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Δηζαγωγή  

Σν κνληέιν ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο λένπο, ηνπο γνλείο ηνπο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, ηνπο  ππεπζχλνπο γηα 

ράξαμε πνιηηηθήο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ROPEs) (Blumenkrantz & Goldstein, 2014; 

www.gjcpp.org; www.rope.org; Blumenkrantz, 2016). Σν κνληέιν παξέκβαζεο ζηνρεχεη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αίζζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θνηλνηήησλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο πνιηηηζκηθά επαίζζεησλ θαη αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ εκπεηξηψλ 

κεηάβαζεο πνπ δηέπνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ ηελ εθεβεία ζηελ 

ελήιηθε δσή. Ζ εκπεηξία ηεο κεηάβαζεο είλαη έλα ζηνηρείν ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ γελεψλ, 

πνπ επηηξέπεη ηε ζεηηθή αλάπηπμε. (Blumenkrantz, 2016). Σν πξφγξακκα YOU-ROPE 

δεκηνπξγήζεθε απφ έλα κνληέιν παξέκβαζεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή David 

Blumenkrantz (1981, 2016), ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS PLUS KA2 θαη δηεμάγεηαη ηαπηφρξνλα ζηε Φισξεληία (Ηηαιία), 

Βαξθειψλε (Ηζπαλία), Ηάζην (Ρνπκαλία) θαη Ρέζπκλν (Διιάδα), κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 300 

εθήβσλ θαη 50 ελειίθσλ ζε θάζε ρψξα. 

 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα εηζαγάγεη ηνπο εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο YOU-ROPE ζηε ζεσξία θαη 

ηελ πξαθηηθή ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο σο κηα αθεγεκαηηθή ηζηνξία ηεο λενιαίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ εληζρχεη ηηο θνηλφηεηεο θαη θαζνδεγεί θαη ππνζηεξίδεη ηα παηδηά 

πξνο ηελ ελειηθίσζε. Σν έξγν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ 

λέσλ, πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία νξγαληζκψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε λένπο, βειηηψλνληαο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζην ζρεδηαζκφ ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ εκπεηξηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο, κε ηηο αμίεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κε ηελ θνηλή πξνζέγγηζε ηεο 

ΔΔ. Ζ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο δηαζθαιίδεη φηη νη λένη απνθηνχλ 

ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά σο ελεξγνί πνιίηεο ζηηο ζχγρξνλεο 

πνιππνιηηηζκηθέο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο. 

 

Σν πξφγξακκα YOU-ROPE νξγαλψζεθε ζε δχν θάζεηο: ζηελ πξψηε (ΗΟ1) ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα 

ζπδεηήζεθαλ νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή ζηελ 

θνηλσλία καο κε ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο, θαη ζηελ δεχηεξε (ΗΟ3) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο κε νκάδεο εθήβσλ θαη ελειίθσλ ζε θάζε πφιε πνπ εκπιέθεηαη ζην έξγν κε 

ζθνπφ λα βηψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηελ αμία ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο σο ζηνηρείν ζεηηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλφηεηα. Ο Οδεγφο, ην ηειηθφ πλεπκαηηθφ πξντφλ ηνπ έξγνπ, ζρεδηάζηεθε 

πάλσ ζε θνηλέο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο λενιαίαο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο δεκηνπξγίαο 

κεηαβάζεσλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ θνηλφηεηα θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμε. Ο Οδεγφο 
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δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΗΟ1 θαη δηαηξείηαη ζε 

ελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρξήζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα εηεξνγελείο νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ. 

 

Σα αθφινπζα θεθάιαηα απεηθνλίδνπλ απηφ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ YOU-

ROPE. Ο Οδεγφο αθνινπζεί ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, δει. Σν Πλεπκαηηθφ Πξντφλ 1 (IO1), ζην νπνίν 

κειεηήζεθε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα πξψηε θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε εληφο ησλ 

επξσπατθψλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ κε ζέκα ηηο εκπεηξίεο κεηάβαζεο κέζσ κηαο αθεγεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη κε κηα έξεπλα κε πνηνηηθέο κεζφδνπο. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ, ην 

Πλεπκαηηθφ Πξντφλ 3 (IO3) αλαπηχρζεθαλ ςπρν-εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα εθήβνπο θαη ελήιηθεο, 

κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. ην ηέινο, ζπδεηνχληαη κεξηθά απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην θαηλνηφκν πιαίζην ησλ δεμηνηήησλ γηα ηνλ δεκνθξαηηθφ πνιηηηζκφ, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ ρξήζηκν νδεγφ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα κε παηδηά γηα ηελ πξνψζεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

Ζ ζεηξά ησλ ζεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη σο εμήο:  

 

Πξφινγνο ζηνλ νδεγφ, ηνπ Καζεγεηή David Blumenkrantz, ν νπνίνο είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ 

κνληέινπ «Νενιαία θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε» κέζσ ηνπ κνληέινπ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο (Rites of 

Passage), απφ ην νπνίν εκπλεχζηεθε ην έξγν YOU-ROPE. Σν πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ κνληέινπ «Νενιαία θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε» κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Rites of Passage (Rite of Passage Experience) θαη αλαιχεη νξηζκέλα κνληέια πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ρψξα. πγθεθξηκέλα, ην 

Θέαηξν Φφξνπκ ζηε Βαξθειψλε, ηερληθέο εκπλεπζκέλεο απφ ην ςπρφδξακα ζηε Φισξεληία, ην 

Γέληξν ηεο Εσήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην Ηάζην, ν κχζνο σο 

κεηαθνξά γηα ηελ αλάπηπμε ζην Ρέζπκλν. 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηήζεθε ζην έξγν ε 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε ζέκαηα εκπεηξηψλ κεηάβαζεο (Rites of Passage). Ζ εκπεηξία απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απνηειεί παξάδεηγκα πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο. Παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο παξεκβάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ην ξφιν ησλ 

κεηαβάζεσλ σο κηα ζηηγκή ζεηηθήο αλάπηπμεο. ηελ επφκελε παξάγξαθν (Γξαζηεξηφηεηεο 

δνθηκψλ) πεξηγξάθνληαη νη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο 

επξσπατθέο πφιεηο: Βαξθειψλε, Φισξεληία, Ηάζην θαη Ρέζπκλν. Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο απηνχ 

ηνπ θεθαιαίνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πεξηγξαθή φζσλ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθξαηηθήο ζπλάληεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Φισξεληία απφ ηελ 1ε έσο ηελ 6ε Απξηιίνπ 

2019, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί απφ θάζε ρψξα εηαίξν. 
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Σν ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχληαη απφ απηφ πνπ έρεη επηηεπρζεί. 

Δπίζεο, αλαιχνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ ζπλεξγαηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ. Ζ 

ηειεπηαία παξάγξαθνο ππνγξακκίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε θαηά ηελ 

νξγάλσζε κηαο δξάζεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε ζην έξγν YOU-ROPE. ην 

παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ε επαλεμέηαζε ησλ δεηθηψλ γηα απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο 

ζχκθσλα κε ην πιαίζην ησλ δεμηνηήησλ ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έθαλαλ απηφ ην έξγν πξαγκαηηθφηεηα. Πξψηα 

απ' φια, ν θαζεγεηήο David Blumenkrantz, ν νπνίνο ηφλσζε θαη ππνζηήξημε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ήηαλ πάληα παξψλ παξά ην ρξνληθφ θαη ρσξηθφ ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. ηε ζπλέρεηα, ηνπο επαγγεικαηίεο απφ θάζε 

νξγαληζκφ-εηαίξν, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ θαη ζπλεξγάζηεθαλ μεπεξλψληαο ηα ηππηθά απφ ηε 

ζχκβαζή ηνπο θαζήθνληα. Σέινο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη, θπζηθά, κηα ηδηαίηεξε επραξηζηία γηα ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα πνπ έζεζαλ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο κηα πξφθιεζε, θαη πνπ έγηλαλ νη ήξσεο ηνπ κεηα-κχζνπ πνπ ήηαλ ην έξγν YOU-ROPE. 
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Πξόινγνο 

Ζ πξναγσγή ηεο πγηνχο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ παηδηψλ καο απνηειεί θεληξηθφ ζηφρν γηα θάζε 

θνηλσλία. Δίλαη ζεκαληηθφ νη λένη λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά σο ππεχζπλνη πνιίηεο ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο δεκνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο. Σν κέιινλ ηεο θνηλσλίαο καο θαη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε ζα εμαξηεζεί απφ ην πφζν 

απνηειεζκαηηθά κεηαδίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, αμίεο, εζηθή θαη θξηηηθή θαηαλφεζε πνπ 

θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus + ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξφγξακκα 

YOU-ROPE έρεη αλαιάβεη κηα θαηλνηφκν πξσηνβνπιία πνπ απνηειεί έλα πξψην βήκα ζηε κάζεζε 

γηα ηε λενιαία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο (Blumenkrantz, 

2016). Οη εκπεηξίεο κεηάβαζεο είλαη ηζηνξηθά ν θεληξηθφο ηξφπνο πνπ ην είδνο καο έρεη κεηαδψζεη 

ηε γλψζε θαη ηηο αμίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή καο. Οη θνξπθαίεο αξρέο γηα ηε 

λενιαία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο έδσζαλ ζαθείο απνδείμεηο φηη ε απνπζία θνηλνηηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ, πνιηηηζκηθά επαίζζεησλ θαη αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο 

έρεη ζπκβάιεη ζε πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε λενιαία, νη νηθνγέλεηεο 

θαη νη θνηλφηεηεο ηνπο. 

 

Διιείςεη απζεληηθψλ θαη ηζρπξψλ θνηλνηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηε κεηάβαζε, νη λένη πνπ 

αλαδεηνχλ κηα πξνζσπηθή ηαπηφηεηα - κε έλλνηεο θαη ζθνπνχο, ζηξέθνληαη ζε άιιεο πεγέο, φπσο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πνιχ ηζρπξέο εθδειψζεηο θαη 

ηειεηνπξγίεο. Ζ «Encyclopedia of World Problems and Human Potential» (Judge, 1994) αλαθέξεη 

φηη «ε απνπζία εκπεηξηψλ κεηάβαζεο νδεγεί ζε ζνβαξή θαηάξξεπζε ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο 

σο αηφκνπ». Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη ζαθή: γηα ρηιηάδεο ρξφληα, νη εκπεηξηψλ κεηάβαζεο ήηαλ 

ε πξσηαξρηθή αηνκηθή θαη θνηλνηηθή δηαδηθαζία ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ 

θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Απφ ηηο ηειεηέο θαη ηα ηειεηνπξγηθά θαηά ηε 

γέλλεζε έσο ηνπο γάκνπο θαη ηηο θεδείεο, φιεο απηέο νη εκπεηξηψλ κεηάβαζεο ρξεζίκεπαλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ελφο αηφκνπ. Ίζσο νη πην 

ζεκαληηθέο απφ απηέο είλαη ε κχεζε θαη νη εκπεηξίεο κεηάβαζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ελειηθίσζε. 

 

Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο, πεηξακαηηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη πξνζαξκνγήο, ε νκάδα 

αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο YOU-ROPE έρεη θάλεη έλα πξψην βήκα γηα λα κάζεη γηα ηηο 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο ζε έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην γηα ηε λενιαία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο. 

Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο YOU-ROPE αλαγλσξίδνπλ φηη νη εκπεηξίεο κεηάβαζεο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αξρέο ζρεδηαζκνχ ζχκθσλεο κε εθείλεο πνπ δηαθεξχζζνληαη ζηελ αλάπηπμε 
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ηεο λενιαίαο θαη ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο, παξέρνπλ εκπεηξίεο κάζεζεο 

απφ ηνλ θφζκν θαη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Απηή ε δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη φηη νη λένη 

απνθηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη ππεχζπλνη πνιίηεο ζε ζχγρξνλεο, 

πνηθίιεο θαη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο θαη πξνσζεί κηα δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

καο. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο YOU-ROPE κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

πεξαηηέξσ γηα λα ηνλίζνπλ κηα δηαπνιηηηζκηθή / επξσπατθή δηάζηαζε, ελζαξξχλνληαο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ηνπο 

εκπιέμνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θνηλψλ αμηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, παξά ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

Έλαο ηζρπξφο θαη νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο κεηάβαζεο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε ηεο 

λενιαίαο ζε κηα θνηλή Δπξσπατθή Έλσζε θαη σο κέζν γηα λα μεθηλήζεη ε ελήιηθε δσή θαη ε ελεξγή 

επξσπατθή αγσγή ηνπ πνιίηε. Απηέο νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο επηδηψθνπλ λα ελεκεξψζνπλ 

ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο επαγγεικαηίεο, ηνπο δαζθάινπο, ηνπο γνλείο θαη άιινπο 

ζρεηηθά κε ηηο ειπηδνθφξεο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη πηνζεηψληαο κηα νιφθιεξε ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο λενιαίαο θαη ηεο θνηλνηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ησλ κεηαβάζεσλ. Σα παξαθάησ 

βήκαηα κπνξνχλ λα ρηίζνπλ πάλσ ζην πξφγξακκα YOU-ROPE θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε φιε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ επαγγεικαηία κέζσ ηεο άκεζεο εκπεηξίαο ζηελ δηαδηθαζία 

κχεζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο. «Μπνξείηε λα αλαπηχμεηε θάπνηνλ κέρξη ην ζεκείν 

πνπ έρεηε αλαπηπρζεί θη εζείο» Απηή ε θαηεπζπληήξηα αξρή είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα λα θαζηεξσζεί, λα πξνζαξκνζηεί θαη λα βειηησζεί ε απζεληηθή εκπεηξία κεηάβαζεο. 

 Βνήζεηα ζηνπο ππνςήθηνπο θαζεγεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο λα ζέζνπλ ην 

ζθεληθφ γηα ηηο εκπεηξίεο κεηάβαζεο θαηεπζχλνληάο ηνπο κέζα απφ έλα απζηεξφ κάζεκα 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο κχεζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο. 

 Οη απζεληηθέο θαη ηζρπξέο εκπεηξίεο κεηάβαζεο δελ είλαη κηα πλεπκαηηθή άζθεζε πνπ 

δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλα πεξηβάιινλ ηάμεο. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία πινπνηνχληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απαηηνχλ έθζεζε ζε 

δνθηκαζίεο, πξνθιήζεηο θαη ζχλδεζε κε ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνπο πξνγφλνπο, ην 

ρξφλν γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηηο μερσξηζηέο θαη αλεμάξηεηεο απφ ην θχιν δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο εμσγελείο θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα δηδάγκαηα ζε άιινπο θαη ζηελ θνηλφηεηα, ε νπνία έρεη πξνεηνηκάζεη έλα 

κέξνο γηα ηελ αλαδπφκελε ελειηθίσζή ηνπο. 

 Μηα δηήγεζε ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαηά ηε δηδαζθαιία 

αθαδεκατθψλ ζεκάησλ. Απηφ απεηθνλίδεηαη ζηνπο θαηλνηφκνπο θαη κνλαδηθνχο ζρεδηαζκνχο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο. Αηνκηθά 
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παξέρνπλ κηα είζνδν ζηε γιψζζα ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο θαη κηα ζπλάληεζε κε ηελ 

εκπεηξία κχεζεο. Μνινλφηη πνηθίινπλ, ην θαζέλα θαηέρεη έλα κέξνο ηεο αξρηθήο εκπεηξίαο. 

Απφ ην Σαμίδη ηνπ Ήξσα πνπ ζηνλ ειιεληθφ κχζν ηνπ Οδπζζέα, ζε εθθξάζεηο πνιπκέζσλ 

πνπ αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ απαιιαγή απφ ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ ηαπηφηεηα, 

πξνζπαζψληαο ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε ςπρφδξακα κε κάζθεο, ζε κηα αλαιπηηθή 

εμεξεχλεζε ζε έλα «Γέληξν ηεο Εσήο» - θαη ηελ επρέξεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε γιψζζα θαη 

ηελ εκπεηξία ησλ ηειεηψλ κεηάβαζεο. Οη ζπλεξγάηεο πνπ καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν 

θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο καδί είλαη έλα επφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

YOU-ROPE. 

 Αλάπηπμε ηζρπξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηλνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ εζηίαζε ζηε ινγνηερλία θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο λενιαίαο 

θαη ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ησλ δηειεχζεσλ ησλ κεηαλαζηψλ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε κηα απζηεξή αθαδεκατθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε ζηήξημε 

ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ηειεηψλ ηεο κεηάβαζεο κέζσ ηζρπξφηεξσλ 

πξαθηηθψλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ζε θάζε ρψξα ελφο Ηλζηηηνχηνπ γηα 

ηε Μειέηε θαη ηελ Πξαθηηθή ηεο Νενιαίαο θαη ηεο Κνηλνηηθήο Αλάπηπμεο κέζσ ησλ 

εκπεηξηψλ κεηάβαζεο. 

 

Έλα Ηλζηηηνχην ζα είλαη ν ηφπνο κχεζεο γηα θνηηεηέο (Blumenkrantz & Goldstein, 2014), ελψ 

παξάιιεια ζα ρξεζηκεχζεη σο πεξηθεξεηαθφ θέληξν θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο, εξγαδφκελνπο 

ζε ζέκαηα λενιαίαο θαη θνηλφηεηεο. Οη ζπνπδαζηέο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πξαθηηθή 

άζθεζε ζε θνηλφηεηεο πνπ απνθαζηζηνχλ εθδειψζεηο δηέιεπζεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε δηαδηθαζία κχεζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκέιην γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ επαθφινπζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Δπηπιένλ, έρεη ηεθκεξησζεί ζαθψο φηη νη εκπεηξίεο 

κεηάβαζεο είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη δηαηήξεζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο 

θαη έρνπλ απνδεηρζεί πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλφηεηαο λα ζπλεξγαζηεί γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη εκπεηξίεο κεηάβαζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο Πξσηαξρηθή 

Πξφιεςε θαη έλαο ηξφπνο λα επεξεάζνπλ ην θιίκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα θαη θνηλφηεηα. 

 

Μηα ζύγρξνλε εκπεηξία κεηάβαζεο επηηπγράλεηαη όηαλ νη γνλείο, νη θεδεκόλεο ή θαη ε θνηλόηεηα 

δεκηνπξγνύλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθκάζεζε εκπεηξηώλ πνπ ζεσξνύληαη κεηακνξθσηηθέο από ηε 

λενιαία θαη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηνπο πξνζθέξνπλ κηα ζέζε κέζα ζηελ θνηλόηεηα, επζύλεο λα 

ππεξεηνύλ ηνπο άιινπο θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πγηή κεηάβαζε ηνπο από ηελ εθεβεία. 

Ο ενξηαζκόο ηεο εκπεηξίαο ηεο κεηάβαζεο αλαλεώλεηαη γηα νιόθιεξε ηελ θνηλόηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε γε θαη όιεο ηηο ζρέζεηο καο. Η δεκόζηα έθθξαζε θαη αθνζίσζε ησλ παηδηώλ ζηηο 

αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηεο θνηλόηεηαο εληζρύεη ηηο πξνζδνθίεο γηα ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ 
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επηβίσζε νιόθιεξεο ηεο θνηλόηεηαο θαη ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία όισλ. Η αλέιημε ηνπ παηδηνύ 

απνηειεί επθαηξία γηα νιόθιεξε ηελ θνηλόηεηα λα εμεηάζεη, λα πξνζαξκόζεη θαη λα επαλέιζεη ζηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο. Υπό ην πξίζκα απηό ρξεηάδεηαη έλα νινθιεξσκέλν παηδί 

λα δεκηνπξγήζεη έλα ρσξηό (Blumenkrantz, 1996). 
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1. Θεωξεηηθό ππόβαζξν 

Οη εκπεηξίεο κεηάβαζεο είλαη ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη γηα ηηο θνηλφηεηέο 

ηνπο. Ζ αμία ηνπο είλαη ακνηβαία γηα ην άηνκν, ιακβάλεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο, ηδηαίηεξα ηε κεηάβαζε απφ ην παηδί ζηνλ ελήιηθα θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο λα πξνζαξκνζηεί θαη λα εμαζθαιίζεη 

ηελ επηβίσζή ηεο. Ζ θνηλφηεηα ρξεζηκεχεη επίζεο σο ν ηφπνο φπνπ ε κεηάβαζε ελφο παηδηνχ ζηελ 

ελειηθίσζε ηηκσξείηαη θαη επηβεβαηψλεηαη θαη φπνπ γίλεηαη έλαο ηφπνο γηα λα ζπλεηζθέξεη κέιε ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

 

Ο Van de Gennep (1909) ήηαλ ν πξψηνο ζπγγξαθέαο πνπ  θσδηθνπνίεζε ηηο εκπεηξίεο κεηάβαζεο, 

πξνζδηνξίδνληαο ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην απνθαιείηαη "δηαρσξηζκφο", κηα 

απηφλνκε δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο. Έλαο δηαρσξηζκφο απφ κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ζε κηα λέα θαηάζηαζε. ηηο 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο πνπ πεξηβάιιεη ηε γέλλεζε πεγαίλεη θαλείο απφ ην αγέλλεην κέρξη ην λα 

γελλεζεί, απφ ηε γέλλεζε ζην θπζηθφ ρψξν κέρξη ηε γέλλεζε ζην πλεπκαηηθφ βαζίιεην φπσο κε ην 

βάπηηζκα. Παξφκνηα, κηα ηειεηή γάκνπ επηβεβαηψλεη κέζα ζηελ θνηλφηεηα φηη δχν άηνκα 

κεηακνξθψλνληαη ζε έλα παληξεκέλν δεπγάξη. ηε κεηάβαζε απφ ην παηδί ζηνλ ελήιηθα ππάξρεη 

ηαπηφρξνλα ηαπηνπνίεζε κε ηελ νκάδα νκφηηκσλ, ε νπνία επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ζεηηθή αίζζεζε 

ηνπ εαπηνχ καο κέζσ ηεο αίζζεζεο φηη είλαη κέξνο κηαο νκάδαο. 

 

Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηε κεηάβαζε ησλ νξίσλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

ππξήλα ηεο νηθνγέλεηαο. Με απηή ηελ έλλνηα ζπρλά κηιάκε γηα παξαβηάζεηο ή ππεξβάζεηο. Απηή ε 

θάζε παίξλεη ην φλνκα ηεο "liminality", κηα ελδηάκεζε ζέζε, νχηε ζε έλα θξάηνο ή ην άιιν, έλα 

κέξνο ηεο ελδηάκεζεο. Ζ κεηάβαζε απφ ην παηδί ζηνλ ελήιηθα πνπ δελ γίλεηαη απφ απνκφλσζε, 

αιιά κέζα ζηελ νκάδα ησλ «κπεκέλσλ», κέζσ κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ: δνθηκέο, δνθηκαζίεο θαη πξνθιήζεηο, ζχλδεζε κε ηε θχζε, ρξφλν γηα 

πξνβιεκαηηζκφ, αμίεο θαη δενληνινγία είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζρεδηάδνληαη γηα έλα κέιινλ ζην νπνίν ηα παηδηά θηινδνμνχλ λα 

είλαη πην δπλαηά, πην επηπρηζκέλα θαη ηθαλά λα ειέγρνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηα γεγνλφηα ηεο δσήο 

ηνπο, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηελ απμεκέλε επζχλε ηνπο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη 

ηηο αξρέο κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

 

Οη εκπεηξίεο κεηάβαζεο έρνπλ αηνκηθά, νκαδηθά, θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά βαζηζκέλα ζηελ 

θνηλφηεηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα ζεηηθή εκπεηξία 

κεηάβαζεο πνπ δελ εμππεξεηεί κφλν ην άηνκν, αιιά ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ θνηλφηεηά ηνπ 

(Blumenkrantz, 2016). Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ 
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ελειηθίσζε ππνγξακκίδεηαη απφ ηελ έξεπλα, ππνδειψλνληαο έλα ζρεζηαθφ νξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο. 

Γειαδή, ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο επεξεάδεηαη απφ πνιηηηζκηθέο, ζπκθξαδφκελεο, θνηλφηεηεο, 

θχζε θαη άιιεο δπλάκεηο, παξάγνληεο θαη νληφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άηνκν. Καηά ζπλέπεηα, 

ε ηαπηφηεηα ησλ ελειίθσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κεηαλάζηεπζε απφ πξνεγνχκελεο πεξηγξαθέο 

ηαπηφηεηαο, δηακνξθσκέλε θαη δηαηεξνχκελε απφ αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο θαη πνιηηηζκνχο. 

 

Οη ζπλεληεύμεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην YOU-ROPE απνθάιπςαλ όηη εκπεηξία κεηάβαζεο κε 

βάζε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλδέεηαη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ επζύλε γηα ηνπο άιινπο 

(«Πξηλ από απηό, δηέζρηδα ηνπο δξόκνπο νπνπδήπνηε ήζεια· αθνύ γέλλεζα, άξρηζα λα είκαη πην 

ππεύζπλνο») ή κε κεγαιύηεξε επίγλσζε ησλ επζπλώλ («Τώξα έρσ πεξηζζόηεξεο επζύλεο θαη 

αηζζάλνκαη όηη πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη κέζα κνπ: πξνζσπηθά, εληόο ηνπ εαπηνύ κνπ, γηα 

ηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνκαη θαη επίζεο, κε θπζηθό ηξόπν»). Η έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε ηέηνηεο 

εκπεηξίεο αλαθέξζεθε ζην αίζζεκα ηεο κεγαιύηεξεο αλεμαξηεζίαο από ηελ νηθνγέλεηα: αηζζάλεηαη 

πην ππεύζπλνο, όηη είλαη ζε ζέζε λα «επεξεάζεη ηελ θνηλσλία», λα «αληηκεησπηζηεί σο ελήιηθαο» ή 

λα «θξνληίζεη ηνλ εαπηό κνπ» θαη λα θαηαλνήζεη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ «κεγάιεο ζπλέπεηεο 

ζηε δσή ησλ άιισλ». Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνύλ σο εκπεηξίεο κεηάβαζεο, είλαη απαξαίηεην απηέο νη 

εκπεηξίεο λα αλαγλσξίδνληαη από ηελ νηθνγέλεηα ησλ λέσλ θαη ηελ θνηλόηεηα ησλ ελειίθσλ. Καη, όηη 

ε λενιαία είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηα δηδάγκαηα πνπ έκαζαλ ζηε θάζε ηεο ηειεηνπξγηθήο 

πεξηόδνπ ησλ εκπεηξηώλ δηέιεπζεο. Απηή είλαη ε ηξίηε θάζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ ν Van Gennep 

νλόκαζε "ελζσκάησζε". Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο θαη νη δάζθαινη πνπ δίλνπλ εκπηζηνζύλε ζηνπο 

εθήβνπο θαη ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο ζπκκαζεηέο, παξέρνληαο κεγαιύηεξε ειεπζεξία ή ζπδεηώληαο 

καδί ηνπο, αθόκε θαη κε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, δίλνληαο όκσο αμία ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα απην-

ζπιινγίδνληαη. Τν θνηλσληθό ζύζηεκα πξέπεη λα εληζρύζεη απηέο ηηο αληαιιαγέο θαη λα ηηο 

αλαγλσξίζεη κέζα από κηα γηνξηή πνπ ηππνπνηεί ηελ είζνδν ζηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ. Τν 

πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε παγθνζκηνπνηεκέλε θαη ππεξζπλδεδεκέλε θνηλσλία είλαη όηη 

είλαη δύζθνιν λα βξεζνύλ ρώξνη ζηνπο νπνίνπο νη έλλνηεο ζπδεηνύληαη ζε βάζνο: ε δηακόξθσζε 

λνεκάησλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε ζηελ αηνκηθή ζθαίξα ή ζηε κηθξή νκάδα. Απηή ε πηπρή 

δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν λα επεθηαζεί ε αλζξσπνινγηθή αλάγθε λα αλήθεη θαλείο ζε κηα νκάδα, αλ 

όρη παξεκπηπηόλησο θαη λα εθηηκεζεί από ηηο θνηλόηεηεο, ζε δπζιεηηνπξγηθέο, αλ όρη απνθιίλνπζεο, 

κνξθέο. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ, ν ξόινο νιόθιεξεο ηεο θνηλόηεηαο είλαη θξίζηκνο, όπσο αλαθέξεη θαη έλα αξραίν 

αθξηθαληθό ξεηό: «Φξεηάδεηαη έλα νιόθιεξν ρσξηό γηα λα κεγαιώζεη έλα παηδί», γηα λα δώζεη κηα 

γεληθή ζεκαζία ζηελ αμία ηεο αλάπηπμεο θαη λα δηαζθαιίζεη όηη ε αηνκηθή πξόνδνο ζπλεηζθέξεη 

ζηελ πξόνδν ελόο πνιηηηζκνύ. Η ηειεηή κεηάβαζεο εθθξάδεηαη ζε κηα νιηζηηθή δηάζηαζε όπνπ ηα 

πξνζσπηθά, ζρεζηαθά, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα αιιεινζπλδένληαη θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλόηεηαο 
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(Blumenkrantz, 2016). Οξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσπηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη θαιά από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα θαηά ηελ πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ YOU-ROPE. 

 

Τν ζρεζηαθό ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζπρλά. Τν πην ζεκαληηθό είλαη ε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

πνπ είλαη ζαλ ηνπο θαζξέθηεο θαη πνπ παξέρνπλ αιιειεγγύε θαη αξκνλία ("Ννκίδσ, εηιηθξηλά, όηη 

είλαη ζεκαληηθό λα έρεηο έλαλ πξαγκαηηθό θίιν, έλαλ θίιν πνπ ζνπ ιέεη πξάγκαηα άκεζα. δηόηη ζα 

ζαο θαηαιάβεη αλ θαη δελ μέξεηε πώο λα εμεγήζεηε ηνλ εαπηό ζαο. Σαο θξίλεη, αιιά γηα ην δηθό ζαο 

θαιό»). Η αλαγλώξηζε από ηνπο ελήιηθεο είλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθή (δειαδή: λνκηθή 

αλαγλώξηζε: ηα 18α γελέζιηα, ε άδεηα νδήγεζεο, ε δπλαηόηεηα ςήθνπ). Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζπδήηεζαλ επίζεο γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ εξγαζηαθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία αιιά θαη ην 

λα ηαμηδεύνπλ κόλνη ηνπο. Η απόθηεζε ειεπζεξίαο θαη ε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ κηα λέα 

εκπεηξία, σο ηαμίδη ζην εμσηεξηθό, εκπεηξίεο ζηνλ εζεινληηζκό ή αθόκα θαη ηε δπλαηόηεηα λα είλαη 

κόλνη, αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθή αλαγλώξηζε από ηνπο ελήιηθεο θαηά ηελ εθεβεία. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ ηθαλόηεηά ηνπ θαη ηελ ηθαλόηεηα λα ρεηξίδεηαη ηηο επζύλεο ηνπ, σο απηόλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο εξγαζίαο ή νξγάλσζεο γηα ηελ θνηλόηεηα, αλαγλσξίζηεθε επίζεο σο κέξνο κηαο 

ηειεηήο εκπεηξίαο από ηε κεηάβαζε. («Τν θέληξν λεόηεηαο ηεο γεηηνληάο καο, ήηαλ κηα κεγάιε 

επθαηξία γηα κέλα, θαη νη ηάμεηο ηνπ ζεάηξνπ, επεηδή ν θαζεγεηήο καο ήηαλ εθπαηδεπηηθόο γηα κέλα»). 

 

Ο θνηλνηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο κεηάβαζεο είλαη ζεκαληηθόο θαη έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

θάζε επνρή θαη ζε δηαθνξεηηθά εδαθηθά θαη πνιηηηζηηθά πιαίζηα. Οη θάζεηο είλαη πάληα εθείλεο ηνπ 

ρσξηζκνύ, ηνπ πεξηνξηζκνύ/ ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο θαη επίζεο ν ηύπνο ηνπ 

ζπκβάληνο αλαθέξεηαη ζε θαζνιηθέο έλλνηεο. Φσξίο πξνζσπηθέο, ζρεζηαθέο, πεξηβαιινληηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο νη εκπεηξίεο ηείλνπλ λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο ειιηπείο θαη 

απνηπγράλνπλ λα έρνπλ ηελ πξνσζεηηθή δύλακε γηα ηε βειηίσζε ηόζν ηνπ αηόκνπ όζν θαη ηεο 

θνηλόηεηάο ηνπ. Ωζηόζν, όηαλ ππάξρνπλ απηέο νη δηαζηάζεηο, είλαη δπλαηό λα εληζρπζεί κέζα ζην 

άηνκν ε αλάπηπμε κηαο κεγαιύηεξεο αίζζεζεο ζπκκεηνρήο θαη επζύλεο γηα ηελ θνηλόηεηα. Γη 'απηό 

ιέκε: «Φξεηάδεηαη έλα νιόθιεξν παηδί λα δεκηνπξγήζεη έλα ρσξηό» (Blumenkrantz 2016). 

 

Μηα παξέκβαζε ηεο λενιαίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλόηεηαο κέζσ ησλ εκπεηξηώλ κεηάβαζεο 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο ηνπο γηα ηε λενιαία θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

ζύλδεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηηθή θνπιηνύξα κηαο θνηλόηεηαο. Η θνηλόηεηα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη ηελ αθεγεκαηηθή ηζηνξία ησλ εκπεηξηώλ κεηάβαζεο γηα ηελ πγηή κεηάβαζε ησλ παηδηώλ 

ηνπο ζηελ ελειηθίσζε θαη πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ζπζηεκάησλ θαη νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα. Θέηνληαο ζε θπθινθνξία ηηο 

ηζηνξίεο, ζε αθεγεκαηηθνύο όξνπο, δηαθόξσλ γελεώλ θαη δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζηηθώλ νκάδσλ θαη 

δεκηνπξγώληαο έλα θνηλό ζπλαίζζεκα πνπ μεπεξλά ηηο δηαζηάζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ θαη ησλ 
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κηθξώλ νκάδσλ, ώζηε λα θαηαζηνύλ θαζνιηθέο, εζηηάδνληαο ηηο ελέξγεηεο πξνο έλαλ θνηλό ζηόρν 

θνηλσληθήο βειηίσζεο, κηα ςπρνινγηθή αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ 

ζηελ ελίζρπζε ελόο πνιηηηζκνύ ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

Η ςπρνινγηθή αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο είλαη "ε αληίιεςε ηεο νκνηόηεηαο κε ηνπο άιινπο, ε 

αλαγλσξηζκέλε αιιειεμάξηεζε κε ηνπο άιινπο, ε πξνζπκία λα δηαηεξεζεί απηή ε αιιειεμάξηεζε 

δίλνληαο ζηνπο άιινπο απηό πνπ πεξηκέλεη από απηνύο θαη ηελ αίζζεζε όηη θάπνηνο είλαη κέξνο 

ελόο κεγαιύηεξνπ όινπ κε αμηόπηζηε θαη ζηαζεξή δνκή "(Saranson, 1974, ζει. 157). Από ηελ 

άπνςε απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα εμεηαζηεί ην άηνκν ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ην πεξηβάιινλ ηεο 

δσήο ηνπ. Γηα ηνπο McMillan θαη Chavis (1986) θαη McMillan (1996), ε αίζζεζε ηεο θνηλόηεηαο είλαη 

έλα ζύλζεην θαηαζθεύαζκα πνπ απνηειείηαη από ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη θηλεηήξηεο πηπρέο, πνπ 

βαζίδνληαη ζε έλα αίζζεκα έληαμεο, επηξξνήο (δπλαηόηεηα επεξεαζκνύ κειώλ ηεο νκάδαο) ηελ 

ελζσκάησζε ησλ αλαγθώλ θαη ηηο θνηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλδέζεηο. Υπό απηή ηελ έλλνηα, είλαη 

ζεκαληηθό γηα ηελ επηηπρία ησλ εκπεηξηώλ κεηάβαζεο λα εκπιέθεηαη νιόθιεξε ε θνηλόηεηα ζηελ 

αλάιεςε επζπλώλ γηα ηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ζεκαζίαο θαη θνηλσληθήο αμίαο ζηε κεηάβαζε 

ζηελ ελήιηθε δσή ησλ λέσλ κέζα ζηελ αθεγεκαηηθή ηζηνξία ηέηνησλ εκπεηξηώλ. 

 

Απηό πνπ δεκηνπξγεί θαη εδξαηώλεη ηνπο δεζκνύο ηνπ αηόκνπ όηη αλήθνπλ ζηελ θνηλόηεηά ηνπο είλαη 

ε αληαιιαγή ηζηνξηώλ πνπ ππνδειώλεη θνηλέο αμίεο, εζηθή, πξννπηηθέο θαη πξνζδνθίεο γηα 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλνρή ηεο θνηλόηεηαο. Γηα ρηιηεηίεο νη ηζηνξίεο ηεο 

θνηλόηεηαο πνπ δεκηνύξγεζαλ ηέηνηνπο δεζκνύο παξαδεηγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ κύζσλ θαη 

δηεγήζεθαλ κέζσ ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηειεηήο πνπ ήηαλ κηα πξώηε κνξθή ζεάηξνπ. Όπσο ιέεη ν 

David Blumenkrantz: «Ο κύζνο κηιά γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ηη ζπλέβε θαη εθδειώζεθε πιήξσο 

ζηνλ ηεξό ρξόλν θαη ρώξν. Απηό είλαη έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κύζνπ, ε ηθαλόηεηά ηνπ 

λα εμεγεί ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο πεξηπινθέο ηεο ηεξήο πξαγκαηηθόηεηαο. Η απνηύπσζε ηεο ηζηνξίαο 

απηήο ηεο ηεξήο πξαγκαηηθόηεηαο κέζσ ηειεηνπξγηώλ βνεζά λα θαζνδεγήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ 

δνύκε. Φξεηάδεηαη ηώξα ιηγόηεξε αλάγθε από ό,ηη ζην παξειζόλ γηα ηζρπξέο ηζηνξίεο πνπ καο 

βνεζνύλ λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά καο ζεκαληηθά καζήκαηα; Μπνξεί ε ηζηνξία ησλ ηειεηώλ ηεο 

κεηάβαζεο λα ρξεζηκεύζεη σο έλαο πην θαηάιιεινο κύζνο γηα ηελ επνρή καο; Αο ξίμνπκε κηα καηηά 

ζηηο γεληθέο ηδηόηεηεο ηνπ κύζνπ ηνπ Sharpe γηα λα δνύκε αλ θαη πώο νη ηειεηέο δηέιεπζεο κπνξνύλ 

λα ρξεζηκεύζνπλ σο έλαο πην θαηάιιεινο κύζνο, κηα ηζηνξία πνπ ζα ελεκεξώλεη θαη ζα θαζνδεγεί 

πξαθηηθέο γηα ηε δσή "(Blumenkrantz, 2016). 

 

Κνηλά ζέκαηα κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ ζε νιόθιεξν ηνλ κύζν, ν νπνίνο, όηαλ εθαξκόδεηαη ζηε 

δσή θάζε λενιαίαο, ηνπο βνεζά λα ηαπηηζηνύλ ζε κηα ηζηνξία ή ζε έλαλ ραξαθηήξα. Απηά ηα ζηνηρεία 

είλαη ζεκειηώδε γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ δεζκνύ αλάκεζα ζηελ ηαπηόηεηα ηεο λενιαίαο κέζα ζηελ 

θνηλόηεηά ηνπο θαη ηελ ηαπηόηεηα ελόο ραξαθηήξα κέζα ζηελ ηζηνξία. Οκνίσο, ην ππόβαζξν ηνπ 
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κύζνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηελ ηζηνξία ηεο δηθήο ηνπο 

θνηλόηεηαο. Πξέπεη ινηπόλ λα γίλεη ν θνηλόο δεζκόο ησλ αλζξσπνινγηθώλ ελλνηώλ ησλ 

δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ν «Λόγνο», ν ιόγνο, ε γιώζζα πνπ κνηξάδεηαη 

κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. ην "Τέινο" ν ζθνπόο, ε πξόζεζε κηαο νκάδαο ή κηαο θνηλόηεηαο, ην 

"’Έπνο", ε κλήκε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, ην «ήζνο», νη αμίεο ηεο αλαθνξάο απηήο ηεο νκάδαο ή ηεο 

θνηλόηεηαο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε έλα δεδνκέλν ρώξν ή έδαθνο "Τόπνο" θαη ζύκθσλα κε έλα 

νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα "Φξόλνο" θαη αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα 

πνπ έρεη νξηζκέλεο ξίδεο "Γέλνο" (Volger, 2007, Campbell, 1949). Οη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη εκπινπηίδνληαη από ηα παξαθάησ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε βάζε γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ πεηξάκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νδώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζρέδην θαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ παξεκβάζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε κηα πξνζέγγηζε 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε λενιαία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλόηεηαο κέζσ ησλ εκπεηξηώλ κεηάβαζεο θαη 

ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ πξαθηηθή. Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηείηαη ζε θάζε ρώξα πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν. 
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1.1. Θεηηθή αλάπηπμε ηεο λενιαίαο κέζω ηνπ εθαξκνζκέλνπ 

ζεάηξνπ βαζηδόκελν ζηελ θνηλόηεηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο 

εθεβείαο ζπκθψλεζε επξέσο γηα λα νξίζεη απηή ηελ πεξίνδν σο ηαξαρψδε θαη ηαξαγκέλε. 

ήκεξα, ηα ππάξρνληα ζηνηρεία θαη απνδείμεηο δείρλνπλ φηη απηή ε πεξίνδνο δελ είλαη ηφζν αζαθήο 

θαη ζπγθινληζηηθή, αιιά παξά ηηο επηζηεκνληθέο απηέο εμειίμεηο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θνηλσληθή 

εθπξνζψπεζε ηεο εθεβείαο σο κηα αξλεηηθή πεξίνδνο. Απηή ε αξλεηηθή (θαη ε ειιεηκκαηηθή 

αληίιεςε) ζπκπιεξψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ κηα πην ζεηηθή θαη βαζηζκέλε ζε πιενλεθηηθά ζηνηρεία 

ηεο αλάπηπμεο ηεο λενιαίαο. Ζ Θεηηθή Αλάπηπμε ηεο Νενιαίαο (PYD) ππνζηεξίδεη φηη θάζε έθεβνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα κηαο πγηνχο θαη επηηπρεκέλεο αλάπηπμεο (Benson, Scales, Hamilton & Sesman, 

2006). Ζ Θεηηθή Αλάπηπμε ηεο Νενιαίαο (PYD) έρεη επίζεο πξνζαξκνζηεί κε έλα πιαίζην ROP 

(Blumenkrantz, 1986). Ζ πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο λενιαίαο επηηξέπεη ηε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο, φπσο νη εκπεηξίεο κεηάβαζεο. 

 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο PYD έρνπλ επζπγξακκηζηεί κε ηηο πξαθηηθέο 

εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ. Οη φξνη φπσο ην εθαξκνζκέλν δξάκα, ην εθαξκνζκέλν ζέαηξν θαη ε 

εθαξκνζκέλε πεξθφξκαλο αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαζψο νη 

θνηηεηέο, νη αθαδεκατθνί, νη ζεαηέο θαη νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ 

σο έλα είδνο ζηελνγξαθίαο γηα λα πεξηγξάςνπλ κνξθέο δξακαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πξννξίδνληαη εηδηθά πξνο φθεινο αηφκσλ, θνηλνηήησλ θαη θνηλσληψλ (Nicholson, 2014). Έλα απφ 

ηα ζέκαηα πνπ ζπκκεξίδνληαη απηέο νη εθαξκνζκέλεο κνξθέο ζεάηξνπ είλαη ε εζηίαζε ζηελ 

πξφζεζε, δειαδή ε θηινδνμία λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δξάκα γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ, 

ησλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Σν εθαξκνζκέλν ζέαηξν αζρνιείηαη πξσηίζησο κε ηελ αλάπηπμε 

λέσλ δπλαηνηήησλ γηα θαζεκεξηλή δσή θαη φρη κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζεάηξνπ απφ άιιεο πηπρέο 

ηεο δσήο, ην ζέαηξν κπνξεί λα είλαη έλαο ηφπνο φπνπ είλαη δπλαηφλ λα θαληαζηεί θαλείο φηη ν 

θφζκνο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη λα αλαπηχμεη αηνκηθά, νκαδηθά θαη θνηλνηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

ην πιαίζην ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ, ην ζέαηξν πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θνηλφηεηα έρεη ιεθζεί ππφςε ζην πιαίζην ηνπ PYD. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνηηθνχ 

ζεάηξνπ είλαη (Bidegain, 2010): 

 

 Μηα εξαζηηερληθή πξαθηηθή, φπνπ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη γίλνληαη 

εζνπνηνί. 

 Αλνηρηή ζηάζε ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο θνηλφηεηαο, ππνγξακκίδνληαο ηελ θνηλσληθή 

έληαμε θαη ηελ έληαμε ζηελ θνηλφηεηα. 
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 θεληθά, θνζηνχκηα, κνπζηθή θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξάζηαζεο ζρεδηάδνληαη απφ 

θνηλνχ, σο απνηέιεζκα κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Ζ θνηλφηεηα σο ζχλνιν, δείρλεη, κέζσ ηνπ δξάκαηνο, ηζηνξίεο γηα ηε δσή ηνπο κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο θνηλφηεηαο. 

 Απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ. 

 Ο ξφινο ησλ νξγαλσηψλ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Άιινη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην παηρλίδη γηα λα ζπδεηήζνπλ ην 

επηιεγκέλν ζέκα θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ θξηηηθά γηα λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

αηνκηθήο, νκαδηθήο θαη θνηλνηηθήο επεκεξίαο. 
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1.2. Φπρόδξακα θαη δεκηνπξγηθέο κέζνδνη 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ δηέπεη απηέο ηηο νδνχο είλαη βησκαηηθή, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γλψζεο απφ ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κέζσ ηεο εθ λένπ 

επεμεξγαζίαο ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν θχξην ζεσξεηηθφ κνληέιν πίζσ απφ απηή ηε 

κέζνδν είλαη ην Φπρφδξακα (Moreno, 1923). Γηα ην ςπρνδξακαηηθφ κνληέιν, ηφζν γηα αηνκηθέο 

φζν θαη γηα νκαδηθέο ζπλεδξίεο, ππάξρνπλ δχν ζρεηηθέο δηαζηάζεηο: απζνξκεηηζκφο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα. Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη ηφζν απζφξκεηνο φζν θαη 

δεκηνπξγηθφο. Ο απζνξκεηηζκφο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη θαη νη δχν είλαη παξφληεο, θαζψο ην έλα ρσξίο ην άιιν δελ 

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη κηα πξαγκαηηθή δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζην εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην ησξηλφ ηνπ θαηλνκελνινγηθφ ηνπ 

πεδίν. Απηέο είλαη δχν πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο ζθέςεο κεκνλσκέλσλ θαη νκαδηθψλ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα κνξθσζνχλ, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα επαλελεξγνπνηεζνχλ κε θαηάιιειε δηεπθφιπλζε. 

Ζ ςπρνδξακαηηθή κεζνδνινγία μεθηλά απφ ηελ ππφζεζε φηη ν απζνξκεηηζκφο κπνξεί λα εθδεισζεί 

ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο (ρξήζε ηνπ ζψκαηνο, ηεο αίζζεζεο ηνπ ρηνχκνξ, ησλ θαηαζηάζεσλ 

νηθεηφηεηαο θαη ηεο ζρέζεο κε ηνπο άιινπο θιπ) 

 

Μηα θαιή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα νδεγεί, αθελφο, ζηελ 

ηθαλφηεηα λα δψζεη επαξθείο απαληήζεηο ζε κηα λέα θαη απξφβιεπηε θαηάζηαζε θαη, αθεηέξνπ, λα 

είλαη ζε ζέζε λα δψζεη κηα λέα θαη δεκηνπξγηθή απάληεζε ζε κηα παιηά θαη θξπζηαιιηθή 

θαηάζηαζε. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλα θπζηθφ θαη ζρεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν νη εκπιεθφκελνη αηζζάλνληαη εππξφζδεθηνη, ειεχζεξνη θαη πξνζηαηεπκέλνη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα κεηψλνπλ ην επίπεδν ηνπ άγρνπο θαη ηνπ γλσζηηθνχ ειέγρνπ ηνπο, αθήλνληαο πεξηζψξηα 

γηα κηα ιεγφκελε «απζφξκεηε» ζηάζε. Απηφ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ζπιιφγσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίζεκε ινγηθή ζθέςε (Moreno, 1923, 1944, 1953, 1964). Ο Moreno 

επαλαιακβάλεη ηε θηινζνθηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Max Buber (1923) θαη εληνπίδεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλάληεζεο κε ηνλ άιινλ κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ (πνπ λνείηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

εηζέιζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κε απζεληηθφ θαη κε παξακνξθσκέλν 

ηξφπν), ην θιεηδί γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ ηζνξξνπία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Ζ ηθαλφηεηα ζπλαληήζεο κε ηνπο άιινπο ππνζέηεη φηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ "ηήιε" (πνπ ζεκαίλεη "απφ 

απφζηαζε") είλαη ελεξγέο, ε εγγελήο ηθαλφηεηα θάζε αηφκνπ λα εηζέιζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε 

κε άιινπο αλζξψπνπο. Σν «Σήιε» είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ελζπλαίζζεζε, κηα κνλφδξνκε 

δηαδηθαζία, επεηδή έλα άηνκν είλαη ελζπλαίζζεην πξνο ην άιιν, αιιά απηφ δελ ηζρχεη αλαγθαζηηθά 

γηα ην άιιν άηνκν. ηνλ ηνκέα απηφ ε δηαδηθαζία είλαη ακνηβαία. Μηα ςπρνδξακαηηθή ζπλάληεζε 

ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ απζνξκεηηζκνχ-δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα 
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αλαπηχμεη ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ έλα ζέκα πνπ μεθηλά απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζπλάληεζεο. Ζ δνκή ηεο ζπλφδνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Ζ πξψηε 

είλαη απηή ηεο πξνζέξκαλζεο, ε δεχηεξε είλαη απηή ηεο δξάζεο (εζνπνηψληαο ή παίδνληαο) θαη ε 

ηξίηε είλαη απηή ηεο θνηλήο αλαδηαηχπσζεο (Moreno, 1923, 1944, 1953, 1964). Απηή ε δνκή ηεο 

ζχζθεςεο πηνζεηήζεθε απφ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηδηαίηεξα απφ εθείλνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκηνπξγηθή ζθέςε γηα ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ αιιαγψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (Jaoui, 1990). 
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1.3. Η αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα θνηλσληθή πξννπηηθή νηθνδφκεζεο, ε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε απνθιίλεη 

απφ ηηο δνγκαηηθέο αληηιήςεηο πνπ πξνσζνχλ ηηο εμεξεπλήζεηο ησλ θσλψλ απφ ηα πεξηζψξηα. 

Τπνζηεξίδεη κηα άπνςε ηεο «δσήο σο αθήγεζεο». Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεσξίεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο, έλα άηνκν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα επηηχρεη κηα ζεηηθή θαη μερσξηζηή ηαπηφηεηα, φπνπ 

ε «ζεηηθή θαη μερσξηζηή ηαπηφηεηα» επεξεάδεηαη ζπκθξαδφκελα, «σο έλα ζχλνιν ζπλεξγαηηθψλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζπλνκηιεηέο» 

(Moghaddam, 2006, ζει. 159). Οη αθεγεκαηηθέο πξαθηηθέο πξνζθαινχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο εθθξάζεηο ηεο εκπεηξίαο ηεο δσήο ηνπο, πξνσζψληαο ηνπο σο «ζπγγξαθείο ησλ 

ηζηνξηψλ ηεο δσήο ηνπο». Οη αθεγήζεηο πνπ αλαδχνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θπθινθνξνχλ ζε 

δηάθνξα αθξναηήξηα ζε έλα ζεβαζηφ θαη ηηκεηηθφ ηξφπν πνπ ξίρλνπλ θσο ζηελ πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα, θαιψληαο ηηο αθεξεκέλεο αθεγήζεηο ησλ άιισλ λα εκπιαθνχλ πινχζηα ζηελ ηδηαίηεξε 

θνηλφηεηα θαη ην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην. Μέζσ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλνκηιηψλ (White, 2007), ε 

αθήγεζε θαη ε ζρεζηαθή ηαπηφηεηα πεξηγξάθνληαη σο μερσξηζηά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δσή θάπνηνπ, «ην πξφβιεκα είλαη ην πξφβιεκα, φρη ην άηνκν» (ζει. 9). Ζ δσή είλαη 

πνιπθαηνηθία θαη ε ηαπηφηεηα είλαη έλα ζρεζηαθφ θαη ζπκθξαδφκελα έξγν πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί θαη λα δεκηνπξγεζεί εθ λένπ κε αιιειεπηδξάζεηο. Γηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ 

αθεγεκαηηθψλ αξρψλ πξνέθπςαλ απφ ηφηε πνπ ν Michael White θαη ν David Epston πξφηεηλαλ 

αθεγεκαηηθή ζεξαπεία ην 1990. κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ην "Γέληξν ηεο Εσήο", πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ncazelo Ncube. 
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1.4. Μύζνη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκβνπιεπηηθή 

Ζ ζπλείδεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ επηθεληξψλεηαη ζην πιηθφ κέξνο ηνπ θφζκνπ. Ζ 

πλεπκαηηθή δηάζηαζε θαη ε αιεζηλή νιηζηηθή δνκή θαη ζχλζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζπλήζσο δελ 

πξνσζνχληαη επαξθψο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη κχζνη εμππεξεηνχζαλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα είλαη λα 

παξέρνπκε ζηα άηνκα κηα αλαθνξά γηα λα βνεζήζνπλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπο σξίκαλζε θαη 

αλάπηπμε. Ο ήξσαο ζην ηαμίδη ηνπ ζην Άγλσζην πεξλάεη απφ πνιιέο δνθηκαζίεο, πεξηπέηεηεο, 

πξνβιήκαηα θαη αλαηξνπέο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. Αλαθηά ηε δπλακηθή πνπ κέρξη εθείλε ηε 

ζηηγκή δελ ήμεξε λα έρεη, θαη κέζσ απηνχ ηνπ δπλακηθνχ κεηακνξθψλεηαη θαη εθπιεξψλεηαη. 

Αλαθαιχπηνληαο θαη ηξέθνληαο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο είλαη απηφ πνπ ν Campbell νλνκάδεηαη 

«κνλνπάηη ζηελ επδαηκνλία» (Campbell, 2004). Οη κχζνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή καο 

πξνέιεπζε, ην πεδίν ησλ απεξηφξηζησλ θαη δεκηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπκε σο φληα, ψζηε 

λα αλαθαιχςνπκε ηνλ θξπκκέλν ήξσα κέζα καο. 

 

Έηζη κπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηα «δπλαηά» καο, ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε ην ζρέδην ηεο δηαδξνκήο ηεο ςπρήο καο. ηνπο κχζνπο ηα πάληα 

είλαη δπλαηά: ηα δέληξα θξαπγάδνπλ θαη γεινχλ, ηα πνπιηά κηιάλε θαη ζπκβνπιεχνπλ θαη κεξηθέο 

θνξέο νδεγνχλ δηαθξηηηθά, ηα ζπίηηα έρνπλ θσλή θαη ςπρή, ην δάζνο θαίεη θαη δελ παχνπλ λα 

αγθαιηάδνπλ. Υξεηαδφκαζηε κχζνπο γηα λα πηζηέςνπκε φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζθνησζνχλ δξάθνη, 

λα βξεζνχλ εζσηεξηθνί ζεζαπξνί. ζν πεξηζζφηεξν δηαβάδεηε ηνλ Joseph Campbell, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηείηε φηη ην ηαμίδη ηνπ ήξσα ππάξρεη ζηελ ππεξεζία κηαο κεγαιχηεξεο 

αιήζεηαο, πψο εκείο σο άλζξσπνη δνχκε ηνλ δηθφ καο κνλαδηθφ, αηνκηθφ κχζν. Ζ ηζηνξία κπνξεί 

λα είλαη ην ηαμίδη, αιιά ην λφεκα θαη ε ζεκαζία ηνπ ηαμηδηνχ είλαη λα αλαθαιχςνπκε φιεο ηηο πηπρέο 

ηνπ πνηνη είκαζηε θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα απμήζνπκε ηε ζπλείδεζή καο. 
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2. Η εκπεηξία κεηάβαζεο ζήκεξα: πώο λα νξγαλωζεί κηα λέα εκπεηξία 

κεηάβαζεο ζηελ Δπξώπε 

Σν πλεπκαηηθφ πξντφλ 1 (IO1) ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζπδεηήζεθε είρε σο ζηφρν λα εληνπίζεη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο επξσπατθήο εκπεηξίαο κεηάβαζεο γηα ηνπο ζεκεξηλνχο εθήβνπο. Πξνο ηνχην, 

νη εηαίξνη, μεθηλψληαο απφ ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, εληφπηζαλ έλα θνηλφ ππφβαζξν πνπ 

μεθίλεζε ηε ζπκκεηνρηθή ζπδήηεζε κε επηιεγκέλνπο εθήβνπο ζηηο θνηλφηεηεο. Απηφ είλαη ζχκθσλν 

κε ηελ πηπρή ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ κνληέινπ 

κεηάβαζεο. Απηφ ην ππφβαζξν ζπλίζηαην θπξίσο ζηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ ηξηψλ ζηαδίσλ 

(δειαδή ηνπ δηαρσξηζκνχ, ηεο κεηάβαζεο, ηεο ελζσκάησζεο) ηνπ κνληέινπ Van Gennep (1909) 

ζε ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο εθήβνπο. Οη 3 

δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη νη εμήο: 

 

1. Ζ ζσκαηηθή θαη / ή ςπρηθή, πλεπκαηηθή αιιαγή - αθήλνληαο κηα ζέζε θαη πεγαίλνληαο ζηελ 

άιιε (δηαρσξηζκφο). 

2. Ζ δνθηκή θαη ε εμεξεχλεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ κε κηα νκάδα 

ζπλνκειίθσλ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε, αθήλνληαο παιηέο αμίεο / ζπκπεξηθνξέο 

(liminality). 

3. Ζ επίδεημε λέσλ δεμηνηήησλ θαη αλαγλψξηζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ απφ ηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα λένπ ξφινπ γηα ηνπο εθήβνπο ζηελ θνηλφηεηα κε ηξφπνπο 

πνπ εληζρχνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο δεκνθξαηίαο (ελζσκάησζε). 

 

Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ YOU-ROPE ζπκθψλεζαλ ζηε ζπλέρεηα λα πξνζεγγίζνπλ ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ κε θαηλνκελνινγηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ 

άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε δσή ηνπο θαη λα αλαδείμνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ εκπεηξία ηεο κεηάβαζεο, μεθηλψληαο απφ ηελ 

εξεπλεηηθή εξψηεζε «Πφηε αηζζαλζήθαηε σο ελήιηθαο γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ζαο;». Δλήιηθεο 

ηεο θνηλφηεηαο ζπκκεηείραλ επίζεο ζηελ έξεπλα γηα λα ζπγθξίλνπλ ηα επξήκαηα θαη λα ζπδεηήζνπλ 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ (IO3) ζρεηηθά κε ηνλ ιφγν ηεο θχξηαο 

αλαδπφκελεο δηαθνξάο θαη λα δείμνπλ ηε δηαγελεαθή θχζε ηεο εκπεηξίαο ηεο κεηάβαζεο. ε απηφ 

ην έγγξαθν παξνπζηάδνπκε κφλν ηα θχξηα επξήκαηα ηνπ IO1 ηνπ έξγνπ, ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ έξεπλα ππάξρνπλ ζηελ έθζεζε ΗO1. 
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2.1. Παξαδείγκαηα γεγνλόηωλ πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ωο 

πεξηπηωζηνινγηθέο κειέηεο 

Δδψ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία νη πην θνηλνί ηφπνη ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ εθεβεία κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε θάζε έξεπλαο ηνπ ΗΟ1. Απηφ είλαη κέξνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

παξέκβαζεο ηεο θνηλφηεηαο: αξρίδεη λα απαζρνιεί ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο λένπο θαη ηνπο ελήιηθεο ζε 

ζπλνκηιίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία θαη παξείρε ζηελ εηαηξία κηα επξχηεξε γλψζε 

ζρεηηθά κε ηνλ αληηιεπηφ ξφιν ησλ ηεξαξρηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

 

 Σν λα κείλσ κφλνο ζην ζπίηη 

 Ζ θξνληίδα λεφηεξσλ κειψλ. 

 Ζ θίλεζε γχξσ απφ ηελ πφιε απηφλνκα. 

 Ζ νηθνλνκηθή απηνλνκία. 

 Ζ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. 

 Κξίζηκα γεγνλφηα (π.ρ. αηπρήκαηα, νηθνγελεηαθέο απψιεηεο) 

 Αλαθάιπςε λέσλ πξαγκάησλ 

 Σν λα ηαμηδεχσ κφλνο ή κε θίινπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη παξαπάλσ εκπεηξίεο κεηάβαζεο κνηξάδνληαη – αλεμάξηεηα πξνέιεπζεο – απφ γεληά ζε γεληά, 

ππνγξακκίδνληαο κηα αλζξσπνινγηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή αλάγθε θαη κηα λνεκαηηθή λνήκαηνο. Ζ 

έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εκπεηξία κεηάβαζεο ζε κηα αλάγθε γηα: 
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 Αλεμαξηεζία 

 Δπζχλε 

 Αλαγλψξηζε σο πνιίηε 

 Αθξηβείο / πλεπκαηηθέο έλλνηεο 

 Πεξηέξγεηα 

 Αιιαγή (ηφζν ζσκαηηθή φζν θαη ςπρνινγηθή) 

 Γηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο 

 Απνδνρή λέσλ δεμηνηήησλ 

 Πνιηηηζηηθφ εκπινπηηζκφ 

 

2.2. Ιδέεο γηα ηε δηεμαγωγή δξάζεωλ κε βάζε ην πλεπκαηηθό 

πξνϊόλ 1 (ΙΟ1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαδί κε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην IO1, νη ζπλεξγάηεο ηνπ έξγνπ YOU-ROPE, ράξε ζηε 

θαηλνκελνινγηθή θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, ζπλέιεμαλ κηα ζεηξά ελδείμεσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο δξάζεσλ κε ηνπο εθήβνπο. Δδψ αλαθέξνληαη ελ ζπληνκία. 

 

 Οη ζπλεδξίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επξείεο θαη ήζπρεο ηνπνζεζίεο: κεγάια 

δσκάηηα ρσξίο ηξαπέδηα θαη εκπφδηα. 

 Οη πξαθηηθέο θαη πξαθηηθέο κέζνδνη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε δεκηνπξγηθή θαη 

ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε. 
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 Ζ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε είλαη επίζεο ζεκειηψδεο: μεθηλψληαο απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ζ αληαιιαγή εκπεηξηψλ δεκηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη άκεζε ζπκκεηνρή. 

 Ζ κηθηή ζχλζεζε ηεο νκάδαο (φζνλ αθνξά ηφζν ηελ ειηθία φζν θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηζηνξίεο) δεκηνπξγεί έλα θαιχηεξν πιαίζην γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ROPE, πξνζθέξνληαο 

λένπο πφξνπο γηα ηε δηαδηθαζία λνήκαηνο. 

 Οη εκπεηξίεο ησλ νκάδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ζεαηή (ρξεζηκνπνηψληαο επίζεο εξγαιεία 

επηδφζεσλ φπσο ην ζρέδην, ηε κνπζηθή θαη ηε γξαθή) είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα ηελ 

αληαιιαγή αηνκηθψλ, ζρεζηαθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εκπεηξηψλ φπσο ηα 

ROPE. 
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3. Γξαζηεξηόηεηεο 

ην ηέινο ηνπ ΗΟ1, ζε θάζε ρψξα πνπ ζπκκεηείρε ζην έξγν YOU-ROPE πινπνηήζεθαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην IO3. ε θάζε ρψξα επηιέρζεθαλ νξηζκέλνη έθεβνη γηα λα 

μεθηλήζνπλ κηα ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο YOU-ROPE. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ρψξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ γηα ην ξφιν θαη ην 

λφεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο θαη, κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ζπλέιεμαλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο κε θαηλνηφκεο κεζφδνπο γηα λα εηζαγάγνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο απφ άιιεο ρψξεο ζην 

έξγν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεζλνχο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Φισξεληία. 

3.1. Βαξθειώλε 

Δξγαζηήξηα ελαζρφιεζεο (x2): Αλνηρηφ θάιεζκα πξνο ηε λενιαία ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. Οη 

λένη πνπ αζρνινχληαλ πξνεγνπκέλσο κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο 1. Γχν 

αλνηθηά εξγαζηήξηα φπνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα ζπγθξνηήζνπλ ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν 

εξγαζηεξίσλ ηέζεθαλ νη πξνζδνθίεο, νη ζηφρνη, ε δέζκεπζε θαη άιια ζέκαηα κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

Οκαδηθά εξγαζηήξηα ζπλνρήο (x3): Μφιηο νξγαλψζεθε ε νκάδα, έγηλαλ ηξία εξγαζηήξηα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε (1) ηεο ακνηβαίαο γλψζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. (2) γλσξηκία ζεαηξηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη άιισλ εθθξαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη (3) αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ελδπλάκσζεο νκάδαο. 

 

Γξακαηνπξγηθή παξαγσγή (x6): Υξήζε απνηειεζκάησλ απφ ηε Πλεπκαηηθφ Πξντφλ 1 γηα ην ηη 

ζεκαίλεη λα γίλεηο ελήιηθαο θαη λέεο ζπλεηζθνξέο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζέαηξν θαη άιια δξακαηηθά παηρλίδηα. Ζ ζεσξεηηθή παξαδνρή ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία κεηάβαζεο 

(Van de Gennep, 1909): δηαρσξηζκφο - πεξηνξηζκφο - ελζσκάησζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε κηα δξακαηνπξγηθή δνκή. Οη ζπλεδξίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ζπλεξγαηηθψλ ζθελψλ πνπ ζα δνθηκαζηνχλ θαη ζα 

πξνζηεζνχλ ζηε ζεαηξηθή παξαγσγή. Οη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ θνζηνχκηα, ηξαγνχδηα θαη 

άιινπο πφξνπο σο κηα δηαξθή δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ επέηξεπε λα νξηζηεί ε πεξίνδνο 

ζπλεδξίαο σο ηειηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε. 

 

Δξγαζηήξηα πξφβαο (x2): Μφιηο ε δξακαηνπξγηθή δνκή δεκηνπξγήζεθε, αζθήζεηο, πξφβεο θαη 

παηρλίδηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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(25 Απξηιίνπ): Μεηά ηελ εκπεηξία ηνπ LTA, έγηλε παξνπζίαζε ζην θνηλνηηθφ θέληξν θαη 

πεξηζζφηεξνη απφ 45 ελήιηθεο παξαθνινχζεζαλ ην έξγν θαη ζπκκεηείραλ ζε κηα ηειηθή ζπδήηεζε 

γηα ην ηη ζεκαίλεη λα γίλεηο ελήιηθαο θαη πψο ε θνηλφηεηα ησλ ελειίθσλ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνδεχζεη ζεηηθά ηε λενιαία ζηελ ελειηθίσζε. 

 

ιεο νη ζπλεδξίεο εξγαζηεξίσλ δηαξζξψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ: (1) 

παηρλίδηα πξνζέξκαλζεο, (2) ελέξγεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ θχξην ζηφρν ηεο ζθελήο θαη (3) 

γπκλαζηηθέο αζθήζεηο γηα ραιάξσζε. 

 

 Αξηζκφο εξγαζηεξίσλ: 13 ζπλεδξίεο απφ 2 ψξεο. 

 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 13 ζπκκεηέρνληεο (έλαο απφ απηνχο δελ κπνξνχζε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δξαζηεξηφηεηα LTA) κεηαμχ 14 θαη 18 εηψλ. 

 Φχιν ζπκκεηερφλησλ: 4 άλδξεο, 7 γπλαίθεο. 

 

3.2. Φιωξεληία 

Ζ δνθηκαζηηθή δξαζηεξηφηεηα νξγαλψζεθε αθνινπζψληαο ην πιαίζην Van de Gennep θαη ηελ 

αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ κχζνπ, ην ηαμίδη ησλ εξψσλ (Campbell, 1949). θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλαο κχζνο απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη 

κνηξάζηεθαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ραξαθηήξα, ελφο ππέξ-ήξσα κε κηα κάζθα θαη 

εηδηθψλ δπλάκεσλ θαη κηα πινθή. Ζ ηζηνξία θάζε ραξαθηήξα είλαη ε πξνβνιή ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ, επηζπκηψλ θαη θφβσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη αληηπξνζσπεχεη ηε 

θάζε ηνπ πεξηνξηζκνχ, ζηελ νπνία νη λένη ακθηζβεηνχληαη γηα λα μεπεξάζνπλ ηα φξηά ηνπο θαη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε θάηη πνπ ππεξβαίλεη ηε δηθή ηνπο αηνκηθφηεηα. Οη ηζηνξίεο ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζπγρσλεχζεθαλ ζε έλα κεηα-κχζν πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζχλδεζε ησλ μερσξηζηψλ ηζηνξηψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε θάζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ απφ ηηο ξίδεο ηνπ θαζελφο θαη ηελ έιεπζε ελφο λένπ ηαμηδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

ην ηέινο ηεο δνθηκαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε θνηλή ηζηνξία (κχζνο) δηνξγαλψλεηαη κπξνζηά ζε 

έλα αθξναηήξην (πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα / ρσξηφ), πξνζνκνηάδνληαο ηε θάζε 

ελζσκάησζεο κηαο κεηάβαζεο. Ο κχζνο ηίζεηαη σο ηειεηνπξγηθφ κε κηα θαζαξηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βηψζνπλ κηα λέα θαη πξνζσπηθή ελαξθηήξηα ηειεηή κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Αληηκεησπίζηεθαλ ινηπφλ κέζσ ςπρνδξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο γηα λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο (Boal, 

1980, Mazzini θαη Talamonti, 2011). Μέζσ απηψλ ησλ ηερληθψλ νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηηο 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη ηελ ελειηθίσζε κέζα απφ ρεηξνλνκίεο ηνπ ζψκαηνο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 
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(πάληα κέξνο ηεο θάζεο δηαρσξηζκνχ) επηθεληξψζεθε ζηε ιέμε. Μέζσ ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη 

ηεο ειεχζεξεο ζπιινγήο ηδεψλ, νη ζπκκεηέρνληεο δεκηνχξγεζαλ έλαλ θνηλφ νξηζκφ ηεο εκπεηξίαο 

ηεο κεηάβαζεο. Καη νη δχν ζπλεδξίεο αληηπξνζψπεπαλ, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα, ηε 

θάζε δηαρσξηζκνχ ηεο κεηάβαζεο. Απφ ηελ ηξίηε έσο ηελ έβδνκε ζπλεδξία νη ζπκκεηέρνληεο 

βγήθαλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ηαπηφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο κάζθεο, ηνλ 

κπζνινγηθφ ήξσα ηνπο κε εηδηθέο εμνπζίεο θαη αδχλακα ζεκεία, σο αλαπαξάζηαζε ηεο θάζεο 

πεξηνξηζκνχ. Απφ ηελ πέκπηε ζπλεδξία πξνζθιήζεθαλ νξηζκέλνη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, θ.α.). Εεηήζεθε επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο κάζθεο θαη ηηο 

ηζηνξίεο ηνπο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή ηεξνηειεζηία ηεο κεηάβαζεο ηεο δσήο 

ηνπο, θαη ηηο κνηξάζηεθαλ κε ηνπο λένπο ζπκκεηέρνληεο: δεκηνπξγήζεθε κηα λέα αθήγεζε, θαξπφο 

ησλ κχζσλ ησλ θνηλψλ ηζηνξηψλ ησλ λέσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζπγρσλεχηεθαλ ζηελ 

ηειηθή απφδνζε. ηελ φγδνε ζπλεδξία ε παξάζηαζε παξνπζηάζηεθε ζηελ θνηλφηεηα θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηελ θνηλφηεηά ηνπο, λα γηνξηάζνπλ θαη λα 

εμεγήζνπλ ηη έκαζαλ κε απηή ηε δεκηνπξγηθή θαη επηηειηθή εκπεηξία. 

Απηή ε ζπλάληεζε αληηπξνζψπεπε ηε θάζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο εκπεηξίαο ηεο κεηάβαζεο. Ζ 

κεζνδνινγηθή δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ςπρνδξακαηηθή. Κάζε ζπλεδξία δηαξζξψζεθε ζε 

ηξεηο θάζεηο εξγαζίαο: ε πξψηε ήηαλ ε θάζε πξνζέξκαλζεο, ζηελ νπνία ππήξρε κηα ηειεηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ είζνδν ζην αλνηρηφ θαη ραιαξφ θιίκα πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Ζ δεχηεξε θάζε, απηή ηεο δξάζεο, ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε θαηαζθεπή ηεο κάζθαο ή ε ζπγγξαθή ησλ 

ηζηνξηψλ ηνπ ήξσα. ην ηξίην, ην θνηλφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηελ 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, καδί κε ηνπο νξγαλσηέο. Κάζε ζπλεδξία έθιεηζε κε ηειεηνπξγηθφ 

νκαδηθνχ ραηξεηηζκνχ. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ ςπρνδξάκαηνο, ηφζν ν αγσγφο φζν θαη νη ζπλ-

αγσγνί έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πξαγκαηνπνηψληαο έηζη ηφζν ηε ιεηηνπξγία θαζνδήγεζεο φζν θαη ηελ ζπλεδξία, αιιά θαη ηε 

ζχγθξηζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Αξηζκφο εξγαζηεξίσλ: 8 ζπλεδξίεο απφ 2/5 ψξεο. 

 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 20 ζπκκεηέρνληεο κεηαμχ 16 θαη 19 εηψλ. 

 Φχιν ζπκκεηερφλησλ: 18 άλδξεο, 2 γπλαίθεο 

 πλεδξία 1: ην ζψκα ηνπ ήξσα 

 πλεδξία 2: ε ιέμε ν ήξσαο 

 πλεδξία 3: ε κάζθα ηνπ ήξσα 

 πλεδξία 4: Ζ ηζηνξία ηνπ ήξσα 

 πλεδξία 5: νη ήξσεο ζπλαληνχλ ηελ θνηλφηεηα 

 πλεδξία 6 θαη 7: ε δεκηνπξγία ηνπ κεηα-κχζνπ (θνηλή ηζηνξία) 
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 πλεδξία: ν ενξηαζκφο 

3.3. Ιάζην 

Σν Γέληξν ηεο Εσήο (ToL) θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κνηξαζηνχλ ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, 

αθνινπζψληαο ηηο πεξηγξαθέο ησλ κε-ζηξνπθηξνπξαιηζηηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

πεξηνρέο ελφο δέληξνπ (ξίδεο, έδαθνο, θνξκφο, θιαδηά, θχιια, ινπινχδηα, θξνχηα) ζηελ 

επαλεγγξαθή ηζηνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε νκαδηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζρεηηθέο πξνζσπηθέο αμίεο, αξρέο θαη 

δεζκεχζεηο θαζίζηαηαη εκθαλήο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ «εμσηεξηθψλ καξηχξσλ» πνπ 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζπλάθεηα ησλ αλζξψπηλσλ πξνζδνθηψλ κε βάζε ηελ αμία πνπ μεπεξλά ηα 

πξνζσπηθά θαη ηζηνξηθά πιαίζηα. Ζ αληαιιαγή πινχζησλ πεξηγξαθψλ ηεο πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο δεκηνπξγεί πξνζθηιείο ηζηνξίεο θαη πιέθνπλ πεξηνρέο θνηλψλ αμηψλ θαη επηζπκεηέο γηα 

ηε δσή αξρέο. Σν Γέληξν ηεο Εσήο (ToL) κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ σο φρεκα γηα έλα ηαμίδη γηα 

θνηλέο ηαπηφηεηεο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλφηεηα, ελψ 

πξνάγεη θαη δηαηεξεί ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.  

 

Γεκηνπξγψληαο ηηο αθίζεο γηα ην Γέληξν ηεο Εσήο (ToL), νη ζπκκεηέρνληεο ζπγθέληξσζαλ κηα 

γθαιεξί θσηνγξαθηψλ γηα Σν Γέληξν ηεο Εσήο (ToL) πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Γάζνο ηεο Εσήο» 

πνπ «επηζθέθζεθαλ» φινη νη ζπκκεηέρνληεο. Μηα ζπλνκηιία νξηζκνχ νινθιήξσζε ην εξγαζηήξην κε 

ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνλεκήζεθαλ ζην ηέινο. Τπήξραλ δχν ζπλαληήζεηο, 8 ψξεο ε θαζεκία, κε 

ζπκκεηνρή 11 λεαξψλ ελειίθσλ, θνηηεηψλ (6 γπλαηθψλ, 5 αλδξψλ), 2 ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη 2 

ζπκβνχισλ ηεο Psiterra. Μεηά ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο Φισξεληίαο νξγαλψζεθε κηα άιιε ζπλάληεζε 

κε ηνπο θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Psiterra (4 ψξεο). 

 

Αθεγεκαηηθά εξγαζηήξηα κεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο 

 1 ζπλεδξία, 4 ψξεο 

 11 ζπκκεηέρνληεο, 16-19 εηψλ 

 5 άλδξεο 6 γπλαίθεο 

 2 δηνξγαλσηέο 

 

Αθεγεκαηηθά εξγαζηήξηα 

 2 ζπλεδξίεο, 8 ψξεο ην θαζέλα 

 11 ζπκκεηέρνληεο, 16-19 εηψλ 

 5 άλδξεο, 6 γπλαίθεο 

 2 επαγγεικαηίεο / ζχκβνπινη ζρνιείσλ 

 2 δηνξγαλσηέο 
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Θεκαηηθέο εξγαζηεξίσλ 

 Παξνπζίαζε ηνπ Έξγνπ. Αξρηθή ζπλάληεζε. Γλσξηκία, ζηφρνη, δξαζηεξηφηεηεο, 

ρξνλνδηάγξακκα. ππνγξαθή εληχπσλ ζπγθαηάζεζεο - γνλείο, δηνξγαλσηέο (χιινγνο 

Psiterra), εθπαηδεπηηθνί-ζχκβνπινη, λένη. 

 Αλάπηπμε νκάδαο. Δξγαζηήξην ζην Παλεπηζηήκην "Alexandru Ioan Cuza" ηνπ Ηαζίνπ. Ice-

breaking ζηελ επέθηαζε ηεο γλσξηκίαο γηα ην Γέληξν ηεο Εσήο (ToL). 

 Μεηά απφ ηελ αηνκηθή δνπιεηά γηα ην γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο Γέληξν ηεο Εσήο (ToL), ππήξμε 

ζπλέληεπμε θάζε ζπκκεηέρνληα  αθεγεκαηηθά απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή ηεο Psiterra. Έγηλε κηα 

θνηλή γθαιεξί γηα ην «Γάζνο ηεο Εσήο». ην ηέινο, πξνέθπςε κηα αθεγεκαηηθή πξαθηηθή 

«ηειεηήο νξηζκνχ». Σα πηζηνπνηεηηθά δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

ηειηθά πξνζθέξζεθαλ ηειεηνπξγηθά καδί κε ηηο αθίζεο γηα ην Γέληξν ηεο Εσήο (ToL). 

 Αληαλαθιψληαο ηελ εκπεηξία γηα ην Γέληξν ηεο Εσήο (ToL) – Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

"Alexandru Ioan Cuza" ηνπ Iasi – κε ζηφρν λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο εκπεηξίεο γηα ην Γέληξν 

ηεο Εσήο (ToL) θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα αθεγεκαηηθή νκάδα ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε 

ζελάξην γηα έλα βίληεν. Ζ νκάδα ηεο Psiterra είρε ξφιν δηακεζνιαβεηή, νξγάλσζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο. Σν έξγν παξαγσγήο ηαηληψλ νξγαλψζεθε θαη πινπνηήζεθε εμ νινθιήξνπ κε ηελ 

εγεζία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ. 

 

3.4. Ρέζπκλν 

Πξαγκαηνπνηήζακε 8 εξγαζηήξηα 3 σξψλ κε εθήβνπο πνπ βαζίδνληαλ ζηε ππφζεζε φηη νη 

θιαζζηθνί κχζνη επηβηψλνπλ απφ γεληά ζε γεληά, δηφηη πηζηεχνπκε φηη δηδάζθνπλ ζηνπο αλζξψπνπο 

πψο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη κχζνη ζηελ Διιάδα 

παξέρνπλ κηα ζεηξά ελζσκαησκέλσλ κεηαθνξψλ γηα ηε δσή θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζην 

δελ. Έηζη, εξγαζηήθακε ζηε ζρέζε κεηαμχ κχζνπ, κεηαθνξάο, απηνγλσζίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Δπηιέμακε ηνλ κχζν ηνπ Οδπζζέα, έλαο ζξπιηθφο Έιιελαο βαζηιηάο ηεο 

Ηζάθεο θαη ν ήξσαο ηνπ έπνπο ηνπ Οκήξνπ, ηεο Οδχζζεηαο. Απηφ ην έπνο πεξηγξάθεη ην ηαμίδη ηνπ, 

πνπ δηήξθεζε 10 ρξφληα, θαζψο πξνζπαζεί λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ κεηά ηνλ Σξσηθφ 

πφιεκν θαη λα επηβεβαηψζεη ηε ζέζε ηνπ σο λφκηκνπ βαζηιηά ηεο Ηζάθεο. Υξεζηκνπνηήζακε ην 

κχζν σο κεηαθνξά γηα ην ηαμίδη (κεηάβαζε) ζηελ ελειηθίσζε, δεηψληαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα πξνβιεκαηηζηνχλ (μερσξηζηά θαη σο νκάδα) γηα ηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ Οδπζζέα. 

 

«Πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε; Ση πξέπεη λα κάζνπκε; Πνηεο είλαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ; Πνηνο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη;» ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα θάζε κία απφ ηηο ζπλαληήζεηο καο. ηαλ ν Οδπζζέαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηαμηδεχεη θαη επηζθέπηεηαη ηε κάγηζζα Κίξθε, κεηαηξέπεη ηνπο κηζνχο αλζξψπνπο ζε 
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γνπξνχληα. «Δίλαη φηη φηαλ θάπνηνο ζαο θνηηάμεη ζαλ γνπξνχλη, αξρίδεηε λα ζπκπεξηθέξεζηε/ 

αηζζάλεζηε σο γνπξνχλη; Κάπνηνο ζαο έθαλε λα αηζζάλεζηε ληξνπή γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηηο 

ζθέςεηο ζαο;» Υξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξέο φπσο νη παξαπάλσ, νη ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ 

θαη πξνζπάζεζαλ λα ζπλζέζνπλ κηα θνηλή πξννπηηθή γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ φπσο νη 

δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ε ςπρηθή πγεία θαη ε ζεμνπαιηθή παηδεία. ια ηα εξγαζηήξηα 

μεθηλνχζαλ κε κηα δξαζηεξηφηεηα πξνζέξκαλζεο θαη ηειείσλαλ κε κηα πξάμε, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

νπνίσλ ήηαλ κηα παξάζηαζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε Φισξεληία. 

 

Θεκαηηθή ζεκηλαξίνπ 

1. Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. πλάληεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Γφζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλα φλνκα ήξσα θαη έπξεπε λα βξνπλ ην ηαίξη ηνπο, ρσξίο λα κηιήζνπλ (ν 

Οδπζζέαο πξέπεη λα βξεη ηελ Πελειφπε, ε Ήξα λα βξεη ηνλ Γία). ηφρνη & Πξνζδνθίεο. 

2. Οκαδνπνίεζε. θέςεηο θαη ηδέεο γηα ηελ "Δλήιηθε δσή" - Πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο/ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ νη έθεβνη βξίζθνπλ ρξήζηκεο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελειηθίσζε. 

Γηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο γηα αμίεο φπσο ε επζχλε ή ε αλεμαξηεζία. Γξαζηεξηφηεηα 

εκπηζηνζχλεο ζην θηήξην (Ο θνπθφο νδεγεί ηνλ ηπθιφ) 

3. Αληαλαθιψληαο πάλσ ζε έλα κχζν. Ση ζεκαίλεη ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα γηα ηελ νκάδα. Δλήιηθε 

δσή: κηα εκπεηξία ή κηα δηαδηθαζία; Δπηιέμηε κηα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα θαη 

κνηξαζηείηε γηαηί ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ζαο. 

4. Αηρκάισηνο απφ ηνλ Κχθισπα Πνιχθεκν. Άζθεζε εκπηζηνζχλεο: Θα κε πηάζεηε αλ πέζσ; 

Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη κηα ζρέζε γηα λα αηζζάλεηαη θαλείο αζθαιείο; 

5. εηξήλεο. Πνηα είλαη ηα πξφηππά καο; Πψο ε θνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηε κεηάβαζε 

ζηελ ελειηθίσζε; Φέξλνληαο ζηε ζπλάληεζή καο θάηη πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ελειηθίσζε 

(ηξαγνχδη, εηθφλα ...). 

6. Ζ θχιια θαη ε Υάξπβδε: Οη εζσηεξηθέο θσλέο καο - Πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβσ ηνλ εαπηφ 

κνπ. 6.β. Κίξθε: Σα βιέκκαηα ησλ άιισλ - Πψο ε γλψκε ησλ άιισλ αλζξψπσλ επεξεάδεη ηηο 

ζθέςεηο / ηα ζπλαηζζήκαηα / ζπκπεξηθνξά κνπ. 

7. Καιπςψ: Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν ή ζηελ νηθνγέλεηα. Κάιεζκα γνλέσλ. Γεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο. Άζθεζε. 

8. Ηζάθε: Αμηνιφγεζε, Σειηθή ζπδήηεζε γηα ην ηαμίδη καο, Πξνεηνηκαζία γηα ην ηαμίδη ζηε 

Φισξεληία. 

 

Αξηζκφο εξγαζηεξίσλ: 8 ζπλεδξίεο δηάξθεηαο 3 σξψλ ε θαζεκία. 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 12 ζπκκεηέρνληεο 17 εηψλ. 

Φχιν ζπκκεηερφλησλ: 8 άλδξεο 4 γπλαίθεο 
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3.5. Γηεζλήο δξαζηεξηόηεηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο (LTA) ζηε 

Φιωξεληία 

Οη εζληθέο πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε ηνπηθέο κεζνδνινγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπδεηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξηθή ζρέζε θαη ζηε ζπλέρεηα, μεθηλψληαο απφ ηα 

απνηειέζκαηα, ζρεδηάζηεθε κηα δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο (LTA). Σν LTA 

πνπ νξγαλψζεθε ζηε Φισξεληία πξννξηδφηαλ σο θνηλή πιαηθφξκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

κνηξάδνληαη εκπεηξίεο, παξνπζηάζεηο θαη επηδφζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ρψξα, θαζψο θαη 

έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνιφγεζε θαη ηε θηινζνθία ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο 

(Rites of Passage Experience) κε ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ David Blumenkrantz - ηφζν 

απηνπξνζψπσο φζν θαη κε επξχ θάζκα ηεθκεξίσζεο (βίληεν, θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έλαξμε ηνπ ROPE. Οη λένη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ηαμίδεςαλ ζηε 

Φισξεληία γηα λα ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εκπεηξία 

επξσπατθνχ πινπξαιηζκνχ κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Βαξθειψλε, ηε Φισξεληία, ην Ηάζην θαη ην Ρέζπκλν. Ζ δηαδηθαζία 

αλέθπςε ζηαδηαθά θαη ηειείσζε κε κηα έθθξαζε ελφηεηαο, αλζξσπηάο θαη ραξάο ηεο δσήο. 

Οη κεηαθνξέο ηνπ ηαμηδηνχ, ηεο έλσζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο 

πξνθιήζεηο, ηεο επαλαζχλδεζεο κε κηα παγθφζκηα δηάζηαζε ηεο αλζξσπφηεηαο, ελψλνπλ φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε, ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ. 

Ζ εκπλεπζκέλε εκπεηξία ζηε Φισξεληία ελήξγεζε σο έλαπζκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ λα επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ δηθψλ ηνπο θαη ησλ άιισλ, καδί κε ηα ζεκαληηθά 

κέιε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο ζε κηα θνηλή θαη ελδπλακσηηθή πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ απφ θνηλνχ γηα ηηο έλλνηέο ηνπο γηα κεηαζρεκαηηζκφ, κεηάβαζε, αίζζεζε 

ειεπζεξίαο θαη ππεπζπλφηεηαο θαη, πηνζεηψληαο κεξηθέο απφ ηηο κεζνδνινγίεο πνπ βίσζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξαγκαηνπνίεζαλ κηα παξάζηαζε («Απφ ην θνηάδη 

ζην Φσο») λέα θνηλφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη εληζρχνπλ κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. πσο θαίλεηαη ζηελ πεξίιεςε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε: «Ση ζεκαίλεη λα γίλεηο 

ελήιηθαο;» ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ IO1 επηζεκαίλνληαη θαη 

επηβεβαηψλνληαη ζην LTA. 

Οη πηπρέο πνπ ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθέο απφ ηνπο εθήβνπο, πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηελ 

ππέξβαζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία ζηελ ελειηθίσζε, είλαη ην αίζζεκα επζχλεο, ζεβαζκνχ, πνπ ζεσξείηαη ζεηηθή πξνζνρή θαη 

πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπ εαπηνχ, ησλ άιισλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο, πνπ 

πξννξίδνληαη σο ε δπλαηφηεηα ιήςεο απηφλνκσλ επηινγψλ γηα ηε δσή ηνπο. Αθνινχζεζαλ επίζεο 

αμίεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκειηψδεηο, φπσο ε εκπηζηνζχλε, ηφζν πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη πξνο 

ηνπο άιινπο, ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ άιισλ θαη ηελ αλνηθηή λννηξνπία. ην ηέινο ηεο δηεζλνχο 

ζπλάληεζεο νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη επέζηξεςαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κε έλα νινθαίλνπξγην 
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ζχλνιν απαληήζεσλ θαη εξγαιείσλ, αιιά θαη κε λέεο εξσηήζεηο, φπσο πψο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 

έκπεηξε αιιαγή ζηε δσή ηνπο θαη πψο λα εηζαγάγνπλ απηφ ην λέν δπλακηθφ ζηνλ θφζκν . Οη 

απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δσήο ηνπ 

θαζελφο, αιιά κεηά απφ απηή ηελ εκπεηξία αληαιιαγήο, εκπινθήο θαη αλάπηπμεο, νη λένη 

ζπκκεηέρνληεο δηεξεχλεζαλ ηε ζεκαζία ηεο (κεηαμχ άιισλ) ζχλδεζεο κε ηνπο άιινπο, ηεο ζθέςεο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κηα πην ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δσήο θαη ηεο αλάπηπμεο (Blumenkrantz, 

2016). 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην έξγν YOU-ROPE αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν παξέκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εκπεηξηψλ 

κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε σο εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ θνηλφηεηα 

θαη πξφιεςεο ηεο λεαληθήο ςπρηθήο δπζθνξίαο. πσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ην έξγν 

πξνέθπςε απφ ην ππφδεηγκα λεαληθήο θαη θνηλνηηθήο παξέκβαζεο Rite of Passage Experience 

(ROPE) πνπ δεκηνχξγεζε ν Γξ. D. Blumenkrantz. Βαζηθή ππφζεζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη φηη νη 

εκπεηξίεο (ηειεηέο) ελειηθίσζεο είλαη ζεκειηψδεηο δηεξγαζίεο, απαξαίηεηεο ζηελ ζεηηθή πξνζσπηθή 

αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο θνηλφηεηαο. Δπηθπξψλνπλ ηελ 

επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο 

ζπλήζεηεο θαη παξαδφζεηο. Δίλαη ζεκαληηθέο επεηδή ζπληεινχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ νξίσλ ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο θάζε θάζεο δσήο ζε 

έλα δεδνκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Οη εκπεηξίεο ελειηθίσζεο -Rite of Passage Experience (ROPE)- 

είλαη ζπκβάληα, πξάμεηο, ηειεηνπξγίεο, δνθηκαζίεο, εζηκνηππίεο ζηηο νπνίεο ην άηνκν θαιείηαη λα 

δνθηκαζηεί, λα μεπεξάζεη ρξεζηκνπνηψληαο δεμηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ αθφκα δελ έρεη 

θαηαθηήζεη. Σα «πεξάζκαηα» απηά είλαη ζχκβνια πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ή ησλ 

ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο  θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη κε ηηο ξίδεο ησλ αηφκσλ κε ηελ 

θνηλφηεηα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, αθφκα θαη κε φιε ηνπο ηελ χπαξμε. Μεηαδίδνληαη 

δηαγελεαθά θαη αθφκα θαη ζήκεξα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ησλ 

εθήβσλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο λένη ελήιηθνη.  

 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, νη εκπεηξίεο κπνξεί αθφκα λα ζεσξνχληαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηε ζεηηθή πξνζσπηθή αλάπηπμε αιιά αλ ζηεξνχληαη λνεκαηνδφηεζεο απφ ηελ θνηλσλία, νη λένη 

αλαδεηνχλ λέεο εκπεηξίεο πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία πεξηζσξηνπνίεζεο. Δίλαη επζχλε ησλ ελειίθσλ 

λα δψζνπλ αμία ζηηο εκπεηξίεο ελειηθίσζεο, λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε φηαλ νη έθεβνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πξνθιήζεηο θαη φηαλ αληαπεμέιζνπλ επηηπρψο, λα ην αλαγλσξίζνπλ θαη λα ην 

ηηκήζνπλ. Γη‟ απηφ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, επηιέμακε λα εκπιέμνπκε θαη 

ελειίθνπο. 

  

Υάξε ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ έξγνπ, νη λένη έγηλαλ πξσηαγσληζηέο 

ζηηο ζρνιηθέο ηνπο θνηλφηεηεο, πξψηα απ‟ φια γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ ζην λφεκα 

ησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο θαη ζαλ εξγαιείν 

πξνζσπηθήο θαη θνηλνηηθήο αλάπηπμεο. ηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, ην ζέκα ζπδεηήζεθε ζην 

πιαίζην κηαο θαηλνκελνινγηθήο (πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο) έξεπλαο. Δλεξγνπνηήζεθαλ ηα ηνπηθά 

δίθηπα ησλ ηεζζάξσλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

νληφηεηεο πνπ ζα εκπιέθνληαλ. Αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ κε αλζξψπνπο 

«θιεηδηά» ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ 
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λα ηνπο ελεκεξψζνπκε αιιά θαη λα ζπδεηήζνπκε καδί ηνπο γηα ην ζεκεξηλφ λφεκα απηψλ ησλ 

εκπεηξηψλ θαη πψο κπνξνχλ λα επαλαελεξγνπνηεζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Κάπνηα 

βησκαηηθά εξγαζηήξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία πνπ ελέπιεμαλ θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, θιήζεθαλ λα εκβαζχλνπλ 

ζην λφεκα απηψλ ησλ εκπεηξηψλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο ήηαλ απηέο νη εκπεηξίεο γηα εθείλνπο 

πξνζσπηθά, γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη γηα ηελ θνηλφηεηά ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ έξεπλα ηεο πξψηεο θάζεο καο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά απφ ζπλαληήζεηο (Testing 

Activities) ζε θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο πφιεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

15 πεξίπνπ λένη θαη λέεο. Οη ηέζζεξηο εηαίξνη αθνινχζεζαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο: ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ, ςπρφδξακα, δέληξν ηεο δσήο θαη αμηνπνίεζε ηεο 

Οδχζζεηαο. Σν ηειηθφ ζηάδην θάζε πξνζέγγηζεο ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ηειεηψλ κεηάβαζεο ζηελ εζληθή γιψζζα θάζε εηαίξνπ, ζπλδπάδνληαο θάζε κία απφ ηηο 

κεζνδνινγηθέο πξνζέγγηζεο κε εθθξαζηηθέο ηέρλεο.   

Κάζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ είρε αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ είρε ήδε αλαπηπρζεί απφ ηνλ 

D. Blumenkrantz (Rope.org). 

 

Σν έξγν απφ κφλν ηνπ, κε θάπνηνλ ηξφπν, ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ, απεηθφληζε 

έλαλ κχζν ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο πέξαζαλ απφ φιεο ηα ζηάδηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ελφο ήξσα (“hero‟s journey”), δειαδή ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηνλ νηθείν θφζκν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο, λα «αλακεηξεζεί» κε 

ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, λα δηαρεηξηζηεί ακθηιεγφκελεο θαη πηζαλφλ επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνλ ελδπλακψζνπλ γηα λα μεπεξάζεη δνθηκαζίεο φρη κφλν πξνζσπηθέο αιιά 

θαη πξνο φθεινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηάο ηνπ. ηαλ ζα επηζηξέςεη ζπίηη ηνπ, ν ήξσαο 

έρεη σξηκάζεη, έρεη δπλακψζεη θαη εμειηρζεί ράξε ζηηο δνθηκαζίεο πνπ πέξαζε θαη ζα βνεζήζεη θαη 

άιινπο λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε επηζηξνθή ηνπ είλαη εππξφζδεθηε θαη 

«παλεγπξηθή» (Campell, 1949). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην έξγν, φρη κφλν ζαλ κεηαθνξά, αιιά θαη 

κέζσ ηεο επηινγήο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επέηξεςε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θπξίσο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπηέο λα αλαηξέμνπλ 

ζηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ελειηθίσζεο θαη λα ηελ αλαπαξαζηήζνπλ ζαλ κηα καζεζηαθή 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ελειηθίσζεο. Έηζη, ην YOU-ROPE έγηλε κηα 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία έλαο κεηά- κχζνο έιαβε ρψξα, φπνπ φινη βίσζαλ κηα λέα θαη ζπιινγηθή 

εκπεηξία ελειηθίσζεο. Με άιια ιφγηα, ράξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο YOU-ROPE, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δνθίκαζαλ ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ 

ππεπζπλφηεηα ηνπο, ηελ ειεπζεξία λα θάλνπλ πξνζσπηθέο επηινγέο ρσξίο ηνλ έιεγρν ελειίθσλ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα πινπνηνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ σθεινχλ θαη άιινπο πέξα 

απφ ηνπο ίδηνπο. Ζ βαζηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ ε αθεγεκαηηθή χζηεξα απφ ηελ ππφζεζε 

φηη ην λήκα πνπ ελψλεη θαη δεκηνπξγεί δεζκνχο ζε κηα θνηλφηεηα είλαη νη ηζηνξίεο πνπ ζπλδένπλ ηηο 
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εκπεηξίεο δσήο ελφο αηφκνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη, νη ζηάζεηο πνπ εθθξάδνληαη, νη 

αμίεο πνπ αλαδχνληαη είλαη απφξξνηα ησλ ηζηνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ζπιινγηθή κλήκε ε νπνία 

είλαη ε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηαπηφηεηαο θαη ν νδεγφο γηα ηηο φπνηεο πηζαλφηεηεο γηα 

κειινληηθή αλάπηπμε. 

 

Ζ έξεπλα πνπ ζηφρεπε λα νξίζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο εκπεηξίεο ελειηθίσζεο ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα επαλαδεκηνπξγήζεη θχθινπο γχξσ απφ ηε θσηηά ζηνπο 

νπνίνπο ιέγνληαη θη αθνχγνληαη νη κχζνη ηεο θνηλφηεηαο. Οκαδηθέο ζπλαληήζεηο (νκάδεο εζηίαζεο 

θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα) δηεμήρζεζαλ ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ θαη αληάιιαμαλ 

εκπεηξίεο γηα ηα γεγνλφηα πνπ ηνπο έθαλαλ λα αηζζαλζνχλ ελήιηθνη γηα πξψηε θνξά (βι. Κεθάιαην 

2). Οη ηζηνξίεο πνπ αλαδχζεθαλ έκνηαδαλ κεηαμχ ηνπο θαη παξ‟ φιεο ηηο ηδηαίηεξεο δηαθνξέο, πάληα 

γηλφηαλ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο θνκβηθέο πιεπξέο πνπ επέηξεπαλ λα αλαηξέμνπκε ζηηο θάζεηο 

ηνπ απνρσξηζκνχ, κεηαηρκίνπ θαη κεηάβαζεο (separation, liminality, transition). Μ‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, επηζήκαηλαλ ηελ ζπνπδαηφηεηα απφθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επζχλε γηα 

άιια πξφζσπα, ηελ απηνλνκία θαη ηελ ειεπζεξία. πσο ήδε έρεη δείμεη ν Blumentkrantz (2016; 

rope.org) «Η λεαληθή θαη θνηλνηηθή αλάπηπμε κέζσ εκπεηξηώλ ελειηθίσζεο αθνξά κηα ακνηβαηόηεηα 

κεηαμύ ησλ αηόκσλ θαη ηεο θνηλόηεηάο ηνπο», κε ηελ έλλνηα φηη κε ηηο ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη ζε 

κηα θνηλφηεηα, νη λένη ζπλδένληαη κε ηνπηθέο αμίεο θαη ήζε αιιά θαη κε ην φιν πεξηβάιινλ. Έηζη, νη 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε δηεγνχληαη κε θνηλά γηα ηελ αλζξψπηλε θπιή θαη παγθφζκηα 

ζηνηρεία πνπ ππεξβαίλνπλ ρξνληθέο θαη ρσξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.  

 

 

Αλαθεξζήθακε λσξίηεξα ζην κεζνδνινγηθφ κνληέιν (rope.org ,Blumenkrantz, 2016), πνπ έρεη ήδε 

επηθπξσζεί ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Σν κνληέιν πξνζδηνξίδεη 20 

ζηνηρεία – θιεηδηά γηα λα πινπνηεζεί  κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ηθαλή λα επαλαδεκηνπξγήζεη ηηο 

θάζεηο κηαο ηειεηήο κεηάβαζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Πξψηα απ‟ φια, αλαθέξεηαη ζηελ αθήγεζε 

ηζηνξηψλ (“What’s the story?”) πνπ δίλνπλ παξαδείγκαηα πξάμεσλ ηνπηθψλ εξψσλ, αιιά κεηά 

ηνλίδεη ηηο πιεπξέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εζσηεξηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηφζν ησλ παηδηψλ 

φζν θαη ησλ γνληψλ / εθπαηδεπηηθψλ. Δηδηθά, φηαλ αλαθέξεηαη «Μπνξείο λα νδεγήζεηο θάπνηνλ 

ηόζν καθξηά, όζν έρεηο πάεη ν ίδηνο»“You can only bring someone as far as you’ve been yourself”, 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ακνηβαηφηεηαο φρη κφλν κε ζπλνκήιηθνπο αιιά ηδηαίηεξα κε ελήιηθεο  νη 

νπνίνη πξέπεη πξψηα λα δεζκεπηνχλ ζε κηα ζπλδηαιιαγή κε ηνπο λένπο. Έηζη, ηνλίδνληαη θαη νη 

ζρέζεηο: απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ ζηηο ζρέζεηο κε ηελ θνηλφηεηα. ην ηέινο, 

ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε λα νινθιεξσζεί ε αιιαγή. Δίλαη ζεκαληηθή ε νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή 

νπηηθή ζηελ νπνία φια ηα επίπεδα (ππνθεηκεληθφ, ζρεζηαθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, 

δηαπνιηηηζκηθφ) ελζσκαηψλνληαη θαζψο θαη ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ πεξηβάιινληνο. χκθσλα 

κε απηήλ ηελ νπηηθή, γηα λα είλαη κηα εκπεηξία κηα ηειεηή ελειηθίσζεο ρξεηάδεηαη ηζνξξνπία κεηαμχ 
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φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ζεηηθήο αιιαγήο ηφζν γηα ηα άηνκα φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Οη 

ηζηνξίεο πνπ καο είπαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αίζζεζεο θαη 

νξάκαηνο γηα ηηο ηειεηέο ελειηθίσζεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα ηνπ YOU-ROPE.  

 

To πξψην παξαδνηέν ηνπ έξγνπ (Intellectual Output 1) ήηαλ ε γέλλεζε θαη ε θάζε αλάπηπμεο ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηελ ζπιινγή ηζηνξηψλ ελειηθίσζεο, ζηελ νπνία δνκήζεθε κηα θνηλή γιψζζα πνπ 

αμηνπνίεζε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ εηαίξσλ. 

Μηιψληαο κεηαθνξηθά, ηα παηδηά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ έξγνπ, έθηαζαλ ζην 

ζεκείν φπνπ ν ήξσαο αλαγθάδεηαη λα θχγεη γηα λα πεξάζεη φιεο ηηο δνθηκαζίεο.  Σν δεχηεξν 

παξαδνηέν (Intellectual Output 3), φπνπ έγηλαλ ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο θαη ε 

ζπλάληεζε ζηε Φισξεληία, απνηειεί ηε κεηαθνξά γηα ηε θάζε ηνπ κεηαηρκίνπ, ζηελ νπνία ν ήξσαο 

αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ εζηία ηνπ γηα λα κπεη ζε δνθηκαζίεο άγλσζηεο θαη απξφβιεπηεο. 

Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ άθεζαλ ην αζθαιέο θαη νηθείν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο κε λέεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία. πλάληεζαλ 

λένπο ζπληαμηδηψηεο θαη εκπηζηεχηεθαλ ηνπο δηεπθνιπληέο ηνπο , νη νπνίνη αληηπξνζψπεπαλ ηνπο 

ζνθνχο ή ηνπο κάγνπο πνπ ζε θάπνην ζεκείν ζπλαληνχλ ηνλ ήξσα θαη ν νπνίνο ηνπο θαζνδεγεί 

γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ηνπο.  Σν ηειηθφ θαη πην ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ ηαμηδηνχ απφ άπνςε 

πνζφηεηαο θαη πεξηπινθφηεηαο δνθηκαζηψλ πνπ έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ ήηαλ ηα εξγαζηήξηα ζηελ 

Φισξεληία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεζλνχο ζπλάληεζεο ησλ νκάδσλ, εθήβσλ θαη ελειίθσλ, θάζε 

νκάδα έδεημε ζηηο ππφινηπεο ηη είρε πεηχρεη θαη ζπδήηεζαλ ην λφεκα φιεο ηεο εκπεηξίαο.  

 

Οη δεζκνί κέζα ζε θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο νκάδεο δπλάκσζαλ θαη δεκηνπξγήζεθε κηα ηζρπξή 

αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζην έξγν YOU-ROPE. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ είρακε ήδε αλαπηχμεη. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο 

αηζζάλζεθαλ κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεθηλψληαο ηελ πξψηε κέξα κε 

αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ηεο νκάδαο. Σε δεχηεξε κέξα θάζε εζληθή νκάδα παξνπζίαζε ηελ 

παξάζηαζε πνπ είρε πξνεηνηκάζεη, ζαλ κηα πξψηε δνθηκαζία πνπ έπξεπε λα μεπεξάζεη, θαη έηζη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη. Σηο επφκελεο κέξεο,  ηα κέιε 

ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ ζπλεκείρζεζαλ θαη αμηνπνίεζαλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ηνπο κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα πνπ γηνξηάζηεθε ε 

αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία. Ζ πξαγκαηηθή γηνξηή, φκσο, έγηλε, φηαλ επέζηξεςαλ ζηνπο ηφπνπο 

θαηαγσγήο ηνπο, φπνπ ε θάζε ηεο «ελζσκάησζεο» (incorporation) έιαβε ρψξα. Σα κέιε ησλ 

νκάδσλ ζπλάληεζαλ ηελ αξρηθή ηνπο θνηλφηεηα (νηθνγέλεηα, ζπκκαζεηέο, ζρνιείν…) κίιεζαλ γη 

απηφ πνπ ζπλέβε ζηε Φισξεληία θαη παξνπζίαζαλ ηα «επηηεχγκαηα» ηνπο. 

 

Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε γηνξηή γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ήξσα ηνπ κχζνπ 

ζην ζπίηη. ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ νη εηαίξνη ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνη θνξείο (γνλείο, ζρνιηθή θνηλφηεηα, θνξείο 

εθπαίδεπζεο, δεκφζηεο αξρέο..) ζπδήηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ κε ζθνπφ λα 

ζπκθσλήζνπλ ζηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ ππφςε γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηε βάζε ησλ εκπεηξηψλ ελειηθίσζεο, ηα νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ ηε 

κεηάβαζε ησλ εθήβσλ, ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπλδέζεθαλ κε ηηο δεμηφηεηεο γηα ηελ Γεκνθξαηηθή Κνπιηνχξα 

πνπ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζεσξεί ζεκειηψδεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Σν έξγν θαηάθεξε λα επεξεάζεη θαη ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο νηθνδφκεζεο ηεο 

επξσπατθήο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο: ζηάζεηο, αμίεο, γλψζεηο θαη θξηηηθή θαηαλφεζε. Με 

εξγαιείν ηελ αθεγεκαηηθή κέζνδν δεηήζεθε απφ ηνπο εηαίξνπο λα πεξηγξάςνπλ ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ ζεκαληηθφ. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

απφ θάζε εηαίξν: 

4.1. Γηαηί ν Οδεγόο είλαη ζεκαληηθόο γηα ηνπο εηαίξνπο 

4.1.1. ECTS -  Βαξθειώλε 

Οξακαηηδφκαζηε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη νη ηειεηέο κεηάβαζεο θαη πψο 

λα ηηο εθαξκφζνπκε ζε λένπο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο ηνπο ελήιηθνπο ζαλ έλα ρξήζηκν θαη δπλαηφ 

εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα καο λα επεξεάζνπκε ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ. Ζ εθεβεία είλαη 

κηα πνιχπινθε πεξίνδνο ζηε δσή πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ κηα δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο κεηαμχ παηδηθήο ειηθίαο θαη ελειηθηφηεηαο, κε εκπεηξίεο, πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο, 

πνπ δελ ζα επαλαιεθζνχλ ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ. Ζ εθεβεία απνηειεί γηα φινπο κηα επαίζζεηε 

θαη ηαπηφρξνλα πνιχ έληνλε πεξίνδν κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εκπεηξίεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ. σκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο 

ιακβάλνπλ ρψξα ελψ ππάξρεη έληνλε θνηλσληθή πίεζε γηα ηελ επίηεπμε δηαθφξσλ ζηφρσλ. 

  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εθεβείαο κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ρξεηάδεηαη θαζψο ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

πνιχπινθα ζπζηήκαηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία θάζε εθήβνπ: (1) 

νηθνγέλεηα, (2) ζπλνκήιηθνη, (3) εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, (4) θνηλσληθφ / θνηλνηηθφ πιαίζην. Οη 

εκπεηξίεο ελειηθίσζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ φιεο ηηο εθεβηθέο πξνθιήζεηο 

δηαζπλδένληαο ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη θπξίσο λα ζέζνπλ ζην επίθεληξν ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθήβνπο.   

 

Πνιιέο θπξίαξρεο απφςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ αθνινπζνχλ κηα πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν 

απφ πάλσ πξνο ηα θάησ παξά ην αληίζεην ή εθείλεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε πεξηζζφηεξν 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. ηηο πξψηεο φπνπ νη ελήιηθνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θεληξηθφ ξφιν 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ρξήζηκεο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο ή ζε πεξηπηψζεηο έληνλνπ 

ςπρνινγηθνχ άγρνπο. κσο, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη δελ ρξεηάδεηαη δηάγλσζε 



 
38 

 

θαη παζνινγία ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη νη δεχηεξεο πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα θαλνχλ πνιχ 

ρξήζηκεο. ‟ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο θαηαηάζζεηαη θαη ην κνληέιν ησλ ηειεηψλ ελειηθίσζεο.   

 

4.1.2. LabCom – Φιωξεληία 

Με απηφ ην έξγν, πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηα εθπαηδεπηηθά θαη 

βησκαηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Σν 

κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή Blumenkrantz ζηελ Ακεξηθή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίμεη έλα ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ κνληέιν θνηλνηηθήο ελδπλάκσζεο θαη παξέκβαζεο ζε 

λένπο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο. Σν θιεηδί γηα απηέο ηηο παξεκβάζεηο είλαη ε ρξήζε κηα 

ζεκειηψδνπο πιεπξάο ηεο θνπιηνχξαο καο απφ αλζξσπνινγηθή ζθνπηά: νη ηειεηέο κεηάβαζεο ζαλ 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ δηαγελεαθνχ δεζκνχ κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Με απηή ηελ έλλνηα, γίλεηαη 

ζχλδεζε κεηαμχ αλζξσπνινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο.  

 

Απηφ ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα ρξφληα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφ ζηελ Δπξψπε. Με ην YOU-ROPE ζέιακε λα ην δνθηκάζνπκε 

θαη λα ην πξνζαξκφζνπκε ζην επξσπατθφ πιαίζην.    

Οη θαηεπζχλζεηο πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ζηνρεχνπλ λα κπήζνπλ απηνχο πνπ παίξλνπλ 

πνιηηηθέο απνθάζεηο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πψο νη εκπεηξίεο ελειηθίσζεο 

κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε φινπο πνπ δνπιεχνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ θαη ηελ 

θνηλνηηθή ελδπλάκσζε θαη λα κεηαθέξνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ςπρν – 

εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλφο φηη ζπλδέζακε ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο κε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο θαηαδεηθλχεη 

ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ ζηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο.  

 

4.1.3. Centro Machiavelli – Φιωξεληία 

ηαλ ην 2015 ε θπξία Laura Remaschi καο κίιεζε πξψηε θνξά γηα ηνλ θχξην David G. 

Blumenkrantz θαη ηε δνπιεηά ηνπ κε ηνπο λένπο θαη ηηο θνηλφηεηεο κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ελειηθίσζεο 

θαη καο πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κνληέιν ζε έλα επξσπατθφ πξφγξακκα, αηζζαλζήθακε 

ηελ αλάγθε λα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή, αλζξσπνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή έξεπλα γηα λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ην αληηθείκελν.     

Δξρφκελνη αληηκέησπνη κε απηφ ην ζέκα, θαηαιάβακε φηη είρακε λα θάλνπκε απφ ηε κηα κε κηα 

θαηλνηφκα ηδέα γηα επξσπατθφ πξφγξακκα θαη απφ ηελ άιιε κε κηα αξρέγνλε, απφ 

αλζξσπνινγηθήο πιεπξάο, έλλνηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ήηαλ εληππσζηαθφ κε ην You-
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Rope  ήηαλ φηη κφιηο αξρίζακε λα αζρνινχκαζηε κ „απηφ θαηαιάβακε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηέγξαθε γηα ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία θαζελφο θαη θαζεκηάο απφ καο.  

Ζ έξεπλα πνπ θάλακε καο έδεημε φηη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο νη ηειεηέο κχεζεο είλαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θαηαθεξκαηηζκέλεο, πεξηζηαζηαθέο θαη αθφκα θη φηαλ πθίζηαληαη θαίλεηαη λα κελ 

αλαγλσξίδνληαη πηα απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  ια απηά δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε, απψιεηα αμηψλ 

θαη ηειηθά κηα γεληθφηεξε πνιηηηζκηθή έλδεηα γηα ράξε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

θπξηαξρνχλ. Ζ ηερλνινγία, φκσο, δελ ππνινγίδεη αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

πξφνδν θαη φρη γηα νπζηαζηηθή πνιηηηζκηθή θαη νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

θνηλσληψλ. 

 

Έρνληαο δεη, ινηπφλ, ζ΄ απηήλ ηελ πξφηαζε κηα απάληεζε ζηελ πνιηηηζηηθή θησρνπνίεζε πνπ καο 

πεξηβάιεη, δερζήθακε κε ελζνπζηαζκφ λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ αλάπηπμε κηαο πξφηαζεο ζε 

επξσπατθφ πξφγξακκα, αλαδεηθλχνληαο ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ησλ ηεζζάξσλ εκπιεθνκέλσλ 

ρσξψλ: Ηηαιία, Διιάδα, Ρνπκαλία θαη Ηζπαλία. Καη είλαη αθξηβψο απηή ε πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία 

πνπ θαζφξηζε ηελ εθξεθηηθή δχλακε ηνπ YOU-ROPE πνπ ράξε ζηε δνπιεηά φισλ ησλ εηαίξσλ θαη 

έρνληαο ζαλ βάζε ηηο έλλνηεο πνπ αλέπηπμε ν Blumenkrantz λα ρηίζνπκε έλα  επξσπατθφ κνληέιν 

ηειεηψλ κχεζεο θαη ελειηθίσζεο. Έλα κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ 

θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεκηνπξγήζεηε θαη λα πξνσζήζεηε εκπεηξίεο 

ελειηθίσζεο πνπ ζπγθιίλνπλ ζε κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη θνηλέο εζηθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

ηφρνο ηνπο είλαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ θνηλέο 

θνηλνηηθέο αμίεο θαη ξίδεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, πξνο φθεινο κηαο ελεξγήο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο.  

  

Ζ ιέμε EUROPA αθνχγεηαη ζαλ ηε ιέμε EUPORIA πνπ ζηελ αξραία Διιάδα πεξηιάκβαλε κηα 

ζεηξά απφ ηειεηέο πνπ δηεπθφιπλαλ ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ην έλα ειηθηαθφ ζηάδην ζην 

επφκελν. Έηζη, ην YOU-ROPE απνηειεί ηαπηφρξνλα θαηλνηφκν θαη πξσηφγνλν πξφγξακκα ράξε 

ζηνπο ζηελνχο δεζκνχο ηνπ κε ηηο ηειεηέο κεηάβαζεο ραξίδνληαο καο έλα κνλαδηθφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηαμίδη κέζα απφ κηα απνηειεζκαηηθή δηαπνιηηηζκηθή επαθή κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πεξηνρψλ.  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ζπλαξπαζηηθή επεηδή καο 

νδήγεζε ζε κηα επαλαλαθάιπςε αξραίσλ πξαθηηθψλ πνπ πηζαλφλ είραλ δηαγξαθεί απφ ηελ 

ζχγρξνλε κλήκε. Απηή ε επαλεθηίκεζε αληηπξνζσπεχεη θαη κηα επαλαλαθάιπςε κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηηο επφκελεο γεληέο κε ηελ ελζσκάησζε 

φισλ ησλ ζεκαληηθψλ αμηψλ. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ε δχλακή καο! Δίλαη ην motto ζην  

#EuropeDay2019. Απφ ην 1957 ε Έλσζε έρεη θέξεη θνληά πνιιφπο Δπξσπαίνπο γηα λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επκάξεηα. Ζ Δπξψπε ππήξμε βίαηε, γελλψληαο δχν 
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παγθφζκηνπο πνιέκνπο ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Γη απηφ, δεκηνπξγήζακε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

φπνπ νη λένη θαη νη λέεο κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη ειεχζεξα αλαδεηψληαο λέεο επθαηξίεο. 

Γεκηνπξγψληαο ζπλέξγηεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ, ζπλεηζθέξνπκε ζηνλ ζρεκαηηζκφ κηαο 

επξσπατθήο ζπλείδεζεο θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, αλάκεζα ζηα άιια. Γη απηφ, είκαζηε 

επγλψκνλεο γη απηήλ ηελ εκπεηξία ε νπνία ππήξμε πξνθιεηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα φινπο καο: 

απηνχο πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα δηεγεζνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απηνχο πνπ ζπλέιιεμαλ θαη 

θαηέγξαςαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηέινο απηνχο πνπ ζπλέθεξαλ ζηελ επηηπρία απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο!    

 

4.1.4. Cepiss – Φιωξεληία 

 

Σν έξγν YOU-ROPE -Rites of Passage in Europe, αληηπξνζσπεχεη γηα ηνλ νξγαληζκφ καο 

έλαλ ηξφπν γηα λα ζηνραζηνχκε πάλσ ζε έλλνηεο φπσο: αληαιιαγή πξαθηηθψλ, κνίξαζκα, 

αλαδήηεζε ηζνξξνπίαο, δηεξεχλεζε, παηρλίδη, κεηάδνζε, γλψζε θαη θνπιηνχξα, 

αλνηρηφηεηα, αηνκηθφηεηα/ θνηλφηεηα, πξνζνρή, λένο/ ελήιηθνο. Απηή είλαη κηα νπηηθή γηα 

κηα θνηλσληθή θαηλνηνκία εηδηθά φηαλ ιακβάλεη ρψξα ζε δηεζληθφ επίπεδν. αλ εθπαηδεπηέο 

πνπ δνπιεχνπλ κε λένπο, πηζηεχνπκε φηη ε κεηαθνξά γλψζεο είλαη έλα αδηέμνδν αλ δελ 

επηβεβαηψλεηαη απφ κηα δηαξθή έξεπλα θαη απφ κηα ακθηζβήηεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ κέζα καο. Γηα εκάο, ε εκπινθή καο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζήκαηλε κηα 

πξφθιεζε γηα λα εκπινπηίζνπκε ηηο εκπεηξίεο καο, ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ φζν θαη 

ζε επίπεδν ζηξαηεγηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πεδίν ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηβάιεη λα είκαζηε ζε δηαξθή ακθηζβήηεζε: ην ζέκα πξνζεγγίδεηαη 

ζε έλα πιαίζην δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο, ε αλάγθε λα βξεζνχλ ηζνξξνπίεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, ε αλαδήηεζε ηξφπσλ πνπ ζα καο νδεγνχζαλ ζε έλα 

ππφδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζε εχθνια λα αλαπαξαρζεί…  ηελ νπζία ην δεηνχκελν ήηαλ νη 

εθπαηδεπηέο λα θαηνξζψζνπλ λα αλαζεσξήζνπλ φιεο ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη λα 

παξακείλνπλ αλνηρηνί ζην δηαθνξεηηθφ, λα εκπιαθνχλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ην ζέκα. 

 

Σειηθά, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αλακεηξεζνχλ κε λέεο θαηαζηάζεηο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα δπλαηή νξγαλσηηθή δνκή πνπ λα εγγπάηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ πξφθιεζε πνπ 

απνδέρηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην YOU-ROPE εκπινχηηζε ηνπο άκεζα θαη έκκεζα 

εκπιεθφκελνπ θαη ζίγνπξα ελέπλεπζε ηνπο ζπληνληζηέο λα μεθηλήζνπλ παξφκνηα 

πξνγξάκκαηα ζην κέιινλ.   Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ παξνπζηάζηεθε ζε 
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ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην: Πψο αληηιακβάλνληαη ηε δηαδηθαζία ελειηθίσζεο κέζα απφ έλαλ 

ηξφπν έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο κάζθαο. Σν εξγαζηήξην 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία κέξε: 

1) Αλάιπζε ηνπ ζψκαηνο: ε ζσκαηηθή πιεπξά κηαο ηειεηήο 

2) Αλαζηνραζκφο κε ιέμεηο: γξαπηή ή πξνθνξηθή αλάιπζε κηαο ηειεηήο 

3) Γεκηνπξγία κάζθαο: ζπιινγή επηζπκηψλ , θφβσλ, νλείξσλ θαη αγσληψλ γηα ηηο ηειεηέο 

κεηάβαζεο θαη παξνπζίαζε κηαο ηζηνξίαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εληαρζεί ζηελ θνηλφηεηα.  

Σν εξγαζηήξην απηφ αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή πξαθηηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ καο ηφζν 

εζσηεξηθά (πψο λα δνπιεχνπκε ζε νκάδεο) φζν θαη εμσηεξηθά (λα δνπιεχνπκε κε λένπο 

θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε κέζσ ηεοαπφ  θνηλνχ δεκηνπξγίαο γλψζεο. 

 

4.1.5. PSITERRA – Ιάζην 

 

Σν έξγν YOU-ROPE καο έδσζε ηελ επθαηξία λα θαηαζθεπάζνπκε ζηαδηαθά κηα θνηλφηεηα 

ζπκκεηερφλησλ – ηνπο εθήβνπο, ηελ νκάδα πινπνίεζεο έξγνπ ηνπ νξγαληζκνχ καο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ απφ ηα εκπιεθφκελα ζρνιεία, ηνπο ηνπηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ην Παλεπηζηήκην (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, UAIC), θαη 

ζηελ πνξεία, αληηιακβαλφκελνη ηελ αλάγθε λα δψζνπκε ζπλέρεηα ζηελ δηαδηθαζία, πξνζθαιέζακε 

γνλείο, ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εκπιέμνπκε ζηε δεκηνπξγία κηα “Iasi-ROPE” 

θνηλφηεηαο ζην πξνζερέο κέιινλ.  

 

Ο ζθνπφο καο, ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζπλεξγάηεο καο είλαη λα εδξαηψζνπκε ηηο ηειεηέο κεηάβαζεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλερή εθπαίδεπζε ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπιιφγνπο γνλέσλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη αλαγλψξηζε ησλ  δηαζέζηκσλ 

νξγαληζκψλ γηα ηελ εμεξεχλεζε πεξαηηέξσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηειεηέο 

ελειηθίσζεο.   

 

πλδένληαο ηα παξαπάλσ κε ηε δέζκεπζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηείραλ, 

ζπληζηά έλα φξακα γηα κηα δηαγελεαθή ζπλέρεηα, κε επίθεληξν ηηο επφκελεο γεληέο πνπ ζα 

σθεινχληαλ απφ ηνλ ππξήλα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκάδεηαη «Διπίδα 

γηα ROPE»  
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4.1.6. ECTE – Ρέζπκλν 

 

Με απηφ ην πξφγξακκα είρακε ηελ επθαηξία λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ πινπνίεζε θνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ εκπεηξηψλ ελειηθίσζεο, νη νπνίεο λα έρνπλ 

λφεκα γηα ηνπο εθήβνπο, λα ηνπο δίλνπλ αμία θαη λα ηνπο είλαη πνιχηηκεο. Αμηνπνηήζακε 

έλα ακεξηθαληθφ ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ κνληέιν κε απνδεδεηγκέλα εξεπλεηηθά 

επξήκαηα ζηελ Ακεξηθή, έρνληαο πάληα ζην κπαιφ καο φηη ζέινπκε λα θαιιηεξγήζνπκε 

αμίεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηε Γεκνθξαηία ζηελ Δπξψπε. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο καο έδσζε ηηο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ βησκαηηθψλ 

εξγαζηήξησλ, ελψ ε Πξνζσπνθεληξηθή Δθπαίδεπζε θαη Θεξαπεία πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ  Carl Rogers έδσζε λφεκα ζην πεξηερφκελν ησλ βησκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε 

εθήβνπο θαη ζεκαληηθνχο ελήιηθεο. Ο νδεγφο απνηειεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

εκπεηξίαο καο κέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη έλαλ νδηθφ 

ράξηε κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα φζνπο (εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, δεκφζηνπο 

θνξείο, ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί …) ελδηαθέξνληαη λα 

εθαξκφζνπλ ην κνληέιν YOU-ROPE ζηε δνπιεηά ηνπο κε ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

λέσλ θαη ηειηθά ηελ πξναγσγή φισλ ησλ καζεζηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

επλννχλ ηελ θνηλνηηθή ελδπλάκσζε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη αλάπηπμε.  
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5. Η ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ ROPE 

Γηα ηνπο λένπο έρεη αμία επεηδή επηηξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εκπεηξίεο θαη λα αλαπηχμεη ην 

άηνκν πξνζσπηθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. Σν κνληέιν ROPE ελζάξξπλε, αληηπξνζψπεπζε κηα 

ζηηγκή δηαρσξηζκνχ απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δηθέο ηνπ δεμηφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Μεξηθνί ζπκκεηέρνληεο δελ ήμεξαλ θαλ ηη είλαη ε 

αλζξσπνινγία, ήηαλ κηα αλαθάιπςε γη‟ απηνχο. Ζ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα έγηλε κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, θαη αλέπηπμε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζπκία ηνπ καζεηή λα εθθξάζεη θαη λα αθνχζεη, 

ηελ ηθαλφηεηα ζχγθξηζεο θαη νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Σν κνληέιν παξείρε ζηνπο λένπο ηελ επθαηξία 

λα δνπλ φηη ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο, φηη κπνξνχλ λα έρνπλ άιιεο 

δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο, εηδηθά ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξμαλ πξνβιήκαηα. 

Οηηδήπνηε καο θέξλεη ζε επαθή κε άιιεο πξαγκαηηθφηεηεο εθηφο απφ ηε δηθή ζαο είλαη ρξήζηκν. 

Ση πξφζθεξε ζηνπο καζεηέο ην κνληέιν ROPE: 

 Δλίζρπζε ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζεο 

 Βειηίσζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθθξάδνληαη κπξνζηά ζε έλα αθξναηήξην 

 Αχμεζε ηελ απηνγλσζία θαη ηε ζρέζε κε άιινπο 

 Αλέπηπμε ηελ ηθαλφηεηα λα «δηαβάδνπλ» θαη λα ζπλαηζζάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ 

 Αχμεζε ην αίζζεκα ηεο αζηηθήο επζχλεο 

 Βειηίσζε ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Βειηίσζε ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα θαηαλννχλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο απφ ηε δηθή ηνπο 

 Πξφζθεξε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο 

 Αχμεζε ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο 

 

Ση πξφζθεξε ζηνπο ελήιηθεο ην κνληέιν ROPE: 

 Δπθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο λένπο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

 Ηθαλφηεηα εθκάζεζεο λέσλ ηερληθψλ θαη εξγαζηαθψλ πξννπηηθψλ 

 Δπθαηξίεο γηα ζπδήηεζε ηξερφλησλ ζεκάησλ 

 Δπθαηξία λα αλαθαιχςνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη κε 

ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ απηνλνκία ζηνπο λένπο 

 Γπλαηφηεηα ζπδήηεζεο θνηλσληθψλ ζεκάησλ 

 Ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο 
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5.1. πκβνπιέο από ηελ εκπεηξία ROPE θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

νκάδαο κε εθήβνπο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα παξέκβαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε, νη θνξείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

Δζηίαζε ζηηο πξνζσπηθέο (αηνκηθέο) δεμηφηεηεο 

 Πξνψζεζε ηεο πξνζσπηθήο ζθέςεο γηα ηε δηθή ηνπο ηζηνξία 

 Να επηθεληξσζείηε ζε θχιν, πνιηηηζηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη εζλνηηθφ ππφβαζξν 

 Να εζηηάζεηε ζην γεληθφ πιαίζην 

 Να παξέρεηε κηα αίζζεζε πξνζσπηθήο επζχλεο 

 Να εκπιέμεηε ηελ απηνλνκία ηνπ θαζελφο 

 Να επλνήζεηε ηα πξνζσπηθά πάζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

 Να ππνγξακκίζεηε ηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα ηνπο άιινπο 

 

Δζηίαζε ζηελ νκάδα 

 Να επηθεληξσζείηε ζε κηα αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ζε κε-θξίζηκεο θαη κε 

θαηεπζπληήξηεο δηεπθνιχλζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα αηζζάλνληαη απνδεθηνί γηα ην ηη 

είλαη θαη φρη γηα απηφ πνπ έρνπλ θάλεη ζην παξειζφλ. 

 Οξγαλψζηε ρψξνπο κε θχθιν ζε έλα ρψξν εκπηζηεπηηθφ θαη θηιφμελν. 

 Να θαηαξηηζηνχλ νη ζηφρνη, νη κέζνδνη θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αθξφαζε κε πξνζνρή) απφ ηελ αξρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηελ νκάδα, παξέρνληαο ζπλείδεζε θαη επζχλε. 

 Δπειημία. Παξφιν πνπ εζηηάδεηαη ζηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο ζηφρνπο κηαο εληαίαο 

ζπλάληεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δηαζέζηκν έλα επξχ θάζκα κέζσλ πνπ κπνξνχλ 

λα πηνζεηεζνχλ κε ηελ νκάδα φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

 Να δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ελεξγψλ ξφισλ 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε ελεξγέο κεζφδνπο φπσο ην θνηλσληθφ ζέαηξν, ην ςπρνδξάκα θαη ε 

αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. 

 

Δζηίαζε ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα 

 Πξνψζεζε κηαο πξαθηηθήο δξάζεο-πξνβιεκαηηζκνχ.  

 Ζ ρξήζε πξαθηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο ηχπνπο ζπκκεηερφλησλ 

απνηειεί έλα πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επαηζζεηνπνίεζεο: ελεξγνχλ, βιέπνπλ ην 

πξντφλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ζθέπηνληαη ην λφεκά ηνπο θαη απηφ νδεγεί ζε κηα 

βαζχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 
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 Πξνψζεζε δηαιφγνπ κε γνλείο, νηθνγέλεηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 Πξνψζεζε κηαο ζχλδεζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ησλ θέληξσλ λέσλ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί ε ζχλδεζε κε εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο πφξνπο. 

 Δλζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο κε ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο. 

 

5.2. Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πώο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε 

κηα εκπεηξία κεηάβαζεο 

 

 Γεκηνπξγία ζπδήηεζεο 

 Σφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο 

 πκκεηνρή ησλ ελειίθσλ 

 Γεκηνπξγία ηζρπξήο ζρέζεο (αθφκε θαη αλ ππάξρεη ζχγθξνπζε) 

 Γηδάμηε πψο λα κάζεηε απφ ηηο ήηηεο 

 εβαζκφο γηα απηνχο θαη γηα ηνλ άιινλ ζηελ νκάδα 

 Γηδάμηε πψο λα δηαπξαγκαηεπηείηε κε ηελ θνηλσλία 

 Γηδάμηε ηελ αμία ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο 

 Γεκηνπξγήζηε εκπηζηνζχλε 

 Σηκήζηε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

 Ξεθηλήζηε απφ ηα πάζε θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

 Γίλεηε κνληέιν γηα ηε ζπλνρή θαη ηε γελλαηφηεηα 

 Πάξηε ξίζθα 

 Δλζάξξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ 

 Παξνρή δεμηνηήησλ 
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Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Γεμηόηεηεο γηα έλαλ Γεκνθξαηηθό 

Πνιηηηζκό (CDC) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ επξσπατθφ πιαίζην γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζρεδίσλ θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη εηαίξνη ηνπ 

έξγνπ YOU-ROPE ζπκθψλεζαλ, ζε επέθηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηνλ 

δεκνθξαηηθφ πνιηηηζκφ CDC) πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή εθζηξαηεία «ειεχζεξε λα 

κηιήζεη, αζθαιήο γηα κάζεζε» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Γηα ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, νη 

θχξηνη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πέξα απφ ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε 

κηαο επξείαο θαη πξνεγκέλεο βάζεο γλψζεσλ. Σν CDC είλαη έλαο θαηάινγνο κε ηέζζεξηο θχξηεο 

θαηεγνξίεο αξκνδηνηήησλ (αμίεο, γλψζεηο θαη θξηηηθή θαηαλφεζε, ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο) 

πνπ ζπδεηνχληαη κε ηηο ζπληζηψζεο ηνπο, νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ YOU-ROPE ζπκθψλεζαλ, δεδνκέλνπ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε θάζε ρψξα πξνέβιεπαλ ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ απφ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο, γηα 

λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ κε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. ην ηέινο απηνχ ηνπ 

εγγξάθνπ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζρέδην YOU-

ROPE, αλαθέξνληαη πίλαθεο πνπ αλαθέξνπλ απηή ηελ ελζσκάησζε. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

παξαδνζηαθήο ηεξνηειεζηίαο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκπεηξηψλ ήηαλ ε κεηάδνζε βαζηθψλ αμηψλ, 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα παηδηά, θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηέο νη 

πξαθηηθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη λένη ήηαλ 

επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα γίλνπλ πγηείο θαη αθνζησκέλνη ζηελ θνηλσλία ελήιηθεο πνπ ζα 

ζπλέβαιαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο. Απηέο νη πξαθηηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 

επηβίσζαλ γηα πάλσ απφ 40.000 ρξφληα ήηαλ απαξαίηεηεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

είδνπο καο. 
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Γεμηφηεηεο γηα έλαλ Γεκνθξαηηθφ Πνιηηηζκφ (CDC):  

- Volume 1 Context, concepts and model: https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-

reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c  

- Volume 2 Descriptors of competences for democratic culture: https://rm.coe.int/prems-

008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d  

- Volume 3 Guidance for implementation: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-

reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e 
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πλεκκέλν 1: Γξαζηεξηόηεηεο ζηε Βαξθειώλε θαη Γεμηόηεηεο γηα έλαλ 

Γεκνθξαηηθό Πνιηηηζκό (CDC) 

 

Γεμηόηεηεο (αμίεο, ζηάζεηο, γλώζε θαη θξηηηθή 

θαηαλόεζε) 

Πώο ελζωκαηώλνληαη ζην έξγν 

1. Αμίεο: Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο εζνπνηνχ ζηε δσή 

ηνπο ήηαλ έλα βαζηθφ δήηεκα ζε φιε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη λένη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλφηεηα εθθξάδνληαο ηηο 

αλάγθεο, ηνπο θφβνπο ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο 

γηα λα θαηαζηνχλ ελεξγά κέιε. 

 

2. Αμίεο: Πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, Δπζχλε Ζ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ απαξηίδεην απφ 

λένπο δηαθνξεηηθνχ θχινπ, ζξεζθείεο, ειηθίεο 

θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Απηή ε 

πνηθηινκνξθία ήηαλ έλα πιενλέθηεκα γηα λα 

εμεξεπλήζεηε ηηο δηαθνξέο ζηελ ελειηθίσζε. 

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ LTA γλψξηζαλ 

ζπκκαζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

3. Αμία: δεκνθξαηία, δηθαηνζχλε, ηζφηεηα θαη 

θξάηνο δηθαίνπ 

Σα εξγαζηήξηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο επέηξεςαλ ζηε 

λενιαία λα ζπδεηήζεη, λα νηθνδνκήζεη 

ζπλαίλεζε θαη λα ππάξμεη ηζφηηκα κέζα ζηελ 

νκάδα 

4. ηάζε: Γηαθάλεηα ζηελ πνιηηηζηηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζε άιιεο πεπνηζήζεηο, 

απφςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ θφζκνπ 

Σν ζέαηξν πνπ βαζίδεηαη ζηελ Κνηλφηεηα 

εληζρχεη ηε δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα λα κνηξάδνληαη 

ζπλαηζζήκαηα, πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, επηζπκίεο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο 

5. ηάζε: εβαζκφο ε απηφ ην είδνο πξνζέγγηζεο, ν ζεβαζκφο είλαη 

ε βάζε ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο θαη είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
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πεξηβάιινληνο πνπ δελ είλαη θξηηηθφ θαη ελφο 

πνιηηηζκνχ ηεο δεκνθξαηίαο. 

6. ηάζε: Πνιηηηθή λννηξνπία Ζ εκπεηξία κεηάβαζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε 

ζρέζε κε ηελ θνηλφηεηα αλαθνξάο θαη ζαο θάλεη 

λα γλσξίδεηε ηελ επζχλε ηνπ άιινπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχκε. Απηφ 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο αίζζεζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο επζχλεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

7. πκπεξηθνξά: Δπζχλε Οη επαλαιακβαλφκελεο ζπδεηήζεηο ζε φια ηα 

εξγαζηήξηα πξνθάιεζαλ ζπδεηήζεηο επη πξψηνπ 

πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη λα γίλεηο 

ελήιηθαο, ην νπνίν πξνμελεί πξφθιεζε γηα ηε 

λενιαία. Ζ λενιαία έρεη δηθαηψκαηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη επζχλεο ζηα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξακαηνπξγηθήο θάζεο 

8. ηάζε: Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα Σν εθαξκνζκέλν ζέαηξν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εληζρχζεη ηελ αίζζεζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε 

δξάζε ηνπο είλαη θάηη πνπ κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ, αθφκε θαη φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

σο απνηέιεζκα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ κέζα 

ζηελ θνηλφηεηα φηη κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη θαη 

λα θαιιηεξγνχλ κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο, 

αηζζάλνληαη ηε δπλακηθή ηεο αιιαγήο θαη έηζη 

επηηπγράλεηαη κία εκπεηξία ηθαλφηεηαο θαη απην-

απφδνζεο.  
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9. ηάζε: Αλεθηηθφηεηα ηεο αζάθεηαο Ζ αζάθεηα, σο ζπλψλπκν ηεο αβεβαηφηεηαο, 

είλαη θάηη εγγελέο ζηελ εθεβηθή πεξίνδν, 

ζίγνπξα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηδέα ηνπ 

πεξηνξηζκνχ πνπ πξνηείλεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σν 

Δθαξκνζκέλν Θέαηξν επηηξέπεη ζηνπο λένπο λα 

κεηαθηλνχληαη ζε λέεο ζέζεηο, ξφινπο θαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, δνθηκάδνληαο λέεο 

θαηαζηάζεηο 

10. Γεμηφηεηα: Απηφλνκε κάζεζε Μηα βησκαηηθή κέζνδνο, φπσο ην εθαξκνζκέλν 

ζέαηξν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζεη ηε 

κάζεζε ζε δηάθνξα επίπεδα: ςπρνινγηθφ, 

νκαδηθφ θαη θνηλνηηθφ. ην ςπρνινγηθφ επίπεδν 

δεκηνπξγνχληαη λένη ηξφπνη έθθξαζεο, 

εθπξνζψπεζεο, επηθνηλσλίαο θαη εκπεηξίαο 

δσήο θαη εαπηνχ. ε επίπεδν θνηλφηεηαο 

πξνθχπηνπλ γλψζεηο θαη αληηθείκελα ζπιινγηθήο 

βάζεο 

11. Γεμηφηεηα: Αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε Οη εθαξκνζκέλεο ζεαηξηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ 

εαπηφ θαη ηνπο άιινπο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

12. Γεμηφηεηα: Αθξφαζε θαη παξαηήξεζε Ζ ζπλεξγαηηθή παξαγσγή ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ 

καδί ζε κηα νκάδα πξνάγεη ηελ απηννξγάλσζε 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζε 

δεμηφηεηεο αθξφαζεο θαη παξαηήξεζεο. 

13. Γεμηφηεηα: Δλζπλαίζζεζε Σν αζθαιέο θαη κε θξηηηθφ πεξηβάιινλ επηηξέπεη 

ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα 

θηινμελνχλ θαη λα αληαλαθινχλ κε ακνηβαίν 

ηξφπν 
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14. Γεμηφηεηα: Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αμηψλ πνπ δηαθέξνπλ 

απφ ηε δηθή ηνπο ζε έλα πιαίζην κε-θξηηηθήο 

κάζεζεο, επηηξέπεη ζηε λενιαία λα βηψζεη πψο 

κπνξεί λα δερηεί κε επειημία δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο απφ ηε δηθή ηνπο αιιά 

εμίζνπ έγθπξεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

15. Γεμηφηεηεο: Γισζζηθή, επηθνηλσληαθή θαη 

πνιπγισζζνινγία 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ LTA νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο 

γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

Δθείλνη πνπ γλψξηδαλ πεξηζζφηεξεο μέλεο 

γιψζζεο θαηέζηεζαλ δηαζέζηκνη λα 

κεηαθξαζνχλ ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ μέλε γιψζζα 

16. Γεμηφηεηεο: πλεξγαζία Ζ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ζε πην 

ζπλαηζζεκαηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

κπνξνχλ εχθνια λα αλαδεκηνπξγεζνχλ 

17. Γεμηφηεηεο: Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ Ζ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ακθηζβεηεί ηελ 

παξαδνζηαθή ιήςε απνθάζεσλ, πηνζεηψληαο 

κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπλεξγαζία, ψζηε λα δνζεί πξνζνρή ζηηο 

έκθπηεο ζπγθξνχζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπλεξγαζίαο 

18. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ Οη εθαξκνζκέλεο ζεαηξηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

19. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Οη εθαξκνζκέλεο ζεαηξηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο επηηξέπνπλ λα εθαξκφζεηε θαη λα 

βειηηψζεηε ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ζαο. 

Δπεηδή νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα βξεζνχλ 

ζην παηρλίδη κπξνζηά ζε άιινπο, λα 

μεπεξάζνπλ ηε ληξνπή, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ λα θηάζνπλ ζε έλα θνηλφ 



 
54 

 

απνηέιεζκα. Σν ζχλνιν πινπνηείηαη κέζσ ηεο 

ειεχζεξεο θαη ζπκκεηνρηθήο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο 

20. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ: 

πνιηηηθή, δίθαην, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

πνιηηηζκφο, πνιηηηζκφο, ζξεζθεία, ηζηνξία, κέζα 

ελεκέξσζεο, νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, 

βησζηκφηεηα 

Ζ εκπινθή θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ δηάθνξα κέξε 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ππνγξάκκηζαλ ηηο 

επίζεκεο θαη θαλνληζηηθέο πηπρέο πνπ 

θαζνξίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη 

ηε κνλαδηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, 

αιιά θαη απνθαιχπηνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ 

μεπεξλνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θαη 

ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλή ηαπηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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πλεκκέλν 2: Γξαζηεξηόηεηεο ζηε Φιωξεληία θαη Γεμηόηεηεο γηα έλαλ 

Γεκνθξαηηθό Πνιηηηζκό (CDC) 

 

Γεμηόηεηεο (αμίεο, ζηάζεηο, γλώζε θαη 

θξηηηθή θαηαλόεζε) 

Πώο ελζωκαηώλνληαη ζην έξγν 

1. Αμίεο: Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπ LTA, νη καζεηέο ζπλαληηνχληαη θαη δνπιεχνπλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, πξνσζψληαο ηελ απηνγλσζία, ην φηη 

έρνπκε ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη ηελ ίδηα αμηνπξέπεηα γηα λα 

έρνπκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη θνηλέο επζχλεο 

2. Αμίεο: Πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, Δπζχλε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ LTA ζπλαληηνχληαη θαη εξγάδνληαη 

κε ζπκκαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. Έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα, εκβαζχλνληαο ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ θαη ελζπλαίζζεζεο 

θαη θαηαλνψληαο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

3. Αμία: δεκνθξαηία, δηθαηνζχλε, ηζφηεηα θαη 

θξάηνο δηθαίνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπ LTA, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεβαζκνχ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο επζχλεο θιπ, 

ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αλνηρηφ 

πλεχκα θαη ζεβαζκφ 

4. ηάζε: Γηαθάλεηα ζηελ πνιηηηζηηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζε άιιεο πεπνηζήζεηο, 

απφςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ θφζκνπ 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο 

ζε έλα αζθαιέο θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ 

5. ηάζε: εβαζκφο ε απηφ ην είδνο πξνζέγγηζεο ν ζεβαζκφο είλαη ε βάζε 

ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα κε 

επηθξηηηθφ πεξηβάιινλ 

6. ηάζε: Πνιηηηθή λννηξνπία Ζ εκπεηξία κεηάβαζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζρέζε κε 

ηελ θνηλφηεηα θαη ζαο θάλεη λα γλσξίδεηε ηελ επζχλε ηνπ 

άιινπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχκε. Απηφ 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο αίζζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 
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7. πκπεξηθνξά: Δπζχλε Ο βαζχο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην λφεκα ηεο κεηάβαζεο 

γηα θάζε λενιαία εθαλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο πηπρέο 

ηεο κεηάβαζεο είλαη ε βαζηθή απαίηεζε λα έρνπκε έλα 

αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο 

άιινπο. 

8. ηάζε: Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα Μέζσ ησλ LTA θαη ράξε ζηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε νη ζπκκεηέρνληεο κπήθαλ ζην παηρλίδη 

ζην πξψην πξφζσπν θαη βίσζαλ φηη κε ην άλνηγκα ζε 

άιινπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο βνήζεζαλ λα επηηχρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηθαλνπνίεζε θαη επεμία. Απηφ 

ελίζρπζε ηελ αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

9. ηάζε: Αλεθηηθφηεηα ηεο αζάθεηαο Σν ςπρνδξάκα θαη ε δεκηνπξγηθή κέζνδνο βαζίδνληαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

θαη «πξνζπζθεπαζκέλσλ» νδεγηψλ. Αιιά ε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο μεθηλά απφ θάησ, πξνηνχ ηελ βηψζεηε θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο αληαλαθιάζεηο ζε απηφ ζα 

θηάζεηε ζην επίπεδν ηεο αθαίξεζεο ηεο ζθέςεο. Γηα λα 

γίλεη απηφ, πξέπεη λα πεξάζεηε κηα θάζε φπνπ δελ 

ππάξρεη ζαθήο ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. Απηή 

ε πηπρή θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δηθνξνχκελεο θαηαζηάζεηο. 

10. Γεμηφηεηα: Απηφλνκε κάζεζε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο 

έκαζαλ κέζσ ηνπ απην-πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε δσή. Έρνπλ κεηαθεξζεί 

απηέο νη εκπεηξίεο ζε κάζθεο θαη δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

πξνζσπηθφ ήξσα κέζσ ηεο δηθήο ηνπο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο νκάδαο ηνπ ηη 

έγηλε, πξνρσξήζακε ζην δξφκν ηεο κάζεζεο 
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11. Γεμηφηεηα: Αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή, ζρεζηαθή 

θαη θνηλνηηθή ζεκαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβάζεηο 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη 

θξηηηθά γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη 

λα θαηαλννχλ φηη ε ππεχζπλε δξάζε ηνπο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο 

12. Γεμηφηεηα: Αθξφαζε θαη παξαηήξεζε Ζ ηθαλφηεηα λα αθνχεη θαη λα παξαηεξεί ηνπο άιινπο θαη 

ην πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ 

ςπρνδξάκαηνο, ζηηο νπνίεο φινη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

άιινπο κέζσ απηνζρεδηαζκνχ. Απηφ είλαη δπλαηφ ράξε 

ζηελ παξνπζία πνπ ζπγθεληξψλεηαη εδψ θαη ηψξα. Απηφ 

αλαπηχζζεηαη κε πξνζνρή. 

13. Γεμηφηεηα: Δλζπλαίζζεζε Σν αζθαιέο θαη κε επηθξηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νκάδαο 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα θηινμελνχλ θαη 

λα αληαλαθινχλ κε ακνηβαίν ηξφπν 

14. Γεμηφηεηα: Δπειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Ζ ελαζρφιεζε κε ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο, ζην πιαίζην ηεο 

κε επηθξηηηθήο κάζεζεο επέηξεςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα δερηνχλ κε επέιηθην ηξφπν δηαθνξεηηθέο ηδέεο, 

ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο θαη λα θαηαιάβνπλ φηη είλαη 

εμίζνπ έγθπξνο. 

15. Γεμηφηεηεο: Γισζζηθή, επηθνηλσληαθή θαη 

πνιπγισζζνινγία 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ LTA νη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο γισζζηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Δθείλνη πνπ γλψξηδαλ 

πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο θαηέζηεζαλ δηαζέζηκνη λα 

κεηαθξαζνχλ ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ μέλε γιψζζα 

16. Γεμηφηεηεο: πλεξγαζία Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ ε 

αμία ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κεηαδφζεθε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ κε κεζφδνπο θαη ηερληθέο θνηλήο 

εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ηηο ζπλαληήζεηο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ LTA, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα 

λα αλαδείμεη ηε ζπλεξγαηηθή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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17. Γεμηφηεηεο: Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ Με ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο, ζηελ νπνία 

θάζε ραξαθηήξαο είπε ην κχζν ηνπ ήξσά ηνπ, κίιεζαλ 

νπζηαζηηθά πψο θαηφξζσζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο. 

18. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ Ζ εκπεηξία ηεο κεηάβαζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο, ηεο κεηάβαζεο ζηνπο δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο, επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

κέζνδνο Φπρνδξάκαηνο αλαδεηθλχεη ηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη ηνπο θάλεη λα βξνπλ 

λέεο κνξθέο πξνζσπηθήο γλψζεο 

19. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Οη εθαξκνζκέλεο ζεαηξηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο 

επηηξέπνπλ λα εθαξκφζεηε θαη λα βειηηψζεηε ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ζαο. Δπεηδή νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα βξεζνχλ ζην παηρλίδη κπξνζηά ζε άιινπο, λα 

μεπεξάζνπλ ηε ληξνπή, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ λα θηάζνπλ ζε έλα θνηλφ απνηέιεζκα. 

Σν ζχλνιν πινπνηείηαη κέζσ ηεο ειεχζεξεο θαη 

ζπκκεηνρηθήο νκαδηθήο ζπδήηεζεο 

20. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ: πνιηηηθή, δίθαην, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πνιηηηζκφο, πνιηηηζκφο, 

ζξεζθεία, ηζηνξία, κέζα ελεκέξσζεο, 

νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, βησζηκφηεηα 

Ζ εκπινθή θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ππνγξάκκηζαλ ηηο επίζεκεο θαη θαλνληζηηθέο 

πηπρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα 

θαη ηε κνλαδηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, αιιά 

θαη απνθαιχπηνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλή 

ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

 

.  
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πλεκκέλν 3: Γξαζηεξηόηεηεο ζην Ιάζην θαη Γεμηόηεηεο γηα έλαλ 

Γεκνθξαηηθό Πνιηηηζκό (CDC) 

 

Γεμηόηεηεο (αμίεο, ζηάζεηο, γλώζε θαη 

θξηηηθή θαηαλόεζε) 

Πώο ελζωκαηώλνληαη ζην έξγν 

1. Αμίεο: Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπ LTA, νη καζεηέο ζπλαληηνχληαη θαη δνπιεχνπλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, πξνσζψληαο ηελ απηνγλσζία, ην φηη 

έρνπκε ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη ηελ ίδηα αμηνπξέπεηα γηα λα 

έρνπκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη θνηλέο επζχλεο 

2. Αμίεο: Πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, Δπζχλε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ LTA ζπλαληηνχληαη θαη εξγάδνληαη 

κε ζπκκαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. Έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα, εκβαζχλνληαο ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ θαη ελζπλαίζζεζεο 

θαη θαηαλνψληαο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

3. Αμία: δεκνθξαηία, δηθαηνζχλε, ηζφηεηα θαη 

θξάηνο δηθαίνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπ LTA, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεβαζκνχ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο επζχλεο θιπ, 

ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αλνηρηφ 

πλεχκα θαη ζεβαζκφ 

4. ηάζε: Γηαθάλεηα ζηελ πνιηηηζηηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζε άιιεο πεπνηζήζεηο, 

απφςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ θφζκνπ 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο 

ζε έλα αζθαιέο θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ 

5. ηάζε: εβαζκφο ε απηφ ην είδνο πξνζέγγηζεο ν ζεβαζκφο είλαη ε βάζε 

ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα κε 

επηθξηηηθφ πεξηβάιινλ 

6. ηάζε: Πνιηηηθή λννηξνπία Ζ εκπεηξία κεηάβαζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζρέζε κε 

ηελ θνηλφηεηα θαη ζαο θάλεη λα γλσξίδεηε ηελ επζχλε ηνπ 

άιινπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχκε. Απηφ 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο αίζζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 
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7. πκπεξηθνξά: Δπζχλε Ο βαζχο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην λφεκα ηεο κεηάβαζεο 

γηα θάζε λενιαία εθαλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο πηπρέο 

ηεο κεηάβαζεο είλαη ε βαζηθή απαίηεζε λα έρνπκε έλα 

αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο 

άιινπο. 

8. ηάζε: Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα Μέζσ ησλ LTA θαη ράξε ζηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε νη ζπκκεηέρνληεο κπήθαλ ζην παηρλίδη 

ζην πξψην πξφζσπν θαη βίσζαλ φηη κε ην άλνηγκα ζε 

άιινπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο βνήζεζαλ λα επηηχρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηθαλνπνίεζε θαη επεμία. Απηφ 

ελίζρπζε ηελ αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

9. ηάζε: Αλεθηηθφηεηα ηεο αζάθεηαο Σν ςπρνδξάκα θαη ε δεκηνπξγηθή κέζνδνο βαζίδνληαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

θαη «πξνζπζθεπαζκέλσλ» νδεγηψλ. Αιιά ε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο μεθηλά απφ θάησ, πξνηνχ ηελ βηψζεηε θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο αληαλαθιάζεηο ζε απηφ ζα 

θηάζεηε ζην επίπεδν ηεο αθαίξεζεο ηεο ζθέςεο. Γηα λα 

γίλεη απηφ, πξέπεη λα πεξάζεηε κηα θάζε φπνπ δελ 

ππάξρεη ζαθήο ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. Απηή 

ε πηπρή θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δηθνξνχκελεο θαηαζηάζεηο. 

10. Γεμηφηεηα: Απηφλνκε κάζεζε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο 

έκαζαλ κέζσ ηνπ απην-πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε δσή. Έρνπλ κεηαθεξζεί 

απηέο νη εκπεηξίεο ζε κάζθεο θαη δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

πξνζσπηθφ ήξσα κέζσ ηεο δηθήο ηνπο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο νκάδαο ηνπ ηη 

έγηλε, πξνρσξήζακε ζην δξφκν ηεο κάζεζεο 
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11. Γεμηφηεηα: Αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή, ζρεζηαθή 

θαη θνηλνηηθή ζεκαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβάζεηο 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη 

θξηηηθά γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη 

λα θαηαλννχλ φηη ε ππεχζπλε δξάζε ηνπο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο 

12. Γεμηφηεηα: Αθξφαζε θαη παξαηήξεζε Ζ ηθαλφηεηα λα αθνχεη θαη λα παξαηεξεί ηνπο άιινπο θαη 

ην πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ 

ςπρνδξάκαηνο, ζηηο νπνίεο φινη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

άιινπο κέζσ απηνζρεδηαζκνχ. Απηφ είλαη δπλαηφ ράξε 

ζηελ παξνπζία πνπ ζπγθεληξψλεηαη εδψ θαη ηψξα. Απηφ 

αλαπηχζζεηαη κε πξνζνρή. 

13. Γεμηφηεηα: Δλζπλαίζζεζε Σν αζθαιέο θαη κε επηθξηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νκάδαο 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα θηινμελνχλ θαη 

λα αληαλαθινχλ κε ακνηβαίν ηξφπν 

14. Γεμηφηεηα: Δπειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Ζ ελαζρφιεζε κε ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο, ζην πιαίζην ηεο 

κε επηθξηηηθήο κάζεζεο επέηξεςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα δερηνχλ κε επέιηθην ηξφπν δηαθνξεηηθέο ηδέεο, 

ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο θαη λα θαηαιάβνπλ φηη είλαη 

εμίζνπ έγθπξνο. 

15. Γεμηφηεηεο: Γισζζηθή, επηθνηλσληαθή θαη 

πνιπγισζζνινγία 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ LTA νη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο γισζζηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Δθείλνη πνπ γλψξηδαλ 

πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο θαηέζηεζαλ δηαζέζηκνη λα 

κεηαθξαζνχλ ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ μέλε γιψζζα 

16. Γεμηφηεηεο: πλεξγαζία Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ ε 

αμία ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κεηαδφζεθε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ κε κεζφδνπο θαη ηερληθέο θνηλήο 

εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ηηο ζπλαληήζεηο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ LTA, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα 

λα αλαδείμεη ηε ζπλεξγαηηθή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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17. Γεμηφηεηεο: Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ Με ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο, ζηελ νπνία 

θάζε ραξαθηήξαο είπε ην κχζν ηνπ ήξσά ηνπ, κίιεζαλ 

νπζηαζηηθά πψο θαηφξζσζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο. 

18. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ Ζ εκπεηξία ηεο κεηάβαζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο, ηεο κεηάβαζεο ζηνπο δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο, επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

κέζνδνο Φπρνδξάκαηνο αλαδεηθλχεη ηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη ηνπο θάλεη λα βξνπλ 

λέεο κνξθέο πξνζσπηθήο γλψζεο 

19. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Οη εθαξκνζκέλεο ζεαηξηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο 

επηηξέπνπλ λα εθαξκφζεηε θαη λα βειηηψζεηε ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ζαο. Δπεηδή νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα βξεζνχλ ζην παηρλίδη κπξνζηά ζε άιινπο, λα 

μεπεξάζνπλ ηε ληξνπή, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ λα θηάζνπλ ζε έλα θνηλφ απνηέιεζκα. 

Σν ζχλνιν πινπνηείηαη κέζσ ηεο ειεχζεξεο θαη 

ζπκκεηνρηθήο νκαδηθήο ζπδήηεζεο 

20. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ: πνιηηηθή, δίθαην, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πνιηηηζκφο, πνιηηηζκφο, 

ζξεζθεία, ηζηνξία, κέζα ελεκέξσζεο, 

νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, βησζηκφηεηα 

Ζ εκπινθή θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ππνγξάκκηζαλ ηηο επίζεκεο θαη θαλνληζηηθέο 

πηπρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα 

θαη ηε κνλαδηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, αιιά 

θαη απνθαιχπηνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλή 

ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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πλεκκέλν 4: Γξαζηεξηόηεηεο ζην Ρέζπκλν θαη Γεμηόηεηεο γηα έλαλ 

Γεκνθξαηηθό Πνιηηηζκό (CDC) 

 

Γεμηόηεηεο (αμίεο, ζηάζεηο, γλώζε θαη 

θξηηηθή θαηαλόεζε) 

Πώο ελζωκαηώλνληαη ζην έξγν 

1. Αμίεο: Αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπ LTA, νη καζεηέο ζπλαληηνχληαη θαη δνπιεχνπλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, πξνσζψληαο ηελ απηνγλσζία, ην φηη 

έρνπκε ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη ηελ ίδηα αμηνπξέπεηα γηα λα 

έρνπκε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη θνηλέο επζχλεο 

2. Αμίεο: Πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία, Δπζχλε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ LTA ζπλαληηνχληαη θαη εξγάδνληαη 

κε ζπκκαζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. Έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα, εκβαζχλνληαο ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ θαη ελζπλαίζζεζεο 

θαη θαηαλνψληαο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

3. Αμία: δεκνθξαηία, δηθαηνζχλε, ηζφηεηα θαη 

θξάηνο δηθαίνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηνπ LTA, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεβαζκνχ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο επζχλεο θιπ, 

ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε αλνηρηφ 

πλεχκα θαη ζεβαζκφ 

4. ηάζε: Γηαθάλεηα ζηελ πνιηηηζηηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζε άιιεο πεπνηζήζεηο, 

απφςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ θφζκνπ 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ ςπρνδξάκαηνο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα 

εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο 

ζε έλα αζθαιέο θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ 

5. ηάζε: εβαζκφο ε απηφ ην είδνο πξνζέγγηζεο ν ζεβαζκφο είλαη ε βάζε 

ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα κε 

επηθξηηηθφ πεξηβάιινλ 

6. ηάζε: Πνιηηηθή λννηξνπία Ζ εκπεηξία κεηάβαζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζρέζε κε 

ηελ θνηλφηεηα θαη ζαο θάλεη λα γλσξίδεηε ηελ επζχλε ηνπ 

άιινπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνχκε. Απηφ 

ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο αίζζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 
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7. πκπεξηθνξά: Δπζχλε Ο βαζχο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην λφεκα ηεο κεηάβαζεο 

γηα θάζε λενιαία εθαλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πψο κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο πηπρέο 

ηεο κεηάβαζεο είλαη ε βαζηθή απαίηεζε λα έρνπκε έλα 

αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο 

άιινπο. 

8. ηάζε: Απην-απνηειεζκαηηθφηεηα Μέζσ ησλ LTA θαη ράξε ζηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε νη ζπκκεηέρνληεο κπήθαλ ζην παηρλίδη 

ζην πξψην πξφζσπν θαη βίσζαλ φηη κε ην άλνηγκα ζε 

άιινπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο βνήζεζαλ λα επηηχρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηθαλνπνίεζε θαη επεμία. Απηφ 

ελίζρπζε ηελ αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

9. ηάζε: Αλεθηηθφηεηα ηεο αζάθεηαο Σν ςπρνδξάκα θαη ε δεκηνπξγηθή κέζνδνο βαζίδνληαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

θαη «πξνζπζθεπαζκέλσλ» νδεγηψλ. Αιιά ε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο μεθηλά απφ θάησ, πξνηνχ ηελ βηψζεηε θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο αληαλαθιάζεηο ζε απηφ ζα 

θηάζεηε ζην επίπεδν ηεο αθαίξεζεο ηεο ζθέςεο. Γηα λα 

γίλεη απηφ, πξέπεη λα πεξάζεηε κηα θάζε φπνπ δελ 

ππάξρεη ζαθήο ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. Απηή 

ε πηπρή θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δηθνξνχκελεο θαηαζηάζεηο. 

10. Γεμηφηεηα: Απηφλνκε κάζεζε Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο 

έκαζαλ κέζσ ηνπ απην-πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε δσή. Έρνπλ κεηαθεξζεί 

απηέο νη εκπεηξίεο ζε κάζθεο θαη δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

πξνζσπηθφ ήξσα κέζσ ηεο δηθήο ηνπο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο νκάδαο ηνπ ηη 

έγηλε, πξνρσξήζακε ζην δξφκν ηεο κάζεζεο 
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11. Γεμηφηεηα: Αλαιπηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή, ζρεζηαθή 

θαη θνηλνηηθή ζεκαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαβάζεηο 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη 

θξηηηθά γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη 

λα θαηαλννχλ φηη ε ππεχζπλε δξάζε ηνπο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο 

12. Γεμηφηεηα: Αθξφαζε θαη παξαηήξεζε Ζ ηθαλφηεηα λα αθνχεη θαη λα παξαηεξεί ηνπο άιινπο θαη 

ην πεξηβάιινλ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ 

ςπρνδξάκαηνο, ζηηο νπνίεο φινη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

άιινπο κέζσ απηνζρεδηαζκνχ. Απηφ είλαη δπλαηφ ράξε 

ζηελ παξνπζία πνπ ζπγθεληξψλεηαη εδψ θαη ηψξα. Απηφ 

αλαπηχζζεηαη κε πξνζνρή. 

13. Γεμηφηεηα: Δλζπλαίζζεζε Σν αζθαιέο θαη κε επηθξηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νκάδαο 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα θηινμελνχλ θαη 

λα αληαλαθινχλ κε ακνηβαίν ηξφπν 

14. Γεμηφηεηα: Δπειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Ζ ελαζρφιεζε κε ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο, ζην πιαίζην ηεο 

κε επηθξηηηθήο κάζεζεο επέηξεςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα δερηνχλ κε επέιηθην ηξφπν δηαθνξεηηθέο ηδέεο, 

ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο θαη λα θαηαιάβνπλ φηη είλαη 

εμίζνπ έγθπξνο. 

15. Γεμηφηεηεο: Γισζζηθή, επηθνηλσληαθή θαη 

πνιπγισζζνινγία 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ LTA νη ζπκκεηέρνληεο 

ήηαλ ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηηο γισζζηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Δθείλνη πνπ γλψξηδαλ 

πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο θαηέζηεζαλ δηαζέζηκνη λα 

κεηαθξαζνχλ ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε 

ηελ μέλε γιψζζα 

16. Γεμηφηεηεο: πλεξγαζία Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ ε 

αμία ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο κεηαδφζεθε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ κε κεζφδνπο θαη ηερληθέο θνηλήο 

εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ηηο ζπλαληήζεηο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ LTA, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα 

λα αλαδείμεη ηε ζπλεξγαηηθή ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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17. Γεμηφηεηεο: Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ Με ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο, ζηελ νπνία 

θάζε ραξαθηήξαο είπε ην κχζν ηνπ ήξσά ηνπ, κίιεζαλ 

νπζηαζηηθά πψο θαηφξζσζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη εζσηεξηθέο 

ζπγθξνχζεηο. 

18. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ Ζ εκπεηξία ηεο κεηάβαζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο, ηεο κεηάβαζεο ζηνπο δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο, επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

κέζνδνο Φπρνδξάκαηνο αλαδεηθλχεη ηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη ηνπο θάλεη λα βξνπλ 

λέεο κνξθέο πξνζσπηθήο γλψζεο 

19. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Οη εθαξκνζκέλεο ζεαηξηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο 

επηηξέπνπλ λα εθαξκφζεηε θαη λα βειηηψζεηε ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ζαο. Δπεηδή νη ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη λα βξεζνχλ ζην παηρλίδη κπξνζηά ζε άιινπο, λα 

μεπεξάζνπλ ηε ληξνπή, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ λα θηάζνπλ ζε έλα θνηλφ απνηέιεζκα. 

Σν ζχλνιν πινπνηείηαη κέζσ ηεο ειεχζεξεο θαη 

ζπκκεηνρηθήο νκαδηθήο ζπδήηεζεο 

20. Γλψζε θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ: πνιηηηθή, δίθαην, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πνιηηηζκφο, πνιηηηζκφο, 

ζξεζθεία, ηζηνξία, κέζα ελεκέξσζεο, 

νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, βησζηκφηεηα 

Ζ εκπινθή θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο κεηάβαζεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο ππνγξάκκηζαλ ηηο επίζεκεο θαη θαλνληζηηθέο 

πηπρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα 

θαη ηε κνλαδηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, αιιά 

θαη απνθαιχπηνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ μεπεξλνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλή 

ηαπηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 


