Εγχειρίδιο για το προσωπικό υποστήριξης
SMILE – Υποστηρίζοντας την Ένταξη των Μεταναστών στη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Αυτό το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε από τους ακόλουθους οργανισμούς:
Το Ίδρυμα για την Προστασία και την Υποστήριξη των Μεταναστών (FSM) είναι μια μαλτέζικη μη
κυβερνητική οργάνωση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κοινοτήτων, την εκπαίδευση ενηλίκων, την
έρευνα και την παροχή υπηρεσιών· δουλεύει με διάφορους ευάλωτους υπηκόους τρίτων χωρών,
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των ατόμων υπό διεθνή προστασία.
H Integration För Alla (IFALL) είναι μια σουηδική ΜΚΟ η οποία δουλεύει για την προώθηση της
ενσωμάτωσης ανάμεσα στους πολιτισμούς και την εξουδετέρωση της βίας μεταξύ των πολιτισμών στη
Σουηδία και σε άλλες χώρες.
Το Ινστιτούτο Αφρικανικών Σπουδών (IAS) είναι μια ΜΚΟ και ομάδα προβληματισμού που
επικεντρώνεται στην έρευνα, τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την εμπορία
ανθρώπων και την υποστήριξη μέσω κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων.
Το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία LTD (CARDET)
είναι ένα από τα εξέχοντα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια
εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την
ηλεκτρονική εκμάθηση στους τομείς της εκπαίδευσης και της ΕΕΚ, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
ενσωμάτωσης.
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Το SMILE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ διάρκειας 2 χρόνων, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, υπό την
ηγεσία του Ιδρύματος για την Προστασία και την Υποστήριξη των Μεταναστών (FSM) στη Μάλτα, μαζί με
την Integration for All (IFALL) στη Σουηδία, το Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET) στην Κύπρο και το Ινστιτούτο Αφρικανικών Σπουδών (IAS) στη Σλοβενία.
Το πρόγραμμα SMILE αναπτύσσει πόρους πληροφόρησης και κατάρτισης για την υποστήριξη των φορέων
χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών, των κοινοτήτων των μεταναστών, του εκπαιδευτικού προσωπικού
υποστήριξης και των ινστιτούτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην
εκπαίδευση ενηλίκων.
Όλοι οι πόροι και οι πληροφορίες του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://www.project- smile.eu/en/.
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Το πρόγραμμα «Υποστηρίζοντας την Ένταξη των Μεταναστών στη Δια Βίου Μάθηση και
Εκπαίδευση» (SMILE) έχει στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών των
ενηλίκων για να βελτιωθούν και να αυξηθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες τόσο
των εκπαιδευτών όσο και των μεταναστών σχετικά με την προώθηση της ένταξης των
μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει πόρους για να
υποστηρίξει όλους εκείνους που, είτε με επίσημο είτε με ανεπίσημο τρόπο, ενισχύουν τη
συμμετοχή των μεταναστών στη δια βίου μάθηση: φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά
ινστιτούτα, εκπαιδευτές και οργανισμούς μεταναστών που μπορούν να παρέχουν καλά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στην κοινότητα. Αυτές οι ομάδες έχουν διαφορετικές λειτουργίες
και ρόλους, αλλά είναι όλες κομμάτια του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, και πρέπει,
επομένως, να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους
φραγμούς στη μάθηση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, είτε στην αίθουσα
διδασκαλίας, στην κοινότητα ή στην κοινωνία γενικότερα. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα
υποστηρίζει την πρόσληψη, επιλογή και ένταξη εκπαιδευτών που πληρούν τις προϋποθέσεις
των απαιτούμενων πολιτισμικών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για την εκπαίδευση των μεταναστών.
Το ίδρυμα (FSM) είναι ιδρυτής του Δικτύου Υποστήριξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στη Μάλτα
(TSN Μάλτα) και ηγείται αυτού του δικτύου μαζί με άλλους οργανισμούς μέλη από χώρες όπως
η Σομαλία, η Λιβύη, η Συρία, το Σουδάν, η Αιθιοπία, η Σερβία και το Πακιστάν. Η έρευνα που
έγινε ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες δείχνει ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγάλες
δυσκολίες στην κατανόηση της μαλτέζικης κουλτούρας και στον προσανατολισμό τους στο
μαλτέζικο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές οι δυσκολίες είναι σκληρότερες για εκείνους που
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, που πασχίζουν για να
ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες και συνήθως δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους
για να κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, βασιζόμενοι, συχνά, σε
προνομιούχα μέλη της κοινότητάς τους. Οι μετανάστες βιώνουν μερικές φορές φτωχή
κοινωνική ένταξη και από οικονομικής άποψης. Τα προσόντα τους μπορεί να μην
αναγνωρίζονται και μπορεί να αντιλαμβάνονται πτυχές της ευρωπαϊκής κουλτούρας ως
ανώτερες ή κατώτερες. Αντιμετωπίζουν, συχνά, κοινωνικές και πολιτισμικές πιέσεις από την
κοινότητα υποδοχής ή τη δική τους κοινότητα, που τους αποτρέπουν από το να βιώσουν ένταξη
στη μαλτέζικη κοινωνία. Υπάρχει, επίσης, ελλιπής γνώση παιδαγωγικών εκπαίδευσης ενήλικων
μεταναστών και έλλειψη πολύτιμης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, οι
εκπαιδευτές δυσκολεύονται να χειριστούν τις πολιτισμικά πολύμορφες τάξεις. Παρόλο που η
συγκεκριμένη εμπειρία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπλουτίζει την εκπαιδευτική
διαδικασία, πολλοί εκπαιδευτές συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν εκτεθεί, δεν έχουν
προετοιμαστεί και δεν έχουν εφοδιαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της
πολιτισμικής πολυμορφίας. Οι ανεπαρκείς πολιτικές σε σχέση με την ενσωμάτωση και την
εκπαίδευση των μεταναστών εμποδίζουν, επίσης, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους
διαχειριστές των σχολείων και τις κοινότητες των μεταναστών να βρουν συντονισμένες,
καινοτόμες λύσεις. Το πρόγραμμα θα διερευνήσει αυτά τα κενά και θα αναπτύξει τα εργαλεία
για την ικανοποίηση των ποικίλων αναγκών.
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Έρευνα
Κοιτάζοντας την έρευνα που έγινε στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων εντός του ίδιου πεδίου,
οι μελέτες μπορούν να αποδείξουν τις θετικές επιδράσεις που έχουν τα προγράμματα νέων
στις αξίες των νέων ανθρώπων. Ο σεβασμός για άλλους πολιτισμούς, η ανοχή, η αλληλεγγύη
κ.λπ. έχουν βελτιωθεί μετά τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα.
Όσον αφορά την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, καμιά έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι υπάρχει
«ένας τρόπος που είναι ο καλύτερος». Οι έρευνες δηλώνουν με σιγουριά ότι η κινητοποίηση
του εκπαιδευόμενου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την καμπύλη εκμάθησης.
Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη εργαλείων για την κινητοποίηση των
1

εκπαιδευομένων και την κατανόηση της σημασίας εκμάθησης μιας νέας γλώσσας.

1

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3269/E ectsOfInclusionProjects.pdf
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Εγχειρίδιο για το Προσωπικό Υποστήριξης
Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να εφοδιάσει μια πολυπολιτισμική τάξη με νέα εργαλεία και
ιδέες. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εργαλείο σε επίσημα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενώ ακολουθείται ένα δομημένο πρόγραμμα. Σκοπός του είναι να
προωθήσει πρακτικές μη τυπικής εκπαίδευσης ως εναλλακτικές στα καθιερωμένα περιβάλλοντα
της αίθουσας διδασκαλίας.
Αυτό το εγχειρίδιο επιχειρεί να συστήσει μεθόδους που σχετίζονται με τις δικές μας εμπειρίες
όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, φέρνει στον
αναγνώστη πραγματικά παραδείγματα αυθεντικών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν,
δοκιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν μέσω της συνεργασίας ειδικών και μεταναστών σε επίσημα
πλαίσια. Επίσης, προτείνονται αντισυμβατικές ιδέες για αντισυμβατικές καταστάσεις, οπότε
θεωρήστε τα ακόλουθα ως μια γενική κατευθυντήρια γραμμή για τη διαδικασία. Τίποτα δεν είναι
οριστικό. Κάθε πλαίσιο είναι μοναδικό και έτσι πρέπει να είναι και κάθε προσέγγιση.
Συνιστάται η προσαρμογή και η αλλαγή κάθε δραστηριότητας όπως θεωρείτε ότι είναι καλύτερο
για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες και τα δυνατά σημεία κάθε ομάδας. Να είστε προσεκτικοί και
να ακούτε τους εκπαιδευομένους. Η διατήρηση μιας ανοικτής γραμμής διαλόγου είναι βασική
για την εύρεση λύσεων, αλλά και προβλημάτων σε κάθε πλαίσιο εκμάθησης ή εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πηγές και ιδέες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο:
http://www.project-smile.eu/
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Τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση; Γιατί είναι σημαντική;
Από το CEDEFOP (Επαγγελματική εκπαίδευση) 2015, Ευρώπη, Άνιση πρόσβαση στην
επαγγελματική εκπαίδευση: στοιχεία από την έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων (2015):
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση νοείται ως εκμάθηση που είναι σκόπιμη, καθιερωμένη,
διδάσκεται και σχεδιάζεται.
Η μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση νοείται ως εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε
προσόντα που δεν αναγνωρίζονται άμεσα ως τέτοια από τις αρμόδιες αρχές εθνικής εκπαίδευσης
(ή ισότιμες αρχές) ή δεν οδηγούν σε κανένα προσόν (παρόλο που η αναγνώριση και η επικύρωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα μπορούσε, έπειτα, να χρησιμοποιηθεί και να οδηγήσει
έμμεσα σε επίσημα προσόντα).
Αυτή η έννοια διαφοροποιείται, επομένως, από την επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία:
(α)

Συνήθως λαμβάνει χώρα στο (ή, στην περίπτωση των επίσημων μαθητειών,
περιλαμβάνει διπλά το) σύστημα σχολείων, κολλεγίων και πανεπιστημίων και άλλων
επίσημων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

(β)

Κανονικά, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, αποτελεί μια συνεχή κλίμακα εκπαίδευσης
για παιδιά και νέους ανθρώπους·

(γ)

Είναι άμεσα σημαντική για τον προσδιορισμό του υψηλότερου επιπέδου επίσημης
εκπαίδευσης που αποκτάται. Διαχωρίζεται, επίσης, από την τυχαία και άτυπη
εκπαίδευση που δεν είναι σκόπιμες και/ή καθιερωμένες.
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Ο ρόλος του διοργανωτή
Όπως ακριβώς και σε ένα επίσημο περιβάλλον, το να είναι κανείς διοργανωτής μιας μη τυπικής
εμπειρίας αφορά τη διευκόλυνση και την καθοδήγηση των ατόμων. Αφορά λιγότερο τη
διδασκαλία και περισσότερο την ενθάρρυνση, τον συντονισμό και την ενδυνάμωση του
εκπαιδευομένου. Η εστίαση πρέπει να βρίσκεται στην αυτοδιδασκαλία, ακολουθώντας μια
ευέλικτη σειρά στόχων και ένα αντισυμβατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ο διοργανωτής πρέπει, επίσης, να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τις ανάγκες και τα δυνατά
σημεία της ομάδας και να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα και στους εφικτούς στόχους για κάθε
άτομο. Είναι, επίσης, σημαντικό να προσέχει την τοπική πραγματικότητα και να έχει τη
δυνατότητα να συνδέεται με άλλους πιθανούς εταίρους και οργανισμούς για μια πιο αποδοτική
και αποτελεσματική χρήση του χρόνου και των πόρων.
Μετά από κάθε δραστηριότητα πρέπει να δίνεται λίγος χρόνος για συζήτηση και προβληματισμό
σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προσωπικό κέρδος. Ο διοργανωτής πρέπει να
είναι έτοιμος να ρωτήσει: «Τι μάθαμε; Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό; Και γιατί; Υπάρχει κάτι που
μπορεί να βελτιωθεί;»

Δημιουργώντας συνεργασίες
Είναι σημαντικό να συνδέεται κανείς με τα τοπικά δίκτυα και να δημιουργεί αποτελεσματικές
συνεργασίες. Άλλοι οργανισμοί, ιδρύματα, εταιρείες, κυβερνητικά σώματα, κοινοτικές
οργανώσεις ή σύνδεσμοι μπορούν να οδηγήσουν ένα προτεινόμενο πρόγραμμα σε νέα κλίμακα,
με αποτέλεσμα πιο αποδοτική και αποτελεσματική δουλειά για όλους. Διαφορετικοί
εμπλεκόμενοι φορείς με κοινούς στόχους μπορούν εύκολα να βρουν τους απαραίτητους πόρους
για τις κοινές τους ανάγκες.
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Ένταξη, Αποκλεισμός, Ενσωμάτωση και Διαχωρισμός
Όταν εξετάζει κανείς μια τάξη με μετανάστες και την προώθηση της ένταξης, είναι βασικό να
γίνουν κατανοητοί οι όροι. Ο σχεδιασμός ξεκάθαρων στόχων είναι σημαντικό κομμάτι της
διασφάλισης της κατανόησης στο πολύμορφο περιβάλλον της αίθουσας διδασκαλίας.
Μια τυπική κατάσταση που συμβαίνει συχνά σε ένα μη δομημένο περιβάλλον είναι είτε ο
διαχωρισμός είτε ο αποκλεισμός. Για να αποφευχθούν αυτές τις καταστάσεις, είναι σημαντικό
να παρέχουν οι εκπαιδευτές στους μετανάστες από την αρχή τις βασικές ικανότητες της
ανάγνωσης, της ομιλίας και της ακρόασης στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Αυτό πρέπει να γίνει
πριν εμπλακούν και εισαχθούν σε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Μια επιπρόσθετη μέθοδος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές είναι η
προσαρμογή της γλώσσας του σώματός τους. Προσαρμόζοντας τη γλώσσα του σώματός τους,
μπορούν να έχουν επίδραση στην τάξη και να καλλιεργήσουν την ένταξη.
Η αποτελεσματική ενσωμάτωση ή ένταξη απαιτεί προσπάθεια όχι μόνο εκ μέρους της τοπικής
κοινότητας, αλλά και από τους νεοαφιχθέντες εκπαιδευομένους.
Από την Έκθεση των ΗΕ για την Παγκόσμια Κοινωνική Κατάσταση:
-

Ο κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφει μια κατάσταση στην οποία τα άτομα δεν
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική
και πολιτιστική ζωή, καθώς και τη διαδικασία που οδηγεί και διατηρεί μια τέτοια
κατάσταση.

-

Η κοινωνική ένταξη είναι η διαδικασία βελτίωσης των όρων συμμετοχής στην
κοινωνία για ανθρώπους που είναι μειονεκτούντες στη βάση ηλικίας, φύλου,
αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, προέλευσης, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης
κατάστασης, μέσω αναβαθμισμένων ευκαιριών, πρόσβασης σε πόρους, φωνής και
σεβασμού για τα δικαιώματα.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο ορισμούς, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία ένταξης δεν
ολοκληρώνεται ποτέ, αλλά είναι ένας στόχος. Είναι ένας συνεχής στόχος και χρειάζεται
συγκέντρωση, χρόνο και προσπάθεια.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
AΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Μάθηση για τη μάθηση
Ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας, έχει υπάρξει μια συνεχής
ώθηση και εστίαση από την «εκπαίδευση στη μάθηση». Επομένως, η αυτοδιδασκαλία γίνεται
πολύτιμο προσόν με μετασχηματιστικές δυνατότητες.
Σύμφωνα με το EPALE (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τη Μάθηση Ενηλίκων στην Ευρώπη), η
Μάθηση για τη Μάθηση είναι:
Η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση, οργάνωσης της μάθησης,
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των
πληροφοριών, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Αυτή η δεξιότητα περιλαμβάνει
επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας και των αναγκών που έχει κανείς, την
αναγνώριση διαθέσιμων ευκαιριών και τη δυνατότητα υπερνίκησης εμποδίων
προκειμένου να μάθει κανείς με επιτυχία. Αυτή η δεξιότητα σημαίνει απόκτηση,
επεξεργασία και αφομοίωση νέων γνώσεων και ικανοτήτων, καθώς και αναζήτηση
και χρησιμοποίηση της καθοδήγησης. Η μάθηση για τη μάθηση εμπλέκει τους
εκπαιδευόμενους στην οικοδόμηση πάνω σε προηγούμενη μάθηση και εμπειρίες
ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις και
ικανότητες σε διάφορα περιβάλλοντα: στο σπίτι, στη δουλειά, στην εκπαίδευση
και στην κατάρτιση. Η κινητοποίηση και η αυτοπεποίθηση είναι κριτικής σημασίας
για τις δεξιότητες ενός ατόμου.
Η προώθηση της Αυτοδιδασκαλίας σημαίνει, επίσης, την ενδυνάμωση του ατόμου (παρέχοντας
νέα εργαλεία και πόρους) και προωθώντας Μαθησιακές Ανταλλαγές σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
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Για την Εκμάθηση Γλωσσών, μπορεί να αποδειχθούν ανεκτίμητα αποκτήματα για οποιονδήποτε
εκπαιδευόμενο τα νέα διαδικτυακά εργαλεία και οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (Google
Translate, Duolingo ή οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δωρεάν εργαλεία μπορούν και πρέπει να
διερευνηθούν ατομικά ως συμπληρωματικά σε μια επίσημη κατάρτιση).

Σύστημα (το πλαίσιο)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ανταλλαγή Μάθησης

Η ανάγκη για προβληματισμό!
Ο προβληματισμός μετά από οποιαδήποτε μη τυπική άσκηση είναι ένα βασικό βήμα για μια
αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία. Με την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μη τυπικής
άσκησης, καμιά εκπαιδευτική εμπειρία δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς ανοικτό διάλογο και
οργανωμένο προβληματισμό.
Προσεγγίζοντας τους συμμετέχοντες συλλογικά, ο διοργανωτής μπορεί να κατευθύνει την
εκπαιδευτική εμπειρία μετατρέποντας τις προσωπικές εμπειρίες σε διάλογο στη διάρκεια της
άσκησης. Ανοίγοντας τον χώρο για συζήτηση και φροντίζοντας να κατανοήσουν οι
συμμετέχοντες τον σκοπό και τα αποτελέσματα κάθε άσκησης, διασφαλίζεται ότι τα άτομα θα
κτίσουν πάνω σε προηγούμενες εμπειρίες και, αν όλα πάνε καλά, ότι μπορούν να τις
συσχετίσουν με τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν.
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Χρήση παιχνιδιών και μη τυπικών μεθόδων στην
αίθουσα διδασκαλίας
Πειραματιστείτε με νέα παιχνίδια στο πλαίσιο της αίθουσας διδασκαλίας για να ξεπεράσετε τις
προσδοκίες της ομάδας. Εντάξετε απλά, σύντομα παιχνίδια στο επίσημο πλαίσιο, ως τρόπο
εξάσκησης ικανοτήτων που συνδέονται με το επίσημο πρόγραμμα.
Βγάλτε τους εκπαιδευόμενους εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, επισκεφτείτε έναν χώρο
εργασίας ή μια τοπική επιχείρηση και επιτρέψτε τους να συζητήσουν και να προβληματιστούν
πάνω σε αυτό αργότερα, ως ομάδα.
Φέρτε τα προβλήματά τους στην τάξη: Πώς κάνουμε τους φόρους; Πώς συμπληρώνουμε
επίσημα έγγραφα; Πώς κάνουμε αίτηση για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Πώς προετοιμάζουμε
ένα βιογραφικό σημείωμα;
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Café γλωσσών!
Διοργανώστε έναν ανεπίσημο χώρο μάθησης!
Ένα café γλωσσών είναι ουσιαστικά μια απλή συνάντηση όπου μετανάστες και ντόπιοι μπορούν
να συναντηθούν, να πιούν καφέ και να φάνε μπισκότα μαζί. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει απλώς
να λαμβάνουν μέρος στη δραστηριότητα, αλλά να αναλαμβάνουν ευθύνη για αυτήν! Πρέπει να
είναι παρών ένας διοργανωτής, καθώς και τοπικοί εθελοντές και μέλη της κοινότητας. Πρέπει
να παρέχονται φαγητό και ροφήματα και η συζήτηση, σε μικρές ομάδες ή ακόμα και σε
ζευγάρια, πρέπει να κυλά φυσικά. Αν χρειαστεί, ο διοργανωτής πρέπει να αναφέρει ένα θέμα
για να ξεκινήσει τη συζήτηση.
Τι χρειάζεται;

Ένας χώρος!
Πρέπει να είναι ένας προσβάσιμος και δημόσιος χώρος. Οι συμμετέχοντες πρέπει να νιώθουν
άνετα και να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Ο χώρος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος
για να φιλοξενήσει όλους όσους θα ήθελαν να συμμετέχουν στη δραστηριότητα. Φροντίστε να
υπάρχει χώρος για τα άτομα που θέλουν να καθίσουν σε ομάδες. Πρέπει να παρέχονται
τραπέζια, καρέκλες και καναπέδες. Ο χώρος θα μπορούσε να είναι μια βιβλιοθήκη, ένα
κοινοτικό κέντρο, ένα τοπικό καφέ ή κάποιες δημόσιες εγκαταστάσεις!

Άνθρωποι!
Οι συμμετέχοντες από τη μεταναστευτική και την τοπική κοινότητα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να συναντιούνται. Αυτή είναι μια απαραίτητη συνιστώσα για την επιτυχή
ενσωμάτωση. (Όχι μόνο για την πιθανότητα γλωσσικής εξάσκησης, αλλά και για την ευκαιρία να
μάθουν περισσότερα πράγματα για την κουλτούρα, τα έθιμα και τις πρακτικές της κοινότητας
και για να συνδεθούν κοινωνικά με τις τοπικές κοινότητες).

Ένας διοργανωτής!
Για την επιτυχία της δραστηριότητας, απαιτείται ένας ικανός ηγέτης. Αυτός πρέπει να είναι
κάποιος που μπορεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη ολόκληρης της δραστηριότητας, των
πρώιμων σταδίων, της εκτέλεσης και των μεταγενέστερων σταδίων. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον
σχεδιασμό, τη διαφήμιση, ακόμα και την κράτηση του χώρου της δραστηριότητας. Σε έναν
τέλειο κόσμο, η δραστηριότητα θα γίνει τελικά αυτοσυντηρούμενη!
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Πρόγραμμα καθοδήγησης
Σκεφτείτε την έναρξη ενός προγράμματος καθοδήγησης! Η σύνδεση εκπαιδευόμενων
μεταναστών με καταξιωμένα μέλη της τοπικής κοινότητας μπορεί να είναι καταλυτική για ένα
πιο πετυχημένο και βιώσιμο πρόγραμμα ένταξης!
Μέντορες μπορούν να είναι οποιαδήποτε μέλη της κοινότητας με αποδεδειγμένη σύνδεση και
αναγνωρισμένο ρόλο στην κοινότητα. Μπορεί να είναι μετανάστες ή γηγενείς πολίτες,
εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, αρκεί να έχουν πραγματικό ενδιαφέρον να βοηθήσουν τους
νεοαφιχθέντες. Ένας μέντορας μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από έναν εκπαιδευόμενους,
φτάνει να υπάρχει ισορροπημένη και δίκαιη διαχείριση χρόνου και πόρων. Ένας
εκπαιδευόμενος, ωστόσο, πρέπει να δουλεύει μόνο με έναν μέντορα και να έχει τη δυνατότητα
να αναπτύξει μαζί του μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
Σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης πρέπει και τα δύο μέρη να είναι πρόθυμα και κινητοποιημένα
για να λειτουργήσει.

SMILE
Υποστηρίζοντας την Ένταξη των Μεταναστών στη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Οργανώστε μια διάλεξη ή μια συζήτηση
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της τάξης, σκεφτείτε να προσκαλέσετε έναν ομιλητή να
συμμετάσχει στην ομάδα για μια ειδική συνάντηση. Ο καλεσμένος μπορεί να είναι ένα σχετικό
ή σημαντικό άτομο από την κοινότητα. Το να έρθει ένα νέο άτομο στην τάξη που μπορεί να
μοιραστεί και να φέρει νέες ιδέες, μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να δοθεί η
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επικεντρωθούν σε νέους στόχους, να ανακαλύψουν
νέες οπτικές και προσεγγίσεις και να αναπτύξουν την κατανόησή τους σχετικά με τα
προβλήματα της πραγματικής ζωής, τα οποία ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στο νέο τους
περιβάλλον.
Το να επιτρέψετε να κυλήσει η συζήτηση και ο διάλογος είναι πολύ σημαντικό. Ο διοργανωτής
πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα προκειμένου να κατευθύνει και να οδηγήσει τη συζήτηση
σύμφωνα με το προτεινόμενο θέμα και τους στόχους της συνάντησης.
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Αφήγηση και αυτοέκφραση
Σκεφτείτε διάφορους τρόπους να αφηγηθείτε μια ιστορία.
Ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν το προσωπικό τους υπόβαθρο και τις
εμπειρίες του παρελθόντος τους, μπορούμε να επικεντρωθούμε στην κατανόηση και την
ενδυνάμωση του ατόμου! Αν το επιθυμούν, μπορούν έπειτα να μοιραστούν την αφήγησή τους
με την ομάδα ή ακόμα και με την κοινότητα. Σεβαστείτε το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα και
μην αναγκάσετε κανέναν να μοιραστεί ή να παρουσιάσει αν δεν το επιθυμεί.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, τις
ικανότητες της ομάδας και τους επιδιωκόμενους στόχους! Η χρήση δημιουργίας βίντεο,
σχεδίου, θεάτρου, φωτογραφίας, γλυπτικής, ζωγραφικής, κειμένου, παιχνιδιών ή οποιασδήποτε
μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης θα δημιουργήσει μια στιγμή αυτοπροβληματισμού και
αυτοαξιολόγησης.
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Δημιουργία βίντεο
Πειραματιστείτε με τη δημιουργία βίντεο (χρησιμοποιώντας απλές κάμερες κινητών
τηλεφώνων) και ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να δουλέψουν σε ζευγάρια και να
αφηγηθούν την ιστορία τους με απλές λέξεις μέσω ενός σύντομου βίντεο. Αφήστε τους να
πάρουν τον χρόνο τους για να κάνουν πρόβα το πώς θα παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να
βρουν τους καλύτερους τρόπους να πουν περισσότερα για αυτούς.

Το Ποτάμι της Ζωής
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την ιστορία τους με ένα οπτικό βοήθημα!
Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί (Α1), οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ζωγραφίσουν
ένα ποτάμι που αναπαριστά τη ζωή τους και τα κύρια γεγονότα που τους οδήγησαν στο σήμερα.
Η ζωγραφιά πρέπει να περιλαμβάνει βασικές στιγμές της ζωής τους σε οπτική αναπαράσταση
της ζωή ως ποταμού που ρέει και κινείται μέχρι το παρόν. Κάποια εμπόδια αλλάζουν την πορεία
του ποταμού. Κάποιες στιγμές περνούν πιο γρήγορα, άλλες πιο αργά. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει
έπειτα να εξηγήσουν και να παρουσιάσουν τη ζωγραφιά τους στην ομάδα, αν το επιθυμούν.

Γράφοντας τη δική σου ιστορία
Χρησιμοποιώντας λέξεις και παίρνοντας τον απαραίτητο χρόνο και υποστήριξη, οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να προετοιμάσουν ένα ιστολόγιο, έκθεση ή βιβλίο στο οποίο μπορούν
να γράψουν στιγμές, γεγονότα ή κομμάτια της ζωής τους που συνοψίζουν μια σημαντική
εμπειρία ή μια εμπειρία που τους άλλαξε τη ζωή. Πρέπει να προσπαθήσουν να την συσχετίσουν
με μια σημαντική ή ουσιαστική στιγμή και να εξηγήσουν γιατί την θεωρούν ως τέτοια.

Ζωντανή Βιβλιοθήκη (Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη)
Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να ζωγραφίσει ένα Εξώφυλλο Βιβλίου για την προσωπική του
ιστορία. Ζητήστε τους να επιλέξουν έναν κατάλληλο τίτλο. Έπειτα, στο οπισθόφυλλο του
Βιβλίου, ζητήστε τους να γράψουν τους τίτλους τουλάχιστον 5 διαφορετικών κεφαλαίων της
ιστορίας τους. Μπορούν να επιλέξουν να προσθέσουν όσα κεφάλαια επιθυμούν.
Για το επόμενο βήμα, οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν έναν άλλο συμμετέχοντα και να του
προσφέρουν το βιβλίο τους για να το διαβάσει. Οι συμμετέχοντες δεν είναι υποχρεωμένοι να
εξηγήσουν τα πάντα για το βιβλίο τους, αλλά ο σκοπός είναι να επιτρέψουν στο άλλο άτομο να
κάνει ερωτήσεις και να γνωρίσει καλύτερα το περιεχόμενο της ιστορίας του άλλου ατόμου.
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Μία λέξη, ένα άγαλμα (εξερευνώντας τη γλώσσα με
το σώμα)
Συγκεντρώστε όλη την ομάδα και ζητήστε τους να σταθούν στη μέση της αίθουσας. Ένα άτομο
θα ξεκινήσει λέγοντας μια λέξη. Μπορεί να είναι ένα ρήμα ή ένα ουσιαστικό για αντικείμενο.
Είναι σημαντικό η λέξη να εκφραστεί χωρίς δισταγμό. Ανάλογα με το γλωσσικό τους επίπεδο,
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια με τις λέξεις από τους εκπαιδευτές (η καλύτερη λύση θα ήταν να
υπάρχει ένας δάσκαλος γλώσσας). Μετά από 5 δευτερόλεπτα, οι εκπαιδευτές δίνουν ένα σήμα
(για παράδειγμα, ένα κτύπημα των χεριών) και όλοι οι άλλοι πρέπει να απεικονίσουν τη λέξη με
ένα στατικό τρόπο όπως ένα άγαλμα. Αυτό θα σταθεροποιήσει τη διαδικασία εκμάθησης της
γλώσσας.

Δημιουργώντας ένα θεατρικό έργο!
Η γλώσσα είναι φυσικά μια από τις βάσεις όταν δουλεύει κανείς με το θέατρο και την υποκριτική.
Μπορεί να ποικίλει σε ήχους, λέξεις, γλώσσα του σώματος, χειρονομίες και τα λοιπά. Η χρήση
ασκήσεων συγγραφής θεατρικού έργου μπορούν να ενδυναμώσουν τη σχεσιακή διάσταση,
λειτουργούν ως το ιδανικό όργανο για την εξάσκηση μιας γλώσσας και την εξερεύνηση της
πολυπλοκότητας της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μια εξαιρετικά λεπτομερής
εμβάθυνση στις δομές της. Για καλύτερα αποτελέσματα, ο διοργανωτής πρέπει να συνοδεύεται
από έναν προσκεκλημένο δάσκαλο γλώσσας. Ο διοργανωτής μπορεί να παρουσιάσει θέματα,
ιστορίες και εμπειρίες, αναπτύσσοντάς τα για να δημιουργήσει θεατρική μορφή.
Ξεκινήστε με:
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Φέρτε αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δώσουν το περίγραμμα μιας
ιστορίας. Το αντικείμενο μπορεί να είναι το κέντρο της προσοχής στην αφήγηση. Μπορεί,
επίσης, να είναι φανταστικό ή μη πραγματικό. Η χρήση ενός αντικειμένου που ήταν σημαντικό
για το άτομο βοηθά, συνήθως, την αφήγηση μιας ιστορίας. Ο διοργανωτής μπορεί να ζητήσει
από τους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους ένα αντικείμενο που έχει κάποια σημασία για
αυτούς στην καθημερινή τους ζωή. Ενθαρρύνετέ τους να γράψουν μια σύντομη ιστορία γύρω
από αυτό το αντικείμενο. Να θυμάστε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει απλώς να προσπαθήσουν να
δώσουν το περίγραμμα της ιστορίας. Ποιο πράγμα αφορά η αφήγηση, το θέμα, η ιστορία;
ΑΦΗΓΗΣΗ
Φαινομενικά εύκολη και απλή. Αφηγηθείτε μια ιστορία από τη ζωή σας, μπορεί να είναι
θλιβερή, σκοτεινή, χαρούμενη ή οτιδήποτε προτιμά ο καθένας. Μπορείτε να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε το αντικείμενο ως βάση. Μπορούν, αν θέλουν, να συνεχίσουν να κτίζουν την
ιστορία του αντικειμένου.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αυτή η άσκηση συνδέεται με την προηγούμενη. Οι συμμετέχοντες προχωρούν στο να φτιάξουν
έναν κατάλογο των καταστάσεων που προέκυψαν στην προηγούμενη αφήγηση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Συνδέεται, επίσης, με τις προηγούμενες ασκήσεις. Φτιάξτε έναν κατάλογο όλων των
χαρακτήρων που προέκυψαν στην ανάπτυξη της πλοκής. Βάλτε τους στη σειρά με την οποία
επηρέασαν την κατάληξη της ιστορίας.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Περιγράψτε τώρα τους χαρακτήρες που θα υπάρχουν στην ιστορία/σκηνή. Ο στόχος είναι οι
χαρακτήρες να έχουν μια λογική περιγραφή.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΚΗΝΩΝ
Τώρα που η κατάσταση και οι χαρακτήρες προσδιορίστηκαν, μπορείτε να ξεκινήσετε τη
συγγραφή των σκηνών. Είναι πολύτιμο για την εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής. Προσπαθήστε
να αποσαφηνίσετε και να γράψετε κάθε μεμονωμένη σκηνή της πλοκής. Αν είναι δυνατόν, ο
δάσκαλος γλώσσας θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες, θα διορθώσει μεμονωμένες φράσεις και
θα συστήσει γραμματικούς κανόνες. Οι σκηνές μπορούν να είναι πολύ βασικές και εύκολες.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΛΟΓΩΝ
Προσπαθήστε να γράψετε διαλόγους χρησιμοποιώντας την πλοκή και τους χαρακτήρες που
είναι πια προσδιορισμένοι. Είναι πολύτιμο για την εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής. Τώρα
έχουν γραφτεί οι διάλογοι και είναι πιο σωστά συντονισμένοι. Αν είναι δυνατόν, ο δάσκαλος
γλώσσας θα κάνει παρόμοια δουλειά, βοηθώντας τους συμμετέχοντες. Ενθαρρύνετέ τους να
κρατήσουν απλό το κείμενο!

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ!
Η παραγωγή θα είναι το τελικό στάδιο της θεατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανάλογα με
την κατάσταση του οργανισμού, μπορείτε να παρουσιάσετε το θεατρικό έργο με όποιον τρόπο
θέλετε. Μπορείτε να περιορίσετε τους συμμετέχοντες σε ανθρώπους που σχετίζονται με την
ομάδα (συγγενείς, φίλους κ.λπ.). Αν θα πραγματοποιήσετε εργαστήριο, μπορείτε να
προσκαλέσετε τους ντόπιους για μια δημόσια εκδήλωση. Όταν η αφήγηση φτάσει στη σκηνή,
θα ολοκληρωθεί μπροστά σε όλους. Να θυμάστε ότι ο χώρος στον οποίο θα παρουσιαστεί το
θεατρικό έργο είναι καλύτερα να είναι σχετικός. Τα τεχνικά όργανα (ήχος, φώτα κ.λπ.) κάνουν
τα πράγματα πιο εύκολα. Αν, όμως, επιλέξετε ένα μη συμβατικό χώρο, ένα δρόμο για
παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη δημόσια διάδραση της παράστασης. Να θυμάστε
ότι, στην τελική, ο σκοπός της άσκησης είναι να κτίσει μια συνάντηση, ένα συναπάντημα μεταξύ
των μεταναστών και του δημόσιου περιβάλλοντος. Στόχος δεν είναι ένα σπουδαίο θεατρικό
έργο, αλλά να μάθουν μια γλώσσα με έναν διασκεδαστικό, μη τυπικό τρόπο. Στην καλύτερη
περίπτωση, θα συναντηθούν δύο άνθρωποι και θα καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. Θα έχουν
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δημιουργήσει μια ιστορία βασισμένη στις εμπειρίες της ζωής τους που μπορούν να γίνουν
αντιληπτές από κάποιον άλλο. Ένα αξιοθαύμαστο όργανο για αμοιβαία ευαισθητοποίηση.
Σκοπός είναι η απομάκρυνση του φόβου μεταξύ των ανθρώπων, αφού φοβόμαστε αυτό που
δεν γνωρίζουμε.
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Το επόμενο στάδιο!
Θέστε στόχους!
Όταν τα στάδια της συζήτησης και της αξιολόγησης ολοκληρωθούν στις συναντήσεις, ποια είναι
τα επόμενα βήματα; Υπάρχουν κάποια επαγγελματικά σχέδια; Κάποιες μελλοντικές σπουδές; Τι
θα ήθελαν να πετύχουν; Μπορούν να θέσουν κάποιους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους
και μακροπρόθεσμους στόχους; Μπορούν να κάνουν σχέδια για τον επόμενο 1 χρόνο, τα
επόμενα 3 χρόνια και τα επόμενα 5 χρόνια;
Έχουν σχεδιάσει μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ένας από τους στόχους τους δεν
επιτευχθεί; Τι θα συμβεί τότε; Είναι εντάξει να αποτύχει κανείς; Τι θα έκαναν αν έπρεπε να
προσπαθήσουν ξανά;
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Ξεκινήστε μια «κοινωνική κουζίνα»
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν μια εκδήλωση στην οποία θα
σερβίρουν φαγητό σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων.
Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες πρέπει να προετοιμάσουν και να οργανώσουν εξ ολοκλήρου την
εκδήλωση, ξεκινώντας με τον σχεδιασμό, την αγορά των υλικών, την προετοιμασία και την
κράτηση του χώρου, να πάρουν αποφάσεις για το μενού, το μαγείρεμα, το σερβίρισμα και το
καθάρισμα.
Η ομάδα πρέπει να δουλέψει συνεργατικά, κάνοντας καταμερισμό καθηκόντων και
αναλαμβάνοντας την ευθύνη από κοινού.
Η εκδήλωση πρέπει να είναι ανοικτή και να πραγματοποιηθεί σε δημόσιο χώρο. Πρέπει να
υπάρξει κατάλληλη διαφήμιση και ένας στόχος για την ίδια την εκδήλωση.

SMILE
Υποστηρίζοντας την Ένταξη των Μεταναστών στη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Ο αποκλεισμός των ανθρώπων μπορεί, επίσης, να
οφείλεται σε προσωπικά και πρακτικά εμπόδια
Μπορείτε να εντοπίσετε τα προσωπικά και πρακτικά εμπόδια προς την κοινωνική ένταξη που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην κοινότητά σας;
Χρησιμοποιήστε έναν παρόμοιο πίνακα και ζητήστε από κάθε εκπαιδευόμενο να συμπληρώσει
τα δικά του προσωπικά και πρακτικά εμπόδια.

Προσωπικά εμπόδια:


Έλλειψη αυτοσεβασμού, αυτοπεποίθησης



Έλλειψη ενθάρρυνσης



Δυσαρέσκεια λόγω χειραγώγησης



Μη ελκυστική η ιδέα της κοινωνικής εργασίας



Φόβος διακρίσεων



Μη ενδιαφέρουσες δραστηριότητες κ.λπ.

Πρακτικά εμπόδια:


Έλλειψη πληροφοριών



Έλλειψη άδειας για συμμετοχή σε δραστηριότητες ή πίεση από την ομάδα για
μη συμμετοχή



Έλλειψη χρόνου ή ενέργειας



Έλλειψη χρημάτων



Πολιτιστικές ή θρησκευτικές συγκρούσεις



Κινητικά προβλήματα κ.λπ.

Κάποιες σημειώσεις από τον Augusto Boal και το Θέατρο των Καταπιεσμένων:
«Ενώ κάποιοι άνθρωποι κάνουν θέατρο, εμείς όλοι είμαστε θέατρο.»
Ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης θεάτρου Augusto Boal ανέπτυξε το Θέατρο των Καταπιεσμένων (ΘΚ)
στη δεκαετία του 1960. Ήθελε να μεταμορφώσει τον μονόλογο της παραδοσιακής παράστασης
σε διάλογο μεταξύ κοινού και σκηνής. Ο Boal πειραματίστηκε με πολλά είδη διαδραστικού
θεάτρου, πιστεύοντας ότι ο διάλογος είναι η κοινή, υγιής δυναμική μεταξύ όλων των ανθρώπων,
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ότι όλα τα ανθρώπινα όντα επιθυμούν και είναι ικανά για διάλογο και ότι, όταν ένας διάλογος
γίνεται μονόλογος, προκύπτει καταπίεση.
Όταν κάποιος μας δείχνει μια εικόνα ή μας λέει μια ιστορία για τις εμπειρίες του, αναπόφευκτα
επενδύουμε εκείνη την ιστορία και εκείνους τους χαρακτήρες με τα χρώματα των δικών μας
εμπειριών. Το θέατρο εικόνων χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα ως ένα εργαλείο
αναπαράστασης συναισθημάτων, ιδεών και σχέσεων. Μέσω της σμίλευσης των άλλων ή
χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα για να καταδείξει μια θέση του σώματος, μπορεί κανείς
να δημιουργήσει οτιδήποτε, από ένα γλυπτό-εικόνα ενός ατόμου μέχρι γλυπτά-εικόνες μεγάλων
ομάδων που αναπαριστούν την εντύπωση που έχει ο γλύπτης για μια κατάσταση ή καταπίεση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θέατρο εικόνων με ομάδες που είναι εξοικειωμένες και
σίγουρες με τις θεατρικές τεχνικές, αλλά και με αυτές που έχουν λίγη ή καθόλου εμπειρία.
Κανείς δεν πρέπει να μάθει ατάκες ή να παρουσιάσει, αλλά η τεχνική βοηθά συχνά τους
ανθρώπους να εξερευνήσουν τα δικά τους συναισθήματα και εμπειρίες σε ένα μη απειλητικό
περιβάλλον. Μπορεί, επίσης, να είναι πολύ διασκεδαστικό!
Άλλο ένα χαρακτηριστικό της δουλειάς του Boal είναι το Θέατρο Φόρουμ. Στην ουσία της, αυτή
είναι μια μορφή θεατρικής εξερεύνησης που, με έναν ανατρεπτικό τρόπο, προκαλεί κατανόηση
και εκπαίδευση, επινοώντας πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης για να βοηθήσει μια ομάδα ή
ένα άτομο στη διερεύνηση πιθανών λύσεων σε συγκεκριμένες καταπιέσεις ή προβλήματα. Στο
Θέατρο Φόρουμ, οι άνθρωποι εξερευνούν άλλα άτομα, άλλους τρόπους που τους δίνουν
περισσότερη δύναμη σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πρόκειται για την εκμάθηση μιας
συμπεριφοράς άλλου είδους, αν βοηθά στην πρόληψη της καταπίεσης. Το Φόρουμ δεν
επιβάλλει, δεν λέει αυτό πρέπει να κάνεις, αλλά λέει ίσως θα μπορούσες να δοκιμάσεις αυτό ή
εκείνο – εξαρτάται από σένα να αποφασίσεις τελικά.
Οι σκηνές του Φόρουμ παρουσιάζονται συνήθως ως σύντομες σκηνές που μπορεί κάλλιστα να
περιλαμβάνουν το «ζωντάνεμα» παγωμένων εικόνων που έχουν ήδη εξερευνηθεί. Αρχικά, το
κοινό παρακολουθεί ολόκληρη τη σκηνή, που διευκολύνεται από έναν «τζόκερ».
Έπειτα, ο τζόκερ λέει στο κοινό ότι το σκετσάκι θα παρουσιαστεί ξανά, με τη διαφορά ότι αυτή
τη φορά, αν κάποιος από το κοινό θέλει να εισηγηθεί μια διαφορετική δράση ή αλλαγή στο
σενάριο για να οδηγήσει σε μια καλύτερη λύση, πρέπει να φωνάξει «ΣΤΟΠ!». Ο θεατής μπορεί
τότε να ανταλλάξει θέση με τον ηθοποιό και να δοκιμάσει ο ίδιος την ιδέα ή να τους πει με ποιο
τρόπο θέλει να αλλάξει η σκηνή. Αν το κοινό διστάζει να σταματήσει τη δράση, ο τζόκερ μπορεί
να τη σταματήσει ο ίδιος και έπειτα να προσκαλέσει το κοινό να εισηγηθεί πιθανές λύσεις.
Το Θέατρο Φόρουμ όχι μόνο ενδυναμώνει το κοινό και το καθιστά μέρος της δράσης, αλλά
διευκρινίζει, επίσης, ότι πάντα υπάρχουν εναλλακτικές και επιλογές που μπορεί να κάνει
κάποιος, που μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

[
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Θέατρο εικόνων
Σκοπός
Στο θέατρο εικόνων, μικρές ομάδες δημιουργούν παγωμένες φωτογραφίες ή εικόνες
πραγματικών καταστάσεων (σε αυτή την περίπτωση, κοινωνικού αποκλεισμού) τις οποίες έχουν
βιώσει ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας. Επιτρέπει την εξερεύνηση των συναισθημάτων και
ενδυναμώνει τις πιθανές λύσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Περιγραφή βήμα-βήμα
1.
Εξηγήστε το πλαίσιο της δουλειάς του Boal και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η μορφή
θεάτρου επιτρέπει σε όλους να έχουν «φωνή» – το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει
να μιλήσουν.
2.
Ζητήστε από την ομάδα να σκεφτεί ένα πρόβλημα – για παράδειγμα, εκφοβισμός,
απομόνωση, διακρίσεις – για το οποίο έχουν έντονα συναισθήματα και το οποίο μπορούν να
απεικονίσουν με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έπειτα, ζητήστε από κάποιον εθελοντή να
χρησιμοποιήσει την εμπειρία του για να λειτουργήσει ως «γλύπτης», υποδεικνύοντας πόσα
άτομα θα χρειαστούν για να αναπαραστήσουν την εικόνα. Ζητήστε από τους εθελοντές να
γίνουν ζωντανά γλυπτά.
3. Ο γλύπτης σμιλεύει το κάθε άτομο σε χαρακτήρα μέσα στη σκηνή του. Αυτό μπορεί να γίνει
υποδεικνύοντας μια πόζα και ζητώντας από το άτομο να την αντιγράψει. Αν οι συμμετέχοντες
είναι εξοικειωμένοι μεταξύ τους, ο γλύπτης μπορεί να προσαρμόσει τις εκφράσεις του
προσώπου και να μετακινήσει τα μέλη του σώματός τους στην επιθυμητή θέση. Βεβαιωθείτε
ότι κανείς δεν κινδυνεύει να τραυματιστεί!
4.
Όταν ολοκληρωθεί η εικόνα, ο γλύπτης ζητά από τους παγωμένους χαρακτήρες να
ζωντανέψουν ένας-ένας και να πουν δυνατά τις σκέψεις τους. Αυτά ονομάζονται «κομμάτια
σκέψεων».
5.
Μετά από κάθε συζήτηση της εικόνας, μπορείτε να ζητήσετε από τα μέλη της ομάδας να
σμιλέψουν μια πιθανή λύση στην κατάσταση.
6. Επιτρέψτε σε κάθε άτομο στην ομάδα να γίνει γλύπτης με τη σειρά του αν το επιθυμεί και
αν το επιτρέπει ο χρόνος.
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Προβληματισμός και αξιολόγηση
Ρωτήστε κάθε μέλος της εικόνας πώς ένιωσε όταν σμιλεύτηκε σε έναν χαρακτήρα ή στην
απεικόνιση ενός συγκεκριμένου συναισθήματος.
Ρωτήστε τους παρατηρητές πώς ένιωσαν για την παρουσίαση:
 Ήταν ρεαλιστική;
 Αν ακολουθήθηκαν οι λύσεις που προτάθηκαν, ήταν ρεαλιστικές;
Τέλος, ρωτήστε τον αρχικό εθελοντή, του οποίου το πρόβλημα διερευνήθηκε, τι έχει κερδίσει ή
τι έχει μάθει από τη δημιουργία της εικόνας.
Μια δουλειά αυτού του είδους, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να προκαλέσει έντονα
συναισθήματα και, επομένως, πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη ευαισθησία. Να φροντίζετε
πάντα να υπάρχει επαρκής χρόνος στη συνάντηση για μια χαλαρωτική δραστηριότητα για την
αποκατάσταση της ισορροπίας.

