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Πρόλογος 
«Το είδος μας σκέφτεται με  μεταφορές και μαθαίνει μέσω ιστοριών». 

(Mary C. Bateson, ανθρωπολόγος) 

Είμαστε περιτριγυρισμένοι από ιστορίες. Οι ιστορίες είναι βαθιά ριζωμένες στην 

πολιτιστική μας κληρονομιά. Αντιμετωπίζουν την  καθημερινή ζωή, τη  χαρά, τη 
θλίψη, την ευτυχία, την απώλεια, τον φόβο και την αντανάκλαση των πολλών 

όψεων των πολιτισμών μας. Οι ιστορίες συνδέουν τους ανθρώπους και βοηθούν 
στην οικοδόμηση γεφυρών σε όλες τις κουλτούρες. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος 

για να αυξήσετε την πολιτισμική κατανόηση, να μάθετε μια γλώσσα, να είστε σε 
επαφή με τους άλλους και να εκφράσετε τον εαυτό σας. 

Στο  πλαίσιο του  προγράμματος LISTEN, Μαθαίνοντας  από τη  Διαπολιτισμική 

Ιστορία, ένα  ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το  Πρόγραμμα 
Erasmus +, χρησιμοποιήσαμε ιστορίες  και  εφαρμόσαμε την   αφήγηση  ως 

εκπαιδευτική μέθοδο για την ενίσχυση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων στην 

εργασία  με τους  πρόσφυγες. Διερευνήσαμε επίσης τρόπους με τους  οποίους το 
ραδιόφωνο  και  άλλες  μορφές ακουστικής  εκπομ πής μ πορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως  μέσο για  να  μοιραστούν αυτές  τις  ιστορίες  και  να 
διατεθούν για ένα ευρύτερο κοινό. 

Το εγχειρίδιο  που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα από τα κύρια προϊόντα του 

προγράμματος LISTEN. Εισάγει  την  αφήγηση  ως  μέθοδο για  την  εκπαίδευση 
ενηλίκων και υπογραμμίζει τα οφέλη της προσέγγισης και τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να εφαρμοστεί. 

Απευθύνεται σε  κοινωνικούς  λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, αφηγητές   και 

παρόχους κατάρτισης  που παρέχουν ευκαιρίες  μάθησης για  πρόσφυγες και 
μετανάστες και  που επιθυμούν να  αναπτύξουν νέες  επαγγελματικές ικανότητες 

και δεξιότητες ή να επεκτείνουν τις υπάρχουσες. Αλλά το LISTEN δεν είναι μόνο 
για  την  ενίσχυση  των  ικανοτήτων  στη  χρήση  της  αφήγησης  και  της 

καταγραφής  και  της  μετάδοσης ιστοριών, αλλά  παρέχει στους  εκπαιδευτικούς 
επίσης εργαλεία για την επικύρωση των νεοαποκτηθέντων ικανοτήτων τους και 

εκείνων των μαθητών τους. 

Στο  πρόγραμμα  LISTEN αναπτύξαμε ένα  καλά  αποδεδειγμένο σύστημα 

πιστοποίησης γνώσεων  - ΕΠΙΠΕΔΟ 5 - ιδιαίτερα κατάλληλο για την επικύρωση/
πιστοποίηση  προσωπικών, κοινωνικών  και  οργανωτικών  ικανοτήτων. Η 

επικύρωση μπορεί να  αποδείξει την  επαγγελματική συνεχή  ανάπτυξη των 
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εκπαιδευτών και  να  ενισχύσει  τους  πρόσφυγες καθώς  καθιστά  ορατή  την 

πρόοδο της  μάθησης και  τα  επιτεύγματά τους, αυξάνοντας  έτσι  την 
αυτοπεποίθησή τους και την εμπιστοσύνη τους. 

Το εγχειρίδιο βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη της κοινοπραξίας  των εταίρων 
που συμμετείχαν στο  έργο  LISTEN  όσον  αφορά  την  αφήγηση  και  την 

πιστοποίηση  . Αποτελείται από πέντε κύρια  κεφάλαια: Το  πρώτο κεφάλαιο 
παρέχει θεωρητικά  βασικά  στοιχεία  για  διαφορετικές  προσεγγίσεις αφήγησης 

και  παρουσιάζει συγκεκριμ ένες δραστηριότητες  που μ πορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε  διάφορα  περιβάλλοντα κατάρτισης  με πρόσφυγες. Το 

δεύτερο  κεφάλαιο  επικεντρώνεται στη  διαπολιτισμική κατανόηση  και  τις 
ικανότητες, πέρα από την  αφήγηση. Χωρίζεται  σε  δύο  ενότητες: μία που 

απευθύνεται σε  εκπαιδευτές και  περιγράφει δραστηριότητες  με τις  οποίες οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να  κατανοήσουν  την  έννοια   της  διαπολιτισμικότητας  

και  τον  ρόλο  τους  στις  διαπολιτισμικές ομάδες. Η  άλλη  ενότητα   παρουσιάζει 

δραστηριότητες  που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές για  την 
προώθηση της  διαπολιτισμικής κατανόησης  στις  ομάδες μαθητών. Το  τρίτο 

κεφάλαιο  αφιερώνεται  στην  καταγραφή  και  τη  μετάδοση ιστοριών  και 
περιγράφει τους  τεχνικούς  τρόπους καταγραφής  και  ανταλλαγής  ιστοριών  με 

ευρύτερο  κοινό  μέσω ραδιοφωνικής  ή  διαδικτυακής  μετάδοσης. Το  τέταρτο 
μέρος παρουσιάζει τον  τρόπο με τον  οποίο μπορεί να  εφαρμοστεί η  μέθοδος 

πιστοποίησης  ΕΠΙΠΕΔΟ 5 για την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση των εξελίξεων 
στις  δεξιότητες  που αποκτήθηκαν μέσω της  εφαρμοσμένης αφήγησης  για 

μάθηση. Το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει συναφείς συστάσεις με βάση τα σχόλια 
των συνεργατών από τη φάση της πρακτικής και υποστηρίζοντας τις συμβουλές 

που δόθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.  

Ελπίζουμε ότι θα ανακαλύψετε νέες μεθόδους και τρόπους μάθησης με την χρήση 

της  αφήγησης ως εργαλείο μάθησης  και ότι αυτό το εγχειρίδιο θα  συμβάλλει 
πολλαπλά  στην  εισαγωγή  της  αφήγησης  και  της  επικύρωσης  των  γνώσεων  

στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
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Μέθοδοι αφήγησης 
με πρόσφυγες 

Ιστορικό



Τροφή για σκέψη 

Είμαστε περιτριγυρισμένοι από ιστορίες. Οι ιστορίες βρίσκονται στις αναμνήσεις 

μας, στην  οικογενειακή  μας ιστορία, στον  δρόμο, στην  πόλη ή  στη  χώρα  μας. 
Ιστορίες  εμφανίζονται όταν  συναντάμε φίλους, συναδέλφους, γείτονες  ... 

Ασχολούνται  με την  καθημερινή ζωή, την  ευτυχία, τη  θλίψη, τον  θυμό, τους 
φόβους  και  τις  ελπίδες. Οι  ιστορίες  μας βοηθούν  να  επικοινωνούμε με τους 

άλλους και να κερδίζουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. 

Οι ιστορίες, ή γενικότερα η αφήγηση, είναι γνωστή ως μια θεμελιώδης δομή της 
ανθρώπινης σημασίας και  της  προσωπικής ανάπτυξης. Ο   J.P Sartre στο  «La 

Nausea» γράφει: «Ο άνθρωπος είναι  πάντα ένας  παραμυθάς ιστοριών, ζει  μέσα 
από τις  δικές  του  ιστορίες  και  από εκείνους  των  άλλων, βλέπει όλα  όσα 

συμβαίνουν σε  αυτόν  μέσα από αυτές  τις  ιστορίες  και  προσπαθεί να  ζήσει  τη 
ζωή του σαν να λέει. "Με την κατανόηση των δικών μας εμπειριών ως ιστοριών 

μεταξύ άλλων  ιστοριών  των  λαών, έχουμε την  ευκαιρία  να  δούμε τη  ζωή  μας 
από μια διαφορετική οπτική γωνία 

Το περιεχόμενο, η γλώσσα και η απόδοση μετατρέπουν τις ιστορίες σε αυθεντικά 
προϊόντα του πολιτισμού στον οποίο βασίζονται. Η αφήγηση μπορεί να βοηθήσει 

τους μετανάστες να επανακτήσουν μια σύνδεση με τη δική τους κληρονομιά και 

ταυτότητα, χρησιμοποιώντας ιστορίες  ως  φορείς  πολιτιστικής και  ιστορικής 
γνώσης  και  να  ασκήσουν  ακουστικές  και  ομιλούμενες δεξιότητες  συμβάλλουν 

στη  διαπολιτισμική επικοινωνία και  την  ολοκλήρωση  με την  οικοδόμηση 
γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων. 

Το υλικό βασίζεται σε πόρους για τη δημιουργία ιστοριών που αναπτύχθηκαν σε 
προηγούμενα Eυρωπαϊκά προγράμματα, όπως το  StoryRegions (Ιστορία για  την 

ανάπτυξη και  ενσωμάτωση της  κοινότητας), το  TALES (Ιστορίες για  την 
εκμάθηση στα  Ευρωπαϊκά σχολεία) και  το  Sheherazade (Storytelling in Adult 
Education). 

Επιπλέον, η  ομάδα των   Σουηδών   εκπαιδευτών από τον  οργανισμό  Skellefteå, 
Malin Åberg και  Rose-Marie Lindfors (συνεργάτες στο  LISTEN) που χρησιμοποίησαν 

για πολλά χρόνια την αφήγηση για εκμάθηση γλώσσας  σε μετανάστες, καθώς 
και ο Έλληνας αφηγητής Στέλιος Πελασγός συνεργάτης της Α.Μ.ΚΕ . Συνεργασία 

Ενεργών  Πολιτών   και  οι  Βρετανοί  αφηγητές  Jan Blake και  Nell Phoenix έχουν 
συνεισφέρει σε αυτή τη συλλογή, για την οποία είμαστε πολύ ευγνώμονες. 

 Οι πρόσθετες πηγές θα ονομάζονται ρητά στο κείμενο 
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Γενικοί στόχοι του κεφαλαίου  και επισκόπηση των ενοτήτων 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο   παρουσιάζουμε την  αφήγηση  ως  εργαλείο   στην 

εκπαίδευση, δίνοντας  κάποια θεωρητική   προσέγγιση. Παρουσιάζουμε επίσης 
μερικές  δραστηριότητες  που μπορούν  να   χρησιμοποιηθούν  από όσους 

δουλεύουν  με πρόσφυγες. 

Αυτό το κεφάλαιο  αποτελείται από πέντε ενότητες. 

• 1. Η  αφήγηση  ως  εκπαιδευτική μέθοδος για  την  προώθηση της  μάθησης 

και της ένταξης. 

• 2: Δημιουργία των  προϋποθέσεων για  την  αφήγηση  ιστοριών  σε  μια 

ομάδα. 

• 3: Δημιουργία ιστοριών - δομών και πλαισίων. 

• 4: Μέθοδοι αφήγησης για τη διαπολιτισμική αφήγηση ιστοριών. 

✴4.1: Μέθοδοι ιστορίας για την εκμάθηση γλωσσών 

✴4.2 Βιογραφική αφήγηση ιστοριών 

• 5: Λέγοντας και παρουσιάζοντας ιστορίες 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Αφού μελετήσετε αυτό  το κεφάλαιο θα : 

• Είστε  σε  θέση  να  εφαρμόσετε την  αφήγηση  σε  εκπαιδευτικά πλαίσια με 

τους πρόσφυγες και  άλλες  ομάδες. 

• Έχετε μια εικόνα για την αφήγηση ως μέθοδο για την εκπαίδευση ενηλίκων 

και τα οφέλη της ειδικά για τη συνεργασία με ευάλωτες ομάδες-στόχους. 

• Κατανοήστε τι χρειάζεται για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για την 

αφήγηση  ιστοριών  σε  εκπαιδευτικά πλαίσια - ποιος είναι  ο  ρόλος  που 

παίζει η ατμόσφαιρα, το φως, οι ήχοι στο παρασκήνιο. 

• Θα ξέρετε πώς να στηρίξετε τους ανθρώπους για να νοιώσουν άνετα και 

πώς να τους βοηθήσετε να αναπτύξουν την  δημιουργικότητά τους. 

• Μάθετε περισσότερα για τις ιστορίες και πώς μπορούν να αναπτυχθούν, να 

δομηθούν και να μιλούν με έναν ελκυστικό τρόπο. 

• Κατανοήσετε  τα συστατικά  της αφήγησης, όπως ο τόνος της φωνής, η 

γλώσσα του σώματος, ή η παύση για την αύξηση της έντασης. 

• Μάθε πώς οι λαϊκές ιστορίες και οι μύθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

μάθηση. 
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Ενότητα 1 - Η αφήγηση ως εκπαιδευτική 

μέθοδος για την προώθηση της μάθησης και 
της ένταξης 

Εισαγωγή 

Αυτή η ενότητα εισάγει εκπαιδευτές, 

κοινωνικούς  λειτουργούς  και  άλλες 
ειδικότητες  που εργάζονται  με 

πρόσφυγες και  μετανάστες στην 
αφήγηση  ως  εκπαιδευτική μέθοδο. 

Εξηγεί  τις  βασικές  αρχές  και  τον 

τρόπο με τον οποίο η αφήγηση είναι 
μ έρος της  δημ ιουργίας της 

ταυτότητάς  μας, αλλά  παρουσιάζει 
επίσης τους  διαφορετικούς  τύπους 

εφαρμοσμ ένης αφήγησης , τους 
σκοπούς και  τον  τρόπο εφαρμογής 

τους  χωρίς  να  χρειάζεται  να  είναι 
κάποιος επαγγελματίας αφηγητής. 

Στο  πνεύμα της  ένταξης  των 
ευάλωτων ομάδων, αλλά και επειδή 

πιστεύουμε ότι αυτό το υλικό μπορεί 

επίσης να  εφαρμοστεί επιτυχώς με 
άλλες (όχι μόνο ευάλωτες) ομάδες-στόχους, στο κείμενο αναφέρεται σε μαθητές,  

ή συμμετέχοντες, αντί των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό υπογραμμίζει 
τη  δυνατότητα  μεταφοράς του  υλικού  του  προγράμματος  LISTEN σε  άλλους 

τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής.  

Θεωρητική βάση 

Καθορισμός του όρου  της αφήγησης 

Η  ιστορία  είναι  μια αρχαία  τέχνη  με ισχυρούς  δεσμούς με τη  λογοτεχνία, τον 

λαϊκό  πολιτισμό και  με την  κληρονομιά. Στο  πρόγραμμα  L I STEN 
επικεντρωνόμαστε στην  προφορική αφήγηση  λόγω  της  κοινωνικής  της 

διάστασης. Ο ακόλουθος ορισμός των Heidi Dahlsveen και Luis Correia εξηγεί: 
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"Η αφήγηση από το στόμα σε στόμα  είναι ένας μη μεσολαβητικός τρόπος για να 

μιλήσεις σε μια ιστορία, η οποία υπονοεί την ταυτόχρονη παρουσία του αφηγητή  
και  του  ακροατή. Η  προφορική αφήγηση  υπάρχει μόνο όταν  η  ιστορία  λέγεται 

και  είναι  μη  επαναλαμβανόμενη. [...] Η  προφορική αφήγηση  είναι  για  το  τι 
συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων ενώ μοιράζονται την ιστορία. [...] Τονίζει την 

εμπειρία του  γεγονότος, όπου είμαστε και  με ποιον. Από τους  αφηγητές  απαιτεί 

την ευαισθησία να βρεθεί η σωστή στιγμή, να επιλέξει την ιστορία και να ξέρει 
πώς να  την  πει. Από τον  ακροατή  απαιτεί την  ικανότητα  να  ακούει  ή  να 

συμμετέχει στους  όρους  που προτείνει το  πλαίσιο, να  συνδεθεί  με άλλους, τους 
αφηγητές και άλλους ακροατές [...]. 

Ο αφηγητής είναι ο άνθρωπος που λέει την ιστορία. Δεν είναι απαραίτητα ένας 
αφηγητής, όπως φανταζόμαστε : οποιοσδήποτε μπορεί να μοιραστεί μια εμπειρία 

μπορεί να πει μια ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο, η αφήγηση απαιτεί  από αυτούς 
που  αφηγούνται να εκθέτουν μέρος του εαυτού τους , να έχουν  την ικανότητα 

να μοιράζονται τις δικές τους εικόνες και οπτικές γωνίες. Για όσους την ακούν, 
συνεπάγεται την  αποδοχή του  άλλου, την  προθυμία να  συμμετάσχει σε 

διαφορετικές ιδέες και να κατανοούν  μια κοινή πραγματικότητα. Το γεγονός ότι 

ο  αφηγητής  και  ο  ακροατής  είναι  παρόντες και  ότι  αναγνωρίζουν ο  ένας  τον 
άλλον  ως  άτομα που μοιράζονται εμπειρίες είναι  μια από τις  μεγαλύτερες 

προστιθέμενες αξίες  που η  προφορική αφήγηση  μπορεί να  προσφέρει από την 
άποψη της  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης. Η  προφορική αφήγηση  αφορά 

θεμελιωδώς τις ανθρώπινες σχέσεις ».  1

Storytelling in education 

Η δύναμη της αφήγησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου  για την οικοδόμηση της 
κοινωνικής  ζωής   αναγνωρίζεται  ευρέως. Πολλές  πτυχές της  αφήγησης  είναι 

κοντά στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε και προσπαθούμε 
να  κατανοήσουμε τον  κόσμο. Οι  εκπαιδευτές συχνά  βλέπουν τα  οφέλη  των 

«τεχνικών ικανοτήτων» (ομιλία, επικοινωνιακές δεξιότητες) που ασχολούνται  με 
την αφήγηση, αλλά μερικές φορές υποτιμούν τις κοινωνικές επιπτώσεις και την 

επίδραση των  εναλλακτικών  μορφών σκέψης  που προωθούνται μέσα από την 
αφήγηση. Είναι  πολύ σημαντικό να  επικεντρωθούμε και  σε   αυτό. Η  συνδετική 

δύναμη της  αφήγησης  καθιστά  ένα  πολύτιμο εργαλείο  και  μια μορφή 
επικοινωνίας σε  όλους  τους  τομείς της  ζωής, γεγονός  που καθιστά  την 

εφαρμογή της καθολική. 

 Tales manual, URL: https://issuu.com/aldenbieseneu/docs/manual-tales-eng_final1
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"Τα οφέλη της προφορικής αφήγησης είναι τόσο διαφορετικά όσο οι ιστορίες 

που λέμε".  2

Ορισμένες πηγές έχουν περιγράψει τα οφέλη της προφορικής αφήγησης για την 
εκπαίδευση:   3

• Η αφήγηση βελτιώνει τις δεξιότητες ακρόασης και αυξάνει την ένταση της 

προσοχής. 

• Απαιτεί ενεργή ακρόαση και είναι μια δραστηριότητα που φέρνει μια άμεση 

ανταμοιβή για τον ακροατή και τον αφηγητή. 

• Η αφήγηση βελτιώνει τη χρήση προφορικής γλώσσας και, στη συνέχεια την  

γραπτή έκφραση. 

• Βελτιώνει την κατανόηση της πλοκής, της αλληλουχίας, του χαρακτηρισμού 

και άλλων δεξιοτήτων γραμματισμού. 

• Αναπτύσσει την  οπτικοποίηση και την  δημιουργικότητα. 

• Επιτρέπει στους μαθητές να ενισχύσουν την επικοινωνία και τις κοινωνικές 

δεξιότητές τους. 

• Αυξάνει την αυτοεκτίμηση. 

• Καθιερώνει  έναν  ειδικό  δεσμό μεταξύ του  αφηγητή  και  του  ακροατή, 

βελτιώνοντας  τη  σχέση  δασκάλου  / φοιτητή, αλλά  και  την  αίσθηση  της 

κοινότητας μεταξύ των μαθητών. 

• Βελτιώνει τις δεξιότητες γραμματισμού. 

• Ενισχύει την κατανόηση. 

• Βελτιώνει το λεξιλόγιο, τη φαντασία και τη λογική σκέψη. 

• Χτίζει  δεξιότητες  κριτικής  σκέψης, καθώς  οι  ακροατές  συγκρίνουν 

διαφορετικές εκδοχές ιστοριών ή απαντήσεις πολυάριθμων χαρακτήρων σε 

παρόμοιες καταστάσεις.  

• Βελτιώνει την ενσυναίσθηση με τους άλλους και, με τις άλλες κουλτούρες, 

επιτρέπει στα παιδιά να αντισταθούν στην πίεση των συμμαθητών τους  και 

να λάβουν ανεξάρτητες αποφάσεις. 

• Βελτιώνει  τη  δυναμική των  ομάδων, τις  κοινωνικές  δεξιότητες  και  τη 

συλλογιστική. 

• Είναι  μια χαλαρωτική  δραστηριότητα  όπου οι  μαθητές δεν  αξιολογούνται 

και όπου το μόνο που απαιτείται είναι η προθυμία να ακούσουν. 

 Munn, H. D., 19992

 Munn, H. D., 1999, Dunning, 1999, Mundy-Taylor, 20133
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Πολλά  από αυτά  τα  οφέλη  σχετίζονται  με τις  ανάγκες  των  προσφύγων, όταν 

αγωνίζονται να δημιουργήσουν μια νέα ζωή σε μια διαφορετική  κοινωνία αφού 

έχουν ξεριζωθεί και εκτοπιστεί βίαια από τους τόπους καταγωγής τους. 

Ανεξάρτητα  από το  τι  λένε  οι  ιστορίες, είναι  δυνατόν  να  αναγνωριστούν  τα 

παιδαγωγικά, προσωπικά και κοινωνικά οφέλη από την πρακτική της  αφήγησης 

στην εκπαίδευση, είτε τυπική είτε ανεπίσημη. Από τη μια πλευρά, συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός  κινητού  περιβάλλοντος μάθησης και  αναπτύσσει σημαντικές 

δεξιότητες . Αλλά  συμβάλλει επίσης στην  προσωπική και  πολιτιστική 

αυτογνωσία  των  μαθητών, είναι  ένας  τρόπος για  να  εκφράσουν  τις  σκέψεις 

τους, τις  ιδέες  τους, την  ταυτότητά  τους. Τέλος, συμβάλλει στη  δημιουργία 

αυτοπεποίθησης των   ατόμων που είναι  σε  θέση  να  κατανοήσουν, αλλά  που 

επίσης καταλαβαίνουν  και  σέβονται  τη  σημασία της  διαφοράς, και  είναι 

πρόθυμοι και ικανοί να επικοινωνούν μεταξύ των πολιτισμών. 

"Έχουμε μια βαθιά ανάγκη να πούμε και να ακούσουμε ιστορίες. Είναι ο τρόπος 

με τον  οποίο μοιραζόμαστε την  εμπειρία, κατανοούμε ο  ένας  τον  άλλον  και 

δημιουργούμε κοινότητα. Κάθε συζήτηση είναι γεμάτη με προσωπικά  ανέκδοτα, 

κάθε  προσπάθεια να  εξηγηθούν  κοινά  έθιμα και  αξίες  χρειάζεται  μια ιστορία, 

κάθε κομμάτι της σοφίας εκφράζεται καλύτερα από μια ιστορία. Ο τρόπος που 

σκεφτόμαστε  είναι η ουσία της ιστορίας. Έτσι, για να καταλάβουμε την ισχυρή 

και  αποτελεσματική επικοινωνία, να  εμπλέξουμε τους  ανθρώπους και  να 

διασφαλίσουμε ότι  θυμούνται τα  γεγονότα  ή  να  σπάσουν τα  εμπόδια της 

απομόνωσης μέσα ή μεταξύ των ομάδων, είναι απαραίτητη η αφήγηση ιστοριών 

με κάποια μορφή ».   4

Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τους  λόγους  για  τους  οποίους 

λέγονται  ιστορίες, συμπεριλαμβανομένης της  εισαγωγής  των  πλεονεκτημάτων 

για  το  νόημα, τη  μνήμη και  την  επούλωση, ανακαλύψτε  τις  σελίδες  της 

ιστοσελίδας "Call of Story" της ιστοσελίδας "Call of Story" στην διεύθυνση http://

www.callofstory.org/en/storytelling/whytell.asp από την  οποία ελήφθη  αυτό  το 

απόσπασμα. 

 Tim Sheppard, URL: http://www.timsheppard.co.uk/story/faq.html 4
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 Ενότητα  2 - Δημιουργία των προϋποθέσεων 
για την αφήγηση ιστοριών σε μια ομάδα 

Εισαγωγή 

Η  αφήγηση   είναι  μια κοινωνική  δραστηριότητα. Έτσι, η  κοινωνική  διάσταση 

μιας ομάδας που πρόκειται να συμμετάσχει σε δραστηριότητες αφήγησης είναι 
καθοριστική. Η  εμπιστοσύνη και  η  δημιουργικότητα είναι  απαραίτητες 

προϋποθέσεις για  να  ανοιχτούν   οι  άνθρωποι σε  άλλους, να  τολμήσουν να 
μιλήσουν  μπροστά σε  άλλους. Για  τους  πρόσφυγες, αυτό  είναι  ακόμη πιο 

σημαντικό, δεδομένου ότι  φέρνουν  πρόσθετο βάρος  επειδή είναι  ξένοι  στις 
κουλτούρες μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και αλληλοεπιδρούμε 

και πώς μαθαίνουμε, αλλά και μέσα από το άγχος που έχουν βιώσει, που μπορεί 
να προκάλεσε τραύματα.  Από αυτή την έννοια γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί να 

δοθεί  αρκετή  έμφαση στην  οικοδόμηση της  ομάδας στην  αρχή. Η  ατμόσφαιρα 
στην ομάδα είναι το  εύφορο έδαφος στο οποίο θα γίνουν τα επόμενα βήματα και 

από όπου ξεκινούν οι ικανότητες που σχετίζονται με την αφήγηση. 

Στον λογικό μας επιστημονικό κόσμο, η πρόσβαση στη δημιουργικότητα δεν είναι 
πάντα εύκολη, αλλά  μπορεί να  ενεργοποιηθεί μέσω μιας σειράς  βημάτων, 

ενεργοποιώντας  τις  αισθήσεις  μας και  αφήνοντας   το  μυαλό για  να  γίνει 
ελεύθερο  για  να  μιλήσει και  να  ακούσει. Χαρακτηριστικά  του  περιβάλλοντος 

μπορούν είτε  να  υποστηρίξουν είτε  να  εμποδίσουν αυτό  να  δημιουργηθεί . Η 
ατμόσφαιρα στο  δωμάτιο, οι  συνθήκες  φωτισμού ή  οι  θόρυβοι  γύρω  από το 

περιβάλλον είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Σε αυτή τη 
ενότητα  δίνονται  ορισμένες συστάσεις  πώς να  δημιουργήσετε ένα  άνετο 

περιβάλλον για  να  πείτε ιστορίες  και  πώς να  προετοιμάσετε τους  μαθητές να 
χαλαρώσουν  και να τις  απολαύσουν. 

Οι  δραστηριότητες  που παρουσιάζονται σε  αυτή  την  ενότητα  έχουν  ως 

επίκεντρο την  εύκολη  πρόσβαση και  τη  διασκέδαση, με βάση  την  βαθιά 
πεποίθηση ότι  το  κοινό  γέλιο  είναι  ένας  από τους  καλύτερους  τρόπους για  να 

ανοίξουν ο ένας στον άλλο. Η διασκέδαση ανοίγει τους ανθρώπους να κάνουν 
περισσότερα πράγματα και να διασκεδάζουν περισσότερο. 
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Θεωρητική βάση 

Το περιβάλλον 

Οι  ιστορίες  μπορούν να  ειπωθούν υπέροχα γύρω  από μια φωτιά   στη  μέση της 
ερήμου ή  κάτω  από τη  σκιά  ενός  δέντρου. Αντίθετα, ένα  αμφιθέατρο, μια 

αθλητική  αίθουσα  ή  μια αίθουσα 
διαλέξεων  μπορεί να  δημιουργήσει 

προβλήματα. Η  συμβουλή μας είναι 
να  αναζητήσετε  ένα  ήσυχο  και 

άνετο  μ έρος για  τις  αρχικές 
συγκεντρώσεις  της  ομάδας σας. Αν 

η  ομάδα σας  ευδοκιμ εί και 
αισθάνεται  ισχυρή, το  περιβάλλον 

για  την  αφήγηση  γίνεται  λιγότερο 

σημαντικό. Ωστόσο, οι  αρχάριοι 
στην  αφήγηση  θα  πρέπ ει να 

προστατεύονται στην  αρχή, σε  ένα 
χώρο  σχετικής  προστασίας της 

ιδιωτικής  ζωής  με μια ατμόσφαιρα 
που επιτρέπει το  άνοιγμα. Συχνά  οι 

χώροι συνάντησης  δεν μπορούν να 
επιλεγούν ελεύθερα, αλλά ακόμη και 

με μικρά αντικείμενα μ πορεί να 

βελτιωθεί  μια ατμόσφαιρα, ίσως  με 
ωραίες  φωτογραφίες  στον  τοίχο, 

μερικά φυτά ή φωτισμό ενός κεριού. Θα μπορούσατε να εμπλέξετε την ομάδα σας 
για να κάνετε το μέρος που συναντάστε  πιο άνετα μαζί. 

Κανονικότητα και σταθερότητα 

Το  άνοιγμα στην  αφήγηση  είναι  μια διαδικασία  που απαιτεί χρόνο. Για  να  το 

υποστηρίξετε αυτό, είναι  χρήσιμο να  έχετε  επαναλαμβανόμενες συνεδρίες, αντί 
για  μοναδικές συναντήσεις . Οι  συνεδρίες  αφήγησης  πρέπ ει να 

πραγματοποιούνται στο ίδιο μέρος σε τακτική βάση και οι τελετές στην ομάδα 
μπορούν να  δημιουργηθούν, π.χ. μια σταθερή  ακολουθία, που περιλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο, μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα  ... Αυτό  είναι 

παρήγορο. Η  αίσθηση  της  αξιοπιστίας θρυμματίζεται στις  ζωές  των 
προσφύγων και το επιδιώκουν. Επίσης, η δομή των συνεδριών αφήγησης πρέπει 

να προσφέρει αυτό. 
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Προετοιμασία για την  αφήγηση  

Όταν λέτε στους μαθητές σας ότι θέλετε να κάνετε αφήγηση μαζί τους, κάποιοι 
μπορεί να είναι ενθουσιασμένοι, αλλά άλλοι θα πουν "δεν μπορώ να το  κάνω". 

Μπορεί να μην αισθάνονται ικανοί να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αρκετά καλά, 

μπορεί να νομίζουν ότι δεν έχουν τίποτα ενδιαφέρον να πουν, ή ότι στερούνται 
φαντασίας. 

Υπάρχουν μερικές απλές συστάσεις  για  την  αντιμετώπιση αυτής  της  τάσης. 
Αρχικά προσπαθήστε να αποφύγετε να μιλάτε πολύ για την αφήγηση. Είναι ένας 

τεχνικός  όρος  που μπορεί να  δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις και 
προσδοκίες. Αντ  'αυτού απλά ξεκινήστε  με μια απλή δραστηριότητα, που 

περιλαμβάνει αφήγηση, χωρίς να το ονομάσετε. 

Μια  άλλη  σύσταση  είναι  να  δημιουργηθεί μια σειρά  βημάτων που μπορούν να 

επαναληφθούν σε  κάθε  συνάντηση  , για  να  βοηθήσουν  τους  ανθρώπους να 
ανοιχτούν  και  να   μιλήσουν  ελεύθερα, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά 

συναισθήματα και  ικανότητες. Αυτή  η  σειρά  εισαγωγικών  δραστηριοτήτων 

μπορεί να γίνει ένα τελετουργικό με την ομάδα σας που θα τους διευκολύνει να 
συμμετάσχουν από καιρό  σε  καιρό. Ακολουθεί  μια παραδειγματική σειρά 

δραστηριοτήτων . Κάθε  δραστηριότητα  που αναφέρεται  παρακάτω 
περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα "Εκπαιδευτικές δραστηριότητες". 

Βήμα 1: Προετοιμασία και δημιουργία εμπιστοσύνης 

Παράδειγμα: Καθίστε  σε  έναν  κύκλο, έτσι  ώστε  όλοι  να  βλέπουν ,να 

βλέπονται ,να ακούν  και να ακούγονται, κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από τον 
άλλον. Υπάρχουν φωτογραφίες  στη  μέση και  ο  καθένας  επιλέγει μια 

φωτογραφία  που του  αρέσει  και  στη  συνέχεια  μιλάει για  το  γιατί  του  αρέσει, 

γιατί   επέλεξε αυτήν  την  φωτογραφία. Οι  άλλοι  απλά ακούν  . Αυτή  η  άσκηση 
λειτουργεί ως έναυσμα  και ενεργοποιεί  το μυαλό των συμμετεχόντων. 

Βήμα 2: Ενεργοποίηση σώματος και ψυχής 

Καθίστε  σε  έναν  κύκλο  με μια καρέκλα  λιγότερο  από τους  ανθρώπους της 

ομάδας. Ένα  άτομο βρίσκεται  στη  μέση, θέτοντας  ερωτήσεις  για  κοινά 
χαρακτηριστικά στην ομάδα λέγοντας π.χ. "Όλοι όσοι φορούν γυαλιά αλλάζουν 

θέση." Οι  άνθρωποι που φορούν  γυαλιά   πρέπει να   βρουν   μια νέα  θέση. Μια 
άλλη άσκηση είναι να σταθούμε σε έναν κύκλο. Κάποιος κοιτάζει ένα άτομο και 

κάνει  γκριμάτσες  και  ήχους, που πρέπει να  αναπαράγει και  να  ανταλλάξει  με 
άλλο  άτομο στον  κύκλο  και  ούτω  καθεξής. Αυτές  οι  ασκήσεις  κάνουν  τους 

συμμετέχοντες να χαλαρώσουν, ξεχνώντας τις ανησυχίες τους. 
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Βήμα 3: Πρόσβαση στη γλώσσα και τη φαντασία 

Οι  συμμετέχοντες βρίσκονται  ακόμα στον  κύκλο. Μια  μικρή μπάλα ρίχνεται 
μεταξύ των  συμμετεχόντων, και  μαζί με την  μπάλα λέει   μια λέξη  ο  πρώτος. 

Κάποιος πιάνει  την  μπάλα και  την  ξαναπετάει σε  κάποιον άλλον   με μια άλλη 

λέξη  που συνδέεται   με την  προηγούμενη. Μια  άλλη  άσκηση  μπορεί να  γίνει 
ανάμεσα σε  δύο  άτομα, όπου ο  πρώτος θέτει  αυτή  την  ερώτηση: «Τι έχω  στην 

τσέπη μου;» Ο άλλος απαντά με κάτι απίστευτο όπως  (το φεγγάρι, το αεροπλάνο, 
το όρος Everest κλπ. ο πρώτος  λέει: Ναι, αυτό είναι σωστό »και στη συνέχεια λέει 

μια σύντομη ιστορία  για  το  πώς το 
στοιχείο  αυτό  μπήκε στην  τσέπη. 

Αυτές  οι  ασκήσεις  καθιστούν 
ευκολότερη  την  πρόσβαση στη 

φαντασία  μας, μπορεί να  είναι 
εντελώς τρελά και συνήθως κάνουν 

τους ανθρώπους να γελούν. 

Βήμα 4: Δημιουργία ιστορίας 

Σε  έναν  κύκλο  οι  συμμετέχοντες 

δημιουργούν μια ιστορία  μαζί. Ο 
εκπαιδευτής ξεκινάει: "Μια φορά  κι 

έναν καιρό ήταν ένα ..." Πρόσωπο Α 
αναλαμβάνει την  ιστορία  και 

καταλήγει  με τη  φράση: "Και κάθε 
μέρα αυτός  / αυτή  / ..." Πρόσωπο Β 

αναλαμβάνει και  συνεχίζει  την 

ιστορία, με το  τελευταίο  λέξεις: 
"Αλλά μια μέρα ..." Το  πρόσωπο Γ 

αναλαμβάνει: "Και σήμερα ..." Το 
πρόσωπο Δ αναλαμβάνει και 

τελειώνει την ιστορία. Ένα άλλο παράδειγμα: Πρόσωπο Α λέει στον άνθρωπο Β 
μια ιστορία  για  μια ανάμνηση  (σε ένα  θέμα). Το  πρόσωπο Β  δίνει  την  ιστορία 

πίσω από όπου ο  Α  είναι  ήρωας. Ένα  τρίτο  παράδειγμα: Τα  άτομα Α, Β  και  Γ 
δημιουργούν τρεις  ιστορίες  όπου αλλάζουν  τα  καθήκοντα  (αρχή, μέση, τέλος). 

Αυτά τα είδη ασκήσεων καθιστούν το άτομο ενήμερο για τη δομή μιας ιστορίας, 
πώς αποτελείται, πώς μπορείτε να  προσθέσετε πράγματα για  να  την  κάνετε  πιο 

ενδιαφέρουσα. 

Υπάρχουν πολλές άλλες  δραστηριότητες  που μπορούν να  γίνουν  για  να 
ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν οι εκπαιδευόμενοι με όλες τις αισθήσεις τους 
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και να προετοιμαστούν για να αποκτήσουν διαδοχικά πρόσβαση στις γλωσσικές 

δεξιότητές τους, στη φαντασία τους και στην ικανότητά τους να εκφράζονται 
πραγματικά. Παρ  'όλα αυτά  σας  συνιστούμε να  αφιερώσετε  το  χρόνο  να 

αφήσετε  την  ομάδα να  ανοίξει  και  να  σας  βοηθήσει  να  αφήσετε  πίσω τα 
συνηθισμένα πρότυπα συμπεριφοράς 

τους. 

Ένδειξη 

Οι  σωματικές ασκήσεις  είναι 

κατάλληλες  να  χαλαρώσουν  τα 
άτομα που συμ μ ετέχουν σε  

αφήγηση. Αλλά οι φυσικές ασκήσεις 
δεν  εκτιμώνται σε  κάθε  πολιτισμό, 

ειδικά  για  τις  γυναίκες. Έτσι, οι 
εκπαιδευόμενοι ίσως  πρέπει πρώτα 

να  εξοικειωθούν  μ ε την  ιδέα 

συμ μ ετοχής σε  τέτοιες 
δραστηριότητες. Αν  ξεκινήσετε  με 

απλές  ασκήσεις   που δεν  απαιτούν 
υπερβολική  ενέργεια   και  είναι  μια 

θετική  εμ π ειρία για  τους 
συμμετέχοντες, θα  είστε  σε  θέση 

αργότερα  να  εφαρμόσετε μεθόδους 
που είναι  εξωστρεφείς .Δείτε το 

προσάρτημα 2 για ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης 

Χρησιμοποιώντας τις  ασκήσεις  που περιγράφονται στο  παράρτημα, θα 

βοηθήσετε  τους  συμμετέχοντες να  είναι  πιο  άνετοι  στην  ομάδα, να 

απελευθερώσουν την  ένταση τους  και να βρουν τα δικά τους λόγια. 

•   Όνομα χορός 

•   Ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

•   Φαντάζομαι 

•   Βλέπω εμένα 

•   Δημιουργία ιστοριών 
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Ενότητα 3 - Δημιουργία ιστοριών – σενάριο   

Εισαγωγή 

Έχουμε αφιερώσει αυτή τη ενότητα στην αφήγηση ιστοριών. Παρέχει θεωρητικό 

υπόβαθρο, ακολουθούμενο από παραδείγματα ασκήσεων  που μπορείτε να 
εφαρμόσετε στην εργασία σας. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για  να  πεις ιστορίες  και  πολλές ιστορίες  να  το  πεις. 
Μερικοί  άνθρωποι έχουν  το  ταλέντο  να  πουν ιστορίες  με έναν  φυσικά 

ενδιαφέροντα  τρόπο. Γνωρίζουν  διαισθητικά  πώς να  δημιουργήσουν ένταση, 
πώς να απεικονίσουν με λόγια έτσι ώστε οι εικόνες της ιστορίας να εξελιχθούν 

μπροστά στα εσωτερικά μας μάτια. 

Οι  ιστορίες  είναι  μέρος της  καθημερινής μας ζωής. Όταν  μιλάμε με άλλους, 

φυσικά  ανταλλάσσουμε ιστορίες, αλλά  σε  μερικούς προσεγγίζουμε προσεκτικά, 
ενώ έχουμε δυσκολία να ακολουθήσουμε κάποιους άλλους. Για να διερευνήσουμε 

αυτή  την  προκατάληψη, πρώτα εξετάζουμε τι  είναι  μια ιστορία  στην 

πραγματικότητα πριν παρουσιάσουμε μια σειρά  από διαφορετικές  δομές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη / αφήγηση μιας ιστορίας. Αυτές 

οι δομές φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένες στη συλλογική μας συνείδηση και 
αυτομάτως τις αναγνωρίζουμε και τις εκτιμούμε. Αν κάποιος θέλει να ακούσει, η 

επιλογή της σωστής δομής για να παρουσιάσει την ιστορία μπορεί να είναι ήδη 
το μισό της διαδρομής. Αλλά πρώτα: 

Θεωρητική βάση 

Τι είναι μια ιστορία; 

Τα  περισσότερα λεξικά  ορίζουν  μια ιστορία  ως  αφηγηματική αναφορά  ενός  ή 

περισσότερων πραγματικών ή  φανταστικών  γεγονότων. Μέσα  στην  κοινότητα 
των  αφηγητών/παραμυθάδων , μια ιστορία  συμφωνείται γενικότερα  να  είναι 

μια συγκεκριμένη δομή της  αφήγησης  με συγκεκριμένο στυλ  και  σύνολο 
χαρακτήρων  και  η  οποία περιλαμβάνει μια αίσθηση  πληρότητας. Μέσω  αυτής 

της  ανταλλαγής  εμπειριών χρησιμοποιούμε ιστορίες  για  να  μεταβιβάσουμε 

συσσωρευμένη σοφία, πεποιθήσεις και αξίες.  

Χρειάζεστε τέσσερα κύρια συστατικά για να δημιουργήσετε ιστορίες. 
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•  Ένα πρόσωπο: ο κύριος χαρακτήρας ή το θέμα. Αν δεν έχουμε κάποιον με τη 

μύτη του οποίου μπορούμε να μυρίσουμε ή με τα παπούτσια που μπορούμε να 
περπατήσουμε, πώς μπορούμε να  φέρουμε τις  αισθήσεις  μας στην  ιστορία; 

Ή, πιο συγκεκριμένα, ξυπνήστε τις αναμνήσεις των ακροατών σχετικά με τις 
αισθητήριες εμπειρίες τους. 

•  Μια  θέση: ένα  περιβάλλον στο  οποίο ακούμε ήχους, ο  ήλιος  λάμπει ή  ο 

άνεμος φυσάει, είναι  κρύο. 

•  Ένα  δίλημμα: ένα  πρόβλημα. Σε  αυτό  βρίσκεται  η  ουσία  του  γιατί  λέμε 

ιστορίες, θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι να είσαι άνθρωπος. Προβλήματα 
έρχονται σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη, ένα δαντελωτό κορδόνι μπορεί 

να  σπάσει, ένα  ηφαίστειο  εκρήγνυται  , η  συντριβή  της  χρηματιστηριακής 
αγοράς ή ένας άντρας  που κλαίει μπροστά σε έναν τάφο . 

•  Ένα τέλος: Αυτό που προτάθηκε στην αρχή της ιστορίας πληρούται τώρα. 
Είτε  το  δίλημμα επιλύεται είτε  όχι. Το  τέλος  αντανακλά  τους  λόγους  για 

τους  οποίους λέτε  αυτήν  την  ιστορία. Όλοι  οι  τερματισμοί δεν  είναι 
ευτυχής, αλλά θα πρέπει να είστε σίγουροι πού θέλετε να προσγειωθείτε με 

την ιστορία σας. Είναι ο τόπος ασφάλειας στο τέλος του ταξιδιού. 

Κάθε  ιστορία  πρέπει να  έχει  μια  δομή. Αυτή  η  δομή βοηθά  τον  αφηγητή   να 
θυμάται την   ιστορία  και  τον  ακροατή  να  ακολουθεί  και  να  το  κατανοεί 

καλύτερα. Υπάρχουν αρκετές  καθιερωμένες κοινές  δομές για  να  σχεδιάσετε  μια 
ιστορία. 

Η πιο βασική δομή – τα  τρία βήματα: 

• Εισαγωγή: εδώ παρουσιάζονται οι κύριοι χαρακτήρες,  που λαμβάνει χώρα 

η ιστορία και η βασική σύγκρουση. 

• Κύριο  μέρος: Κατά  τη  διάρκεια  της  ιστορίας, η  σύγκρουση  / δίλημμα 

αυξάνεται  μέχρι να  φτάσει  σε  σημείο ανατροπής και  ο  πρωταγωνιστής 
βιώνει το χαμηλότερο σημείο του. 

• Τέλος: τελικά  ο  πρωταγωνιστής λύνει  το  πρόβλημα / σύγκρουση  και 

ξαναέρχεται. 

Για μια δομή τεσσάρων σταδίων μπορείτε να πάτε με τα συστατικά της ιστορίας 

όπως περιγράφεται παραπάνω: ένα  άτομο, ένα  μέρος, ένα  δίλημμα ή  πρόβλημα 
και μια λύση: το τέλος. 

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν και πρόσθετα συστατικά 
μπορούν να  προστεθούν - οι  δομές επεκταθούν. Μια  εναλλακτική  αλλά  αρκετά 

όμοια δομή θα ήταν αυτή: 
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• Εισαγωγή  / Ρουτίνα  - Εισαγωγή  του  θέματος και  του  περιβάλλοντος της 

επόμενης ιστορίας, π.χ. "Μια φορά  κι  έναν  καιρό  στην  Κίνα  υπήρχε ένας 
άνθρωπος που εργαζόταν   σε  ένα  εργοστάσιο. Κάθε  μέρα έπαιρνε το 

ποδήλατό του για να πάει στη δουλειά ... " 

• Πρόβλημα - "Ένα πρωί ο  άνδρας  βρήκε  τα  λάστιχα  του  ποδηλάτου του  

ξεφούσκωτα. Φοβόταν, καθώς ήξερε ότι θα θύμωνε  το αφεντικό του ... " 

• Λύση  - "Πήρε το  λεωφορείο  για  την   δουλειά, όπου συναντήθηκε  μια πολύ 
όμορφη νεαρή γυναίκα και την  ερωτεύτηκε εκ πρώτης όψεως ..." 

• Το  ηθικό  / μάθημα που πρέπει να  μάθει: "Δείτε τα  προβλήματα ως 
πιθανότητες. Ποτέ δεν ξέρεις τι συναντάς όταν σπάσεις τη ρουτίνα σου." 

Μια άλλη παρόμοια δομή αποτελείται από 5 βήματα: 

• Τόπος και κατάσταση 

• Σχέση 

• Πρόβλημα / σύγκρουση 

• Λύση 

• Ηθική ή συνέπεια 

Τελικά μια βασική δομή για να πει κάποιος  τα παραμύθια: 

• Μια φορά κι έναν καιρό - η κατάσταση (π.χ. ο  Hänsel και  και η Gretel ήταν 

δύο παιδιά από μια πολύ φτωχή οικογένεια) 

• Υπάρχει πρόβλημα / μη ικανοποιητική ανάγκη  (π.χ. οι  γονείς  τους  δεν 
μπορούσαν  να τα θρέψουν , αποφάσισαν να τα αφήσουν   στο δάσος.) 

• Ο  κύριος  χαρακτήρας  προσπαθεί να  λύσει  το  πρόβλημα. Για  αυτό 
εξελίσσεται  μια σύγκρουση  / αγώνας  (π.χ.  ο  Hänsel και  η  Gretel 

προσπαθώντας να επιστρέψουν   στο σπίτι τους  έριχναν ψίχουλα  ψωμιού 
στην  διαδρομή , αλλά  καθώς  τα  πουλιά τα   έτρωγαν  χάνουν   τον  δρόμο 

τους ούτως ή άλλως) 

• Λύση / κέρδος 

• Αλλαγή / διορατικότητα 

Υπάρχουν πιο σύνθετες  αλλά  και  πολύ γνωστές  δομές για  μια ιστορία. Το  ένα 

είναι  το  ταξίδι  του  λεγόμενου ήρωα. Ένα  παράδειγμα αυτού  θα  ήταν  ο 

"Άρχοντας  των δαχτυλιδιών" του Tolkien ή "Ο πόλεμος των άστρων", όπου ένας 
ήρωας πηγαίνει σε ένα ταξίδι που τον ξεπερνά. 
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Πώς να εφαρμόσετε αυτές τις δομές; 

Κατ’ 'αρχάς, κάθε μία από αυτές τις δομές μπορεί να γεμίσει με μία πρόταση μόνο 
για κάθε ένα από τα βήματα. Θα εκπλαγείτε να δείτε ότι λειτουργεί, ακόμα κι αν η 

ιστορία  είναι  πολύ σύντομη. Αλλά  φυσικά  κάθε  στοιχείο  μπορεί να  ειπωθεί με 

περισσότερες από μία προτάσεις και περισσότερη πολυπλοκότητα. 

Μόλις  έχουμε μια βασική  δομή για  να  πούμε μια ιστορία  (τα οστά) πρέπει να 

βάλουμε σάρκα σε αυτήν. Δύο βασικές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν για να 
κάνουν μια ιστορία πιο ζωντανή. 

Προχωρήστε και επεκτείνετε 

Οι  όροι  "εκ των  προτέρων" και  "επέκταση" αναφέρονται  στις  δύο  διαστάσεις 

στις οποίες λέγεται μια ιστορία: η ανάπτυξη του θέματος (εκ των προτέρων) και 
της ατμόσφαιρας (επέκταση). Η επέκταση σημαίνει ότι κάποιος σταματά για να 

αναπτύξει περαιτέρω την  πλοκή και  επικεντρώνεται στην  κατάσταση, η  οποία 
στη  συνέχεια  περιγράφεται λεπτομερώς. Αυτό  περιλαμβάνει στοιχεία  του 

περιβάλλοντος, αλλά  και  συγκλονιστικές  και  συναισθηματικές πτυχές. Με  την 

τεχνική  επέκτασης μπορεί να  δημιουργηθεί ατμόσφαιρα έτσι  ώστε  οι  ακροατές 
να αναπτύξουν εικόνες στο μυαλό τους. 

Δράση - Συναισθήματα - Λεπτομέρειες 

Παρόμοια με την  τεχνική  προώθησης-επέκτασης, ο  αφηγητής  εξισορροπεί τα 

στοιχεία  της  ιστορίας  που αναφέρονται  στο  θέμα , συναισθήματα και 
(ατμοσφαιρικές) λεπτομέρειες. 

Ο  James Cameron (Avatar) το  συνοψίζει  ως  εξής: «Σκέφτεσαι μερικούς καλούς  
χαρακτήρες  και  τους  βάζετε   να  κάνουν  μερικά ενδιαφέροντα  πράγματα που 

μπορείτε να οικειοποιηθείτε  και να περάσετε μέσα από την κόλαση και να βγείτε 
από την άλλη πλευρά,  έχοντας αλλάξει με   θετικό ή αρνητικό τρόπο  και τέλος." 

Δείτε το προσάρτημα 2 για ασκήσεις και δραστηριότητες 

μάθησης 

•  Πλαίσιο για να σχεδιάσετε μια ιστορία 
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Ενότητα  4 - Μέθοδοι αφήγησης  για τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια σειρά από προσεγγίσεις για την αφήγηση που 

είναι ειδικά κατάλληλες για την εργασία με πρόσφυγες και άλλους μετανάστες. 
Κάποιες μέθοδοι  είναι  χρήσιμες για  την  εκμάθηση γλωσσών, άλλες  εστιάζουν 

στις ιστορίες της ζωής και στις νέες προοπτικές που αρχίζουν ως εσωτερικές 
ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας. Γνωρίζοντας ότι μιλάμε με  ιστορίες για τον 

εαυτό  μας πάντα,  αυτό   μπορεί να  προκαλέσει αλλαγή  στην  ζωή  μας. Εδώ 
δίνουμε μια γενική  εικόνα  του  πεδίου 

της  αφήγησης  που τα  οφέλη, οι 
πραγματικές δραστηριότητες  και  οι 

ασκήσεις  π εριγράφονται στο 
παράρτημα. 

Μέθοδοι αφήγησης για την 

εκμάθηση γλωσσών 

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που 
βασίζονται  στην  αφήγηση  για  την 

προώθηση των  διαλόγων  και , 
συνεπώς, για  την  εκμάθηση  της 

γλώσσας . Παιχνίδια  όπως το 
"Κουτσομπολιό ", "Διακόπτω " και 

"Ευτυχώς / Δυστυχώς," έχουν  όλοι 

αυτό  το  σκοπό. Το  κουτσομπολιό, για 
παράδειγμα, είναι  μια χιουμοριστική 

άσκηση  όπου οι  άνθρωποι κάθονται 
σε ζευγάρια και εξηγούν  μια ιστορία 

που όλοι  έχουν  ακούσει, γεμίζοντας 
τα  κενά  με κουτσομπολιό (π.χ .: «Έχετε ακούσει  τι  δουλειά  έκαναν  οι  νάνοι  στο 

παραμύθι με την Χιονάτη  ; αυτοί οι επτά περίεργοι άνδρες, προφανώς ήταν στο 
εμπόριο διαμαντιών ... "). Στη δραστηριότητα, "Διακόπτω ", υπάρχει ένας κύριος 

αφηγητής  που αυτοσχεδιάζει  μια ιστορία  και  αρκετούς   που περιστασιακά 
διακόπτουν με μια άσχετη  λέξη  που πρέπει να  ενσωματωθεί στην  ιστορία. 

Ομοίως, "Ευτυχώς / Δυστυχώς" είναι  μια ομαδική δραστηριότητα  αφήγησης. 
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Ένα  άτομο ξεκινάει  να  αυτοσχεδιάζει  μια ιστορία  και  μιλάει για  περίπου ένα 

λεπτό (ή όσο  έχει  νόημα). Τελειώνει  το  μέρος της  ιστορίας  με "ευτυχώς ..." ή 
"δυστυχώς ..." και ο επόμενος παίρνει την ιστορία. 

Βιογραφικές ιστορίες 

Στις επόμενες σελίδες εξηγούμε πώς να δουλεύουμε με τις ιστορίες της ζωής των 
ανθρώπων. Θα  λάβετε  παραδείγματα με διαφορετικούς  τρόπους για  να 

ξεκινήσετε μια διαδικασία για την εξεύρεση μιας ιστορίας ζωής που αξίζει να 
πούμε. Η χρήση ιστοριών πραγματικής ζωής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια απαιτεί 

κάποιες πρόσθετες εκτιμήσεις σε  σύγκριση  με τις  δραστηριότητες  που 
περιεγράφηκαν προηγουμένως. Από τη μία πλευρά, η ανταλλαγή ιδίων εμπειριών 

φέρνει  τους  ανθρώπους μαζί, καθώς  οι  κοινές  ιστορίες  συμβάλλουν στην 

ταυτοποίηση μεταξύ τους. Από την  άλλη  πλευρά, θέλουμε να  διατηρήσουμε 
ορισμένες ιστορίες  για  τους  εαυτούς  μας, και  αν  γίνουν  γνωστές, νιώθουμε 

ντροπή και  ευάλωτοι  . Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  για  τους  ανθρώπους που έχουν 
ιστορίες  μεγάλων δυσκολιών  στο  μυαλό τους. Έτσι  πρέπει να  πληρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις. 

Το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης στην ομάδα, έτσι ώστε ο κάθε 

συμμετέχων να γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στον εκπαιδευτή/αφηγητή  ως 
ηγέτης, να  αισθανθεί  ασφαλής  και  να  εμπιστευτεί την  καλή  θέληση  και   των 

άλλων συμμετεχόντων. Πρέπει να ξέρουν ότι είναι εντάξει να κλαις, να γελάς, να 

είσαι  ήσυχος, να  δείχνεις  συναισθήματα, να  είσαι  ευάλωτος. Πρέπει επίσης να 
αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ασφαλές μέρος, ότι οι άνθρωποι στην αίθουσα 

θέλουν όλοι να πετύχουν, και ότι η ποικιλομορφία είναι ο κανόνας. 

Ως εκπαιδευτής/αφηγητής  πρέπει να  ξέρετε  τα    δικά   σας  τρωτά   σημεία, τα 

δικά σας δάκρυα, τη θλίψη, τη χαρά σας. Πρέπει να έχετε πολύ καλές δεξιότητες 
ακρόασης  και  πρέπει να  είστε  παρόντες. Πρέπει επίσης να  είστε  ευέλικτοι, 

ανοιχτοί και περίεργοι. 

Πρέπει να  είστε  σαφής  με το  σκοπό της  δραστηριότητάς  σας  και  του 

αντικειμένου. Είναι  επίσης καλό  να  έχουμε γνώση  σχετικά  με το  πολιτισμικό 
υπόβαθρο των εκπαιδευομένων που παρέχει κατανόηση και γνώση σχετικά με τις 

ευαίσθητες πτυχές και ποιοι θα επικοινωνήσουν εάν χρειαστούν βοήθεια επειδή 

μια ιστορία  προκάλεσε παλιούς πόνους. Και  το  πιο σημαντικό είναι  να  έχετε 
πραγματικό ενδιαφέρον να ακούτε τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων. 
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Θεωρητική βάση 

Οι ιστορίες ήταν πάντα μέρος μας 

Ξεκίνησαν με την προφορική παράδοση,  τον χορό και το τραγούδι. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν  ζωγραφιές στα  σπήλαια  και μετά μεταφέρθηκαν  από γενιά 
σε γενιά. Τώρα ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο με βιβλία, εικόνες, ταινίες, θέατρο, 

χορό, YouTube, Facebook και ούτω καθεξής, και συνεχίζουμε την αφήγηση.  

Οι ιστορίες μας δίνουν απαντήσεις για το τι είναι να είσαι άνθρωπος. Μπορούμε 

να μοιραζόμαστε τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες, να δημιουργούμε ιδέες για τις 
κοινωνίες στις οποίες θέλουμε να ζήσουμε, για τα πράγματα που ονειρευόμαστε 

και που θέλουμε. 

Είτε οι ιστορίες είναι λεκτικές είτε σε χαρτί , χρησιμοποιούμε τις λέξεις, το ρυθμό 
και την συμπάθειά μας να ζωγραφίζουμε εικόνες περιβάλλοντος, ανθρώπων και 

γεγονότων. Ο  αφηγητής  ή  συγγραφέας  δίνει  τη  δυνατότητα  στον  ακροατή  να 
δημιουργήσει τη δική του κατανόηση, να παίξει την ταινία στο κεφάλι τους. Ο 

αφηγητής είναι το όργανο της ιστορίας. 

Μια διαδικασία για την εύρεση και αφήγηση ιστοριών ζωής 

1. Θέμα: "Η πρώτη φορά που ..." 

Ξεκινήστε  σε  έναν  κύκλο. Παρουσιάστε  μια σειρά  εικόνων  με διαφορετικές 

σκηνές. Ζητήστε  από τους  συμμετέχοντες να  βρουν  μια εικόνα  που τους  αρέσει 

(μία για κάθε μία). Ρωτήστε: "Πείτε μας γιατί επιλέγετε την εικόνα, τι σας αρέσει 
σε αυτό." Ακούστε κάθε ιστορία. 

Ζεσταίνετε το σώμα και τη φωνή: Οι συμμετέχοντες κάθονται σε ένα κύκλο, ένα 
άτομο στέκεται στη μέση, θέλει μια καρέκλα. Το πρόσωπο στη μέση λέει: "Όλοι 

που αγαπούν τον καφέ αλλάζουν θέσεις" και ενώ οι άνθρωποι αλλάζουν θέσεις, 
ο  ένας  στη  μέση προσπαθεί να  βρει  ένα  μέρος για  να  καθίσει. Όταν  κάθεται 

υπάρχει ένα καινούργιο πρόσωπο στο κέντρο που λέει "όλοι οι ..." Αυτό βοηθά να 
φθάσει στην παρουσία της στιγμής και να γελάσει μαζί. 

Εξηγήστε: Τι είναι μια ιστορία; Μια ιστορία μπορεί να γίνει από το : Πότε; που;  

ποιος; Τι; Γιατί; 

Και πώς τελειώνει; Σε μια ιστορία μπορούμε να μοιραζόμαστε εμπειρίες, ελπίδες, 

όνειρα, φόβους. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν «Την πρώτη φορά που ...». Κάνετε 

καταγραφή  στον  πίνακα , σημειώστε  αυτά  που οι  άνθρωποι ήδη  γνωρίζουν. 
Κάντε μια λίστα με όλες τις προτάσεις και τις εμπειρίες. 
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Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει ένα στοιχείο από τη λίστα που 

σχετίζεται με τη δική του ζωή. Πότε ήταν; Που ήταν; Ποιος ήταν στην ιστορία; 
Τι συνέβη; Πώς τελείωσε; 

Αφήστε  τους  συμμετέχοντες να  πουν 
την  ιστορία  τους  για  μια "πρώτη 

φορά" σε  ζευγάρια. Οδηγίες  για 

ανατροφοδοτήσεις : Δώστε 
απάντηση που έχει να κάνει με αυτό 

που σας  άρεσε  στην  ιστορία  και  τι 
σας  άρεσε  για  τον  τρόπο που του 

είπαν. 

Ζητήστε  από την  ομάδα εθελοντών 

να  μιλήσουν στην  ιστορία  μπροστά 
σε ολόκληρη την ομάδα. 

2. Θέμα: "Τα πάνω και τα κάτω …" 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
θυμηθούν κάτι  από τη ζωή τους που 

τους  έκανε  να  αισθάνονται  είτε 
καλά είτε άσχημα. 

Ζητήστε τους  να ζωγραφίσουν  μια 
εικόνα σε ένα μεγάλο χαρτί σχετικά 

με αυτή τη μνήμη, να σχεδιάσουν τη 
θέση, τα  πιο σημαντικά αντικείμενα / πρόσωπα / ζώα  που βρίσκονται  σε  αυτή 

την ιστορία. Ζητήστε τους να ζωγραφίσουν τον εαυτόν τους   στην εικόνα. 

Εργασία σε ζευγάρια: Ζητήστε τους να επαναλάβουν τη μνήμη, ονομάζοντας τα 

πράγματα που έκαναν. Π.χ.: "αυτό είναι το δέντρο που κρύβω. Αυτή είναι η πόρτα 

που άνοιξε ο πατέρας μου. Αυτός είναι ο άρρωστος σκύλος. " 

Στη συνέχεια, αφήστε τους να πουν την  ιστορία σε ζεύγη, οπότε πριν τους την 

πουν, πρέπει να αποφασίσουν πώς θα ξεκινήσουν, ποια είναι η αρχική πρόταση; 
Ποιος  είναι  σε  αυτό; Πού  γίνεται; Τι  συμβαίνει; Πώς  τελειώνει; Ποια  είναι  η 

τελευταία πρόταση; 

Σε  ζευγάρια  οι  συμμετέχοντες ακούν  την  ιστορία  των  συνεργατών  και  δίνουν 

την ανταπόκριση μεταξύ τους: 

"Τι σας άρεσε στην ιστορία; Τι σου άρεσε με τον τρόπο που την είπε; Έχετε μια 

ερώτηση για τον αφηγητή  ή στην ιστορία; " 
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Ρωτήστε  ποιοι εθελοντές  θα  πουν την  ιστορία  σε  ολόκληρη  την  ομάδα, 

συμπεριλαμβανομένων των  απαντήσεων που έλαβαν. Τελικά  ο  καθένας  δίνει 
θετική απάντηση στον αφηγητή και την ιστορία. 

3. Θέμα: "Όνειρα" 

 Άσκηση ζεστάματος  "Δεν ξέρετε τι έχω στην τσέπη μου" όπως περιγράφεται πιο 
πάνω. 

Προετοιμάστε μια συλλογή  τυχαίων  αντικειμένων (π.χ. ένα  κουμπί, μικρά ζώα, 
ένα στυλό, μία μπίλια , ένα λουλούδι, ...) και τοποθετήστε τα σε ένα τραπέζι. 

Ζητήστε  από τους  συμμετέχοντες να 
επ ιλέξουν τρία  αντικείμ ενα που 

σχετίζονται  με όνειρα  που είχαν  κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους. 

Όλοι  στη  συνέχεια  δημιουργούν τρεις 
ιστορίες  και  χρησιμοποιούν αυτό  που 

έχουν  ήδη  μάθει για  το  πώς να 

δημιουργήσουν ιστορίες: 

Για  να  δείτε  την  ιστορία, πρέπει να 

είστε  παρών σε  αυτήν : "Καθίστε 
αναπαυτικά  σε  μια καρέκλα, κλείστε 

τα  μάτια σας, φανταστείτε  την  αρχή 
της  ιστορίας  σας, βρεθείτε   στο  ίδιο 

σημείο, αισθανθείτε  ξανά, δείτε  τα 
πρόσωπα που εμπλέκονται στο  μυαλό 

σας, ακούτε, μυρίζετε, τι συνέβαινε. Να 
είστε  στην  ιστορία, στη  μνήμη σας, 

όπως σε  μια ταινία, να  περπατήσετε 

στην  ταινία με τις  ανοιχτές  αισθήσεις 
σας, να  την  καταγράψετε  για  άλλη  μια φορά. Ανοίξτε  τα  μάτια σας  και 

επιστρέψτε πίσω  στο δωμάτιο. " 

Οι  συμμετέχοντες κάθονται   σε  ζεύγη, καθένας    τοποθετεί τα  αντικείμενα 

μπροστά από τον  εαυτό  τους  στο  πάτωμα. Αποφασίζουν ποιος θα  ξεκινήσει. Ο 
σύντροφος δείχνει  ένα από τα αντικείμενα και ο άλλος  αρχίζει να λέει αυτή την 

ιστορία. Το  άλλο  πρόσωπο λέει  ευχαριστώ  για  την  ιστορία  και  τώρα  είναι  η 
σειρά μου να πω μια ιστορία . 
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Μιλήστε  για  το  πώς ή  αν  η  φαντασία  μπορεί να  βοηθήσει  να  θυμόμαστε τις 

πραγματικές ιστορίες ζωής. Και πώς η φαντασία μας βοηθά να πούμε από αυτό 
που είδαμε και βιώσαμε. 

4. Θέμα: "Εγώ, ένας ήρωας" 

Εργασία σε ζευγάρια: Όλοι οι συμμετέχοντες επιλέγουν μια φωτογραφία από μια 
συλλογή με διαφορετικές εικόνες που ταιριάζουν στην ιστορία τους, μια ιστορία 

για  το  πότε οι  συμμετέχοντες έκαναν 
κάτι  που τους  έκανε  να  αισθάνονται 

σαν ήρωες. 

Αφήστε  τους  να  το  πουν στον 

σύντροφό  τους, για  τον  τόπο, για  τα 
πρόσωπα που συμμετείχαν, για  τα 

συναισθήματα, για την πλοκή. Και πώς 
τελείωσε; Πρέπει να  ακούσουν  πολύ 

ανοιχτά τις ιστορίες του άλλου. 

Τότε  αφήστε  τους  να  μπερδέψουν τις 
ιστορίες και αφήστε τον σύντροφο του  

να  το  πει πάλι την  ιστορία  , σαν  να 
είναι μια ιστορία για έναν ήρωα. 

Συζητήστε  στη  μεγάλη ομάδα: πώς 
ήταν  να  είσαι  ήρωας  στη  δική  σου 

ιστορία . Ρωτήστε : "Πώς ήταν  να 
ακούσετε  τη  δική  σας  ιστορία; Τι 

παίρνεις σπίτι από αυτή τη συνάντηση; 
" 

Εργαστείτε περισσότερο στις ιστορίες 

Τώρα οι συμμετέχοντες έχουν αρκετές προσωπικές ιστορίες στο μυαλό τους και 
είναι  καιρός  να  δουλέψουν  λίγο  περισσότερο στις  ιστορίες, πριν τις 

παρουσιάσουν   σε  μια μεγαλύτερη ομάδα, στο  ραδιόφωνο  ή  σε  οποιοδήποτε 
άλλο πλαίσιο που θέλουν να τις πουν. 

Το  σημαντικότερο είναι  η  δραματουργία, ποια είναι  τα  σημαντικότερα 
"κομμάτια/μέρη" στην ιστορία; Ποιο  είναι το υφάδι της ιστορίας ; Τι την κάνει 

ενδιαφέρον να την ακούσετε; 

Επιλέξτε μια  από τις ιστορίες που έχετε πει και δουλέψει   κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων. 
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Βρείτε πέντε αντικείμενα από ένα κουτί. Βάλτε την ιστορία σε πέντε "δωμάτια": Η 

αρχή  που λαμβάνει χώρα  ... ;. Μετά  από αυτό  έρχονται  τα  τρία  μέρη όπου τα 
σημαντικότερα πεδία  είναι (Πού συμβαίνει αυτό; Στο δάσος ; Στο φορτηγό; Στη 

θάλασσα;). Το τελευταίο είναι το τέλος και πού συμβαίνει αυτό; 

Ποια  συναισθήματα συνδέονται  με κάθε  "δωμάτιο"; Ποιοι  είναι  σε  αυτά  τα 

"δωμάτια"; 

Μπορείτε να δείτε ποια είναι η ιστορία; Αυτό που δεν  δίνει ώθηση   στην ιστορία 
να πάει  μπροστά) τότε ίσως πρέπει φύγει…. 

Παρουσιάστε ο ένας στον άλλο τα 5 δωμάτια, στα οποία ζει η ιστορία. Πείτε την 
ιστορία λέγοντας τι συμβαίνει σε κάθε δωμάτιο: "αυτή είναι η κουζίνα όπου το 

κορίτσι κάθεται μόνο του, κλαίει στο τζάκι 

Ας δούμε τι σας έδωσε αυτή η άσκηση. 

Βρείτε μια ήρεμη στιγμή  και γράψτε τι πρέπει να θυμάστε, τι πρέπει να κρατήσετε 
και να φροντίσετε. 

Πείτε  την  ιστορία  σας  σε  μικρότερες ή  μεγαλύτερες ομάδες δώστε  / λάβετε 
σχόλια σχετικά με αυτό που μόλις ακούσατε και εστιάστε στα εξής: 

• Αυτό μου αρέσει για την ιστορία σου. 

• Ισχυρότερη εικόνα στην ιστορία 

• Αυτό πιστεύω ότι είναι η ιστορία σου 

• Αυτό θα σας δώσω ως αφηγητή. 

Μετά τη συνάντηση , σκεφτείτε πώς ήταν όταν λέγατε την ιστορία , τι έζησαν, τι 

σκέψεις  έχουν  μετά από αυτό. Έχουν  λάβει  κάποια απάντηση από τους 
συντρόφους τους; Τι είδαν στα μάτια του ακροατή; Πώς νιώθεις τον εαυτό σου; 

Δείτε το προσάρτημα 2 για ασκήσεις και δραστηριότητες 

μάθησης 

• Αθόρυβα βιβλία 

• Ιστορία και Αλήθεια 
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Ενότητα 5 - Λέγοντας και  
παρουσιάζοντας ιστορίες 

Εισαγωγή 

Η  αφήγηση  ιστοριών  δεν  είναι  μόνο μια κοινή  μορφή αλληλεπίδρασης όταν 

συναντώνται  οι  άνθρωποι, αλλά  και  μια τέχνη. Στην  αρχαιότητα  αυτοί  οι 
καλλιτέχνες  λέγονταν   ραψωδοί  και  στον  μεσαίωνα βάρδοι. Αυτή  η  ιδιαίτερη 

μορφή αφήγησης  μπορεί επίσης να  χρησιμοποιηθεί στην  εκπαίδευση, αλλά 
απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις και  ικανότητες  από τον  αφηγητή. Αλλά  δεν 

χρειάζεται   να  είστε  αρχαίοι   ραψωδοί  ή  βάρδοι   για  να  πείτε ιστορίες! Είναι 

εύκολο να πείτε ιστορίες! 

Θεωρητική βάση 

Επομένως, θέλουμε μόνο να  αναφέρουμε αυτή  την  ιδιαίτερη  μορφή αφήγησης 
εδώ  και  να  κατευθύνουμε την  προσοχή εκείνων  που επιθυμούν να  μάθουν 

περισσότερα. Υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων με ιστορίες από όλο τον κόσμο. 

Οι  δεξιότητες  απόδοσης είναι  παρόμοιες με εκείνες  που χρησιμοποιούν οι 
ηθοποιοί  .... 

Παρόλα αυτά, μπορείτε να βρείτε μια ιστορία που έχει ένα μήνυμα που πιστεύετε 
ότι πρέπει να μοιραστείτε με τους μαθητές σας. Για το σκοπό αυτό είναι χρήσιμο 

να λάβετε υπόψη σας κάποιες συστάσεις. 

Συστάσεις για νέους αφηγητές 

• Μπορείς! Οι άνθρωποι έχουν διηγηθεί ιστορίες για χιλιάδες χρόνια. Η τέχνη 
της αφήγησης δεν θα πεθάνει ποτέ. Λες ιστορίες κάθε μέρα. Ίσως έχετε ήδη 

παρατηρήσει πόσο εύκολο είναι να αιχμαλωτίσετε τους ακροατές. Μπορείς 

να το κάνεις. 

• Κάνε πρόβα : Πείτε την ίδια ιστορία ξανά και ξανά. Βρείτε τους ανθρώπους 

να ακούσουν. Η ιστορία - και εσείς - θα αλλάξει καθώς η ιστορία γίνεται 
όλο  και  περισσότερο δική  σας. Μέσα  από τις  πρόβες θα  νοιώσετε  πιο 

ασφαλείς στην αφήγηση και θα είστε σε θέση να την εμπλουτίσετε  με τον 
δικό σας τρόπο. 

• Επιλέξτε ιστορίες  διαισθητικά: Η  ιστορία  στην  οποία προσελκύεστε 
ενστικτωδώς είναι η ιστορία σας. Ή εκείνο που βρίσκεστε να θαυμάζετε, ή 

εκείνο που σας πειράζει χωρίς να ξέρετε γιατί. Αφήστε μια ιστορία να σας 
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επιλέξει. Να είστε ευαίσθητοι στη δική του λογική και αυτό που  θέλετε να 

πείτε με την  ιστορία. Αλλάξτε  το  ώστε  να  σας  ταιριάζει  αλλά  χωρίς  να 
αλλάξετε τον "σκελετό". Κάντε την ιστορία σας δική σας. 

• Ξεχωρίστε τα "οστά" της ιστορίας: Η ιστορία έχει μια πλοκή - έναν σκελετό 
που είναι  ανεξάρτητος  από το  περιβάλλον ή  το  πλαίσιο που είχε  όταν  το 

βρήκατε. Απελευθερώστε αυτά  τα  "οστά της  ιστορίας", ίσως  με σύντομες 

σημειώσεις ή  λέξεις  κλειδιά  , σχέδια  ή  το  κείμενο. Στη  συνέχεια, 
συμπληρώστε τον σκελετό με νέα σάρκα: τις δικές σας ιδέες, τις δικές σας 

λεπτομέρειες  και ερμηνείες. 

• Πρέπει να κρατήσετε "τα οστά" σε παλιές ιστορίες; Το παραδοσιακό υλικό 

είναι  δικό  μας και  μπορούμε να  κάνουμε ότι   θέλουμε με αυτό. Αλλά 
υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να σεβαστούμε ένα υλικό που έχει περάσει από 

γενιά  σε γενιά  για αιώνες - μερικές φορές χιλιάδες χρόνια. Πολλές ιστορίες 
δεν είναι κατανοητές μέχρι να αρχίσετε να τις λέτε. Αυτές οι ιστορίες δεν 

προορίζονταν ποτέ να γίνουν  λογοτεχνία. 

• Η αφήγηση είναι φαντασία: μια γλώσσα των αισθήσεων. Φανταστείτε να 

πηγαίνετε από τόπο σε τόπο στην ιστορία: τι βλέπετε; Τι είδους φως υπάρχει 

σε κάθε τόπο; Τι ώρα της ημέρας είναι; Πώς μυρίζει; Αυτό που βλέπετε και 
δοκιμάζετε με τις  αισθήσεις  σας  επιτρέπει στον  ακροατή  να  βιώσει  την 

ιστορία στο μυαλό του. Εκεί βρίσκεται το τέχνασμα. 

• Τεχνικές μνήμης: για να δείτε πραγματικά την ιστορία, σκηνή ανά σκηνή με 

όλες τις λεπτομέρειες, είναι ο τρόπος για να θυμάστε τις ιστορίες όλων των 
μηκών. Βλέπετε και δοκιμάστε τους σαν να είναι τόποι στους οποίους έχετε 

πάει, όχι κάτι αφηρημένο που έχετε απομνημονεύσει. 

• Η προφορική αφήγηση δεν είναι κείμενο: η αφήγηση δεν είναι να μάθουμε  

ένα κείμενο από έξω. Ένα κείμενο ίσως να είναι  η πηγή μιας ιστορίας, αλλά 
κρύψτε  το    το  συντομότερο δυνατό  και  αρχίστε  να  το  λέτε  την  ιστορία 

προφορικά. 

• Έναρξη  και  τέλος: Να  είστε σαφής  για  το  πώς να  ξεκινήσετε την ιστορία 
σας  και  πώς να  την  τερματίσετε. Αυτό  σας  επιτρέπει  να  μετακινηθείτε με 

ασφάλεια, όπως θέλετε, μέσα στην  ιστορία. Στην  αρχή  και  στο  τέλος  της 
ιστορίας βρίσκεται επίσης το νόημά της και οι ιδέες σας - τι θέλετε να πείτε 

λέγοντας. Το τέλος συνδέει όλα τα σκέλη που αρχίσατε να ξεδιπλώνετε στην 
αρχή. 

• Προειδοποίηση σχετικά  με εξηγήσεις  και  χρήση  πιο αφηρημένης γλώσσας: 
Θα δείτε αμέσως ότι δεν θα  έχετε τους ακροατές μαζί σας ότι γρήγορα θα 
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κουραστούν. Είναι  οι  εικόνες  που 

ενθουσιάζουν , που είναι  η 
πραγματική γλώσσα  αφήγησης. 

Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να τους 
δώσετε  την  πρώτη εικόνα  στην 

αρχή, τόσο  το  καλύτερο. Και 

αφήστε  την  ιστορία  να  τελειώσει 
στη  σιωπή παρά να  επιχειρήσετε 

να  την  εξηγήσετε. Οι  ιστορίες 
μιλούν από μόνες τους  και  αυτό   

είναι μέρος της μαγείας τους. 

• Να  είναι  κάποιος  αφηγητής  δεν 

είναι  ένας  ρόλος: Ο  αφηγητής 
είναι εσύ και η ιστορία προέρχεται 

από μέσα σου. Το έχετε επιλέξει και 
το  καταστήσατε  δικός  σας, ή  το 

έχετε δημιουργήσει. Είναι αυτό που 

κάνει  την  αφήγηση  μοναδική. Η 
συνάντηση μεταξύ του αφηγητή και 

του  ακροατή  είναι  μοναδική και  αυθεντική. Επομένως, όλα  πρέπει να  είναι 
όσο  το  δυνατόν  περισσότερο εσείς  , η  φωνή  σας, η  προφορά σας, οι  

χειρονομίες σας και η  στάση σας. 

• Ζητήστε  από  κάποιον να  ακούσει: Η   κριτική  με αγάπη  είναι  χρυσός. 

Ξεκινήστε  μια ομάδα αφήγησης  όπου θα  ακούσετε  και  θα  δώσετε  στον 
εαυτό σας  και τους άλλους ανατροφοδότηση. 

• Το ψέμα είναι ένας φίλος που μπορεί να πει μια βαθύτερη αλήθεια από την 
ψυχρή  πραγματικότητα. Αυτό  είναι  το  μυστικό πίσω από κάθε  πολιτιστική 

έκφραση. Η  ιστορία  είναι  πάντα υποκειμενική. "Ένα καλό  ψέμα μπορεί να 

πάει από τη Βαγδάτη στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η αλήθεια ψάχνει για τα 
σανδάλια του", όπως λέει η αραβική παροιμία. 

• Ποιος μπορεί να πει ποια είναι η αλήθεια; Είχατε μια κακιά γιαγιά που ποτέ 
δεν θα σας είπε μια ιστορία; Αν θέλετε να πλέξετε κάποιαν  σε μια  ιστορία 

σας  κάντε  το  . Δεν είναι  ποτέ αργά  για  να  έχεις  μια ευτυχισμένη παιδική 
ηλικία. 

• Αλλά  φυσικά  μπορεί να  υπάρχουν γεγονότα  που θέλετε  να  τα  μεταφέρετε 
επακριβώς. Τίποτα δεν είναι πιο κατάλληλο από το να υφαίνεις γεγονότα σε 

μια ιστορία. Υφασμένα  σε μια ιστορία, τα γεγονότα δεν ξεχνιούνται ποτέ . 
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• Πότε λες την  αλήθεια και πότε το ψέμα; Είναι σημαντικό να διευκρινίσετε το 

σκοπό της  παρουσίασής σας. Τι  θέλετε  να  επιτύχετε; Το  γεγονός  δεν  είναι 
αυτοσκοπός ούτε φαντασία. Είναι τα εργαλεία σας. 

• Η  αφήγηση  είναι  επικοινωνία: η  επαφή με τα  μάτια είναι  σημαντική. 
μπορείτε να  διαβάσετε  στα  μάτια των  ακροατών  πώς θα  πρέπει να 

διαμόρφωσέ τε  την  ιστορία  σας. Ο  τρόπος με τον  οποίο οι  ακροατές  σας 

είναι  τοποθετημένοι είναι  σημαντικός, σχηματισμός σε   πέταλο  είναι  το  
ιδανικό. Το  δωμάτιο πρέπει να  έχει  κανονικό, ομοιόμορφο φωτισμό, όχι 

σκοτάδι  όπως στο  θέατρο. Η  συνάντηση  με τους  άλλους  ακροατές  είναι 
μέρος της  μαγείας. Μπορείτε να  αναπτύξετε την  επικοινωνία και  να 

τραβήξετε τους ακροατές στην ιστορία με διαφορετικούς τρόπους. Με την  
εμφάνιση και χειρονομίες, αυτοσχεδιασμούς .  

• Η ιστορία σας αλλάζει και γίνεται λίγο διαφορετική για κάθε νέο ακροατή. 
Αυτό είναι καλό , όπως θα έπρεπε να γίνει. 

• Η  δημιουργία ιστοριών   είναι  συν  δημιουργία με τους  ακροατές  : οι 
ακροατές  δεν  είναι  παθητικοί παραλήπτες. Αντίθετα, εργάζονται  σκληρά 

για  να  δημιουργήσουν τον  κόσμο που προκαλείτε. Η  συνάντηση  του 

αφηγητή  και  του  ακροατή  στην  αφήγηση  είναι  δημιουργική . Αλλά, 
προσέξτε, δείξτε  σεβασμό στους  ακροατές. Παραμένουν προσκολλημένοι 

επειδή αποδέχονται τη  σύμβαση μεταξύ σας  στην  κατάσταση  (ή επειδή 
αναγκάζονται). Η δύναμη της αφήγησης είναι ισχυρή: ο αφηγητής έχει τη 

δύναμη να  χειριστεί  την  εσωτερική  απεικόνιση του  ακροατή. Να  το 
γνωρίζετε και να βεβαιωθείτε ότι οι ακροατές σας αισθάνονται άνετα. 

• Ξεχάσατε  κάτι  στην  ιστορία  σας  ;: Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να 
αλλάξετε την ιστορία και πιθανότατα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Πιθανώς 

κανείς δεν έχει παρατηρήσει. Ή να ρωτήσετε τους ακροατές - σίγουρα θα 
σας βοηθήσουν πρόθυμα και γρήγορα, μόλις βρεθούν μέσα στην ιστορία. 

• Η απάντηση από τους ακροατές είναι μια παραλαβή της αφήγησης σας. Δεν 

τα  πιάσατε; Εάν  ναι, μην πείτε στον  εαυτό  σας  "Ω, δεν  τους  ενδιαφέρει". 
Αντ’ 'αυτού λένε: «Ω, θέλω να γίνω καλύτερος αφηγητής». 

• Νευρικός? Δεν είναι ορατό. Κανείς δεν το γνωρίζει εκτός από εσένα, οπότε 
μην μιλάς γι  'αυτό. Αναπνεύστε ήρεμα και  χρησιμοποιήστε την  ενέργεια  να 

εστιάσετε. 

• Να  είστε  υπερήφανοι για  τον  εαυτό  σας  Είναι  κολλητικό  . Προκαλεί 

σεβασμό. Όλοι  χρειάζονται  συναντήσεις  με ανθρώπους που υποστηρίζουν 
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αυτό  που μεταφέρουν, με καλή 

αυτοεκτίμηση . Αν  έχετε 
χ ε ι ρ ο κ ρ ο τ ή μ α τ α , 

ευχαριστηθείτε τα. 

• Τι  μ πορείτε να  π είτε : 

παραβολές, ιστορίες  σοφίας, 

μύθους , αστεία , ανέκδοτα , 
παραμύθια, παλιούς μύθους 

και  αστικούς  θρύλους  - όλα 
αποτελούν παραδοσιακό υλικό 

που πέρασε από στόμα σε 
στόμα εδώ  και  αιώνες. Είναι 

δικό  σου; το  κατέχετε  μαζί με 
όλους  τους  ανθρώπους του 

κόσμου . Είναι  ένας 
ανεξάντλητος θησαυρός, αλλά κάντε τη δική σας ιστορία, μην αντιγράψετε 

τις λεπτομέρειες. 

Οι  δικές  σας  αναμνήσεις, εμπειρίες, παρατηρήσεις, ιστορίες  ζωής  και 
οικογενειακές  ιστορίες  είναι  ίσως  ο  σημαντικότερος θησαυρός  ανείπωτων, 

μοναδικών ιστοριών. Αλλά  να  προσωποποιείτε γεγονότα  και  όχι  να  τα 
ιδιοποιείται.  

• Ιστορικό  τόπου: Τι  συνέβη  εδώ; Υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορίες  για 
τόπους , όπως ιστορίες  φαντασμάτων και  ανέκδοτα; Και  ποιες είναι  οι 

ιστορίες για το σχολείο σας, την εργασία σας ή την επιχείρησή σας; Πώς 
γεννήθηκε; Πώς ξεπέρασε τις κρίσεις; Ποιες είναι οι ιστορίες στις επιτυχίες 

της; Ποια ανέκδοτα αντικατοπτρίζουν την ψυχή μου, τον σκοπό ή το όραμά 
μου; Τι  αξίες  θέλετε  να  μεταφέρετε; Ίσως  έχετε  μια ιστορία  για  ένα 

αντικείμενο και  την  ιστορία  του. Μπορείτε να  μεταδώσετε μια ερμηνεία 

όλων αυτών με την αφήγηση σας. 

• Λογοτεχνία και συγγραφικά παραμύθια: Αν ο συγγραφέας είναι ζωντανός, 

πρέπει να  ζητήσετε  άδεια. Προσέξτε  ότι  αν  υπάρχουν παραγωγοί που λένε 
τις δικές τους ιστορίες, μπορεί να έχουν πνευματικά δικαιώματα. 

• Τα γεγονότα: η ύφανση γεγονότων σε μια ιστορία είναι διασκεδαστική και 
αποτελεσματική. Απλά μην ξεχάσετε τη συνταγή για μια ιστορία. Ακόμη και 

μια πέτρα μπορεί να είναι ο κύριος χαρακτήρας. Απλά πρέπει να του δώσετε 
κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά. 
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• Κάνετε  ιστορίες  μόνοι σας: οτιδήποτε μπορεί να  γίνει  μια ιστορία. Αφήστε 

τη φαντασία σας να τρέξει ελεύθερη και να πάρει ό, τι έρχεται σε σας. 

• Αυτό  που λέτε  δεν  πρέπει να  είναι  καθόλου  αξιοσημείωτο, μοναδικό ή 

έξυπνο. Αντίθετα, πείτε με χαρά  και  αφοσίωση, αυτό  αρκεί. Αυτό  είναι  το 
καλύτερο. 
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Ασκήσεις από την Ενότητα  2 - Δημιουργία 

των προϋποθέσεων για την αφήγηση  

ιστοριών σε μια ομάδα 

Οι  δραστηριότητες  που παρουσιάζονται σε  αυτή  την  ενότητα  έχουν  ως 

επίκεντρο την  επικοινωνία /διαθεσιμότητα  και  τη  διασκέδαση, με βάση  την 
βαθιά πεποίθηση ότι το κοινό γέλιο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για 

να ανοιχτούμε  ο ένας στον άλλο. Η διασκέδαση επιτρέπει  στους ανθρώπους να 
κάνουν περισσότερα πράγματα και να διασκεδάζουν περισσότερο. 

Χορός ονομάτων 

Σκοπός
Ζεσταθείτε (τόσο το σώμα όσο και το μυαλό), μάθετε τα 
ονόματα

Απαρατητες 

Δεξιότητες
Πως να είσαι ευπροσάρμοστος 
Άσκηση μνήμης 

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν  ένα κύκλο. Ο αφηγητής  αρχίζει 
και  λέει  το  όνομά του  και  στη  συνέχεια  κάνει  μια κίνηση, 
οποιαδήποτε κίνηση, μεγάλη ή  μικρή, με μόνο ένα  μέρος του 
σώματος ή  ολόκληρο  το  σώμα, για  παράδειγμα ένα  γύρισμα, 
ένα λάκτισμα, ένα χτύπημα, ένα κύμα με το χέρι, ένα νεύμα κ.λπ. 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει στη συνέχεια να επαναλάβουν 
μαζί με τον πρώτο και να λένε το όνομά του ταυτόχρονα με την 
εκτέλεση  του  κινήματος. Μετά  από αυτό  είναι  το  άτομο που 
στέκεται στα αριστερά του πρώτου  να πει το όνομα του / της 
και να κάνει μια κίνηση. Όλοι στον κύκλο επαναλαμβάνουν τότε 
το  όνομα και  την  κίνηση  του  πρώτου και  το  όνομα και  την 
κίνηση  του  δεύτερου. Το  τρίτο  άτομο  συνεχίζει  λέγοντας  το 
όνομά του και κάνει μια κίνηση. Ο καθένας επαναλαμβάνει κλπ. 
Όταν όλοι οι συμμετέχοντες στο κύκλο  έχουν πει τα ονόματά 
τους και έχουν κάνει τις κινήσεις τους, είναι ώρα η ομάδα να 
«χορέψει». Επαναλάβετε τα  ονόματα και  τις  κινήσεις  μερικές 
στροφές, αυξήστε  το  ρυθμό, αν  θέλετε. Τελειώστε  με "χορό" 
έναν  γύρο  χωρίς  να  μιλάτε, χωρίς  να  λέτε  τα  ονόματα, και 
απλά να κάνετε τις κινήσεις.

Αποτελέσματα
 Οι συμμετέχοντες θα: 

• γνωριστούνε μεταξύ τους 
• αποκτήσουν δημιουργικότητα  

Πρόσθετα 

σχόλια
—
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Ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

Δεν είναι απαραίτητος

Εξοπλισμός

Εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας. 

Διάρκεια

Κύκλος

Διευθέτηση

 Εάν είστε πολλοί συμμετέχοντες, μπορείτε να αφήσετε δύο ή 
τρία άτομα να πουν τα ονόματά τους και να κάνουν τις 

κινήσεις τους προτού ζητήσετε από την ομάδα να επαναλάβει, 
και στη συνέχεια συνεχίστε με δύο ή τρεις ακόμη συμμετέχοντες 

και επαναλάβετε και ούτω καθεξής.
Ιδέες

Σκοπός Σπάσιμο του πάγου, νοιώστε χαλαρά να μιλήσετε σε ομάδα.

Απαρατητες 

Δεξιότητες
Ακρόαση και περιέργεια

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Σκορπίστε στο   τραπέζι πολλές  ασπρόμαυρες φωτογραφίες. 

Προσκαλέστε  τους  συμμετέχοντες  να  δουν  τις  φωτογραφίες 
και να επιλέξουν μία φωτογραφία που τους αρέσει. 

Όλοι κρατούν τη φωτογραφία που έχουν επιλέξει και γυρίζουν 
στην θέση τους . 

Τώρα  είναι  καιρός  να  μοιραστείτε ιστορίες, να  πείτε για  τη 
δική τους εικόνα και να ακούσετε τις ιστορίες των άλλων.

Αποτελέσματα

Το να πεις από αυτό που ήδη  γνωρίζεις είναι ένα μεγάλο 
βήμα ,η  εμπιστοσύνη στον εαυτόν μας ,μας  δίνει  την ευκαιρία 
να μιλήσουμε  με τον δικό τους τρόπο.
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Μάντεψε τι έχω στην τσέπη μου… 

Πρόσθετα 

σχόλια

 Η πρόσκληση για αναζήτηση μιας φωτογραφίας που δείχνει  
κάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα εκατομμύριο 
διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να είναι μια εικόνα  για το 
χειμώνα, το καλοκαίρι, το φόβο, τα όνειρα, τα ζώα, τους 
κρυμμένους θησαυρούς, τις μαγικές στιγμές ....

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Εξοπλισμός

30 λεπτά έως 1ώρα και επιπλέον 

Διάρκεια

Ομάδα

Διευθέτηση

Να είστε καλός δέκτης 

Ιδέες

Σκοπός Να δημιουργήσουμε και να αφηγηθούμε φανταστικές ιστορίες

Απαρατητες 

Δεξιότητες
Φαντασία και δημιουργικότητα

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Καθόμαστε  σε έναν κύκλο. Ο αφηγητής /εκπαιδευτής  λέει στην 
ομάδα ότι  θα  μιλήσουμε για  ιστορίες  που έχουν  ήδη    στην 
τσέπη τους. Και αυτό που είναι στις τσέπες  τους θα είναι κάτι 
πολύ μεγάλο που δεν είναι δυνατόν να το έχουμε σε μια τσέπη, 
αλλά  με την  φαντασία όλα είναι δυνατά.
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Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Πρόσωπο #. 1  αρχίζει λέγοντας στο άτομο  που κάθεται δεξιά  
(#. 2) "δεν ξέρεις  τι έχω στην τσέπη μου". 
Το  πρόσωπο # 2, απαντά "Ναι, ξέρω   ..." και  αναφέρει   κάτι 
πολύ  μεγάλο που πραγματικά δεν θα μπορεί να βρίσκεται  στην 
τσέπη κάποιου. 
Το  πρόσωπο#1 απαντά: "Αυτό είναι  σωστό, και  το  έχω  εκεί 
επειδή ..." και συνθέτει μια ιστορία για το γιατί είναι εκεί. 
Τότε  είναι   η  σειρά  του  προσώπου  #. 2 για  να  πει  στο  #3 
πρόσωπο  "Δεν ξέρεις  τι  έχω  στην  τσέπη μου;" Συνεχίστε  με 
όλους τους συμμετέχοντες   στον κύκλο.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα
Δίνει  τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την φαντασία μας

Πρόσθετα 

σχόλια

Ενθαρρύνει  το γλέντι και το γέλιο. Το θέμα μπορεί εύκολα να 
αλλάξει: Πράγματα που ζουν  στη  θάλασσα. Πράγματα που 
μπορούν να πετάξουν στον αέρα. Τα πράγματα που βρίσκονται 
στο δάσος κ.λπ.

—-

Εξοπλισμός

30 λεπτά ανάλογα με την ομάδα.

Διάρκεια

Σε κύκλο 

Διευθέτηση

Μπορούμε να δείξουμε πώς θα γίνει στην αρχή, έτσι ώστε οι 
συμμετέχοντες να είναι ελεύθεροι από την αρχή.

Ιδέες
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I Βλέπω, είμαι  

Σκοπός
Για να μάθετε περισσότερα για τον εαυτό σας και την  διάθεση 
σας

Απαρατητες 

Δεξιότητες
Αυτογνωσία, φαντασία

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Ζητήστε  από τους  συμμετέχοντες να  γράψουν  τους  αριθμούς 
1-10 ο  ένας  κάτω  από τον  άλλο  σε  ένα  κομμάτι χαρτί. Στη 
συνέχεια, πείτε τους  να  γράψουν  "βλέπω" μετά από κάθε 
αριθμό. Αυτή  θα  είναι  η  αρχή  των  δέκα  προτάσεων που οι 
συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να γράφουν. 
Πείτε  στους  συμμετέχοντες να  βγουν  έξω  για  λίγο, αν  είναι 
δυνατόν, να ρίξουν μια ματιά και να γράψουν τα πράγματα που 
βλέπουν, για παράδειγμα: Βλέπω μια γέφυρα. Βλέπω έναν ήλιο. 
Βλέπω έναν  άνθρωπο που περνάει με  το  σκυλί  του. Βλέπω 
δέντρα. Αν  δεν  μπορείτε να  βγείτε  έξω, μπορείτε επίσης να 
κοιτάξετε έξω από ένα παράθυρο και να γράψετε τα πράγματα 
που βλέπετε, τόσο  στο  εξωτερικό  όσο  και  στο  εσωτερικό. Για 
παράδειγμα: Βλέπω μια λάμπα. Βλέπω πολλά βιβλία. Βλέπω 
χιόνι. 
Στη  συνέχεια, συγκεντρώστε  ξανά  τους  συμμετέχοντες και 
ζητήστε  τους  να  αλλάξουν  το  ρήμα "βλέπω " σε  όλες  τις 
προτάσεις τους με το  "είμαι "! Έτσι τώρα λέει, για παράδειγμα: 
Είμαι γέφυρα. Είμαι ένας  ήλιος. Είμαι ένας  άνθρωπος που 
περνάει το σκυλί του. 
Ζητήστε  από τους  συμμετέχοντες να  επιλέξουν πέντε από τις 
προτάσεις τους που σκέφτονται να τις περιγράφουν με κάποιο 
τρόπο και  να  λένε  / εξηγούν  στους  άλλους  γιατί  είναι  μια 
γέφυρα, ένας  ήλιος, ένας  άνθρωπος που περνάει το  σκυλί  του 
κλπ.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα
—-

Πρόσθετα 

σχόλια
—-

Χαρτιά 
Μολύβια

Εξοπλισμός
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Δημιουργία Ιστορίας 

30 λεπτά

Διάρκεια

Ομάδα

Διευθέτηση

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την εργασία σε ζεύγη, προτού 
τα μοιραστείτε με ολόκληρη την ομάδα.

Ιδέες

Σκοπός Να δημιουργήσεις μια ιστορία 

Απαρατητες 

Δεξιότητες
Να κάνεις ερωτήσεις και να ακούς.

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Ο πρώτος  αρχίζει λέγοντας 
1. "Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα ..." - Ποια είναι η ιστορία 

θα  είναι  περίπου; Και  ο  ερωτώμενος μπορεί να  αποφασίσει 
ποια είναι η ιστορία. 

2. Πού  ζούσε  αυτό  το  άτομο και  με ποιον; Το  επόμενο πρόσωπο 
απαντά στην  ερώτηση. Ο  πρώτος μπορεί να  εμβαθύνει την 
αρχή  της  ιστορίας  ζητώντας  περισσότερα για  τον  κύριο 
χαρακτήρα και τον τόπο. 

3. "Κάθε μέρα ..." Τι έγινε κάθε μέρα; Το τρίτο άτομο μπορεί να το 
πει γι ‚αυτό. 

4. "Αλλά μια μέρα ..." Τι  συνέβη  τότε; Έτσι, το  τέταρτο  άτομο 
μπορεί να συνεχίσει την ιστορία, βασισμένη σε όσα είπαν ήδη 
οι άλλοι. 

5. "Έτσι σήμερα ..." Ποιες είναι οι συνέπειες από αυτό; Αυτό είναι 
το τέλος που είπε ο πέμπτος άνθρωπος. 

6. Τι  μπορείτε να  μάθετε από αυτό; Και  ένα  συμπέρασμα από το 
έκτο πρόσωπο. 

Αυτή  η  ιστορία  λέγεται  μπροστά σε  ολόκληρη  την  ομάδα. Εάν 
κάνετε ιστορίες σε μια μικρότερη ομάδα, μπορείτε να επαναλάβετε 
την ιστορία που κάνατε σε ολόκληρη την ομάδα.
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Μαθησιακά 

αποτελέσμα

τα

 Καθώς  κανείς  δεν  ξέρει  πως θα  εξελιχθεί   αυτή  η  ιστορία, 
μπορείτε να  θέσετε  ανοιχτά  και  διεξοδικά  ερωτήσεις  σε  κάθε 
συμμετέχοντα, δίνοντας  έτσι  την  δυνατότητα  σε  όλους  να 
απαντήσουν και να συνεισφέρουν στην δημιουργία της ιστορίας.

Πρόσθετα 

σχόλια

Όλοι  στην  ομάδα μπορούν να  ακούσουν  τις  ιστορίες  που 
δημιουργούνται και  να εμπνευστούν από τους  άλλους.

—-

Εξοπλισμός

30 λεπτά και  ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Διάρκεια

Σε κύκλο ή σε ομάδα των τεσσάρων ή σε ζευγάρια. 

Διευθέτηση

—-

Ιδέες
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 Ενότητα 3 - Storyboards -Σεναριακό 

σκηνοθετικό σχέδιο 

Εισαγωγή 

Έχουμε αφιερώσει αυτήν την ενότητα  στην αφήγηση ιστοριών. Αυτή η ενότητα 

σας   παρέχει την  θεωρητή  βάση, ακολουθούμενη από παραδείγματα ασκήσεων 
που μπορείτε να εφαρμόσετε στην εργασία σας. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για  να  πεις ιστορίες  και  πολλές ιστορίες  να  το  πεις. 
Μερικοί  άνθρωποι έχουν  το  ταλέντο  να  λένε  ιστορίες  με έναν  φυσικά 

ενδιαφέροντα  τρόπο. Γνωρίζουν  διαισθητικά  πώς να  δημιουργήσουν ένταση, 

πώς να απεικονίσουν με λόγια έτσι ώστε οι εικόνες της ιστορίας να εξελιχθούν 
μπροστά στα εσωτερικά μας μάτια. 

Οι  ιστορίες  είναι  μέρος της  καθημερινής μας ζωής. Όταν  μιλάμε με άλλους, 
φυσικά ανταλλάσσουμε ιστορίες, αλλά με μερικούς τους ακούμε προσεκτικά, ενώ 

έχουμε έναν  δυσκολία  να  παρακολουθήσουμε κάποιους άλλους. Για  να 
διερευνήσουμε αυτή  την  προκατάληψη, πρώτα εξετάζουμε τι  είναι  μια ιστορία 

στην  πραγματικότητα πριν παρουσιάσουμε μια σειρά  από διαφορετικές  δομές 
που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για  την  ανάπτυξη / αφήγηση  μιας ιστορίας. 

Αυτές οι δομές φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένες στη συλλογική μας συνείδηση 
και  αυτομάτως τις  αναγνωρίζουμε και  τις  εκτιμούμε. Εάν  κάποιος θέλει  να 

ακούσει, η επιλογή της σωστής δομής για να παρουσιάσει την ιστορία μπορεί να 

είναι ήδη το μισό της διαδρομής. 

Ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης 

• Σενάρια ιστοριών /Storyboards 

Storyboards (Σεναριακό σκηνοθετικό σχέδιο) 

Σκοπός

Να δομήσετε την ιστορία σας, να την απεικονίσετε, να 
μεταδώσετε τις ενέργειες και τα συναισθήματα της ιστορίας 
σας.

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Όταν  πρόκειται να  εργαστείτε με την  προφορική ιστορία σας, 
μπορείτε να  χρησιμοποιήσετε ένα  storyboard(σεναριακό 
σκηνοθετικό  σχέδιο) που είναι  ένας  ισχυρός  τρόπος οπτικής 
παρουσίασης πληροφοριών και διάρθρωσης της ιστορίας σας.
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Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Σας  βοηθά  επίσης να  εστιάσετε  στα  διάφορα  μέρη της 
ιστορίας  σας, αρχής, μέσου και  τέλους, και  να  ελέγξετε  ότι  η 
δράση  σας  προχωράει και  να  εργαστείτε  με περιγραφές 
διαφορετικών  ειδών  - για  να  φέρετε  τις  διαφορετικές 
αισθήσεις της ιστορίας σας. Μπορείτε να βρείτε πολλά έτοιμα 
πρότυπα αφήγησης  ιστοριών  στο  διαδίκτυο  ή  να 
δημιουργήσετε το δικό σας. 
1. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε την ιστορία σας σε εικόνες από την 
αρχή μέχρι το τέλος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη γράψετε τίποτα! 

•  Πώς ξεκινά η ιστορία σου; 
• Ποια άτομα είναι εκεί; 
• Τι συμβαίνει στην ιστορία;  
• Πώς προωθείται η δράση με τη βοήθεια των εικόνων; 

2.Κοιτάξτε τις  φωτογραφίες  και  μετά πείτε την  ιστορία  σας 
μία φορά. 

• Υπάρχει κάποια περιττή εικόνα  που δεν  χρειάζεται  να 
συμπεριληφθεί ή  που μπορεί να  "αντικατασταθεί " με 
οποιαδήποτε άλλη εικόνα; 

• Χρειάζεστε  μ ια πρόσθετη εικόνα  μ ε σημαντικές 
πληροφορίες για την ιστορία; 

• Ποια εικόνα είναι η πιο σημαντική για την ιστορία; 

3. Κοιτάξτε  ξανά  τις  φωτογραφίες! Θα  πρέπει τώρα  να 
επικεντρωθείτε σε  περιγραφές και  διαφορετικές  αισθήσεις. 
Ασχοληθείτε   με μια εικόνα  κάθε  φορά   και  απαντήστε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι βλέπεις? 
• Τι ακούς? 
• Τι μυρίζει; 
• Τι δοκιμάζεις; 
• Τι αισθάνεσαι / ή το χαρακτήρα της ιστορίας; 
• Τι σκέφτεστε εσείς ή το χαρακτήρα της ιστορίας; 
• Τι θέλεις / ή το χαρακτήρα της ιστορίας; 

Σκεφτείτε  τι  είναι  σημαντικό να  πείτε / περιγράψετε για  την 
ιστορία  σας! Γράψτε  τις  λέξεις  κλειδιά   στις  εικόνες  ή  κάτω 
από αυτές για να θυμάστε! 
4. Στη  συνέχεια, πείτε την  ιστορία  σας  για  μια ακόμη φορά 
κοιτάζοντας το πλαίσιο αφήγησης σας. 
Αυτό  σας  βοηθά  επίσης να  θυμάστε την  ιστορία  σας. 
Προσπάθησε να μάθετε / θυμάστε την ιστορία σας σε εικόνες ή 
ως ταινία στο μυαλό σας.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα
—-

Πρόσθετα 

σχόλια
—-
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Στην  επόμενη σελίδα  μπορείτε να  βρείτε  ένα  storyboard (Σεναριακό σκηνοθετικό 
σχέδιο) για την δημιουργία  μιας ιστορίας που μπορείτε να το  αντιγράψετε για 
εσάς και τους μαθητές σας. 

 

Μπορείτε να βρείτε αρκετά ήδη έτοιμα  stotyboards στο 
Διαδίκτυο, αλλά μπορείτε επίσης να φτιάξετε τα δικά σας .

Εξοπλισμός

30 λεπτά ή περισσότερο ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας

Διάρκεια

—-

Διευθέτηση

Εξηγείστε  στους συμμετέχοντες ότι δεν χρειάζεται να είναι 
καλοί στο σχέδιο για να το κάνουν αυτό! Μπορούν να 

σχεδιάσουν  εάν θέλουν, εφ 'όσον καταλαβαίνουν την έννοια 
των δικών τους σχεδίων!Ιδέες
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Ενότητα 4 - Μέθοδοι  για τη διαπολιτισμική 

αφήγηση ιστοριών 

Εισαγωγή 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια σειρά από προσεγγίσεις αφήγησης που 

είναι ειδικά κατάλληλες για την εργασία με πρόσφυγες και άλλους μετανάστες. 
Ορισμ ένες μ έθοδοι κατάλληλες  για  την  εκμάθηση γλωσσών , άλλα 

επικεντρώνονται στις  ιστορίες  ζωής  και  νέες  προοπτικές που αρχίζουν  ως 
εσωτερικές  ιστορίες  που λέμε στους  εαυτούς  μας. Η  συνειδητοποίηση ότι  λέμε 

ιστορίες  για  τον  εαυτό  μας όλη  την  ώρα  είναι  ήδη  μια ισχυρή  ιδέα  που 
εξουσιοδοτεί και μπορεί να προκαλέσει αλλαγή. 

Ενότητα 4.1 Μέθοδοι καταγραφής ιστορικού για την εκμάθηση 

γλωσσών 

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες  που βασίζονται  στην  αφήγηση  για  την 
προώθηση των  διαλόγων  και, συνεπώς, για  την  εφαρμογή της  γλώσσας. 

Παιχνίδια  όπως το  "Κουτσομπολιό ", "Διακόπτω " και  "Ευτυχώς / Δυστυχώς," 
όλα  έχουν  αυτόν  τον  σκοπό. Το  κουτσομπολιό, για  παράδειγμα, είναι  μια 

χιουμοριστική άσκηση όπου οι άνθρωποι κάθονται σε ζευγάρια  και συζητούν  
μια ιστορία που όλοι έχουν ακούσει, γεμίζοντας τα κενά με κουτσομπολιό (π.χ .: 

«Έχετε ακούσει τι ήταν οι νάνοι στην Χιονάτη; αυτοί οι επτά περίεργοι άνδρες, 
προφανώς έκαναν   εμπόριο διαμαντιών ... "). Στη  δραστηριότητα, "Διακόπτω ", 

υπάρχει ένας κύριος αφηγητής που αυτοσχεδιάζει μια ιστορία και αρκετούς που 
διακόπτουν  με μια άσχετη  λέξη  που πρέπει να  ενσωματωθεί στην  ιστορία. 

Ομοίως, "Ευτυχώς / Δυστυχώς" είναι  μια ομαδική δραστηριότητα  αφήγησης. 

Ένα  άτομο ξεκινάει  να  αυτοσχεδιάζει  μια ιστορία  και  μιλά για  περίπου ένα 
λεπτό. Τελειώνει το κομμάτι της ιστορίας με "ευτυχώς ..." ή "δυστυχώς ..." και ο 

επόμενος παίρνει την ιστορία. 

Ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης 

• Αθόρυβα βιβλία 
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Ενότητα : 4.2 Βιογραφική αφήγηση ιστοριών 

Εισαγωγή 

Σε αυτή την υποενότητα θα δείτε παραδείγματα για το πώς να εργαστείτε με την 

αφήγηση   των ιστοριών  ζωής των ανθρώπων. Θα μελετήσετε  παραδείγματα με 
διαφορετικούς  τρόπους για  να  ξεκινήσετε  μια διαδικασία  για  την  εύρεση  μιας 

ιστορίας ζωής. 

Ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης 

• Ιστορία και Αλήθεια 

Ιστορία και Αλήθεια 

Σκοπός —

Απαρατητες 

Δεξιότητες
—-

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

1. Τοποθετήστε τους  συμμετέχοντες σε  ζεύγη  και  δώστε  τους 
τις παρακάτω οδηγίες: 
• Θα  σας  δώσω  ένα  βιβλίο  που θα  διαβάσετε  μαζί. Έχετε 
περίπου τρία  λεπτά για  να  το  ολοκληρώσετε. Αλλά  μην 
ανοίξετε το βιβλίο μέχρι να το πω! 

• Παρακαλούμε να  μην μιλάτε κατά  την  ανάγνωση  του 
βιβλίου ο ένας στον άλλο! 

• Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε κάθε σελίδα. 
• Όταν  τελειώσετε  την  ανάγνωση  του  βιβλίου, κλείστε  το 
και  συνεχίστε  να  είστε  σιωπηλοί και  περιμένετε τους 
άλλους να τελειώσουν επίσης. 

2. Αφήστε  τους  συμμετέχοντες να  διαβάσουν  το  βιβλίο  σε 
ζεύγη. (Δύο άτομα μοιράζονται ένα βιβλίο!) Δώστε   3 λεπτά 
χρόνο. 

3. Μετά  από τρία  λεπτά, πείτε σε  εκείνους  που δεν  έχουν 
τελειώσει  το  βιβλίο  να  το  κάνουν  και  όταν  όλοι  είναι 
έτοιμοι να  τους  ζητήσετε  να  μοιραστούν τις  σκέψεις  τους 
ανά ζεύγη. 

4. Τώρα  ζητήστε  από τα  ζεύγη  να  επιλέξουν μία λέξη  που 
περιγράφει το βιβλίο και να μοιραστεί αυτή τη λέξη με την 
μεγάλη ομάδα. 

5. Αν  θέλετε  μπορείτε να  παρακολουθήσετε ένα  κλιπ από το 
youtube.com που εξηγεί  την  αρχή  του  βιβλίου, για 
παράδειγμα: https://www.youtube.com/watch?v=6F02t8LkOXk

www.listen.bupnet.eu 0!49

http://youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=6F02t8LkOXk


Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

6. Ζητήστε  από τα  ζευγάρια  να  επιλέξουν / να  συμφωνήσουν 
μια από τις εικόνες στο βιβλίο που τους αρέσει. 

7. Ζητήστε  τους  να  βοηθήσουν  ο  ένας  τον  άλλον  να  πουν τι 
βλέπουν, ακούν, μυρίζουν, γεύονται  και  αισθάνονται  (τόσο 
αυτά που αισθάνονται με το σώμα / τα χέρια τους, αλλά και 
στην καρδιά τους) 

8. Χρησιμοποιήστε την  εφαρμογή: Μια  φορά  και  έναν  καιρό  
και  δημιουργήστε μια ιστορία  με τη  βοήθεια  των 
προτάσεων . Βρείτε  έμ πνευση από την  επ ιλεγμ ένη 
φωτογραφία. 

9. Δώστε εντολή στους συμμετέχοντες να καθίσουν μαζί με ένα 
άλλο  ζεύγος  και  να  μοιραστούν μεταξύ τους  τις  ιστορίες 
που έχετε κατασκευάσει. Μιλήστε για νέες λέξεις. 

10. Συζητήστε σε ομάδες των τεσσάρων: Είστε εξοικειωμένοι με 
αυτά  τα  μέρη; Σας  θυμίζουν κάτι; (Μέρη που έχετε 
επισκεφθεί, άτομα που έχετε συναντήσει, συναισθήματα που 
έχετε αισθανθεί;) 

11. Εκτυπώστε σελίδες  από το  βιβλίο . Πείτε  στους 
συμμετέχοντες να  μην εμφανίσουν τη  σελίδα  τους  σε 
κανέναν άλλο. Θα ανακατευτούν τώρα στο δωμάτιο και θα 
ζητήσουν ο ένας τον άλλο: Τι βλέπετε στην εικόνα σας; Και 
από τις  πληροφορίες που δίνονται  θα  τους  τοποθετήσουν 
εαυτούς  στη  σωστή  σειρά, έτσι  ώστε  όλοι  να  δείξουν  την 
εικόνα τους και  κάθε σελίδα να  έρχεται με τη σωστή σειρά. 
Εάν  υπάρχουν λιγότεροι  συμμετέχοντες από τους  αριθμούς 
των  σελίδων, απλά χρησιμοποιήστε ένα  μέρος του  βιβλίου, 
ίσως την αρχή, το τέλος ή μέρος στη μέση κάπου. 

Μετά  από αυτό  οι  συμμετέχοντες μπορούν να  συνεχίσουν  να 
εργάζονται για παράδειγμα 

• δράμα / θέατρο  και  να  συνθέτουν  / αυτοσχεδιάζουν 
σύντομα διαλόγους  ή  συμβάντα εμπνευσμένα από τις 
εικόνες στο βιβλίο. 

• γράψτε διαλόγους, ιστορίες εμπνευσμένες από τις εικόνες 
στο βιβλίο 

• προσθέστε μουσική στις εικόνες 
• μιλήστε για  τις  δικές  τους  εμπειρίες από τη  ζωή  που 
εμπνέονται από τις εικόνες στο βιβλίο 

• Σκέψου / συζήτησε: Αν σκεφτείς  τη δική σου ζωή τώρα 
και "εμβαθύνεις ", τι θα βρεις; 

• Και τι γίνεται αν "αποσυρθείς";
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Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Νέες  λέξεις, γραμματική, αφηγηματικές δομές, γνώση  των 
εμπειριών ζωής  των  άλλων  μαθητών, χώρες, πόλεις, τόποι, 
άνθρωποι κ.α. 
Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προβληματιστούν για τη 
ζωή τους.

Πρόσθετα 

σχόλια

Υπάρχουν πολλά βιβλία  που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν ως 
σιωπηλά βιβλία. Αυτό  που τα  χαρακτηρίζει  είναι  ότι  μιλάνε 
μέσω εικόνων  (χωρίς ή  με μικρό κείμενο) και  έτσι  μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με μαθητές οποιουδήποτε πολιτιστικού 
υπόβαθρου και  σε  οποιαδήποτε γλώσσα. Ένα  όμορφο 
παράδειγμα είναι το Zoom από τον Istvan Banyai. 
Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο και από τις δύο κατευθύνσεις! 
Μπορείτε να   "εμβαθύνετε " και  να   "αποσυρθείτε "(zoom in –
zoom out)

Silent Books handbook in English 
Βιβλία με εικόνες και χωρίς κείμενο

Εξοπλισμός

—-

Διάρκεια

 Όλοι οι συμμετέχοντες, ζεύγη, μικρότερες ομάδες

Διευθέτηση

Αυτή η άσκηση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ενήλικους 
μετανάστες με μικρή ή καθόλου προηγούμενη εκπαίδευση

Ιδέες
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Ιστορίες και αλήθειες 

Σκοπός  Ξεκινήστε με την πραγματική ζωή και συνεχίστε με φαντασία

Απαρατητες 
Δεξιότητες  Αφήγηση, δράμα, δεξιότητες ακρόασης και περιέργεια

Περιγραφή, 
βήμα προς 
βήμα

1: Ξεκινήστε  ζητώντας  από τους  συμμετέχοντες να  βρουν  μια  
εικόνα  που τους  λέει  για  κάτι  που τους  εμποδίζει να  κάνουν 
αυτό που θέλουν , κάτι που αποτελεί εμπόδιο στη ζωή τους. 
Πίσω  στον  κύκλο, όλοι  μπορούν να  δείξουν  τη  φωτογραφία 
που επέλεξαν και να εξηγήσουν ποιο είναι το εμπόδιο τους.

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

1: Ξεκινήστε  ζητώντας  από τους  συμμετέχοντες να  βρουν  μια  
εικόνα  που τους  λέει  για  κάτι  που τους  εμποδίζει να  κάνουν 
αυτό που θέλουν , κάτι που αποτελεί εμπόδιο στη ζωή τους. 
Πίσω  στον  κύκλο, όλοι  μπορούν να  δείξουν  τη  φωτογραφία 
που επέλεξαν και να εξηγήσουν ποιο είναι το εμπόδιο τους. 
2: Ρωτήστε  για  το  πώς το  χειρίζεται  ο  καθένας  στην 
πραγματικότητα. Να  είστε  ανοικτοί  σε  ερωτήσεις  από τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες. 
3: Βάλτε  κάθε  φωτογραφία  στο  πάτωμα, σε  ένα  κύκλο  στη 
μέση. 
4: Ξεκινήστε  έναν  γύρο  "μια φορά  το  χρόνο  υπήρχε 
ένα ..." (ποιος είναι αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα το πούμε; 
Πού  ζει;) Κάθε  μέρα αυτός  ο  άνθρωπος ... (τι έκανε  αυτό  το 
πρόσωπο κάθε  μέρα;) Αλλά  μια μέρα ... (Τι συνέβη  μια μέρα;) 
Λόγω αυτού ...; 
Ο  αφηγητής  επαναλαμβάνει τα  πάντα, έτσι  κάθε  ιστορία 
ακούγεται.

Εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα

Η αφήγηση αληθινών ιστοριών σχετικά με τα εμπόδια μπορεί 
να καταστήσει τα εμπόδια ορατά και γίνεται δυνατή η 
αντιμετώπισή τους. Ξεκινώντας από την πραγματική ζωή και 
κάτι που ο καθένας μπορεί να συσχετίσει και τελειώνει με 
ιστορίες που είναι μυθοπλασία, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 
ένας ασφαλής χώρος για την επίλυση της κατάστασης. Οι 
άνθρωποι μπορούν να εξηγήσουν κάτι για κάποιον που δεν 
είναι αυτοί και μπορούν να είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί στην 
ιστορία τους. Αυτό ανοίγει την ομάδα για πειράματα και γέλιο, 
και νέες σκέψεις και λύσεις.

Πρόσθετα 

σχόλια

Μπορεί να μετασχηματιστεί σε διάφορα θέματα αλλάζοντας 
τις ερωτήσεις. Π.χ ζητήστε να επιλέξουν μια φωτογραφία που 
τους θυμίζει συγκεκριμένα συναισθήματα, χαρά ,το σπίτι 
τους ,την οικογένειά τους…
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Ιστορίες φωτογραφιών, ασπρόμαυρες εικόνες, καρτ ποστάλ

Εξοπλισμός

1 ώρα

Διάρκεια

Μια ομάδα, που κάθεται σε έναν κύκλο. Ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες (ιστορίες φωτογραφιών) απλωμένες σε ένα 

τραπέζι ή στο πάτωμαΔιευθέτηση

Δημιουργήστε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Να είστε ενεργός και 
να κάνετε ερωτήσεις στους συμμετέχοντες  για την κατανόηση 
και την εμβάθυνση του θέματος. Πείτε "ευχαριστώ" (και να  το 

εννοείτε) σε όλουςΙδέες
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Προώθηση της 
διαπολιτισμικότητας  

Ιστορικό και δραστηριότητες



Όλοι  οι  πολιτισμοί είναι  αποτέλεσμα της  διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η 

ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία τέτοιων ταξιδιών. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα 
εμφανές στην  εποχή της  παγκοσμιοποίησης, όπου το  συνεχώς  εξελισσόμενο 

πολιτιστικό τοπίο χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία λαών, κοινοτήτων 
και  ατόμων που ζουν  όλο  και  πιο κοντά. Η  αυξανόμενη ποικιλομορφία των 

πολιτισμών, η οποία είναι  δυναμική και μετασχηματιστική, συνεπάγεται ειδικές 

γνώσεις  και  ικανότητες  για  τα  άτομα και  τις  κοινωνίες  να  μαθαίνουν, να 
μαθαίνουν ξανά  και  να  ξεχνάνε, ώστε  να  ικανοποιούν την  προσωπική 

ολοκλήρωση  και  την  κοινωνική  αρμονία. Η  ικανότητα  αποκρυπτογράφησης 
άλλων  πολιτισμών με δίκαιο  και  ουσιαστικό  τρόπο βασίζεται  όχι  μόνο σε  ένα 

ανοιχτό  και  πλουραλιστικό πνεύμα αλλά  και  στην  αυτο-πολιτισμική 
συνειδητοποίηση. Όταν  ένας  πολιτισμός έχει  πλήρη επίγνωση των  δικών  του 

δυνάμεων και  περιορισμών, μπορεί να  επεκτείνει τους  ορίζοντές  του  και  να 
εμπλουτίζει τους διανοητικούς και πνευματικούς του πόρους με τη μάθηση από 

εναλλακτικά  οράματα στην  επιστημολογία, την  ηθική, την  αισθητική  και  τις 
κοσμοθεωρίες. "(UNESCO 2013: Διαπολιτισμικές Ικανότητες. επιχειρησιακό 

πλαίσιο, σ. 4) 

Γενικοί στόχοι της ενότητας και επισκόπηση των μονάδων: 

Το  πλαίσιο της  UNESCO (σελ. 24) παρουσιάζει έναν  κατάλογο  δεξιοτήτων  και 

ικανοτήτων  που θεωρούνται  ως  βασικές  απαιτήσεις για  την  επίτευξη 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Αυτά είναι: 

• Σεβασμός ("να δίνουμε αξία στους   άλλους"). 

• Αυτογνωσία  / ταυτότητα  ("κατανόηση της  οπτικής  μέσω του  οποίου 
βλέπουμε τον κόσμο"). 

• Βλέποντας από άλλες οπτικές γωνίες / απόψεις του κόσμου ("τόσο οι όψεις 
είναι παρόμοιες όσο και διαφορετικές"). 

• Ακρόαση ("εμπλοκή στον αυθεντικό διαπολιτισμικό διάλογο"). 

• Προσαρμογή ("δυνατότητα προσωρινής μετατόπισης σε  άλλη  οπτική 

γωνία"). 

• Δημιουργία σχέσεων  (δημιουργία διαρκών  διαπολιτισμικών προσωπικών 

δεσμών). 

• Πολιτιστική  ταπ εινοφροσύνη ( «συνδυάζει το  σεβασμό μ ε την 

αυτογνωσία») 

Οι  συντελεστές  του  έργου  LISTEN είμαστε πεπεισμένοι ότι  η  αφήγηση  είναι  το 
τέλειο  μέσο για  να  προωθήσουμε αυτές  τις  δεξιότητες  που μας επιτρέπουν να 

ζούμε ειρηνικά και με σεβασμό, ανεξάρτητα από την εθνότητα ή την εθνικότητά 
μας. Από την  παραπάνω λίστα  μπορούμε να  δούμε πώς η  διαπολιτισμική 
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ικανότητα  και  η  αφήγηση  είναι  βαθιά  συνδεδεμένες, καθώς  και  οι  δύο 

βασίζονται  στις  ίδιες  συμπεριφορές και  δεξιότητες. Αυτό  μπορεί να  οφείλεται 
στην ιστορία των αρχαίων ριζών σε όλους τους πολιτισμούς σε ολόκληρο τον 

κόσμο (όπως περιγράφεται στην ενότητα 1) ή εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργούν  οι  εγκέφαλοί  μας ή  και  των  δύο. Εν  πάση περιπτώσει: Η  αφήγηση 

αφορά την ανθρώπινη συνάντηση και την αλληλεπίδραση σε ένα βαθύτερο από 

το  ορθολογικό  επίπεδο, την  ανταλλαγή  και  την  κατανόηση. Ακούγοντας  τις 
ιστορίες  των  άλλων  ή  μοιράζοντας τις  ιστορίες  μας με άλλους, μας κάνει  να 

ανοιγόμαστε  και  να  αναγνωρίζουμε πιο εύκολα   τον  άλλο. Στην  Ενότητα  1 
επεξεργαστήκαμε την  αφήγηση   ως  μέθοδο εκμάθησης και  κατανόησης  κάτω 

από διαφορετικές πτυχές. 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε συμπληρωματικές μεθόδους που εστιάζουν 

στη διαπολιτισμική κατανόηση και τις ικανότητες, πέρα από την εστίαση στην 
αφήγηση. Χωρίζεται  σε  δύο  ενότητες: μία που απευθύνεται σε  εκπαιδευτές και 

περιγράφει δραστηριότητες με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σκεφτούν 
τη  διαπολιτισμική τους  κατανόηση  και  τον  ρόλο  τους  στις  διαπολιτισμικές 

ομάδες. Η  άλλη  μονάδα παρουσιάζει δραστηριότητες  που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους  εκπαιδευτές για την προώθηση της διαπολιτισμικής 
κατανόησης στις ομάδες μαθητών. 

Παρόλο που η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει εκπαιδευτές που 
εκτελούν  εκπαιδευτικές δραστηριότητες  με πρόσφυγες, οι  περιγραφόμενες 

δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν και με άλλες ομάδες-στόχους. 

• Ενότητα  1 - Προώθηση  των  διαπολιτισμ ικών ικανοτήτων  των 

εκπαιδευομένων 

• Ενότητα 2 - Προώθηση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Αφού  διαβάσετε  και  μελετήσετε αυτή  την  ενότητα, θα  είστε  σε  θέση  να 
εφαρμόσετε δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τα εξής: 

• Γνώση  όρων , πολιτιστικών χαρακτηριστικών  και  διαφορετικών 
πολιτιστικών πεδίων 

• Δεξιότητες για την αντιμετώπιση διαφορετικών πεποιθήσεων και ιδεών σε 
ομάδες και για συνεργασία με άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

• Αναπτυξιακές δεξιότητες  για  να  εξετάσουν  τις  δικές  τους  πρακτικές, 

στάσεις και πεποιθήσεις και να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική ευαισθησία 
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Ενότητα 1 - Διαπολιτισμικές  
ικανότητες για μαθητές  

Εισαγωγή 

Οι άνθρωποι είτε είναι ικανοί  από κοινού, είτε είναι ανίκανοι, αλλά δεν υπάρχει 

κανένας τέτοιος παράγοντας που να είναι κάποιος  ικανός και  να ασχολείται με 
τη διαπολιτισμικóτητα μόνος του. Μόνο μέσω της από κοινού δημιουργίας μιας 

σχέσης στην οποία οι άνθρωποι μιλάνε και επικοινωνούν  μεταξύ τους, τα άτομα 
μπορούν να  επιδείξουν τις  διαπολιτισμικές τους  ικανότητες. Ο  διαπολιτισμικός 

διάλογος, η  διαδικασία  διεξαγωγής  συνομιλιών μεταξύ μελών διαφορετικών 

πολιτιστικών ομάδων, όπου τα  άτομα ακούνε  και  μαθαίνουν ο  ένας  από τον 
άλλο, χρησιμεύει ως  το  ουσιαστικό  σημείο εκκίνησης. Η  γνώση  του  άλλου  δεν 

εξασφαλίζει  τη  φιλία  ή  την  αγάπη, αλλά  μπορεί να  μειώσει την  πιθανότητα 
αντίληψης των "άλλων" μόνο όσον αφορά τα ευρέα και ανακριβή στερεότυπα. 

(UNESCO, σελ. 38) 

Στόχοι 

Οι  περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονται από χώρες  πολύ μακριά και  ξεκινούν 

μια νέα ζωή στην Ευρώπη σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από ό, τι στη χώρα 
καταγωγής  τους. Φέρνουν  ποικίλα υπόβαθρα και  εμπειρίες, διαθέτουν  ποικίλα 

πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις προσαρμόζοντας τις 
νέες  τους  ζωές  στην  Ευρώπη. Όταν  εργάζεστε  με πρόσφυγες και  μετανάστες, 

είναι  σημαντικό να  επενδύσετε χρόνο  και  ενέργεια  για  να  μάθετε περισσότερα 

σχετικά με το ιστορικό, την ζωή τους, τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Το 
γλωσσικό φράγμα δεν εμποδίζει την επικοινωνία και ορισμένα βασικά εργαλεία 

μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν ούτως ή άλλως και 
να  καταλάβουν  ο  ένας  τον  άλλον  καλύτερα. Οι  δραστηριότητες  της  εν  λόγω 

ενότητας  βοηθούν: 

• Για καλύτερη κατανόηση του άλλου. 

• Να προβληματιστούμε για τον πολιτισμό και τα αποτυπώματα του σε όλους. 

• Να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ομιλίας μιας ξένης γλώσσας. 

• Να  κατανοήσουμ ε τις  κρίσιμ ες καταστάσεις  και  πώς να  τις 
αντιμετωπίσουμε εποικοδομητικά 
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Επισκόπηση μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1. Σας λέω το όνομά μου 

2. Το αντικείμενο μου, ο πολιτισμός μου 

3. Παγκόσμιος χάρτης 

4. Η γέφυρα 

5. Κάμπινγκ 

6. Φόρουμ θέατρο 

Πες μου το όνομά σου 

Σκοπός

Να  γνωριστούμ ε καλύτερα , κατανόηση  διαφορετικών  
προσωπικών  και  πολιτιστικών  πτυχών των  ονομάτων των 
μαθητών

Απαρατητες 

Δεξιότητες

Αυτογνωσία και αυτοέκφραση 
Επικοινωνία (σε ξένη γλώσσα) και ακρόαση 
Η οικοδόμηση σχέσεων και η διαπολιτισμική κατανόηση

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Σε  αυτή  τη  δραστηριότητα, οι  συμμετέχοντες καλούνται  να 
μοιραστούν την ιστορία για το όνομά τους , την ιστορία και το 
νόημά της. 
Ένα καλό σκηνικό είναι να καθίσετε σε έναν κύκλο έτσι ώστε 
όλοι να μπορούν να δουν και να ακούσουν καλά. 
Σε  ένα  πίνακα παρουσιάστε μερικές ερωτήσεις  για  να 
βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να καταλάβουν με ποιον τρόπο 
να πουν  την ιστορία του ονόματός  τους: 

• Ποιος επέλεξε το όνομά σας και γιατί; 
• Έχει νόημα; 
•Ήταν πάντα έτσι ή άλλαξε; 
• Σου αρέσει το όνομά σου; 
• Πώς σας καλούν οι συγγενείς και οι φίλοι σας; 

Ως εκπαιδευτής μπορείτε να  ξεκινήσετε  και  να  δώσετε  ένα 
παράδειγμα λέγοντας την ιστορία του ονόματός σας.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες θα: 
• αποκτήσουν αυτογνωσία 
• αναπτύξουν  την αυτο-έκφραση και την ενεργή ακρόαση 
• γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν 
εμπιστοσύνη 

• είναι  σε  θέση  να  εντοπίσουν  τα  κοινά  και  τις  διαφορές 
και να μπορούν να τα  αντιμετωπίσουν
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Το δικό μου αντικείμενο, ο δικός μου πολιτισμός 

Πρόσθετα 

σχόλια

Εάν  έχετε  διαθέσιμο  χρόνο, μπορείτε να  καλέσετε  κάθε 
συμμετέχοντα να γράψει το όνομά του σε ένα χαρτί και δίπλα 
σε  κάθε  γράμμα του  ονόματος για  να  γράψει  κάτι  τυπικό γι 
'αυτόν. Θα  μπορούσε να  είναι  ένα  χαρακτηριστικό, χόμπι, ένα 
άτομο, τότε  ο  καθένας  παρουσιάζει τις  ιδέες  του  στην 
υπόλοιπη ομάδα.

Χαρτιά με ερωτήσεις 

Εξοπλισμός

Περίπου 3 λεπτά για κάθε ιστορία ,ο συνολικός χρόνος 
εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας. 

Διάρκεια

Κύκλος με καθίσματα

Διευθέτηση

Εάν εργάζεστε με μια μεγάλη ομάδα και έχετε περιορισμένο 
χρόνο, οι συμμετέχοντες μπορούν να μιλούν ο ένας στον άλλο 

σε μικρές ομάδες. 
Η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να ζωγραφίζουν , παρά να 
γράφουν, είναι καλύτερο για  όσους είναι λιγότερο ικανοί από 

την άποψη της ανάγνωσης ή της γραφής.

Ιδέες

Σκοπός
Δημιουργία αντιπαράθεσης και  προβληματισμός για  τον 
εαυτόν μας και άλλους πολιτισμούς

Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Οι  συμμετέχοντες καλούνται  να  φέρουν  μαζί τους  ένα 
αντικείμενο ή  μια φωτογραφία  που αντιπροσωπεύει τον 
πολιτισμό τους ή μια πτυχή του. 
Καθίστε σε κύκλο, τα αντικείμενα τοποθετούνται στη μέση.
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Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Ο  καθένας  στη  συνέχεια  παρουσιάζει στην  υπόλοιπη ομάδα 
αυτό που έφερε, προσδιορίζοντας τι αντιπροσωπεύει και γιατί 
επιλέχθηκε. 
Αφού  ο  κάθε  συμμετέχων παρουσιάζει  το  αντικείμενο του, 
αφήστε τους  να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με αυτό. 
Ερωτήσεις  για  συζήτηση  μπορεί να  είναι, αν  κάποιος δει 
ομοιότητες ή  έχει  συσχετισμούς, ή  ερωτήσεις  σχετικά  με τα 
χαρακτηριστικά των αντικειμένων, κλπ. 
Στο  τέλος  ζητήστε  από τους  συμμετέχοντες να  σας  πουν  τι 
ήταν   ενδιαφέρον   ή  εκπληκτικό κατά  τη  διάρκεια  της 
δραστηριότητας.

Εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες θα: 
• Αποκτήσουν μ εγαλύτερη συνειδητοποίηση των 
διαφορετικών πολιτισμών και των εκφράσεών τους 

• σκέφτονται  και μοιράζονται τον δικό τους πολιτισμό 
• γνωρίζουν καλύτερα το ένα το άλλο

Αντικείμενα ή φωτογραφίες των αντικειμένων που έφεραν οι 
ίδιοι οι συμμετέχοντες

Εξοπλισμός

Περίπου 5 λεπτά ανά συμμετέχοντα, ανάλογα με τον αριθμό των 
συμμετεχόντων.

Διάρκεια

Οι συμμετέχοντες θα κάθονται σε έναν κύκλο, έτσι ώστε όλοι να 
μπορούν να δουν τα διαφορετικά αντικείμενα.

Διευθέτηση

Μπορείτε να ρωτήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις ενώ οι 
συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα αντικείμενα τους. 

Ήταν δύσκολο να επιλέξετε ένα αντικείμενο, μια εικόνα; 
Γιατί επιλέξατε αυτό το αντικείμενο; 

Γιατί είναι χαρακτηριστικό για τον πολιτισμό σας;
Ιδέες

www.listen.bupnet.eu 0!60



World Map 

Σκοπός
Γνωρίζοντας  την  χώρα  προέλευσης των   συμμετεχόντων, η 
ομάδα θα  καταλάβει καλύτερα το πολιτιστικό τους υπόβαθρο.

Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Ο  εκπαιδευτής εξηγεί  στους  συμμετέχοντες το  στόχο  της 
δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας έναν  παγκόσμιο χάρτη  και  
χρωματιστές πινέζες , εντοπίζουν: 

• Την  χώρα  από όπου προέρχονται ο  καθένας   και  την 
αναφέρουν   στην  ομάδα. Κάθε  συμμετέχων γράφει  το 
όνομά του σε ένα χαρτάκι   και το τοποθετεί στη χώρα του 
στο χάρτη. 

• Κοινές  χώρες  προέλευσης, ιστορικές  συνδέσεις  και 
πολιτιστικά κοινά μεταξύ των χωρών

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες θα: 
• Εξασκηθούν στην επικοινωνία 
• Εντοπίσουν  χώρες σε χάρτη 
• Μοιραστούν  το εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 
• Δημιουργήσουν  σχέσεων

Πρόσθετα 

σχόλια

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε πολλές ιστορίες. 
Ανάλογα  με την  ετοιμότητα της  ομάδας να  ανταλλάξει 
πληροφορίες  και  πόσο χρόνο  έχετε, μπορείτε να  αφιερώσετε 
χρόνο  για  να  μοιραστείτε όχι  μόνο από πού προέρχονται οι 
άνθρωποι, αλλά επίσης να μιλήσετε για το γιατί και πώς ήρθαν 
εδώ.

Παγκόσμιος χάρτης 
Χρωματιστές πινέζες 

Χαρτάκια  
ΣτυλόΕξοπλισμός

Ελάχιστη. 15 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων

Διάρκεια

Οι συμμετέχοντες στέκονται στο μισό κύκλο μπροστά από τον 
παγκόσμιο χάρτη.

Διευθέτηση
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Η γέφυρα 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ερωτηθούν εάν συμφωνούν να 
μιλήσουν για τις χώρες τους και γιατί έφυγαν . Αν επιλέξατε 
αυτό το μονοπάτι, σιγουρευτείτε ότι δεν χρειάζεται να 

διακόψετε τη συνεδρία μετά από 5 λεπτά.Ιδέες

Σκοπός
Κατανοήστε   ότι  η  επικοινωνία μπορεί να  είναι  δύσκολη  όταν 
μιλάτε σε μια διαφορετική γλώσσα, αλλά είναι εφικτή.

Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Θα  σχηματιστούν δύο  ομάδες και  θα  αντιπροσωπεύουν δύο 
χωριά δύο διαφορετικών κοινοτήτων. 
Ο εκπαιδευτής θα καθοδηγήσει τους κατοίκους κάθε χωριού να 
χτίσουν  την   μισή γέφυρα  πάνω από ένα  πολύ μεγάλο ποτάμι 
που χωρίζει τις δύο κοινότητες. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν 20 λεπτά για να το κάνουν. 
Για  να  κατασκευάσει  το  μισό της  γέφυρας, κάθε  χωριό  θα 
τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά μέρη μέσα στην αίθουσα  έτσι 
ώστε  να  μην επηρεάζει η  μία ομάδα την  άλλη  , οι  ομάδες δεν 
μπορούν να δουν η μία την  άλλη. 
Μετά  από 5 λεπτά από την  έναρξη  της  δραστηριότητας, ο 
εκπαιδευτής θα  οδηγήσει  ένα  ή  δύο  μέλη μιας ομάδας στο 
δωμάτιο της άλλης ομάδας και αντίστροφα. 
Θα γίνουν μετανάστες και θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδικούς 
κανόνες για την προσομοίωση των γλωσσικών δυσκολιών και 
των διαφορών μεταξύ των δύο πολιτισμών. 
Η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί με μια δοκιμή σταθερότητας 
γέφυρας (θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να καλύψει το 
πλάτος του  ποταμού και  αρκετά  ισχυρή  για  να  στηρίξει  ένα 
ποτήρι νερό). 
Μήνυμα για τις δύο ομάδες: 
Βρίσκεστε σε μια από τις όχθες του μεγάλου ποταμού, πλάτους 
50 εκ. Μαζί  με τους  χωρικούς, που βρίσκονται  στην  απέναντι 
όχθη  του  ποταμού, έχετε  συμφωνήσει να  χτίσετε  μια γέφυρα. 
Κάθε  χωριό  είναι  υπεύθυνο για  την  κατασκευή  του  μισού 
μέρους της  δομής (ώστε να  μπορεί να  καλύψει  το  ήμισυ του 
πλάτους του ποταμού: 25 εκ.). 
Η  επικοινωνία μεταξύ των  δύο  χωριών  είναι  εξαιρετικά 
δύσκολη, επειδή δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα. 
Προς  το  παρόν, μπορείτε να  αρχίσετε  να  χτίζετε  μόνο το  μισό 
της  γέφυρας: πρέπει να  είναι  έτοιμο σε  20 λεπτά και  στη 
συνέχεια να συγκολληθεί στο άλλο χωριό.
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Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Μόλις ολοκληρωθεί η γέφυρα, οι μηχανικοί θα δοκιμάσουν τη 
δομή: η  γέφυρα  θα  πρέπει να  φέρει  το  βάρος  ενός  ποτηριού 
γεμάτου με νερό τοποθετημένο στο κέντρο της δομής 

Κανόνες για τον "μετανάστη": 
Είστε μετανάστης: πρόκειται να μεταναστεύσεις  στο νέο χωριό 
και, μόλις φτάσεις, θα βρεθείς σε ένα νέο περιβάλλον , που δεν 
έχεις  δει  ποτέ πριν, σε  επαφή με έναν  πληθυσμό που έχει 
διαφορετική  κουλτούρα  από τη  δική  σου. Μόλις  φτάσεις  στο 
νέο  χωριό, δεν  θα  μπορείς να  μιλήσεις  ή  να  απαντήσεις στα 
μέλη της   κοινότητας, επειδή δεν  γνωρίζεις  τη  γλώσσα  τους. 
Μπορείς, ωστόσο, να  εκφραστείς   σε  χειρονομίες και  να 
απαντήσεις  σε όσους χρησιμοποιούν μη λεκτική γλώσσα.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας 
Επίλυση προβλήματος 
Αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας

Κουτιά, Στυλό, Λευκά φύλλα, Ψαλίδια, Κανόνες, Σελοτέιπ 
2 πλαστικά ποτήρια γεμάτα με νερό

Εξοπλισμός

30-40 min

Διάρκεια

6-16 άτομα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Καθισμένοι είναι 
καλύτερο για να χτίσουν τη γέφυρα.

Διευθέτηση

Στο τέλος της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα κάνει 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Για παράδειγμα: 

Πώς εργαστήκατε  στις ομάδες σας; Πώς ξεπεράσατε τις 
διαφωνίες; 

Πώς ενεργήσατε όταν συναντήσατε τους πρώτους μετανάστες; 
Πώς αισθανθήκατε ως μετανάστης;

Ιδέες
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Κατασκήνωση 

Σκοπός Παρουσίαση αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες. 
Σε κάθε ομάδα, υπάρχει ένας αφηγητής και ένας ακροατής. 
Και  στις  δύο  ομάδες, ο  αφηγητής  αρχίζει  να  διαβάζει  έναν 
κατάλογο 20 αντικειμένων που θα χρειαζόταν ένα ζευγάρι στην 
κατασκήνωση: ο  ακροατής  πρέπει να  προσπαθήσει να  θυμηθεί 
όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα. 
Οι αφηγητές της ομάδας 1 (μετάδοση/πομπός ) μοιράζονται τη 
λίστα  μόνο αναφέροντας  στον  συνεργάτη  τους  τα  πράγματα 
που μπορεί να  χρειαστεί  το  ζευγάρι. Ο  εταίρος  δεν  μπορεί να 
θέσει  ερωτήσεις. μπορεί να  ακούσει  μόνο. Μόλις  τελειώσει  ο 
αφηγητής, ο  ακροατής  καταγράφει  όλα  τα  πράγματα που 
αναφέρθηκαν και  θυμάται. 
Στην  ομάδα 2 (επικοινωνία/δέκτης), ένας  εταίρος  μοιράζεται  
τον  κατάλογο, αναφέροντας  πράγματα που το  ζευγάρι  μπορεί 
να  χρειαστεί  ένα  προς ένα. Αφού  αναφέρει  τα  πάντα, ο 
υπεύθυνος της ιστορίας πρέπει να ρωτήσει τον συνεργάτη του: 
«Τι νομίζετε;», «Γιατί το  χρειάζονται;», επιτρέποντας στον 
συνεργάτη να σκέφτεται και να συζητάει ιδέες. Ο στόχος είναι 
να ενθαρρύνει τον εταίρο να σκεφτεί το θέμα και να συζητήσει 
τις ιδέες του με άλλους ανθρώπους. 
Όταν το άτομο ολοκληρώσει τη λίστα, ο σύντροφος πρέπει να 
λάβει υπόψη όλα τα πράγματα που μπορεί να θυμάται. 
Στο τέλος, οι συνεργάτες της ομάδας 1 και 2 που άκουγαν τις 
ιστορίες  δείχνουν  τον  κατάλογο  των  πραγμάτων και  τα 
αποτελέσματα συγκρίνονται.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να: 
• βελτιώσει   την  ποιότητα της  επικοινωνιακής του  
ικανότητας · 

• να  αναλύσει  την  έννοια  των  λέξεων  "μετάδοση/πομπός " 
και  επικοινωνία/δέκτης ", τις  διαφορές  που υπάρχουν 
μεταξύ τους  και  τις  δυνητικές  επιπτώσεις και  των  δύο 
εννοιών στη διαδικασία μάθησης. 

• να  βελτιώσουν  τις  εγκάρσιες  δεξιότητες, όπως: αυτο-
αντανάκλαση, ακρόαση, ενσυναίσθηση

Πρόσθετα 

σχόλια

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, μπορείτε να βοηθήσετε  για 
να  εντοπίσετε τα  δυνατά  σημεία και  τα  κρίσιμα σημεία της 
δυναμικής επικοινωνίας.
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Forum theatre 

Κατάλογος με 20 αντικείμενα

Εξοπλισμός

30-40 λεπτά.

Διάρκεια

4 έως 20 συμμετέχοντες 
Οι συμμετέχοντες θα εργάζονται σε δύο ζεύγη, σε 

διαφορετικούς χώρους / αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλο, 
ώστε να μην επηρεάζονται από άλλες ομάδες.Διευθέτηση

Στο τέλος, ο εκπαιδευτής θα ζητήσει σχόλια και 
ανατροφοδότηση και  από τις δύο ομάδες, αντανακλώντας 

τους δύο τρόπους ανταλλαγής και επικοινωνίας. Ιδέες

Σκοπός

Παροχή εργαλείων για αλλαγή και επίλυση συγκρούσεων 
Εξερευνώντας και μεταμορφώνοντας καταστάσεις δυσφορίας, 
κακουχίας, σύγκρουσης, καταπίεσης.

Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Οι  συμμετέχοντες καλούνται  να  αναφέρουν  μια ιστορία 
σχετικά  με μια κατάσταση  σύγκρουσης  που έχουν  βιώσει 
προσωπικά ή έχουν δει. 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες ιστορίες, 
με βάση το πιο σχετικό θέμα. 
Μετά  από αυτό, ορισμένοι συμμετέχοντες θα  κληθούν  να 
παρουσιάσουν  την  κατάσταση  της  σύγκρουσης  που 
περιγράφεται παραπάνω. 
Μετά από μια πρώτη παράσταση, η σκηνή θα επαναληφθεί και 
οι θεατές θα κληθούν να συμμετάσχουν, αντικαθιστώντας τον 
πρωταγωνιστή με κάποιον άλλον ο οποίος θα  προσπαθήσει να 
τροποποιήσει  και  να  βελτιώσει  την  κατάσταση  που 
παρουσιάστηκε στην αρχή.
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Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Ο  εκπαιδευτής θα  έχει  ως  καθήκον  τη  διευκόλυνση  των 
δημόσιων παρεμβάσεων . Δεν θα  υπάρχουν ανταλλαγές 
απόψεων  ή  συζητήσεις: το  κοινό  μπορεί μόνο να  παρέμβει 
αντικαθιστώντας τους εκπροσώπους, προσφέροντας λύσεις σε 
απόλυτη ελευθερία. 
Οι  αλλαγές  μπορούν να  οδηγήσουν  στην  επίλυση της 
σύγκρουσης  ή  στην  εμφάνιση ενός  εμποδίου που παρεμποδίζει  
την πρόοδο των διαπραγματεύσεων : Σε αυτή την περίπτωση ο 
εκπαιδευτής θα  σταματήσει την  διαδικασία   και  θα  τον 
ξανακάνει  από εκεί  που είχε  διακοπεί, έτσι  ώστε  οι  θεατές  να 
μπορέσουν να επέμβουν ξανά. Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να 
είναι δυνατές και ρεαλιστικές.

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες θα: 
• Έχουν  καλύτερη  κατανόηση  των  καταστάσεων 
σύγκρουσης 

• Δημιουργήσουν  λύσεις προβλημάτων 
• Συνεργαστούν  σε την ομάδα 
• Εκφράσουν  τον εαυτό σας και τις ιδέες του

Το κείμενο που περιγράφει την κατάσταση σύγκρουσης.

Εξοπλισμός

50 λεπτά

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 συμμετέχοντες όρθιοι

Διευθέτηση

Στο τέλος, μπορεί να γίνει μια συζήτηση σχετικά με την 
αντιπαράθεση και τις λύσεις που βρέθηκαν σε σχέση με τα 

προβλήματα της πραγματικής ζωής.Ιδέες
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Ενότητα 2 - Διαπολιτισμικές δεξιότητες για 

εκπαιδευτές 

Εισαγωγή 

Όταν  εργάζεστε  με πρόσφυγες και  μετανάστες, είναι  σημαντικό να  επενδύσετε 

χρόνο  και  ενέργεια  για  να  μάθετε περισσότερα σχετικά  με το  υπόβαθρο, τα 
ενδιαφέροντα, τις  προσδοκίες και  τις  ανάγκες  σας. Η  ενότητα  αυτή 

επικεντρώνεται στη  διαδικασία  απόκτησης δεξιοτήτων  διαπολιτισμικότητας 
από τους   εκπαιδευτικούς  και  ποιες νοοτροπίες και  συμπεριφορές χρειάζονται 

να  αποκτήσουν , προκειμένου να  εργαστούν   με πολιτισμικά διαφορετικές  και 
συχνά ευάλωτες ομάδες. 

Πρώτον, παρουσιάζουμε ορισμένους ορισμούς και  αρχές, για  να  κατανοήσουμε 
καλύτερα ποια είναι η διαπολιτισμικότητα και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην 

εκπαίδευση. Ακολουθούν  δύο  εργαστηριακές  δραστηριότητες  για  τους 
εκπαιδευτές , στις  οποίες μ πορούν να  προβληματιστούν για  τη 

διαπολιτισμικότητα, τον  ρόλο  τους  στις  πολιτισμικά ποικίλες ομάδες και  την  

δική  τους  πολιτισμική οπτική γωνία   μέσω του  οποίας  αντιλαμβάνονται και 
ερμηνεύουν τι συμβαίνει. 

Θεωρητική βάση 

Μερικοί ορισμοί 

"Ο όρος  πολυπολιτισμική περιγράφει την  πολιτισμικά διαφορετική  φύση  της 
ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν αναφέρεται  μόνο σε  στοιχεία  εθνικού  πολιτισμού, 

αλλά  περιλαμβάνει επίσης γλωσσική, θρησκευτική  και  κοινωνικοοικονομική 
ποικιλομορφία. 

Η  διαπολιτισμικότητα είναι  μια δυναμική έννοια  και  αναφέρεται  στις 
εξελισσόμενες σχέσεις μεταξύ πολιτιστικών ομάδων. Έχει οριστεί ως "η ύπαρξη 

και  δίκαιη  αλληλεπίδραση διαφορετικών  πολιτισμών και  η  δυνατότητα 
δημιουργίας κοινών  πολιτιστικών εκφράσεων  μέσω διαλόγου  και  αμοιβαίου 

σεβασμού". 

Η  διαπολιτισμικότητα προϋποθέτει την  πολυπολιτισμικότητα και  είναι  

αποτέλεσμα  της  «διαπολιτισμικής» ανταλλαγής  και  διάλογου  σε  τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο ». 
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Όσον αφορά την έρευνα, μπορούν να εντοπιστούν ορισμένες επαναλαμβανόμενες 

αρχές που μπορούν να καθοδηγήσουν τη δράση στον τομέα της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης: 

• Αρχή  1: Η  διαπολιτισμική εκπαίδευση σέβεται  την  πολιτιστική ταυτότητα 
του  εκπαιδευόμενου μέσω της  παροχής πολιτιστικής και  ποιοτικής 

εκπαίδευσης για όλους. 

• Αρχή  2: Η  διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε  κάθε  εκπαιδευόμενο τις 
πολιτιστικές γνώσεις, στάσεις  και  δεξιότητες  που είναι  απαραίτητες για 

την ενεργό και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. 

• Η  αρχή  3: Η  διαπολιτισμική εκπαίδευση παρέχει σε  όλους  τους  μαθητές 

πολιτιστικές γνώσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 
συμβάλλουν στον σεβασμό, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των 

ατόμων, των  εθνοτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και  θρησκευτικών 
ομάδων και εθνών. 

Αυτές  οι  αρχές  συνδέονται  άμεσα με τον  τρίτο  πυλώνα της  εκπαίδευσης: 
«Μάθηση για  να  ζήσουμε μαζί», που συνίσταται  στην  «ανάπτυξη της 

κατανόησης  των  άλλων  ανθρώπων και  στην  εκτίμηση της  αλληλεξάρτησης  - 

υλοποίηση κοινών  σχεδίων  και  μάθηση για  τη  διαχείριση  συγκρούσεων» - με 
πνεύμα σεβασμού για  τις  αξίες  του  πλουραλισμού, της  αμοιβαίας κατανόησης 

και της ειρήνης. Αυτό συνδέεται επίσης στενά με τις διατάξεις της Οικουμενικής 
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αναφέρει ότι ο στόχος της 

εκπαίδευσης πρέπει να  είναι  "να προωθήσει την  κατανόηση, την  ανοχή  και  τη 
φιλία μεταξύ όλων των εθνών, των φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων“ 

Στόχοι 

Αυτή  η  ενότητα  έχει  σχεδιαστεί  ώστε   να  υποστηρίξει τους  εκπαιδευτές που 

εργάζονται  σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα: 

• Να  κατανοήσουν  καλύτερα  τους  εκπαιδευόμενους από το  διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο και να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία τους  
στις ανάγκες και τις προσδοκίες  τους. 

• Να αναλύσει τις δικές του πολιτιστικές προοπτικές και προσδοκίες. 

• Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δεσμευτούν μεταξύ τους. 

• Να προχωρήσουμε πέρα από την απλή ανοχή του πολιτισμού και των εθίμων 
του άλλου προκειμένου να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα, τις προκλήσεις 

και τις διαφορές σε νέες μορφές έκφρασης. 
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Επισκόπηση μαθησιακών δραστηριοτήτων 

1. Τι σημαίνει η διαπολιτισμική ικανότητα για τους εκπαιδευτές 

2. Διαπολιτισμικός κατάλογος ελέγχου για τους εκπαιδευτέ 

Τι σημαίνει η διαπολιτισμική ικανότητα για τους εκπαιδευτές 

Σκοπός

Η  δραστηριότητα  έχει σχεδιαστεί για  μια ομάδα εκπαιδευτών, 
που εργάζονται  σε  ένα  διαπολιτισμικό πλαίσιο. Μαζί 
καθορίζουν την έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας και τι 
υπονοεί για τη στάση τους ως εκπαιδευτές.

Απαρατητες 

Δεξιότητες

Αυτο-αντανάκλαση και αυτογνωσία 
Εκπέμπω και ακούω

Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Η δραστηριότητα χωρίζεται σε 2 μέρη: 
Πρώτον, σε  ομάδες, οι  συμμετέχοντες θα  καταρτίσουν 
κατάλογο  των  7 ελαχίστων  δεξιοτήτων   για  την  απόκτηση 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων. 
Στη συνέχεια, αναφέρουν τις απαιτήσεις τους συμπληρωμένες 
με τις  προσωπικές και  επαγγελματικές τους  εμπειρίες σε 
ολόκληρη την ομάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες και 
να τις  κολλήσετε στον πίνακα  για να συγκεντρώσετε όλες τις 
ιδέες ll. 
Οι  αντίστοιχες  δεξιότητες  όπως ορίζονται  από την  UNESCO 
παρέχουν ένα πλαίσιο για τη συλλογή ιδεών  και τη συζήτηση: 

• Σεβασμός ("σεβασμός των άλλων"). 
• Αυτογνωσία / ταυτότητα ("κατανόηση της οπτικής γωνίας 
μέσω της οποίας βλέπουμε τον κόσμο"). 

• Βλέποντας από άλλες  προοπτικές / απόψεις του  κόσμου 
("και οι  δύο  αυτές  απόψεις είναι  παρόμοιες και 
διαφορετικές"). 

• Ακρόαση  ("εμπλοκή στον  αυθεντικό  διαπολιτισμικό 
διάλογο"). 

• Προσαρμογή ("δυνατότητα προσωρινής μετατόπισης σε 
άλλη οπτική γωνία"). 

• Η  οικοδόμηση σχέσεων  (δημ ιουργία διαρκών 
διαπολιτισμικών προσωπικών δεσμών). 

• Πολιτισμική ταπεινοφροσύνη («συνδυάζει το  σεβασμό με 
την αυτογνωσία»). 

Σε  δεύτερο  γύρο  οι  συμμετέχοντες θα  απαντήσουν στην 
ερώτηση: Ποια στοιχεία εξασφαλίζουν την καλή κατάρτιση με 
πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες
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Περιγραφή, 

βήμα προς 

βήμα

Και  πάλι, περάστε κάρτες  και  δώστε  τους  συμμετέχοντες να 
καταγράψουν  τις  ιδέες  τους   στον  πίνακα , ενώ  μοιράζονται 
τις σκέψεις τους με την ομάδα. 
Προβλέπονται οι ακόλουθες απαντήσεις: 

• Γνωρίζοντας  τον  εαυτό  σας  και  τον  ρόλο  σας: (ποιος 
είστε, έρχεστε  από) ως  εκπαιδευτής είστε   ο  καπετάνιος  
του σκάφους 

• Προσφέροντας  δραστηριότητες  που δημιουργούν συνοχή 
και  εμπιστοσύνη μεταξύ των  ομάδων: "η δυναμική του 
ομάδας" 

• Διαχείριση και  έλεγχος  του  χρόνου  και  του  χώρου  με 
σεβασμό και σωστή λειτουργία 

• Παρακολουθήστε  τους  συμμετέχοντες: φροντίστε  να 
διασκεδάζουν 

Τέλος, μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις μαζί και να συζήτησε 
τε  τις λεπτομέρειες και να τις αξιολογήσετε. 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Μάθετε  πώς να  επικοινωνείτε με ανθρώπους από άλλους 
πολιτισμούς αλλά  και  να  δημιουργείτε μια αποτελεσματική 
συνεργασία μαζί τους 
Καλύτερη  συνειδητοποίηση του  ρόλου  του  εκπαιδευτή στο  
πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Πρόσθετα 

σχόλια

Αν  θέλετε  να  μάθετε περισσότερα για  τις  Διαπολιτισμικές 
Ικανότητες, μπορείτε να  διαβάσετε  τη  συνολική  δημοσίευση  
της  UNESCO: https://en.unesco.org/interculturaldialogue/resources/
132

Flipchart 
Πένες τύπου flipchart 
Χρωματιστά στυλό 
Λευκές σελίδεςΕξοπλισμός

45 λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων

Διάρκεια

Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός . 
Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζεύγη

Διευθέτηση
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Διαπολιτισμική λίστα ελέγχου για εκπαιδευτές 

Όλες οι απαντήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές, αλλά εάν οι 
συμμετέχοντες δεν έχουν συμπεριλάβει τις προτεινόμενες από 
την Unesco , εξηγήστε τους  λόγους για τους οποίους είναι 
σημαντικοί όταν εκπαιδεύουν μια διαπολιτισμική ομάδαΙδέες

Σκοπός

Τα  άτομα μπορούν να  επιδείξουν ένα  ευρύ  φάσμα αξιών  και 
προτιμήσεων σε  διάφορες  πολιτισμικές διαστάσεις: μοντέλα 
επικοινωνίας, αντίληψη του χώρου, αντίληψη χρόνου, απόψεις 
και πεποιθήσεις με βάση το φύλο κλπ. 
Πόσο  γνωρίζουν  οι  εκπαιδευτές οι  συμμετέχοντες, το 
πολιτιστικό τους  υπόβαθρο και  οι  χώρες  από τις  οποίες 
προέρχονται;

Περιγραφή 

βήμα προς 

βήμα

Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα ένα στυλό και ένα αντίγραφο της 
"Διαπολιτισμικής Λίστα  Ελέγχου" και  ζητήστε  τους  να 
μελετήσουν   κάθε  ερώτηση  όπως  εκφράζεται  από  τον  δικό 
τους πολιτισμό. - 10 λεπτά 
Ζητήστε  από αυτούς  να  κάνουν  την  ίδια  άσκηση 
αποτυπώνοντας   την  άποψη των  προσφύγων και  των 
μ εταναστών (θα απαντούσαν μ ε παρόμοιο τρόπο στα 
παραπάνω ερωτήματα ή  αν  δεν  υπάρχουν διαφορές  που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να  προκαλέσουν κάποια διαφωνία  ή 
ακόμα και σύγκρουση; - 15 λεπτά

Μαθησιακά 

αποτελέσματα

Απαντώντας στις  ερωτήσεις  της  "Διαπολιτισμικής  λίστας  
ελέγχου", οι  συμμετέχοντες θα  κληθούν  να  προβληματιστούν 
σχετικά με αυτό το θέμα και να το συζητήσουν.

Πρόσθετα 

σχόλια

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στην 
ομάδα-στόχο να  αναγνωρίζει  αυτά  που γνωρίζουν  (και δεν 
γνωρίζουν) για έναν άλλο πολιτισμό ή χώρα. 
Μπορείτε να  προσθέσετε επιπλέον ερωτήσεις  στη  λίστα, εάν 
θέλετε να εστιάσετε πιο συγκεκριμένα σε ορισμένες πτυχές του 
πολιτισμού.

Διαπολιτισμική λίστα ελέγχου που αποτελείται από 9 ερωτήσεις 
(βλ. Επόμενη σελίδα) 

ΜολύβιαΕξοπλισμός
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Περίπου 30 λεπτά

Διάρκεια

Ιδανικό για μια πολυπολιτισμική ομάδα. 
Οι συμμετέχοντες κάθονται  σε ένα κύκλο.

Διευθέτηση

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες για τα αυθόρμητα συναισθήματα 
και τα σχόλιά τους. 

Ενθαρρύνετε τους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τι 
απέκτησαν μετά τη δραστηριότητα.Ιδέες

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Είναι καλύτερα να κρατάτε τα 
συναισθήματα προσωπικά  ή να 
εκφράσετε ανοιχτά τα συναισθήματα;

Προτιμάτε να αντιμετωπίζετε τις 
διαφορές όταν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα, οπότε το πρόβλημα μπορεί να 
επιλυθεί γρήγορα; Ή ασχολείστε με τις 
διαφορές έμμεσα, πίσω από τα 
παρασκήνια;

Είναι πιο σημαντικό η ομάδα να είναι 
ικανοποιημένη ή το άτομο;

Πρέπει να επικεντρωνόμαστε  στις 
σχέσεις και όχι στο σχέδιο δράσης;

 Σας αρέσει να είστε στην ώρα σας  και 
να το περιμένετε και από τους  άλλους;

 Είναι εντάξει να μιλάτε με τον ίδιο τον 
ίδιο τρόπο σε όλους  ή καλύτερα να 
προσαρμόζεστε σε παράγοντες όπως η 
ηλικία, το φύλο κ.λπ 

 Πιστεύεις στη μοίρα?

 Δουλεύεις επειδή το θέλεις ή γιατί 
πρέπει;
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Ηχογράφηση και 
αναμετάδοση  

ιστοριών



Τροφη για σκεψη 

Οι ιστορίες μας βοηθούν να συνδεόμαστε. Στο περιβάλλον της τάξης ή όταν οι 

άνθρωποι κάθονται μαζί για να ανταλλάξουν ιστορίες, η επίδραση είναι άμεση, 
αλλά  περιορίζεται στο  παρόν του  ατόμου. Καθώς  το  LISTEN αποσκοπεί στην 

υποστήριξη της  ενσωμάτωσης των  προσφύγων στις  κοινωνίες  φιλοξενίας, 
εστιάζουμε επίσης στο πώς μπορούν να μοιραστούν οι ιστορίες με το ευρύτερο 

κοινό  και  η  αναμετάδοση μέσω ραδιοφώνου  και  διαδικτύου  είναι  κατάλληλα 

μέσα γι’ αυτό, καθώς  είναι  προσβάσιμα και  δεν  συνδέονται  απαραίτητα με 
χρηματικά κόστη, με δεδομένο πως κάποιος βασικός  εξοπλισμός είναι 

διαθέσιμος. Στην  ενότητα  αυτή  έχουμε εστιάσει  στο  πώς μπορεί να  επιτευχθεί 
αυτό με τα εργαλεία που είναι ευρέως διαθέσιμα.  

Γενικοί στόχοι της ενότητας και επισκόπηση κεφαλαίων: 

Στην  αφήγηση  στο  ραδιόφωνο  δίνεται  έμφαση στη  φωνή  που αφηγείται. Σε 

αυτό  το  πλαίσιο είναι  μόνο το  μέσον για  τη  μετάδοση νοήματος και 

συναισθήματος στο  κοινό. Εκτός  από τις  ιστορίες  που μοιράζονται σε  μία 
πρόσωπο με πρόσωπο κατάσταση, περιβάλλον, η  γλώσσα  του  σώματος του 

αφηγητή  και  η  χημεία με το  κοινό  είναι  λιγότερο  σχετικές. Συνεπώς όταν 
ηχογραφείται  μία ιστορία, είναι  χρήσιμο να  δίνεται  προσοχή σε  αυτήν  την 

αναγωγή  και  να  δίνετε  αρκετό  χώρο  για  εξάσκηση, ηχογράφηση  και 
αναπαραγωγή για να έχετε τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με την ιστορία που 

θα ειπωθεί και τις λεπτομέρειες του μέσου. 

Αυτή η ενότητα έχει διαφορετική δομή από τις άλλες. Δεν είναι οργανωμένη σε 

δραστηριότητες, αλλά  στοχεύει  στο  να  επιτρέπει στους  εκπαιδευτές να 

διευκολύνουν  τις  ηχογραφήσεις  και  τις  αναμεταδώσεις των  ιστοριών  που 
εξελίχθηκαν  στα  μαθήματά τους. Συνεπώς δεν  παρουσιάζουμε δραστηριότητες 

που διεξάγονται  σε  ομάδες, αλλά  μάλλον οδηγίες  για  το  πώς να  επιτευχθούν 
καλές ηχογραφήσεις και πώς να αναμεταδοθούν στον κόσμο ή σε ένα επιλεγμένο 

κοινό με διάφορους τρόπους.  

Αυτή η ενότητα είναι χωρισμένη σε τέσσερα κεφάλαια: 

• Κεφάλαιο 1 –Τα βασικά της ηχογράφησης 

• Κεφάλαιο 2- Ηχογράφηση ιστοριών  

• Κεφάλαιο 3 – Επεξεργασία αρχείων ήχου  

• Κεφάλαιο 4 – Αναμετάδοση ιστοριών  
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, θα: 

• Κατανοείτε τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ηχογράφησης. 

• Είστε  σε  θέση  να  ηχογραφήσετε  ιστορίες  με τη  χρήση  smartphone ή 

υπολογιστή 

• Είστε  σε  θέση  να  επεξεργαστείτε ηχογραφήσεις  με τη  χρήση  δωρεάν 

λογισμικού στον υπολογιστή 

• Ξέρετε πώς να αναμεταδίδεται ιστορίες με διάφορους τρόπους 

• Ξέρετε πού να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες και εργαλεία 
 

www.listen.bupnet.eu 0!75



Ενότητα 1 – Τα βασικά της ηχογράφησης 

Εισαγωγή 
Η προσβάσιμη τεχνολογία για την καταγραφή ήχου έχει εξελιχθεί σημαντικά τις 

τελευταίες  δεκαετίες. Από τα  κασετόφωνα  με μικρόφωνα συνδεδεμένα με 
καλώδια  ως  τα  κινητά, από αναλογική  σε  ψηφιακή  – αυτό  που ήταν  κάποτε 

αποκλειστικός κλάδος  των  επαγγελματιών έχει  γίνει  τώρα  μια τεχνολογία 
προσβάσιμη σε όλους. 

Μερικοί  χρησιμοποιούν ακόμα αναλογική  ηχογράφηση, αλλά  στο  δικό  μας 
πλαίσιο θα  εστιάσουμε στην  ψηφιακή  ηχογράφηση. Η  ψηφιακή  ηχογράφηση 

σήμερα είναι  η  πιο διαδεδομένη, η  πιο οικονομική και  η  πιο εύκολη  μέθοδος 
καταγραφής  ήχου. Είναι  επίσης μια τεχνολογία  που είναι  εύκολα  προσβάσιμη 

από όλους με έναν υπολογιστή ή ένα smartphone και μπορεί να γίνει χωρίς καμία 
επένδυση σε  τεχνολογικό  εξοπλισμό. Με  δωρεάν  λογισμικό και  εφαρμογές, όλοι 

μπορούν να ηχογραφούν, να επεξεργάζονται και να αναμεταδίδουν ήχους.   

Η  ηχογράφηση  μπορεί να  είναι  διασκεδαστική, συναρπαστική, αγχώδης, 
κουραστική, επίπονη και  ανελέητη. Με  κάποιες βασικές  γνώσεις, όμως, και 

ακολουθώντας  κάποιες οδηγίες, μπορεί να  επιτευχθεί μεγάλη διαφορά  μεταξύ 
της ερασιτεχνικής και της εύηχης παραγωγής.  

Στόχοι 

• Κατανόηση των βασικών της ηχογράφησης  

Πρακτικές Οδηγίες 

Εξοπλισμός Ηχογράφησης 

Η  απλούστερη εγκατάσταση  για  ηχογράφηση  θα  περιελάβανε ένα  μικρόφωνο, 
καλώδιο/ακροδέκτες και  μία συσκευή  εγγραφής  ήχου. Συνδέστε  το  μικρόφωνο 

μέσω του  καλωδίου  με τη  συσκευή  καταγραφής  και  είστε  έτοιμοι ! Φυσικά, 
υπάρχουν πολλά περισσότερα, και  η  επαγγελματικές ηχογραφήσεις  είναι  πολύ 

πιο περίπλοκες. Όμως, οι  βασικές  αρχές  παραμένουν οι  ίδιες. Ας  ρίξουμε μια 
ματιά στα τρία βασικά στοιχεία αυτής της εγκατάστασης.  

Μικρόφωνο 

Υπάρχουν πολλά βαριά, μεγάλα βιβλία για τα μικρόφωνα. Για να υπάρχει όμως 
μια καλή  κατανόηση  του  θέματος, μπορούμε να  ξεχωρίσουμε δύο  είδη 

μικροφώνων: τα  δυναμικά και  τα  πυκνωτικά. Τα  πυκνωτικά μικρόφωνα είναι 
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λίγο  πιο ευαίσθητα  από τα  δυναμικά. Μπορείτε να  τα  χρησιμοποιήσετε για  την 

ηχογράφηση φωνητικών στο στούντιο και μουσικών οργάνων μεγάλου εύρους 
όπως το πιάνο ή το βιολί. 

Για τους περισσότερους από εμάς, τα μικρόφωνα των κινητών μας τηλεφώνων 
και  των  φορητών  υπολογιστών μας πιθανότατα επαρκούν, αλλά  αν  υπάρχει 

διαθέσιμο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και εξωτερικό μικρόφωνο.  

Καλώδια/Ακροδέκτες 

Αν  ηχογραφείτε  με τον  υπολογιστή ή  το  smartphone σας, μάλλον δεν  θα 

χρειαστείτε  επ ιπλέον καλώδια . Στην  περίπτωση που αποσκοπείτε σε 
επαγγελματική ηχογράφηση σε στούντιο, τα περισσότερα κοινά καλώδια που θα 

βρείτε εκεί για να συνδέσετε το μικρόφωνο στη συσκευή ηχογράφησης είναι τα 
«XLR balanced connectors». Μπορούν να μεταφέρουν τον ήχο σε μεγάλη απόσταση 

χωρίς  να  προκαλέσουν ανεπιθύμητους θορύβους. Τέλος  τα  καλώδια  USB που 
συνδέουν ένα μικρόφωνο με τον υπολογιστή είναι επίσης κοινά. 

Συσκευή Εγγραφής Ήχου 

Οτιδήποτε μπορεί να καταγράψει ήχο είναι συσκευή εγγραφής ήχου. Ένα κινητό 
τηλέφωνο  με αντίστοιχες  εφαρμογές εγγραφής  είναι  το  πιο κοινό, το  οποίοι 

προτείνουμε κι εμείς, καθώς πιθανολογείται πως οι περισσότεροι διαθέτουν ένα 
και  είναι  εύχρηστο. Εναλλακτικά  , μπορεί να  χρησιμοποιηθεί ένα  απλό κλασικό 

στερεοφωνικό  μαγνητόφωνο, αλλά  το  πιο πιθανό είναι  πως η  ποιότητα δεν  θα 
συγκρίνεται  με αυτή  των  σύγχρονων  ψηφιακών  συσκευών.  Για  ψηφιακή 

ηχογράφηση  και  επεξεργασία προτείνουμε το  πρόγραμμα «Audacity», το  οποίο 
είναι  δωρεάν  και  εύχρηστο, ενώ  παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θα  το 

ξαναδούμε αυτό στα Κεφάλαια 2&3. 

Τεχνικές Ηχογράφησης 

Οι  τεχνικές  για  τη  καταγραφή  ήχου  είναι  από μόνες τους  μια τέχνη. Οι 

παράγοντες επιτυχίες είναι  η  επιλογή εξοπλισμού, η  τοποθέτηση του 
μικροφώνου, ή  οι  ρυθμίσεις των  επιπέδων εγγραφής. Αυτές  είναι  μόνο μερικές 

από τις  μεταβλητές που καθορίζουν  το  αποτέλεσμα. Κάθε  ηχογράφηση  απαιτεί 
διαφορετική  προσέγγιση, ανάλογα  με την  τοποθεσία, τον  αριθμό των  ατόμων 

που βρίσκονται στο δωμάτιο, τον θόρυβο του περιβάλλοντος και τον σκοπό της 
ηχογράφησης. Είναι σημαντικό να έχετε ευρύτητα σκέψης, αλλά να έχετε επίσης 

και μια καλή γνώση των βασικών διαδικασιών. Μπορείτε να πειραματιστείτε με 
τα  διάφορα  στησίματα και  να  δείτε  πώς διαφέρουν  τα  αποτελέσματα, π.χ. να 
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δοκιμάσετε διαφορετικές  συσκευές  ή  διατάξεις  χώρου  στο  πλαίσιο της 

ηχογράφησης.  

Όπως σε  όλα, ο  πειραματισμός και  η  μάθηση από λάθη  είναι  σπουδαία. 

Υπάρχουν, όμως, μερικοί σταθεροί  κανόνες  που πρέπει να  εφαρμόζονται, αν 
θέλετε η ηχογράφησή σας να ακούγεται εκπληκτική.   

Να είστε συνετοί όταν επιλέγετε το μικρόφωνο – μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά 

στον γενικότερο ήχο της ηχογράφησής σας. Αν δεν έχετε εύκαιρο επαγγελματικό 
εξοπλισμό, μπορείτε να  ζητήσετε  από τους  μαθητές σας  να  δοκιμάσουν τις 

συσκευές  ηχογράφησής  τους  στα  smartphones τους  κι  έπειτα να  αποφασίσετε 
από κοινού ποια συσκευή αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα.  

Τοποθέτηση μικροφώνου  

Θυμόσαστε την  τελευταία  φορά  που χρειάστηκε  να  αυξήσετε  την  ένταση  στο 

smartphone ή τον υπολογιστή σας στο μέγιστο για να ακούσετε εκείνο το βίντεο 
στο  Youtube; ‘Η ίσως  χρειάστηκε  να  χαμηλώσετε αμέσως την  ένταση  για  ήταν 

πάρα πολύ δυνατά; Αυτό  μπορεί να  αντιμετωπιστεί με τη  σωστή  απόσταση 

μεταξύ μικροφώνου και  ομιλητών, και  των  ρυθμίσεων ηχογράφησης  της 
συσκευής σας. 

Μια  ήσυχη  ηχογράφηση  θα  καταλήξει  να  είναι  μια θορυβώδης  ηχογράφηση. 
Αυξήστε  την  ένταση, αλλά  αν  ηχογραφήστε  πολύ δυνατά  η  αλλοίωση  θα 

καταστρέψει τη δουλειά σας.  

Πάντα ηχογραφήστε παραπάνω απ’ όσο χρειάζεστε 

Αν δημιουργήσετε αρκετά αρχεία ήχου ή μεγαλύτερες εκδοχές μιας ιστορίας, θα 
έχετε  περισσότερες επιλογές για  να  διαλέξετε  τα  καλύτερα  κομμάτια από το 

υλικό  αργότερα. Επίσης κάτι  σημαντικό: Όταν  επεξεργάζεστε το  υλικό, μην 

επεξεργάζεστε ποτέ την  πρωτότυπη ηχογράφηση, κάντε  ένα  αντίγραφο  έτσι 
ώστε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, θα έχετε εφεδρικό το πρωτότυπο.  

Κάνετε πριν μια δοκιμή και ξανακούστε την  

Πριν  ξεκινήσετε  την  ηχογράφηση  της  ιστορίας, σας  συστήνουμε να  κάνετε 

κάποιες δοκιμές για  να  εκτιμήσετε τις  καλύτερες  συνθήκες  σε  σχέση  με την 
τοποθέτηση και το στήσιμο του εξοπλισμού. Είναι πάντα καλύτερα να το κάνετε 

σωστά από την αρχή απ’ ότι να προσπαθείτε να το διορθώσετε αργότερα. Αφού 
έχετε  την  λήψη  της  ιστορίας, ακούστε  την  ξανά  αμέσως, και  δείτε  αν  νιώθετε 

καλά με αυτήν ή αν υπάρχει κάτι που χρήζει βελτίωσης.   
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Πειραματιστείτε και  διασκεδάστε  με τη  διαδικασία. Πέραν  των  δικών  σας 

δραστηριοτήτων, είναι  επίσης βοηθητικό  να  ακούσετε  προσεκτικά οποιοδήποτε 
είδος ηχητικού αρχείου, για να αποκτήσετε μια αίσθηση της ποιότητας και των 

δικών  σας  αναγκών. Όσο  περισσότερο μαθαίνεται στην  πράξη τόσο  καλύτερα 
θα ακούγονται οι ηχογραφήσεις σας στο μέλλον. 
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Ενότητα 2 – Ηχογράφηση ιστοριών 

Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε  και  στο  προηγούμενο κεφάλαιο, η  ηχογράφηση  είναι  μια 

επιστήμη για  την  οποία υπάρχει διαθέσιμος επαγγελματικός εξοπλισμός. Για  να 
διατηρήσουμε την  προσέγγισή μας ανοιχτή  και  εύχρηστη  για  όλους, θα 

εστιάσουμε παρακάτω στην ηχογράφηση με smartphone, καθώς θεωρείτε το πιο 
διαδεδομένο εργαλείο που έχει κανείς μαζί του και μπορεί να δουλέψει με αυτό. 

Έτσι  η  απαιτήσεις για  το  κομμάτι της  ηχογράφησης  των  αφηγηματικών σας 
δραστηριοτήτων είναι χαμηλές. Μεταξύ άλλων λειτουργιών ένα smartphone έχει 

τη  δυνατότητα  να  συνδέεται  με το  διαδίκτυο, να  βγάζει  φωτογραφίες  και 
βίντεο, να συνδέεται με υπολογιστές, να μεταφορτώσει εφαρμογές, να κρατήσει 

σημειώσεις και να ηχογραφεί.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας (όπως και με άλλες τεχνολογίες) 

ως συσκευή ηχογράφησης για να: 

• Ηχογραφήσετε ιστορίες  

• Να  προσθέσετε εκφωνημένες λέξεις  σε  προβολή διαφανειών, που είναι  μια 

καταπληκτική εναλλακτική για το βίντεο που μπορεί να είναι πολύ πιο οικείο 
και εύκολο να ελεγχθεί. 

• Να συλλάβει μια  ηχητική στιγμή. 

Στόχοι 

• Να μάθετε να ηχογραφείτε   

Πρακτικές Οδηγίες 

Πώς να ηχογραφήσετε σε smartphone 

Τα  περισσότερα s m a r t p h o n e έχουν  προκαθορισμένες εφαρμογές για 

ηχογραφήσεις. Αν  είστε  ικανοποιημένοι με την  ποιότητά του, χρησιμοποιήστε 
αυτό. Αν νιώθετε ότι χρειάζεστε άλλη λύση για ηχογράφηση σας προτείνουμε να 

κατεβάσετε το πρόγραμμα «Audacity» καθώς έχει δυνατότητες ηχογράφησης και 
επεξεργασίας. Αφού  ρίξετε  μια ματιά στο  πώς λειτουργεί  η  συσκευή 

ηχογράφησης είστε σχεδόν έτοιμη να αρχίσετε.  

Πριν  ξεκινήσετε  την  ηχογράφηση, εντοπίστε τη  θέση  του  μικροφώνου στο 

smartphone  σας. Στα περισσότερα smartphone το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω 
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μέρος του τηλεφώνου. Να θυμάστε να στρέφετε αυτή τη μεριά του τηλεφώνου 

προς το αντικείμενο ή τον ήχο που ηχογραφείτε.  

• Επιτύχετε καλύτερο  ήχο  με την  προσθήκη εξωτερικού  μικροφώνου στο 

smartphone σας. 

• Αν  δεν  έχετε  μικρόφωνο – μην πανικοβάλεστε! Πλησιάστε  το  αντικείμενό 

σας. 

Συμβουλές για την ηχογράφηση 

• Κλείστε  όλες  τις  άλλες  εφαρμογές στο  τηλέφωνό  σας. Λόγω  των 
ραδιοκυμάτων η  εγγραφή  μπορεί να  περισπαστεί και  να  ακούγεται 

θορυβώδης μετά. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης πριν ξεκινήσετε.  

• Βεβαιωθείτε  πως έχετε  κάνει  δοκιμές στο  smartphone σας  και  στις 

εφαρμογές ηχογράφησης και είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση τους.  

• Φορτίστε το τηλέφωνό σας και έχετε κοντά το καλώδιο φόρτισης, για παν 

ενδεχόμενο. Μην ξεχάσετε τα ακουστικά σας.  

• Τοποθεσία: Σκεφθείτε  ένα  μέρος όπου ο  αφηγητής  σας  θα  αισθάνεται 
άνετα, όπου δεν θα σας διακόψουν και όπου δεν θα υπάρχουν πολλοί ήχοι 

στον περιβάλλοντα χώρο. Μία καφετέρια μπορεί να είναι κακό μέρος για την 
ηχογράφηση μιας ιστορίας (πολύς θόρυβος) και ακόμα και τα πάρκα μπορεί 

να είναι πιο θορυβώδη απ’ όσο φαντάζεστε.  

• Αποφύγετε χώρους  όπου φυσάει: ειδικά  αν  χρησιμοποιείτε το  εσωτερικό 

μικρόφωνο του smartphone. Μία εναλλακτική είναι να πραγματοποιήσετε την 
εγγραφή  σε  ένα  παρκαρισμένο αυτοκίνητο  ως  έναν  κινητό  μονωμένο 

θάλαμο ηχογράφησης.  

• Ηχογραφήστε  1-2 λεπτά καθαρού  φυσικού  θορύβου  (απόηχος) – χωρίς 
ομιλίες. Αυτό  θα  είναι  ανεκτίμητο αργότερα  όταν  θα  ξεκινήσετε  την 

επεξεργασία.  

• Τοποθετήστε την  μεριά του  smartphone σας  με το  μικρόφωνο προς το 

αντικείμενο. 

• Για  να  ηχογραφήσετε  τη  δική  σας  φωνή: Κάποια ακουστικά  έχουν 

ενσωματωμένα μικρόφωνα, όπως αυτά του iPhone. Αυτό είναι χρήσιμο για 
την ηχογράφηση της φωνής σας όταν βρίσκεστε εν κινήσει.  

• Ελέγξτε  τα  επίπεδά σας, δηλαδή  το  μέσο επίπεδο φωνής  που θα 
ηχογραφήσετε. Τα  επίπεδα αυτά  οπτικοποιούνται με το  λογισμικό 

ηχογράφησης  και  ακολουθούν  το  σύστημα των  φαναριών  οδικής 

κυκλοφορίας. Το  πράσινο σημαίνει εντάξει, το  κόκκινο  είναι  πολύ υψηλό. 
Ηχογραφήστε τον ομιλούντα και βεβαιωθείτε πως τα επίπεδα είναι μέτρια, 

όχι υψηλά. Αυτό συνήθως σημαίνει γύρο στο -  όριο των 12 db – αλλά το πιο 
σημαντικό πράγμα είναι  να  βεβαιωθείτε  πως δεν  μπαίνετε στην  κόκκινη 
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ζώνη. Αν  δεν  δείτε  κάτι  να  συμβαίνει τότε  δεν  θα  υπάρχει καθόλου  ήχος. 

Ξαναπαίξτε το για να ελέγξετε ότι υπάρχουν όλα και πως όλα λειτουργούν 
σωστά.  

Εξαγωγή της εγγεγραμμένης ηχογράφησης από το τηλέφωνό στον υπολογιστή 

σας 

Συνδέστε  το  smartphone σας  στον  υπολογιστή μέσω σύνδεσης  USB. Ανάλογα  με 

τη μάρκα του τηλεφώνου, πρέπει να εμφανίζεται ως οδηγός μνήμης φλας στην 
επιφάνεια εργασίας σας. Απλώς επιλέξτε το οδηγό για να εντοπίσετε τα αρχεία 

ήχου  που περιέχει. Αν  χρησιμοποιείτε δικό  σας  υπολογιστή, άλλη  επιλογή είναι 
απλά να  τον  συγχρονίσετε  με το  smartphone σας. Μια  τρίτη  επιλογή για  τη 

μεταφορά αρχείων ήχου σε υπολογιστή είναι μέσω email ως συνημμένο. Σε αυτήν 
την  περίπτωση πρέπει πρώτα να  ελέγξετε  το  μέγεθος του  αρχείου, για  να 

βεβαιωθείτε πως δεν είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί. Τέλος κάποια smartphone 
μπορούν να  συνδεθούν  με υπολογιστές μέσω Bluetooth. Αν  θέλετε  να 

χρησιμοποιήσετε αυτή  τη  μέθοδο, βεβαιωθείτε  πως έχετε  ενεργοποιήσει το 

Bluetooth στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας. 

Προετοιμασία για επεξεργασία 

Στη  συνέχεια, εισάγετε  το  αρχείο  ήχου  σε  ένα  πρόγραμμα επεξεργασίας στην 
υπολογιστή σας. Σε κάποιους υπολογιστές υπάρχουν προεπιλεγμένες εφαρμογές, 

όπως το  Windows Movie Maker που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν. Εναλλακτικά, 

υπάρχουν πολλά δωρεάν προγράμματα διαθέσιμα που έχουν καλά αποτελέσματα. 
Εμείς προτείνουμε το  πρόγραμμα Audacity, καθώς  συνδυάζει  πολλές λειτουργίες 

(π.χ. ηχογράφηση  και  επεξεργασία), είναι  εύχρηστο  και  προσφέρει ποιοτικά 
αποτελέσματα. Μία άλλη πρόταση είναι το πρόγραμμα Garageband. 

Φυσικά, μπορείτε να  επεξεργαστείτε τα  αρχεία  απευθείας στο  smartphone σας. 
Υπάρχουν πολλές δωρεάν εφαρμογές διαθέσιμες. 
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Ενότητα 3 – Επεξεργασία αρχείων ήχου 

Εισαγωγή 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθετε πώς να επεξεργαστείτε ένα αρχείο 

ήχου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα εισάγουμε ένα προϋπάρχον αρχείου 
ήχου, θα  αφαιρέσουμε τα  περιττά κομμάτια, θα  εφαρμόσουμε το  σβήσιμο στο 

τέλος, θα  εξάγουμε τα  αποτελέσματα και  το  παίξουμε σε  οποιαδήποτε συσκευή 
αναπαραγωγής ήχου . Αυτά  είναι  τα  βασικά  βήματα που συνήθως 

χρησιμοποιούνται κατά  την  επεξεργασία περιεχομένου ενός  αρχείου  ήχου. Παρ’ 
όλο  που οι  οδηγίες  σε  αυτό  το  κεφάλαιο  αφορούν  το  πρόγραμμα Audacity, τα 

βήματα της διαδικασίας και οι τεχνικές ρυθμίσεις είναι παρόμοια με αυτά άλλων 
εργαλείων.  

Στόχοι 

• Να μάθετε να επεξεργάζεστε αρχεία ήχου 

Πρακτικές Οδηγίες 

Εισαγωγή αρχείου στο Audacity 

Πρώτα  εκκινήστε  το  Audacity. Έπειτα εισάγετε  ένα  αρχείου  ήχου  επιλέγοντας 
File >  Import > Audio και  μετά επιλέξτε το  αρχείο  που θέλετε  να  επεξεργαστείτε 

στο παράθυρο του explorer. Μια εναλλακτική και πιο γρήγορη μέθοδος είναι απλά 
να σύρετε και να αποθέσετε το αρχείο στο περιβάλλον εργασίας του Audacity. 

Ερμηνεία του τι βλέπετε 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια στερεοφωνική κυματομορφή όπως απεικονίζετε 

στο  audacity. Το  αριστερό  στερεοφωνικό  κανάλι  βρίσκεται  στο  πάνω μισό του 
τμήματος και το δεξιό στερεοφωνικό κανάλι βρίσκεται στο κάτω μισό. Ο τίτλος 

του  τμήματος παίρνει το  όνομά του  από το  εισαγμένο αρχείο  ήχου. Εκεί  που οι 
κυματομορφή πλησιάζει πιο κοντά  στην  πάνω και  την  κάτω  γραμμή του 

τμήματος, η  ηχογράφηση  είναι  πιο δυνατή  (και το  αντίθετο). Ο  χάρακας  πάνω 
από την  κυματομορφή σαν  δείχνει  τη  διάρκεια  της  ηχογράφησης  σε  λεπτά και 

δευτερόλεπτα.  
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Πλοήγηση και βασικές λειτουργίες του Audacity 

Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει το Transport Toolbar. Επιλέξτε το κουμπί Play      για 

να ακούσετε την ηχογράφηση. Επιλέξτε το κουμπί Stop     για να σταματήσετε την 
αναπαραγωγή. Στον  υπολογιστή σας  μπορείτε να  χρησιμοποιήσετε το  πλήκτρο 

Space στο πληκτρολόγιο ως συντόμευση για το Play ή το Stop. 

 

Αν  θέλετε  να  ακούσετε  μόνο συγκεκριμένα τμήματα της  ηχογράφησης, επιλέξτε 
το Selection Tool    και έπειτα επιλέξτε τη κυματομορφή για να διαλέξετε το σημείο 

έναρξης και μετά πατήστε το πλήκτρο Play  

Επιλέξτε το σημείο όπου επιθυμείτε να ξεκινήσετε και σύρετε τον δείκτη μέχρι το 

τέλος  του  τμήματος που σας  ενδιαφέρει. Τώρα  έχετε  μαρκάρει μια επιλογή στο 

αρχείο και όταν τώρα πατήσετε το πλήκτρο Play   , θα παίξει μόνο αυτό το τμήμα.  

Επεξεργάζεστε αρχεία  κυματομορφών στο  Audacity με σχεδόν  τον  ίδιο  τρόπο με 

τον  οποίον θα  επεξεργαζόσασταν ένα  κείμενο σε  ένα  αρχείο  word. Όταν 
επεξεργάζεστε κείμενο πρώτα επιλέγετε το  κείμενο που θέλετε  να  αλλάξετε  και 

μετά επιλέγετε τι θέλετε να κάνετε μ’ αυτό. Μπορεί να θέλετε να αποκόψετε και να 
επικολλήσετε το κείμενο, να το διαγράψετε, να επικολλήσετε νέο κείμενο στη θέση 

του, να  το  αλλάξετε  σε  έντονη  γραφή. Το  ίδιο  κάνετε  και  στο  Audacity: πρώτα 
εστιάζετε και επιλέγετε το εύρος της ηχογράφησης που θέλετε να αλλάξετε, και 

μετά επιλέγετε τι  θέλετε  να  κάνετε  με αυτό. Ακόμα και  τα  εικονίδια  περιήγησης 

είναι παρόμοια.  

Η  παρακάτω εικόνα  δείχνει  τη  Γραμμή Εργαλείων  Επεξεργασίας με τα  κουμπιά 

εστίασης  τονισμένα. Αυτό   είναι  το  εργαλείο  Zoom In    και  αυτό   είναι  το 
εργαλείο Zoom Out      . 
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Για  να  κάνετε  zoom in και  να  δείτε  από πιο κοντά  την  κυματομορφή, πρώτα 

επιλέξτε το  εργαλείο  επιλογής  , μετά επιλέξτε κοντά  στο  σημείο που σας 
ενδιαφέρει κι έπειτα επιλέξτε το κουμπί Zoom In μέχρι να δείτε την απαιτούμενη 

λεπτομέρεια. Να  σημειωθεί πως όταν  επιλέγετε το  κουμπί Zoom In ο  κέρσορας 
είναι κεντραρισμένος στην οθόνη.  

Υπάρχουν επίσης εντολές  μενού και  συντομεύσεις πληκτρολογίου για  την 

εστίαση. Zoom > Zoom In (or Ctrl + 1) είναι το ίδιο με το επιλέγουμε το κουμπί Zoom 
In. View > Zoom > Zoom Out (or Ctrl + 3) είναι  το  ίδιο  με το  επιλέγουμε το  κουμπί 

Zoom Out. View > Track Size > Fit to Width (or Ctrl + F) θα εστιάσει στη κυματομορφή 
ώστε να χωρά στο παράθυρο.  

Χρησιμοποιήστε τις  εντολές  Zoom ώστε  να  επιτύχετε τη  μέγιστη δυνατή  χρήση 
του  παραθύρου Audacity για  να  βλέπετε όσες  λεπτομέρειες χρειάζεστε  ή  να 

διασφαλίσετε πως βλέπετε ολόκληρο το αρχείο όταν αυτό είναι απαραίτητο.   

Cut out superfluous parts 

Σε πολλές περιπτώσεις θα έχετε περιττό υλικό στην ηχογράφησή σας, την οποία 
θα θέλετε να διαγράψετε στην τελική της μορφή. Αυτό μπορεί να είναι η σιωπή 

στην αρχή πριν την έναρξη της ιστορίας, μια επανάληψη στο κείμενο, ή οι λέξεις 
ανακούφισης  με το  τέλος  της  αφήγησης. Μπορεί να  έχετε  έναν  χρονικό 

περιορισμό και να θέλετε να είναι πιο σύντομη η ιστορία, κ.λπ. Για να κόψετε ένα 
αρχείο ήχου ανάλογα με τις ανάγκες σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Ακούστε  ολόκληρο  το  κομμάτι και  γράψτε  τις  χρονοσφραγίδες  των 
αποσπασμάτων που νιώθετε  πως χρήζουν  επεξεργασίας. Για  παράδειγμα: 

η ιστορία ξεκινά στο δευτερόλεπτο 17, πριν υπάρχει μόνο θόρυβος βάθους. 

Ή το λεπτό 1:23 ο ομιλητής μπερδεύεται μέχρι το λεπτό 1:34, όταν συνεχίζει 
την ιστορία.  

2. Με την αναπαραγωγή σταματημένη, επιλέξτε κοντά στο σημείο που θέλετε 
να ξεκινήσει το απόσπασμα.  

3. Κάνετε  Zoom in για  να  δείτε  καλύτερα  τη  χρονική  ακολουθία, που σας 
βοηθά να πλοηγηθείτε στα σωστά χρονικά σημεία. 
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4. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift σημειώνετε το κομμάτι δεξιά από 

τον κέρσορα. (Να σημειωθεί πως αυτό είναι ακριβώς όπως όταν επιλέγετε 
ένα κομμάτι κειμένου σε ένα αρχείο word) 

5. Πατήστε το πλήκτρο Space για ακούσετε ολόκληρο το επιλεγμένο κομμάτι.  
Η  αναπαραγωγή θα  σταματήσει όταν  φτάσει  στο  τέλος  του  επιλεγμένου 

κομματιού.  

6. Προσαρμόστε την αρχή και το τέλος της επιλογής με το ποντίκι ως εξής:  
7. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από την αρχή του επιλεγμένου κομματιού – ο 

κέρσορας  θα  αλλάξει  σε  ένα  χέρι  που δείχνει  αριστερά. Επιλέξτε και 
σύρετε για να προσαρμόσετε την αρχή του επιλεγμένου κομματιού.  

8. Πατήστε το πλήκτρο Space για να ακούσετε την προσαρμοσμένη επιλογή. 
Δεν χρειάζεται  να  το  ακούσετε  όλο. Πατήστε  ξανά  το  πλήκτρο Space 

οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.  

Ένας  πρακτικός τρόπος για  να  ακούσετε  μόνο την  προσαρμοσμένη έναρξη  του 

επιλεγμένου κομματιού είναι να μετακινήσετε το ποντίκι στην αρχή της επιλογής 
προς τον  δείκτη. Για  να  ακούσετε  το  προσαρμοσμένο τέλος  του  επιλεγμένου 

κομματιού, μετακινήστε τον δείκτη κοντά στο τέλος του επιλεγμένου κομματιού 

και  πατήστε Β  για  να  παίξει από τον  δείκτη  έως  το  τέλος  του  επιλεγμένου 
κομματιού.  

Μπορείτε επίσης να παίξετε ένα μέρος της ηχογράφησης από οποιαδήποτε μεριά 
του επιλεγμένου αποσπάσματος πατώντας το πλήκτρο C. Αυτό σας επιτρέπει να 

βεβαιωθείτε πως δεν  θα αφαιρεθεί ηχογράφηση που θέλετε να κρατήσετε. Το να 
παιχτεί οποιαδήποτε μεριά της  επιλογής θα  ήταν  επίσης χρήσιμο αν  αργότερα 

θέλατε να κόψετε ένα μικρό κομμάτι αυτού του επιλεγμένου αποσπάσματος – θα 
επιλέγατε το μικρό κομμάτι που θα κοβόταν, μετά θα κάνατε μια προεπισκόπηση 

του πώς θα ακουγόταν η ηχογράφηση μετά το κόψιμο. 

Έχετε  τώρα  επιλέξει το  μέρος της  ηχογράφησης  που θέλετε  να  κρατήσετε. 

Βεβαιωθείτε  πως έχετε  πατήσει το  πλήκτρο Space για  να  σταματήσει αν  το 

κομμάτι εξακολουθεί να παίζει, μετά διαγράψτε τα όλα εκτός από την επιλεγμένη 
ηχογράφηση, επιλέξτε Edit > Remove Special > Trim Audio. 
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Αν  κάνετε  λάθος, μπορείτε πάντα να  επιλέξτε το  Edit > Undo. Το  Audacity έχει 

απεριόριστα βήματα Undo και  Redo. Μπορείτε να  αναιρέσετε  τις  ενέργειες 
επεξεργασίας μέχρι το  σημείο που εισάγατε  το  αρχείου. Μπορείτε επίσης να 

αναιρέσετε ενέργειες που έχετε αναιρέσει.   

Εφέ εμφάνισης και σβησίματος 

Αν  έχετε  κόψει  την  ηχογράφησή  σας  σύμφωνα με τις  ανάγκες  σας, μπορεί να 
θέλετε  να  πραγματοποιήσετε κάποιες τελευταίες   μικρο-βελτιώσεις. Τα  εφέ 

εμφάνισης και  σβησίματος είναι  πολύ διαδεδομένα όταν  αναμεταδίδονται 
ηχητικά αρχεία, π.χ. στο ραδιόφωνο. Ακούγεται πιο ωραία αν το αρχείο ήχου δεν 

ξεκινά και τελειώνει απότομα, αλλά αυξάνεται και σβήνει. Ακολουθεί ο  τρόπος 
με τον  οποίον θα  το  κάνετε  αυτό  με το  Audacity. Η  παρακάτω επεξήγηση 

αναφέρεται  στο  πώς γίνεται  το  σβήσιμο, αλλά  και  η  εμφάνιση γίνεται  με τον 
ίδιο τρόπο, μόνο με την αντίστοιχη εντολή, η οποία βρίσκεται στο ίδιο μενού με 

το σβήσιμο.  

1. Πατήστε το κουμπί Skip to End button  
2. Κάντε  Zoom In μέχρι να  μπορείτε να  δείτε  τα  τελευταία  μερικά 

δευτερόλεπτα της κυματομορφής.  
3. Επιλέξτε μέσα στην  κυματομορφή περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν το 

τέλος. 
4. Επιλέξτε Select > Region > Cursor to Track End. 

5. Επιλέξτε Effect > Fade Out. Τα  τελευταία  πέντε δευτερόλεπτα της 
ηχογράφησης θα σβήσουν ομαλά. 

Το εφέ σβησίματος ακούγεται ακόμα καλύτερα όταν κάνετε τη διαδικασία δύο 

φορές. Την πρώτη φορά εφαρμόστε στο σβήσιμό σε ένα σχετικά μικρό διάστημα 
και  σε  έναν  δεύτερο  γύρο  επαναλαμβάνετε τη  διαδικασία  με ένα  μεγαλύτερο 

κομμάτι (π.χ.: τον  πρώτο γύρο  με 5 δευτερόλεπτα και  τον  δεύτερο  με 8 
δευτερόλεπτα). 

Συμβουλή 

Να  σημειωθεί πως πάντα πρώτα επιλέγετε το  ηχητικό  κομμάτι που θέλετε  να 

επεξεργαστείτε και  μετά επιλέγετε ποια ενέργεια  θέλετε  να  πραγματοποιήσετε 

πάνω σε αυτό.  

Εξαγωγή του τελικού αρχείου ήχου 

Όταν  αποθηκεύετε μία εργασία  στο  Audacity μέσω του  File > Save Project κάνετε 

ακριβώς αυτός – αποθηκεύετε μια εργασία στο Audacity. Οι εργασίες του Audacity 

μπορούν να  ανοιχτούν  μόνο στο  Audacity. Αν  θέλετε  άλλες  εφαρμογές (όπως το 
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iTunes ή το Windows Media Player) να μπορούν να ανοίξουν αυτό το αρχείο τότε θα 

χρειαστεί η εξαγωγή του.  

Πριν εξάγουμε το κλιπ ήχου μας σε διαφορετικό τύπο αρχείου θα απλοποιήσουμε 
λίγο  τα  πράγματα. Πηγαίνετε  στο  Import / Export Preferences και  κάτω  από το 

«When exporting tracks to an audio file» καταργήστε  την  επιλογή «Show Metadata 
Editor prior to export step». Το  Metadata Editor προσθέτει επιπλέον πληροφορίες 

σχετικά  με την  ομιλία ή  τη  μουσική μέσα στο  αρχείο  – δείτε  το  «For More 
Information below» για να μάθετε περισσότερα. Μπορείτε να πάτε πίσω στο Import / 

Export Preferences οποιαδήποτε στιγμή για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το  Metadata 
Editor. 

Δεν μπορείτε να  ανοίξετε  μια εργασία του  Audacity σε  media player. Μόνο  με την 
εξαγωγή  της  εργασίας  μπορείτε να  το  ακούσετε  σε  media player. Το  WAV 
(Waveform Audio File Format) είναι  πρότυπη μορφή αρχείο  ήχου  της  Microsoft και 
της IBM για την αποθήκευση ροής δυαδικών ψηφίων ήχου στον υπολογιστή. Για 
τα περισσότερα media player το WAV είναι μια κοινή μορφή αρχείου ήχου. Άλλες 
κοινή μορφή αρχείου ήχου είναι mp3, AAC και WMA. Η διαδικασία είναι η ίδια 
για  οποιαδήποτε μορφή, απλά επιλέξτε την  αγαπημένη σας  μορφή στο 
αναπτυσσόμενο μενού κατά  την  εξαγωγή  του  αρχείου. Αν  σας  ενδιαφέρει  να 
μάθετε τις διαφορές των μορφών αρχείων, παρακαλώ ανατρέξτε στο πρόσθετο 
υλικό στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.  

1. Επιλέξτε File > Export > Export Audio... – το  τυπικό παράθυρο διαλόγου 
"Save" του λειτουργικού σας συστήματος θα εμφανιστεί.  

2. Δώστε στο αρχείο ένα διαφορετικό όνομα. Το Audacity πάντα προτείνει ένα 
όνομα για το αρχείο που είναι το ίδιο με το όνομα της εργασίας σας στο 

Audacity.  Είναι  πάντα προτιμότερο να  το  αλλάξετε  αυτό  για  να  μην 

μπερδέψετε το εξαχθέν αρχείο με την εργασία στο Audacity. 
3. Επιλέξτε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο με τον συνηθισμένο τρόπο. 

4. Στο  κάτω  μέρους του  παραθύρου αποθήκευσης (Save) υπάρχει ένα 
αναπτυσσόμενο μενού με το όνομα "Format". Από αυτό το μενού επιλέξτε το  
«WAV (Microsoft) signed 16-bit PCM» 

5. Δεν υπάρχουν επιλογές για  τη  μορφή αρχείου  WAV, οπότε δεν  υπάρχει 

λόγος να επιλέξετε  το κουμπί Options. 
6. Επιλέξτε το κουμπί Save για να ολοκληρωθεί η εξαγωγή της εργασίας σε 

αρχείο WAV. 

Μόλις έχετε ολοκληρώσει την εξαγωγή της εργασίας σας μπορεί να θελήσετε να 

κρατήσετε  το  πρωτότυπο αρχείο  της  εργασίας  και  το  σχετιζόμενο με αυτήν 

φάκελο  δεδομένων, για  την  περίπτωση που θελήσετε  να  πραγματοποιήσετε 
κάποιες αλλαγές σε αυτό στο μέλλον.   
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Ενότητα 4 – Αναμετάδοση ιστοριών 

Εισαγωγή 

In this unit we present ways to share stories publically. There are many different ways to 
do so. In LISTEN we have focused on broadcasting stories via the radio, but of course it 
cannot be presumed that everyone has this possibility. In the following we present two 
other ways to broadcast stories to the world, easily accessible and free of costs. One is 
live broadcasting via facebook, the other one gives you an overview how to set up your 
own free internet radio station. 

Στόχοι 

• Να μάθετε να αναμεταδίδετε ιστορίες με διαφορετικά μέσα  

Πρακτικές οδηγίες 

Ζωντανή αναμετάδοση μέσω Facebook 

Οποιοσδήποτε μπορεί να  φτιάξει  το  δικό  του  live-stream. Η  δημιουργία και  η 
ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση περιεχομένου ακούγεται σαν πρόκληση, αλλά το 

στήσιμο μιας ζωντανής  διαδικτυακής  μετάδοσης μέσω της  εφαρμογής για 
κινητά του Facebook είναι μια αρκετά ξεκάθαρη διαδικασία.  

Βήμα  1 

Το πρώτο βήμα για το στήσιμο  μιας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης είναι η 

εκκίνηση  της  εφαρμογής  Facebook στο  smartphone σας. Στην  καρτέλα 
«ενημερώσεις», εντοπίστε το  κουμπί «Live» ακριβώς  κάτω  από το  πεδίο «Τι 

σκέφτεστε;» στο πάνω μέρος της οθόνης. (Σημείωση: Τα παρακάτω στιγμιότυπα 

οθόνης  είναι από την έκδοση για iOS, αλλά τα βήματα ισχύουν και για Android). 
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Βήμα 2 

Στη συνέχεια, πατήστε είτε το κουμπί  «Live» ή το πεδίο «Τι σκέφτεστε;» στο πάνω 

μέρος της  οθόνης, εκ  των  οποίων το  δεύτερο  θα  σας  ανοίξει  μια σειρά  από 

επιπλέον επιλογές συμπεριλαμβανομένου και του κουμπιού «Live Video». 

Βήμα 3 

Αν  αυτή  είναι  η  πρώτη σας  ζωντανή  μετάδοση περιεχομένου μέσω Facebook, η 

εφαρμογή θα  σας  ζητήσει  άδεια  για  να  έχει  πρόσβαση στην  κάμερα και  το 

μικρόφωνο της συσκευής σας. Θέλετε να την επιτρέψετε, αλλιώς δεν θα μπορείτε 

να μεταδώσετε βίντεο από τη συσκευή σας. Στη συνέχεια θα καθοδηγηθείτε για 

τη διαδικασία από την ίδια την πλατφόρμα.  

Βήμα 4 

Μόλις  έχει  ολοκληρωθεί  η 

εισαγωγή, μπορείτε να  αρχίσετε. 

Περιγράψτε  τη  συνεισφορά  σας 

στο  κάτω  μέρος της  οθόνης  και, 

αν το επιθυμείτε ενεργοποιήστε τη 

γεωγραφική  ετικέτα  ή 

επισημάνετε με ετικέτα  άλλους 

χρήστες  του  F a c e b o o k στη 

ζωντανή  σας  μετάδοση. Εδώ 

μπορείτε επίσης να  προσθέσετε άλλες  πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης και 

της διάθεσής σας. 

Επ ίσης , εδώ  μ πορείτε να 
προσαρμόσετε τις  ρυθμ ίσεις 
απορρήτου της  ζωντανής  σας 
μετάδοσης καθώς  μπορείτε να 
επιλέξετε ποιος μπορεί να  δει  το 
βίντεό  σας. Μπορείτε ακόμα και 
να  διαλέξετε  την  επιλογή «Μόνο 
Εγώ » αν  θέλετε  να 
πραγματοποιήσετε μ ια 
δοκιμαστική εγγραφή  ζωντανής 
μετάδοσης και  δεν  θέλετε  να  τη 
δει ακόμα κανένας.  
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Όταν είναι όλα έτοιμα, πατήστε το μπλε κουμπί «Go Live» στην κάτω δεξιά γωνία 

της οθόνης για να μοιραστείτε την εικόνα σας με τον κόσμο ή το επιλεγμένο σας 
κοινό. Όταν  τελειώσετε  απλώς πατήστε «Finish» στο  τέλος  της  μετάδοσης. Το 

Facebook θα  αποθηκεύσει αυτόματα και  θα  δημοσιεύσει το  βίντεό  σας  στη 
σελίδα  προφίλ σας  ώστε  όποιος το  έχασε  να  μπορεί να  το  δει  αργότερα. 

Μπορείτε επίσης να  αλλάξετε  τις  ρυθμίσεις απορρήτου για  να  ελέγξετε  ποιος 

μπορεί να  δει  το  βίντεο  ή  να  το  αφαιρέσετε  εντελώς  αν  δεν  θέλετε  πλέον να 
εμφανίζεται στις ενημερώσεις σας. 

Αναμετάδοση μέσο του δικού σας διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού 

Φυσικά, υπάρχουν εναλλακτικές  εκτός  του  Facebook. Το  μοίρασμα ιστοριών 

μέσω ενός  διαδικτυακού  ραδιοφωνικού  σταθμού είναι  ένας  άλλος  τρόπος, και 
πιο εύκολος απ’ ότι θα πίστευε κανείς, και από άποψη εξοπλισμού και από άποψη 

δεξιοτήτων  και  επίσημων διαδικασιών. Αντίθετα  με το  επίγειο ραδιόφωνο, δεν 
χρειάζεται  να  έχετε  άδεια  για  να  αναμεταδώσετε το  περιεχόμενό σας 

διαδικτυακά. Η απόκτηση άδειας είναι μόνο απαραίτητη αν σκοπεύετε να παίξετε 

εμπορική μουσική. Καθώς υπάρχουν αρκετά αποθετήρια με μουσικά κομμάτια με 
ελεύθερη  άδεια, αυτό  δεν  πρέπει να  συνιστά  εμπόδιο. Παρακάτω  σας 

παρουσιάζουμε κάποιους συνδέσμους για  βάσεις  δεδομένων όπου μπορείτε να 
βρείτε μια μεγάλη επιλογή από δωρεάν μουσική.  

Παρακάτω σας παραθέτουμε μια επισκόπηση του τι χρειάζεται και ποια βήματα 
πρέπει να  πραγματοποιηθούν με έναν  γενικό  τρόπο. Καθώς  υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά  εργαλεία  και  μορφές που μπορεί να  έχει  ο  σταθμός, εστιάζουμε 
στην παροχή επισκόπησης αντί να μπούμε στις λεπτομέρειες. Αντίθετα παρέχουμε 

αρκετούς συνδέσμους για μαθήματα και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην 
πορεία, τα οποία θα βρείτε κάτω από το πρόσθετο υλικό.  

Εξοπλισμός 

Το  στήσιμο ενός  διαδικτυακού  ραδιοφωνικού  σταθμού είναι  εφικτό, και  δεν 
απαιτείται πολύς ακριβός  εξοπλισμός. Χρειάζεται  να  έχετε  μόνο έναν  σταθερό 

υπολογιστή ή έναν φορητό, μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα μικρόφωνο. Είναι 
ακόμα δυνατό να τα καταφέρετε με ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο. Στο ξεκίνημα 

είναι  προτιμότερο να  χρησιμοποιήσετε τον  εξοπλισμό που έχετε  και  να  τον 
αναβαθμίσετε σε επόμενη στάδιο.    

Υπηρεσίες αναμετάδοσης 
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Με  τον  εξοπλισμό σας  στημένο, ήρθε  η  ώρα  να  εστιάσετε  στην  ανεύρεση 

παρόχου. Ένας πάροχος φιλοξενίας μετάδοσης θα σας δώσει μια πλατφόρμα για 
να μεταφορτώσετε τις αυτοματοποιημένες λίστες αναπαραγωγής σας και/ή για 

να αναμεταδώστε ζωντανά το περιεχόμενό σας. Είτε είστε νέοι στο διαδικτυακό 
ραδιόφωνο  και  χρειάζεστε  μια απλή λύση  είτε  είστε  ένας  έμπειρος 

επαγγελματίας που αναζητά  την  επόμενη καλύτερη  εναλλακτική, υπάρχει 

πληθώρα επιλογών – από το εύκολο  
«επιλέξτε και αναμεταδώστε» έως πιο περίπλοκες λύσεις.  

Θα  χρειαστεί  να  βρείτε  τι  θέλετε  να  αποκομίσετε από τον  διαδικτυακό  σας 
σταθμό, να  διερευνήσετε  μερικούς παρόχους, και  να  διαλέξετε  αυτόν  που 
ανταποκρίνεται καλύτερα  στις  ανάγκες  σας. Κάτω  από το  πρόσθετο υλικό 
παρουσιάζουμε μερικές υπηρεσίες φιλοξενίας που προσφέρονται δωρεάν.  

Αναμετάδοση 

Όταν έχετε επιλέξει έναν πάροχο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και έχετε 
εγκαταστήσει  το  ανάλογο  λογισμικό στον  υπολογιστή σας, μπορείτε να 
ξεκινήσετε  την  παραγωγή ή  να  μοιραστείτε το  περιεχόμενό σας  με τον  κόσμο. 
Υπάρχουν δύο  επιλογές για  το  πώς να  αναμεταδώσετε το  περιεχόμενό σας: 
ζωντανά  η  αυτοματοποιημένα. Οι  συγκεκριμένες τεχνικές  οδηγίες  φυσικά 
διαφέρουν, ανάλογα  με την  υπηρεσία που έχετε  επιλέξει. Συνήθως  κάθε 
πλατφόρμα παρέχει επίσης οδηγίες  για  τη  χρήση  της, οπότε δεν  χρειάζεται  να 
μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ.  

Οι  πάροχοι διαδικτυακού  ραδιοφώνου  προσφέρουν ένα  σύνολο  διαφορετικών 
μεθόδων για  το  πώς μπορείτε να  παρέχετε πρόσβαση στη  μετάδοση σας  στους 
ακροατές  σας. Μπορεί να  είναι  ένα  πρόγραμμα αναπαραγωγής στον  ιστότοπό 
σας, μέσω εφαρμογών για  κινητά  (iOS και  Android) και  σε  καταλόγους  ή 
τοποθεσίες τρίτων που μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας.  

Podcast (πολυμεσικό περιεχόμενο διαδικτυακής εκπομπής) ως εναλλακτική  

Ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του περιεχομένου θέλετε να παράγεται, η 
δημιουργία ενός  podcast μπορεί να  είναι  μια εύκολη  εναλλακτική  για  να 
διαδώσετε  ψηφιακό  ηχητικό  περιεχόμενο σε  τακτικό  πρόγραμμα. Ο  κόσμος 
μπορεί να  ακολουθεί  τα  podcast σας  και  να  ακούει  με την  άνεσή  του. Πολλά 
podcast είναι  σε  μορφή ΜΡ3 και  μοιράζονται είτε  μέσω των  iTunes, Mixcloud, 
Soundcloud, ή όλων μαζί, και μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε ιστοτόπους. 
Το πλεονέκτημα ενός podcast είναι πως πολύς κόσμος είναι ήδη εξοικειωμένος με 
αυτή  τη  μορφή αρχείου  και  ακολουθούν  άλλα  podcast. Όταν  δημοσιεύετε ένα 
podcast, θα σταλούν ειδοποιήσεις στους ακολούθους σας. 
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Μαθήματα και υπηρεσίες φιλοξενίας 

Παρακάτω θα βρείτε κάποιους χρήσιμους συνδέσμους για άρθρα, εργαλεία και 
μέσα για την αναμετάδοσή σας. 

Φιλοξενία διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών 

http://www.listen2myradio.com/  
https://www.serverroom.net/radio/  
https://myradiostream.com/  

Μαθήματα 

https://radio.co/radio-university/  
https://live365.com/blog/how-to-start-an-internet-radio-station/  
https://www.wikihow.com/Create-an-Internet-Radio-Station  
https://blog.bufferapp.com/podcasting-for-beginners  

Δωρεάν μουσική  

http://freemusicarchive.org/  
https://www.bensound.com/royalty-free-music/2  
https://www.premiumbeat.com/royalty-free-music  
https://incompetech.com/music/royalty-free/music.html  
http://ccmixter.org/  

Πρόσθετο υλικό 
Σύγκριση  μορφών αρχείων  ήχου: https://www.makeuseof.com/tag/audio-file-format-
right-needs/  
Πώς  διαφέρουν  οι  μορφές αρχείων  ήχου  και  τι  σημαίνει αυτό  για  τους 
ακροατές. Εξήγηση  MP3, AAC, WMA, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, και  PCM: https://
www.lifewire.com/different-types-of-music-files-3134920  
Audacity: Πλήρης  οδηγός  του  Audacity για  αρχάριους: https://www.youtube.com/
watch?v=aCisC3sHneM  
Κάποιες πολύ καλές  συμβουλές στο  πώς να  επεξεργάζεστε αρχεία  ήχου: http://
manual.audacityteam.org/  
Some really good tips on how to edit audio files: https://www.buzzsprout.com/learn/
audacity-tutorial  
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Αξιολόγηση και τεκμηρίωση 

δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν μέσω της 
εφαρμοσμένης αφήγησης



Food for Τροφή για Σκέψη 

Η  αφήγηση  αποτελεί μια εξαιρετική  προσέγγιση για  την  ενίσχυση  των 
δεξιοτήτων  των  μαθητών – προσβάσιμη από όλους, καθώς  όλων  μας οι  ζωές 
είναι  φτιαγμένες από ιστορίες. Οι  μετανάστες και  οι  πρόσφυγες μπορούν να 
ωφεληθούν  ιδιαιτέρως  από την  αφήγηση  διότι  μπορούν να  μάθουν και  να 
εξασκήσουν τη νέα γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί με δημιουργικούς και 
διαισθητικούς  τρόπους. Μέσω  των  μεθόδων αφήγησης  αναπτύσσουμε πολλές 
ικανότητες, όχι μόνο γλωσσικές. Η επίγνωση αυτής της διαδικασίας αυξάνει τη 
μαθησιακή επίδραση και  βοηθά  στην  επικοινωνία των  ικανοτήτων  αυτών  σε 
άλλους. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε την μέθοδο του ΕΠΙΠΕΔΟ5 για την 
αξιολόγηση και τεκμηρίωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω 
της  εφαρμοσμένης αφήγησης  για  εκμάθηση, είτε  ως  εκπαιδευτής είτε  ως 
μαθητής. Η προσέγγιση πιστοποίησης ΕΠΙΠΕΔΟ5 καθιστά εφικτό να αξιολογηθεί, 
να  οπτικοποιηθεί και  να  καταγραφεί  αυτή  η  ανάπτυξη δεξιοτήτων,  
ξεδιπλώνοντας διαπλαστικές επιδράσεις. Περιλαμβάνει επίσης την  έκδοση 
έγκυρων διαπιστευτηρίων.  

Γενικός σκοπός της ενότητας επισκόπηση των υποενοτήτων: 

Η ενότητα θέτει τις βάσεις και εγείρει ευαισθητοποίηση για τους σκοπούς και τα 
οφέλη  της  τεκμηρίωσης  δεξιοτήτων  μέσω της  εφαρμοσμένης αφήγησης. 
Εισάγει τη μέθοδο του ΕΠΙΠΕΔΟ5 και θίγει μια σειρά ζητημάτων που αξίζουν να 
ληφθούν υπ’ όψιν όταν αξιολογούνται οι δεξιότητες των μεταναστών και των 
προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των  μεθόδων αξιολόγησης  που είναι 
κατάλληλες για διαφορετικές συνθήκες.  

Ο γενικός σκοπός της ενότητας είναι να καθοδηγηθείτε μέσω της εφαρμογής του 
ΕΠΙΠΕΔΟY5, είτε για την αξιολόγηση της δικής σας μαθησιακής διαδικασίας ως 
εκπαιδευτής σε όρους χρήσης της εφαρμοσμένης αφήγησης στην εργασία σας, ή 
για να εφαρμόσετε τη μέθοδο στους μαθητές σας.  

• Υποενότητα 1 : Εισαγωγή  στην  τεκμηρίωση των  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων  
✴Γνωστικό υπόβαθρο: Βασική ορολογία του τομέα της πιστοποίησης 

• Υποενότητα 2: Η χρήση του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 για την πιστοποίηση δεξιοτήτων  
✴Εισαγωγή  στο  σύστημα πιστοποίησης ΕΠΙΠΕΔΟ5 : αρχές  και 
διαδικασία 

✴Κατάλογος ικανοτήτων LISTEN 
✴Δραστηριότητα εκμάθησης: άσκηση αυτο-αξιολόγησης 

• Υποενότητα 3: Πώς  να  υποστηρίξετε πρόσφυγες και  μετανάστες στην 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους. 
✴Μαθησιακές  δραστηριότητες: Αναπτύσσοντας μια αντίληψη  της 
αξιολόγησης. Αυτοστοχασμός στη δική τους ομάδα – στόχο, σύγκριση 
με ένα σύνολο εμπειριών και κριτηρίων. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την μελέτη αυτής την ενότητας θα είστε σε θέση να: 

• Εξηγήσετε  τη  συσχέτιση  και  επίδραση της  πιστοποίησης δεξιοτήτων  που 
αναπτύσσονται μέσω της αφήγησης,  

• να  ορίσετε  και  να  ξεχωρίσετε  του  πιο συχνούς  όρους  του  κλάδου  της 
ανάπτυξης ικανοτήτων και της πιστοποίησης, 

• να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του ΕΠΙΠΕΔΟY5  

• να εφαρμόσετε το ΕΠΙΠΕΔΟ5 στην αυτό-αξιολόγηση,  

• να εφαρμόσετε το ΕΠΙΠΕΔΟ5 με μετανάστες και πρόσφυγες. 
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Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην πιστοποίηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Εισαγωγή 

Η πιστοποίηση αποσκοπεί στο να καταστεί ορατό και να αξιολογηθεί το πλήρες 

εύρος των ατομικών προσόντων και δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από το πού έχουν 
αποκτηθεί αυτές. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις του τι απαιτείται 

να γνωρίζει, να κατανοεί ή/και να είναι ικανός να επιδείξει ο μαθητής μετά την 
ολοκλήρωση  μιας μαθησιακής διαδικασίας. Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί 

όροι στο πλαίσιο της πιστοποίησης και για διαφορετικούς σκοπούς. Συνεπώς θα 

θέλαμε να εισάγουμε μερικούς ορισμούς πάνω στους οποίους είναι βασισμένο το 
αναπτυξιακό μας έργο. 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρέχουμε κάποιες βασικές  πληροφορίες πάνω στους  πιο 
σημαντικούς όρους  της  πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και  του 

σκοπού και των οφελών τους εξίσου για τον μαθητή και τον εκπαιδευτή.  

Συγκεκριμένοι στόχοι του κεφαλαίου 

• Να  εξοικειωθείτε  με διαφορετικούς  όρους  και  ορισμούς στο  πλαίσιο της 

πιστοποίησης 

• Να ανακαλύψτε τα οφέλη της πιστοποίησης 

Γνωστικό Υπόβαθρο 

Τι είναι οι δεξιότητες  

Η δεξιότητα αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να κάνει κάτι με επιτυχία. Οι 
δεξιότητες  συνδυάζουν  γνώση, ικανότητες  και  στάσεις  που εφαρμόζονται σε 

μια συγκεκριμένη κατάσταση  σε  ένα  συγκεκριμένο ποιοτικό επίπεδο. Οι 

δεξιότητές μας είναι δυναμικές: εξελίσσονται και γίνονται μεταφερόμενες – π.χ.: 
μπορούν να  αποκτηθούν και  να  αναπτυχθούν σε  ένα  πλαίσιο και  να 

χρησιμοποιηθούν σε  πολλά άλλα  κοινωνικά  και  επαγγελματικά πλαίσια. Αν  δεν 
τις χρησιμοποιήσουμε, μειώνονται.  

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκτίμησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης 

Εκτίμηση είναι η διαδικασία της παρατήρησης και της μέτρησης ενός πράγματος 
με τον  σκοπό της  κρίσης  και  του  καθορισμού της  «αξίας» του, γενικά  εν 

συγκρίσει με ένα συμφωνημένο πρότυπο. 
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H Αξιολόγηση αφορά  σε  μια διαδικασία  παρατήρησης ή  μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας ενός  πράγματος. Η  «αθροιστική» αξιολόγηση  μετρά την 
έκβαση: πόσο καλά  τα  έχει  πάει ο  μαθητής ή  πόσα έχει  επιτύχει. Η 

«διαμορφωτική» αξιολόγηση  πραγματοποιείται με στόχο  τη  βελτίωση  της 
επίδρασης μιας μαθησιακής δραστηριότητας  μέσω του  αναστοχασμού και  της 

ανατροφοδότησης. Είναι  μαθητοκεντρική, βασισμένη στο  μάθημα και  δεν 

βαθμολογείται.  

«Πιστοποίηση είναι  η  διαδικασία  της  διαπίστωσης, αξιολόγησης  και 

αναγνώρισης ενός ευρύτερου φάσματος  ικανοτήτων και δεξιοτήτων τις οποίες 
αναπτύσσουν οι  άνθρωποι μ έσω της  ζωής  τους  σε  διαφορετικά 

πλαίσια…» (CEDEFOP, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης  και  νούμερο 1 για  θέματα που αφορούν  στην  πιστοποίηση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο). Ο  στόχος  είναι  να  γίνει  ορατό  και  να  εκτιμηθεί το  πλήρες 
εύρος  των  προσόντων και  των  δεξιοτήτων, ανεξάρτητα  με το  πού έχουν 

αποκτηθεί αυτές.  

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης 

Η τυπική μάθηση ακολουθεί ένα πρόγραμμα σπουδών και είναι εσκεμμένη υπό την 

έννοια  πως η  μάθηση είναι  ο  στόχος  όλων  των  δραστηριοτήτων  στις  οποίες 

εμπλέκονται οι  μαθητές. Τα  μαθησιακά αποτελέσματα μετριούνται με 
διαγωνίσματα και άλλες μορφές αξιολόγησης.  

Η  μη τυπική μάθηση λαμβάνει χώρα  έξω  από το  περιβάλλον της  τυπικής 
μάθησης, αλλά εντός κάποιου είδους οργανωσιακού πλαισίου. Προκύπτει από τη 

συνειδητή  απόφαση του  μαθητή να  κατακτήσει  μ ια συγκεκριμ ένη 
δραστηριότητα, δεξιότητα  ή  γνωστικό  πεδίο και  συνεπώς είναι  αποτέλεσμα 

ηθελημένης προσπάθειας. Δεν απαιτείται όμως να  ακολουθεί  ένα  επίσημο 
πρόγραμμα σπουδών ή  να  κυβερνάται  από εξωτερικές  διαπιστεύσεις ή 

αξιολογήσεις.   

Η άτυπη μάθηση λαμβάνει χώρα εκτός των σχολείων και των πανεπιστημίων και 

προκύπτει από την  εμπλοκή του  μαθητή σε  δραστηριότητες  που δεν  έχουν 

πραγματοποιηθεί με κάποιον μαθησιακό σκοπό κατά  νου. Η  άτυπη μάθηση είναι 
ακούσια  και  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της  καθημερινής ζωής. Για  τον 

λόγο αυτόν, κάποιες φορές αποκαλείται και βιωματική μάθηση.  5

 Definitions taken from Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-5

and-informal-learning (visited on 05.09.2018)
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Σκοπός και οφέλη της πιστοποίησης 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης μπορούν να είναι ωφέλιμες για όλους τους πολίτες 

και να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας ή εκείνους που κινδυνεύουν 

να  χάσουν  τη  δουλειά  τους  επιτρέποντάς τους  να  δείξουν  την  αξία  των 
ικανοτήτων  και  των  εμπειριών τους  είτε  σε  πιθανούς εργοδότες  ή  κατά  την 

επιστροφή τους  από επίσημη εκπαίδευση. Η  πιστοποίηση μπορεί επίσης να 
διαμορφώσει μέρος της  απόκρισης στην  παρούσα προσφυγική κρίση  μέσω της 

αναγνώρισης, καταγραφής, αξιολόγησης  και  πιστοποίησης της  πρότερης 
εμπειρίας των  μεταναστών, να  υποστηρίξει ταχύτερα  και  ομαλότερα την 

ενσωμάτωσή τους  στις  χώρες  φιλοξενίας. Για  τα  άτομα που χρειάζονται  να 
ανακατευθύνουν τις καριέρες τους, η πιστοποίηση μπορεί να ανοίξει μια πόρτα 

σε νέα επαγγέλματα.  6

Γενικά, τα  οφέλη  της  εισαγωγής  πιστοποίησης στην  εκπαίδευση και  μάθηση 

ενηλίκων μπορεί να βρίσκονται σε: 

• εκπαιδευτικό επίπεδο: βελτιωμένη πρόσβαση και μεταφορά στην εκπαίδευση, 
απαλλαγή από εκπαίδευση ή μαθήματα, μερικά ή πλήρη οφέλη 

•  οικονομικό επίπεδο: καθιστά  το  ανθρώπινο επίπεδο ορατό, θίγει  τις 
ελλείψεις ικανοτήτων, υποστηρίζει την απασχόληση 

•  κοινωνικό  επίπεδο : πρόσβαση στην  εκπαίδευση/απασχόληση των 
μειονεκτούντων  

•  προσωπικό επίπεδο: αυτοπεποίθηση, σιγουριά, κίνητρο, πιθανή μεγαλύτερη 
πρόσβαση στην  απασχόληση/προαγωγή, διέγερση  αναστοχασμού σχετικά 

με πρότερη και περαιτέρω μάθηση. 

Πολύτιμες δεξιότητες, που συχνά  αναπτύσσονται μέσω της  μη-τυπικής και 
άτυπης μάθησης, σπάνια επικυρώνονται και  πιστοποιούνται από παρόχους 

εκπαίδευσης. Αυτό  αφήνει  ένα  μεγάλο μέρος προόδου και  ανάπτυξης που δεν 
μπορεί να καταδειχθεί ή να αποδειχθεί σε πιθανούς ενδιαφερόμενους. Συνεπώς, η 

πιστοποίηση αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για τους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες και τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί τους. 

 European guidelines for validating non-formal and informal learning, CEDEFOP, 20156
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Ενότητα 2 - Η χρήση του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 στην 
πιστοποίηση δεξιοτήτων 

Εισαγωγή 

Μία  προσέγγιση για  την  πιστοποίηση δεξιοτήτων  με μη-τυπική και  άτυπη 

εκπαίδευση είναι  το  ΕΠΙΠΕΔΟ 5 – ένα  σύστημα που έχει  αναπτυχθεί και 
εφαρμοστεί πιλοτικά σε  μια σειρά  χρηματοδοτούμενων από την  Ευρώπη 

προγραμμάτων από αρκετούς  εταίρους  της  σύμπραξης LISTEN από το  2005. Το 
ΕΠΙΠΕΔΟ5 προσφέρει μια προσέγγιση και  αποτελεί εργαλείο  για  την  πρόσβαση, 

την  οπτικοποίηση και  την  καταγραφή  ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σε  αυτό  το 
κεφάλαιο  θα  μάθετε πώς να  εφαρμόσετε το  ΕΠΙΠΕΔΟ5 έτσι  ώστε  να 

οπτικοποιήσετε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δικών σας μαθητών.  

Συγκεκριμένοι στόχοι του κεφαλαίου 

• Εξοικείωση με το σύστημα πιστοποίησης  ΕΠΙΠΕΔΟ5 το οποίο έχει σχεδιαστεί 

συγκεκριμένα για  την  αξιολόγηση  των  μαθησιακών αποτελεσμάτων στην 
μη-τυπική και άτυπη μάθηση και την καταγραφή δεξιοτήτων.  

• Πρακτική εφαρμογή του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 για  

✴τον εαυτό σας και για  

✴τους μαθητές σας 

Εισαγωγή στο σύστημα ΕΠΙΠΕΔΟ5 για την απόδειξη ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Το ΕΠΙΠΕΔΟ5 είναι ένα μοναδικό σύστημα για την πιστοποίηση δεξιοτήτων και 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων και για τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
και  μονοπατιών για  τα  πλαίσια μη-τυπικής και  άτυπης μάθησης. Είναι 
ιδιαιτέρως  κατάλληλο  για  προσωπικές, κοινωνικές  και  οργανωσιακές 
δεξιότητες  που διαμορφώνουν τη  ραχοκοκαλιά  του  ευρωπαϊκού πλαισίου 
βασικών δεξιοτήτων.  7

Το  πλαίσιο δηλώνει  ότι  μια «δεξιότητα» είναι  η  ικανότητα  να  εφαρμοστεί μια 
σύνθεση 

•  γνώσης, 

•  ικανοτήτων και 

•  στάσεων 

 The “Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework”: http://eur-lex.europa.eu/legal-7

content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090 
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σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και μια συγκεκριμένη ποιότητα». 

Από την εποχή του διαφωτισμού ξέρουμε από το έργο του Σουηδού παιδαγωγού 
Pestalozzi ότι  η  μάθηση συμβαίνει με «το κεφάλι, την  καρδιά  και  τα  χέρια». Τα 

τελευταία χρόνια οι νευροβιολογικές (εγκέφαλος) έρευνες έχουν ξανά ξεκάθαρα 
δείξει πως οι μη – γνωστικές διαστάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση.  

Η  μεθοδολογία του  ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 βασίζεται  σε  αυτές  τις  θεωρήσεις. Συνεπώς, το 

σύστημα ΕΠΙΠΕΔΟ5 βασίζεται  σε ένα μοντέλο για την αξιολόγηση, τεκμηρίωση 
και  πιστοποίηση των  γνωστικών, ενεργά  συσχετιζόμενες και  αποτελεσματικές 

αναπτύξεις δεξιοτήτων  (γνωστική διεργασία, ενέργειες, αξίες) σε  πλαίσια μη-
τυπικής και άτυπης μάθησης. Ατομικές ή ομαδικές δεξιότητες αξιολογούνται με 

τρόπο προσανατολισμένο στις  διεργασίες  και , αν  είναι  επ ιθυμητό , 
οπτικοποιούνται σε  ένα  μοντέλο τρισδιάστατου  κύβου  και  καταγράφονται 

πλήρως σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό σύστημα.  

Το ΕΠΙΠΕΔΟ5 επίσης επικεντρώνεται στις διεργασίες μάθησης καθώς εκφράζουν 

δυνατότητες. Για τον λόγο αυτόν οι αξιολογήσεις προβλέπονται: η πρώτη στην 
αρχή της μαθησιακής δραστηριότητας και η δεύτερη σε αργότερα στάδια μετά 

από κάποια συγκεκριμένη περίοδο εξάσκησης. Συγκρίνοντας  τα  αποτελέσματα 

των  δύο  αξιολογήσεων  θα  είστε  σε  θέση  να  δείτε  τον  βαθμό στον  οποίον 
εξελίσσεται μια δεξιότητα.  

Fig. 1: The ΕΠΙΠΕΔΟ5 cube 
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Ο κύβος ΕΠΙΠΕΔΟ5 απεικονίζει την ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων και 

των  στάσεων  σε  πέντε ποιοτικά επίπεδα. Τα  επίπεδα αυτά  ορίζονται  μέσα από 
συστήματα αναφοράς  – τον  πυρήνα του  συστήματος ΕΠΙΠΕΔΟ5. Ένα  σύστημα 

αναφοράς  περιγράφει μια δεδομένη δεξιότητα  σε  πέντε επίπεδα σε  κάθε 
διάσταση δεξιότητας – από αρχάριος έως εμπειρογνώμον. Αυτά τα συστήματα 

αναφοράς  είναι  προσαρμόσιμα στις  διάφορες  ομάδες-στόχους και  μαθησιακά 

πλαίσια.  

Κατάλογος δεξιοτήτων του LISTEN  

Με τη χρήση της αφήγησης ως μέθοδο στην εκπαίδευση ή με την καταγραφή και 
τη  αναμετάδοση δημιουργικών επιτευγμάτων, είτε  ως  εκπαιδευτής είτε  ως 

μαθητής, αναπτύσσει κανείς  ικανότητες  και  δεξιότητες. Κάθε  μαθητής 

αναπτύσσετε διαφορετικά  μέσω των  διαφόρων  ερεθισμάτων που αυτές  οι 
δραστηριότητες  ξεδιπλώνουν. Ένας  μπορεί να  αριστεύσει  σε  μία γλώσσα  ενώ 

άλλος μπορεί να ανακαλύψει ένα ταλέντο σε τεχνικές εργασίες.  

Παρακάτω, παρουσιάζουμε ένα σύνολο δεξιοτήτων που οι εκπαιδευτές πρέπει να 

έχουν  ή  πρέπει να  αναπτύξουν όταν  επιθυμούν να  χρησιμοποιήσουν την 
εφαρμοσμένη αφήγηση  με τους  μαθητές τους. Επιπροσθέτως, ένα  δεύτερο 

σύνολο δεξιοτήτων αφιερώνεται στη μάθηση μέσω της ίδιας της αφήγησης, κι 
αυτό είναι ταυτοχρόνως σχετικό για τους μαθητές για να αποκτήσουν επίγνωση 

της  μάθησή τους  και  αναστοχαστούν  πάνω σε  αυτήν, καθώς  υπάρχει  μια 

απαίτηση από την κοινωνία να κατέχουν αυτές τις δεξιότητες. Π.χ.: ικανότητες 
ομαδικής συνεργασίας ή επικοινωνιακές ικανότητες.  

Στο  LISTEN αντιλαμβανόμαστε τις  παρακάτω δεξιότητες  ως  απαραίτητες για 
τους εκπαιδευτές κατά την εφαρμογή της βασισμένης στην αφήγηση εκπαίδευση 

και/ή καταγραφή και αναμετάδοση: 

• Εφαρμογή της αφήγησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

• Αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών αναγκών  των  μαθητών, απαιτήσεις και 
κινητοποιήσεις 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία 

• Υποκίνηση και ενδυνάμωση μαθητών 

• Διευκόλυνση της  καταγραφής  και  της  αναμετάδοσης ιστοριών  με τους 

μαθητές 

Αυτές  οι  δεξιότητες  είναι  πιο εγκάρσιες  και  σχετίζονται  με τους  τομείς της 

ανάπτυξης της συμμετοχής στις δραστηριότητες αφήγησης. Παρόλο που έχουν 
επιλεχθεί βάση  της  σχετικότητας  που έχουν  για  τους  πρόσφυγες και  άλλων 

μειονεκτούντων μαθητών, είναι εφαρμόσιμες σε όλους.  
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• Αφήγηση σε μια ξένη γλώσσα 

• Ομαδικότητα 

• Διαχείριση της διαφορετικότητας 

• Δημιουργικότητα 

• Αυτοπεποίθηση 

Κάθε δεξιότητα περιγράφεται στο πλαίσιο του LISTEN και έπειτα τεκμηριώνεται 

με περιγραφείς για  τις  συσχετιζόμενες γνώσεις, ικανότητες  και  στάσεις. Το 
αντίστοιχο  σύστημα καταγραφής  ΕΠΙΠΕΔΟ5, βάση  του  οποίου μπορεί να 

διεξαχθεί  η  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση, μπορεί να  μεταφορτωθεί από τον 
ιστότοπό μας κάτω από την Πιστοποίηση.  

Εφαρμογή της διαδικασίας ΕΠΙΠΕΔΟ5  

Η προσέγγιση ΕΠΙΠΕΔΟ5 βασίζεται σε μια διαδικασία πέντε βημάτων:  

Βήμα 1: Περιγραφή του μαθησιακού προγράμματος  

Η  μαθησιακή δραστηριότητα  και  το  πλαίσιο περιγράφεται σε  σχέση  με το 
υπόβαθρο, τους  στόχους  τις  μαθησιακές δραστηριότητες, της  αναμενόμενης 

αντίδρασης  και  των  προσδοκώμενων δεξιοτήτων. Η  πληροφορίες αυτές  είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ουσιαστικού πιστοποιητικού μαθητή σε ένα 

μετέπειτα στάδιο, αν αυτό είναι επιθυμητό.  

Βήμα 2: Επιλογή δεξιοτήτων 

Οι δεξιότητες επιλέγονται από τον παραπάνω κατάλογο σε αντιστοίχηση με την 

μαθησιακή δραστηριότητα. Οι δεξιότητες ή τα σύνολα δεξιοτήτων μπορούν να 
επιλεχθούν για  ομαδικά μαθησιακά προγράμματα ή  μπορούν να  σχεδιαστούν 

συγκεκριμένα για  έναν  μεμονωμένο μαθητή . Ο  κατάλογος  L I S T E N 
συμπεριλαμβανομένων και  των  συστημάτων αναφοράς  βρίσκεται  διαθέσιμος 

στην ιστοσελίδα μας (www.listen.bupnet.eu) κάτω από την Πιστοποίηση.  

Βήμα 3: Πλαισιώνοντας ένα σύστημα αναφοράς 

Ένα  σύστημα αναφοράς  περιγράφει αφηρημένα μια δεξιότητα. Αν  χρειαστεί, 

μπορεί να  πλαισιωθεί προς συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, είτε  με την 
προσαρμογή των  περιγραφών των  γενικών  μαθησιακών αποτελεσμάτων στο 

περιβάλλον ή  με τον  ορισμό συγκεκριμένων δεικτών  για  τα  αντίστοιχα  επίπεδα 
δεξιοτήτων.  
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Βήμα 4: Αξιολόγηση 

Οι  έννοιες  της  αξιολόγησης  (αυτό-, εξωτερική  και  μεικτή αξιολόγηση) είναι 
μέθοδοι που θα  πρέπει να  επιλεχθούν ανάλογα  με το  πλαίσιο και  τους  στόχους 

του μαθησιακού περιβάλλοντος. Ένας κατάλογος εργαλείων αξιολόγησης είναι 

επίσης διαθέσιμος στον  ιστότοπό μας. (M4.2_LISTEN catalogue of Assessment 
methods for refugees.) 

Βήμα 5: /τεκμηρίωση/οπτικοποίηση  

Η  ανάπτυξη δεξιοτήτων  θα  αξιολογηθεί  και  θα  βαθμολογηθεί με τη  βοήθεια 

δεικτών  ή  από ατομική αιτιολόγηση  μέσω παραδειγμάτων που παρέχονται από 
τον  μαθητή ή  τον  αξιολογητή. Οι  ατομικές πρόοδοι μπορούν να  τεκμηριωθούν 

στο  διαδικτυακό  λογισμικό του  ΕΠΙΠΕΔΟ5. Βάσει  αυτών  των  δεδομένων τα 
πιστοποιητικά των μεμονωμένων μαθητών μπορούν να δημιουργηθούν τα οποία 

θα οποτικοποιούν την ανάπτυξη.  

Παρακαλώ  σημειώστε πως δεν  είναι  απαραίτητο να  χρησιμοποιήσετε το 
λογισμικό του ΕΠΙΠΕΔΟ5. Όλα τα βήματα μπορούν να γίνουν κι εκτός διαδικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το level5@bupnet.de  

Για να γίνει η διαδικασία πιο πρακτική σας καλούμε να αναστοχαστείτε και να 

αξιολογήσετε  τη  δική  σας  ανάπτυξη δεξιοτήτων  κατά  την  εφαρμογή της 
προσέγγισης LISTEN. Για τον λόγο αυτόν παρακαλώ πηγαίνετε στο προσάρτημα 

όπου θα  βρείτε  ένα  έντυπο αυτό-αξιολόγησης με δύο  παραδειγματικές 
δεξιότητες: Βαθμολόγηση και  τεκμηρίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων με το 

ΕΠΙΠΕΔΟ5 και  την  Αφήγηση  σε  ξένη  γλώσσα. Επιπροσθέτως, παρέχουμε 
περαιτέρω οδηγίες  στον  ιστότοπό του  προγράμματος LISTEN κάτω  από την 

Πιστοποίηση (M4.2_Self-assessment guidelines). 

Έχουμε επίσης ετοιμάσει μια μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζει τη  χρήση  του 
ΕΠΙΠΕΔΟ5 με μια ομάδα μεταναστριών οι οποίες συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για  μακροχρόνια άνεργες  γυναίκες. Ένας  από τους  εκπαιδευτές 
διεξήγαγε  ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί τους  με τον  τίτλο: «Πολιτισμικά 

διαφορετικές  γυναίκες  στον  αέρα  – κάνοντας  ραδιόφωνο  με μια ομάδα 
μεταναστριών» Θα βρείτε τη μελέτη περίπτωσης στον ιστότοπό μας. Παρακαλώ 

διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης και μετά περάστε η διαδικασία του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5. 

Συμπληρωματικό υλικό διαθέσιμο στον ιστότοπο LISTEN 

• Μελέτη περίπτωσης στην πρακτική εφαρμογή του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 με πρόσφυγες 
και μετανάστες 

• Κατάλογος μεθόδων αξιολόγησης 

• Κατάλογος δεξιοτήτων και συστημάτων αναφοράς 
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Ενότητα 3 - Πώς να υποστηρίξετε πρόσφυγες και 

μετανάστες στην αξιολόγηση των ικανοτήτων τους 

Εισαγωγή 

Η  αξιολόγηση  δεξιοτήτων  ενθαρρύνει  τον  αυτοστοχασμό και  ενθαρρύνει  τη 
μαθησιακή διαδικασία. Προτού  ξεκινήσετε, υπάρχουν κάποιες διαστάσεις  τις 

οποίες πρέπει να  σκεφτείτε: Ποια  είναι  η  ομάδα στόχος  σας, ποια είναι  τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ποιες δεξιότητες   ενισχύονται  στο 

πρόγραμμά σας  και  μπορούν να  αξιολογηθούν  και  ποιες μέθοδοι αξιολόγησης 
είναι  κατάλληλες  για  το  περιβάλλον. Αν  κάθε  ομάδα είναι  διαφορετική  θα 

καταλήξετε σε διαφορετικές απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχει η 

ίδια λύση για όλες τις περιπτώσεις.  

Συγκεκριμένοι στόχοι του κεφαλαίου 

Μετά τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:  

• Αξιολογήσετε  την  ανάπτυξη δεξιοτήτων  των  μαθητών και  μαζί με τους 

μαθητές με τη μέθοδο ΕΠΙΠΕΔΟ5. 

Μαθησιακή Δραστηριότητα: Πώς θα αξιολογούσατε την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών σας; 

Όταν  σκέπτεστε την  ομάδα μεταναστών και/ή προσφύγων σας, πώς θα 

αξιολογούσατε την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους; Ποιες μεθόδους αξιολόγησης θα 
επ ιλέγατε ; Αν  δεν  είστε  σίγουροι , μ πορείτε να  χρησιμοποιήσετε το 

ερωτηματολόγιο (M4.3_ Questionnaire assessment concept in the annex) για  να 
καταγράψετε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

Πρέπει να  λάβετε  υπ’ όψιν  τις  ακόλουθες  πτυχές για  την  επιλογή της(των) 

κατάλληλης(ων) μεθόδου(ων) αξιολόγησης: 

• Ποια είναι η γνώση και το επίπεδο της γλώσσας των μεταναστών και των 

προσφύγων με τους οποίους δουλεύεται; 

• Πώς θα εξηγούσατε στους μαθητές σας τι είναι οι δεξιότητες και τι είναι η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων; 

• Ποιες δεξιότητες θα επιλέγατε να αξιολογήσετε με τους μαθητές; 

• Ποιες  μεθόδους θα  χρησιμοποιούσατε με τους  μαθητές σας  για  να  τους 
υποστηρίξετε στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους; 

• Θα επιλέγατε την αυτό-αξιολόγηση (και να τους υποστηρίξετε, αν χρειαστεί) 
ή θα πραγματοποιούσατε εσείς για αξιολόγηση μαζί με/για εκείνους; 
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Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του ΕΠΙΠΕΔΟ5 με 

πρόσφυγες και μετανάστες 

Αξιολόγηση ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Όταν  επιθυμείτε να  εφαρμόσετε το  ΕΠΙΠΕΔΟ5 με πρόσφυγες και  μετανάστες, 
υπάρχουν κάποιες πτυχές που στις οποίες πρέπει να δίνετε περισσότερη σημασία 

απ’ ότι  με άλλες  ομάδες στόχους, π.χ.: λόγω  της  γλώσσας  ως  περιοριστικό 

παράγοντα. Αυτή  είναι  μια σύντομα περίληψη των  εμπειριών έχουμε αποκτήσει 
ως τώρα δουλεύοντας με αυτήν την ομάδα στόχο.   

Πρέπει να εξοικειώσετε τους μαθητές με τη γενική έννοια του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 και τον 
σκοπό και  τα  οφέλη  της  εμπλοκής τους  σε  κάποιες δραστηριότητες  για  να 

σκεφτούν σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ανάλογα με το επίπεδο 
της  γλωσσικής  ικανότητας  και  του  εκπαιδευτικού υπόβαθρου, πρέπει να 

μειώσετε το  θεωρητικό  πληροφοριακό υπόβαθρο στο  απολύτως ελάχιστο. Το 
υπερβολικό θεωρητικό  πληροφοριακό υπόβαθρο προκαλεί αρκετή  σύγχυση  σε 

αυτό το πλαίσιο. Μολαταύτα, χρειάζεται να κατανοήσουν οι μαθητές τι κάνετε 
όταν  αξιολογείται  τις  δεξιότητές  τους. Προσπαθήστε να  χρησιμοποιείτε απλές 

λέξεις  για  τον  σκοπό αυτό. Πείτε  για  παράδειγμα «Θα θέλαμε να  δούμε την 

μαθησιακή σας εξέλιξη» ή «Ενδιαφερόμαστε για το τι έχετε μάθει».  

Είναι επίσης σημαντικό να σκεφτείτε το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείτε 

την αξιολόγηση. Σκεφτείτε προσεκτικά ποιος πρέπει να είναι παρόν σε αυτήν την 
περίπτωση (και ποιος καλύτερα να μην συμμετέχει). Μια ατμόσφαιρα ασφάλειας 

και  εμπιστοσύνης είναι  πολύ σημαντική. Οι  μετανάστες και  οι  πρόσφυγες που 
έχουν  βιώσει  πολλά επικριτικά ερωτήματα από τη  διοίκηση  της  χώρας 

φιλοξενίας είναι συχνά προσεκτικοί με το τι λένε για τον εαυτό τους και μπορεί 
να  διστάζουν  να  αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες ειδικά  όταν  αφορά 

ευαίσθητα ζητήματα.  

Δημιουργήστε ένα  υποκινητικό, διαδραστικό  και  συμμετοχικό περιβάλλον. 

Υποστηρίξτε και  υποκινήστε τους  μαθητές μέσω της  όλης  διαδικασίας. Πείτε 

τους  πως μπορούν να  επικοινωνήσουν για  οποιεσδήποτε ερωτήσεις  ή  απορίες 
έχουν.  

Βοηθά επίσης να επικοινωνήσετε καθαρά ότι η αξιολόγηση δεν είναι εξέταση και 
πως τα  αποτελέσματα δεν  μετράνε για  κάτι  αλλά  εξυπηρετούν τον  σκοπό της 

περισυλλογής και  πως η  χρήση  των  αποτελεσμάτων είναι  στο  δικό  τους  χέρι. 
Πρέπει να καταστήσετε ξεκάθαρο το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα.  

Επιλέξτε προσεκτικά τη  μέθοδο αξιολόγησής  σας  λαμβάνοντας υπ’ όψιν  την 
ομάδα στόχο και τον διαθέσιμο χρόνο σας. Αν δεν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε 
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τα  πλέγματα αυτό-αξιολόγησης λόγω  των  γλωσσικών  περιορισμών τότε  θα 

πρέπει να  επιλέξετε μια εναλλακτική  μέθοδο αξιολόγησης. Παρουσιάζουμε μια 
ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης  για  διαφορετικές  συνθήκες  στον  κατάλογο 

μεθόδων αξιολόγησής σας, διαθέσιμα στον ιστότοπο του LISTEN. 

Όταν  κάνετε  ερωτήσεις, ειδικά  για  τα  συναισθήματα του  μαθητή, να  είστε 

προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο αυτό να φέρει στην επιφάνεια συγκίνηση. Οι 

μετανάστες και οι πρόσφυγες πιθανόν να έχουν περάσει στρεσογόνες στιγμές ή 
να  αντιμετωπίζουν κάτι  τραυματικό. Ανάλογα  με την  τωρινή  τους  κατάσταση 

πιθανότατα ταλανίζονται  από φόβους  και  αμφιβολίες σχετικά  με το  παρελθόν 
και  το  μέλλον τους. Αυτό  μπορεί να  προκύψει στην  συνέντευξη. Πρέπει να 

σκεφτείτε πώς θα το διαχειριστείτε αυτό και να έχετε κάποιες στρατηγικές για 
να κατευνάσετε την κατάσταση. Ταυτόχρονα πρέπει να είστε ενσυναισθητικοί  με 

το ενδιαφερόμενο άτομο.  

Τέλος  πρέπει να  είστε  ευαισθητοποιημένοι και  να  συλλογιστείτε  σχετικά  με τη 

δική  σας  στάση  απέναντι στους  μαθητές σας. Τι  γίνεται  με τις  δικές  σας 
προκαταλήψεις; Υπάρχει απόσταση μεταξύ εσάς και των μαθητών σας; Νιώθετε 

πως είναι  πολύ διαφορετικοί  από εσάς; Διστάζετε να  κάνετε  ορισμένες 

ερωτήσεις  διότι  φοβόσαστε  μην παραβείτε κάποιο ταμπού ή  τους  τρομάξετε; 
Πρέπει να  βρείτε  μια σωστή  ισορροπία: οι  μετανάστες και  οι  πρόσφυγες είναι 

άνθρωποι όπως κι  εσείς  – αξίζουν  να  τους  φέρεστε  όσο  φυσιολογικά  θα 
φερόσασταν  σε  οποιονδήποτε άλλον  άνθρωπο. Από την  άλλη  είναι  κάποιες 

φορές πιο ευάλωτοι από άλλους και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν χωρίς 
όμως να γίνονται διακρίσεις.  

Οι υποδείξεις μας επιγραμματικά 

• Χρησιμοποιείτε απλές λέξεις και ερωτήσεις. 

• Αποφύγετε όρους  όπως «ΕΠΙΠΕΔΟ5 » , «συστήματα αναφοράς » , 
«κατηγορίες»,... . 

• Πείτε στους μαθητές σας γιατί κάνετε αξιολογήσεις. 

• Επισημάνετε πως ο σκοπός είναι να τεκμηριώσετε και να κάνετε τη μάθησή 

και τη δεξιότητά τους ορατή για τους ίδιους.. 

• Αξιολογήστε μόνο μία, το πολύ δύο δεξιότητες. 

• Να έχετε επίγνωση πως δεν είναι κάθε μέθοδος αξιολόγησης κατάλληλη για 
κάθε δεξιότητα και/ή με τους συμμετέχοντές σας. Επιλέξτε τη δεξιότητα και 

την αξιολόγηση προσεκτικά. 

• Δημιουργήστε ένα άνετο περιβάλλον για την αξιολόγησή σας 
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Δημιουργία πιστοποιητικών 

Με το ΕΠΙΠΕΔΟ5 είναι εφικτό να οπτικοποιήσετε την ανάπτυξη του μαθητή στις 

επιλεγμένες δεξιότητες. Είναι προφανές πως η δημιουργία πιστοποιητικών είναι 

ελεύθερη επιλογή και οι μαθητές σας πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό. 

Εξηγήστε  τους  πως το  πιστοποιητικό μπορεί να  χρησιμοποιηθεί ως  απτή 

απόδειξη για την ανεύρεση εργασίας ή για περαιτέρω εκπαίδευση στο μέλλον – 

επισημάνετε τα πρακτικά οφέλη του πιστοποιητικού.  

Επισημάνετε πως, ακόμα κι αν οι μαθητές σας δεν σκοπεύουν να μοιραστούν το 

πιστοποιητικό τους,  μπορούν να  βρουν  συγκεκριμένες φράσεις  για  να 

περιγράψουν τις  δεξιότητές  τους, π.χ.: ανεπίσημες συζητήσεις  με πιθανούς 

εργοδότες, σε εκθέσεις για την απασχόληση ή σε συνεντεύξεις.  

Ιδανικά, μοιράστε τα  πιστοποιητικά κατά  τη  διάρκεια  μιας εκδήλωσης  που 

περιλαμβάνει επίσης και  άλλα  μέλη του  οργανισμού. Οι  πρόσφυγες και  οι 

μετανάστες θα  νιώσουν  πιο υποκινημένοι να  αξιοποιήσουν τις  αποκτηθείσες 

δεξιότητες  μέσω του  εκπαιδευτικού προγράμματος και  να  χρησιμοποιήσουν το 

πιστοποιητικό τους  στο  μέλλον. Μπορείτε να  συμπεριλάβετε μια μικρή τελετή 

απονομής κατά  τη  διάρκεια  μιας εκδήλωσης  του  οργανισμού σας  ή  να 

οργανώσετε μια μικρή εκδήλωση για αυτό.  

Υπόδειγμα ενός  τέτοιου  πιστοποιητικού είναι  επίσης διαθέσιμο στον  ιστότοπο 

του LISTEN κάτω από την Πιστοποίηση. 

Παράρτημα 

M4.2 Άσκηση: Αυτό-αξιολόγηση με το ΕΠΙΠΕΔΟ5 για εκπαιδευτές και μαθητές 

Ένας τρόπος για να αξιολογήσετε δεξιότητες με το LISTEN είναι μέσω της αυτο-

αξιολόγησης άμεσα συσχετισμένη με το σύστημα αναφοράς του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5. 

Παρουσιάζουμε παρακάτω δύο φύλλα εργασίας αυτο-αξιολόγησης, ένα για να 

αξιολογήσουν οι εκπαιδευτές τις δεξιότητές τους αναφορικά με «Βαθμολόγηση 

και  καταγραφή  των  μαθησιακών αποτελεσμάτων με το  ΕΠΙΠΕΔΟ5». Το  άλλο 

αφορά  στη  δεξιότητα  «Αφήγηση σε  μια ξένη  γλώσσα» και  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από τους εκπαιδευτές και τους μαθητές. 

Η μέθοδος ΕΠΙΠΕΔΟ5 προσδοκά την αξιολόγηση μιας δεξιότητας σε δύο χρονικά 

σημεία, συνήθως  στην  αρχή  και  το  τέλος  της  μαθησιακής δραστηριότητας, 
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όπως ενός  μαθήματος. Βάσει  αυτών  των  δύο  βαθμολογιών δημιουργείται ένα 

πιστοποιητικό που τεκμηριώνει αυτήν την ανάπτυξη.  

Παρακαλώ  χρησιμοποιήστε τον  πίνακα για  να  βαθμολογήσετε τη  δική  σας 

δεξιότητα  στην  αρχή  της  μαθησιακής φάσης  σας  και  επιστρέψτε στον  πίνακα 

όταν θα έχετε τελειώσει για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη βαθμολόγηση.  

Το  υλικό  είναι  δομημένο όπως ακολουθεί: ξεκινά  με ένα  πλήρες σύστημα 

αναφοράς, που περιγράφει τις δεξιότητες για τρεις διαστάσεις σε πέντε επίπεδα 

για  κάθε  διάσταση. Παρακαλώ  διαβάστε  αυτό  πρώτα για  αποκτήσετε την 

συνολική εικόνα της δεξιότητας, πριν ξεκινήσετε να συλλογίζεστε το δικό σας 

επίπεδο δεξιότητας σε κάθε διάσταση.  

Στις  επόμενες σελίδες  θα  βρείτε  κάθε  μία από τις  τρεις  διαστάσεις  στη  μία 

σελίδα με πρόσθετες στήλες, όπου μπορείτε να σημειώσετε και να αιτιολογήσετε 

τη βαθμολόγησή σας.  

Περισσότερες  δεξιότητες  που περιγράφονται στα  συστήματα αναφοράς  του 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 βρίσκονται στον κατάλογο δεξιοτήτων του LISTEN. 
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 ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

L Τίτλοι 

Επιπέδου 
Περιγραφή Επιπέδου 

Τίτλοι 

Επιπέδου 
Περιγραφή Επιπέδου Τίτλοι Επιπέδου Περιγραφή Επιπέδου 

5 

Γνώση του πού 

αλλού 

(μετάδοση 

γνώσης) 

Κατοχή εμπειρογνωμοσύνης πάνω στο πώς 

τεκμηριώνονται τα μαθησιακά 

αποτελέσματα με το ΕΠΙΠΕΔΟ5 και τις 

σχετικές με την εφαρμογή του εργασίες. 

Γνώση του πώς να μεταφερθούν οι ιδέες και 

οι πρακτικές σε άλλα πλαίσια και ομάδες 

στόχους.  

Ανάπτυξη/ 

δόμηση 

μετάδοση 

Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την 

τεκμηρίωση δεξιοτήτων σε όρους 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

δημιουργία νέων περιβαλλόντων 

αξιολόγησης και συστημάτων αναφοράς 

για διάφορους σκοπούς. Να υπάρχει η 

ικανότητα της μετάδοσης της 

μεθοδολογίας σε διαφορετικά πλαίσια.  

Ενσωμάτωση/ 

εσωτερίκευση 

 

 

Εσωτερίκευση και εφαρμογή  του 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 για την τεκμηρίωση 

ανάπτυξης δεξιοτήτων λόγω των 

πολλαπλών οφελών του. Υποκίνηση 

τρίτων στην εφαρμογή της έννοιας 

ως εργαλείο για την επαγγελματική 

ανάπτυξη 

4 

Γνώση του πότε 

(απόλυτη 

κατανόηση) 

Γνώση του πώς μπορεί η προσέγγιση να 

χρησιμοποιηθεί προς όφελος των μαθητών. 

Γνώση του σε ποιο βάθος και σε ποια 

περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί το 

ΕΠΙΠΕΔΟ5. Γνώση του πώς βαθμολογούνται 

και τεκμηριώνονται τα μαθησιακά 

αποτελέσματα για διαφορετικούς σκοπούς 

Ανακάλυψη/ 

ανεξάρτητη 

δράση 

Διερεύνηση για επαρκείς περιγραφείς 

μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους 

διάφορους μαθησιακούς τομείς και τις 

διάφορες δεξιότητες και εξερεύνηση 

κατάλληλων τεχνικών για τη 

βαθμολόγηση και τεκμηρίωση με το  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 

Αυτορρύθμιση/ 

αποφασιστι-

κότητα  

Αποφασιστικότητα και 

προνοητικότητα στην εφαρμογή του  

ΕΠΙΠΕΔΟΥ5. Εκτίμηση των οφελών 

για τους εκπαιδευτές και τους 

μαθητές που σχετίζονται με αυτό. 

3 

Γνώση του πώς 

Γνώση του πώς να εφαρμοστεί η μέθοδος  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 για τη βαθμολόγηση και 

τεκμηρίωση ικανοτήτων και Μ.Α.. Γνώση 

των σχετικών ποιοτικών κριτηρίων και του 

πώς ακολουθούνται στην τεκμηρίωση 

αποτελεσμάτων. Γνώση του πώς ο σκοπός 

της πιστοποίησης επηρεάζει τα 

αποτελέσματα. 

Λήψη 

αποφάσεων/ 

πραγματο-

ποίηση 

επιλογής 

Βαθμολόγηση μαθητών σε σχέση με 

περιγραμμένα μαθησιακά αποτελέσματα 

και τεκμηρίωση αυτού με σωστό τρόπο με 

γνωστά συστήματα αναφοράς. 

Ικανότητα επικοινωνίας των οφελών του  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 σε μαθητές και άλλους 

ενδιαφερόμενους. 

Υποκίνηση/ 

εκτίμηση 

Εκτίμηση της έννοιας της 

τεκμηρίωσης δεξιοτήτων με το  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 γενικά. Να είναι κανείς 

υποκινημένος στην ανάπτυξη δικής 

του δεξιότητας πάνω στην οποία να 

δουλέψει. 

2 
Γνώση του 

γιατί 

(αποστασιο-

ποιημένη 

κατανόηση) 

Γνώση του σκοπού και των οφελών του 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 και της τεκμηρίωσης δεξιοτήτων 

σε όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων 

γενικά. Γνώση των μαθησιακών θεωριών με 

τις οποίες σχετίζεται. 

Χρήση/ 

μίμηση 

Περιγραφή των δεξιοτήτων των μαθητών 

σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

όπως το να διδάσκεται από άλλους ή να 

ακολουθεί παρασχεθέντα παραδείγματα. 

 

Άποψη/ 

ενδιαφέρον 

Ενδιαφέρον για την έννοια του  

ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 και σκέψη για την 

εκμάθηση της εφαρμογής του. 

1 

Γνώση του τι/ 

γνωρίζοντας 

ότι  

Γνώση του τι είναι το  ΕΠΙΠΕΔΟ5. Γνώση του 

τι σημαίνει η βαθμολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όρους 

γνώσης, ικανοτήτων και στάσεων.  

Αντίληψη 

Αντίληψη του ΕΠΙΠΕΔΟ5 ως μια 

προσέγγιση για την τεκμηρίωση 

δεξιοτήτων σε όρους μαθησιακών 

αποτελεσμάτων χωρίς την σκέψη 

εφαρμογής του. 

Αυτό-

προσανατολισμός 

Αίσθηση πως η τεκμηρίωση 

δεξιοτήτων με το  ΕΠΙΠΕΔΟ5 μπορεί 

να είναι σχετικές με τη δική του 

εργασία. 
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8 Συμβουλές για την περιγραφή των επιπέδων: 
Επίπεδο 5: Αξιολόγηση/Δημιουργία (Μετάδοση – Προγραμματισμός – Παραγωγή – Έλεγχος – Κριτική) 
Επίπεδο 4: Ανάλυση (Διαφοροποίηση – Οργάνωση - Απόδοση) 
Επίπεδο 3: Κατανόηση (Επεξήγηση – Σύγκριση) 
Επίπεδο 2: Ερμηνεία (Δημιουργία Παραδειγμάτων – Δημιουργία Σύνοψης - Ταξινόμηση) 
Επίπεδο 1: Ενθύμηση (Αναγνώριση – Ανάκληση)

 

L 

Τίτλοι 

Επιπέδων8 
Περιγραφή επιπέδων 

Χρόνος 

1 
(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στην αρχή για 

να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

Χρόνος 

2 
(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στο τέλος 

για να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

5 

Γνώση του πού αλλού 

(μετάδοση γνώσης) 

Κατοχή εμπειρογνωμοσύνης πάνω στο πώς 

τεκμηριώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 

με το ΕΠΙΠΕΔΟ5 και τις σχετικές με την 

εφαρμογή του εργασίες. Γνώση του πώς να 

μεταφερθούν οι ιδέες και οι πρακτικές σε 

άλλα πλαίσια και ομάδες στόχους. . 

 

� 

  

� 

 

4 

Γνώση του πότε (Knowing 

when (απόλυτη κατανόηση) 

Γνώση του πώς μπορεί η προσέγγιση να 

χρησιμοποιηθεί προς όφελος των μαθητών. 

Γνώση του σε ποιο βάθος και σε ποια 

περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί το 

ΕΠΙΠΕΔΟ5. Γνώση του πώς βαθμολογούνται 

και τεκμηριώνονται τα μαθησιακά 

αποτελέσματα για διαφορετικούς σκοπούς 

 

� 

  

� 

 

3 

Γνώση του πώς 

Γνώση του πώς να εφαρμοστεί η μέθοδος  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 για τη βαθμολόγηση και 

τεκμηρίωση ικανοτήτων και Μ.Α.. Γνώση των 

σχετικών ποιοτικών κριτηρίων και του πώς 

ακολουθούνται στην τεκμηρίωση 

αποτελεσμάτων. Γνώση του πώς ο σκοπός 

της πιστοποίησης επηρεάζει τα 

αποτελέσματα. 

 

� 

  

� 

 

2 
Γνώση του γιατί 

(αποστασιοποιημένη 

κατανόηση) 

Γνώση του σκοπού και των οφελών του 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 και της τεκμηρίωσης δεξιοτήτων 

σε όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων 

γενικά. Γνώση των μαθησιακών θεωριών με 

τις οποίες σχετίζεται. 

 

� 

  

� 

 

1 
Γνώση του τι/ γνωρίζοντας 

ότι  

Γνώση του τι είναι το  ΕΠΙΠΕΔΟ5. Γνώση του 

τι σημαίνει η βαθμολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων σε όρους γνώσης, 

ικανοτήτων και στάσεων.  

 

� 

  

� 
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9 Συμβουλές για την περιγραφή των επιπέδων: 
Επίπεδο 5: Κατασκευή, μεταφορά σε διαφορετικά πλαίσια, π.χ.: στην προσωπική ζωή, άλλους τομείς/πλαίσια 
Επίπεδο 4: Αυτό-κατευθυνόμενη δράση (διερεύνηση, επέκταση επιλογών, π.χ.: σε σχέση με το μαθησιακό περιεχόμενο/θέμα,…) 
 Επίπεδο 3: Μερικώς ανεξάρτητη δράση, επιλογή μεταξύ εναλλακτικών, επιλογή 
Επίπεδο 2:Μίμηση, Δράση χωρίς προσωπική παρόρμηση, δράση χωρίς να έχει δοθεί οδηγία 
Επίπεδο 1: Απλή ακρόαση, απλή συμμετοχή, λήψη χωρίς δράση…

 

L Τίτλοι Επιπέδων9 Περιγραφή επιπέδων 
Χρόνος 

1 
(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στην αρχή 

για να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

Χρόνος 

2 
(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στο τέλος για 

να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

5 

Ανάπτυξη/ 

δόμηση 

μετάδοση 

Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την τεκμηρίωση 

δεξιοτήτων σε όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων 

και δημιουργία νέων περιβαλλόντων αξιολόγησης 

και συστημάτων αναφοράς για διάφορους 

σκοπούς. Να υπάρχει η ικανότητα της μετάδοσης 

της μεθοδολογίας σε διαφορετικά πλαίσια.  

 

� 

  

� 

 

4 

Ανακάλυψη/ 

ανεξάρτητη 

δράση 

Διερεύνηση για επαρκείς περιγραφείς μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για τους διάφορους μαθησιακούς 

τομείς και τις διάφορες δεξιότητες και εξερεύνηση 

κατάλληλων τεχνικών για τη βαθμολόγηση και 

τεκμηρίωση με το  ΕΠΙΠΕΔΟ5 βάσει ποιοτικών 

κριτηρίων. 

 

� 

  

� 

 

3 

Λήψη 

αποφάσεων/ 

πραγματοποίηση 

επιλογής 

Βαθμολόγηση μαθητών σε σχέση με περιγραμμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τεκμηρίωση αυτού 

με σωστό τρόπο με γνωστά συστήματα αναφοράς. 

Ικανότητα επικοινωνίας των οφελών του  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 σε μαθητές και άλλους 

ενδιαφερόμενους. 

 

� 

  

� 

 

2 
Χρήση/ 

μίμηση 

Περιγραφή των δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση 

με τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως το να 

διδάσκεται από άλλους ή να ακολουθεί 

παρασχεθέντα παραδείγματα. 

 

� 

  

� 

 

1 Αντίληψη 

Αντίληψη του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 ως μια προσέγγιση για 

την τεκμηρίωση δεξιοτήτων σε όρους μαθησιακών 

αποτελεσμάτων χωρίς την σκέψη εφαρμογής του. 

 

� 

  

� 
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10 Συμβουλές για τη συμπλήρωση του επιπέδου: 
Επίπεδο 5: (ομαδικό): επίδραση στους άλλους (υποκίνηση/να πείθονται άλλοι από το δικό σας μοντέλο, …) 
Επίπεδο  4: υποκίνηση για προσαρμογή/εκτίμηση του… (υπό την έννοια του θέματος, της επίτευξης ενός στόχου, …) 
Επίπεδο 3: συναισθηματική αναφορά προς το θέμα (αίσθημα πως το θέμα μπορεί να επηρεάσει στις δικές του 
συνθήκες, ενσυναίσθηση, …) 
Επίπεδο 2: περιέργεια (ενδιαφέρον για το θέμα, να είναι ελκυστικό, …) 
Επίπεδο 1: καμία συναισθηματική αναφορά στο θέμα (μονάχα ενδιαφέρον για την προσωπική κατάσταση, …)

 

L Τίτλοι Επιπέδων10 Περιγραφή επιπέδων 

Χρόνος 

1 

(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στην αρχή για να 

εξηγήσετε το επιλεγμένο 

επίπεδο 

Χρόνος 

2 

(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στο τέλος για να 

εξηγήσετε το επιλεγμένο 

επίπεδο 

5 
Ενσωμάτωση/ 

εσωτερίκευση 

Εσωτερίκευση και εφαρμογή  του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 

για την τεκμηρίωση ανάπτυξης δεξιοτήτων λόγω 

των πολλαπλών οφελών του. Υποκίνηση τρίτων 

στην εφαρμογή της έννοιας ως εργαλείο για την 

επαγγελματική ανάπτυξη 

 

� 

  

� 

 

4 
Αυτορρύθμιση/ 

αποφασιστικότητα 

Αποφασιστικότητα και προνοητικότητα στην 

εφαρμογή του ΕΠΙΠΕΔΟΥ5. Εκτίμηση των 

οφελών για τους εκπαιδευτές και τους μαθητές 

που σχετίζονται με αυτό. 

 

� 

  

� 

 

3 
Υποκίνηση/ 

εκτίμηση 

Εκτίμηση της έννοιας της τεκμηρίωσης 

δεξιοτήτων με το  ΕΠΙΠΕΔΟ5 γενικά. Να είναι 

κανείς υποκινημένος στην ανάπτυξη δικής του 

δεξιότητας πάνω στην οποία να δουλέψει. 

 

� 

  

� 

 

2 
Άποψη/ 

ενδιαφέρον 

Ενδιαφέρον για την έννοια του  ΕΠΙΠΕΔΟΥ5 και 

σκέψη για την εκμάθηση της εφαρμογής του. 

 

� 

  

� 

 

1 Αυτό-προσανατολισμός 

Αίσθηση πως η τεκμηρίωση δεξιοτήτων με το  

ΕΠΙΠΕΔΟ5 μπορεί να είναι σχετικές με τη δική 

μου εργασία. 

 

� 

  

� 
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 ΓΝΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Τίτλοι Επιπέδου 

Περιγραφή Επιπέδου 
Τίτλοι 

Επιπέδου 
Τίτλοι Επιπέδου 

Τίτλοι 

Επιπέδου 
Τίτλοι Επιπέδου 

5 
Γνώση του πού αλλού 

(μετάδοση γνώσης) 

Γνώση του πώς να ενσωματωθούν οι 

τεχνικές αφήγησης στην πρακτική 

διδασκαλία. Γνώση του πώς να 

μεταφερθούν προσεγγίσεις και 

τεχνικές σε άλλα πλαίσια. 

Ανάπτυξη/ 

δόμηση 

μετάδοση 

Ανάπτυξη προσωπικών προσεγγίσεων 

αφήγησης για μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Ανάπτυξη προσωπικών τεχνικών και 

ικανότητα διδασκαλίας τους σε άλλους. 

Ενσωμάτωση/ 

εσωτερίκευση 

 

 

Εσωτερίκευση για την ενσωμάτωση 

αφηγήσεων στη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Διαισθητική προώθηση 

της εφαρμοσμένης αφήγησης 

στους άλλους και παρότρυνση 

άλλων να την εφαρμόσουν. 

4 

Γνώση του πότε 

(Knowing when 

(απόλυτη κατανόηση) 

Βαθειά γνώση των τεχνικών και των 

κανόνων για τη χρήση της αφήγησης 

σε μαθησιακό περιβάλλον και 

αναλυτικό θεωρητικό υπόβαθρο. 

Γνώση της απαραίτητης προσέγγισης 

«κατά περίπτωση». 

Ανακάλυψη/ 

ανεξάρτητη 

δράση 

Ενεργή αναζήτηση νέων προσεγγίσεων 

αφήγησης στα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Ενεργή αναζήτηση και περισυλλογή πάνω 

σε αυτό. Δοκιμή διαφορετικών 

προσεγγίσεων και τεχνικών. 

Αυτορρύθμιση/ 

αποφασιστικότητα 

 

Αποφασιστικότητα για την 

βελτίωση της προσωπικής 

δεξιότητας και εφαρμογή της 

αφήγησης στη διδασκαλία ή στη 

προώθηση της μάθησης εν γένει. 

3 
Γνώση του πώς 

Γνώση αρκετών τεχνικών αφήγησης 

για μαθησιακά περιβάλλοντα. Κατοχή 

ενός ρεπερτορίου κατάλληλων 

ιστοριών. Γνώση του πώς να 

μετατραπεί το «θεματικό 

περιεχόμενο» σε αφήγηση. 

Λήψη 

αποφάσεων/ 

πραγματοποίηση 

επιλογής 

Εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων 

αφήγησης για διδασκαλία. Ενεργή 

αναζήτηση για ευκαιρίες να μετατραπεί το 

θεματικό περιεχόμενο σε αφηγήσεις. Η 

διδασκαλία με «αφηγηματικό τρόπο». 

Υποκίνηση/ 

εκτίμηση 

Εκτίμηση της αφήγησης ως 

ωφέλιμη προσέγγιση στην 

εκπαίδευση και ύπαρξη 

υποκίνησης για τη βελτίωση των 

προσωπικών ικανοτήτων σε σχέση 

με αυτή. 

2 

Γνώση του γιατί 

(αποστασιοποιημένη 

κατανόηση) 

Γνώση του ότι μέσω της αφήγησης 

ένας δάσκαλος μπορεί να αναζητήσει 

την προσοχή από τους μαθητές και να 

τους υποκινήσει. Γνώση πως η 

αφήγηση ενισχύει την εκμάθηση 

γλωσσών, την ομιλία και την 

ικανότητα ακρόασης και πολλές άλλες 

δεξιότητες. 

Χρήση/ 

μίμηση 

Περιστασιακή εφαρμογή τεχνικών 

αφήγησης όπως αυτές επιδεικνύονται από 

άλλους, π.χ.: στην εκπαίδευση. Μίμηση 

μεθόδων αφήγησης 

συναδέλφων/συνεργατών. 

 

Άποψη/ 

ενδιαφέρον 

Γενικότερη εκτίμηση της 

εφαρμοσμένης αφήγησης ως 

μέθοδο μάθησης. Ενδιαφέρον για 

καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας. 
 

1 
Γνώση του τι/ 

γνωρίζοντας ότι 

Γνώση πως η αφήγηση ιστοριών είναι 

μια ειδική τέχνη καθώς και μια 

δεξιότητα και πως μπορεί να 

εφαρμοστεί και τη διδασκαλία 

Αντίληψη 

Αντίληψη πως το μοίρασμα ιστοριών είναι 

ένας τρόπος για την εκμάθηση πολλών 

πραγμάτων. 
 

Αυτό-

προσανατολισμός 

Επίγνωση της αφήγησης ως 

προσέγγιση στην εκπαίδευση χωρίς 

προσωπική συσχέτιση. 
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11 Συμβουλές για την περιγραφή των επιπέδων: 
Επίπεδο 5: Αξιολόγηση/Δημιουργία (Μετάδοση – Προγραμματισμός – Παραγωγή – Έλεγχος – Κριτική) 
Επίπεδο 4: Ανάλυση (Διαφοροποίηση – Οργάνωση - Απόδοση) 
Επίπεδο 3: Κατανόηση (Επεξήγηση – Σύγκριση) 
Επίπεδο 2: Ερμηνεία (Δημιουργία Παραδειγμάτων – Δημιουργία Σύνοψης - Ταξινόμηση) 
Επίπεδο 1: Ενθύμηση (Αναγνώριση – Ανάκληση)

 Τίτλος Επιπέδου11 Περιγραφή επιπέδων 
Χρόνος 

1 
(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στην αρχή 

για να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

Χρόνος 

2 
(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στο τέλος για 

να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

5 
Γνώση του πού αλλού 

(μετάδοση γνώσης) 

Γνώση του πώς να ενσωματωθούν οι τεχνικές 

αφήγησης στην πρακτική διδασκαλία. Γνώση 

του πώς να μεταφερθούν προσεγγίσεις και 

τεχνικές σε άλλα πλαίσια. 

�  �  

4 

Γνώση του πότε 

(Knowing when 

(απόλυτη κατανόηση) 

Βαθειά γνώση των τεχνικών και των κανόνων 

για τη χρήση της αφήγησης σε μαθησιακό 

περιβάλλον και αναλυτικό θεωρητικό 

υπόβαθρο. Γνώση της απαραίτητης 

προσέγγισης «κατά περίπτωση». 

�  �  

3 Γνώση του πώς 

Γνώση αρκετών τεχνικών αφήγησης για 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Κατοχή ενός 

ρεπερτορίου κατάλληλων ιστοριών. Γνώση του 

πώς να μετατραπεί το «θεματικό περιεχόμενο» 

σε αφήγηση. 

�  �  

2 

Γνώση του γιατί 

(αποστασιοποιημένη 

κατανόηση) 

Γνώση του ότι μέσω της αφήγησης ένας 

δάσκαλος μπορεί να αναζητήσει την προσοχή 

από τους μαθητές και να τους υποκινήσει. 

Γνώση πως η αφήγηση ενισχύει την εκμάθηση 

γλωσσών, την ομιλία και την ικανότητα 

ακρόασης και πολλές άλλες δεξιότητες. 

�  �  

1 
Γνώση του τι/ 

γνωρίζοντας ότι 

Γνώση πως η αφήγηση ιστοριών είναι μια 

ειδική τέχνη καθώς και μια δεξιότητα και πως 

μπορεί να εφαρμοστεί και τη διδασκαλία 

�  �  
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12 Συμβουλές για την περιγραφή των επιπέδων: 
Επίπεδο 5: Κατασκευή, μεταφορά σε διαφορετικά πλαίσια, π.χ.: στην προσωπική ζωή, άλλους τομείς/πλαίσια 
Επίπεδο 4: Αυτό-κατευθυνόμενη δράση (διερεύνηση, επέκταση επιλογών, π.χ.: σε σχέση με το μαθησιακό 
περιεχόμενο/θέμα,…) 
 Επίπεδο 3: Μερικώς ανεξάρτητη δράση, επιλογή μεταξύ εναλλακτικών, επιλογή 
Επίπεδο 2:Μίμηση, Δράση χωρίς προσωπική παρόρμηση, δράση χωρίς να έχει δοθεί οδηγία 
Επίπεδο 1: Απλή ακρόαση, απλή συμμετοχή, λήψη χωρίς δράση …

 Τίτλος Επιπέδου12 Περιγραφή επιπέδων 

Χρόνος 

1 

(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στην αρχή 

για να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

Χρόνος 

2 

(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στο τέλος για 

να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

5 
Ανάπτυξη/ δόμηση 

μετάδοση 

Ανάπτυξη προσωπικών προσεγγίσεων αφήγησης 

για μαθησιακά περιβάλλοντα. Ανάπτυξη 

προσωπικών τεχνικών και ικανότητα 

διδασκαλίας τους σε άλλους. 

�  �  

4 
Ανακάλυψη/ 

ανεξάρτητη δράση 

Ενεργή αναζήτηση νέων προσεγγίσεων 

αφήγησης στα μαθησιακά περιβάλλοντα. Ενεργή 

αναζήτηση και περισυλλογή πάνω σε αυτό. 

Δοκιμή διαφορετικών προσεγγίσεων και 

τεχνικών. 

�  �  

3 

Λήψη αποφάσεων/ 

πραγματοποίηση 

επιλογής 

Εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων αφήγησης 

για διδασκαλία. Ενεργή αναζήτηση για ευκαιρίες 

να μετατραπεί το θεματικό περιεχόμενο σε 

αφηγήσεις. Η διδασκαλία με «αφηγηματικό 

τρόπο». 

�  �  

2 
Χρήση/ 

μίμηση 

Περιστασιακή εφαρμογή τεχνικών αφήγησης 

όπως αυτές επιδεικνύονται από άλλους, π.χ.: 

στην εκπαίδευση. Μίμηση μεθόδων αφήγησης 

συναδέλφων/συνεργατών. 

�  �  

1 Αντίληψη 

Αντίληψη πως το μοίρασμα ιστοριών είναι ένας 

τρόπος για την εκμάθηση πολλών πραγμάτων. 

 

�  �  
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13 Επίπεδο 5: Ενσωμάτωση της δεξιότητας και διαισθητική εφαρμογή της, έμπνευση άλλων 
Επίπεδο  4: Αποφασιστικότητα για βελτίωση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
Επίπεδο 3: Υποκίνηση και εκτίμηση του θέματος (αίσθηση πως μπορεί να επηρεάσει την προσωπική κατάσταση, 
υποκίνηση για βελτίωση) 
Επίπεδο 2: περιέργεια (ενδιαφέρον για το θέμα, να είναι ελκυστικό, αλλά πάλι αποστασιοποίηση) 
Επίπεδο 1: καμία συναισθηματική αναφορά στο θέμα

 Level Title13 Περιγραφή επιπέδων 

Χρόνος 

1 

(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στην αρχή για 

να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

Χρόνος 

2 

(επιλογή) 

Δώστε συγκεκριμένα 

παραδείγματα του τι 

γνωρίζατε στο τέλος για 

να εξηγήσετε το 

επιλεγμένο επίπεδο 

5 

Ενσωμάτωση/ 

εσωτερίκευση 

 

Εσωτερίκευση για την ενσωμάτωση 

αφηγήσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Διαισθητική προώθηση της εφαρμοσμένης 

αφήγησης στους άλλους και παρότρυνση 

άλλων να την εφαρμόσουν. 

�  �  

4 

Αυτορρύθμιση/ 

αποφασιστικότητα 

 

Αποφασιστικότητα για την βελτίωση της 

προσωπικής δεξιότητας και εφαρμογή της 

αφήγησης στη διδασκαλία ή στη προώθηση 

της μάθησης εν γένει. 

�  �  

3 
Υποκίνηση/ 

εκτίμηση 

Εκτίμηση της αφήγησης ως ωφέλιμη 

προσέγγιση στην εκπαίδευση και ύπαρξη 

υποκίνησης για τη βελτίωση των 

προσωπικών ικανοτήτων σε σχέση με αυτή. 

�  �  

2 

 

Άποψη/ 

ενδιαφέρον 

Γενικότερη εκτίμηση της εφαρμοσμένης 

αφήγησης ως μέθοδο μάθησης. Ενδιαφέρον 

για καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας. 

 

�  �  

1 Αυτό-προσανατολισμός 
Επίγνωση της αφήγησης ως προσέγγιση στην 

εκπαίδευση χωρίς προσωπική συσχέτιση. 
�  �  

 



M4.3 Ερωτηματολόγιο: Αντίληψη της αξιολόγησης ανάπτυξης δεξιοτήτων με 

πρόσφυγες και μετανάστες. 

Ερώτηση Η απάντησή σας

Ποια είναι η γνώση 
της γλώσσας και το 
ποιο το επίπεδο των 
μεταναστών και των 
προσφύγων με τους 
οποίους δουλεύετε;

Πώς θα εξηγούσατε 
στους μαθητές σας τι 
είναι η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων;

Ποιες δεξιότητες θα 
επιλέγατε να 
αξιολογήσετε με τους 
μαθητές σας; 

Ποιες μεθόδους θα 
χρησιμοποιούσατε με 
τους μαθητές σας για 
τους υποστηρίξετε 
στην αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων τους; 

Θα επιλέγατε την 
αυτό-αξιολόγηση (και 
θα τους υποστηρίζατε 
αν χρειαζόταν) ή θα 
κάνατε την 
αξιολόγηση για/με 
αυτούς;
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Συστάσεις από τα εθνικά 

πιλοτικά σχέδια



Οι  εταίροι   του  προγράμματος LISTEN έχουν  τεκμηριώσει εκτενώς  τις  εμπειρίες 

τους   και  τα  αποτελέσματά από στην  εφαρμογή της  προσέγγισης του 
προγράμματος LISTEN σε  πολλά διαφορετικά  προγράμματα κατάρτισης   που 

υλοποιήθηκαν  κατά τη διάρκεια της πρακτικής φάσης του έργου στις διάφορες 
χώρες. Τα  αποτελέσματα αυτά  δημοσιεύονται στην  Έκθεση  Ευρωπαϊκής 

Εμπειρίας, η  οποία είναι  διαθέσιμη στα  αγγλικά  στην  ιστοσελίδα  LISTEN. Στις 

επόμενες ενότητες  παρουσιάζουμε κάποιες σχετικές  συστάσεις  με βάση  τα 
σχόλια  των  συνεργατών  από τη  φάση  της  πρακτικής που υποστηρίζουν τις 

συμβουλές που δόθηκαν  στα  προηγούμενα κεφάλαια. Έχουμε δομήσει τις 
συστάσεις  σύμφωνα με τα  βασικά  στοιχεία  της  προσέγγισης LISTEN: αφήγηση 

ιστοριών, διαπολιτισμική κατανόηση  και  ένταξη  , καταγραφή  και  μετάδοση, 
αξιολόγηση και πιστοποίηση  των δεξιοτήτων.  

Αφηγήσεις σε διαπολιτισμικές ομάδες 

• Δημιουργήστε μια καλή  ατμόσφαιρα μέσα στην  ομάδα.  Προσπαθήστε να 
οικοδομήσετε  μια καλή ομάδα από την αρχή. - Σας συνιστούμε πραγματικά 

να  αφιερώσετε  χρόνο  για  να  δημιουργήσετε μια σχέση  εμπιστοσύνης και 
σεβασμού μέσα στην  ομάδα και  να  έχετε  πολύ διασκεδαστικό  χρόνο  

κάνοντας αυτό. Είναι σημαντικό για την περαιτέρω εργασία και να υπάρχει 
η αίσθηση της ισότητας μέσα στην ομάδα.  

• Ο χώρος είναι σημαντικός: Βρείτε ή δημιουργήστε ένα άνετο μέρος για να 

κάνετε  την  αφήγηση. Ενεργοποιήστε τους  εκπαιδευόμενους, για  την 
προετοιμασία του χώρου, - αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι ο χώρος 

τους. 

• Όταν  οι  μαθητές κάθονται  σε  έναν  κύκλο, αυτό  είναι  ένα  καλό  σημείο 

εκκίνησης, επειδή όλοι  μπορούν να  δουν, να  δράσουν  και  να  αισθάνονται 
ασφαλείς όταν περιβάλλονται από άλλους. 

• Η  συνειδητοποίηση της  κατάστασης  των  προσφύγων σίγουρα  συμβάλλει 
στην  καλύτερη  κατανόησή  τους. Να  σέβεστε  τις  ανάγκες  και  τις 

ευαισθησίες  των  μελών της  ομάδας σας  και  να  είστε  ευαίσθητοι  στα 
πολιτιστικά εμπόδια, π.χ. όταν  μιλάμε για  συγκεκριμένα θέματα σε  ομάδες 

μεικτών φύλων. Ρωτήστε την ομάδα σας εάν δεν είστε βέβαιοι. 

• Ο  καθένας  έχει  μια ιστορία  για  να  πει, αν  μπορείτε να  δημιουργήσετε τις 
προϋποθέσεις για  την  αφήγηση.  Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο  για  να  ανοιχτούν  , ενώ  άλλοι  είναι  έτοιμοι να  το 
μιλήσουν από την αρχή. Φανταστείτε ότι είναι μια διαδικασία που κερδίζει 

δυναμική με την πάροδο του χρόνου. 

• Είναι  σημαντικό να  έχετε  αρκετό  χρόνο  στη  διαδικασία! Δώστε χρόνο  σε 

όλους να μιλήσουν , να ακουστούν, και να γίνουν ορατοί από όλους. 
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• Βρείτε  μερικές ερωτήσεις  που μπορείτε να  ρωτήσετε  από την  αρχή. Οι 

ερωτήσεις βοηθούν τους ανθρώπους να αρχίσουν να μιλάνε. Οι ερωτήσεις 
πρέπει να είναι ανοιχτές και να ξεκινούν με: ΤΙ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ, Ή Πείτε 

μου .... Και δώστε χρόνο να ακούσετε. 

• Τα  αντικείμενα που μιλάνε, τα  τραγούδια  και  η  μουσική υποστηρίζουν το 

άνοιγμα της  ομάδας και  συμβάλλουν στην  καλλιέργεια  της 

δημ ιουργικότητας και  της  προθυμ ίας να  αφηγηθούν  και  να 
αλληλοεπιδράσουν  στην ομάδα. 

• Μην εστιάζετε μόνο στην αφήγηση ιστοριών, αλλά τονίζετε ότι η ακρόαση 
είναι εξίσου σημαντική. Να είστε και καλός ακροατής. 

• Η συμπάθεια  είναι μια σημαντική ικανότητα να ακούτε ιστορίες, για τους 
εκπαιδευτές αλλά και για τους συμμετέχοντες. 

• Παρέχει σε όλους τη δυνατότητα συμμετοχής και επιτυχίας. Αποφύγετε την 
δημιουργία πίεσης. 

• Να είστε καλά προετοιμασμένοι και πάντα ανοιχτοί για αυτοσχεδιασμό. Να 
είστε  ανοιχτοί  και  περίεργοι για  το  τι  θα  μοιραστούν οι  συμμετέχοντες. 

Ακούστε  με όλες  σας  τις  αισθήσεις. Να  είναι  παρόντες. Να  είστε 

προσωπικοί, αλλά  όχι  ιδιωτικοί. Να  είστε  φίλος  και  σύντροφος. Μη 
φοβάστε  τα δάκρυα, το κλάμα… 

• • Εκτιμήστε κάθε  προσπάθεια των  συμμετεχόντων. Επιτρέψτε να  γελάσετε 
και  να  αισθάνεστε  ελεύθεροι. Επιτρέψτε σε  όλους  να  χρησιμοποιούν το 

σώμα τους και τη φωνή τους για να επικοινωνούν. Η γλώσσα είναι μέσον  
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων – του αφηγητή   και του ακροατή. 

• Μην πιέζετε κανέναν να πει  μια ιστορία δημόσια. Επίσης, μην πιέζετε τους 
ανθρώπους να λένε προσωπικές ιστορίες εάν δεν είναι έτοιμοι. Όλοι πρέπει 

να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν πόσο μακριά θέλουν να πάνε. 

• Η  αφήγηση   σε  μια ομάδα μπορεί να  γίνει  προσωπική, αλλά  αυτό  είναι  το 

θέμα της  αφήγησης. Μην  εστιάζετε  σε  πιθανή κρίση, π.χ. μην κάνετε 

προβλέψεις π.χ. ότι  οι  συμμετέχοντες κουβαλάνε  κάποιο τραύμα . 
Αποδεχτείτε τους  ανθρώπους όπως είναι  και  να  εμπιστευτείτε ότι  η 

αφήγηση, ακόμα και  σε  δύσκολες  καταστάσεις, μπορεί να  μετατραπεί σε 
ανακούφιση  και  νέα  δύναμη. Μια  καλή  ομάδα μπορεί να  φέρει  σχεδόν 

οτιδήποτε σε πέρας μαζί. 

• Μην φοβάστε να αλλάζετε τις συνθήκες, να είστε ανοιχτοί σε ό, τι μπορείτε 

και δεν μπορείτε να κάνετε. Η αλλαγή σάς επιτρέπει να μάθετε νέες μεθόδους 
και νέα εργαλεία. Και βασιστείτε στις ικανότητες  της ομάδας. 

• Ένας  διερμηνέας στο  παρασκήνιο, ο  οποίος μπορεί να  παρεμβαίνει σε 

περίπτωση γλωσσικών εμποδίων, βοηθά τους εκπαιδευτές να ξεπεράσουν τα 
γλωσσικά προβλήματα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ή προσιτός εξωτερικός 
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διερμηνέας, οι  συμμετέχοντες μπορούν να  καλούνται  να  προσφέρουν 

εθελοντικά βοήθεια σε άλλα μέλη της ομάδας. 

• Εάν  εργάζεστε  σε  μια ομάδα όπου υπάρχουν νέοι  συμμετέχοντες σε  σχεδόν 

κάθε  συνάντηση, θα  πρέπει να  βρείτε  έναν  τρόπο να  παρουσιάσετε τη 
διαδικασία  εκμάθησης που ξεκινήσατε. Ένας  τρόπος είναι  να  σχεδιάσετε 

ένα χρονοδιάγραμμα και να δείξετε τι έχει γίνει και πού βρίσκεστε τώρα. 

Προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και ένταξης 

• Εάν θέλετε να προωθήσετε την ένταξη, δημιουργήστε χώρους συνάντησης, 

η  ποικιλομορφία είναι  φυσιολογική, όπου η  ανταλλαγή  και  η  συνεργασία 
είναι  σημαντικές και  όπου μοιράζονται ιστορίες. Σε  πολλά μέρη 

πραγματοποιούνται δημόσιες εκδηλώσεις  που ονομάζονται καφενεία 

αφήγησης   ή  βραδιές  παραμυθιών , όπου άνθρωποι από διαφορετικούς 
πολιτισμούς, υπόβαθρα με διαφορετικές  εμπειρίες συναντώνται  για  να 

μιλούν τις ιστορίες τους και να ακούνε ο ένας τον άλλον. 

• Η  ιστορία  είναι  μ ια καλή  ευκαιρία  να  προσεγγίσετε άλλους 

ενδιαφερόμενους και οργανισμούς και να τους εμπλέξετε στη δουλειά σας, 
είτε  μέσω πληροφοριών , επισκέψεων ή  κοινών  δραστηριοτήτων . 

Αναδεικνύει  το  ενδιαφέρον  και  την  περιέργεια και  οι  δραστηριότητες 
αφήγησης  μπορούν επίσης να  χρησιμοποιηθούν για  την  οικοδόμηση νέων 

επαφών και δικτύων. 

Εγγραφή και εκπομπή των ιστοριών 

• Εάν  πρόκειται να  συμπεριληφθούν τεχνικές  δραστηριότητες  στο  έργο 

αφήγησης όπως εγγραφή και εκπομπή από ραδιόφωνο ή άλλο μέσο ,  είναι 
χρήσιμο να  αφιερωθεί  πρόσθετος χρόνος  κατάρτισης  στις  τεχνικές 

προετοιμασίες και  οι συμμετέχοντες να εκτελέσουν  κάποιες δοκιμές. 

• Ως εκπαιδευτής, πρέπει πρώτα να  ελέγξετε  τον  εξοπλισμό που χρειάζεστε  
και  να  είστε  σίγουροι  για  τον  τρόπο χρήσης  τους, ώστε  να  μπορείτε να 

καθοδηγείτε την ομάδα. 

• Ρωτήστε  την  ομάδα σας  εάν  κάποιος έχει  γνώση   της  απαιτούμενης  

τεχνολογίας. Εάν  συμφωνούν, μπορούν να  γίνουν  τεχνικοί  βοηθοί  που 
υποστηρίζουν τους άλλους. 

• Είναι ευκολότερο να καταγράφετε ιστορίες σε μια μικρή ομάδα για να έχετε 
λιγότερο θόρυβο στο παρασκήνιο και να εστιάζετε περισσότερο. 

• Ζητήστε  από τους  συμμετέχοντες να  συμφωνήσουν να  δημοσιεύσουν την 
ιστορία τους και αν ναι, να τους βοηθήσετε  να βρουν μια καλή πλατφόρμα 
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για να μεταδώσουν την ιστορία, π.χ. στο τοπικό ραδιόφωνο ή μέσω podcasts 

σε έναν ιστότοπο. 

• Κατά  την  καταγραφή  μιας ιστορίας, ένα  μικρόφωνο μπορεί να  έχει  πολύ 

ανασταλτικό  αποτέλεσμα -  προετοιμάστε τον  μαθητή σας  για  αυτό  και  
αφήστε χρόνο για εξοικείωση με   την διαδικασία εγγραφής. 

Αξιολόγηση  των αποκτηθέντων δεξιοτήτων 

• Όσον  αφορά  την  πιστοποίηση , είναι  σημαντικό να  επιλέξουμε μια 
κατάλληλη  μέθοδο αξιολόγησης  της  ανάπτυξης των  ικανοτήτων  των 

μαθητών. Για  τους  μαθητές με χαμηλές γλωσσικές  δεξιότητες, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαδραστικές μέθοδοι που δεν απαιτούν έντονη συζήτηση, 

αλλά τους ενθαρρύνουν να εκφράσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα με 

παιχνιδιάρικο τρόπο. 

• Η  ανατροφοδότηση    των  μαθησιακών αποτελεσμάτων συμβάλλει στη 

θετική επίδραση των δραστηριοτήτων αφήγησης, καθιστώντας τη μάθηση 
πιο συνειδητή. Αλλά  ανάλογα  με το  επίπεδο γλωσσών  των  μαθητών, 

απαιτούνται ορισμένες δημιουργικές μέθοδοι. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
προγραμματιστεί σωστά και χρειάζεται χρόνος για να είναι χρήσιμη. 

• Για  τους  μαθητές με καλύτερη  γλωσσική  επάρκεια ή  που επιθυμούν να 
αποδείξουν τις  ικανότητές  τους  για  συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η 

αναζήτηση  εργασίας, συνιστούμε να  οργανώνουμε ατομικές συνεντεύξεις 

για να αντανακλούν καλύτερα τις ικανότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο η 
διαδικασία  είναι  πιο εστιασμένη από ό, τι  σε  μια ομάδα. Υπολογίστε 

τουλάχιστον μισή ώρα ανά συμμετέχοντα. 

• Ξεκινήστε  δίνοντας  συγκεκριμένα παραδείγματα για  το  τι  σημαίνουν οι 

ικανότητες που πρέπει να αξιολογούνται. 

• Χρησιμοποιήστε το  σύστημα αναφοράς  για  να  διατυπώσετε ερωτήσεις 

συνέντευξης  σε απλή γλώσσα. Η άμεση εργασία με το σύστημα αναφοράς 
είναι υπερβολικά αφηρημένη. 
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