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Το εγχειρίδιο τσέπης SCRIPT – ένα πρόγραμμα με διαδραστικές δραματικές
ασκήσεις και τεχνικές πολυμέσων, οι οποίες θα δώσουν στους κοινωνικά
αποκλεισμένους νέους μία πλατφόρμα για να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν, να
παρουσιάσουν και να παράγουν το δικό τους Pod Play.

Ξεκινώντας τον Νοέμβριο του 2018, αυτό το Erasmus+ KA2 σχέδιο πραγματοποιήθηκε
σε διάστημα δυόμιση ετών, στο οποίο 5 οργανισμοί από 4 ευρωπαϊκές χώρες, όλοι
γνώστες στα πεδία δράσης τους, συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα
ολοκαίνουργιο και μοναδικό πρόγραμμα Δράματος (θεατρικό)- το οποίο βασίζεται στα
πολυμέσα και στις άτυπες δραστηριότητες μάθησης δράματος. Το SCRIPT καλλιεργεί
και αναπτύσσει τις μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των πιο αποκλεισμένων
νέων της Ευρώπης. Καινοτομικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες που εργάζονται στον
τομέα της νεολαίας, ειδικά όταν έρχεται σε επαφή με κοινωνικά αποκλεισμένους
νέους ηλικίας 18-25 ετών, το SCRIPT είναι εγκάρσιο στην ικανότητά του να εργάζεται
σε μια πληθώρα ρυθμίσεων προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των
ιδρυμάτων των νέων παραβατών, των φυλακών, των κέντρων επιτήρησης, των
κέντρων της νεολαίας και της κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια αυτού του δυόμιση ετών σχεδίου, οι 5 κύριοι οργανισμοί στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία επικοινωνούσαν με
κοινωνικά αποκλεισμένους νέους, νέους που εργάζονται στο τομέα της νεολαίας και
ενδιαφερόμενους φορείς για να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να ενσωματώσουν
ένα σύνολο αμοιβαία ενισχυμένων συμπαραγόμενων άτυπων πόρων μάθησης.
·        

·        
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MΕ (ΕΓΩ) - Μια εργαλειοθήκη αυτο-αξιολόγησης για τους νέους που συμμετέχουν,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδό τους και τις
δεξιότητες που έχουν μάθει σε όλο το SCRIPT.

JOURNEY (ΤΑΞΙΔΙ) - Εκτίμηση του αντικτύπου για τους νέους που δουλεύουν στον
τομέα της νοελαίας, ρυθμίσεις παράδοσης και τους ενδιαφερόμενους φορείς που
παρέχουν το πρόγραμμα SCRIPT. 

EQUIP (ΕΦΟΔΙΑΖΩ) - Μια εκπαιδευτική ενότητα για νέους που εργάζονατι στον
τομέα της νεολαίας, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές και συμβουλές για την
προετοιμασία, την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό της πρακτικής τους κατά την
παράδοση του προγράμματος σπουδών του SCRIPT σε μια ποικιλία ρυθμίσεων
προσέγγισης.

·        

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο, τους πόρους και τους
εμπλεκόμενους οργανισμούς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.scripteu.com ή
ακολουθήστε το #SCRIPTEU στο Twitter και το Instagram και λάβετε μέρος στη
συζήτηση και μοιραστείτε την SCRIPT εμπειρία σας!
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Το εγχειρίδιο τσέπης SCRIPT είναι ένας άτυπος μαθησιακός πόρος δραματικών ασκήσεων
και τεχνικών πολυμέσων, τις οποίες οι νέοι που εργάζονται στο τομέα της νεολαίας
μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους με τους κοινωνικά αποκλεισμένους νέους.
Αυτοί οι νέοι μπορούν να είναι NEET (Not in Education, Employment and Training – Όχι
στην Εκπαίδευση, Εργασία και Κατάρτιση), νέοι παραβάτες, από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, νέοι που κινδυνεύουν να προσβληθούν και επίσης άλλες ομάδες. Ο στόχος
αυτού του εγχειριδίου είναι να δώσει τις δεξιότητες και να προετοιμάσει ανάλογα αυτούς
τους νέους για να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν και να παράγουν τα
δικά τους Pod Play. Αυτό το εγχειρίδιο τσέπης αναπτύχθηκε μέσω συμπαραγωγής, μεταξύ
των 5 εταίρων του σχεδίου SCRIPT.

Οι 21 δραστηριότητες μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο τσέπης δημιουργούν ένα ευέλικτο
πρόγραμμα, παρέχοντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση στη μάθηση, ώστε να ταιριάζει
στο ευρύ φάσμα των σύνθετων συναισθηματικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, ατομικών
αναγκών αυτής της ομάδας-στόχου. Επίσης, οι δραστηριότητες αναπτύσσονται με τρόπο
που θα διασφαλίζει την ένταξη, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την ανάπτυξη και ενίσχυση
δεξιοτήτων σε ομάδες και άτομα. Για να παράγει δημιουργικό υλικό για το Pod Play, το
εγχειρίδιο τσέπης SCRIPT διαθέτει μια σειρά από δραματικές ασκήσεις για να παρέχει ένα
πλαίσιο μέσα από το οποίο οι νέοι μπορούν να εξερευνήσουν θέματα που είναι
συγκεκριμένα και σχετικά με αυτά.

Κάθε άσκηση θα παρέχει στους συμμετέχοντες διαφορετικές ικανότητες που
αντιπροσωπεύονται από τα ακόλουθα εικονίδια:

Κοινωνικές και πολιτικές
δεξιότητες

Δεξιότητες λήψης
πρωτοβουλιών

Δεξιότητες «Μαθαίνω να
μαθαίνω»

Ψηφιακές δεξιότητες
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Οι 21 δραστηριότητες χωρίζονται σε 4 ενότητες - Εμπιστοσύνη,
Επικοινωνία και Επικοινωνία, Δημιουργία του Περιεχομένου και
Διαχείριση Ομάδων - με λογική σειρά που θα προετοιμάσει τους
συμμετέχοντες να έχουν τα σημαντικά στοιχεία και τις οριζόντιες και
κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) για την παραγωγή του Pod Play. Ειδικά το
στάδιο της Δημιουργίας του Περιεχομένου είναι η κινητήρια δύναμη πίσω
από τη παραγωγή του δημιουργικού περιεχομένου για το Pod Play. Φυσικά,
όλες οι ασκήσεις σε αυτό το Εγχειρίδιο Τσέπης θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και σύμφωνα με
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων - ωστόσο,
συνιστούμε τα ακόλουθα των ασκήσεων Δημιουργίας Περιεχομένου
διαδοχικά.

Σε γενικές γραμμές, το Εγχειρίδιο Τσέπης συμπαράγεται από οργανισμούς
που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, έτσι οι δραστηριότητες
μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να παραδίδονται σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο χρονικό διάστημα, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες
διαφορετικών, μεμονωμένων ρυθμίσεων παράδοσης και διαφορετικών,
μεμονωμένων αναγκών των νέων που συμμετέχουν.
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Αθλητικά podcast
Ειδήσεις διασημοτήτων
Πολιτικά νέα
Εκπομπές μαγειρικής
Τρόπος ζωής

Το «Pod-Play», φέρνοντας ένα παλιό μέσο στον 21ο αιώνα
Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του φάσης, ρωτήσαμε τους πιθανούς
συμμετέχοντες τι σημαίνει ο όρος «Radio Play» για αυτούς. Το αποτέλεσμα
των σχολίων έδωσε στην ομάδα ανάπτυξης του SCRIPT λίγη τροφή για
σκέψη. περίπου το 85% των συμμετεχόντων που ερωτήθηκαν, είπαν ότι ο
όρος «Radio Play» δεν ήταν γνωστός, επιπλέον, η πλειοψηφία των νέων με
τους οποίους μιλήσαμε πρότεινε ότι το «Radio (Ραδιόφωνο)» γενικά ήταν
ένα παλιό μέσο ψυχαγωγίας και ότι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτό.
Μετά από κάποια έρευνα, αυτό δεν μας εξέπληξε καθώς τα «Radio Plays»
είναι μια μορφή ψυχαγωγίας που έφτασε στο ύψος τους στις αρχές του
20ού αιώνα. Ασφαλώς, οι νέοι του σήμερα ενδιαφέρονται περισσότερο για
τα νέα μέσα.

Ένας όρος που ανταποκρίθηκε στους νέους με τους οποίους
πραγματοποιήσαμε την έρευνα ήταν το «Podcast». Το podcast είναι μια
από τις πιο δημοφιλείς πηγές ήχου στον 21ο αιώνα, γιατί; Τα podcast
μπόρουν να κατεβούν (να γίνει λήψη). Η έρευνα έδειξε ότι οι νέοι έχουν
πρόσβαση σε podcast σε τακτική βάση και σε διάφορες μορφές όπως:
 

ERASMUS + Αριθμός σχεδίου 2018-2-UK01-KA205-048387
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση
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Δημιουργία υλικού
Εκτέλεση
Ηχογράφηση / πρόβες
Τέλος της διαδικασίας

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ομάδα του SCRIPT αποφάσισε να φέρει τον
όρο «Radio Play» ή «Radio Drama» στον 21ο αιώνα. Μετά από πολλές
συζητήσεις, η ομάδα έφτασε στον όρο «Pod-Play», συνδυάζοντας τα νέα
μέσα των podcasts με την κληρονομιά του αρχικού ονόματος του
δράματος που βασίζεται στον ήχο. Αυτό το νέο όνομα έχει δοκιμαστεί με
μερικούς από τους νέους μας και έχει αποδειχθεί ότι είναι δημοφιλές στο
δημογραφικό στόχο του SCRIPT.

Λοιπόν, τι είναι το Pod-Play;
Το Pod-Play είναι ένα μοναδικό δράμα βασισμένο στον ήχο και αφηγείται
μια ιστορία με έναν ευφάνταστο και καινοτόμο τρόπο. Σχεδιασμένο για να
επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την ιστορία όχι μόνο ακούγοντας
τη δράση, αλλά χρησιμοποιώντας τη φαντασία του για να δημιουργήσει
αυτούς τους κόσμους και να τους φέρει στη ζωή.

Δημιουργώντας ένα Pod-Play
Η δημιουργία ενός Pod-Play έχει πολλά στάδια που δεν έρχονται πάντα σε
ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλα τα μοτίβα. Όταν εργάζεστε με τις ομάδες
νέων για τις οποίες το πρόγραμμα SCRIPT έχει σχεδιαστεί, συχνά
συμβαίνει διάφορα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας να κλιμακωθούν,
να γίνουν με διάφορες σειρές, πρέπει να επανεξεταστούν αργότερα και να
παραλειφθούν όλα μαζί. Γι 'αυτό είναι επιτακτική ανάγκη όσοι
ασχολούνται να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ιδανική μέθοδος ή
χρονοδιάγραμμα όταν δημιουργούν ένα νέο pod-play με μια ομάδα νέων
NEΕT. Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε κάποιες συμβουλές και ιδέες που
συνιστώνται όταν αναλαμβάνετε τη διαδικασία δημιουργίας του δικού σας
καινοτόμου και μοναδικού Pod-play:
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Δημιουργία Υλικού:
Κατά τη δημιουργία ενός pod-play ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει
να δημιουργήσουμε είναι μια ιστορία, προκειμένου να έχουμε ένα pod-
play για να το ακούσουμε, πρέπει να έχουμε μια ιστορία να πούμε. Η
δημιουργία υλικού δεν είναι πάντα το ευκολότερο πράγμα, η διαδικασία
ξεκινά πάντα με την απόκτηση της εμπιστοσύνης των νέων, αυτό γίνεται με
τη χρήση του εγχειριδίου τσέπης SCRIPT και το σπάσιμο του πάγου με τους
νέους μας. Το εγχειρίδιο τσέπης είναι μια τέλεια συσκευή που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τη διαδικασία με διάφορους τρόπους.
Ακολουθώντας την προτεινόμενη φόρμα στο εγχειρίδιο τσέπης SCRIPT,
ενώ είστε γνώστες, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε σε συγκεκριμένα στάδια
και να επαναλάβετε ή να προσαρμόσετε ορισμένα τμήματα της
διαδικασίας.

Μέρος της δημιουργίας υλικού επιτρέπει στους νέους να εκφραστούν
μέσω των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία του SCRIPT,
επιτρέποντας στους νέους να συζητήσουν προβληματισμούς ή θέματα που
είναι σημαντικά για αυτούς και τη ζωή τους, έχουμε μια ειλικρινή και
ισχυρή αντίδραση από ομάδες που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει μια
ισχυρή ιστορία για το pod play μας.

Εκτέλεση
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν
διαφορετικά επίπεδα αυτοπεποίθησης, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται
να μην είναι όλοι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πραγματικό στάδιο
εκτέλεσης της διαδικασίας. Είναι ζωτικής σημασίας πως αυτοί που θα
ασχοληθούν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι η διαδικασία που είναι το
σημαντικό μέρος της διαδικασίας του SCRIPT και βλέποντας τους νέους
μας να αναπτύσσουν νέα επίπεδα αυτοπεποίθησης και σχέσεων. Μερικοί
συμμετέχοντες μπορεί να μην συμμετέχουν τόσο στην πλευρά της
εκτέλεσης του SCRIPT όσο και άλλοι, συνήθως μέσω της δικής τους
παράλειψης, κάτι που είναι εντάξει, το κλειδί σε αυτό είναι να
ενημερώσουμε τους νέους μας ότι είμαστε όλοι μέρος μιας ομάδας και
χωρίς τον κάθε ένα και όλους από την ομάδα δεν θα υπήρχε τελικό προϊόν.
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Η αυτοπεποίθηση των νέων είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της
διαδικασίας όσον αφορά την ηχογράφηση/εκτέλεση του σεναρίου μας.
Μια εξαιρετική συμβουλή για να χαλαρώσετε τους συμμετέχοντες σχετικά
με την παρουσίαση τους είναι ότι το Pod-play δεν είναι ζωντανή
παράσταση, είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο. Λέγοντας στους νέους
μας ότι μπορούν να ξανά αρχίσουν ανά πάσα στιγμή και να ηχογραφήσουν
ξανά και ξανά, εάν χρειαστεί, μπορούμε να τους χαλαρώσουμε και να τους
επιτρέψουμε να απολαύσουν τη διαδικασία ηχογράφησης της ιστορίας
τους, αυτό θα φανεί επίσης στο τελικό προϊόν και θα φαίνεται πιο φυσικό.
 
Ηχογράφηση και πρόβες
Το SCRIPT έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα εργαλείο που θα
χρησιμοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες, επομένως είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι δεν έχουν όλοι οι χώροι και τα κέντρα που το SCRIPT θα
πραγματοποιηθεί δεν έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό ηχογράφησης
υψηλού επιπέδου και η διαδικασία δεν εξαρτάται από το χρήση στούντιο
ηχογράφησης. Το SCRIPT μπορεί να εφαρμοστεί και να καταγραφεί
χρησιμοποιώντας τα πιο στοιχειώδη εργαλεία ηχογράφησης, όπως μια
συσκευή κινητού τηλεφώνου. Μπορούμε να επαναφέρουμε τα πράγματα
στα βασικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηχογράφησης και απλώς να
καταγράψουμε το pod-play μας σε σκηνές από ένα κινητό τηλέφωνο και να
τα αναπαράγουμε στους ακροατές μας ανά κεφάλαιο.

Όταν έχουμε ένα τελικό άρθρο από την άποψη του σεναρίου, μπορούμε να
κάνουμε πρόβες την εκτέλεση του προετοιμάζοντας το για την ημέρα της
ηχογράφησης. Σύμφωνα με αυτό, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένα
pod-play είναι ένα μέσο ήχου και όχι οπτικό, επομένως είναι σημαντικό οι
συντελεστές μας να συνειδητοποιούν ότι δεν αναμένεται να περπατήσουν
και να παίξουν σαν να ήταν ορατοί σε ένα κοινό, το κλειδί για την απόδοση
σε ένα pod-play είναι η έκφραση που μπορεί να μεταφερθεί
χρησιμοποιώντας τη φωνή.
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ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα ηχογράφησης
μια συσκευή ηχογράφησης με φωνής χειρός
οποιασδήποτε μορφή φορητής συσκευής tablet
ένας φορητός υπολογιστής με δυνατότητα ηχογράφησης ή επισύναψης
μικροφώνου
κάποια pod-plays που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας
προγράμματα ήχου που χρησιμοποιούνται από στούντιο, όπως το logic
pro x ή το Pro Tools.

Μια εκδήλωση ακρόασης, μια εκδήλωση όπου άλλοι χρήστες του
χώρου που δεν έλαβαν μέρος στο σχέδιο μπορούν να έρθουν και να
ακούσουν το τελικό pod-play, αυτή είναι μια ευκαιρία για τους
συμμετέχοντες μας να παρουσιάσουν τι έχουν δημιουργήσει.
Ένα αντίγραφο για τους συμμετέχοντες - δίνοντας στους
συμμετέχοντες το δικό τους CD με ένα αντίγραφο του τελικού τους
προϊόντος.
Ένα πιστοποιητικό επιτυχίας που δόθηκε στους συμμετέχοντες για να
δείξει ευγνωμοσύνη.

Η διαδικασία ηχογράφησης μπορεί να είναι όσο απλή ή όσο περίπλοκη
θέλουμε ή όσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό, τι είναι στη διάθεσή μας
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή συσκευής ηχογράφησης ή
εξοπλισμού με δυνατότητα αναπαραγωγής, μπορούμε να λάβουμε ηχητικά
εφέ από το Διαδίκτυο ή μπορούμε να τα καταγράψουμε ζωντανά όντας
δημιουργικοί με τους ήχους γύρω μας, κάτι που συχνά μπορεί να είναι πιο
αληθινό και να δίνει μια πιο φυσική αίσθηση.

Κάποια προτεινόμενες συσκευές/προγράμματα ηχογράφησης:

Τέλος διαδικασίας
Στο τέλος ενός σχεδίου SCRIPT, είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι νέοι να
αισθάνονται μια αίσθηση επίτευξης και υπερηφάνειας για αυτό που έχουν
παραγάγει, αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ακολουθούν
μερικοί τρόποι με τους οποίους οι προηγούμενοι υπεύθυνοι του σχεδίου
SCRIPT έχουν δείξει εκτίμηση σε όσους έχουν ολοκληρώσει ολόκληρη τη
διαδικασία:
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Όλοι οι νέοι/ευάλωτοι ενήλικες έχουν ίσα δικαιώματα στην προστασία
από βλάβες. 

Όλοι έχουν την ευθύνη να υποστηρίξουν την προστασία των νέων/
ευάλωτων ενηλίκων.

Οι οργανισμοί έχουν καθήκον να φροντίζουν τους νέους /ευάλωτους
ενήλικες με τους οποίους εργάζονται, έρχονται σε επαφή ή
επηρεάζονται από την εργασία και τις δραστηριότητές τους.

Εάν οι οργανισμοί δουλεύουν με συνεργάτες, έχουν την ευθύνη να
βοηθήσουν τους εταίρους να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
προστασίας. 

Όλες οι ενέργειες για τη διασφάλιση λαμβάνονται προς το συμφέρον
του νεαρού/ευάλωτου ενήλικα, το οποίο είναι υψίστης σημασίας.

Η εταιρική σχέση του SCRIPT έχει δεσμευτεί σε ένα σύνολο κοινών
προτύπων διασφάλισης βασιζόμενο σε τέσσερις τομείς: Πολιτική,
Άνθρωποι, Διαδικασίες και Ευθύνη.

Τα επίπεδα βασίζονται στο ακόλουθο σύνολο αρχών:

Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η
Ε Π Ι Π Ε Δ Ω Ν
S C R I P T  

ERASMUS + Αριθμός σχεδίου 2018-2-UK01-KA205-048387
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση

του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται

σε αυτές.

ΠΝ Ε ΥΜ Α Τ Ι Κ Ο  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο  1 - S C R I P T

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ I Δ Ι Ο  Τ Σ Ε Π Η Σ



Κάθε οργανισμός έχει μια πολιτική που περιγράφει πώς δεσμεύεται να
αποτρέψει και να ανταποκριθεί κατάλληλα στη διαφύλαξη θεμάτων.
Σύμφωνα με το SCRIPT, η πολιτική διασφάλισης αναπτύσσεται μέσω
διαβουλεύσεων με το προσωπικό και τους συνεργάτες και, κατά
περίπτωση, με νέους /ευάλωτους ενήλικες και κοινότητες.

κατανοήστε το επίπεδο επαφής ή τον αντίκτυπο στους νέους /
ευάλωτους ενήλικες που έχει ο οργανισμός σας ως μέρος των
δραστηριοτήτων του και των σχετικών κινδύνων,  
προσδιορίστε ποιες πολιτικές και διαδικασίες έχετε ήδη, οι οποίες
υποστηρίζουν τη διασφάλιση, όπως ορθές πρακτικές πρόσληψης, και
προσδιορίστε τυχόν κενά,   
καθορίστε τι πρέπει να συμπεριλάβει η πολιτική σας, ώστε να μειωθούν
οι κίνδυνοι για τα παιδιά και να ενισχύσετε τις οργανωτικές σας
πολιτικές και διαδικασίες,   
προσδιορίστε τα βασικά σας ενδιαφερόμενα μέρη και ποιος πρέπει να
συμμετέχει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την ιδιοκτησία της
πολιτικής σας.

Χρησιμοποιήστε τις πολιτικές προστασίας άλλων οργανισμών για να
ενημερώσετε τις δικές σας.
Μην τα αντιγράφετε απλώς!
Συνεργαστείτε με μια ομάδα σχετικού προσωπικού για να αναπτύξετε
και να διαδώσετε την πολιτική.   
Κάνετε μια προσβάσιμη έκδοση για νέους /ευάλωτους ενήλικες με τους
οποίους συνεργάζεστε
Μην αναπτύσσετε μια πολιτική που απλά κάθεται στο γραφείο.

Για να σχεδιάσετε την πολιτική σας για να εφαρμόσετε τη
μεθοδολογία SCRIPT θα πρέπει να:

Τα πρέπει και τα μη για το Επίπεδο 1

Ε Π Ι Π Ε Δ Ο  1 :
ΠΟ Λ Ι Τ Ι Κ Η
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Ε Π Ι Π Ε Δ Ο  2 :
Α ΝΘ Ρ Ω ΠΟ Ι
Κάθε οργανισμός θέτει σαφείς ευθύνες και προσδοκίες στο προσωπικό
και τους συνεργάτες του και τους υποστηρίζει να κατανοήσουν και να
ενεργήσουν ανάλογα.
Όλοι οι συνδεδεμένοι με τον οργανισμό πρέπει να γνωρίζουν πώς να
διατηρήσουν τους νέους /ευάλωτους ενήλικες ασφαλείς και να έχουν
τις κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες για να αναπτύξουν και να
διατηρήσουν τις απαραίτητες στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις για να
διατηρήσουν τα παιδιά ασφαλή.   
Σύμφωνα με το SCRIPT, οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν ένα
καθορισμένο άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο να σιγουρέψει ότι τα
μέτρα διασφάλισης είναι ενσωματωμένα σε ολόκληρο τον οργανισμό
και λειτουργούν ως κεντρικό σημείο. Αυτός ο ρόλος πρέπει να
αντικατοπτρίζει τη φύση και τη δομή του οργανισμού και το άτομο θα
πρέπει να είναι αρκετά ανώτερο και να έχει αρκετή υποστήριξη και
πόρους, για να εκτελέσει τον ρόλο.   
Σε κάθε κατάλληλο επίπεδο ή ρύθμιση πρέπει να υπάρχει ένα
κατονομαζόμενο άτομο ή άτομα με τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να
μιλήσουν για θέματα προστασίας των παιδιών. Είναι καλή πρακτική να
προσδιορίζετε εντός του οργανισμού σας το καθορισμένο άτομο και
όλοι πρέπει να γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους,
τις πολιτικές διασφάλισης και τις υποχρεώσεις τους για να πληρούν τις
απαιτήσεις αυτών των πολιτικών.
Συζητήστε ανοιχτά με τους εταίρους και τα παιδιά και τις οικογένειες τι
προσπαθείτε να επιτύχετε με τα μέτρα διασφάλισης και μάθετε ποιες
προκλήσεις μπορεί να προκύψουν και πώς μπορείτε να εργαστείτε μαζί
για να τα ξεπεράσετε.
Μην υποθέτετε ότι όλοι όσοι συνεργάζονται με νέους /ευάλωτους
ενήλικες είναι ασφαλείς ή δεν θα τους κάνουν κακό.

Τα πρέπει και τα μη για το Επίπεδο 2
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Ε Π Ι Π Ε Δ Ο  3 :
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ
Κάθε οργανισμός δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον μέσω της
εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρο
τον οργανισμό
Οι οργανισμοί πραγματοποιούν τοπικές δραστηριότητες
χαρτογράφησης που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη νομική,
κοινωνική πρόνοια και την προστασία των παιδιών.
Η διασφάλιση των αξιολογήσεων κινδύνου και των στρατηγικών
μετριασμού ενσωματώνονται στις υπάρχουσες διαδικασίες αξιολόγησης
κινδύνου σε όλα τα επίπεδα.
Τα μέτρα διασφάλισης ενσωματώνονται στις υπάρχουσες διαδικασίες
και συστήματα (στρατηγικός σχεδιασμός, προϋπολογισμός, πρόσληψη,
κυκλική διαχείριση προγραμμάτων, διαχείριση επιδόσεων, προμήθειες,
συμφωνίες εταίρων και συστήματα διαχείρισης κ.λπ.).
Αναπτύσσεται μια διαδικασία αναφοράς και απάντησης για συμβάντα
και ανησυχίες που είναι τοπικά κατάλληλη.
Η απλή δημοσίευση μιας δέσμευσης για την προστασία όλων των νέων/
των ευάλωτων ενηλίκων είναι απίθανο να εμπνεύσει τις απαραίτητες
αλλαγές σε έναν οργανισμό. Τα μέτρα προστασίας των παιδιών πρέπει
να ενσωματωθούν σε όλα τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις
λειτουργίες ενός οργανισμού για να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός
είναι ασφαλής.
Αυτό το Επίπεδο βοηθά τους οργανισμούς να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα για να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις διασφάλισης και να
διασφαλίσουν ότι οι δράσεις είναι παγκόσμια σχετικές και τοπικά
κατάλληλες.
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Ε Π Ι Π Ε Δ Ο  3 :
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ
Να είστε ξεκάθαροι σχετικά με την «περιοχή ελέγχου» και τις ευθύνες
σας: μετριάστε τους κινδύνους που έχετε τον έλεγχο.
Μην νομίζετε ότι θα αποτρέψετε όλες τις πιθανές κακοποιήσεις: ο
τρόπος που ανταποκρίνεστε στην κακοποίηση είναι εξίσου σημαντικός
με την πρόληψή της.
Υιοθετήστε μια στρατηγική συνεχούς βελτίωσης: μην νομίζετε ότι θα
έχετε τα πάντα στη διάρκεια της νύχτας.
Συνεργαστείτε με άλλους οργανισμούς που μπορούν να υποστηρίξουν
τα μέτρα διασφάλισης σας - μην το δοκιμάσετε μόνοι σας!

Τα πρέπει και τα μη για το Επίπεδο 3
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Ε Π Ι Π Ε Δ Ο  4 :
Ε Υ Θ Υ Ν Η
Ο οργανισμός παρακολουθεί και επανεξετάζει τα μέτρα διασφάλισης και
ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Η εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών προστασίας των παιδιών
παρακολουθείται τακτικά. Η εκμάθηση από την πρακτική εμπειρία
περίπτωσης ενημερώνει την αναθεώρηση της πολιτικής και τις αλλαγές
στα μέτρα διασφάλισης.
Οι πολιτικές και οι πρακτικές αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και αξιολογούνται επισήμως από εξωτερικό αξιολογητή /
ελεγκτή κάθε τρία χρόνια. Η αναφορά δεν πρέπει να επικεντρώνεται
μόνο στον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν γνωστοποιηθεί ή
αντιμετωπιστεί.
Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα
συστήματα και οι διαδικασίες σας για την αποτροπή του κινδύνου
κακοποίησης: το μητρώο κινδύνου του οργανισμού σας είναι ένα καλό
μέρος για να ξεκινήσετε.
Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι οργανισμοί πιστεύουν ότι
υπάρχει σημαντική υπο-αναφορά υποψιών ή πραγματικών περιπτώσεων
από το προσωπικό και τις κοινότητες. Η έλλειψη αναφορών είναι πιο
πιθανό να σημαίνει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες σας δεν
λειτουργούν καλά και δεν γίνεται κατάχρηση.

Να είστε διαφανείς με τις πληροφορίες σας σχετικά με τη διασφάλιση. Η
αξιοπιστία ενός οργανισμού βασίζεται στο να είναι διαφανής και να
ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ανησυχίες.
Μην βασίζεστε στην ύπαρξη πολιτικής ως μέτρου ευθύνης. Το να
είμαστε υπεύθυνοι διασφαλίζει ότι η πολιτική εφαρμόζεται μέσω μιας
σειράς μέτρων διασφάλισης.

Τα πρέπει και τα μη για το Επίπεδο 4
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Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ ΗΜ Α Τ Α
Ε Φ Α ΡΜΟ Γ Η Σ
Τ Ω Ν  Ε Π Ι Π Ε Δ Ω Ν
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Τ Ω Ν
Π Α Ι Δ Ι Ω Ν

Τα νεαρά άτομα/οι ευάλωτοι ενήλικες προστατεύονται

Τέτοια πρότυπα μπορούν να προσφέρουν πλήρη προστασία για νέους/
ευάλωτους ενήλικες, αλλά σύμφωνα με αυτά τα Επίπεδα ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος για τα παιδιά που έχουν κάποιο τραύμα.

Το προσωπικό του οργανισμού και οι συνεργάτες του προστατεύονται

Με την εφαρμογή αυτών των Επιπέδων, όλο το προσωπικό και οι
συνεργάτες του θα είναι ξεκάθαροι για το πώς αναμένεται να
συμπεριφέρονται με τους νέους/ευάλωτους ενήλικες και τι να κάνουν εάν
υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.

Ο οργανισμός και η φήμη του προστατεύονται

Εφαρμόζοντας αυτά τα επίπεδα, οι οργανισμοί καθιστούν σαφή τη
δέσμευσή τους να διατηρήσουν τους νέους/ευάλωτους ενήλικες ασφαλείς.
Τα Επίπεδα θα τους βοηθήσουν να κινηθούν προς βέλτιστες πρακτικές σε
αυτόν τον τομέα.

ERASMUS + Αριθμός σχεδίου 2018-2-UK01-KA205-048387
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση

του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται

σε αυτές.
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1. Όνομα δραστηριότητας: Splat/Κατηγορία Splat

Επεξήγηση:
Όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν έναν κύκλο. Ο επαγγελματίας στέκεται στο κέντρο του
κύκλου. Ο επαγγελματίας, τυχαία, θα δείξει ένα μέλος του κύκλου και θα πει τη λέξη
SPLAT. Αυτό το άτομο πρέπει να σκύψει όσο πιο γρήγορα μπορεί, τα 2 άτομα σε κάθε
πλευρά αυτού του ατόμου πρέπει να δείχνουν το ένα στο άλλο και να λένε τη λέξη
SPLAT! Το πρώτο άτομο που λέει τη λέξη splat είναι ο νικητής και το άλλο άτομο χάνει
μια ζωή.
Ο επαγγελματίας τότε, δείχνει σε τυχαία σημεία σε ένα άλλο μέλος του κύκλου και η
διαδικασία επαναλαμβάνεται. Μόλις ένα μέλος του κύκλου χάσει όλες τις ζωές του
(αυτός ο αριθμός είναι συνήθως 3 αλλά μπορεί να αλλάξει με βάση τους χρονικούς
περιορισμούς) παίρνει μια θέση επί τόπου. Είναι «εκτός παιχνιδιού» και οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες συνεχίζουν να παίζουν. Αυτό συνεχίζεται έως ότου απομένουν μόνο 2
μέλη. Μόλις έχουμε τα δύο τελευταία μέλη του κύκλου, τοποθετούνται πλάτη με πλάτη,
έτοιμα για έναν τελικό γύρο. Ο επαγγελματίας θα ζητήσει μια κατηγορία από τα άλλα
μέλη της ομάδας για να χρησιμοποιήσει για την τελική αναμέτρηση, "Φρούτα" Το
ζευγάρι που είναι πλάτη με πλάτη ενημερώνεται ότι κάθε φορά που ακούνε τον
επαγγελματία να φωνάζει φρούτα πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά, όποτε ακούνε κάτι
που δεν είναι φρούτο πρέπει να γυρίσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν και να πουν SPLAT
στο άλλο άτομο. Το πρώτο άτομο που το κάνει αυτό είναι ο νικητής μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPLAT:
Ένα επιπλέον επίπεδο μπορεί να προστεθεί σε αυτό το παιχνίδι ανάλογα με τις
ικανότητες της ομάδας: Αντί ο επαγγελματίας να λέει τη λέξη SPLAT όταν δείχνει τυχαία
σε ένα μέλος του κύκλου, μπορεί να πει μια κατηγορία "ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΠΑΛΑ" το άτομο που έδειξε θα σκύψει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, αλλά αυτή τη φορά τα δύο άτομα, από τις δύο πλευρές τους, όσο πιο
γρήγορα μπορούν, φωνάζουν κάτι που εμπίπτει στην κατηγορία "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ". Όπως
στην κανονική έκδοση, το πρώτο άτομο που λέει μια σωστή απάντηση είναι ο νικητής
και το πιο αργό άτομο χάνει μια ζωή. Κάθε φορά που ο επαγγελματίας δείχνει σε έναν
συμμετέχοντα θα πρέπει να λέει μια διαφορετική κατηγορία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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Μερικοί κανόνες:
Εάν κάποιος φωνάζει και δεν είναι από τις δύο πλευρές του ατόμου που σκύβει (αυτός
ονομάζεται ΤΥΧΑΙΟΣ SPLATTER), αυτό το άτομο χάνει μια ζωή.
Εάν το άτομο που δείχνει ο επαγγελματίας φωνάζει SPLAT/Μια απάντηση χάνει μια
ζωή.
Εάν το άτομο που δείχνει ο επαγγελματίας δεν σκύψει ή σκύψει πολύ αργά, χάνει μια
ζωή.

Χρησιμότητα:
Αυτό το παιχνίδι είναι χρήσιμο σε διάφορα επίπεδα:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό energizer, η γρήγορη φύση του
παιχνιδιού κάνει την κυκλοφορία του αίματος γύρω από το σώμα και τον εγκέφαλο να
κυλαέι γρηγορότερα και τους κάνει όλους ζεστούς και έτοιμους να αρχίσουν να
εργάζονται.
Αυτό το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που πρέπει να ελέγξετε την
ομάδα. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η ομάδα χάνει τη
συγκέντρωση στις εργασίες και πρέπει να γίνει επαναφορά. Μπορείτε να σταματήσετε
τα πάντα και να κάνετε ένα παιχνίδι splat πολύ γρήγορα.
Αν και μια γρήγορη άσκηση, το SPLAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήση στη
συγκέντρωση των συμμετεχόντων όταν προσθέτουμε το επίπεδο της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
SPLAT. Η ανάγκη να σκεφτείτε γρήγορα και να πάρετε μια απάντηση που ταιριάζει
σωστά στην κατηγορία απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και ψυχραιμία, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να επικεντρωθούν για να κερδίσουν.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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2. Όνομα δραστηριότητας: Αριθμοί χαρτιού

Επεξήγηση:
Οι συμμετέχοντες τακτοποιούν καρέκλες σε κύκλο. Υπάρχει μια καρέκλα στο κέντρο.
Ένας συμμετέχων θα πρέπει εθελοντικά να καθίσει στην καρέκλα στη μέση. Είναι ο
«Φρουρός».
Όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες κάθονται στις καρέκλες σε έναν κύκλο γύρω από το
Φρουρό. Ο επαγγελματίας καταγράφει αριθμούς σε μεμονωμένα κομμάτια χαρτιού,
αρκετά ώστε κάθε συμμετέχων να έχει έναν αριθμό εκτός από τον φρουρό. (π.χ., εάν
υπάρχουν 10 συμμετέχοντες γύρω από το Φρουρό, ο διευκολυντής θα γράψει τους
αριθμούς 1-10). Οι αριθμοί ανακατεύονται και μοιράζονται τυχαία στους συμμετέχοντες
στον κύκλο. Κάθε συμμετέχων ελέγχει τον αριθμό του. Είναι σημαντικό να μην πουν
στον φρουρό τον αριθμό τους. Στη συνέχεια, ο Φρουρός επιλέγει 2 αριθμούς, για
παράδειγμα 7 & 3. Το αντικείμενο του παιχνιδιού είναι για τους συμμετέχοντες που
ακούγονται οι αριθμοί τους είναι να συνεργαστούν για να αλλάξουν καρέκλες. Η
δουλειά του φύλακα είναι να προσπαθήσει να ανακαλύψει ποιοι συμμετέχοντες έχουν
τους αριθμούς 7 & 3 και να τους αποτρέψουν να ανταλλάξουν καρέκλες. Αυτό το κάνει
κάθοντας σε μια από τις άδειες καρέκλες καθώς οι 7 & 3 προσπαθούν να αλλάξουν
θέσεις. Εάν οι συμμετέχοντες πετύχουν και ανταλλάξουν θέσεις, ο Φρουρός παραμένει
στο κέντρο. Οι αριθμοί λαμβάνονται από τον διευκολυντή, ανακατατεύονται και
επαναδιανέμονται τυχαία. Εάν ο Φρουρός πετύχει, ο συμμετέχων που μένει χωρίς
καρέκλα γίνεται ο Φρουρός.

Χρησιμότητα:
Καθώς η άσκηση εξελίσσεται, φυσικά ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν
ως ομάδα για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες των οποίων οι αριθμοί ακούγονται.
Αναπτύσσει την επικοινωνία, την ομαδική εργασία και την συγκέντρωσή τους.
Αναπτύσσει τις δραματικές δεξιότητες της ομάδας, μέσω της ανάπτυξης επιδεξιότητας,
λεπτότητας, ανάπτυξης ρόλων μέσω τεχνικών «μπλόφα», π.χ. μέσω άλλων μελών της
ομάδας που προσποιούνται ότι έχουν τους αριθμούς που έχουν καλέσει για να
αποσπάσουν τον φρουρό για να επιτρέψουν στα 7 & 3 να πετύχουν στο ανταλλαγή
θέσεων.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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3. Όνομα δραστηριότητας: Σχεδιάστε το σώμα σας

Επεξήγηση:
Όλοι οι συμμετέχοντες ξαπλώνουν στο πάτωμα και σκέφτονται το σώμα τους ως ένα
σύνολο, και τα διαφορετικά του μέρη, όπως τα μαλλιά, τα αυτιά, τα δάχτυλα, τα δάχτυλα
των ποδιών κλπ. Μετά από λίγα λεπτά συγκέντρωσης, ο αρχηγός του εργαστηρίου δίνει
σε κάθε άτομο ένα φύλλο χαρτιού (τα φύλλα χαρτιού πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος)
και ένα μολύβι ή μαρκαδόρο (όλα τα ίδια χρώματα εάν είναι δυνατόν). 
Ο αρχηγός του εργαστηρίου ζητά από κάθε συμμετέχοντα να σχεδιάσει το δικό του
σώμα στο χαρτί, με τα μάτια ακόμα κλειστά. Μόλις γίνει αυτό, ο αρχηγός του
εργαστηρίου ζητά από τους συμμετέχοντες να γράψουν τα ονόματά τους στο πίσω
μέρος των σχεδίων τους, ακόμα με τα μάτια κλειστά. Στη συνέχεια, ο αρχηγός συλλέγει
τα σχέδια, τα τακτοποιεί στο πάτωμα με οποιαδήποτε σειρά και λέει σε όλους να
ανοίξουν τα μάτια τους και να έρθουν να κοιτάξουν.
Στη συνέχεια ρωτούν τους συμμετέχοντες τι τους εντυπωσιάζει στα σχέδια… υπάρχουν
ομοιότητες; Πώς είναι διαφορετικοί? Τέλος, ο αρχηγός του εργαστηρίου τους καλεί να
προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν το δικό τους σχέδιο.

Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι ένα εξαιρετικό «σπάσιμο πάγου» που χρησιμοποιείται κατά την
έναρξη της διαδικασίας SCRIPT και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν ο διοργανωτής δεν
γνωρίζει την ομάδα ή/και οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Όχι μόνο
είναι μια διασκεδαστική άσκηση (επομένως θέτει το ύφος για το υπόλοιπο της
συνεδρίας), αλλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον διοργανωτή να αξιολογήσει
διακριτικά τις δυναμικές της ομάδας.

Πηγή:
Augusto Boal «Παιχνίδια για ηθοποιούς και μη ηθοποιούς».
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Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η

4. Όνομα δραστηριότητας: Κύκλος Ονόματος

Επεξήγηση:
Οι συμμετέχοντες στέκονται σε κύκλο, συμπεριλαμβανομένου του διευκολυντή.
Πηγαίνοντας δεξιόστροφα, κάθε συμμετέχων λέει το όνομά του. Αυτό μπορεί να
επαναληφθεί μερικές φορές, έως ότου ο επαγγελματίας αισθανθεί ότι όλοι οι
συμμετέχοντες έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με τα ονόματα των άλλων.
Στη συνέχεια, ο διευκολυντής ξεκινά το επόμενο στάδιο της άσκησης. Θα κοιτάξουν
πέρα   από τον κύκλο σε έναν άλλο συμμετέχοντα (π.χ. Stacey). Ο διευκολυντής θα
ξεκινήσει την επαφή με τα μάτια, θα πει «Stacey» και θα περπατήσει προς αυτήν. Η
Stacey έχει μέχρι να φτάσει ο διευκολυντής για να κοιτάξει πέρα   από τον κύκλο σε έναν
άλλο συμμετέχοντα (π.χ. Joe). Στη συνέχεια, πρέπει να ξεκινήσει την επαφή με τα μάτια,
να πει «Joe» και να περπατήσει προς αυτόν πριν την φτάσει ο διευκολυντής.
Στη συνέχεια, ο διευκολυντής παίρνει τη θέση της Stacey στον κύκλο καθώς έχει
κινηθεί προς τον Joe. Στη συνέχεια ο Joe μέχρι να φτάσει η Stacey και να πάρει τη θέση
του στον κύκλο, επαναλαμβάνει τη διαδικασία με έναν άλλο συμμετέχοντα στον κύκλο.

Χρησιμότητα:
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήση στην αρχή της διαδικασίας - ειδικά, αλλά δεν
περιορίζεται στους συμμετέχοντες που δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον πολύ καλά.
Βοηθά τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές να μάθουν τα ονόματα των άλλων,
καθώς και είναι «σπάσιμο του πάγου» μεταξύ της ομάδας. Μέσω της προώθησης της
επαφής με τα μάτια, της ηρεμίας υπό πίεση και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μνήμης, αυτή
η άσκηση αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων - τόσο στον εαυτό τους
όσο και στην ομάδα στο σύνολό της.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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5. Όνομα δραστηριότητας: Δράμα Nein Danka

Επεξήγηση:
Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο. Ο διευκολυντής ξεκινά κοιτάζοντας το
άτομο στα δεξιά του (Άτομο Α) στον κύκλο και του λέει τη λέξη «ΕΣY». Το Άτομο Α
κοιτάζει έπειτα στο άτομο στα δεξιά του (Άτομο Β) και λέει τη λέξη «ΕΣY», και ούτω
καθεξής έως ότου όλοι στον κύκλο έχουν πει τη λέξη «ΕΣΥ». Μόλις επιστρέψει το "ΕΣΥ"
στον διευκολυντής, προστίθεται ένα άλλο επίπεδο. Αυτή τη φορά, όταν ο διευκολυντής
λέει «ΕΣΥ» στο Πρόσωπο Α, το Άτομο Α απαντά στη συνέχεια στον διευκολυντή με το
«ΕΓΩ;». Το Άτομο Α γυρίζει στη συνέχεια στο Άτομο Β και λέει "ΕΣΥ". Το Άτομο Β θα
απαντήσει στο Άτομο Α με «ΕΓΩ»;, στη συνέχεια γυρίζει στο Άτομο Γ και θα πει «ΕΣΥ»
και ούτω καθεξής έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος και επιστρέψει στον διευκολυντή. Το
επόμενο επίπεδο που θα προσθέσετε είναι, σε απάντηση στο «ΕΣΥ», το Πρόσωπο Α θα
πει τότε «Δεν ήμουν εγώ, ήμουν… ..» και θα δημιουργήσει μια δικαιολογία. Π.χ. «Δεν
ήμουν εγώ, έβγαζα βόλτα το σκυλί μου στο φεγγάρι». Στη συνέχεια στρέφονται στο
Άτομο Β και λένε «ήσουν εσύ» Το Άτομο Β δημιουργεί επίσης μια δικαιολογία, και ούτω
καθεξής έως ότου όλοι στο κύκλος έχουν πει μια φανταστική δικαιολογία.

Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση απευθύνεται σε συμμετέχοντες που δεν έχουν αυτοπεποίθηση ή που
είναι σκεπτικοί σχετικά με την ικανότητά τους να ενεργούν/εκτελούν. Ο διευκολυντής
θα πρέπει να εξηγήσει στο τέλος της άσκησης ότι κάθε «δικαιολογία» που ανέφερε ο
καθένας ήταν ο  «παίξιμο» και «αυτοσχεδιασμός» του συμμετέχοντα. Πρέπει να
τονίσουν ότι κάθε συμμετέχων μόλις "έπαιξε", και ως εκ τούτου, όλοι έχουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι πολύτιμο μέλος της δημιουργικής διαδικασίας.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίας John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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6. Όνομα δραστηριότητας: Φτιάχνω τη βαλίτσα μου.

Επεξήγηση:
Αυτή η άσκηση βασίζεται στις τεχνικές της γλώσσας του σώματος και της έκφρασης
μέσω της κίνησης και στοχεύει στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν βασικές
ερμηνευτικές δεξιότητες και απομνημονεύουν τις διάφορες κινήσεις των άλλων
συμμετεχόντων και τις επαναλαμβάνουν. Αυτή η άσκηση προτείνει σε όλους τους
συμμετέχοντες να βρίσκονται σε κύκλο και τους κάνει να φανταστούν ότι στο κέντρο
του κύκλου υπάρχει μια φανταστική βαλίτσα. Ο πρώτος συμμετέχων ξεκινά λέγοντας:
"Φτιάχνω τη βαλίτσα μου και παίρνω ..." και όταν αναφέρει το αντικείμενο, ένα ρούχο
κ.λπ. που παίρνει, κάνει μια κίνηση. Για παράδειγμα, εάν επιλέξει να πάρει τα γυαλιά,
κάνει κίνηση να αφαιρέσει τα γυαλιά του και να τα βάλει στη βαλίτσα. Ο επόμενος
συμμετέχων στα αριστερά, συνεχίζει λέγοντας "Φτιάχνω τη βαλίτσα μου και παίρνω τα
γυαλιά μου και ..." και κάνει ξανά τις κινήσεις. Επομένως, αντικείμενα και πράγματα που
πρέπει να μεταφερθούν σε αυτήν τη φανταστική βαλίτσα συσσωρεύονται, με τις
αντίστοιχες κινήσεις τους, και η άσκηση τελειώνει μόλις όλοι οι συμμετέχοντες
προσθέσουν ένα αντικείμενο στη βαλίτσα.

Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι πιο κατάλληλη για ομάδες που είναι το χαμηλότερο ηλικιακό εύρος
της ομάδας-στόχου του SCRIPT. Είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα, και είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για την έναρξη της διαδικασίας του SCRIPT ως άσκηση σπασίματος
πάγου και για να επιτρέψει στον διευκολυντή να αξιολογήσει τη δυναμική της ομάδας.

Πηγή:
https: //es.scribd.om/document/103112721/Juegos-Dramaticos-Para-Adolescentes
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7. Όνομα δραστηριότητας: Τα βήματα της γιαγιάς

Επεξήγηση:
Σε αυτήν την άσκηση ένα μέλος της ομάδας διορίζεται για να σταθεί στο ένα άκρο του
δωματίου με την πλάτη του στο υπόλοιπο της ομάδας. Αυτό το άτομο είναι γνωστό ως
ΓΙΑΓΙΑ. Το υπόλοιπο της ομάδας σχηματίζει μια γραμμή στο δωμάτιο περίπου 10-15
μέτρα μακριά (απόσταση ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου). Μόλις όλοι είναι
έτοιμοι, η ομάδα αρχίζει να κινείται προς τη ΓΙΑΓΙΑ στο άλλο άκρο του δωματίου. Καθώς
το κάνουν αυτό το άτομο μπορεί να γυρίσει τόσο σποραδικά και τυχαία όπως του
αρέσει, αλλά όταν το κάνει, τα άτομα που κινούνται προς αυτόν πρέπει να κάνουν μία
πόζα και να παραμείνουν ακίνητα ως αγάλματα. Αυτή η πόζα πρέπει να αντικατοπτρίζει
μια δράση των ατόμων που επιλέγουν. Στη συνέχεια, η ΓΙΑΓΙΑ μπορεί να ρωτήσει κάθε
άτομο «Τι κάνεις;», εάν η πόζα τους δεν αντικατοπτρίζει τη δράση που λένε (δηλαδή εάν
λένε ότι βγάζουν τον σκύλο αλλά δεν μοιάζουν έτσι) ή ταλαντεύονται, επιστρέφουν στο
πίσω μέρος του δωματίου και μπορεί να μετακινηθούν ξανά όταν η ΓΙΑΓΙΑ γυρίσει ξανά.
Κάθε φορά που η ΓΙΑΓΙΑ γυρίζει, κάθε συμμετέχων πρέπει να ποζάρει σε μια
διαφορετική δράση - τόσο από μία είτε από οποιονδήποτε άλλη δράση από τους άλλους
συμμετέχοντες που έκαναν προηγουμένως. Το πρώτο άτομο που θα φτάσει στη γραμμή
της ΓΙΑΓΙΑΣ είναι ο νικητής. Στη συνέχεια, ο επαγγελματίας ζητά από έναν άλλο
εθελοντή να γίνει η ΓΙΑΓΙΑ. 

Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και μπορεί να γίνει αντί για, ή
επίσης την «Φτιάχνω τη βαλίτσα μου». Τα βήματα της γιαγιάς είναι μια εξαιρετική
άσκηση που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφραστούν στο επίπεδο που επιθυμούν.
Αυτό το παιχνίδι είναι απόλυτα οδηγούμενο από τους συμμετέχοντες καθώς επιλέγουν
ποια πόζα κάνουν και ποια δράση προσποιούνται. Επιτρέποντας στους συμμετέχοντες
να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να είναι τόσο εκφραστικοί ή εφευρετικοί όσο
θεωρούν κατάλληλο, επιτρέπει στην ομάδα να ενεργήσει θέματα που σχετίζονται με τα
δικά τους ταξίδια και εμπειρίες ζωής.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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8. Όνομα δραστηριότητας: Φύλακας των κλειδιών

Επεξήγηση:
Σε αυτή την άσκηση ο επαγγελματίας ζητά από ένα άτομο να σταθεί στο ένα άκρο του
δωματίου με την πλάτη του στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αυτό το άτομο είναι o
ΦΥΛΑΚΑΣ. Μια δέσμη κλειδιών τοποθετείται πίσω από τον φύλακα στα πόδια του (ή
οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο είναι διαθέσιμο το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύει τα
«κλειδιά»). Η υπόλοιπη ομάδα ευθυγραμμίζεται στο άλλο άκρο του δωματίου. Μόλις
όλοι είναι έτοιμοι η ομάδα αρχίζει να κινείται προς τα κλειδιά. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να κινηθούν μόνο όταν γυρίσει η πλάτη του ο ΦΥΛΑΚΑΣ. Ο ΦΥΛΑΚΑΣ μπορεί να
γυρίσει τυχαία. Όταν το κάνει, η ομάδα πρέπει να παγώσει σαν αγάλματα. Εάν κάποιος
κινείται, ο ΦΥΛΑΚΑΣ μπορεί να τον στείλει πίσω στην αρχική γραμμή και μπορεί να
μετακινηθεί ξανά μόλις ο ΦΥΛΑΚΑΣ γυρίσει. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να πάρει η
ομάδα τα κλειδιά από τον ΦΥΛΑΚΑ και να τα επιστρέψει στην αρχική γραμμή χωρίς ο
ΦΥΛΑΚΑΣ να μαντέψει ποιος έχει τα κλειδιά. Μόλις η ομάδα έχει τα κλειδιά, πρέπει να
χρησιμοποιήσει μια τεχνική λανθασμένης κατεύθυνσης και ομαδικής εργασίας για να
αποτρέψει τον ΦΥΛΑΚΑ από το ίχνος των κλειδιών. Όταν η ομάδα έχει τα κλειδιά, οι
συμμετέχοντες μπορούν στη συνέχεια να αρχίσουν να κινούνται προς τα πίσω προς τη
γραμμή εκκίνησης. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες - κάθε φορά που ο ΦΥΛΑΚΑΣ γυρίζει γύρω,
η ομάδα πρέπει να παγώσει. Η ομάδα έχει αυτές τις μικρές στιγμές που γυρίζει η πλάτη
για να μετακινήσει τα κλειδιά από άτομο σε άτομο και να τα πάει πιο κοντά στη γραμμή
εκκίνησης. Μόλις οι συμμετέχοντες αρχίσουν να επιστρέφουν στη γραμμή εκκίνησης, ο
ΦΥΛΑΚΑΣ έχει 3 εικασίες σχετικά με το ποιος έχει τα κλειδιά. Μπορεί να κάνει αυτές τις
εικασίες ανά πάσα στιγμή. Μόλις ο ΦΥΛΑΚΑΣ μαντέψει σωστά, ή η ομάδα επιστρέψει με
επιτυχία τα κλειδιά στην γραμμή εκκίνησης, ο επαγγελματίας ζητά από έναν άλλο
εθελοντή να γίνει ο  ΦΥΛΑΚΑΣ και το παιχνίδι ξεκινά ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι η ομαδική εργασία και η ικανότητα,
τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορείτε στη γραμμή εκκίνησης μόλις έχετε τα κλειδιά και
γυρίσει η πλάτη του ο ΦΥΛΑΚΑΣ χάνουμε τον σκοπό του παιχνιδιού. Επίσης ΜΗ ΠΕΤΑΤΕ
ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ!
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Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση προωθεί την ομαδική εργασία, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να
εργαστούν ως μονάδα για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο επιστροφής των κλειδιών στη
γραμμή εκκίνησης, επομένως η ομάδα πρέπει να έρθει μαζί και να έχει μια ενιαία
συνείδηση   για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.
Επικοινωνία - Για να επιστρέψουν τα κλειδιά στην γραμμή εκκίνησης, οι συμμετέχοντες
πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα επίπεδο αντιπερισπασμού και να ακούσουν ο ένας τον
άλλον, ώστε να γνωρίζουν πού είναι τα κλειδιά και ποιος θα τα πάρει στη συνέχεια.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι συμμετέχοντες πρέπει να
επικοινωνήσουν γρήγορα και συνοπτικά, προκειμένου να τα κρατήσουν κρυμμένα και
να αποφύγουν τη σύλληψή τους από τον ΦΥΛΑΚΑ. Αυτή η άσκηση απαιτεί πολύ
ελάχιστη επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων, η μόνη φορά που οι συμμετέχοντες
πλησιάζουν είναι όταν περνούν τα κλειδιά, επομένως αυτό το παιχνίδι μπορεί να
παιχτεί σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον με οποιονδήποτε συμμετέχοντα, καθώς δεν
απαιτεί άγγιγμα που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για συμμετέχοντες που έχουν
τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν.
Δημιουργικότητα - Οι συμμετέχοντες μας πρέπει να ενεργήσουν με κάποιον τρόπο,
προσπαθώντας να δείξουν στον ΦΥΛΑΚΑ ό, τι έχουν τα κλειδιά, ενώ στην
πραγματικότητα δεν το κάνουν για να χάσει το σημείο όπου βρίσκονται πραγματικά τα
κλειδιά. Κάνοντας αυτό, οι συμμετέχοντες βρίσκονται στο αρχικό επίπεδο απόδοσης και
έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν την τεχνική της δράσης ενώ παίζουν αυτό το
παιχνίδι. Ο φύλακας των κλειδιών προάγει την υπομονή, δεν επιτρέπεται η επιστροφή
στη γραμμή εκκίνησης και η ρίψη των κλειδιών σε αυτό το παιχνίδι, επομένως οι
συμμετέχοντες πρέπει να αφιερώσουν το χρόνο τους όταν επιστρέψουν τα κλειδιά στην
γραμμή εκκίνησης και να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στον αντιπερισπασμό.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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9. Όνομα δραστηριότητας: Η μηχανή των ρυθμών

Επεξήγηση:
Ένας συμμετέχων μπαίνει στη μέση και φαντάζεται ότι είναι ένα κινούμενο μέρος σε ένα
σύνθετο μηχάνημα. Αρχίζει να κάνει μια κίνηση με το σώμα του, μια μηχανική, ρυθμική
κίνηση και να κάνοντας έναν ήχο για να τον ακολουθήσει. Όλοι οι άλλοι
παρακολουθούν και ακούνε, σε έναν κύκλο γύρω από το μηχάνημα. Ένα άλλο άτομο
ανεβαίνει και προσθέτει ένα άλλο μέρος στο «μηχάνημα», με μια άλλη κίνηση και έναν
άλλο ήχο. Ένα τρίτο, βλέποντας τα δύο πρώτα, μπαίνει και κάνει το ίδιο, έτσι ώστε
τελικά όλοι οι συμμετέχοντες να ενταχθούν σε αυτό το συγχρονισμένο, πολλαπλό
«μηχάνημα». Όταν όλοι συμμετέχουν στο «μηχάνημα», ο αρχηγός του εργαστηρίου
ζητά από το πρώτο άτομο να επιταχύνει τον ρυθμό του. Όλοι οι άλλοι πρέπει να
ακολουθήσουν αυτήν την τροποποίηση, καθώς το μηχάνημα είναι μία οντότητα. Όταν
το μηχάνημα πλησιάζει στην έκρηξη, ο αρχηγός του εργαστηρίου ζητά από το πρώτο
άτομο να χαλαρώσει, σταδιακά να επιβραδυνθεί, έως ότου τελειώσει ολόκληρη η ομάδα
μαζί.
Δεν είναι εύκολο να τελειώσουν μαζί, αλλά είναι δυνατόν. Για να λειτουργούν όλα καλά,
κάθε συμμετέχων πρέπει πραγματικά να δοκιμάσει και να ακούσει ό, τι ακούει.

Χρησιμότητα:
Η κύρια χρήση αυτής της άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας εντός της
ομάδας, καθώς και η ανάπτυξη συνοχής της ομάδας, η οποία θα είναι πολύ απαραίτητη
κατά την ανάπτυξη δημιουργικού περιεχομένου και την εγγραφή του pod play.

Πηγή:
Augusto Boal «Παιχνίδια για ηθοποιούς και μη ηθοποιούς».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
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10. Όνομα δραστηριότητας: Μαντέψτε τον αρχηγό

Εξήγηση:
Όλοι οι συμμετέχοντες δημιουργούν έναν κύκλο εκτός από έναν. Αυτό το άτομο βγαίνει
από το δωμάτιο. Το ονομάζουμε αυτό το άτομο Ο ΜΑΝΤΗΣ. Ενώ ο μάντης είναι έξω από
το δωμάτιο, ο κύκλος ορίζει ένα άτομο για να γίνει Ο ΑΡΧΗΓΟΣ (ο μάντης δεν ξέρει
ποιος είναι ο αρχηγός) Μόλις επιλεγεί ο αρχηγός, ο μάντης μπαίνει στο δωμάτιο και
στέκεται στο κέντρο του κύκλου. Σε αυτό το σημείο ο αρχηγός αρχίζει να κάνει λεπτές
κινήσεις τις οποίες πρέπει να αντιγράψει ο υπόλοιπος κύκλος. Είναι δουλειά του μάντη
να κοιτάξει προσεκτικά τον κύκλο και να μαντέψει ποιος πιστεύει ότι οδηγεί τον
υπόλοιπο κύκλο (ο μάντης έχει 3 προσπάθειες για τον προσδιορισμό του αρχηγού). Είναι
καθήκον της υπόλοιπης ομάδας να συνεργαστεί για να καταστήσει όσο το δυνατόν πιο
δύσκολο για τον Μάντη να αναγνωρίσει τον αρχηγό. Εάν ο μάντης δεν αναγνωρίσει
επιτυχώς τον αρχηγό μετά από 3 προσπάθειες, ο αρχηγός αναγγέλλεται. Το άτομο που
ηγήθηκε στον προηγούμενο γύρο θα φύγει από το δωμάτιο και θα αναλάβει το ρόλο του
μάντη, ο κύκλος θα ορίσει έναν νέο αρχηγό και η διαδικασία ξεκινά ξανά. Σε αυτό το
παιχνίδι είναι καλύτερο να εξηγήσετε στους συμμετέχοντες ότι αυτή η λεπτότητα είναι
το κλειδί, δηλαδή αν ο μάντης βρίσκεται ακριβώς δίπλα σας, κοιτάζοντας τον για να δει
τις ενέργειες που θα δώσετε την ταυτότητά του, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ο
ένας τον άλλον ως εργαλεία, κοιτάζοντας πέρα   από τον κύκλο και χρησιμοποιώντας
κάποιον που βλέπει τον αρχηγό ως καθρέφτη.
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Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι πολύ χρήσιμη με πολλούς τρόπους:
Το Μαντέψτε τον αρχηγό είναι ένα υπέροχο παιχνίδι προθέρμανσης, είναι ένα παιχνίδι
στο οποίο μπορεί να εμπλακεί κάθε μέλος της ομάδας, αυτοί οι συμμετέχοντες που
επιθυμούν να αναλάβουν περισσότερο ρόλο μπορούν να προσφερθούν να γίνουν Ο
ΜΑΝΤΗΣ ή Ο ΑΡΧΗΓΟΣ, και τα πιο συνεσταλμένα μέλη της ομάδας που αισθάνονται ότι
δεν επιθυμούν να είναι εκεί έξω μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Αυτό το παιχνίδι είναι
ένα που μπορεί να παιχτεί οπουδήποτε καθώς δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο,
δημιουργώντας έναν μικρό κύκλο και το παιχνίδι είναι στάσιμο, δεν χρειάζεται να
μετακινούμαστε και να καταναλώνουμε πολύ χώρο. Το Μαντέψτε τον αρχηγό είναι ένας
καλός τρόπος για την προώθηση της συγκέντρωσης, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και
ως ομάδα. το ομαδικό στοιχείο του παιχνιδιού, που πρέπει να κινηθεί ως μονάδα και να
αντανακλά ο ένας τον άλλον, προωθεί μια συνοχή μεταξύ όλων των συμμετεχόντων
στον κύκλο. Σε ατομικό επίπεδο, κάθε συμμετέχων πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο
του για να παραμείνει σε αλληλουχία με άλλα μέλη του κύκλου και να επεξεργαστεί τον
καλύτερο τρόπο που μπορεί να αντικατοπτρίσει τον αρχηγό χωρίς να δώσει την
ταυτότητά του. Επίσης, ως ΜΑΝΤΗΣ χρειάζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο
συγκέντρωσης και εξέτασης για να βρει τον ΑΡΧΗΓΟ.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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11. Όνομα δραστηριότητας: Μαντέψτε το συναίσθημα

Επεξήγηση:
Ο διευκολυντής καταγράφει μια σειρά συναισθημάτων σε διαφορετικά κομμάτια
χαρτιού, π.χ. σοκ, υποψία, ευτυχία, πλήξη, λαχτάρα, ενδιαφέρον κ.λπ. Κάθε ένα από τα
διαφορετικά κομμάτια χαρτιού αναδιπλώνεται και ανακατεύεται, έτσι το συναίσθημα
που γράφεται σε καθένα δεν μπορεί να το δει κάποιος. Ο διευκολυντής ζητά από έναν
εθελοντή να πάρει ένα από τα κομμάτια χαρτιού τυχαία. Στη συνέχεια, ο εθελοντής
ανοίγει το κομμάτι χαρτί, διασφαλίζοντας ότι κανένας από τους άλλους συμμετέχοντες
δεν μπορεί να δει το συναίσθημα που του δόθηκε. Ο διευκολυντής πρέπει να παρέχει
καθοδήγηση στον εθελοντή. Ζητήστε του να σκεφτεί μια κατάσταση που θα έκανε ένα
άτομο να νιώσει αυτό το συγκεκριμένο συναίσθημα. Θα πρέπει να δώσει στον εθελοντή
1 ή 2 λεπτά χρόνο σκέψης, εάν το χρειάζεται. Όταν ο εθελοντής είναι έτοιμος, είναι δική
του δουλειά να απεικονίσει τότε αυτήν την κατάσταση και, ως εκ τούτου, αυτό το
συναίσθημα στην υπόλοιπη ομάδα χωρίς να μιλήσει. Είναι καθήκον των υπόλοιπων
συμμετεχόντων να μαντέψουν σωστά αυτό το συναίσθημα. Μετά από αυτό, ο εθελοντής
μπορεί, εάν το επιθυμεί, να εξηγήσει την φανταστική κατάσταση που απεικόνιζε. Στη
συνέχεια, ο διευκολυντής θα ζητήσει από έναν άλλο εθελοντή να πάρει ένα άλλο
κομμάτι χαρτί με διαφορετικό συναίσθημα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως
ότου όλοι οι συμμετέχοντες στην ομάδα έχουν προσφερθεί εθελοντικά. Ο διευκολυντής
θα πρέπει να σημειώσει τυχόν ενδιαφέροντες χαρακτήρες/κόσμους/καταστάσεις που
δημιουργήθηκαν.

Χρησιμότητα:
Με την «εκτέλεση» στην υπόλοιπη ομάδα, αυτή η άσκηση αρχίζει να αναπτύσσει την
αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. Με τη χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας, αυτό
αναπτύσσει τόσο τη συναισθηματική έκφραση του «εθελοντή» όσο και την
ενσυναίσθηση αυτών που παρακολουθούν, καθώς ερμηνεύουν το συναίσθημα που
απεικονίζεται. Με τη χρήση του διχτυού ασφαλείας των φανταστικών χαρακτήρων και
σεναρίων, αυτό επιτυγχάνεται με έναν ασφαλή, υπεύθυνο, αλλά διασκεδαστικό τρόπο.
Επιπλέον, αυτή η άσκηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη
δημιουργία νέων χαρακτήρων, καταστάσεων και κόσμων - προσθέτοντας στα δομικά
στοιχεία της δημιουργίας του τελικού pod play

Πηγή: 
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John 
Burns, Rachel Worsley και Carl Cockram
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Πώς συναντώνται τα δύο διαφορετικά στυλ δράσης; Πώς εμφανίζονται οι σκηνές;
Ως ο χαρακτήρας σας, συναντήσατε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσατε να
μιλήσετε λόγω κάποιου συναισθήματος;
Γιατί επιλέξατε το όνομα που κάνατε;

12. Όνομα δραστηριότητας: Τι υπάρχει στο όνομα;

Επεξήγηση:
1η φάση: Ατομική εργασία
Ο διευκολυντής θα διευθύνει μια συνεδρία με τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας μια
λίστα με όλα τα «ονόματα» που μπορεί να δοθούν σε ένα άτομο κατά τη διάρκεια της
ζωής του… π.χ. αδερφέ , αδελφή, διευθυντής, δάσκαλος, φίλος κ.λπ. Κάθε συμμετέχων
επιλέγει ένα από τα ονόματα και το βάζει σε μια πρόταση. Από αυτό, κάθε συμμετέχων
σκέφτεται μια κατάσταση/σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει αυτήν την πρόταση.
2η φάση: ομαδική εργασία 
Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες 2 ή περισσότερων (ανάλογα με το μέγεθος της
ομάδας σας). Κάθε ομάδα αποφασίζει να παίξει ένα από τα επιλεγμένα σενάρια των
συμμετεχόντων. Ορισμένες ομάδες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προφορική
επικοινωνία και ως εκ τούτου πρέπει να ενεργούν τη σκηνή χρησιμοποιώντας μόνο
γλώσσα σώματος, μίμηση και κινήσεις. Άλλες ομάδες μπορούν να επικοινωνούν
προφορικά μόνο και να μην χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος. Ο διευκολυντής
πρέπει να αποφασίσει ποια μέθοδος θα είναι αυτή. 
3η φάση: Εν ενεργεία
Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα. Εάν οι συμμετέχοντες το θέλουν, μπορούν
να παίξουν ξανά τη σκηνή τους με την άλλη μέθοδο.
4η φάση: Αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες αναλύουν τις σκηνές, προσπαθώντας να απαντήσουν στις ακόλουθες
ερωτήσεις:
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Χρησιμότητα:
Αυτή η δραστηριότητα εισάγει τα δύο βασικά συστατικά της δράσης: λεκτική
επικοινωνία και μη λεκτική επικοινωνία. Για να δείξει τη σαφή διαφορά, οι ομάδες θα
χρησιμοποιήσουν μόνο ένα από αυτά για να βελτιώσουν την κατανόηση. Εκτός αυτού,
οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να σκέφτονται για τα συναισθήματά τους και να
συζητήσουν για το πώς οι περιγραφές από άλλους επηρεάζουν την ταυτότητά τους και
την προσωπική τους ανάπτυξη. Αυτή η άσκηση αρχίζει επίσης να αναπτύσσει
χαρακτήρες, σχέσεις και σενάρια που μπορούν να επισκεφθούν ξανά κατά τη
δημιουργία περιεχομένου για το Pod Play.

Πηγή:
Πρόγραμμα Θετικής Ψυχολογίας.
https://positivepsychologyprogram.com/drama-therapy/#activities-drama-therapy
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13. Όνομα δραστηριότητας: Αντιπροσωπεύστε ένα παραμύθι ή μια ιστορία κοινότητας.

Επεξήγηση: 
1η φάση: Ατομική εργασία 
Αυτή η άσκηση βασίζεται στην τεχνική αυτοσχεδιασμού, η οποία συνίσταται στη
δημιουργία μιας δραματικής σκηνής όπου ορισμένοι χαρακτήρες συζητούν αυθόρμητα,
ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος, για παράδειγμα μια λέξη ή κατάσταση,
ένα μουσικό κομμάτι, χαρακτήρες, αντικείμενα, θέματα ή αφηγήσεις και που επιτρέπει
την ανάπτυξη προσωπικής και ομαδικής δημιουργικότητας, αυθορμητισμού,
επικοινωνίας και θεατρικής έκφρασης. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να διηγηθούν
μια ιστορία, μύθο ή θρύλο της κοινότητάς τους, να ακουστεί ο καθένας, ενώ
εμβαθύνεται η κατανόηση του υποβάθρου της κοινότητας και της ποικιλομορφίας της,
και γνωρίζοντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των συνηθειών και συμπεριφορών
των ατόμων που ανήκουν την κοινότητά τους. Μεταξύ όλων των ιστοριών, των μύθων
και των θρύλων που αφηγήθηκαν, η ομάδα θα πάρει την ιστορία που τους αρέσει
περισσότερο, και στη συνέχεια, θα εκπροσωπήσει αυτήν την ιστορία σε σύντομες και
δραματικές σκηνές.
Αυτοί οι αυτοσχεδιασμοί μπορούν να γίνουν με διαφορετικούς τρόπους, όπως η
παντομίμα, η χρήση μαριονετών, με προφορικό ή τραγουδιστό διάλογο, ανάλογα με τις
δεξιότητες των συμμετεχόντων καθώς και με το πώς αισθάνονται πιο άνετα, και
επομένως, δεν χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένη εμπειρία σε αυτές τις ερμηνευτικές
δεξιότητες.

Χρησιμότητα:
Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
- Εξοικειωθούν με βασικές ερμηνευτικές τεχνικές και να αποκτήσουν ερμηνευτικές
δεξιότητες.
- Αναπτύξουν τις επικοινωνιακές συνήθειες προς το κοινό.
- Ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων.
- Προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη της 
δραστηριότητας.

Πηγή:
https://oleateatro.wordpress.com/arte-y-creatividad/actividades-del-arte-dramatico.
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14. Όνομα δραστηριότητας: Φωτογραφίες ομάδας

Επεξήγηση: 
Ο διευκολυντής θα πρέπει να χωρίσει τους συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες των 2
ή 3. Πρέπει να πει στους συμμετέχοντες ότι θα δώσει σε κάθε ομάδα 2 λεπτά για να
δημιουργήσει μια εικόνα. Ο διευκολυντής πρέπει πρώτα να ζητήσει από τις ομάδες να
δημιουργήσουν μια εικόνα ενός άψυχου αντικείμενο, π.χ. πλυντήριο ρούχων,
τηλεόραση, αυτοκίνητο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το σώμα
τους για να δημιουργήσουν την εικόνα - χωρίς ήχους. Μόλις ολοκληρώσουν την εικόνα
τους, θα πρέπει να παραμείνουν ακίνητοι σε αυτήν την εικόνα - σαν κάποιος να έχει
τραβήξει μια φωτογραφία.
Μετά από τα 2 λεπτά, ένα προς ένα κάθε ομάδα θα πρέπει να δείξει στους άλλους την
«εικόνα» τους. Μόλις την μοιραστούν όλοι, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν τις ερμηνείες τους μεταξύ τους - τις διαφορές και τις
ομοιότητες μεταξύ κάθε ομάδας. Ο διευκολυντής μπορεί να επαναλάβει αυτό το στάδιο
της άσκησης δημιουργώντας διαφορετικά «αντικείμενα», έως ότου νιώσει ότι οι
συμμετέχοντες αρχίζουν να γίνονται πιο σίγουροι στην άσκηση. Ο διευκολυντής θα
πρέπει στη συνέχεια να οργανώσει εκ νέου τις ομάδες, ώστε να είναι ελαφρώς
μεγαλύτερες - πιθανώς 3 ή 4 μέλη ανά ομάδα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά,
αλλά ο διευκολυντής πρέπει να δώσει στους συμμετέχοντες 3-4 λεπτά για να
δημιουργήσουν μια εικόνα ενός σκηνικού, π.χ., σπίτι, πόλη, κέντρο κοινότητας κ.λπ. Ο
διευκολυντής πρέπει να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες, ζητώντας τους επίσης να
σκεφτούν και να απεικονίσουν τα διαφορετικά άτομα που μπορεί να βρουν σε αυτές τις
συνθήκες. Μετά τα 3-4 λεπτά, μία προς μία κάθε ομάδα θα πρέπει να δείξει στους άλλους
την «εικόνα» τους, ακολουθώντας ποιες ερμηνείες πρέπει να συζητηθούν, μαζί με τα
άτομα που έχουν απεικονίσει στην εικόνα, καθώς και τις σχέσεις/απόψεις τους μεταξύ
τους και μεταξύ όλων.
Ο διευκολυντής πρέπει να χρησιμοποιήσει τυχόν σημειώσεις που έχουν ληφθεί από
ενδιαφέροντες χαρακτήρες/κόσμους/καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσω αυτής
της άσκησης.
Σημείωση, ο διευκολυντής θα πρέπει να άφησει ελεύθερους στους συμμετέχοντες να
επιλέξουν τις συνθήκες που θέλουν για να δημιουργήσουν μια «εικόνα», εάν θεωρεί
ότι είναι κατάλληλο για τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
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Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη για τους συμμετέχοντες για να αρχίσουν να διερευνούν
ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως η φτώχεια, η εργασία κ.λπ., αλλά με οργανικό
τρόπο. Μέσω της δημιουργίας «εικόνων» συνθηκών και της απεικόνισης των
διαφορετικών ατόμων που μπορεί να βρίσκονται μέσα τους, οι συμμετέχοντες όχι μόνο
θα απεικονίζουν φυσικά κοινωνικά ζητήματα που είναι σημαντικά για αυτούς, αλλά και
θα εκφράσουν τις απόψεις τους για αυτά τα θέματα. Μέσω συζητήσεων, εξερεύνησης
διαφορετικών ερμηνειών κ.λπ., αυτή η άσκηση αυξάνει επίσης την ανοχή, την
επικοινωνία και την κατανόηση των άλλων από τους συμμετέχοντες. Οι χαρακτήρες και
οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν και τα θέματα που απεικονίζονται και διερευνώνται
από τους συμμετέχοντες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως δομικό στοιχείο για
να αρχίσει να δημιουργείται δημιουργικό περιεχόμενο για το pod play.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram
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15. Όνομα δραστηριότητας: Χαρακτήρας Παπούτσι

Επεξήγηση: 
Ο διευκολυντής τοποθετεί ένα παπούτσι στο κέντρο του δωματίου. Το παπούτσι μπορεί
να είναι οποιουδήποτε τύπου (π.χ. παπούτσι για τρέξιμο, στιλέτο, ανδρική μπότα,
βρώμικο γυμναστικής κ.λπ.).
Στη συνέχεια, ο διευκολυντής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν σε ποιον θα
μπορούσε να ανήκει αυτό το παπούτσι…
Ο διευκολυντής θα πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν:
- Το όνομα του κατόχου παπουτσιών
- Ηλικία
-Εμφάνιση
- Εκεί όπου μένουν? Ποια πόλη; Τι είδους καταλύματα; Ζούσαν πάντα εκεί; Ζουν μόνοι
τους;
- Τι κάνουν για τα προς το ζην; Το έκαναν πάντα; Εάν όχι, τι έκαναν;
- Ποιοι είναι οι φίλοι τους;
- Έχουν οικογένεια;
- Ποιες είναι οι ελπίδες τους;
- Υπάρχουν πράγματα στα οποία είναι καλοί;
Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική. Ο διευκολυντής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα
σημεία για να ξεκινήσει τη σκέψη μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά ανταποκρίνεται στις
πληροφορίες που δίνουν οι συμμετέχοντες και διερευνά για περισσότερες λεπτομέρειες.
Όσο πιο λεπτομερής είναι η ζωή και ο χαρακτήρας που δημιουργούν οι νέοι, τόσο
καλύτερα. Οι χαρακτήρες που δημιουργούν οι νέοι και η λεπτομέρεια που δίνουν θα
πρέπει να σημειωθούν - είτε από τον διευκολυντή/τους νέους - ανάλογα με τις ανάγκες
και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων. Αυτή η άσκηση μπορεί να διεξαχθεί ως σύνολο
ή σε μικρότερες ομάδες. Συνιστούμε να επαναλαμβάνεται αυτή η δραστηριότητα
χρησιμοποιώντας διαφορετικούς «τύπους» παπουτσιών για να επιτρέψετε στους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Οι διευκολυντές και οι
συμμετέχοντες μπορούν στη συνέχεια να αρχίσουν να βλέπουν αν υπάρχουν πιθανές
συνδέσεις που μπορούν να γίνουν…
Π.χ. το παπούτσι 1 ανήκει στην Claire - ένα 18χρονο κορίτσι που έχει 2 μικρότερα
αδέλφια που φροντίζει από τότε που έφυγε ο μπαμπάς της.
Το παπούτσι 2 ανήκει στον Jack - έναν 51χρονο οικοδόμο που ταξιδεύει από
πόλη σε πόλη κάνοντας διαφορετικές δουλειές.
Θα μπορούσε ο χαρακτήρας του Jack να είναι ο πατέρας της Claire;
Οι διευκολυντές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν άλλες ασκήσεις
«δημιουργίας του περιεχομένου» για να εξερευνήσουν αυτούς τους πιθανούς
συνδέσμους. Τυχόν ενδιαφέροντες σύνδεσμοι που δημιουργούνται θα πρέπει να
σημειωθούν από τους διευκολυντής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι πιο χρήσιμη στην αρχή της διαδικασίας, για τους συμμετέχοντες
που δεν έχουν αυτοπεποίθηση ή που είναι δύσπιστοι για τη δημιουργική τους
ικανότητα. Επιτρέπει αμέσως στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν περίπλοκους
«χαρακτήρες», «κόσμους» και «σχέσεις» που μπορούν να αρχίσουν να αποτελούν τη
βάση των ιστοριών για το παιχνίδι, να παρέχουν υλικό για περαιτέρω δημιουργική
εξερεύνηση ή/και να ξεκινήσουν τη δημιουργική σκέψη στους συμμετέχοντες που θα
χρειαστούν σε όλη τη διαδικασία.
Επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες να αρχίσουν να εξερευνούν θέματα που τους
ενδιαφέρουν περισσότερο, καθώς θα δημιουργήσουν φυσικές καταστάσεις χαρακτήρων
και σχέσεις που σχετίζονται με αυτούς.
Ο διευκολυντής πρέπει να εξηγήσει στο τέλος της πρώτης φοράς που παραδίδει την
άσκηση ότι οι συμμετέχοντες μόλις δημιούργησαν έναν περίπλοκο χαρακτήρα και έναν
κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, και ως εκ τούτου, όλοι έχουν τη δημιουργική σκέψη που
απαιτείται για να δημιουργήσουν ένα δραματικό, ελκυστικό Pod Play.

Πηγή:
Συνέδριο Criminal Justice Arts Alliance, 2019. Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ποιο είναι το άτομο και σε ποιον ρίχνουν την πέτρα;
Τι θέλει να πετύχει το άτομο πετώντας την πέτρα;
Ποιο συγκεκριμένο γεγονός έκανε το άτομο να ρίξει την πέτρα;
Ποια είναι τα συναισθήματα του ατόμου που ρίχνει την πέτρα πριν το κάνει;

16. Όνομα δραστηριότητας: Πετώντας πέτρες

Εξήγηση:
1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να θυμηθούν ένα συμβάν όταν ένιωσαν θυμωμένοι
ή απογοητευμένοι και ένιωθαν την επιθυμία να κάνουν κάτι καταστροφικό. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν αυτές τις σκέψεις ο ένας με τον άλλον εάν το
επιθυμούν.
2. Οι διευκολυντές αυτοσχεδιάζουν μια πόζα καθώς κάποιος πρόκειται να ρίξει μια
πέτρα. Αυτή η θέση αντιπροσωπεύει κάποιον σε έντονο θυμό ή απογοήτευση.
3. Μετά την επίδειξη, οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 30 λεπτά (σε
διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) για να
προετοιμάσουν ένα σύντομο παιχνίδι ρόλων που αντιπροσωπεύει το συμβάν, το οποίο
καταλήγει στην πράξη της ρίψης της πέτρας. Μπορεί να δοθεί μια διανομή για να
βοηθήσει στην ανάπτυξη του ρόλου. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι
εξής:

4. Απολογισμός: Ένα δέντρο προβληματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απεικόνιση του προβλήματος, των ριζών του και των συνεπειών της συγκεκριμένης
πράξης. Η συζήτηση έχει σημαντικό ρόλο, επομένως οι ερωτήσεις πρέπει να
επικεντρώνονται στα συναισθήματα και εάν η πράξη έλυσε το πρόβλημα.

Χρησιμότητα:
Όχι μόνο αυτή η άσκηση θα αρχίσει να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να σκέφτονται
τις δικές τους δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, αλλά με την
εξερεύνηση διαφορετικών σεναρίων συγκρούσεων, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να
δημιουργούν χαρακτήρες/σχέσεις/καταστάσεις/κόσμους που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία περιεχομένου για το pod -play.

Πηγή:
Compass Manual.
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17. Όνομα δραστηριότητας: Πάγωμα καρέ & 5 δευτερόλεπτα ζωής

Επεξήγηση:
Η ομάδα σχηματίζει έναν κύκλο. Ο διευκολυντής ζητά από έναν εθελοντή να περπατήσει
στο κέντρο του κύκλου και να παγώσει σε μια ενέργεια της επιλογής του. Αυτό γίνεται
σιωπηλά, με τον εθελοντή να μην λέει στην υπόλοιπη ομάδα ποια είναι η δράση. Στη
συνέχεια, ο διευκολυντής ζητά από την ομάδα να ρίξει μια ματιά στη πόζα και να
σκεφτεί τι κάνει το άτομο στο κέντρο/οποιοδήποτε συναίσθημα δείχνει. Ο
διευκολυντής ζητά έπειτα από έναν άλλο εθελοντή να μπει στον κύκλο και να προσθέσει
στο «πάγωμα καρέ» παγώνοντας σε άλλη πόζα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως
ότου η ομάδα συμφωνήσει ότι το «πάγωμα καρέ» έχει ολοκληρωθεί. Σημείωση Οι
συμμετέχοντες στον κύκλο πρέπει να δημιουργήσουν 1 «πάγωμα καρέ» και όχι να
δημιουργήσουν πολλά ξεχωριστά. Όταν οι εθελοντές παραμένουν «παγωμένοι», ο
διευκολυντής χτυπά στη συνέχεια έναν από τους «παγωμένους» συμμετέχοντες στον
ώμο. Ο «παγωμένος» συμμετέχων στη συνέχεια «ζωντανεύει». Ο διευκολυντής θα
πρέπει να τους θέσει μια σειρά ερωτήσεων, δηλαδή τι κάνει ο χαρακτήρας τους; Ποιοι
είναι? Εάν γνωρίζουν κάποιον από τους άλλους χαρακτήρες στον «κόσμο» του
παγώματος. Ο διευκολυντής τους χτυπά ξανά στον ώμο και ο συμμετέχων επιστρέφει
στην παγωμένη πόζα του. Ο διευκολυντής πρέπει στη συνέχεια να τονίσει στους
υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πάγωμα καρέ ότι παρά την αρχική «δράση» που είχαν
στο μυαλό τους όταν μπήκαν στον κύκλο, θα πρέπει τώρα να συνεργαστούν με την
«ιστορία» που έδωσε ο «παγωμένος» συμμετέχων.
Ο διαμεσολαβητής χτυπά στη συνέχεια ένα άλλο μέλος του «παγώματος» στον ώμο και
τους ρωτάει παρόμοιες ερωτήσεις, δηλαδή τι κάνει ο χαρακτήρας τους; Ποιοι είναι?
Πώς ξέρουν τους άλλους χαρακτήρες του «παγώματος»;. Οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων πρέπει να συμπληρώνουν όλα όσα έχουν ακούσει για να
δημιουργήσουν έναν «κόσμο».
Αυτό επαναλαμβάνεται έως ότου όλοι στο παγωμένο πλαίσιο «ζωντανεύουν».
Σημείωση Αυτή η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για τη δημιουργία
διαφορετικών, ενδιαφέρων «κόσμων» ή/και «χαρακτήρων». Ο διευκολυντής θα πρέπει
να σημειώσει τυχόν ενδιαφέροντες χαρακτήρες/κόσμους/καταστάσεις που
δημιουργήθηκαν.
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Χρησιμότητα:
Αυτό είναι για να αρχίσει να αναπτύσσει τους συμμετέχοντες δεξιότητες
αυτοσχεδιασμού. Αρχίζει επίσης να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργούν
«κόσμους», «χαρακτήρες» και αφηγήσεις που μπορούν να αρχίσουν να αποτελούν τη
βάση της ιστορίας για το έργο. Επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες να αρχίσουν να
εξερευνούν θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, καθώς θα δημιουργήσουν
φυσικά χαρακτήρες και καταστάσεις που σχετίζονται με αυτούς. Με τους συμμετέχοντες
να εργάζονται στις μεταξύ τους ιδέες και όχι εναντίον τους, αυτή η άσκηση αναπτύσσει
φυσικά τους συμμετέχοντες δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας, την ομαδική
εργασία και την ικανότητα αντιμετώπισης των απροσδόκητων.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram.
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18. Όνομα δραστηριότητας: Εκτεταμένες βελτιώσεις από τα παγωμένα καρέ

Επεξήγηση:
Αυτή η άσκηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά από το Πάγωμα καρέ & 5
δευτερόλεπτα ζωής. Ο διευκολυντής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τυχόν σημειώσεις που
έχουν ληφθεί από ενδιαφέροντες χαρακτήρες/κόσμους/καταστάσεις που
δημιουργούνται μέσω της άσκησης πάγωμα καρέ και 5 δευτερολέπτα ζωής. Ο
διευκολυντής θα πρέπει στη συνέχεια να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να
επεκταθούν σε αυτό. Παράδειγμα 1. σε 1 παγωμένο καρέ, οι νέοι μπορεί να έχουν
δημιουργήσει 2 χαρακτήρες που είχαν μία διαφωνία. Σε αυτήν την άσκηση ο
διευκολυντής θα μπορούσε να ζητήσει από 2 συμμετέχοντες να μας δείξουν
περισσότερους από αυτούς τους χαρακτήρες - για παράδειγμα, εξερευνώντας αυτούς
τους δύο χαρακτήρες την ημέρα πριν από τη διαφωνία, τι έκαναν, πού ήταν, πως
έφτασαν στη διαφωνία; Ο διευκολυντής θα πρέπει να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
να αφιερώσουν 15 λεπτά για να αναπτύξουν μια σύντομη σκηνή στην οποία θα το
εξερευνήσουν. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν και θα την δείξουν στην
υπόλοιπη ομάδα. Παράδειγμα 2. Σε 1 παγωμένο καρέ οι συμμετέχοντες μπορεί να έχουν
δημιουργήσει έναν πραγματικά ενδιαφέροντα «κόσμο» ή συνθήκη - για παράδειγμα,
ένα διαστημόπλοιο. Ο διευκολυντής θα μπορούσε να ζητήσει από 4 συμμετέχοντες να
πάρουν 15 λεπτά για να δημιουργήσουν μια άλλη σκηνή σε αυτό το διαστημόπλοιο είτε
χρησιμοποιώντας χαρακτήρες από το πάγωμα καρέ, είτε ολοκαίνουργιους χαρακτήρες,
είτε ένα συνδυασμό και των δύο. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν και
θα δείξουν στην υπόλοιπη ομάδα. Σημείωση Όπως και στην προηγούμενη άσκηση, οι
διευκολυντής θα πρέπει να σημειώσουν οποιεσδήποτε ενδιαφέρουσες καταστάσεις,
σχέσεις και σημαντικό διάλογο που δημιουργήθηκε από τους συμμετέχοντες.

Χρησιμότητα:
Αυτή η άσκηση είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του δημιουργικού
περιεχομένου που απαιτείται για το ραδιόφωνο. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες την
ελευθερία και την ευθύνη να δημιουργούν πιο σε βάθος αφηγήσεις και χαρακτήρες ως
ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναλάβουν την
ιδιοκτησία της ανάπτυξης, δουλεύοντας πιο ανεξάρτητα από τον διευκολυντή.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram.
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19. Όνομα δραστηριότητας: Διασταυρωμένοι αυτοσχεδιασμοί

Επεξήγηση:
Αυτή η άσκηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά από τους εκτεταμένους
αυτοσχεδιασμούς από τα Παγώματα Καρέ.
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να συγκεντρώσει το διαφορετικό δημιουργικό
περιεχόμενο που δημιουργείται για να δημιουργήσει 1 αφήγηση. Ο διευκολυντής πρέπει
να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε σημειώσεις από προηγούμενες ασκήσεις ενδιαφέρων
καταστάσεων, χαρακτήρων, σχέσεων και διαλόγου. Π.χ. Παράδειγμα 1 - ο διευκολυντής
μπορεί να ζητήσει να δει τους 2 χαρακτήρες που είχαν μία διαφωνία στον αυτοσχεδιασμό
1 να αλληλεπιδράσουν με έναν άλλο χαρακτήρα από τον αυτοσχεδιασμό 2. Παράδειγμα 2
- ο διευκολυντής μπορεί να θέλει να δει έναν χαρακτήρα από τον αυτοσχεδιασμό 3 (που
έλαβε χώρα σε ένα σούπερ μάρκετ) , σε μια σκηνή σε μια άλλη συνθήκη, δηλαδή, το
διαστημόπλοιο από τον αυτοσχεδιασμό 2. Παράδειγμα 3 - ο διευκολυντής μπορεί να
ζητήσει να δει τους χαρακτήρες από τους αυτοσχεδιασμούς 1, 2 και 3 σε μια σκηνή όλα
στη συνθήκη του διαστημοπλοίου από τον αυτοσχεδιασμό 2. Ο διευκολυντής θα δώσει
στους συμμετέχοντες 15-20 λεπτά για να αναπτύξουν τη σκηνή, οι οποίοι στη συνέχεια θα
επιστρέψουν και θα την παρουσιάσουν με την ομάδα. Παρόμοια με τις προηγούμενες
ασκήσεις, οι σημειώσεις θα πρέπει να γίνονται από τους διευκολυντές, αλλά να εστιάζουν
στον διάλογο που δημιουργούν οι συμμετέχοντες. Μια
εναλλακτική λύση - Αντί να συμμετέχουν οι συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες και να
εργάζονται μόνοι τους, ο διευκολυντής μπορεί να ζητήσει από όλους να εργαστούν σε
κάθε σκηνή ως ομάδα. Ο διευκολυντής θα πρέπει να ζητήσει από εθελοντές να
συμμετάσχουν σε αυτοσχεδιασμό. Η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να «σχηματίσει κοινό»
για να παρακολουθήσει. Ο διευκολυντής θα πρέπει να ζητήσει από τα μέλη του «κοινού»
να προσφέρουν εθελοντικά μια «1η γραμμή» και μια «συνθήκη» για να ξεκινήσουν τον
αυτοσχεδιασμό. Οι εθελοντές θα πρέπει στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν ως σημείο
εκκίνησης και να αυτοσχεδιάσουν γύρω από αυτό. Οι διευκολυντές σημείωσαν τυχόν
ενδιαφέρουσες γραμμές/διάλογο που δημιουργήθηκαν. 1 ή 2 συμμετέχοντες από το κοινό
μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στη δημιουργία σημειώσεων (ανάλογα με το επίπεδο
γνώσης τους). Στο τέλος κάθε αυτοσχεδιασμού, η ομάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την
προσπάθεια των εθελοντών με ένα χειροκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια
ευκαιρία για εποικοδομητικά σχόλια και συζητήσεις από τα μέλη του «κοινού» -
ποια στοιχεία της σκηνής θέλει να διατηρήσει η ομάδα, τι θέλει να αλλάξει και πώς
αυτό επηρεάζει τον επόμενο αυτοσχεδιασμό που απαιτείται για την ανάπτυξη
του περιεχομένου για το Pod Play.
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Χρησιμότητα:
Αυτό αρχίζει να παγιώνει την αφήγηση, τους χαρακτήρες και τη συνθήκη για το έργο.
Αυτό είναι επίσης ένα εργαλείο για να μπορούν οι διευκολυντές να μπορούν τα μέλη της
ομάδας να συνεργάζονται μεταξύ τους, τα οποία μπορεί να μην έχουν κάνει
προηγουμένως. Καθώς η αφήγηση αρχίζει να γίνεται σαφέστερη, αυτή η άσκηση
αναπτύσσει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων. Αυτή η άσκηση επιτρέπει επίσης στους
διευκολυντές να αρχίσουν να κατευθύνουν τους συμμετέχοντες στους «ρόλους» στους
οποίους μπορούν να αναπτυχθούν. Η εναλλακτική επιλογή αυτής της άσκησης είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη εάν η ομάδα αγωνίζεται να δουλέψει μόνη της. Αυτή η εναλλακτική
λύση διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε κάθε σκηνή και διατηρείται
η ομαδική εστίαση.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns, Rachel
Worsley και Carl Cockram.
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20. Όνομα δραστηριότητας: Βελτίωση της αφήγησης

Επεξήγηση:
Αυτή η άσκηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά από τους Διασταυρωμένους
αυτοσχεδιασμούς. Ο διευκολυντής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τυχόν σημειώσεις από
ενδιαφέρουσες σκηνές/χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί. Ο διευκολυντής θα
πρέπει να απαριθμήσει αυτές τις σκηνές, και με την ομάδα να τις θέσει σε μια σειρά,
εντοπίζοντας τυχόν κενά στην αφήγηση που θα μπορούσαν να γεμίσουν με πιθανές
σκηνές για να παράγει το τελικό pod play έτοιμο για ηχογράφηση. Ως ομάδα, οι
συμμετέχοντες αποφασίζουν τι πρέπει να συμβεί στις σκηνές που «λείπουν». Ο
διευκολυντής θα ζητήσει από τα μέλη της ομάδας να πάρουν 15-20 λεπτά και να
εργαστούν σε αυτές τις σκηνές. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τη
σκηνή με την ομάδα. Οι διευκολυντές πρέπει να λάβουν γνώση του διαλόγου. Κατά τη
διάρκεια αυτής της φάσης, οι διευκολυντές ενδέχεται να επιθυμούν να επανέλθουν σε
σκηνές που είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως προκειμένου να βελτιώσουν τον διάλογο
και να επιτρέψουν στους νέους να αποφασίσουν εάν κάτι πρέπει να προστεθεί σε αυτές
τις σκηνές για το τελικό pod play.
Μια εναλλακτική λύση - Αντί να συμμετέχουν οι συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες
και να εργάζονται μόνοι, ο διευκολυντής μπορεί να ζητήσει από όλους να εργαστούν σε
κάθε σκηνή ως ομάδα. Ο διευκολυντής θα πρέπει να ζητήσει από εθελοντές να
συμμετάσχουν σε αυτοσχεδιασμό. Η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να «σχηματίσει κοινό»
για να παρακολουθήσει. Ο διευκολυντής θα πρέπει να ζητήσει από τα μέλη του
«κοινού» να προσφέρουν εθελοντικά μια «1η γραμμή» και μια «συνθήκη» για να
ξεκινήσουν τον αυτοσχεδιασμό. Οι εθελοντές θα πρέπει στη συνέχεια να το
χρησιμοποιήσουν ως σημείο εκκίνησης και να αυτοσχεδιάσουν γύρω από αυτό. Οι
διευκολυντές σημειώνουν τυχόν ενδιαφέρουσες γραμμές/διάλογο που
δημιουργήθηκαν. 1 ή 2 συμμετέχοντες από το κοινό μπορούν επίσης να λάβουν μέρος
στη δημιουργία σημειώσεων (ανάλογα με το επίπεδο γνώσης τους). Στο τέλος κάθε
αυτοσχεδιασμού, η ομάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει την προσπάθεια των εθελοντών με
ένα χειροκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ευκαιρία για εποικοδομητική
ανατροφοδότηση και συζήτηση από τα μέλη του «κοινού» - ποια στοιχεία της σκηνής
θέλει να διατηρήσει η ομάδα, τι θέλει να αλλάξει και πώς αυτό επηρεάζει τον επόμενο
αυτοσχεδιασμό που απαιτείται για την ανάπτυξη του περιεχομένου για το Pod Play.
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Χρησιμότητα:
Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης σεναρίου για το τελικό έργο. Επιτρέπει
στους νέους να έχουν συνολικό έλεγχο στο τελικό περιεχόμενο. Επιτρέπει στους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν την υπομονή, την επιμονή, την αυτοπεποίθηση και τη
δέσμευσή τους - ο ένας στον άλλο και το συνολικό τελικό παιχνίδι. Η εναλλακτική
επιλογή αυτής της άσκησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν η ομάδα αγωνίζεται να
δουλέψει μόνη της. Αυτή η εναλλακτική λύση διασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες
συμμετέχουν σε κάθε σκηνή και διατηρείται η ομαδική εστίαση.

Πηγή:
Πρόγραμμα No Place Productions TOGETHER est 2014. Επαγγελματίες John Burns,
Rachel Worsley και Carl Cockram.
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21. Όνομα δραστηριότητας: ECO

Επεξήγηση:
Αυτή η άσκηση βασίζεται στην τεχνική αυτοσχεδιασμού, η οποία συνίσταται στη
δημιουργία μιας δραματικής σκηνής αυθόρμητα και χρησιμεύει ως δραστηριότητα
προθέρμανσης. Η ομάδα θα μπει σε μια μεγάλη σειρά. Όποιος είναι μπροστά θα κινηθεί
με ρυθμό που επιτρέπει σε όσους βρίσκονται πίσω του να τον ακολουθήσουν. Θα είναι
σημαντικό για κάθε συμμετέχοντα να παρακολουθεί όποιον βρίσκεται αποκλειστικά
μπροστά του, έτσι ώστε να δημιουργεί μια συλλογική κίνηση σε ντόμινο. Μετά από λίγα
λεπτά, το πρώτο άτομο στη σειρά θα επιστρέψει και ούτω καθεξής έως ότου όλα τα
άτομα έχουν ηγηθεί της σειράς.
Πιθανές παραλλαγές:
Αφού περάσει η πρώτη εμπειρία, μπορούν να γίνουν 2 ή 3 σειρές για να καταλάβουν
ολόκληρο το χώρο.

Χρησιμότητα: 
«Αυτή η άσκηση είναι χρήσιμη με διάφορους τρόπους–
- Να ζεσταθούν σωματικά
- Να στρέψουν τη συγκέντρωσή τους στη συνάντηση
- Να ξεκινήσουν  να εργάζονται μαζί ως ομάδα
- Να ενεργοποιήσουν τον διευκολυντή να αξιολογήσει τη δυναμική της ομάδας»

Πηγή:
http://improvipedia.blogspot.com/p/juegos-de-impro.html

ΠΝ Ε ΥΜ Α Τ Ι Κ Ο  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο  1 - S C R I P T

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ I Δ Ι Ο  Τ Σ Ε Π Η Σ



ERASMUS + Αριθμός σχεδίου 2018-2-UK01-KA205-048387
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
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