σύνδεσμο: 
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medici-
na-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8e-
dc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
«Μπορούσα να δω στον εαυτό μου τη διαφορά στην 
προσέγγιση του ασθενούς, μετά την εξάσκηση του VTS, δηλαδή 
την ικανότητα να παρατηρώ τον ασθενή περισσότερο, μια 
μεγαλύτερη ικανότητα ανάλυσης των λεπτομερειών που 
μπορεί να κυμαίνονται από τη στάση του σώματος, από 
τα ρούχα ή μεγαλύτερο ενδιαφέρον επίσης για τη ζωή του 
ασθενούς και για την ψυχική κατάσταση του ασθενούς, ο 
οποίος επομένως κοιτάζει το σύνολο” 

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-stru-
mento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-
8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medicina-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8edc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medicina-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8edc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medicina-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8edc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-strumento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-strumento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-strumento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
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2.7.2. Έντεχνη Σκέψη 

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Ικανότητες και 
δεξιότητες

Έντεχνη Σκέψη-Project Zero-Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Ιταλία

Παρατήρηση

Δάσκαλοι της 4-5-6 τάξης

Μάθημα

NA

NA

Οι πόροι και οι μελέτες περιπτώσεων παρουσιάζονται στο κιτ Πόρων.

Ενεργή ακρόαση 

ΣυμπόνιαΕπίλυση προβλημάτων 
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Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Συμπεράσματα/
αποτελέσματα 

Σχόλια συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Το Υλικό Πόρων Δασκάλου, περιέχει ένα πρωτόκολλο που 
αναπτύχθηκε για δασκάλους να το χρησιμοποιούν στις ομάδες 
μελέτης τους που γίνονται δύο φορές την εβδομάδα για να τους 
βοηθήσουν να δουν τη σκέψη των μαθητών και να γίνουν καλύτεροι 
στο να εντοπίζουν ευκαιρίες για σκέψη. Το Think Track είναι ένα 
εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 
προβληματιστούν σχετικά με τη συνήθη χρήση τους. Το εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε επίσης από την ερευνητική ομάδα για την 
παρακολούθηση της συχνότητας και της τροχιάς της ρουτίνας στο 
Long Lake School. Περιλαμβάνεται μια μελέτη περίπτωσης του 
τρόπου χρήσης αυτών των δασκάλων. Περιλαμβάνει ιδέες για τη 
δόμηση του προγράμματος και προτάσεις για τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της Έντεχνης Σκέψης σε ένα σχολείο

NA

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
https://www.edutopia.org/pdfs/stw/edutopia-stw-bates-artsintegra-
tion-addt%27lresource-artfulthinkingroutines.pdf

Η Έντεχη Σκέψη βοηθά τους δασκάλους να χρησιμοποιούν έργα εικαστικών και μουσικής 
με τρόπους που ενισχύουν τη σκέψη και τη μάθηση των μαθητών στις τέχνες και όχι μόνο. 
Οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δασκάλους να δημιουργήσουν 
συνδέσεις μεταξύ των έργων τέχνης και του προγράμματος σπουδών και να βοηθήσουν τους 
δασκάλους να χρησιμοποιήσουν την τέχνη ως δύναμη για την ανάπτυξη των διαθέσεων σκέψης 
των μαθητών. Χρησιμοποιώντας την παλέτα του καλλιτέχνη ως κεντρική μεταφορά, η «παλέτα» 
της Έντεχης Σκέψης αποτελείται από έξι διαθέσεις σκέψης που ενισχύουν τις πνευματικές 
συμπεριφορές των μαθητών. Αυτές οι διαθέσεις αναπτύσσονται μέσω των Σκέψεων Ρουτίνας, οι 
οποίες μαθαίνονται εύκολα και μπορούν να εμβαθύνουν τη σκέψη των μαθητών στην τάξη

2.7.3. Βέλτιστη πρακτική της Συλλογικής Δημιουργίας Τέχνης στο Σχολείο

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
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Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Ικανότητες και 
δεξιότητες

Ίδρυμα Pastificio Cerere

Ιταλία

Επικοινωνία

Μαθητές Γυμνασίου 

Κτίριο Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογή Τάξης – Το Σχολείο 
ενεργοποιεί τον πολιτισμό

01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

80

Εξαρτάται από κάθε εργαστήριο, ορίζεται από το σχολείο μαζί με την 
ομάδα καλλιτεχνών που έχει σχεδιαστεί για κάθε εργαστήριο:
Επιστήμη, τέχνη και νέα τεχνολογία: 5 συνεδρίες με 20 
συμμετέχοντες. Μαθητές: δημιούργησαν έναν αστερισμό συμβόλων 
του σύγχρονου

Συμπόνια

Ομάδική ΔουλειάΕυεξία

Θετική Στάση

Δημιουργικότητα

Αυτοεπίγνωση
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Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Συμπεράσματα/
αποτελέσματα 

Σχόλια 
συμμετεχόντων

Περισσότερες
πληροφορίες στο

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Εργαστηρίου Ψηφιακού Τρισδιάστατου Σχεδίου με τρισδιάστατο 
εκτυπωτή
Αστική σκηνογραφία (εξερεύνηση της γειτονιάς και δημιουργία 
σκηνογραφίας)
Αόρατοι οδηγοί
https://issuu.com/pastifciocerere/docs/cdc_booklet

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη σύλληψη και υλοποίηση 
συλλογικών έργων τέχνης που προορίζονται να σχηματίσουν μια 
πραγματική συλλογή με την πάροδο του χρόνου, της οποίας οι ίδιοι 
οι μαθητές γίνονται μεσολαβητές και συντηρητές, μετατρέποντας 
ουσιαστικά το σχολείο σε μουσείο σύγχρονης τέχνης. Εκτός από τη 
συμβολή στον πολιτισμικό επαναπροσδιορισμό των περιβαλλόντων, 
η Collezione Di Classe σκοπεύει να εφαρμόσει μια αναγεννητική 
διαδικασία στο αστικό περιβάλλον των γειτονιών που εμπλέκονται, 
ξεκινώντας από το σχολείο, μετατρέποντάς το σε πολιτιστικό και 
κοινωνικό κέντρο ανοιχτό σε όλους τους πολίτες

https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4
Στα ιταλικά (χωρίς υπότιτλους)

https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/

Το Collezione Di Classe είναι το έργο του Ιδρύματος Pastificio Cerere που προωθεί την 
εκπαίδευση στο σχολείο μέσω της σύγχρονης τέχνης. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία με 
στόχο τον εξοπλισμό των σχολείων με μια μόνιμη σύγχρονη τέχνη, δημιουργώντας μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη με αυτή τη γλώσσα, συχνά εξίσου δύσκολη, αλλά στην πραγματικότητα κοντά στην 
καθημερινή εμπειρία.
Το 2020 το Collezione Di Classe πραγματοποιήθηκε με το Ινστιτούτο "Piaget-Diaz" της Ρώμης 
χάρη στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων και 
Τουρισμού ως μέρος της ανακοίνωσης Το Σχολείο ενεργοποιεί τον Πολιτισμό του σχεδίου Urban 
Future Culture. Συνεργάτες αυτής της έκδοσης είναι οι Fondazione Mondo Digitale, Artakademy 
με τον Ivan Tresoldi, Laboratorio 53 Onlus με Invisible Guides, horizontal, Leonardo Petrucci

https://issuu.com/pastifciocerere/docs/cdc_booklet
https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4
https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/
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2.8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η Εικαστική Τέχνη μπορεί να επηρεαστεί από τις ψηφιακές μόδες και τάσεις που φέρνουν 
επανάσταση στο πλαίσιο. Θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως προκλήσεις ή συγκεκριμένα στυλ 
γραφικών, όπως η εκ νέου ανακάλυψη της τέχνης της καλλιγραφίας, η πραγματική έκρηξη στα 
τρισδιάστατα γραφικά ή διαδικτυακά χαρτοφυλάκια ως  Deviantart, η οποία είναι μια από τις πιο 
διαδεδομένες και δημοφιλείς πλατφόρμες, όπου καλλιτέχνες από όλο τον ο κόσμος μοιράζονται 
τα δημιουργικά του χαρτοφυλάκια.
Οι εικαστικές ψηφιακές δημιουργίες θα ανακτήσουν τη θέση τους ακόμα και σε κορνίζες 
υψηλού κύρους, όπως μουσεία και γκαλερί τέχνης, οι ψηφιακές καλλιτεχνικές δημιουργίες 
αναμένουν να κατακτήσουν μουσεία (η υποστήριξη πολυμέσων να εμφανίζεται σωστά), δίπλα 
στα αριστουργήματα της παραδοσιακής τέχνης, από χθες και σήμερα. Οι ψηφιακές δημιουργίες 
χρειάζονται πρακτικές και ασφαλείς λύσεις για να εκτεθούν (ως ψηφιακά πλαίσια), να μετακινηθούν 
και να μεταφερθούν, όπως ήδη χρησιμοποιούν ψηφιακά πλαίσια.

Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες που αναπτύχθηκαν από την Artificial Intelligences θα είναι πολύ 
περισσότερες και θα γίνουν πραγματική τάση, μετά το ντεμπούτο τους το 2018. Το 2020 ο Christie's 
αφιέρωσε μια καθηλωτική δημοπρασία που δημιουργήθηκε από ψηφιακή δημιουργία υψηλής 
τεχνολογίας. Ένα νέο σύνορο των εικαστικών τεχνών είναι οι καθηλωτικές ψηφιακές εμπειρίες, 
που συνδυάζουν τα ψηφιακά γραφικά με θεατρικά, ακόμη και κινηματογραφικά στοιχεία. Σε αυτές 
τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, ο θεατής γίνεται ο πρωταγωνιστής του έργου τέχνης. Όπως και με 
την Εικονική Πραγματικότητα, οι πέντε αισθήσεις του παρατηρητή της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
εμπλέκονται σε μια άκρως θεαματική και τεχνολογικά προηγμένη εμπειρία. Η καθηλωτική τέχνη 
βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο σε εκθέσεις διεθνούς σημασίας, καθώς και σε δημόσιες και 
κοινωνικές εκδηλώσεις
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Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ψηφιακή και καθηλωτική εμπειρία, 
ωστόσο θα μπορούσαν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν φθηνά διαδικτυακά και φορητά 
περιβάλλοντα μάθησης ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την ανάληψη κινδύνων, 
ενισχύοντας τη συνεργασία των μαθητών και εστιάζοντας στα γνωστικά και κοινωνικο-
συναισθηματικά μαθησιακά αποτελέσματα. Βρείτε ως εξής μια εύκολη συμβουλή για τη 
βελτίωση της μάθησης μέσω κινητού:

Στρατηγική Συνδυασμού φωτογραφιών
Στα διαδικτυακά μαθήματα που βασίζονται σε υπολογιστή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 
στρατηγική των τεχνών που ονομάζεται photovoice. Η Photovoice ως εκπαιδευτική δραστηριότητα 
περιλαμβάνει έναν εκπαιδευτή που δημοσιεύει μια ψηφιακή φωτογραφική εικόνα για την τάξη 
στην αρχή κάθε ενότητας του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια στοχαστική ερώτηση 
που συνοδεύει την εσκεμμένα επιλεγμένη εικόνα, καλώντας τους μαθητές να αντιδράσουν ή 
να δώσουν φωνή στη φωτογραφία μέσω μιας γραπτής ανάρτησης σε συνέδριο (Perry, Dalton & 
Edwards, 2009).
Για την προσαρμογή αυτής της στρατηγικής στην εκμάθηση μέσω κινητού, προτείνεται να 
συνεχιστεί η χρήση εικόνων που κοινοποιούνται εύκολα σε κινητές συσκευές, αλλά να μειωθεί 
το στοιχείο κειμένου της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, η προσαρμοσμένη για κινητά 
στρατηγική ονομάζεται σύζευξη φωτογραφιών. Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν και να 
μοιραστούν δύο εικόνες που, όταν αντιπαρατίθενται, παρουσιάζουν εναλλακτικές απόψεις για 
μια ενότητα ή θέμα μαθήματος. Για παράδειγμα, σε μια περίπτωση ζητήθηκε από τους μαθητές 
να επιλέξουν μια εικόνα που τους μιλούσε για αισθήματα ντροπής και ενοχής σε ένα εργασιακό 

The Immersive Experience of Van Gogh, Λονδίνο Οκτώβριος  2021 
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περιβάλλον και στη συνέχεια να αντιπαραθέσουν αυτήν την εικόνα με μια άλλη που παρέχει 
μια οπτική αναπαράσταση μιας οργανωτικής κουλτούρας υποστήριξης. Στη συνέχεια, οι μαθητές 
μοιράστηκαν τις επιλεγμένες εικόνες τους στην τάξη. Για να μπορέσουν οι μαθητές να επιλέξουν 
με επιτυχία αυτές τις εικόνες που απεικονίζουν διαφορετικές προοπτικές σε ένα θέμα, πρέπει να 
κατανοήσουν τις αντικρουόμενες απόψεις.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την αντιπαράθεση αυτών των δύο εικόνων – η μία έναν χώρο 
εργασίας ντροπής και ευθύνης και η δεύτερη εικόνα ενός υποστηρικτικού χώρου εργασίας.

Παράδειγμα συνδυασμού φωτογραφιών
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3.1.  Εισαγωγή
Σχεδόν τα πάντα έχουν ψηφιοποιηθεί στον σημερινό κόσμο που βασίζεται στην τεχνολογία. 
Χρησιμοποιούμε υπολογιστές για να κάνουμε την αλληλογραφία μας, smartphone για συνομιλία και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανταλλάσσουμε φωτογραφίες και βίντεο μεταξύ τους. Η τέχνη, 
όπως όλα τα άλλα, έχει γίνει ψηφιακή. Οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει με τα ψηφιακά μέσα και 
κατ' επέκταση τις τέχνες ψηφιακών μέσων, αλλά για πολλούς ανθρώπους εξακολουθεί να είναι μια 
ξένη έννοια. Η κοινή χρήση και δημοσίευση της τέχνης ψηφιακών μέσων είναι πολύ πιο εύκολη από 
την παραδοσιακή τέχνη, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την ευρεία και αυξανόμενη δημοτικότητά 
της. Είναι βολικό και εύκολα προσβάσιμο από όλους. Πολλά αξιόλογα εκθέματα που εκτίθενται 
αυτήν τη στιγμή σε όλο τον κόσμο συνδυάζουν ψηφιακά και παραδοσιακά χαρακτηριστικά τέχνης. 
Η πανδημία έχει αναγκάσει ακόμη και τα συντηρητικά παραδοσιακά ιδρύματα να γίνουν ψηφιακά, 
και υπάρχει μια αυξανόμενη τάση ψηφιακών «εμβυθιστικών» εκπομπών που έχουν ψηφιοποιήσει 
παλαιότερα παραδοσιακά έργα τέχνης επιτρέποντας σε ένα ευρύτερο κοινό να εκτιμήσει έργα τέχνης 
που προηγουμένως ήταν δύσκολο να δει κανείς.

Τα ψηφιακά μέσα είναι παντού γύρω μας. Αυτή τη στιγμή είναι η κύρια μέθοδος για πολλούς 
ανθρώπους να λαμβάνουν, να στέλνουν και να δημιουργούν υλικό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μέλη 
της Generation (ή Gen) Z, γνωστά και ως zoomers, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους. Οι zoomers, που 
γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, ήταν η πρώτη γενιά που εκτέθηκε στο διαδίκτυο και στις φορητές 
ψηφιακές συσκευές σε νεαρή ηλικία. Ως αποτέλεσμα, είναι επίσης γνωστοί ως ψηφιακοί ιθαγενείς.

Η ανάγκη να εξοπλιστούν οι νέοι με τις σχετικές δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες που χρειάζονται 
για να λειτουργήσουν ως επιτυχημένοι επικοινωνιακοί, κριτικοί παράγοντες στην κοινωνία και ενεργοί 
πολίτες έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανής καθώς τα μέσα ενημέρωσης έχουν διαδραματίσει εξέχοντα 
ρόλο στη ζωή μας. Η υπερβολική έκθεση σε ψηφιακά μέσα που δεν φιλτράρονται μπορεί να είναι 
προβληματική, επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν οι τέχνες ψηφιακών μέσων ως 
ένας τρόπος για να επιτραπεί στους ανθρώπους να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες και να ενισχύσουν 
την προσαρμοστικότητά τους. Οι πληροφορίες διαμεσολαβούνται από κείμενο σε εικόνες και αυτή η 
διαδικασία μετασχηματισμού επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 
τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο τον κατανοούν και αντιμετωπίζουν τις περιπλοκές και την 
πολυπλοκότητά του. Τα μέσα των τεχνών των ψηφιακών μέσων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να χρησιμεύσουν ως διέξοδοι κοινωνικής τέχνης που μπορούν να επηρεάσουν την αλλαγή και να 
προσφέρουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη τους.

Εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, το Facebook και το Youtube χρησιμοποιούνται 
επίσης ως πομποί τεχνών ψηφιακών μέσων σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν σε όλο τον κόσμο, μοιράζονται ιδέες και δημιουργούν δίκτυα. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν διαδικτυακούς τόπους που βασίζονται στον ιστό 
που διευκολύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση με διάφορους τρόπους, όπως η κοινωνική 
δικτύωση, η τοποθέτηση σελιδοδείκτη, το μικρο-μπλοκάρισμα, η κοινή χρήση βίντεο, εικόνας, 
ήχου, εικονικός κόσμος και πολλά άλλα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα μέσα

Ενότητα 3
Τέχνες Ψηφιακών Μέσων 

(βίντεο, φωτογραφία)
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κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν δημοτικότητα στην εκπαίδευση: οι ιστότοποι μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να είναι δημοτικοί. Χρησιμοποιούνται από μαθητές 
και σε όλες τις κοινωνίες μας. Προσφέρουν χαρακτηριστικά μέσων που δεν προσφέρονται από 
άλλες τεχνολογίες εκμάθησης, και μεταμορφώνουν περαιτέρω τις αξίες μας και τον τρόπο με τον 
οποίο σκεφτόμαστε τη μάθηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συσχετιστούν με τις 
τέχνες των ψηφιακών μέσων, καθώς το βίντεο και η φωτογραφία είναι απαραίτητα στοιχεία που 
πρέπει να μαθαίνονται και να συμμετέχουν με αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας βίντεο, 
εικόνες ή κοινωνικούς σελιδοδείκτες, οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν, να δημιουργήσουν και 
να αξιολογήσουν υλικό που μοιράζονται με άλλους. Κάνουν αντί να λαμβάνουν πληροφορίες 
παθητικά. Επίσης, οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία περιεχομένου, ιδιαίτερα με 
τη χρήση εμπλουτισμένων μέσων, όπως βίντεο και εικόνα, θα παράγουν μια σειρά μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που ξεπερνούν εκείνα που αποκτώνται μέσω των παραδοσιακών παιδαγωγικών.

Στο πλαίσιο του έργου START, είναι ωφέλιμο να εξετάσουμε τι σημαίνουν οι τέχνες ψηφιακών μέσων και να 
διερευνήσουμε ορισμένες συνέπειες για το πόσο σημαντικές μπορούν να είναι όταν χρησιμοποιούνται σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και από άτομα διαφορετικών ηλικιών και/ή υπόβαθρου.
3.2.   Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας 3 –Τέχνες Ψηφιακών Μέσων
Το σκεπτικό αυτής της ενότητας εξηγείται μέσω των ακόλουθων μαθησιακών στόχων:
 • Κατανόηση των βασικών της τέχνης ψηφιακών μέσων
 • Απόκτηση γνώσεων για την τέχνη των ψηφιακών μέσων
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην τέχνη ψηφιακών μέσων (φωτογραφία και λήψη βίντεο)
 • Εκμάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Απόκτηση γνώσεων για νέα δημιουργικά και τεχνολογικά εργαλεία
 • Δημιουργία και διατήρηση μιας καλς φωτογραφίας/βίντεο για κοινωνική αλλαγή

Πεδίο Εφαρμογής της Ενότητας Τεχνών Ψηφιακών Μέσων
Αυτή η ενότητα είναι αυτή που θα βοηθήσει τους νέους εργαζομένους και γενικότερα τους νέους 
ανθρώπους στην ΕΕ να μάθουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που συνδέονται με τις τέχνες ψηφιακών 
μέσων και να κατανοήσουν τις διάφορες μορφές τέχνης και τα αποτελέσματά τους. Θα παρουσιαστούν 
επίσης οι βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση έργων τέχνης ψηφιακών μέσων και εργαλείων εκμάθησης 
τεχνολογίας. Η κατανόηση της έννοιας της τέχνης των ψηφιακών μέσων και της σημασίας της 
απόκτησης σχετικών δεξιοτήτων θα παράσχει στους νέους και στους νέους εργαζόμενους πολύτιμες 
γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές αποτελεσματικών εφαρμογών της τέχνης ψηφιακών μέσων.

3.3.   Ικανότητες και δεξιότητες προς απόκτηση
Κατά τη διάρκεια της ενότητας των Τεχνών Ψηφιακών Μέσων, οι εκπαιδευόμενοι θα ενθαρρύνονται 
να κατακτήσουν και να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αναφέρονται παρακάτω:
 • Ψηφιακός γραμματισμός - Κατανοήστε τα βασικά στοιχεία γύρω από τις τέχνες ψηφιακών μέσων
 • Οικοδόμηση αυτοπεποίθησης
 • Διοχέτευση και έκφραση συναισθημάτων και αισθημάτων μέσω εργαλείων τέχνης ψηφιακών μέσων
 • Κριτική σκέψη - Επικοινωνήστε και εργαστείτε σε ομάδες μέσω ενοτήτων που βασίζονται σε εργαστήρια
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων-συμπερασμάτων
 • Αντίληψη ψηφιακών μέσων – Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν
 • Χρήση τεχνών ψηφιακών μέσων για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
 • Οικοδόμηση ενσυναίσθησης και κατανόησης
 • Διαχείριση ψηφιακών εργαλείων - Απόκτηση γνώσεων σε διάφορες μεθόδους τεχνών ψηφιακών 

μέσων, όπως φωτογραφία και βίντεο
Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσετε με την παρακολούθηση αυτής της ενότητας 
βασίζονται στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα
κράτη μέλη της ΕΕ για να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και βασικών



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

47

δεξιοτήτων για όλους, από μικρή ηλικία και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι βασικές ικανότητες 
περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που χρειάζονται όλοι για προσωπική ολοκλήρωση και 
ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
Η ιδέα είναι η προώθηση βασικών ικανοτήτων μέσω:
 • Παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης για όλους
 • Υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εφαρμογή προσεγγίσεων διδασκαλίας και 

μάθησης με βάση τις ικανότητες
 • Ενθάρρυνσης μιας ποικιλίας μαθησιακών προσεγγίσεων και πλαισίων για συνεχή μάθηση
 • Διερεύνησης προσεγγίσεων για την αξιολόγηση και την επικύρωση βασικών ικανοτήτων

3.4.  Ορισμός και περιγραφή των Τεχνών Ψηφιακών Μέσων
Ψηφιακά Μέσα
Τα ψηφιακά μέσα είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε πληροφορίες που μεταδίδονται σε 
εμάς μέσω μιας οθόνης ή μιας συσκευής. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα, τα ψηφιακά μέσα 
μεταδίδονται ως ψηφιακά δεδομένα, τα οποία στην απλούστερη μορφή τους περιλαμβάνουν 
ψηφιακά καλώδια ή δορυφόρους που στέλνουν δυαδικά σήματα σε συσκευές που τα μεταφράζουν 
σε ήχο, βίντεο, γραφικά, κείμενο και άλλα. Παραδείγματα ψηφιακών μέσων περιλαμβάνουν 
λογισμικό, ψηφιακές εικόνες, ψηφιακό βίντεο, βιντεοπαιχνίδια, ιστοσελίδες, mp3, podcast, 
υπηρεσίες ροής, ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικά βιβλία.

Ψηφιακή Τέχνη
Τα χρώματα και τα πινέλα χρησιμοποιούνται από ορισμένους καλλιτέχνες για την παραγωγή τέχνης. Πολλοί 
άλλοι χρησιμοποιούν τώρα τα τρέχοντα εργαλεία δημιουργικής εξερεύνησης, όπως η τεχνολογία βίντεο, η 
τηλεόραση και οι υπολογιστές. Η ψηφιακή τέχνη είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό 
το στυλ έργων τέχνης. Η ψηφιακή τέχνη είναι η τέχνη που δημιουργείται ή εμφανίζεται χρησιμοποιώντας 
ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό περιέχει εικόνες που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου σε υπολογιστή, καθώς 
και εικόνες που έχουν σχεδιαστεί με το χέρι, σαρώνονται σε υπολογιστή και οριστικοποιούνται με λογισμικά 
επεξεργασίας. Τα κινούμενα σχέδια και οι τρισδιάστατες εικονικές αναπαραστάσεις γλυπτικής, καθώς 
και έργα που συνδυάζουν πολλές τεχνολογίες, αποτελούν παραδείγματα ψηφιακής τέχνης. Ο χειρισμός 
εικόνων βίντεο χρησιμοποιείται σε ορισμένες ψηφιακές τέχνες.

Η ψηφιακή τέχνη συχνά χωρίζεται σε δύο κατηγορίες από τους ιστορικούς τέχνης: τα έργα τέχνης 
προσανατολισμένα στα αντικείμενα και εικόνες προσανατολισμένες στη διαδικασία. Οι ψηφιακές 
τεχνολογίες είναι ένα μέσο για τον σκοπό στο πρώτο σενάριο, χρησιμεύοντας ως εργαλείο για τη 
δημιουργία παραδοσιακών αντικειμένων όπως πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, εκτυπώσεις και γλυπτά. 
Στη δεύτερη περίπτωση, η τεχνολογία είναι ο στόχος από μόνη της, καθώς οι καλλιτέχνες εξερευνούν 
τις δυνατότητες που είναι εγγενείς στον πυρήνα αυτού του νέου μέσου. Αυτή η τελευταία κατηγορία, η 
οποία μερικές φορές αναφέρεται ως "νέα μέσα", περιλαμβάνει όλη την τέχνη που βασίζεται σε υπολογιστή 
που δημιουργείται, αποθηκεύεται και παραδίδεται ψηφιακά. Για να το θέσω αλλιώς, ενώ ορισμένα έργα 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσουν ένα ήδη υπάρχον μέσο, άλλα χρησιμοποιούν την 
ψηφιακή τεχνολογία ως αναπόσπαστο και ζωτικής σημασίας μέρος της δημιουργίας του τεχνουργήματος.

Τέχνη Νέων Μέσων
Ο όρος "τέχνη νέων μέσων" αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων έργων τέχνης που περιλαμβάνουν 
νέες τεχνολογίες όπως εικονική πραγματικότητα, κινούμενα σχέδια υπολογιστή και το διαδίκτυο. Όλες οι 
μορφές σύγχρονης τέχνης που κατασκευάζονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται με τη χρήση νέων μορφών 
τεχνολογίας μέσων αναφέρονται ως νέα τέχνη μέσων. Αυτό περιλαμβάνει έργα που δημιουργούνται με 
ρομποτική, βιντεοπαιχνίδια, βιοτεχνολογία, τρισδιάστατη εκτύπωση και κινούμενα σχέδια υπολογιστή, 
καθώς και ψηφιακή τέχνη, διαδραστική τέχνη, διαδικτυακή τέχνη και εικονική τέχνη. Καθώς η φόρμα 
συνεχίζει να εξελίσσεται και οι νέες τεχνολογίες μέσων επινοούνται και εξερευνούνται από καλλιτέχνες, 
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η τέχνη των νέων μέσων αντιστέκεται στη στατική κατηγοριοποίηση. Η «Ψηφιακή Τέχνη» απεικονίζει 
τέχνες τεχνολογίας, με ευέλικτα περιγράμματα που δίνουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες της έννοιας. 
Μιλάμε πολύ γι' αυτό, ωστόσο η έκταση και η αγκαλιά του είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Ενώ η τέχνη 
υπολογιστών, η τέχνη πολυμέσων και η τέχνη του κυβερνοχώρου ήταν όλοι κοινοί όροι στις δεκαετίες 
του 1960 και του 1990, η ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού παρείχε ένα επίπεδο συνδεσιμότητας, με 
αποτέλεσμα μια αλλαγή στο λεξιλόγιο. Ως αποτέλεσμα, προτιμούμε πλέον τις φράσεις "ψηφιακή τέχνη" και 
"νέα μέσα", οι οποίες είναι εναλλάξιμες με ορισμένες διακρίσεις.
Η ψηφιακή τέχνη είναι ένα καλλιτεχνικό έργο ή πρακτική που χρησιμοποιεί την ψηφιακή 
τεχνολογία ως μέρος της δημιουργικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παρουσίασης. Από τη 
δεκαετία του 1960, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα ονόματα για να περιγράψουν τη διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένης της τέχνης των υπολογιστών και της τέχνης πολυμέσων. Η ίδια η ψηφιακή 
τέχνη τοποθετείται κάτω από τον ευρύτερο όρο τέχνη νέων μέσων. Η Τέχνη Μέσων είναι η μελέτη της 
ανθρώπινης επικοινωνίας μέσω φιλμ, φωτογραφίας, βίντεο, ήχου, υπολογιστών/ψηφιακών τεχνών και 
διαδραστικών μέσων. Η ψηφιακή τέχνη έχει αμέτρητες εφαρμογές και χρήσεις, αλλά χρησιμοποιείται 
πιο συχνά σε εμπορικά περιβάλλοντα. Αυτά περιλαμβάνουν διαφημίσεις μέσων και παραγωγή οπτικών 
γραφικών εφέ και κινούμενων εικόνων σε ταινίες, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ.

Προέλευση τηε Τέχνης Ψηφιακών Μέσων
Χωρίς υπολογιστές, η ψηφιακή τέχνη θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί. Ο πρώτος πρωτότυπος 
υπολογιστής, ο Ηλεκτρονικός Αριθμητικός Ολοκληρωτής και Υπολογιστής (ENIAC), σχεδιάστηκε για 
στρατιωτικούς σκοπούς τη δεκαετία του 1940 και δημιούργησε τις μηχανές όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι καλλιτέχνες άρχισαν να 
ερευνούν τις καλλιτεχνικές δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές και οι σχετικές τεχνολογίες. 
Γύρω στο 1965 έγιναν οι πρώτες απόπειρες στην τέχνη των υπολογιστών. Ο Frieder Nake (1938-σήμερα), 
Γερμανός καλλιτέχνης και μαθηματικός, επινόησε μια μέθοδο υπολογιστή που επέτρεπε στη μηχανή να 
σχεδιάσει μια σειρά από μορφές για την παραγωγή τέχνης.

Εφέ ψηφιακών μέσων στον κόσμο
Η δημοσιογραφία, η δημιουργία ταινιών, οι εκδόσεις, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία έχουν 
επηρεαστεί από τις τέχνες των ψηφιακών μέσων. Μερικές από τις τροποποιήσεις ήταν αρκετά 
ευεργετικές. Τα άτομα μπορούν να γίνουν δημιουργοί βίντεο σε πλατφόρμες όπως το YouTube, 
επιτρέποντάς τους να προωθήσουν τις σκέψεις τους, να υποστηρίξουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες ή 
να δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες. Επιπλέον, το podcasting παρείχε έναν χώρο για μακροχρόνιες 
συζητήσεις/debates για κρίσιμα θέματα που δεν περιορίζονταν από τις συμβάσεις των παραδοσιακών 
ειδησεογραφικών πρακτορείων.
Ωστόσο, η παράκαμψη των παραδοσιακών θυρωρών των μέσων ενημέρωσης έχει οδηγήσει σε 
μια νέα σειρά ζητημάτων, όπως η διάδοση παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων ή εναλλακτικών 
γεγονότων. Ενώ οι εφαρμογές κοινωνικών μέσων μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση ευεργετικών 
αλλαγών, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ανήθικους παράγοντες για να εκμεταλλευτούν 
πολωτικά θέματα ή κοινωνικοοικονομικές εντάσεις. Με την ίδια λογική, η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων 
ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι. Έχει καταστρέψει θέσεις εργασίας, αλλά δημιούργησε νέες, και πρόσφερε 
επίσης μια πληθώρα άλλων ευκαιριών για να κερδίσετε χρήματα. Μερικές φορές ενδυναμώνει τη δουλειά 
κάποιου και άλλες φορές κάνει τη δουλειά του/της πολύ πιο δύσκολη. 

Οφέλη των ψηφιακών μέσων έναντι των παραδοσιακών μέσ
Τα ψηφιακά μέσα αντιγράφονται, αποθηκεύονται, κοινοποιούνται και τροποποιούνται ευκολότερα, επομένως 
μειώνουν το κόστος παραγωγής και διανομής. Ωστόσο, η στροφή της βιομηχανίας στην ψηφιακή ταινία 
χτύπησε σκληρά τις αίθουσες. Πολλά από τα μικρότερα και ανεξάρτητα θέατρα δεν είχαν την οικονομική 
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δυνατότητα να αγοράσουν ακριβό εξοπλισμό ψηφιακής προβολής. Ως εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός 
έμεινε εκτός λειτουργίας. Τα ψηφιακά μέσα είναι εδώ για να μείνουν και θα συνεχίσουν να αναδιαμορφώνουν 
γρήγορα τη μέθοδο που οι άνθρωποι καταναλώνουν πληροφορίες, σχηματίζουν τις ιδέες τους και ζουν τη 
ζωή τους. Το μεγαλύτερο πείραμα είναι να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω

3.5.  Διαφορετικοί τύποι της Τέχνης Ψηφιακών Μέσων
Ορισμένα είδη τέχνης, όπως η γλυπτική, η ζωγραφική, το σχέδιο, η μουσική ή η λογοτεχνία, έχουν 
(σχεδόν) καταστεί ξεπερασμένα λόγω της ποικιλίας των πρόσφατων σύγχρονων καλλιτεχνικών μορφών, 
κυρίως εκείνων που παραμένουν στους παραδοσιακούς κανόνες της δημιουργικότητας, της δημιουργίας, 
των εργαλείων, των τεχνικών, της έκθεσης, της διάδοσης και των δημοσίων σχέσεων. Είμαστε εκτεθειμένοι σε 
τεράστια ερεθίσματα στον ψηφιακό και υπολογιστικό τομέα, τα οποία μεταφέρουν τις πιο βασικές αντιλήψεις 
και συναισθήματα. Η επικοινωνία ως διαδικασία, καθώς και οι δημιουργικές αναπαραστάσεις ως ισχυρά είδη 
επικοινωνίας, απέκτησαν ένα νέο εύρος στην ψηφιακή εποχή. Η τέχνη μολύνεται (και μολύνει ταυτόχρονα) 
από ψηφιακά εργαλεία, έννοιες και πρακτικές, και ως αποτέλεσμα, το κοινό μολύνεται επίσης. Το κοινό δεν 
είναι πλέον παθητικό. Αντίθετα, αλληλεπιδρά, συμμετέχει, ακόμη και ενσωματώνει τη διαδικασία. Οι εξελίξεις 
στην ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπουν στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν ένα κομμάτι που μπορεί πλέον 
να δει και να εκτιμηθεί σε όλο τον κόσμο. Η ψηφιακή τέχνη όχι μόνο έχει διευρύνει τον ορισμό της τέχνης 
αλλά έχει αυξήσει την προσβασιμότητα της τέχνης στον κόσμο.

Ψηφιακή Ζωγραφική
Παραδοσιακές τεχνικές ζωγραφικής όπως ακουαρέλες, ελαιογραφία και impasto χρησιμοποιούνται 
με την ψηφιακή ζωγραφική, η οποία πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990. Ενώ ο καλλιτέχνης 
χρησιμοποιεί υπολογιστή, tablet ή στιλέτο για να δημιουργήσει ένα γραφικό σχέδιο, η τεχνική είναι παρόμοια 
με τη ζωγραφική με παραδοσιακά υλικά και έχει ως αποτέλεσμα καλλιτεχνικές ιδιότητες. Τα ψηφιακά χρώματα 
περιλαμβάνουν επίσης χαρακτηριστικά μοναδικά για τα γραφικά τέχνης υπολογιστή, όπως η επανάληψη 
και η παραμόρφωση στοιχείων, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αφηρημένα έργα τέχνης. Με διάφορα 
λογισμικά επεξεργασίας τέχνης, η τρισδιάστατη ζωγραφική έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα λόγω της χρήσης 
της εικονικής πραγματικότητας και των στοιχείων της.

Ψηφιακή Φωτογραφία
Φωτογραφίες, σαρώσεις, δορυφορικές εικόνες και άλλες πιθανές καταγραφές για το τι υπάρχει 
χρησιμοποιούνται όλα στην ψηφιακή φωτογραφία για τη δημιουργία εικόνων που λαμβάνονται από την 
πραγματικότητα. Αυτό το τμήμα συχνά θολώνει τα όρια μεταξύ αυτού που είναι και αυτού που δεν είναι, 
επηρεάζοντας την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Διάσημοι εκπρόσωποι της ψηφιακής ζωγραφικής 
– εικονογράφοι είναι καλλιτέχνες όπως η Nancy Burson, ο Daniel Canogar, ο Thomas Ruff και ο Andreas Gor-
sky, και χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές κολάζ και συναρμολόγησης στοιχείων, καθώς και τεχνολογίες 
μορφοποίησης για την επικάλυψη και τη συγχώνευση οραμάτων.

Γλυπτική
Η γλυπτική δημιουργείται χρησιμοποιώντας εργαλεία σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή και 
μπορεί να παρουσιαστεί ως πραγματικά αντικείμενα/μοντέλα ή ως εικονικές αναπαραστάσεις σε οθόνες. Οι 
υπολογιστές επιτρέπουν τον χειρισμό και τη διαχείριση περίπλοκης γεωμετρίας, καθώς και την τρισδιάστατη 
απεικόνιση τους, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες παραδοσιακού σχεδιασμού και ενισχύοντας 
μεγαλύτερες δημιουργικές ιδέες. Πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τεχνολογία πληροφορικής για την 
παραγωγή και τη συναρμολόγηση εξελιγμένων και λεπτομερών κομματιών, καθώς και οργανικών σχημάτων 
με τη χρήση αναμορφισμών. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία παραδοσιακών γλυπτών ήταν χειρωνακτική, 
αλλά η διατήρηση των παραδοσιακών χειροποίητων γλυπτών διευκολύνεται επί του παρόντος μέσω μιας 
ψηφιακής διαδικασίας.

Βίντεο και κινούμενα σχέδια
Το πιο προφανές σενάριο για την αμφισβήτηση της πραγματικότητας είναι τα βίντεο, τα κινούμενα 
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σχέδια και η κινούμενη εικόνα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την πλήρη καταγραφή ενός γεγονότος τόσο σε 
τοποθεσία όσο και σε χρόνο, καθώς και μοντάζ και μετασχηματισμό αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Η 
κινούμενη εικόνα ορίζεται από δύο σκέλη: ζωντανή δράση στη μία πλευρά και κινούμενα σχέδια και κόσμοι 
3D από την άλλη. Η κινούμενη εικόνα επιλέγεται συχνά ως το προτιμώμενο μέσο για τη δημιουργία 
εικονικής πραγματικότητας και καθηλωτικών περιβαλλόντων, γεγονός που εξηγεί την ισχυρή σχέση της 
με την τέχνη εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα μουσεία και οι γκαλερί τέχνης σε όλο τον 
κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει ψηφιακές εγκαταστάσεις έργων τέχνης για να επιτρέψουν την πρόσβαση 
στην τέχνη ακόμη και κάτω από άνευ προηγουμένου συνθήκες.

Ψηφιακές εγκαταστάσεις
Λόγω της τρισδιάστατης πτυχής τους, οι ψηφιακές εγκαταστάσεις είναι παρόμοιες με τα 
γλυπτά, αλλά έχουν διαφορετική σχέση με τον θεατή. Αυτή η μορφή έργου τέχνης είναι συνήθως 
διαδραστική, που σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στις ενέργειες των θεατών (π.χ. κινήσεις σώματος, φωνές, 
άγγιγμα). Εναλλακτικά, αυτά τα έργα τέχνης μπορεί να είναι καθηλωτικά, βυθίζοντας τους θεατές σε 
μια νέα χωρική εμπειρία ή τροποποιώντας το περιβάλλον τους. Η εικονική πραγματικότητα (VR) και 
η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) είναι δύο κοινές τεχνολογίες που επιτρέπουν αυτόν τον τύπο 
εμπειρίας. Αυτές οι εγκαταστάσεις, ωστόσο, απαιτούν δαπανηρή υλική, υλικοτεχνική, υπολογιστική και 
αρχιτεκτονική προετοιμασία. Τέλος, αυτή η μορφή τέχνης είναι κατάλληλη για μουσεία, καθώς και για 
θεσμικά και δημόσια περιβάλλοντα, τα οποία παρέχουν άφθονο χώρο και υποδομή στους ανθρώπους 
να ασχοληθούν πλήρως με το μέσο.

Τέχνη Διαδικτύου
Το διαδίκτυο και η δικτυακή τέχνη είναι τεχνουργήματα προσανατολισμένα στη διαδικασία που 
εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών και των δικτύων. Ο Ιστός, όπως κάθε δίκτυο, είναι 
ένας πολύπλοκος ιστός πληροφοριών και οι καλλιτέχνες που εργάζονται σε αυτό το θέμα στοχεύουν 
να τονίσουν ή να αμφισβητήσουν την πολυπλοκότητα και τη δομή αυτών των συστημάτων. Πέρα 
από αυτή την καθαρή αντοχή, η διαδικτυακή τέχνη περιλαμβάνει όλα τα έργα που προορίζονται να 
διανεμηθούν στο διαδίκτυο ή που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως πηγή έμπνευσης και πληροφοριών 
για την καλλιτεχνική τους ανάπτυξη.

Τέχνη λογισμικού
Η υπολογιστική μηχανική, όπως στη γλώσσα της μηχανής, και τα συστήματα επικοινωνίας είναι το 
επίκεντρο της τέχνης του λογισμικού. Αυτά τα έργα μπορούν είτε να συνδεθούν - παρεμποδίζοντας τους 
επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο - είτε να παραχθούν αυτόματα, με γραφικά που δημιουργούνται από 
προ-προγραμματισμένους αλγόριθμους και πρωτόκολλα. Ενώ ο καλλιτέχνης κωδικοποιεί σύμφωνα με 
μια ιδέα, τα οπτικά και άλλα ερεθίσματα που προκύπτουν εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τη διαδικασία 
του υπολογιστή. Αρκετοί καλλιτέχνες είναι γνωστοί για τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού για την 
παραγωγή τέχνης. Οι ντόπιοι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τεχνικές κοπής με λέιζερ είναι ευρέως 
δημοφιλείς και έχουν δημιουργήσει ένα είδος εμπορευμάτων προϊόντων που παράγονται μέσω 
προγραμματισμού.

Ανάμεικτα μέσα
Το Ανάμεικτα Μέσα είναι απαραίτητα για το ψηφιακό μέσο. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή δημιουργία, 
ο υπολογισμός υπονοεί ότι στοιχεία διαφορετικής φύσης μπορούν να συσχετιστούν και να συντονιστούν 
για να παράγουν μια ολόκληρη εμπειρία για τον θεατή. Τα έργα τέχνης μπορούν έτσι να συνδυάσουν, 
ακίνητη και κινούμενη εικόνα, επαυξημένη πραγματικότητα, ήχο, φωτογραφίες κ.λπ. Ένα μέσο του έργου 
τέχνης μπορεί επίσης να ξεχωρίσει που σημαίνει ότι μια ψηφιακή δημιουργία μπορεί να οδηγήσει σε 
διάφορα φυσικά αποτελέσματα, ανάλογα με τις κοινές επιθυμίες και τους σκοπούς των επιτρόπων, των 
καλλιτεχνών και των επιμελητών
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3.6.  Εκπαιδευτικές Οδηγίες

Εφαρμογή
Η τάξη είναι ένα δυναμικό περιβάλλον, που συγκεντρώνει μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα με 
διάφορες ικανότητες και προσωπικότητες. Ως εκ τούτου, το να είσαι αποτελεσματικός εκπαιδευτής 
απαιτεί την εφαρμογή δημιουργικών και καινοτόμων στρατηγικών εφαρμογής διδασκαλίας προκειμένου 
να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.

Δημιουργία 
Χρονοδιαγράμματος

Χρήση Διαδικτυακών
Πόρων Εκμάθησης

Περαιτέρω Μελέτη 

Επικοινωνία

Σχόλια και 
Αντροφοδότηση του 
Εκπαιδευτή

Ομαδική εργασία και 
Συνεργατική Μάθηση

Μαθαίνοντας 
κάνοντας 

Λήψη σχολίων 
από τις 
αξιολογήσεις των 
μαθητών 

Προγραμματισμένες 
Διαδικτυακές 
Εκπαιδευτικές 
Δραστηριότητες και 
Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για διάφορα σημεία αναφοράς και 
προσδοκίες είναι ένας ουσιαστικός τρόπος για να ξεκινήσετε να εισάγετε 
ένα νέο πρόγραμμα σπουδών

Σημειώσεις και διαφάνειες ενότητας, εικόνες παραδειγμάτων, εκπαιδευτικά 
βίντεο, ερευνητικές εργασίες για βιβλιογραφία, πρόσθετο υλικό και 
δραστηριότητες με ή χωρίς λύσεις θα αναρτηθούν στη δομή των ενοτήτων 
που θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα βιβλία και 
τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία της Ενότητας. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν όλες τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις 
που σχετίζονται με την ενότητα Τέχνη Ψηφιακών Μέσων

Σημειώσεις και 
παρουσιάσεις Power
Point σε ψηφιακή μορφή

Διαδικτυακοί 
σύνδεσμοι 

Η πρόοδος των μαθητών.

Βασικό(α) εγχειρίδιο(α) 
και πρόσθετη 
βιβλιογραφία

Παιχνίδι 
προσομοίωσης σε 
ομάδες 

Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού 
για τις απαντήσεις των μαθητών.

Δραστηριότητες

Αξιολόγηση από 
συναδέλφους για 
ομαδική εργασία και 
συζήτηση

Η ενότητα υλοποιείται χρησιμοποιώντας μια βασική μέθοδο μάθησης, η ικανότητα 
των μαθητών να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό τους και τους συναδέλφους 
τους είναι ζωτικής σημασίας.

Η εργασία σε ομάδες είναι βασικός παράγοντας ενός συστήματος μάθησης, 
που συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία με τον συνεργατικό τρόπο ενός 
παραγωγικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Το μοντέλο που ακολουθεί η Ενότητα είναι ένα μοντέλο διευκόλυνσης 
μάθησης αντί της παραδοσιακής προσέγγισης της διδασκαλίας του 
εκπαιδευτή. Σε κάθε μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν πολλές ευκαιρίες να 
εφαρμόσουν έννοιες και τεχνικές σε σενάρια «πραγματικού κόσμου».

Στο τέλος της ενότητας, κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να ολοκληρώσει 
μια αξιολόγηση που αξιολογεί τη δομή της ενότητας, τα μαθησιακά 
αποτελέσματα, τις τεχνικές της διδακτικής διαδικασίας, το εκπαιδευτικό 
υλικό, την προσέγγιση του εκπαιδευτικού, τις τεχνολογικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, 
καθώς θα λάβουν ανατροφοδότηση προκειμένου να βελτιώσουν τυχόν 
τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις.

Μετά από κάθε δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει 
εποικοδομητικά σχόλια στους μαθητές. Αυτό αποτελεί μια αποτελεσματική 
μέθοδο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αξιολογήσεις ανατροφοδότησης 
προσφέρουν στους μαθητές δύο πηγές πληροφοριών:
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3.7.  Εργαλεία και Εφαρμογές για δημιουργία βίντεο για την προώθηση και τη διευκόλυνση 
των κοινωνικών τεχνώνVideo making to promote social arts
Η δημιουργία ψηφιακών βίντεο συνεπάγεται την παράδοση περιεχομένου βίντεο σε ένα κοινό-στόχο 
χρησιμοποιώντας διάφορα διαδικτυακά κανάλια. Με άλλα λόγια, σημαίνει τη διανομή των αναπτυγμένων 
βίντεό σας σε διάφορα περιεχόμενα ιστού. Ο ψηφιακός χαρακτήρας των νέων μέσων υποδηλώνει ότι 
ουσιαστικά δεν υπάρχει οριακό κόστος για την παραγωγή επιπλέον αντιγράφων ψηφιακών προϊόντων 
και ότι τα άτομα μπορούν εύκολα να διαθέσουν τις δημιουργίες τους σε ένα παγκόσμιο κοινό χωρίς να 
χρειάζεται να περάσουν από παραδοσιακούς «φύλακες πύλης», όπως οι εκδότες. Οποιοσδήποτε έχει 
σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να κάνει blog, να γράψει κριτικές, να αναφέρει ειδήσεις για μεγάλα και 
μικρά γεγονότα ή να μοιραστεί ένα τραγούδι, ένα βίντεο ή ακόμα και ένα μυθιστόρημα με τον κόσμο. Το 
γεγονός αυτό καθιστά τη διάδοση τέτοιων βίντεο πολύ πιο εφικτή με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών 
τεχνών.
Οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργήσουν ή να ενσωματώσουν υπάρχοντα αρχεία ήχου, βίντεο και 
άλλες συσκευές εισόδου/εξόδου μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε νέα έργα σχεδίασης – κάνοντάς 
τα πραγματικά πλούσια σε πολυμέσα. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό για να 
δημιουργούν βιντεοπαιχνίδια, αντικείμενα τέχνης και κινούμενες ιστορίες μεταξύ άλλων έργων. Αυτά τα 
έργα μπορούν να εκτελούνται συνεχώς στο σύνολό τους σαν ένα μουσικό βίντεο για την παρουσίαση 
κοινωνικού περιεχομένου. Η χρήση περιεχομένου βίντεο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση 
και το μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, για την αύξηση της αφοσίωσης σε ψηφιακά και κοινωνικά 
κανάλια, την εκπαίδευση των χρηστών και την προσέγγιση του κοινού με ένα νέο μέσο, ειδικότερα για την 
ενασχόληση των ανθρώπων με τις τέχνες σε ένα κοινωνικό και βιώσιμο πλαίσιο.
Η ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν περιεχόμενο βίντεο για να δημιουργήσουν και να 
προωθήσουν την τέχνη θα τους επιτρέψει να σκέφτονται πλευρικά, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και να 
κάνουν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών πεδίων σπουδών στην ανάλυση προβλημάτων που σχετίζονται 
με τη ρύθμιση και τη λειτουργία της παραγωγής φωτογραφιών και βίντεο. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν τις τεχνικές τους γνώσεις στα τρέχοντα συστήματα βίντεο. Η κριτική αξιολόγηση και η εργασία 
στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της δημιουργίας ψηφιακών βίντεο θα έχει ως 
αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι ηγέτες καλλιτεχνικών διαδικασιών και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά 
σε καταστάσεις ομαδικής παραγωγής και να αντιμετωπίζουν πολιτιστικά διαφορετικά περιβάλλοντα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία βίντεο για να εμπλέξετε τους ανθρώπους με τις τέχνες
Τα τελευταία λίγα χρόνια σημειώθηκε αύξηση της δημοτικότητας του βίντεο ως μορφής μάρκετινγκ 
περιεχομένου. Συγκεκριμένα, το 2017 το βίντεο έφτασε στην κορυφή της λίστας τακτικών μάρκετινγκ. Το 
βίντεο ως τακτική πιθανότατα βελτιώθηκε από μια δημιουργική ομάδα ως ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης 
ενός έως πολλούς, με πολλή εστίαση στην ακριβή παραγωγή και ελάχιστη ανάλυση για να το δείξει. Κατά 
τη διάρκεια του 2018 και του 2019, το βίντεο μετατράπηκε από μια μοναδική τακτική μάρκετινγκ σε μια 
ολόκληρη επιχειρηματική στρατηγική. Σήμερα, το βίντεο είναι μια ολιστική επιχειρηματική προσέγγιση, 
που σημαίνει ότι το περιεχόμενο βίντεο πρέπει να παράγεται από όλες τις ομάδες με οικείο, πρακτικό και 
μετρήσιμο τρόπο.

Το βίντεο είναι επίσης χρήσιμο για κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία. Το βίντεο στις σελίδες 
προορισμού έχει την ικανότητα να αυξάνει τα ποσοστά μετατροπών κατά πάνω από 80%, και η απλή 
αναφορά της λέξης "βίντεο" στη γραμμή θέματος του email αυξάνει τα ποσοστά ανοίγματος κατά 19%. Ένα 
ποσοστό του 90% των πελατών υπογραμμίζει επίσης ότι τα βίντεο τους βοηθούν να λαμβάνουν αποφάσεις 
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αγοράς. Οι κοινωνικές τέχνες έχουν να κάνουν με την κοινωνική πτυχή της ενασχόλησης των ανθρώπων 
με τις τέχνες και στη ριζικά ψηφιακή εποχή που ζούμε, οι κοινωνικές τέχνες προωθούνται ευρέως και 
χρησιμοποιούνται μέσω ψηφιακών εργαλείων και μέσων.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το υλικό βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους για 
την προώθηση των κοινωνικών τεχνών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική τέχνη πίσω από τη δημιουργία 
βίντεο ως μέσο για την προώθηση και την ανάπτυξη ενός καλλιτεχνικού έργου ή προϊόντος. Η εκμάθηση 
των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται ήδη από τους περισσότερους μπορεί να αποδειχθεί ένα 
πραγματικά βιώσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την ενασχόληση ανθρώπων από κάθε υπόβαθρο και 
μορφωτικό επίπεδο με τις τέχνες, και ειδικότερα την υποκατηγορία των κοινωνικών τεχνών.

ρήση της Φωτογραφίας για την προώθηση των κοινωνικών τεχνών
Είναι αλήθεια ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Κατά συνέπεια, σε μια εποχή περιορισμένων 
ορίων χαρακτήρων, περιορισμών περιεχομένου και πολυπλοκότητας μετάφρασης, η διαφημιστική 
τέχνη μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση διαφημιστικών 
μηνυμάτων. Η τέχνη της διαφήμισης μπορεί να οριστεί ως το γραφικό σχέδιο που χρησιμοποιείται για 
τη διαφήμιση και την προώθηση. Η διαφημιστική τέχνη μπορεί να είναι με τη μορφή φωτογραφίας, 
ψηφιακής ανάπτυξης, εικονογράφησης και πολλά άλλα. Ο απώτερος στόχος της διαφημιστικής 
τέχνης είναι να επηρεάσει τους καταναλωτές ή/και να μεταφέρει ένα μήνυμα. Η διαφημιστική τέχνη 
είναι μια μορφή οπτικής ρητορικής. Η οπτική ρητορική αναφέρεται στο πλαίσιο μέσω του οποίου οι 
οπτικές εικόνες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ενός μηνύματος, μιας ιδέας ή μιας άποψης.

Διαφημιστική φωτογραφία
Η διαφημιστική φωτογραφία περιλαμβάνει τη λήψη φωτογραφιών προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι 
διαφημιστικές φωτογραφίες χρησιμοποιούνται συχνά σε έντυπες διαφημίσεις, όπως διαφημίσεις σε 
εφημερίδες και περιοδικά. Η διαφήμιση και η φωτογραφία έχουν από καιρό συνδεθεί μεταξύ τους. 
Στην πραγματικότητα, έχει περάσει σχεδόν ένας αιώνας από τότε που η διαφήμιση χρησιμοποίησε 
για πρώτη φορά τη φωτογραφία για να συνδεθεί με το κοινό και να δημιουργήσει συναισθηματικούς 
δεσμούς. Η ψηφιακή εποχή έχει παρουσιάσει αποτελεσματικές λύσεις που μπορούν να επηρεάσουν 
την έμφυτη δύναμη της διαφήμισης φωτογραφιών να διαπερνά και να παράγει εντυπωσιακή 
διαφήμιση που είναι ελκυστική, ακόμη και εμπνευσμένη.

Παρόμοια ισχυρή στην εκτύπωση ή στον ψηφιακό χώρο, η φωτογραφία καταγράφει μια μοναδική 
και ξεκάθαρη στιγμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πει μια ιστορία και να μεταφέρει ένα 
μήνυμα μέσω μιας μοναδικής, μοναχικής εικόνας. Ενώ αυτή η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί ψηφιακά 
για να υπερβάλει συγκεκριμένες πτυχές της εικόνας, βασίζεται πάντα σε ένα παράδειγμα ανάλογης, 
πραγματικής εμπειρίας που συνδέεται άμεσα με το κοινό

Δραστηριότητα για μαθητές 
για αυτό το έργο, δημιουργήστε ένα βίντεο ντοκιμαντέρ που αφηγείται μια ιστορία για το 
"καλύτερο" ή "το χειρότερο" της κοινότητάς σας. Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες τεχνικές και 
διαδικτυακές εφαρμογές που έχετε μάθει στην παραπάνω ενότητα.
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Η κοινωνική τέχνη και πώς τα ψηφιακά μέσα έχουν επιπτώσεις στην κοινωνική αλλαγή
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντικατέστησαν γρήγορα όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, 
αποτελώντας τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο κατανάλωσης ενημερωμένων πληροφοριών για 
τρέχοντα γεγονότα. Όσον αφορά τον ακτιβισμό, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διακίνηση 
πληροφοριών σε όλους εκείνους που μπορεί να το θέλουν - να λαμβάνετε λεπτομέρειες για 
μια διαμαρτυρία, για παράδειγμα, μπροστά σε εκατομμύρια μάτια σε δευτερόλεπτα μόνο 
χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις-κλειδιά και hashtags.
Η φύση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς φίλτρα, όπου οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν 
περιεχόμενο όταν και όποτε, ή ακόμα και να το μεταδίδουν ζωντανά καθώς συμβαίνει, σημαίνει 
ότι η πιθανότητα να δουν κάτι σοκαριστικό ή ενοχλητικό είναι μόνο μερικά tweets μακριά. Αλλά 
αυτή ακριβώς η ποιότητα των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter μπορεί να 
γεμίσει τους ανθρώπους με το πάθος που προκαλείται από την αηδία να κάνουν θετικές αλλαγές 
στον κόσμο. Η έκθεση αδικημάτων στον κόσμο μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο και 
να μεταφορτωθεί κατευθείαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δει ο κόσμος σημαίνει ότι οι 
άνθρωποι θα λογοδοτούν για τις λανθασμένες πράξεις τους – ουσιαστικά, δεν μπορούν πλέον να 
κρύβονται.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εργαλείο για την αύξηση της φωνής, την ευαισθητοποίηση 
και την έκκληση για κοινωνική αλλαγή. Επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε 
ένα επίπεδο επικοινωνίας που η παλαιότερη γενιά δεν είχε ποτέ. Μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, οι άνθρωποι μπορούν πλέον εύκολα να επικαλέσουν λάθος πρακτικές, αδικίες και να 
έχουν φωνή σε διαφορετικές καταστάσεις.
Η τέχνη επηρεάζει την κοινωνία αλλάζοντας απόψεις, ενσταλάσσοντας αξίες και μεταφράζοντας 
εμπειρίες σε χώρο και χρόνο. Η τέχνη με αυτή την έννοια είναι επικοινωνία. Επιτρέπει σε ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετικών εποχών να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εικόνων, 
ήχων και ιστοριών. Η τέχνη είναι συχνά όχημα κοινωνικής αλλαγής

Δραστηριότητα για μαθητές 
Οι κινούμενες εικόνες είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αφήγηση ιστοριών—μας προσελκύουν, 
μας τραβούν και αναδεικνύουν τα συναισθήματά μας. Σκεφτείτε μια σκηνή από την αγαπημένη 
σας ταινία. Τι ήταν αυτό στη σκηνή που την έκανε ξεχωριστή; Η υποκριτική, το καδράρισμα των 
πλάνων, οι φωτισμοί, το τραγούδι;

Σκεφτείτε αυτά τα στοιχεία και γράψτε τα.

Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα μικρό κολάζ εμπορικής διαφήμισης, χρησιμοποιώντας μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή ή εργαλείο και τις συγκεκριμένες τεχνικές που έχετε μάθει. 
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3.8.  Δημιουργικά Τεχνολογικά Εργαλεία
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η δημιουργικότητα είναι σημαντική για τη μάθηση. Η δημιουργικότητα θεωρείται 
ουσιαστικό μέρος της προσωπικής ανάπτυξης ενός παιδιού (Sefton-Green, 1999) και μια σημαντική 
δεξιότητα ζωής στον 21ο αιώνα, η οποία πρέπει να ενθαρρύνεται και να καλλιεργείται στα παιδιά από 
μικρή ηλικία (Leach, 2001). Έχει ειπωθεί ότι η δημιουργικότητα είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό ενός 
ατόμου και δεν μπορεί να διδαχθεί, αλλά οι ερευνητές στην εκπαίδευση προτείνουν ότι η διδασκαλία 
για τη δημιουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων στα 
οποία μπορεί να ευδοκιμήσει η φυσική δημιουργικότητα των μαθητών (Lovless, 2002). Η παραγωγή 
αφηγήσεων και ταινιών διευκολύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις δημιουργικές τους ιδέες.

Προκειμένου να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι, να αναπτυχθούν ικανότητες για δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων απαιτούνται διαφορετικές έννοιες που βασίζονται σε διαφορετικές εμπειρίες. 
Ειδικά προς το παρόν, η τεχνολογία εφαρμόζεται για την υποστήριξη της εκπαίδευσης όσον αφορά 
διαφορετικά εργαλεία που διευκολύνουν τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση γρηγορότερα 
και άνετα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να μάθουν 
σε δίκτυα υπολογιστών και διαδικτύου, επομένως η διαφορετική διδασκαλία ή τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης στο διαδίκτυο είναι σημαντικά για τους μαθητές να αποκτήσουν αυτές τις βασικές 
δεξιότητες. Δεδομένου ότι τα εργαλεία ή τα μέσα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τη συνεργασία 
για βελτιωμένη επικοινωνία και δραστηριότητες με ανοιχτή μάθηση, χρησιμοποιώντας εργαλεία 
ενσωμάτωσης χρόνου ή μη χρονικής ενοποίησης, αποθήκευσης cloud και κοινωνικού δικτύου.

Οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν αυτή τη γνώση με την ενεργό συμμετοχή, την ενδυνάμωση 
και την ψηφιακή μάθηση με διαφορετικές μη τυπικές μεθόδους, το μάθημα θα προσεγγίσει τους 
συμμετέχοντες σε διαφορετικές ψηφιακές και δημιουργικές πραγματικότητες εργασίας για νέους.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σύγχρονους και αναδυόμενους τεχνολογικούς πόρους σε ποικίλα και 
μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα προσωπικού, κοινότητας και εργασιακού χώρου

 • Κατανοήσουν τη χρήση των τεχνολογικών πόρων για να αποκτήσουν πρόσβαση, να χειριστούν και να 
παράγουν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες

 • Κατανοήσουν τις ψηφιακές εφαρμογές κατάλληλες για συγκεκριμένα μέσα και έργα.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνολογικές δεξιότητες που είναι κατάλληλες για επαγγέλματα στον κλάδο 

των τεχνών.
 • Να γνωρίζουν πώς η τεχνολογία και οι τέχνες συνδέονται μεταξύ τους στην ανάπτυξη παρουσιάσεων 

και παραγωγών.
 • Κατανοήσουν πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει, να βελτιώσει ή να αλλάξει προϊόντα και επιδόσεις.
 • Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας εναλλακτικών λύσεων χρησιμοποιώντας 

δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, όπως λογικό συλλογισμό, αναλυτική σκέψη και τεχνικές 
επίλυσης προβλημάτων.

 • Εφαρμόσουν κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητες κριτικής σκέψης σε 
θέματα και εργασίες που σχετίζονται με την εργασία.

 • Χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της συγκεκριμένης μορφής τέχνης για να παρατηρήσουν, να αντιληφθούν 
και να απαντήσουν.

 • Κατανοήσουν την εφαρμογή των δεξιοτήτων έρευνας και ανάλυσης στη δημιουργία περιεχομένου.
 • Χρησιμοποιήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να 

λύσουν προβλήματα
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Εξοικείωση με Δημιουργικά και Τεχνολογικά Εργαλεία Εκμάθησης 
Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία μάθησης που βασίζονται στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν 
δημιουργικές και διαδραστικές μεθόδους για τη μετάδοση πληροφοριών και μπορούν να 
αποτελέσουν καλλιτεχνικά εργαλεία

Kahoot
Η δημιουργία ενός παιχνιδιού κουίζ και η δημιουργία μιας κατάταξης είναι πολύ εύκολη 
χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο. https://kahoot.it/

SLIDO
Αφήστε όλους τους θεατές να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να ψηφίσουν αυτές που τους 
αρέσουν περισσότερο. Το Slido θα σας βοηθήσει να δώσετε προτεραιότητα στα θέματα συζήτησης 
για ερωτήσεις και απαντήσεις συνεδρίων, συζητήσεις σε πάνελ ή συναντήσεις ολοκλήρωσης.
https://www.sli.do/

Google Docs
Τα Έγγραφα Google είναι ένας διαδικτυακός επεξεργαστής κειμένου που περιλαμβάνεται ως μέρος 
της δωρεάν πλατφόρμας Επεξεργαστών Εγγράφων Google που βασίζεται στον ιστό που προσφέρεται 
από την Google, η οποία περιλαμβάνει επίσης Φύλλα Google, Παρουσιάσεις Google, Σχέδια Google, 
Φόρμες Google, Ιστότοπους Google και Google Keep. https://docs.google.com/document/u/0/

Padlet
Η Padlet είναι μια startup εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, την 
Καλιφόρνια και τη Σιγκαπούρη. Το Padlet παρέχει ένα λογισμικό ως υπηρεσία που βασίζεται σε 
σύννεφο, που φιλοξενεί μια συλλογική διαδικτυακή πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο, στην οποία 
οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να οργανώνουν και να μοιράζονται περιεχόμενο σε εικονικούς 
πίνακες ανακοινώσεων που ονομάζονται "padlets". https://el.padlet.com/

https://kahoot.it/
https://www.sli.do/
https://docs.google.com/document/u/0/
https://el.padlet.com/
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3.9.  Βέλτιστες Πρακτικές  

Βέλτιστες πρακτικές του Εργαστηρίου Τεχνών Ψηφιακών Μέσων

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια Δραστηριότητας

Αριθμός συμμετεχόντων 

Σύντομη περιγραφή 
της δραστηριότητας 
βέλτιστης πρακτικής

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες 

Latvijas jauniešu attīstības centrs

Λετονία

Ψηφιακός γραμματισμός

Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Εργαστήριο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τις Ψηφιακές 
Τεχνολογίες

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα πλήρες πρόγραμμα 7 ημερών με 
ομαδικές δραστηριότητες, 2 ημέρες αφιερώθηκαν σε αφίξεις και αναχωρήσεις

Μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων για νέους από όλη τη Λετονία 
παρακολούθησε το εβδομαδιαίο εργαστήριο

Χώρος φιλοξενίας του εργαστηρίου
Εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση των εργαστηρίων
Ειδικοί για τη λειτουργία των εργαστηρίων

Η δραστηριότητα έχει κύριο στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των 
εργαζομένων για νέους στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
ψηφιακών τεχνολογιών όπως: Διαδίκτυο, φωτογραφία και δημιουργία βίντεο. 
Είναι αφιερωμένο σε εργαζόμενους νέους που εργάζονται σε διαφορετικούς 
τομείς κοινωνικών θεμάτων για να τους βοηθήσει να προωθήσουν τις 
δραστηριότητές τους, να διαδώσουν τα αποτελέσματα με πιο επαγγελματικό 
και ελκυστικό τρόπο και ως αποτέλεσμα - να δεσμεύσουν πιο ενεργούς νέους 
στην εργασία τους και να επιστήσουν την προσοχή σε  κοινωνικά ζητήματα 
της τοπικής κοινότητας και της χώρας τους

Το συμπέρασμα του εργαστηρίου και το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
είναι να εκπαιδεύσει νέους ή ένα ευρύτερο κοινό ανθρώπων που 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες στις τέχνες ψηφιακών μέσων 
ειδικά στη φωτογραφία και τη βιντεοσκόπηση και να τους ενθαρρύνουν 
να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για να βρουν 
βιώσιμες λύσεις για κοινωνικές προβλήματα μέσω της ενασχόλησής τους 
με τις τέχνες. Ένα άλλο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η προώθηση της 
αναγνώρισης της εργασίας για τους νέους και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Προσαρμοστικότητα

Βασικά στοιχεία φωτογραφίαςΕπίλυση προβλήματος

Επικοινωνία Βασικά στοιχεία της 
βιντεογραφίας

 Proposed Agenda to be adapted for similar workshops
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Βέλτιστες πρακτικές του Εργαστηρίου Βασικών Μέσων

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια Δραστηριότητας

Αριθμός συμμετεχόντων

Σύντομη περιγραφή 
της δραστηριότητας 
βέλτιστης πρακτικής

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

The Olde Vechte Foundation

Ommen, Ολλανδία

Ψηφιακός γραμματισμός

Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτές, ηγέτες νέων, 
διαχειριστές έργων για τη νεολαία, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη 
νεολαία, σύμβουλοι εθελοντισμού, διαμεσολαβητές, εμψυχωτές, δάσκαλοι, 
εκπαιδευτικοί
4ήμερο οικιακό εργαστήριο για άτομα που θέλουν να αυξήσουν την 
προσωπική τους ικανότητα στο χειρισμό, τη χρήση και την αξιοποίηση 
ψηφιακών μέσων

4 μέρες

14-22 συμμετέχοντες από Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία

Χώρος φιλοξενίας του εργαστηρίου
Εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση των εργαστηρίων
Ειδικοί για τη λειτουργία των εργαστηρίων
Βασικός εξοπλισμός: τρίποδα, βιντεοκάμερες SD και HD, βασικά μικρόφωνα 
και δύο σταθμοί επεξεργασίας
Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να φέρουν τις δικές τους συσκευές 
προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη μεταφορά της νέας γνώσης στο 
εργασιακό τους περιβάλλον και την καθημερινή πρακτική τους.

Το εργαστήριο θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για 
τους πολλούς τρόπους με τους οποίους το βίντεο μπορεί να ενσωματωθεί 
απρόσκοπτα στο μαθησιακό περιβάλλον, εξοπλίζοντάς τους με βασικές 
δεξιότητες για να δημιουργήσουν και να μοιραστούν το δικό τους 
εκπαιδευτικό υλικό βίντεο.
Αυτό το 4ήμερο εργαστήριο  συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές 
δεξιότητες, που παρέχονται μέσω της μεθόδου της μάθησης με το παιχνίδι. 
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει βασικές συνήθειες που 
μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ψηφιακών 
μέσων στη διδακτική ή εκπαιδευτική σας δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στην εκμάθηση του τρόπου χρήσης βίντεο για την τεκμηρίωση της 
μάθησης που λαμβάνει χώρα στην τάξη ή στο μαθησιακό σας περιβάλλον. 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες εργάζονται σε μια δομή 
που τους δίνει ευκαιρίες να δημιουργούν μέσα, να λαμβάνουν σχόλια και να 
βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους. Όντας ένα οικιακό εργαστήριο, το 
πρόγραμμα
γίνεται ένα ενεργό πεδίο μάθησης, όπου ο καθένας έχει την επιλογή να 
συνεχίσει να αποκτά νέες δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθεί ή να εκφραστεί πέρα 
από τις επίσημες ώρες.
Αυτό το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς, δασκάλους, 
συντονιστές, εμψυχωτές και άλλους επαγγελματίες κατάρτισης που εργάζονται 
με ομάδες στην επίσημη ή άτυπη εκπαίδευση. Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία με τα μέσα, ωστόσο, πρέπει να είστε ανοιχτοί για πειραματισμούς με 
νέες έννοιες που σχετίζονται με το δικό σας πεδίο εξειδίκευσης

Ψηφιακά Μέσα

Λογισμικά επεξεργασίαςΟπτικοακουστική Τεχνολογία

Επικοινωνία Βασικά στοιχεία της βιντεογραφίας
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Αποτελέσματα/
συμπεράσματα

Σχόλια 
συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ένας 
συμμετέχων να:
 • Εξασκηθεί στις βασικές δεξιότητες δημιουργίας εικόνας για τη 

δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο
 • Δημιουργήσει ένα έργο όπου η μάθηση τεκμηριώνεται 

χρησιμοποιώντας βιντεοκάμερες και φωτογραφία
 • Εξασκηθεί στις βασικές τεχνικές δεξιότητες για την προσθήκη ήχου και 

τη χρήση ημιεπαγγελματικού λογισμικού επεξεργασίας
 • Αντιμετωπίσει προσωπικές και επαγγελματικές ανησυχίες σχετικά με 

την παρουσία της τεχνολογίας στο μαθησιακό του περιβάλλον
 • Αναπτύξει μια στρατηγική για τη χρήση ψηφιακών μέσων για 

την τεκμηρίωση των καλών πρακτικών και των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και να την παρουσιάσει στην ομάδα

 • Δημιουργήσει ένα προσωπικό οπτικοακουστικό προϊόν που 
ενσωματώνει το επίπεδο των δεξιοτήτων τους στο τέλος του 
μαθήματος

 • Σου προσφέρεται η επιλογή συμμετοχής στην καθοδήγηση μέσων 
ενημέρωσης που ακολουθεί μετά το μάθημα

Τα σχόλια των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον σύνδεσμο:
vidoosmedia.com

oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf (salto-youth.net)

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 4 ημερών

http://vidoosmedia.com 
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-4260/oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf
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Βέλτιστες πρακτικές Δημιουργικών και Τεχνολογικών Εργαλείων Μάθησης

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια Δραστηριότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων

Σύντομη περιγραφή 
της δραστηριότητας 
βέλτιστης πρακτικής

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα 

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Πορτογαλική Εθνική Υπηρεσία για το Erasmus+ Youth in Action

Πορτογαλία

Ψηφιακός γραμματισμός

Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, Εκπαιδευτές, Νέοι άνθρωποι

5-ήμερες διαδικτυακές διαδραστικές συνεδρίες

5 μέρες

NA

Εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης για τη διευκόλυνση των εργαστηρίων
Ειδικοί για τη λειτουργία των εργαστηρίων
Διαδικτυακά εργαλεία:
Ζουμ: Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει τη συνομιλία μεταξύ τους και επίσης 
τη δημιουργία μικρότερων ομάδων εργασίας, την κοινή χρήση της οθόνης 
μας ώστε να μπορούν όλοι να βλέπουν, να αντιδρούν με ένα πάτημα 
ενός κουμπιού, να συνομιλούν με ολόκληρη την ομάδα ή προσωπικά, να 
δημιουργούν δημοσκοπήσεις και να συνεργάζονται.
Για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών μεμονωμένα ή/και ομαδικά, για 
να αποκτήσετε πρόσβαση σε βίντεο που έχετε κατεβάσει και σε πιο εκτενή 
έγγραφα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς και για να έχετε πρόσβαση σε 
φόρουμ, τεχνική βοήθεια και έρευνες, θα χρησιμοποιήσουμε το "Trello " – 
www.Trello.com

Η Εκπαίδευση επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή των συμμετεχόντων στα 
Δημιουργικά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Εργαλεία. Εξερευνώντας αυτά 
τα κύρια συστατικά της Ψηφιακής και Δημιουργικής εργασίας για νέους, 
οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδέσουν αυτή τη γνώση με την ενεργό 
συμμετοχή, την ενδυνάμωση και την ψηφιακή μάθηση με διαφορετικές 
μη τυπικές μεθόδους, το μάθημα θα προσεγγίσει τους συμμετέχοντες 
σε διαφορετικές πραγματικότητες ψηφιακής και δημιουργικής εργασίας 
για νέους. Το πρόγραμμα αποτελείται από διαδραστικές συνεδρίες, 
παρουσιάσεις και εξερεύνηση διαφορετικών διαδικτυακών εργαλείων. 
Επιτρέποντας στην ομάδα να μοιραστεί τις εμπειρίες της και να αξιοποιήσει 
νέες γνώσεις που προέρχονται από εισροές και ασκήσεις. Οι συνεδρίες θα 
χωριστούν μεταξύ συνεδριάσεων ολομέλειας, διευκόλυνσης της εργασίας 
σε μικρότερες ομάδες και ατομικού προβληματισμού

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ένας 
συμμετέχων να:
 • Εξασκήσει βασικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εξασκήσει βασικές τεχνικές δεξιότητες για τη χρήση τεχνών ψηφιακών 

μέσων
 • Αντιμετωπίσει προσωπικές και επαγγελματικές ανησυχίες σχετικά με τη 

συμμετοχή των νέων και την ενασχόληση με τις τέχνες
 • Λάβει εκπαίδευση για αυτο-ανάπτυξη και ενδυνάμωση
 • Λάβει πρακτικές δεξιότητες σε λογισμικά επεξεργασίας και δημιουργικά 

εργαλεία

Μη-τυπική εκπαίδευση

Χτίσιμο ομάδαςΤέχνες ψηφιακών μέσων

Επικοινωνία Ενδυνάμωση και δημιουργικότητα

http://www.Trello.com
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Προτεινόμενο Πρόγραμμα 5 ημερών
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4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εννοιολογική Τέχνη αφαιρεί όλες τις αναφορές στο αντικείμενο και εστιάζει στην ιδέα ή την 
έννοια ως την πιο σημαντική πτυχή του έργου. Ξεκίνησε τη δεκαετία του '60 ως ένα καλλιτεχνικό 
κίνημα όπου η εκτέλεση ήταν κάπως επιφανειακή. Υπογραμμίζει τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, 
όπως τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων εκ των προτέρων. Μερικές φορές το 
εννοιολογικό έργο τέχνης μπορεί να είναι ένα σκίτσο και όχι το τελικό έργο. Και αυτό προκάλεσε 
μεγάλη αναταραχή στη δεκαετία του '60 όταν σκεφτόμασταν τους τρόπους με τους οποίους αυτή 
η τέχνη μπορούσε να μεταφέρει πολιτικές ή κοινωνικές ιδέες. Το θέμα δεν είναι να είσαι ακριβώς 
όμορφος, αλλά να μεταφέρεις την ιδέα ΣΟΥ.
Για να μεταφέρουν μια ιδέα, οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλά πράγματα, από 
παραδοσιακές τεχνικές έως άλλες, όπως κείμενο, φωτογραφία, βίντεο ή περφόρμανς. Ή ούτε καν 
όλα αυτά. Μερικές φορές το έργο είναι ένα τηλεγράφημα, ένα εγχειρίδιο οδηγιών, μια συνομιλία 
ή ένα κουτί φαγητού. Πράγματι, η εννοιολογική τέχνη απαιτεί περισσότερη προσοχή από τον 
θεατή, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού συμμετοχής του. Και η υποκειμενική τους άποψη.

Η Δημόσια Τέχνη αναφέρεται ως επί το πλείστον σε μια ιδέα που βασίζεται στην Εννοιολογική 
Τέχνη: κοινωνιολογική, πολιτική, περιβαλλοντική κ.λπ.,  με στόχο ο καθένας να μπορεί να τη δει, 
να ακούσει ή να αισθανθεί, γι' αυτό και ονομάζεται «κοινό».

4.2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΗ 
 •  Να κατανοήσετε  την έννοια της Εννοιολογικής Τέχνης και τη χρησιμότητά της στη συνεργασία 

με τη Νεολαία
 • Να διεγείρετε την εφευρετικότητα για την προώθηση της δημιουργικότητας
 • Να κατανοήσετε τη δημιουργική διαδικασία από τον ιδεασμό μέχρι την ανάπτυξη της ιδέας
 • Να αναπτύξτε την ικανότητα να φαντάζεστε, να δημιουργείτε και να αναπαριστάτε ιδέες στην 

ΤΕΧΝΗ.
 • Να παρέχετε γνώσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση του σχεδιασμού του 

«προϊόντος» (καλλιτεχνικό αποτέλεσμα).
 • Να κατανοήστε τα βασικά της Εννοιολογικής τέχνης και της Δημόσιας τέχνης
 • Να αποκτήσετε γνώσεις για την Εννοιολογική τέχνη και τη Δημόσια τέχνη
 • Να αποκτήσετε πρακτικές δεξιότητες στην Εννοιολογική τέχνη και στη Δημόσια τέχνη
 • Να μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές
 • Να αποκτήσετε γνώσεις για νέα δημιουργικά και τεχνολογικά εργαλεία

4.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
 •  Επικοινωνία
 •  ικανότητα λόγου
 • κοινωνικοπολιτισμική ικανότητα

Ενότητα 4
Εννοιολογική τέχνη και 

δημόσια τέχνη
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 ⸰ κοινωνιογλωσσική επάρκεια
 •  Συμπόνια
 ⸰  o σύνδεση με τα δικά του συναισθήματα
 ⸰ o ικανότητα πρόβλεψης των συναισθημάτων του θεατή
 ⸰ o ικανότητα μετάδοσης συναισθημάτων μέσω της κατάλληλης υποστήριξης
 • Ευεξία
 ⸰ ψυχική δυσφορία
 ⸰ εστίαση και αυτογνωσία
 •  Ομαδική Εργασία
 ⸰  συνεργασία
 ⸰  διαπραγμάτευση
 ⸰ συνδημιουργία
 •  Θετική στάση (αντοχή)
 ⸰  ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων ζητημάτων
 ⸰ περιέργεια όταν αντιμετωπίζεις άγνωστες καταστάσεις
 ⸰ ικανότητα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες
 •  Αυτογνωσία
 ⸰ ενδοσκόπηση
 ⸰ κριτική ανάλυση
 ⸰  ικανότητα αναγνώρισης των δυνατοτήτων και των δυσκολιών
 • Δημιοργικότητα
 ⸰  δημιουργία ιδέας
 ⸰  χρήση δημιουργικών εργαλείων και τεχνικών
 ⸰  κριτική σκέψη
 ⸰ περιέργεια
 ⸰ αντισυμβατική σκέψη

4.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ιστορία της Εννοιολογικής Τέχνης
Η κύρια ιδέα που κρύβεται στην εννοιολογική τέχνη είναι ότι το αληθινό έργο δεν είναι το φυσικό 
αντικείμενο που παράγεται από τον καλλιτέχνη, αλλά μάλλον αποτελείται από ιεράρχηση εννοιών 
και ιδεών, ενώ η κατασκευή και η εκτέλεση παραμένουν στο παρασκήνιο. Η ιδέα για την υλική 
υλοποίηση του έργου και την ίδια τη διαδικασία - όπως σημειώσεις, σκίτσα, μοντέλα, διάλογοι, 
φανερώνει μεγαλύτερη σημασία από το τελειωμένο αντικείμενο, το τελειωμένο έργο, το ίδιο το 
αντικείμενο, δεν είναι έργο τέχνης, αλλά η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για να γίνει.

Η εννοιολογική τέχνη, όπως κάθε καλλιτεχνικό ρεύμα, προσπαθεί να εκφράσει ιδέες και συναισθήματα 
μέσα από διάφορα στοιχεία που αντανακλούν την ομορφιά του κόσμου γύρω μας. Χρησιμοποιείται 
επίσης για να εκφράσει ιδέες και στυλ τέχνης. Η προέλευση αυτής της τέχνης χρονολογείται 
από τις δεκαετίες του '60, του '70 και του '80 (20ος αιώνας) με πολύ διαφορετικές εκφάνσεις και 
κακώς καθορισμένα σύνορα. Μπορεί να ερμηνευθεί ως μια μορφή έκφρασης που αποφεύγει την 
οπτική διέγερση υπέρ των πνευματικών διαδικασιών, όπου το κοινό καλείται να μοιραστεί με τον 
καλλιτέχνη. Επομένως, ο ορισμός της εννοιολογικής τέχνης βασίζεται στο να δώσει μορφές σε 
μια κάπως αφηρημένη ιδέα, όπου σκοπεύει να αγνοήσει τις οπτικές παρορμήσεις του θεατή, το 
κοινό ενθαρρύνεται να καταγγείλει και να αμφισβητήσει την υπάρχουσα πραγματικότητα αυτού 
που παρατηρεί. Επιδιώκει επίσης να περιγράψει την πρόθεση του συγγραφέα στο έργο.

Ξεκίνησε κυρίως στα έργα του Marcel Duchamp, ενός Γάλλου, που εκπαιδεύτηκε ως καλλιτέχνης 
στα καφενεία της γειτονιάς της περιοχής του. Αυτός ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τα αντικείμενα 
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της καθημερινής ζωής, όπως ο τροχός ή ο μύλος σοκολάτας, για να εκφράσει την καλλιτεχνική 
του έκφραση, η οποία κατάφερε να δώσει αφορμή για μια νέα τέχνη. Επέλεξε καθημερινά είδη με 
ελάχιστη (ή καθόλου) τροποποίηση. Και για το απλό γεγονός της έκθεσής τους θεωρούνταν ήδη 
έργα τέχνης.

Ο μετέπειτα Αμερικανός καλλιτέχνης Joseph Kosuth δίνει τη συμβολή του σε αυτό το στυλ. Μεταξύ 
των οποίων είναι η ενσωμάτωση της αναζήτησης εννοιών και ο ορισμός των αντικειμένων τέχνης. 
Ορισμένοι μελετητές του θέματος θεωρούν ότι η εννοιολογική αρχιτεκτονική γεννήθηκε σε 
αντίθεση με τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον φεμινισμό και άλλες έννοιες της οικονομίας της γνώσης 
μετά το τέλος του Β' Πολέμου.

Αυτή η καλλιτεχνική εκδήλωση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επικεντρώνεται στην αποτύπωση 
εννοιών ή ιδεών του κόσμου μέσα από φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα και κάθε είδους στοιχεία. 
Όπως είδαμε, αυτή η τέχνη προέρχεται από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία 
του 1960, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκε μεταξύ των καλλιτεχνών από τη Νότια Αμερική και ακόμη 
και την Ασία.

Ένας άλλος ορισμός είναι ότι ανήκει στη σύγχρονη τέχνη, όπου η φωτογραφία χρησιμοποιείται 
για να επιλέξει ένα αντικείμενο και να το μετατρέψει σε έργο τέχνης. Η φωτογραφία εκτίθεται ως 
έργο τέχνης, όπως και βίντεο και κείμενα.

Marcel Duchamp πρώτος εκφραστής της εννοιολογικής τέχνης
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Παραδείγματα Εννοιολογικής Τέχνης
Ο εννοιολογικός καλλιτέχνης Robert Rauschenberg ζήτησε από 
τον Willem De Kooning να του δανείσει έναν πίνακα και στη 
συνέχεια να τον σβήσει, υπό δύο προϋποθέσεις. Ένα, έπρεπε να 
είναι ένα έργο πολύ αγαπητό και πολύτιμο από τον συγγραφέα 
και δύο, έπρεπε να είναι δύσκολο να το σβήσει. Κόντρα σε όλες 
τις πιθανότητες, ο De Kooning συμφώνησε να παραδώσει το 
έργο στον Rauschenberg, ο οποίος διέγραψε το έργο για ένα 
μήνα, ζητώντας από έναν άλλο διάσημο καλλιτέχνη και φίλο, 
τον Jasper Johns, να σχεδιάσει την αφίσα για το έργο με τίτλο: Ο 
πίνακας τουβDe Kooning διαγράφεται, 1953.

Ο πίνακς του De Kooning διαγράφεται, 1953

Ο Joseph Kosuth εξέθεσε το One and Three Chairs το 1965. Αυτό το έργο αποτελούνταν από μια 
φωτογραφία μιας καρέκλας, μια καρέκλα και μια αφίσα με τον ορισμό της λέξης καρέκλα. Με αυτό, 
ο καλλιτέχνης επιδιώκει να αμφισβητήσει το κοινό στοιχεία που βρίσκονται στην ταυτότητα του 
αντικειμένου

Μια και τρεις καρέκλες από τον Joseph Kosuth, 1965
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 • 1917: Ο Marcel Duchamp εκθέτει το Συντριβάνι του, ένα απλό πορσελάνινο ουρητήριο στο Salon 
of Independent Artists, ως έναν τρόπο να αμφισβητήσει τη φύση της τέχνης, καθιστώντας σαφές 
ότι οτιδήποτε έχει μια καλή ιδέα πίσω από αυτό θα μπορούσε να είναι τέχνη. Βεβαιωθείτε ότι 
αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι τι θέλει να καταλάβουμε, τι θέλει να σκεφτούμε και να 
αφήσουμε στην άκρη αυτό που αντιπροσωπεύει. Διαφορά μεταξύ αυτού που αντιπροσωπεύει 
και αυτού που αναπαρίσταται

 • 1953: Ο Robert Rauschenberg εκθέτει το Erased De Kooning Drawing, ένα σχέδιο του Willem 
De Kooning που έσβησε ο Rauschenberg. Αυτό το κομμάτι έθεσε πολλά ερωτήματα σχετικά με 
τη θεμελιώδη φύση της τέχνης, αναγκάζοντας τον θεατή να σκεφτεί αν το σβήσιμο του σχεδίου 
άλλου καλλιτέχνη θα μπορούσε να είναι δημιουργική πράξη, καθώς και αν το έργο ήταν μόνο 
«τέχνη» επειδή το είχε κάνει ο διάσημος Rauschenberg.

 • 1956: Ο Ισίδωρος Ίσου εισάγει την έννοια της απειροελάχιστης τέχνης στο Introduction à une 
esthétique imaginaire (Εισαγωγή σε μια φανταστική αισθητική).

 • 1957: Yves Klein, Αεροστατική γλυπτική (Παρίσι). Αποτελούνταν από 1.001 μπλε μπαλόνια που 
απελευθερώθηκαν στον ουρανό από τη γκαλερί Iris Clert για να προωθήσουν τη Μονόχρωμη 
Πρότασή του. Μπλε Περίοδος. Ο Klein εξέθεσε επίσης το One Minute Fire Painting, το οποίο 
ήταν ένα μπλε πάνελ πάνω στο οποίο είχαν τοποθετηθεί 16 κροτίδες. Για τη σημαντική έκθεσή 
του The Void το 1958, ο Klein δήλωσε ότι οι πίνακές του ήταν πλέον αόρατοι και για να το 
αποδείξει εξέθεσε ένα άδειο δωμάτιο.

 • 1958: Wolf Vostell Das Theatre ist auf der Straße/Το θέατρο είναι στο δρόμο. Το πρώτο που 
συμβαίνει στην Ευρώπη.[1]

 • 1960: Η δράση του Yves Klein με τίτλο A Step into the Void στην οποία προσπαθεί να πετάξει 
βγαίνοντας από ένα παράθυρο. Ο Klein είπε: «Ο καλλιτέχνης πρέπει να δημιουργεί ένα ενιαίο 
έργο τέχνης, τον εαυτό του, συνεχώς»."

 • 1960: Ο καλλιτέχνης Stanley Brown δηλώνει ότι όλα τα καταστήματα υποδημάτων στο 
Άμστερνταμ αποτελούν την έκθεση των έργων του. Στο Βανκούβερ, ο Iain και η Ingrid Bax-
ter του N.E. Η Thing Co. παρουσίασαν έπιπλα από ένα διαμέρισμα τεσσάρων υπνοδωματίων 
τυλιγμένα σε πλαστικές σακούλες.

 • 1961 Wolf Vostell Cityrama, στην Κολωνία έγινε το πρώτο Happening στη Γερμανία.
 • 1961: Ο Robert Rauschenberg έστειλε ένα τηλεγράφημα στην Iris Clert Gallery λέγοντας: «Αυτή 

είναι μια αυτοπροσωπογραφία της Iris Clert αν το πω», όπως η συνεισφορά του στην έκθεση 
πορτρέτων που γινόταν στην γκαλερί

 • 1961: Ο Piero Manzoni εκθέτει το Artist's Shit του, κουτιά που υποτίθεται ότι περιέχουν τα 
περιττώματά του. Βάζει τα κουτάκια προς πώληση για το βάρος τους σε χρυσό. Πουλάει επίσης 
την ανάσα του (που περιέχεται σε μπαλόνια) ως Σώματα Αέρος, και υπογράφει τα σώματα 
ανθρώπων, δηλώνοντάς τα ζωντανά έργα τέχνης για όλους τους χρόνους ή για συγκεκριμένες 
περιόδους. (Αυτό εξαρτιόταν από το πόσα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν). Ο Marcel Broo-
dthaers και ο Primo Levi ήταν μεταξύ εκείνων που χαρακτηρίστηκαν «έργα τέχνης'.

 • 1962: FLUXUS Internationale Festspiele Neuester Musik στο Βισμπάντεν με τους George Ma-
ciunas, Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik και άλλους.

 • 1962: Ο Christo και η Jeanne-Claude εκθέτουν το Σιδηρούν Παραπέτασμα. Αυτό αποτελείται 
από ένα φράγμα βαρελιών πετρελαίου σε ένα στενό δρόμο στο Παρίσι που προκάλεσε μεγάλη 
κυκλοφοριακή διαταραχή. Το έργο δεν ήταν το ίδιο το οδόφραγμα αλλά η κίνηση που προκλήθηκε.

 • 1962: Ο Yves Klein παρουσιάζει τη Ζώνη της Άυλης Εικαστικής Ευαισθησίας σε διάφορες τελετές 
στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα. Προσφέρεται να πουλήσει τη δική του «εικονική ευαισθησία» 
(ό,τι κι αν ήταν αυτό, ο Klein δεν το όρισε) με αντάλλαγμα ένα φύλλο χρυσού. Σε αυτές τις τελετές 
ο αγοραστής παρέδιδε τα φύλλα χρυσού με αντάλλαγμα ένα πιστοποιητικό. Δεδομένου ότι οι 
ευαισθησίες του Klein ήταν ασήμαντες, ο αγοραστής κλήθηκε να κάψει το πιστοποιητικό ενώ ο 
Klein πέταξε το μισό φύλλο χρυσού στον Σηκουάνα. (Υπήρχαν επτά αγοραστές)

 • 1962: Ο Piero Manzoni δημιούργησε το The Base of the World, εκθέτοντας έτσι ολόκληρο τον 
πλανήτη ως έργο τέχνης.

 • 1963: Festum Fluxorum Fluxus στο Ντίσελντορφ με τους George Maciunas, Wolf Vostell, Joseph 
Beuys, Dick Higgins, Nam June Paik, Ben Patterson, Emmett Williams και άλλους.
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 • 1963: Ο Henry Flynt γράφει το άρθρο "Conceptual Art" που δημοσιεύεται σε μια "Opportuni-
ty Trading Anthology", μια συλλογή έργων τέχνης και ιδεών από διάφορους καλλιτέχνες και 
μουσικούς που εκδόθηκε από τους Jackson Mac Low και La Monte Young. Αυτή η ανθολογία 
κατέγραψε την ανάπτυξη του οράματος του Ντικ Χίγκινς για την ενδιάμεση τέχνη στο πλαίσιο 
των ιδεών του Johm Cage και έγινε ένα πρώιμο αριστούργημα του Fluxus. Η «Εννοιολογική 
Τέχνη» για την οποία μίλησε ο Flynt αναπτύχθηκε από την ιδέα του για τον γνωστικό μηδενισμό 
και την ανάλυσή του για τα τρωτά σημεία της λογικής και των μαθηματικών

 • 1964: Η Yoko Ono εκδίδει το Grapes: A Book of Instructions and Drawings. Ένα παράδειγμα 
ευρετικής τέχνης ή μια σειρά οδηγιών για το πώς να αποκτήσετε μια αισθητική εμπειρία.

 • 1965: Ένα περίπλοκο έργο εννοιολογικής τέχνης από τον John Latham που ονομάζεται "Still 
and Chew" καλεί τους φοιτητές τέχνης να διαμαρτυρηθούν για τις αξίες του βιβλίου του Cle-
ment Greenberg Art and Culture

Η διαδικασία της δημιουργικότητας: από την ιδέα στην τέχνη
Όταν σκεφτόμαστε τον ορισμό της δημιουργικής διαδικασίας, αυτό που συνήθως έρχεται στο 
μυαλό μας είναι μια εντελώς υποκειμενική, νεφελώδης σειρά από παράξενα βήματα που γίνονται 
αποκλειστικά κατανοητά από ταλαντούχους δημιουργούς. Σαν να είναι κάποιου είδους μυστικός 
κώδικας στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι Βαν Γκογκ, οι Μπάνκσι, οι Πικάσο, οι Γουόρχολ και οι 
Ροντέν του κόσμου.
Αν και είναι ρομαντικός τρόπος να το σκεφτείς, η ιδέα ότι η δημιουργική διαδικασία απονέμεται 
μόνο στους «εγγενώς δημιουργικούς» ανάμεσά μας είναι μάλλον αποπνικτική. Η πραγματικότητα 
είναι ότι όλοι —συμπεριλαμβανομένου και εσάς— είναι δημιουργικοί. Είναι πραγματικά απλώς 
θέμα κατανόησης των σταδίων του μοντέλου δημιουργικής διαδικασίας και αξιοποίησης αυτών 
των χυμών.

Τα 5 Στάδια της Δημιουργικής Διαδικασίας
Το μοντέλο δημιουργικής διαδικασίας αναλύεται παραδοσιακά στα ακόλουθα πέντε στάδια 
δημιουργικότητας: προετοιμασία, επώαση, διορατικότητα, αξιολόγηση και επεξεργασία (αν και ο 
ορισμός των δημιουρών για κάθε βήμα, και περιστασιακά τα ονόματα, μπορεί να ποικίλλουν). Αυτοί 
οι ίδιοι οι όροι πιθανότατα δεν θα κάνουν πολλά για το δημιουργικό σας πνεύμα (ομολογουμένως 
ακούγονται λίγο αποστειρωμένοι), αλλά παρακάτω αναλύουμε τον καθένα για να σας βοηθήσουμε 
να τους κατανοήσετε και να τους σχετίσετε πιο εύκολα. 

1. Προετοιμασία: Η φάση της έμπνευσης
Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο βήμα της τυπικής δημιουργικής διαδικασίας; Προετοιμασία. Αν και αυτό μπορεί 
να ακούγεται λίγο σαν να στριμώχνεστε για μια βασανιστική εξέταση που πρέπει να δώσετε το πρωί, το πρώτο 
στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας είναι όπου γεννιούνται οι καλύτερες ιδέες σας.
Σκεφτείτε το σαν να κάνετε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον δημιουργικό χώρο που σας αρέσει περισσότερο. 
Στον σύγχρονο σύγχρονο κόσμο, αυτό μπορεί να μοιάζει με την εξερεύνηση ενός συγκεκριμένου hashtag στο 
Instagram—#gouache, #linedrawing, #classicalmusic, #ontheeasel ή #roughsketch. Θα μπορούσε επίσης 
να μοιάζει με βαθιά βουτιά σε αυτοβιογραφίες καλλιτεχνών που σας εμπνέουν, διαβάζοντας ιστότοπους 
καλλιτεχνών και τις εικονικές γκαλερί τους, παρακολουθώντας ταινίες ντοκιμαντέρ για το θέμα, ακούγοντας 
μουσική ή διαβάζοντας ποίηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πώς «προετοιμάζεστε» μπορεί να μην σχετίζεται καν με το συγκεκριμένο 
μέσο σας. Ίσως είναι να πίνεις καφέ στην ύπαιθρο, να χαζεύεις την υπέροχη ύπαιθρο ή να βλέπεις κόσμο. 
Όπου κι αν σας πάει αυτό το στάδιο, αφοσιωθείτε σε αυτό πλήρως και απολαύστε το πραγματικά. Κρατήστε 
σημειώσεις. Παρατηρήστε τι (και πώς) έχουν δημιουργήσει αυτά τα άλλα δημιουργικά, σημειώστε τις ιδέες 
καθώς σας έρχονται, χρώματα που σας εμπνέουν, ήχους που σας συγκινούν και λέξεις που σας εκπλήσσουν. 

2. Επώαση: Απορρόφηση και Επεξεργασία
Τώρα είναι η ώρα να αφήσετε όλες αυτές τις πληροφορίες και την έμπνευση που μόλις εισπνεύσατε 
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να εμποτιστούν στον πυρήνα σας. Σε αυτό το στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, μπορεί να 
μην αισθάνεστε καν ότι κάνετε τίποτα, καθώς το υποσυνείδητό σας είναι αυτό που κάνει στην 
πραγματικότητα όλη τη δουλειά. Υπό αυτή την έννοια, μπορείτε να παρομοιάσετε αυτό το βήμα 
της δημιουργικής διαδικασίας με το να αφήσετε ένα κομμάτι μπριζόλα να μαριναριστεί όλη τη 
νύχτα σε ένα ζουμερό λουτρό γεύσεων. Με γυμνό μάτι, το κρέας απλώς κάθεται εκεί, αλλά στην 
πραγματικότητα, συμβαίνει μια νόστιμη μεταμόρφωση.

Σε αντίθεση με τη μπριζόλα σας, αυτή η δημιουργική περίοδος επώασης μπορεί να πάρει κάποιο 
χρόνο. Ναι, για κάποιους μια λάμπα>ιδέα μπορεί να τρεμοπαίζει αμέσως και να τους έχει εκτοξεύσει 
σε δράση, αλλά για πολλούς άλλους είναι συχνά θέμα ωρών ή ημερών πριν συμβεί αυτό. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας χρειαστούν μήνες ή και χρόνια για να απορροφήσετε και 
να επεξεργαστείτε πλήρως τη δημιουργικότητα. Δεν υπάρχει ντροπή για το χρονικό διάστημα που 
επωάζεστε, επομένως μην αισθάνεστε πίεση. Είναι πολύ σημαντικό να μην βιαστείτε σε αυτό το 
στάδιο και να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας για να γίνει το επόμενο βήμα.

3. Διορατικότητα: Η στιγμή του «Εύρηκα».
Στο προηγούμενο στάδιο, αναφερθήκαμε σε μια λάμπα που αναβοσβήνει, στέλνοντας ένα άτομο σε 
μια πλήρη δημιουργική φρενίτιδα που δεν θα μπορούσε να καταστείλει. Αυτή η στιγμή αναφέρεται 
παραδοσιακά ως το στάδιο «διόρασης» της δημιουργικής διαδικασίας ή αυτό που κάποιοι έχουν 
ονομάσει περιπαικτικά «Εύρηκα!» στιγμή. (Ονομάζεται επίσης περιστασιακά το στάδιο του φωτισμού 
στη δημιουργική διαδικασία.)
Αυτό είναι το βήμα με το οποίο είμαστε αναμφισβήτητα πιο εξοικειωμένοι και αυτό που εσφαλμένα 
υποθέτουμε ότι είναι το πρώτο βήμα. Ίσως αυτή η λανθασμένη υπόθεση είναι που κάνει πολλούς να 
συμπεράνουν ότι πρέπει να είστε ένα εγγενώς προικισμένο δημιουργικό άτομο για να ζήσετε ποτέ 
μια τέτοια στιγμή. Όπως γνωρίζετε τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να χρειάστηκαν μέρες, 
εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνια για να φτάσετε σε μια τέτοια έμπνευση. Αυτό ισχύει ακόμη και 
για τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει δει ο κόσμος μας. 

Μια άλλη λανθασμένη υπόθεση είναι ότι αυτή η στιγμή του Εύρηκα είναι πάντα δυνατή και ισχυρή. 
Ενώ μερικές φορές φαίνεται ως μια αναμφισβήτητη σπίθα σκηνοθεσίας που γεννήθηκε από την 
έμπνευση, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μερικές φορές το στάδιο του φωτισμού στη δημιουργική 
διαδικασία είναι περισσότερο ένας ήσυχος, στοχαστικός ψίθυρος. Μπορεί επίσης να μην συμβεί τόσο 
κινηματογραφικά όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Πολλοί μάλιστα λένε ότι μια τέτοια έμπνευση χτυπά 
ή αναπτύσσεται όταν δεν το περιμένουν—καθώς φτιάχνουν δείπνο, συζητούν με έναν φίλο ή όταν 
διπλώνουν ένα τεράστιο φορτίο ρούχων. Το επιχείρημα είναι ότι το να κάνεις κάτι που δεν απαιτεί 
μεγάλη εγκεφαλική δύναμη δίνει στο υποσυνείδητό σου λίγο χρόνο για να ανακατευτεί.
Με όποιον τρόπο κι αν συμβεί αυτή η στιγμή «από το υποσυνείδητο στο προσκήνιο», είναι το πιο 
γρήγορο βήμα στη διαδικασία δημιουργικής ανάπτυξης και σηματοδοτεί ότι είστε έτοιμοι να βουτήξετε 
στο στάδιο τέσσερα. Και το στάδιο τέσσερα μπορεί να μην είναι αυτό που θα περιμένατε…  

4. Αξιολόγηση: Περάστε την ιδέα σας μέσω του Wringer
Για να μην είστε ο φορέας των κακών ειδήσεων, αλλά η διαδικασία δημιουργικής ανάπτυξης θα ήταν 
παράλειψη χωρίς να αναγνωρίσετε ότι δεν είναι κάθε δημιουργική ιδέα μια εξαιρετική (ή ακόμα και καλή) 
ιδέα που αξίζει να επιδιώξετε. Αυτή είναι η φάση όπου πραγματικά σκάβετε βαθιά –όσο δύσκολο και επίπονο 
κι αν είναι για το εγώ σας– και αναρωτηθείτε αν αυτή είναι μια ιδέα που τελικά αξίζει να δουλέψετε.
Αντί να το πλαισιώνετε ως έναν πιθανό τρόπο να καταπνίξετε τις ελπίδες και τα όνειρά σας, θεωρήστε το μια 
ευκαιρία να θέσετε την ιδέα της δημιουργικής καλλιτεχνικής διαδικασίας στην απόλυτη δοκιμασία. Αντέχει 
σε μια πλημμύρα κριτικής σκέψης, ειλικρινών ερωτήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις τον έλεγχο των 
συναδέλφων σας; Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ένας 
καλλιτέχνης πριν συνεχίσει ένα έργο. Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

69

5. Επεξεργασία: Βάζοντας το στυλό στο χαρτί 
Στο τελευταίο από τα στάδια της δημιουργικότητας: Μόλις η ιδέα του έργου σας περάσει τη 
δοκιμασία ελέγχου, ήρθε επιτέλους η ώρα να «επεξεργαστείτε». Ή με την πιο κατανοητή ορολογία, 
είναι επίσημα η ώρα να βάλετε το στυλό στο χαρτί, το μελάνι στον καμβά και τον πηλό σε τροχό. 
Αυτή είναι η φάση όπου δημιουργείτε ενεργά κάτι και πραγματοποιείτε την ιδέα σας. 
Για πολλούς, αυτό το τελευταίο βήμα της δημιουργικής διαδικασίας μπορεί να διαρκέσει τόσο 
χρόνο όσο και τα υπόλοιπα τέσσερα μαζί (ή ακόμα περισσότερο). Συνήθως περιλαμβάνει πολλές 
ώρες καταιγισμού ιδεών για την καλύτερη προσέγγιση και πειραματισμούς προκειμένου να 
καταλάβουμε τι λειτουργεί και τι όχι. Μπορεί να το κάνετε με την πρώτη προσπάθεια (και κάποιοι 
το κάνουν πραγματικά!), αλλά αυτό που είναι πιο πιθανό να συμβεί είναι να δημιουργήσετε κάτι, 
να το αντιπαθήσετε και είτε να το επαναφέρετε λίγο προς τα πίσω είτε να ξεκινήσετε εντελώς από 
την αρχή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ξανά και ξανά μέχρι να είναι τέλειο στα μάτια σας.

Για να μην αποθαρρυνθείτε κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, σκεφτείτε τα πολλά αρχικά 
«αποτυχημένα» σκίτσα, γλυπτά και σελίδες σπουδαίων που θα οδηγούσαν τελικά σε ένα 
αριστούργημα που λατρεύεται αιώνες αργότερα. Πραγματικός ιδρώτας, πραγματικά δάκρυα και 
πραγματική χαρά γεννιούνται σε αυτό το στάδιο 5 της δημιουργικής διαδικασίας. Αποδέξου το.

Το Συμπέρασμα
Τώρα που καταλαβαίνετε καλύτερα τα πέντε στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, ελπίζουμε να 
αισθάνεστε λιγότερη πίεση για να δημιουργήσετε κάτι εντυπωσιακά μεταμορφωτικό από τον 
αέρα. Η τέχνη, ανεξάρτητα από το μέσο σας, πολύ σπάνια συμβαίνει έτσι. Όταν απογοητεύεστε, 
υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι η δημιουργική διαδικασία είναι ένα αργό και σταθερό ταξίδι και 
ένα ταξίδι που περιλαμβάνει πολύ περισσότερη προετοιμασία, μαρινάρισμα και αυτοστοχασμό 
από ό,τι πολλοί αντιλαμβάνονται. (Ίσως θα έπρεπε να ονομάζεται «διαδικασία δημιουργικής 
σκέψης».) Απολαύστε έμπνευση, αφήστε το μυαλό και το σώμα σας να απορροφήσουν, πηδήξτε 
σε αυτή την «αχα!» στιγμή, ρωτήστε ακόμα και όταν είναι δύσκολο και μετά ρίξτε τον εαυτό σας 
στην επόμενη δημιουργία σας.  
Ενδυνάμωση, να μην φοβόμαστε τις δικές μας ιδέες

Εννοιολογικές Τέχνες και Ψηφιακά Εργαλεία
Η εννοιολογική τέχνη έχει αγκαλιάσει τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι επεξεργαστές 
γραφικών ράστερ για ψηφιακή ζωγραφική έχουν γίνει ευρύτερα διαθέσιμοι, καθώς και υλικό, 
όπως ταμπλετ γραφικών, που επιτρέπουν πιο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας. Πριν από 
αυτό, χρησιμοποιούνταν διάφορα παραδοσιακά μέσα, όπως λαδομπογιές, ακρυλικά χρώματα, 
μαρκαδόροι και μολύβια. Πολλά σύγχρονα πακέτα χρωμάτων είναι προγραμματισμένα να 
προσομοιώνουν την ανάμειξη χρωμάτων με τον ίδιο τρόπο που αναμειγνύεται το χρώμα σε έναν 
καμβά. Η γνώση των παραδοσιακών μέσων είναι συχνά πρωταρχικής σημασίας για την ικανότητα 
ενός εννοιολογικού καλλιτέχνη να χρησιμοποιεί λογισμικό ζωγραφικής.

 •  Έχει γίνει αυτό πριν;
 •  Πώς θα το κάνω αυτό με τρόπο που δεν έχει γίνει ακόμα;
 •  Θα το απολαύσω πραγματικά;
 •  Γιατί αυτή η ιδέα ή το έργο έχει σημασία για μένα, συγκεκριμένα;
 •  Προκαλώ τον εαυτό μου;

Εκτός από το να κοιτάτε προς τα μέσα, η συλλογή ειλικρινών σχολίων από άτομα που εμπιστεύεστε 
(δημιουργικά ή άλλα) μπορεί επίσης να αποδειχθεί διορατική σε αυτό το στάδιο της δημιουργικής 
διαδικασίας. Η συνεργασία συχνά σας επιτρέπει να βασιστείτε στις υπάρχουσες ιδέες σας με 
ουσιαστικούς τρόπους.

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε ένα έργο
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Τα δημοφιλή προγράμματα για καλλιτέχνες concept περιλαμβάνουν το Photoshop και το Corel 
Painter. Άλλα περιλαμβάνουν τα Manga Studio, Procreate και Art Rage. 
Οι περισσότεροι καλλιτέχνες concept έχουν στραφεί σε ψηφιακά μέσα λόγω της εύκολης 
επεξεργασίας και της ταχύτητας. Πολλές ιδέες γίνονται σε αυστηρές προθεσμίες όπου απαιτείται 
ένα εξαιρετικά γυαλισμένο κομμάτι σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι περισσότεροι καλλιτέχνες concept έχουν στραφεί σε ψηφιακά μέσα λόγω της ευκολίας 
επεξεργασίας και της ταχύτητας. Πολλές ιδέες γίνονται σε αυστηρές προθεσμίες όπου απαιτείται 
ένα εξαιρετικά γυαλισμένο κομμάτι σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μία από τις πιο μοναδικές και κοινές μορφές τέχνης στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες είναι η Con-
cept Art.
Το Concept Art είναι μια μορφή εικονογράφησης όπου ο πρωταρχικός στόχος είναι να μεταφέρει 
μια οπτική αναπαράσταση ενός σχεδίου, ιδέας ή/και διάθεσης για χρήση σε ταινίες, 
βιντεοπαιχνίδια, κινούμενα σχέδια ή κόμικς προτού τεθεί στο τελικό προϊόν. Ο καλλιτέχνης της 
ιδέας δημιουργεί ένα οπτικό σχέδιο για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Τα περισσότερα από αυτά τα 
κομμάτια δημιουργούνται με το Photoshop εκτός από τη χρήση πιο παραδοσιακών μέσων όπως 
λαδομπογιές, μολύβια και άλλα. Τα δύο πιο κοινά θέματα είναι η επιστημονική φαντασία και η 
φαντασία.

4.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ως τέτοια, αναφέρεται στην καλλιτεχνική δημιουργία όπου η έννοια του 
έργου είναι πρωταρχικής σημασίας, όντας μια ουσιαστική τέχνη ιδεών, πληροφοριών και γνώσης 
όπου η καλλιτεχνική της σημασία βρίσκεται στο εννοιολογικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται. Το 
θέμα του μπορεί να εξερευνήσει, να μαρτυρήσει, να αμφισβητήσει, να κριτικάρει ή να καταγγείλει 
την τρέχουσα πραγματικότητα του κοινωνικού, πολιτικού ή οικονομικού περιβάλλοντος ή 
να κάνει μια ενδοσκόπηση στη σκέψη ή τις εμπειρίες του καλλιτέχνη. Γενικά, τα εννοιολογικά 
έργα καταφεύγουν στην ειρωνεία, τη σάτιρα ή τη διαμάχη με τη μορφή εκδήλωσής τους χωρίς 
αυτό να είναι ο μοναδικός τους σκοπός μπροστά στον θεατή, αφού αυτό που αναζητούν είναι η 
αντανάκλαση και η ανάγνωση της καλλιτεχνικής αντίληψης.

Στην εννοιολογική τέχνη, η ιδέα ή το μήνυμα που μεταδίδει ο καλλιτέχνης εκδηλώνεται με 
τη μορφή του έργου χωρίς να βασίζεται στους κανόνες και τα παραδοσιακά μέσα τέχνης του 
παρελθόντος (πριν τον 20ο αιώνα) αφού η απαρχή του είναι μια πλήρως ελεύθερη τέχνη, επικριτική 
και παραβατική. 

Ως εκ τούτου, έχει τις δικές του εκφάνσεις που έχουν προστεθεί με την πάροδο του χρόνου, όπως 
να είναι έτοιμο, την εγκατάσταση, την τέχνη-αντικείμενο, την τέχνη-βίντεο και την παράσταση, 
αν και ήταν ελεύθερο να εκφραστεί σε οποιοδήποτε κλάδο, είτε είναι φωτογραφία, ζωγραφική, 
σχέδιο ή γλυπτική. Ας δούμε αναλυτικά όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • Τέχνη-βίντεο: Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση ακολούθησαν τους δικούς τους δρόμους 
καθ' όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, ξεφεύγοντας από την εικαστική τέχνη, ωστόσο η 
βιντεοτέχνη δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν ιδέες και έννοιες με πλήρη καλλιτεχνική αίσθηση 
ανεξάρτητα από τον βαθμό ποιότητας στην ηχογράφηση (εμπορική παραμέτρους, μορφές, 
σενάρια, πλαίσια, κ.λπ.). Στο περιεχόμενό του, συνήθως σχετίζεται και με άλλα εννοιολογικά 
μέσα, όπως η εγκατάσταση ή η μαρτυρία απόδοσης ή η τεκμηρίωση των αφηγήσεων.

 •  Εγκατάσταση: Είναι όλες οι εκδηλώσεις που παρεμβαίνουν σε έναν χώρο καταφεύγοντας 
σε μη παραδοσιακά μέσα της τέχνης. Μια εγκατάσταση μπορεί να είναι φυσική, ηχητική, 
φωτεινή ή διαδραστική και μπορεί να αποτελείται από αντικείμενα που βρέθηκαν (readyma-
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des) ή τη συναρμολόγηση δομών όπου ο συνδυασμός οπτικών ή οπτικοακουστικών στοιχείων 
διαμορφώνει την εννοιολογική αφήγηση του έργου.

 •  Παράσταση: Είναι μια μορφή εννοιολογικής τέχνης που εκφράζεται ζωντανά μέσα από το 
σώμα χωρίς να καταφεύγει σε παραδοσιακές σκηνικές εκδηλώσεις. Μπορεί να αναπτυχθεί 
μεμονωμένα, ομαδικά ή και διαδραστικά με τη συμμετοχή του κοινού. Μερικά από τα είδη 
του είναι το Happening, το Flashmob, το Body Art, το Sniggling κ.λπ. Αν και παρουσιάζεται 
ζωντανά, προφανώς είναι καταχωρημένο και ως καλλιτεχνικό έργο στην τέχνη βίντεο και τη 
φωτογραφία).

 •  Τέχνη-αντικείμενο: Είναι τα έργα εννοιολογικής τέχνης που ενσωματώνονται με τη 
συναρμολόγηση ή τροποποίηση κάθε είδους αντικειμένων και υλικών χωρίς να καταφεύγουν 
σε παραδοσιακά μέσα, δίνοντας μια μορφή που εκφράζει την εννοιολογική αφήγηση του 
καλλιτέχνη. Συνήθως παρουσιάζονται ως γλυπτά, αγάλματα ή φιγούρες.

 • Readymade: Είναι η τεχνική συλλογής και παρουσίασης κάθε είδους αντικειμένων που 
βρέθηκαν που δεν είναι αρχικά καλλιτεχνικά αλλά στα έργα δίνεται η καλλιτεχνική τους 
αίσθηση, παρουσιάζονται τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και σε έργα τέχνης-αντικειμένου. Μερικά 
είδη είναι το Trash Art (τέχνη σκουπίδια), το Arte Povera (φτωχή τέχνη) και το Land Art (τέχνη 
της γης).

 • Εναλλακτικά Γραφικά και Κολάζ: Είναι η χρήση διαφόρων έντυπων μέσων αναμεμειγμένων με 
άλλα υλικά που δίνουν σώμα στα έργα. Συνήθως χρησιμοποιούνται αποκόμματα εφημερίδων, 
περιοδικών ή φωτογραφιών, εντυπώσεις μορφών ή κειμένων, μερικές φορές συζευγμένες 
με την εφαρμογή μελανιού, ξύλου, μετάλλου, υφάσματος, πλαστικού ή άλλων υλικών που 
συνθέτουν το σχέδιο κολάζ, ζωγραφικής ή ακόμα και βιβλίων καλλιτεχνών. Διάσημα κολάζ 
ήταν αυτά του στυλ Dada και του κινήματος Fluxus, ενώ στην Ποπ Αρτ ξεχωρίζουν οι σειρές 
του Warhol.

 • Εννοιολογική φωτογραφία: Προφανώς υπάρχουν αμέτρητα πεδία στον κόσμο της 
φωτογραφίας, ωστόσο η εννοιολογική φωτογραφία εστιάζει το οπτικό της περιεχόμενο 
στην ανάπτυξη μιας αφήγησης μιας ιδέας ή έννοιας με την πλήρη καλλιτεχνική έννοια, 
ενός εκφραστικού, διανοητικού ή στοχαστικού λόγου που καταγράφει μια πραγματική ή 
αναδημιουργημένη σκηνή, μια εγκατάσταση ή μια παράσταση.

Επομένως, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΗ αναφέρεται στα ίδια μέσα.
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4.5.  Μεθοδολογίες
Η ενότητα αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος του οποίου οι έννοιες και οι μεθοδολογίες θα 
αντιμετωπιστούν για να παρέχουν στον Εκπαιδευτή ένα ιστορικό υπόβαθρο της Εννοιολογικής 
Τέχνης και της εξέλιξής της. Στο τέλος της ενότητας θα δοθούν πρακτικές συμβουλές και προτάσεις 
που θα επιτρέψουν την καλύτερη εφαρμογή των εννοιών και των μεθοδολογιών που συζητούνται 
σε αυτό το μάθημα, ολοκληρώνοντας έτσι το θεωρητικό μέρος και παρέχοντας εξατομικευμένη 
και συγκεκριμένη υποστήριξη για την υλοποίηση της αποκτηθείσας μάθησης.

4.6. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

4.6.1. Ο ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια Δραστηριότητας 

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Αριθμός συμμετεχόντων 

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Συμβούλιο Νέων Δημόσιας Τέχνης του Cambridge (PAYC) 

Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία

Θετική στάση

Ομαδική εργασία

Τέχνη του δρόμου σε ένα δημόσιο πάρκο

1 day

Όλα τα είδη ανθρώπων

Διαφορετικά χρώματα σε σπρέι, κιμωλίες, βαμμένα συνθετικά μαλλιά

10

Η Νεολαία θέλει να δείξει ότι η 
ζωή είναι καλύτερη αν πιστεύουμε 
στη μαγεία (ελπίδα)

Να κατανοήσουμε τα συναισθήματα 
των άλλωνΣυμπόνια

Ευεξία Να φέρουμε ένα χαμόγελο στους 
επισκέπτες του πάρκου

Το να δημιουργούμε μαζί
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Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Σχόλια συμμετεχόντων

Περισσότερες πληροφορίες 
στο 

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα 

Να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι ακόμα και σε δύσκολες 
καταστάσεις υπάρχει πάντα μαγεία αν θέλουμε να την ψάξουμε.

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να φέρει χαρά στη μέρα κάποιου 
χρησιμοποιώντας κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό, μαγικό και 
ασυνήθιστο», έγραψαν οι έφηβοι. «Οι μονόκεροι είναι γνωστοί 
για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και στην εποχή του CO-
VID-19, ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα βοηθήσει τους ανθρώπους 
να σταματήσουν να σκέφτονται το κακό έστω και για ένα 
δευτερόλεπτο.” https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/

Ο "Αγνοούμενος Μονόκερος" ήταν το καλοκαιρινό καλλιτεχνικό έργο του 2020 από το Public Art Youth 
Council από το Cambridge Arts, μέρος του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης νέων του Mayor's.

Τοποθέτησαν φυλλάδια που ανακοίνωναν το "Unicorn Sightings" καλώντας τους επισκέπτες να 
ανακαλύψουν αποτυπώματα οπλών μονόκερου (ζωγραφισμένα με κιμωλία σε μονοπάτια), μαλλιά, 
κέρατα και περιττώματα στο πάρκο Greene-Rose Heritage του Cambridge, το Sennott Park και το Da-
nehy Park. Οι επισκέπτες των πάρκων ανακάλυψαν τις λέξεις «Μπαίνεις στην παρουσία ενός μονόκερου» 
ζωγραφισμένες με κιμωλία σε μονοπάτια.

NA

https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 

4.6.2.  ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Urfun Lab 

Ινδία

Επικοινωνία

Ευεξία

Θετική στάση

Να κάνουμε τους ανθρώπους 
ευτυχισμένους
Για να φέρουμε ένα 
χαμόγελο στους οδοιπόρους

https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/
https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 
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Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια Δραστηριότητας

Αριθμός συμμετεχόντων 

Απαραίτητα υλικά/συσκευές

Σχόλια συμμετεχόντων

Σχόλια συμμετεχόντων

Περισσότερες πληροφορίες 
στο

Δεξιότητες και 
ικανότητες Ομαδική εργασία

NA

Όλοι οι τύποι ανθρώπων

Τέχνη του δρόμου σε δημόσιο δρόμο

1 μέρα

Ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων, τουλάχιστον 5

Έγχρωμο σελοφάν

https://www.designboom.com/design/urfun-lab-storm-water-pi-
pes/

Για να μεταμορφώσετε έναν αντιαισθητικό τσιμεντένιο σωρό στην 
άκρη του δρόμου σε έναν εντυπωσιακά όμορφο, απροσδόκητο 
δημόσιο χώρο.

Το να δημιουργούμε μαζί

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Πολλές περιοχές της Ινδίας υφίστανται έναν απίστευτο μετασχηματισμό καθώς η υπάρχουσα υποδομή 
αναθεωρείται προς όφελος πιο ενημερωμένων συστημάτων. Αν και τα περισσότερα κατασκευαστικά 
έργα παρουσιάζουν μια αφιλόξενη αισθητική, υπάρχει μια σχεδιαστική λύση όπου οι σχεδιαστές έχουν 
μετατρέψει διαλυμένους σωλήνες σε όμορφα έργα τέχνης
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4.5.  Η ΞΥΛΙΝΗ ΣΑΝΙΔΑ ΜΟΥ

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια  Δραστηριότητας

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Αριθμός συμμετεχόντων 

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Κολλέγιο του Haverford (Πενσυλβάνια) 

Η.Π.Α.

Επικοινωνία

Νέοι (18-25)

1 εβδομάδα

Χωρίς όρια

Εννοιολογική Τέχνη

Μεγάλα μπαστούνια από ξύλο πεύκου, στυλό από τσόχα, σχοινί, 
οποιοδήποτε υλικό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μετατρέψουμε 
το ξύλο μας στην ιδέα του έργου μας

Να δημιουργήσουν κοινωνική 
αντιπαράθεση

Να ανακαλύψουν τα συναισθήματά 
τους ενώ προκύπτουν συγκρούσεις

Να διατηρήσουν τη στάση τους 
παρά τα βλέμματα των άλλων

Αυτοεπίγνωση

Δύναμη

Οι μαθητές έλαβαν οδηγίες να κόψουν ένα κομμάτι πεύκου 2×4 στο ύψος τους και να το μεταφέρουν για μια 
ολόκληρη εβδομάδα ξεκινώντας την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου. Για ολόκληρη την εβδομάδα, οι μαθητές έπρεπε 
να κρατούν τον πίνακα μαζί τους ανά πάσα στιγμή, όχι περισσότερο από ένα χέρι μακριά. Με αυτόν τον τρόπο, ο 
πίνακας προοριζόταν να καθρεφτίζει τους μαθητές που τα κουβαλούσαν, ώστε αυτοί και οι άλλοι γύρω τους να 
αισθάνονται ότι ήρθαν αντιμέτωποι με άλλο άτομο.
Οι μαθητές κράτησαν επίσης αρχείο της εμπειρίας και των σκέψεών τους σε ένα ιστολόγιο τάξης. Οι περισσότεροι, 
αν όχι όλοι, από τους μαθητές μοιράστηκαν την εμπειρία πολλών ανθρώπων που τους πλησίαζαν και τους έκαναν 
ερωτήσεις σχετικά με τη δυσκίνητη ξύλινη πλάκα που κουβαλούσαν. Ωστόσο, οι απόψεις και οι σκέψεις για την 
άσκηση διέφεραν ευρέως από άτομο σε άτομο.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

76

Σχόλια 
συμμετεχόντων

Περισσότερες πληροφορίες 
στο

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα 

Ανάλογα με τον μαθητή, κάποιοι μαθητές αποφάσισαν να πάρουν το έργο 
σε δημιουργική κατεύθυνση ενώ άλλοι το διεκδικησαν.

Μερικοί το βρήκαν δύσκολο γιατί τους ανάγκασε να αλλάξουν τον τρόπο 
πλοήγησης τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Απλώς το να λειτουργήσει το διοικητικό συμβούλιο ως καταλύτης για 
συζήτηση, στην οποία οι άλλοι ένιωθαν ότι ήταν μια πρόσκληση ή μια 
πρώτη κίνηση για το άνοιγμα ενός διαλόγου.

«Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι για το να κουβαλάω τη σανίδα γύρω 
μου ήταν να νιώθω ότι έπιανα πολύ χώρο όλη την ώρα και ένιωθα ένοχος 
γι' αυτό. Το πιο θετικό στοιχείο του να έχω τη σανίδα ήταν να μιλάω με 
πολλούς ανθρώπους με τους οποίους γενικά δεν θα αλληλεπιδρούσα». είπε 
η Ariel Censor ‘20, φοιτήτρια στο μάθημα Εννοιολογική Τέχνη

http://haverfordclerk.com/conceptual-art-class-splinters-social-expectations/ 

4.5.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η Εννοιολογική Τέχνη είναι ένα μαγικό εργαλείο για Εκπαιδευτικούς. Παρέχει την απαραίτητη 
Ενέργεια στη Νεολαία για να εκφράσει όλα τους τα συναισθήματά της καθώς όλα μπορούν να 
γίνουν χωρίς την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι «ωραίο» στο μάτι, καθώς δεν πρόκειται για 
ομορφιά. 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κατανοήσει ότι σκοπός της εννοιολογικής τέχνης είναι να έρθει σε ρήξη 
με τη γνωστή μέχρι τότε τέχνη και να προσφέρει μια νέα άποψη για την καλλιτεχνική εμπειρία. 
Ο παιδαγωγός δίνει απόλυτη ελευθερία στους νέους, φαντασία χωρίς όρια. Αυτό σημαίνει ότι ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να αναζητήσει προηγούμενες πληροφορίες για να μπορεί 
να καθοδηγήσει τους νέους ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την ιδέα.
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5.1.  Εισαγωγή
Οι Παραστατικές τέχνες είναι μια μορφή τέχνης βασισμένη στο χρόνο που συνήθως διαθέτει ζωντανή 
παρουσίαση σε κοινό ή θεατές (όπως σε έναν δρόμο) και βασίζεται σε τέχνες όπως η υποκριτική, η 
ποίηση, η μουσική, ο χορός και η ζωγραφική. Είναι γενικά ένα γεγονός και όχι ένα τεχνούργημα, από 
τη φύση του εφήμερο, αν και συχνά καταγράφεται σε βίντεο και με ακίνητη φωτογραφία.

Η Performance Art προέκυψε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως γενικός όρος για ένα πλήθος 
δραστηριοτήτων—συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων, της τέχνης του σώματος, των 
δράσεων, των εκδηλώσεων και του αντάρτικου θεάτρου. Μπορεί να αγκαλιάσει μια μεγάλη 
ποικιλία στυλ.

5.2. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 •  Κατανοήστε τα βασικά των Παραστατικών Τεχνών 
 • Αποκτήστε γνώσεις για τις παραστατικές τέχνες
 • Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στις παραστατικές τέχνες (θέατρο και χορός)
 • Εξερευνήστε την έννοια των τεχνών του θεάματος ως τρόπου κοινωνικής ένταξης
 • Μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές που ξεπερνούν τον κοινωνικό αποκλεισμό (να είστε πιο 

περιεκτικοί)
 • Εξοικειωθείτε με διαφορετικές μεθοδολογίες υποκριτικής και χορού
 • Να μπορεί να εφαρμόζει συμβουλές για την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών παραστατικών 

τεχνών
 • Διαφοροποίηση μεταξύ περιεκτικών και αποκλειστικών προσεγγίσεων στις παραστατικές τέχνες.

5.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
 •  Γνώση παραστατικών τεχνών
 •  Πρακτικές δεξιότητες παραστατικών τεχνών
 • Κοινωνική ευαισθητοποίηση
 • Ανοιχτότητα στην αλλαγή
 • Δημιουργικότητα
 • Ενσυναίσθηση
 • Ομαδική εργασία
 • Ενδυνάμωση
 • Αναζήτηση κοινωνικής ισότητας

5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 Έννοια και ιστορία των παραστατικών τεχνών
Η Παραστατική Τέχνη έχει τις ρίζες της στις αρχές του 20ου αιώνα και ταυτίζεται στενά με την 
πρόοδο της avant-garde, ξεκινώντας από τον φουτουρισμό. Η προσπάθεια των φουτουριστών 
να φέρουν επανάσταση στον πολιτισμό περιελάμβανε παραστατικές βραδιές ποίησης, μουσική 
που παιζόταν σε νεοεφευρεθέντα όργανα και μια μορφή δραστικής απόσταξης δραματικής 

Ενότητα 5
Παραστατικές Τέχνες 

(θέατρο, χορός, μουσική)
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παρουσίασης. Τέτοια στοιχεία των φουτουριστικών γεγονότων όπως ο ταυτόχρονος και ο 
θόρυβος-μουσική βελτιώθηκαν στη συνέχεια από καλλιτέχνες του κινήματος Dada, το οποίο έκανε 
μεγάλη χρήση της ζωντανής τέχνης. Τόσο οι φουτουριστές όσο και οι ντανταϊστές εργάστηκαν 
για να μπερδέψουν το εμπόδιο μεταξύ ηθοποιού και ερμηνευτή, και αμφότεροι αξιοποίησαν 
τη διαφημιστική αξία του σοκ και της αγανάκτησης. Ένας πρώτος θεωρητικός και ασκούμενος 
στο avant-garde θέατρο ήταν ο Γερμανός καλλιτέχνης Oskar Schlemmer, ο οποίος είναι ίσως 
περισσότερο γνωστός για το Das triadische Ballet, το οποίο απαιτούσε περίπλοκες κινήσεις και 
περίτεχνα κοστούμια.
Μεταγενέστερες σημαντικές εξελίξεις στην περφόρμανς εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1952, στο Black Mountain College (1933–57) στη Βόρεια 
Καρολίνα, ο πειραματικός συνθέτης John Cage οργάνωσε μια εκδήλωση που περιλάμβανε 
παραστάσεις από τον χορογράφο και χορευτή Merce Cunningham, τον ποιητή Charles Olson 
και τον καλλιτέχνη Robert Rauschenberg, μεταξύ άλλων. Με την άρνηση των παραδοσιακών 
πειθαρχικών ορίων, αυτό το σημαντικό γεγονός έθεσε ένα πρότυπο για τις δραστηριότητες 
Happenings και Fluxus και έδωσε ώθηση για μεγάλο μέρος της ζωντανής τέχνης της επόμενης 
δεκαετίας. Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η παράσταση χαρακτηριζόταν από τον 
αυτοσχεδιασμό, τον αυθορμητισμό, την αλληλεπίδραση με το κοινό και την πολιτική ταραχή. 
Έγινε επίσης η αγαπημένη στρατηγική των φεμινίστριων καλλιτεχνών -όπως τα Guerrilla Girls 
με μάσκα γορίλα, των οποίων η αποστολή ήταν να αποκαλύψει τον σεξισμό, τον ρατσισμό και 
τη διαφθορά κυρίως στον κόσμο της τέχνης- καθώς και καλλιτεχνών αλλού στον κόσμο, όπως ο 
Κινέζος καλλιτέχνης Zhang Huan. Δημοφιλείς εκδηλώσεις του είδους μπορεί κανείς να δει στο 
Blue Man Group και σε εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ Burning Man, που πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο στην έρημο Black Rock της Νεβάδα.

Παραδείγματα παραστατικών τεχνών
Οι παραστατικές τέχνες περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους παραστάσεων, οι οποίες είναι οι εξής:
Θέατρο
Είναι το είδος της παράστασης που ασχολείται με την παράσταση μιας ιστορίας, με τη χρήση 
χειρονομιών, εκφράσεων προσώπου, μουσικής και ομιλίας. Οι ερμηνευτές είναι γνωστοί ως 
ηθοποιοί. Ο συγκεκριμένος χώρος της παράστασης ονομάζεται και από τη λέξη «θέατρο» όπως 
προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά (θέατρον, «τόπος θέασης»).
Το θέατρο έχει έναν παράγοντα επιρροής στον κόσμο των τεχνών. Η θεατρική παράσταση 
είναι ένας όμορφος συνδυασμός διαφορετικών ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα που 
ενώνονται. Να βλακουν στην άκρη τις διαφορές τους και να απολαύσουν την πράξη.
Χορός
Γενικά αναφέρεται στην ανθρώπινη κίνηση, ταιριάζει με έναν ρυθμό μουσικής και χρησιμοποιείται 
ως μια μορφή ψυχαγωγίας του κοινού σε ένα περιβάλλον παράστασης. Η χορογραφία είναι η 
τέχνη του να κάνεις χορούς και το άτομο που ασκεί αυτή την τέχνη είναι ο χορογράφος. Ο χορός 
είναι ένα ισχυρό είδος τέχνης, αλλά οι επιδέξιοι ερμηνευτές διοχετεύουν την τέχνη του χορού σε 
κάτι που γίνεται εκφραστικό και που μπορεί να ευχαριστήσει το κοινό που δεν αισθάνεται καμία 
επιθυμία να χορέψει.
Η μουσική συνοδεία, οι κινήσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι χορευτές απεικονίζουν τα 
συναισθήματά τους είναι ένα μεγάλο μέρος της παράστασης. Οι κινήσεις του σώματος δεν 
είναι το μόνο σημαντικό θέμα σε αυτό το είδος τέχνης. Ο χορός δεν είναι μόνο η εκμάθηση 
των βημάτων, αλλά είναι επίσης ένας τρόπος κίνησης που χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο 
μετάδοσης συναισθημάτων.
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Μουσική
Η μουσική είναι επίσης μια σημαντική μορφή τέχνης. Τα άτομα δείχνουν τα συναισθήματά 
τους μέσω της σύνθεσης, του τραγουδιού και της συνεργασίας των μουσικών οργάνων. 
Μπορούμε επίσης να ονομάσουμε τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα. Όλοι ακούν και 
απολαμβάνουν μουσική. Συνδέεται επίσης στενά με τον χορό. Η μουσική δίνει το ρυθμό και 
κάνει τον χορό δυνατό και καλύτερο.
Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν ένα συνηθισμένο όφελος, αλλά αυτή η μορφή τέχνης μπορεί 
να ενισχύσει τη δημιουργικότητα ενός ατόμου. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τις κοινωνικές 
δεξιότητες, τη γλώσσα και τις δεξιότητες ανάγνωσης. Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης μπορούν 
επίσης να μάθουν μέσω αυτού.
Όπερα
Αυτή η μορφή τέχνης είναι ένα πολύ γνωστό μέρος της δυτικής κλασικής μουσικής παράδοσης. 
Η όπερα ξεκίνησε στην Ιταλία γύρω στον 16ο αιώνα και σύντομα έγινε διάσημη στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Αυτό το είδος τέχνης δείχνει μια ποικιλία στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
σκηνικών, της υποκριτικής και των κοστουμιών. Η παράσταση μιας Όπερας γίνεται συνήθως 
σε ένα κτίριο όπερας. Συνοδεύεται επίσης είτε από μουσικό σύνολο είτε από ορχήστρα.

Η διαδικασία της δημιουργικότητας
Στις παραστατικές τέχνες χρειάζονται δημιουργικές λύσεις για τη δημιουργία χαρακτήρων 
και τη συμπλήρωση του χώρου γύρω τους. Δεν είναι λιγότερο σημαντική η ιδέα του πώς το 
έργο θα φτάσει στο κοινό, ποιο μήνυμα θα μεταδοθεί σε αυτό, ποιο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί. 
Αυτή η ενότητα εξετάζει διάφορες μεθοδολογίες παραστατικών τεχνών που σας επιτρέπουν 
να μετατρέψετε τη δημιουργική διαδικασία σε δημιουργικό αποτέλεσμα.

Ενδυνάμωση/Αυτογνωσία
Οι παραστατικές τέχνες δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους γύρω 
σας και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση. Η συμμετοχή στη δημιουργική 
διαδικασία διασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης και την αυτογνωσία.

Οι παραστατικές τέχνες και η ποικιλία των μεθοδολογιών επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των 
ατόμων, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, τις φυσικές τους δυνατότητες, την κοινωνική τους 
θέση κ.λπ.

5.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Οι κύριοι τύποι παραστατικών τεχνών περιλαμβάνουν τη μουσική, τον χορό, το δράμα, 
την όπερα και τις προφορικές λέξεις. Είναι διαφορετικό από τις εικαστικές τέχνες, όταν 
οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν μπογιά, καμβά ή διαφορετικά υλικά για να δημιουργήσουν 
αντικείμενα τέχνης. Ενώ οι παραστατικές τέχνες περιλαμβάνουν μια ποικιλία πραγμάτων 
που εκτελούνται μπροστά σε ζωντανό κοινό. Οι παραστατικές τέχνες εκτελούνται επίσης 
επαγγελματικά, γι' αυτό η σωστή γνώση και πρακτική είναι θεμελιώδης.

Οι καλλιτέχνες που παίζουν μπροστά σε κοινό είναι οι ερμηνευτές. Αυτοί οι καλλιτέχνες είναι 
ηθοποιοί, χορευτές, κωμικοί, καλλιτέχνες τσίρκου, μάγοι, τραγουδιστές και μουσικοί. Για 
να μπορέσουν να επιτύχουν την παράσταση που επιθυμούν, η βοήθεια από υποστηριζόμενους 
εργαζόμενους σε συναφείς τομείς, όπως η σύνθεση τραγουδιών, η χορογραφία και η σκηνογραφία, 
επίσης παίζουν ρόλο. 

Οι παραστατικές τέχνες επηρεάζουν τον κόσμο μας με διάφορους τρόπους. Είναι ζωτικής 
σημασίας και απαραίτητο στον πολιτισμό και την κοινωνία μας. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται 
τις τέχνες του θεάματος, οι συνηθισμένες εικόνες της σκηνής, της μουσικής, των σκηνικών, 
των ερμηνευτών και της χορογραφίας εμφανίζονται στο όραμά μας. Αυτή η κουλτούρα 
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αναπτύχθηκε και έγραψε ιστορία δημιουργικά. Οι πτυχές των παραστατικών τεχνών, ειδικά 
ο τρόπος αυτοσχεδιασμού και δημιουργίας, βοηθούν τους ανθρώπους να σκεφτούν έξω από 
το κουτί. 
5.6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
5.6.1. Μεθοδολογία υποκριτικής
Ο Konstantin Stanislavsky είναι ο πατέρας της σύγχρονης υποκριτικής. Η επιθυμία του να 
«ζήσει» έναν ρόλο αντί να «ερμηνεύσει» έναν ρόλο έχει επηρεάσει κάθε υποκριτική τεχνική 
που γνωρίζουμε σήμερα. Ο Konstantin Stanislavsky ήταν Ρώσος ηθοποιός, παραγωγός, 
σκηνοθέτης και ιδρυτής του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας. Το όνομα Στανισλάφσκι ήταν ένα 
καλλιτεχνικό όνομα που έδωσε στον εαυτό του το 1885, όταν ήταν 23 ετών και εισήλθε στην 
ακμή του ως ηθοποιός στη ρωσική σκηνή. Έγραψε λεπτομερείς σημειώσεις καθώς ανέπτυξε 
το υποκριτικό του σύστημα.
Οι τεχνικές υποκριτικής Stanislavski είναι οι πιο δημοφιλείς τεχνικές υποκριτικής. Στην 
πραγματικότητα, σχεδόν όλοι οι τύποι υποκριτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν οι 
ηθοποιοί στη σημερινή εποχή έχουν προέλθει από τις τεχνικές του Stanislavski. Είναι πιο 
ευρέως γνωστό ως «η μέθοδος».
Ο Στανισλάφσκι εργάστηκε πάνω στις υποκριτικές του τεχνικές από το 1888 μέχρι που πέθανε 
το 1938. Αλλά τις ανέπτυξε στη Ρωσία και έγραψε στα ρωσικά. Πολλοί από τους πρώτους 
οπαδούς του έμαθαν το Σύστημα του Στανισλάφσκι από άλλους ηθοποιούς που σπούδασαν 
στο Θέατρο Τέχνης του στη Μόσχα. Επειδή ο Στανισλάφσκι πειραματιζόταν συνεχώς με 
νέες ιδέες -και επειδή πολλοί από τους μαθητές του έλαβαν τις ιδέες του και ανέπτυξαν τις 
δικές τους ερμηνείες των διδασκαλιών του- μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστούν 
επακριβώς ποιες τεχνικές αποτελούν μέρος του Συστήματος. 
Το Σύστημα του Στανισλάφσκι είναι μια σειρά τεχνικών που βοηθούν τους ηθοποιούς να 
αναπτύξουν φυσικές παραστάσεις. Τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν μια περίοδος ραγδαίων 
αλλαγών για το θέατρο. Θεατρικοί συγγραφείς όπως ο Anton Chekov και ο Maxim Gorky 
έγραφαν ιστορίες για καθημερινούς ανθρώπους, όχι για θεούς και βασιλιάδες. Αυτές οι νέες 
ιστορίες απαιτούσαν ένα νέο είδος υποκριτικής, κάτι που έδειχνε την εσωτερική ζωή ενός 
χαρακτήρα και όχι το μεγαλείο του.

Το έργο του Στανισλάφσκι άλλαξε τον τρόπο που οι ηθοποιοί σκέφτονταν για την ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Ο Στανισλάφσκι ήταν οξυδερκής παρατηρητής των ανθρώπων έξω από το 
θέατρο και συχνά συγκρίνεται με τον Φρόιντ, αφού και οι δύο άνοιξαν τη φαντασία του 
κοινού για την ανθρώπινη ζωή και προκάλεσαν διαμάχες και συζητήσεις.

Ο Στανισλάφσκι ανέπτυξε πολλές τεχνικές για ηθοποιούς κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης 
καριέρας του. Αν και οι ιδέες του για την υποκριτική συνέχισαν να εξελίσσονται σε όλη του 
τη ζωή, προέκυψαν ορισμένες βασικές αρχές: 
Το μαγικό «Αν»: TΑυτή είναι ίσως η πιο γνωστή ιδέα του Στανισλάφσκι. Δεν πίστευε ότι ήταν 
ωφέλιμο (ή ακόμα και δυνατό) για έναν ηθοποιό να πιστεύει αληθινά ότι τα σκηνοθετημένα 
γεγονότα ήταν πραγματικότητα. Αντίθετα, δίδαξε τους ηθοποιούς να μπαίνουν στη θέση 
των χαρακτήρων και να σκέφτονται τι θα έκαναν αν βρίσκονταν στη θέση του χαρακτήρα. Το 
μαγικό ΑΝ κάνει τα κίνητρα του χαρακτήρα ίδια με αυτά του ηθοποιού. 
Δεδομένες Συνθήκες: Αυτές είναι όλες οι ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα, οποιαδήποτε 
στοιχεία μπορείτε να αντλήσετε από το σενάριο. Οι δεδομένες συνθήκες περιλαμβάνουν 
τα πάντα, από το υπόβαθρο του χαρακτήρα μέχρι τον χρόνο και τον τόπο της ιστορίας 
και τη δομή του σκηνοθετημένου κόσμου. Οι δεδομένες συνθήκες είναι απαραίτητες γιατί 
καθορίζουν ποιες ενέργειες είναι δυνατόν να εκτελέσει ένας χαρακτήρας. 
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Υπερ-στόχος: Ο υπερ-στόχος είναι το πρωταρχικό κίνητρο του χαρακτήρα στο έργο. Αυτή 
είναι η ραχοκοκαλιά του χαρακτήρα, το πράγμα που θέλουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο 
στον κόσμο. Όλοι οι στόχοι και οι ενέργειες του ηθοποιού στη σκηνή πρέπει να συνδέονται 
με αυτόν τον υπερ-στόχο. 
Στόχος: Ουσιαστικά, ο στόχος είναι η απάντηση στην ερώτηση, "Τι θέλει ο χαρακτήρας;" Η 
καλύτερη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση περιλαμβάνει μια ενέργεια που μπορεί να παίξει. 
Όπως γράφει ο Στανισλάφσκι, «κάθε στόχος πρέπει να φέρει από μόνος του το μικρόβιο μιας 
δράσης ».
Φυσική Δράση: Ο Στανισλάφσκι δίδαξε ότι οι ηθοποιοί πρέπει να χτίζουν τη συμπεριφορά 
ενός χαρακτήρα μέσω συγκεκριμένων, εκτελέσιμων ενεργειών. Οι καλύτερες δράσεις 
επιτυγχάνονται στη σκηνή, μέσα στον κόσμο του έργου.
Κοινωνία: Η πιστευτή δράση στο έργο πρέπει να απευθύνεται στους άλλους ηθοποιούς στη 
σκηνή, όχι στο κοινό. Όταν οι ηθοποιοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των πράξεών τους, 
η παράσταση αποτυπώνει περισσότερη ανθρώπινη αλήθεια από το να παίζει πράξεις στο 
κοινό. 
Συναισθηματική Μνήμη: Ο Στανισλάφσκι ενθάρρυνε τους ηθοποιούς να αναπτύξουν την 
ικανότητά τους να παρατηρούν συναισθηματικές αντιδράσεις στην καθημερινή τους ζωή. 
Οι συναισθηματικές αναμνήσεις που αναπτύχθηκαν εκτός σκηνής παρέχουν στον ηθοποιό 
έντονα συναισθήματα για να αντλήσει από όταν ο χαρακτήρας του βιώνει ένα παρόμοιο 
συναίσθημα στη σκηνή. 
Κρυφό Νόημα: Το Κρυφό Νόημα είναι το νόημα πίσω από τις λέξεις στη σελίδα. Για να 
καθορίσουν το υποκείμενο, οι ηθοποιοί πρέπει να έχουν πλούσια φαντασία για να 
προσδιορίσουν γιατί ο χαρακτήρας τους λέει ή κάνει κάτι στο έργο. Το κρυφό νόημα καθοδηγεί 
την απόδοση ενός έργου. «Οι θεατές έρχονται στο θέατρο για να ακούσουν το κρυφό νόημα, 
εξηγεί ο Stanislavsky. «Μπορούν να διαβάσουν το κείμενο στο σπίτι».
Ο Στανισλάφσκι και οι μαθητές του διαπίστωσαν ότι, εστιάζοντας σε αυτές τις ιδέες ενώ 
έπαιζαν ένα έργο, θα απεικόνιζαν τους χαρακτήρες τους πιο ρεαλιστικά. Αντί να συγκινούν 
το κοινό, οι χαρακτήρες τους ασχολούνταν περισσότερο με την επικοινωνία μεταξύ τους επί 
σκηνής. Οι ηθοποιοί ήταν τόσο συγκεντρωμένοι στην εσωτερική ζωή του χαρακτήρα που δεν 
είχαν χρόνο να είναι υπερβολικά «θεατρικοί”

5.6.2. Μεθοδολογία χορού
Ο Δημιουργικός Χορός είναι μια φόρμα χορού που συνδυάζει τη μαεστρία της κίνησης με 
την τέχνη της έκφρασης. Αυτός ο συνδυασμός μαεστρίας και καλλιτεχνίας –όχι διαχωρισμός 
των 2- είναι που κάνει τον δημιουργικό χορό τόσο δυνατό. Συχνά οι άνθρωποι βλέπουν τον 
δημιουργικό χορό ως μια δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν μόνο παιδιά πολύ μικρά 
για να σπουδάσουν τον λεγόμενο «πραγματικό χορό». Ωστόσο, όταν ο χορός συνδυάζει την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αυτοέκφραση, οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας μπορεί να 
επωφεληθεί από αυτόν. (-Anne Green Gilbert, Ιδρύτρια του Creative Dance Center (Σιάτλ))))

Η δημιουργική κίνηση ορίζεται ως ένας τρόπος έκφρασης των ανθρώπων μέσω του χορού 

και της μουσικής προκειμένου να διεγείρουν τη φαντασία. Ενώ τα μαθήματα δημιουργικής 
κίνησης συνδέονται συχνά με θεατρικές παραγωγές ως ένας τρόπος να διευρυνθεί το μυαλό 
των παιδιών, σήμερα πολλοί ενήλικες, ειδικά οι ηλικιωμένοι, βρίσκουν χαρά σε αυτή την 
ιδέα. Οι δεξιότητες χορού συνδυάζουν τις σωματικές δεξιότητες με τις νοητικές δεξιότητες 
και προσφέρουν επίσης κοινωνική αλληλεπίδραση, και η δημιουργική κίνηση βασίζεται σε 
αυτό και προσθέτει την προσωπική έκφραση στο πάσο.
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Όταν πρόκειται για την ανάπτυξη δημιουργικών κινήσεων και δεξιοτήτων χορού, ο σύγχρονος 
χορός, γνωστός και ως μοντέρνος χορός, είναι λίγο πολύ ένα από τα χρυσά πρότυπα. Αυτός ο 
χορός τονίζει τη χαλάρωση και την ελευθερία ως χαρακτηριστικά του. Ας δούμε μερικές από 
τις διαφορετικές τεχνικές που εμπλέκονται στον σύγχρονο χορό.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι ίσως η Τεχνική απελευθέρωσης, η οποία περιλαμβάνει τον 
χορευτή να απελευθερώνει κυριολεκτικά την ανεπιθύμητη ένταση ενώ κινείται δημιουργικά 
και χορεύει. Μια άλλη μέθοδος στον σύγχρονο χορό είναι γνωστή ως Body Mind Centering 
(BMC), η οποία ενσωματώνει τη γιόγκα στις κινήσεις και τις ρουτίνες χορού. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιεί μπάλες άσκησης και τεχνικές βαθιάς αναπνοής. Πιο ευθυγραμμισμένο με 
την παράσταση. Ο Αυτοσχεδιασμός Επαφής είναι μια τεχνική με την οποία δύο χορευτές 
κάνουν διάλογο ή συνομιλία μεταξύ τους μέσω της κίνησης, αγνοώντας την εξωτερική 
εμφάνιση του χορού.

Υπάρχει επίσης η Μέθοδος Feldenkrais, η οποία είναι ένα σύστημα που αυξάνει την επίγνωση 
μέσω της κίνησης. Περιλαμβάνει τη σκέψη, το συναίσθημα, την αίσθηση και την κίνηση και 
την αυτοεικόνα του χορευτή. Ενώ δεν υπάρχουν λανθασμένες κινήσεις θα λέγαμε, υπάρχουν 
κινήσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες.

Υπάρχουν πολλά είδη χορού (μπαλέτο, τζαζ, μοντέρνο, τάπ, χιπ-χοπ, κ.λπ.). Ο δημιουργικός 

χορός είναι σύγχρονος. Δεν σχετίζεται με μια συγκεκριμένη τεχνική αλλά μια σύνθεση όλων 
των στυλ Χορού. Δίνει σε όλους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους χορευτική 
προσωπικότητα και να δημιουργήσουν χορογραφίες εξερευνώντας τα στοιχεία του 
Χορού: Χώρος, Χρόνος, Δύναμη και Σώμα. Αυτά τα 4 στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν σε 
πολλές έννοιες όπως Κατεύθυνση, Επίπεδο, Τόπος, Ταχύτητα, Ρυθμός, Ενέργεια, Βάρος, 
Σχήματα, Σχέσεις κ.λπ. Ένας δάσκαλος Δημιουργικού Χορού δεν διδάσκει τεχνικές που 
σχετίζονται με τα διαφορετικά στυλ χορού αλλά περισσότερο αυτές τις βασικές έννοιες που 
είναι κοινά σε όλα αυτά.

Ο Δημιουργικός Χορός είναι τότε μια εννοιολογική προσέγγιση που αναπτύσσει τόσο 
τεχνικές όσο και δημιουργικές δεξιότητες ταυτόχρονα μέσω της εξερεύνησης της κίνησης.

Η εστίαση κάθε μαθήματος βασίζεται σε έννοιες που πρέπει να διερευνηθούν.
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5.6.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
5.6.1. FHOFIJ – Καταπολέμηση της ομοφοβίας για μια εργασία χωρίς αποκλεισμούς

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας 

Απαραίτητα υλικά/συσκευές

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Αριθμός συμμετεχόντων 

Δεξιότητες και 
ικανότητες

Giolli cooperative

Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα

Αυροαποδοχή

18-29 YP, YW, εκπαιδευτικούς, εργοδότες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

1/11/2016 έω 31/10/2018

-

Θέατρο

ποικίλα

Ενεργή ακρόαση

Ευαισθητοποίηση απέναντι στους 
άλλους

ισότητα/ισότητα των φύλων

Πείληψη

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το έργο στόχευε στην καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας εις βάρος των LGBTI ατόμων.
Διερεύνησε 5 διαφορετικές μεθόδους κατάλληλες για αυτόν τον στόχο, μεταξύ άλλων το Θέατρο των 
Καταπιεσμένων, η διεκδίκηση, η Loesje
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Σχόλια Συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα 

Οι βελτιωμένες δεξιότητες στις 5 μεθόδους και η αμοιβαία μόλυνση και 
διεθνοποίησή τους είναι ο κύριος αντίκτυπος στους συμμετέχοντες και 
τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.
Η διάχυση της ευαισθησίας στην ένταξη του HHRR και των LGBTI θα 
επηρεάσει τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες.
Σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, στόχος ήταν να ενισχυθεί το 
δίκτυο και η συνεργασία και να επηρεαστεί η πολιτική που σχετίζεται με 
την κοινότητα LGBTI.

Βασίζεται σε 5 συγκεκριμένες μεθόδους:
1. Θέατρο των Καταπιεσμένων του Boal
2. Κοινωνικά μεταβαλλόμενα πολυμέσα
3. Η μέθοδος δημιουργικής γραφής "Loesje developed"
4. Εκπαίδευση διεκδικητικότητας
5. Εκπαίδευση κατά των φημών.

-

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Itemid=108

https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI

https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcbVXKU-
0cHuAB4q

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Itemid=108
https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Itemid=108
https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI 
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcbVXKU0cHuAB4q
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcbVXKU0cHuAB4q
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5.6.2. ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια δραστηριότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

PST - Priestor Sucasneho Tanca

Slovakia

Αυτοαποδοχή

Εργαζόμενοι στον τεμόα της Νεολαίας (18-29)

Επικοινωνία Αυτοσχεδιασμός (χορός/θέατρο)

18/01/2019 - 26/01/2019

26

μουσική/μουσικά όργανα/χώρος για κίνηση

Ενεργή ακρόαση

ευαισθητοποίηση απέναντι στους 
άλλουςΠείληψη

Ο Αυτοσχεδιασμός Επαφής (CI) είναι μια φόρμα χορού που βασίζεται στην αυθόρμητη επικοινωνία 
μεταξύ κινούμενων σωμάτων που βρίσκονται σε φυσική επαφή. Η εστίαση είναι στο να δίνουμε και 
να λαμβάνουμε, να ανταλλάσσουμε το βάρος του σώματος μεταξύ των χορευτών. Ο διάλογος είναι 
ένας ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, μαθαίνοντας πώς να ακούτε, πώς να επικοινωνείτε μη λεκτικά, 
ανακαλύπτοντας τον εαυτό σας στη διαδρομή
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Σχόλια 
Συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα 

Οι εργαζόμενοι για νέους έμαθαν τι είναι ο Αυτοσχεδιασμός Επαφής 
εξασκώντας τον, πώς να ευαισθητοποιήσουν την προσωπική τους 
ανάπτυξη μέσω της σύνδεσης με το σώμα τους σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 
ένα σύνολο ασκήσεων Επαφής Αυτοσχεδιασμού που μπορούν να 
εφαρμοστούν στους οργανισμούς τους, και ανέπτυξε νέους τρόπους με 
τους οποίους το Contact Improvisation μπορεί να εφαρμοστεί στο Youth 
Work, συνδέοντάς το με έννοιες όπως η ένταξη, η διαχείριση συγκρούσεων, 
η βιωσιμότητα, η ηγεσία, η βαθιά επικοινωνία και η δημιουργικότητα.

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Tou-
ch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGR-
t54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ

https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl0zA-Jy4fPSqcV

https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/

https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/

https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slovakia/

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl0zA-Jy4fPSqcV
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/
https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/ 
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slovakia/ 
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5.6.3. VERFLÜCHTIGUNG (=ΕΞΑΕΡΩΣΗ)

Όνομα του οργανισμού

Χώρα

Ομάδα-στόχος 

Τύπος Δραστηριότητας

Διάρκεια Δραστηριότητας 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας βέλτιστης πρακτικής

Απαραίτητα υλικά/
συσκευές

Δεξιότητες και 
ικανότητες

SOMMERBLUT Kulturfestival, ZAK – Zirkus and Artistikzentrum

Γερμανία

Επικοινωνία

νέοι Γερμανοί και διεθνείς χορευτές, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, νέο 
τσίρκο, προφορικός λόγος  και καλλιτέχνες μέσων ενημέρωσης

μουσική, χορός, δράμα, ακροβατικά, τέχνη του βίντεο και προφορικός λόγος

05/2013 έως 12/2014

20

ποικίλα

Ανθρώπινη ποικιλομορφία

Ευαισθητοποίηση απέναντι στους 
άλλους

Κοινές κοινωνικές αξίες

Περίληψη

Σεβασμός

Το χοροθεατρικό έργο Verflüchtigung εξερευνά το ξένο, το άλλο, το κοινό, το αποκλεισμό και τη λαχτάρα 
για κανονικότητα. Αυτά τα τεύχη χρησίμευσαν ως μεγεθυντικός φακός για 20 καλλιτέχνες με και χωρίς 
αναπηρία από όλη την Ευρώπη για να εξετάσουν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που επιφέρει η ένταξη 
και η κοινωνικοποίηση.
Το έργο εξέτασε τις δυνατότητες, τις δυσκολίες και το φαύλο κύκλο των διαδικασιών ένταξης 
και κοινωνικοποίησης. Έριξε μια κριτική ματιά στους κινδύνους και τις παγίδες του κοινωνικού 
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Σχόλια Συμμετεχόντων

Περισσότερες 
πληροφορίες στο

Αποτελέσματα/
συμπεράσματα 

Με την ποικιλία των μορφών έκφρασης, όπως μουσική, χορός, δράμα, 
ακροβατικά, βίντεο τέχνη και προφορικό λόγο, το σύνολο δείχνει πώς 
μπορεί να δημιουργηθεί μια ενότητα παρά τις αυξανόμενες διαφορές. Ο 
κωφός Τσέχος ακροβάτης, η ηθοποιός σε αναπηρικό καροτσάκι, ο Ισπανός 
καλλιτέχνης βίντεο και ο Αργεντινός παίκτης βιμπραφώνου ξεπέρασαν όλα 
τα εμπόδια και δημιούργησαν ένα fusion έργο: Τελικά, η προσβασιμότητα 
είναι το πρώτο βήμα προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς – και πρέπει 
να ξεκινήσει από την μυαλό του κάθε ανθρώπου.

μετασχηματισμού που επιβάλλει η πολιτική. Εξέτασε την αφωνία που προκλήθηκε από τη συζήτηση 
για την ένταξη, τα γενικά ταμπού, την αντίληψή μας για την ανθρωπότητα και την αναζήτησή μας για 
ταυτότητα.

https://vimeo.com/488949821

https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung/

https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung-can-there-be-identity-wi-
thout-otherness/

https://vimeo.com/488949821
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5.7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΖΕΣΤΑΜΑ: Ξεκινήστε με προθέρμανση. Το να ξεκινάς ένα δημιουργικό μάθημα χορού είναι σαν να 
ανοίγεις την πόρτα στην αυτοέκφραση. Έχει να κάνει με τους συμμετέχοντες να νιώθουν άνετα και 
έτοιμοι να εξερευνήσουν με αυτοπεποίθηση. Η προθέρμανση γίνεται σε μια ήσυχη ατμόσφαιρα 
που περνά από την ακινησία στην κίνηση κάθε μέρους του σώματος ή από ένα γρήγορο ξύπνημα 
ολόκληρου του σώματος σε μια σταδιακή δυναμική κίνηση. Αυτή η προθέρμανση έχει να κάνει με την 
ενέργεια, τις μυϊκές ικανότητες και τις αδρές κινητικές δεξιότητες.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ και ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος Χορού εξερευνήστε τις έννοιες που σχετίζονται με τα στοιχεία του Χορού (Χώρος, Χρόνος, 
Δύναμη και Σώμα) μέσω του αυτοσχεδιασμού αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο. Όλα τα «παιχνίδια χορού» 
είναι ένα έργο με επίκεντρο τον μαθητή, όπου οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να εξερευνήσουν 
κάθε έννοια μέσα από τη δική τους κίνηση, δουλεύοντας μεμονωμένα ή με άλλους. Ανάμεσα σε κάθε 
εξερεύνηση μιλάμε για το τι ανακαλύψαμε, τι ιδέες είχαμε, ποιες ιδέες θα θέλαμε να διατηρήσουμε και 
τι θα ήταν υπέροχο να δουλέψουμε μαζί. Μετά από κάθε προβληματισμό δουλέψτε πιο βαθιά σε αυτό 
που αποφάσισαν οι συμμετέχοντες.Ω.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΧΟΡΕΟΓΡΑΦΙΑ: Στο τέλος οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα μικρό 
κομμάτι κίνησης με όσα έμαθαν. Είναι και πάλι ένας χορός που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, αλλά 
εκείνη την εποχή οι συμμετέχοντες έχουν ανακαλύψει περισσότερα για τις έννοιες του χορού και είναι 
σε θέση να χορεύουν διαφορετικά με περισσότερες επιλογές κίνησης για να διαλέξουν. Μπορούν να 
εμφανιστούν μπροστά σε κοινό.

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ-ΧΑΛΑΡΩΣΗ: Πάντα τελειώνουμε το μάθημα με έναν ήσυχο αποχαιρετιστήριο χορό 
για να εκτονωθεί η ένταση του σώματος και να χαλαρώσουμε.
Ο Δημιουργικός Χορός μπορεί συχνά να θεωρηθεί ως εισαγωγή για τη μελλοντική μελέτη όλων 
των τεχνικών χορού. Είναι αλήθεια ότι τα άτομα μπορούν να μάθουν τις βασικές αρχές του χορού 
μέσω του Δημιουργικού Χορού και να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν σε 
άλλα μαθήματα χορού. Ωστόσο, ο  Δημιουργικός Χορός είναι επίσης ένας χορός από μόνος του. Λόγω 
της εννοιολογικής του προσέγγισης, δίνει σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να εξερευνήσει την κίνηση 
ως έναν υπέροχο τρόπο έκφρασης. Ο Δημιουργικός Χορός είναι ένας χορός όλων των στυλ, ένας 
ενοποιητικός που βγαίνει φυσικά ανθρώπους, νέους και ενήλικες, μέσα από τη γλώσσα της κίνησης.

ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ: Η σαφής επικοινωνία είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει 
η μαθησιακή διαδικασία και να έχει νόημα στην πορεία. Καθώς εισάγετε νέες έννοιες, εξηγήστε γιατί η 
αλλαγή ήταν απαραίτητη, ποιους στόχους ελπίζετε να επιτύχετε και ποια οφέλη θα έχουν αυτές οι νέες 
έννοιες για τους συμμετέχοντες. Όταν εξηγείτε το γιατί πίσω από μια απόφαση - ειδικά κάτι που επηρεάζει 
σημαντικά τις καθημερινές ροές εργασίας των συμμετεχόντων - οι συμμετέχοντες είναι πιο πιθανό να 
κατανοήσουν την ανάγκη για την αλλαγή και να την υποστηρίξουν. Δώστε έμφαση στην αξία που παρέχουν 
αυτές οι πρακτικές στον οργανισμό ή την ομάδα και συνδέστε τις με τους πρωταρχικούς σας στόχους 
άτυπης εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι στη νεολαία και οι νέοι θα πρέπει να ασχοληθούν με τις Τέχνες για να 
μπορέσουν να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Μόλις διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες κατανοούν τη σημασία της αλλαγής, είναι απαραίτητο να συζητήσουμε πώς μπορεί 
να επιτευχθεί αυτό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η τέχνη μπορεί επίσης να είναι μια πολιτική 
δράση που οδηγεί σε αλλαγή. Τόσο η τέχνη όσο και η πολιτική αποτελούν μέρος της καθημερινής 
ζωής, επομένως ορισμένες προσπάθειες μπορούν να φέρουν σε επαφή αυτούς τους τομείς και να 
εξασφαλίσουν αρμονική συνεργασία.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ: Ένας τρόπος σκέψης εκτός κουτιού είναι μια 
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πιθανή μέθοδος για την εξέταση παγκόσμιων ζητημάτων. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει με μια προσωπική 
αξιολόγηση της καθημερινής ζωής. Μεταβαίνοντας σταδιακά στα προβλήματα που είναι γνωστά σε 
μια μικρή ομάδα ανθρώπων και στη συνέχεια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος, 
μπορεί κανείς να μάθει να ενεργεί σκόπιμα. Οι απροσδόκητες ιδέες μπορούν να γίνουν ένα εξαιρετικό 
εκπαιδευτικό υλικό για τα MOOC.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΑΦΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Όταν οι άνθρωποί σας κατανοούν το 
μέγεθος του βραβείου και τη σημασία της συνεισφοράς τους, έχουν περισσότερα κίνητρα για να 
επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όλοι θα πρέπει να οραματίζονται το ίδιο πράγμα, και θα 
πρέπει να είναι σίγουροι για το πώς να το επιτύχουν. Κινητοποίηση νέων για να εξερευνήσουν και 
να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις Τέχνες για τη δημιουργία κοινωνικών αλλαγών – αυτό είναι το 
κύριο αντικείμενο και η έκφραση της επιτυχίας.

ΕΜΠΛΕΞΤΕ ΟΛΟΥΣ: Βεβαιωθείτε ότι όλοι καταλαβαίνουν τι εφαρμόζετε, ότι γνωρίζουν τον ρόλο 
τους και ότι έχουν αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής 
στη διαδικασία.

Εργαλεία για την ψηφιοποίηση
Ο COVID-19 έχει επηρεάσει την καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων των τεχνών του 
θεάματος. Ωστόσο, η ζωή της τέχνης δεν σταμάτησε - αναζητήθηκαν δημιουργικές λύσεις για τη 
δημιουργία ιδεών και την υλοποίησή τους. Αποδεικνύεται ότι ακόμη και τα πιο απλά.

ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, όπως το Messenger, το MsTeams ή 
το Zoom, μπορούν να γίνουν ένας σημαντικός χώρος για αυτοέκφραση. Έτσι, μέσω των καθημερινών 
εφαρμογών επικοινωνίας, έχει γίνει σύνηθες όχι μόνο να συζητάμε ιδέες και να εξετάζουμε την εφαρμογή 
τους, αλλά και να ενεργούμε: γίνονται πρόβες τραγουδιού και παραστάσεις χορού, παρουσιάζονται 
παραστάσεις. Αυτό δίνει σε έναν μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων όχι μόνο την ευκαιρία να μάθουν για 
τις τέχνες του θεάματος, αλλά και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτήν. Τα μαθήματα MOOC είναι 
μια άλλη ευκαιρία για να ενδυναμωθούν περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν για τις τέχνες και να τις 
ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή.

Facebook/Messenger
Η πολύ χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα Facebook σε όλο τον κόσμο είναι κατάλληλη για τις 
τέχνες του θεάματος. Συγκεκριμένα, πολλές υπηρεσίες είναι δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων 
των βιντεοκλήσεων. Έτσι είναι δυνατό όχι μόνο να κάνουμε πρόβες παραστάσεων μέσα στην 
ομάδα, αλλά και να παρουσιάζουμε το έργο στο κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης 
να προσεγγιστούν εύκολα μέσω αυτής της πλατφόρμας.
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης αυτής της πλατφόρμας: https://www.wikihow.com/Use-Facebook

MsTeams
Η MsTeams είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες που προσφέρει βιντεοκλήσεις σε 
μεγάλο αριθμό ατόμων. Είναι ένα εξαιρετικό μέσο για ζωντανή μετάδοση εκπομπών. Η μόνη 
πρόκληση είναι ότι το κοινό πρέπει να συγκεντρωθεί μέσω άλλων καναλιών. Αναλυτικές 
οδηγίες χρήσης αυτής της πλατφόρμας: https://support.microsoft.com/en-us/office/get-star-
ted-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12

Zoom
Η πλατφόρμα Zoom έχει γίνει δημοφιλής σε διάφορους τομείς, τόσο σε επαγγελματικά θέματα 
όσο και σε καθημερινές κοινωνικές πρακτικές. Το Zoom μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στη 
διατήρηση της επαφής με φίλους στο εξωτερικό, αλλά και να... μεταδώσει την παράσταση!
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης αυτής της πλατφόρμας: https://learn-zoom.us/show-me

https://www.wikihow.com/Use-Facebook 
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12
https://learn-zoom.us/show-me
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Πολιτιστική συμμετοχή και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 2016, Συμβούλιο της Ευρώπης
Εργασία με νέους: η αξία της εργασίας για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ 2020, Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ 2017, Ευρωπαϊκή Ένωση
Next Generation EU, Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2020, Υπηρεσία Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2016-2018, Ψήφισμα του Συμβουλίου 
και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνέρχονται στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, 2015, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ενδυνάμωση των νέων και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους: Μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη 
νεολαία, 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
2018, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εμπλέκομαι. Πληροφορούμαι. Ενδυναμώνομαι. Παίρνω Θέση - Paper από το Eurodesk
Βελτίωση της εργασίας των νέων, 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
NExt generation EU, Factsheet, 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχετικά με την Ενότητα 1 – Λογοτεχνία
SLAM: 
All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube
Εργαστήριο γραφής – Τι είναι το slam https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
Τι είναι η Ποίηση slam https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
Τι είναι η Ποίηση slam; https://www.youtube.com/watch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s
Abd Al Malik – Gibraltar (song)
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHg-
M&t=23ujE 
Grand Corps Malade – Education Nationale (song)
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiuge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-EOlFNo&index=3   
5 βήματα για να γίνεις slammer https://www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE 

Αυτοσχεδιασμός: 
Ανακαλύψτε τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό! https://www.youtube.com/watch?v=34C3p7ZAkd0 
Βασικές τεχνικές διδασκαλίας του αυτοσχεδιασμού  https://www.youtube.com/watch?v=xzkpsfDgPiw
Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης μέσα από το θέατρο https://www.youtube.com/wa-
tch?v=ulQHjqjtYXs

Σχετικά με την Ενότητα 2 – Εικαστικές τέχνες:
Σχολικές Τέχνες – Διδασκαλία Τεχνών Μέσων:
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5
PBS Μέσα Μάθησης – Εικαστικές Τέχνες:

https://www.youtube.com/watch?v=-gOtczq9OoA
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
https://www.youtube.com/watch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiuge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-EOlFNo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE
https://www.youtube.com/watch?v=34C3p7ZAkd0
https://www.youtube.com/watch?v=xzkpsfDgPiw
https://www.youtube.com/watch?v=ulQHjqjtYXs
https://www.youtube.com/watch?v=ulQHjqjtYXs
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5 
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Το START Empowerment Digital Curriculum είναι ένας οδηγός για την υποστήριξη των 
Εργαζομένων στον τομέα της Νεολαίας στην ΕΕ για να αγκαλιάσουν την κοινωνική ένταξη και 
τη συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας (που συνδέεται με παγκόσμια 
ζητήματα) αναπτύσσοντας δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τέχνες.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα σπουδών, μάθατε για διαφορετικούς τύπους τεχνών, κοινωνικές 
αλλαγές και σχέσεις με τους νέους.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα σπουδών και να χρησιμοποιήσετε 
τις τέχνες σε δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια θέματα, το IO2 - Digi-
tal Tours for Social Change θα σας δώσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αναλάβετε δράση.

Με αυτό το νέο εργαλείο, θα επιστρέψετε στην κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική τέχνη, τις 
ψηφιακές εκστρατείες αλλά και τις παγκόσμιες προκλήσεις όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τα κοινωνικά πρότυπα, η βιώσιμη κοινωνική αλλαγή, οι ρόλοι των φύλων, ο ακτιβισμός και ο 
πολίτης στα μέσα ενημέρωσης… Για να ολοκληρώσετε ένα από τα κουτία σκέψης και πώς η 
τέχνη γίνεται πολιτική πράξη.

Συμπέρασμα


