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Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α  ΜΕ  ΤΟ
ΠΡΟ Γ ΡΑΜΜΑ

Ξεκινώντας το Νοέμβριο του 2018,  το έργο Erasmus KA2
πραγματοποιήθηκε μέσα σε 2 1/2 χρόνια, κατά τα οποία 5

οργανισμοί σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, ηγέτες στους τομείς τους,
ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα ολοκαίνουργιο και

μοναδικό πρόγραμμα δραματικής τέχνης - το οποίο βασίζεται
σε δραστηριότητες μέσω πολυμέσων καθώς και άτυπες

δραστηριότητες δραματικής τέχνης .Το SCRIPT καλλιεργεί και
αναπτύσσει τις μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των 

 αποκλεισμένων νέων της Ευρώπης. Σχεδιασμένο με καινοτομία
για ανθρώπους που εργάζονται για τη νεολαία, ιδιαίτερα για
όσους ασχολούνται με κοινωνικά αποκλεισμένους νέους
ηλικίας 18-25 ετών, το SCRIPT μπορεί να προσαρμοσθεί και

εφαρμοσθεί σε πληθώρα περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων
των ιδρυμάτων νεαρών παραβατών, των φυλακών, των

κέντρων επιτήρησης, των κέντρων νεολαίας και της κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του 2  1/2 έτους έργου, οι 5
ηγετικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την

Ελλάδα και την Ισπανία επικοινωνούσαν με κοινωνικά
αποκλεισμένους νέους, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

και ενδιαφερόμενους φορείς για να αναπτύξουν, να
δοκιμάσουν και να δημιουργήσουν ένα σύνολο

αλληλοενισχυόμενων  άτυπων μαθησιακών πηγών.
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ΠΡΟ Γ ΡΑΜΜΑ

Το εγχειρίδιο SCRIPT (Handbook) –  ένα πρόγραμμα
διαδραστικών δραματικών ασκήσεων και τεχνικών
πολυμέσων, το οποίο θα δώσει στους κοινωνικά
αποκλεισμένους νέους μια πλατφόρμα για να τη
σχεδιάσουν, δημιουργήσουν, και να εκτελέσουν στο
προσωπικό τους Pod Play.
Εγώ(ME) – Ένα εργαλείο  αυτο-επικύρωσης για τους
νέους που συμμετέχουν, που τους επιτρέπει να
παρακολουθούν την πρόοδο και τις δεξιότητες που
απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
SCRIPT.
Ταξίδι (JOURNEY) -Μια αξιολόγηση των επιδράσεων/
επιπτώσεων για τους ανθρώπους που εργάζονται για
τη νεολαία, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς και
τους φορείς που πραγματοποιούν το πρόγραμμα
SCRIPT.
Παροχές (EQUIP) – μια ενότητα κατάρτισης για
ανθρώπους που εργάζονται για τους νέους, με
πρακτικές υποδείξεις και συμβουλές για την
προετοιμασία, την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό
της πρακτικής τους κατά τη διάρκεια του
προγράμματος σπουδών SCRIPT σε διάφορα
περιβάλλοντα εφαρμογής.

Περιλαμβάνονται 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις πηγές καθώς και
τους συνεργαζόμενους φορείς, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.scripteu.com ή

ακολουθείστε #SCRIPTEU στοTwitter και Instagram,  και συμμετέχετε στη συζήτηση!
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Ε Ι Σ Α ΓΩ ΓΗ

επεκτείνουν το επίπεδο παροχών τους
εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές παροχές

Τις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων
Τα περιβάλλοντα εφαρμογής του προγράμματος (δυνατότητες,
περιορισμοί)
Τις εκπαιδευτικές δυσκολίες, τις οποίες εσείς και οι
συμμετέχοντες θα ξεπεράσετε μαζί.

To πρόγραμμα μαθημάτων SCRIPT απευθύνεται σε  ανθρώπους με
εμπειρία στην εργασία με νέους, οι οποίοι επιθυμούν να:

χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά δημιουργική και ψηφιακή μάθηση
ως εργαλείο για τους νέους που είναι στο περιθώριο.

 
Ο ρόλος ενός εκπαιδευτή στο πρόγραμμα SCRIPT δεν είναι εύκολος,

αλλά προσφέρει ικανοποίηση. Θα πρέπει να γίνετε ένας
δημιουργικός διαμεσολαβητής της μεθοδολογίας, ένας αξιολογητής

της διαδικασίας, και ένας μέντορας για τους νέους που
συμμετέχουν.60 νέοι από την Ευρώπη ηλικίας 18-25 ετών που
συμμετείχαν σε ενεργό έρευνα στη συμπαραγωγή του SCRIPT

δήλωσαν ότι η υπομονή και η κατανόηση είναι οι σημαντικότερες
ιδιότητες που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτή.

Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και να αντιλαμβάνεστε:
 

 
Οι παροχές (EQUIP) είναι  μια ενότητα κατάρτισης για ανθρώπους

που εργάζονται για τους νέους, με πρακτικές υποδείξεις και
συμβουλές για την προετοιμασία, την υποστήριξη και τον
εμπλουτισμό της πρακτικής τους κατά τη διάρκεια του

προγράμματος σπουδών SCRIPT.
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To πακέτο με όλες τις πηγές για το πρόγραμμα SCRIPT

δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στον τομέα της
νεολαίας όσο και με τους ενδιαφερόμενους, και μέσα από φορείς,
καθώς και μέσα από τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής σε
διάφορα περιβάλλοντα , συμπεριλαμβανομένων των φυλακών, των

ιδρυμάτων νεαρών παραβατών, των εγκαταστάσεων
αποκατάστασης και των κοινοτικών κέντρων και αποτελεί ένα

ευέλικτο, οργανικό και άτυπο πρόγραμμα μάθησης.
 

Αντικατοπτρίζοντας τη μεθοδολογία, οι παροχές (EQUIP) δεν είναι
ένα εγχειρίδιο οδηγιών για το πώς να εκτελέσετε το πρόγραμμα
SCRIPT. Αντίθετα, αυτό που παρέχει είναι μια συμπληρωματική
βοήθεια στον χρήστη σε κάθε στάδιο του προγράμματος ,

υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές του SCRIPT με ιδέες για το πώς να
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του εγχειριδίου SCRIPT, πώς να

παρέχουν συμβουλές για τις καθημερινές προκλήσεις της
εφαρμογής του SCRIPT, καθώς και συμβουλές για τη διατήρηση

ουσιαστικής δέσμευσης και εξέλιξης από τους
περιθωριοποιημένους νέους που συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της

διαδικασίας.
 

Το πακέτο παροχών (EQUIP) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ωστόσο προτείνεται να
ολοκληρωθεί σε πρωταρχικό στάδιο, πριν δηλαδή την πρώτη

συνεδρία  από το εγχειρίδιο (SCRIPT Handbook).
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Το πακέτο παροχών (EQUIP) μπορεί να ολοκληρωθεί σε ομάδες ή

ατομικά κι έχει χωριστεί στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Διαχείριση ομάδων

2. Αυτοπεποίθηση
3. Επικοινωνία και Κατανόηση

4. Δημιουργώντας το περιεχόμενο
5. Ψηφιακή εγγραφή μαθημάτων 

 
Οι ενότητες σχετίζονται με τα διαφορετικά στάδια στο εγχειρίδιο .
Κάθε ενότητα περιέχει μια εισαγωγή, υποδείξεις και συμβουλές,
μελέτες περιπτώσεων από τους εργαζόμενους με τη νεολαία,

ασκήσεις, και ταινίες με σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από τους
νέους και τους εργαζόμενους με τη νεολαία που έχουν προηγούμενη

εμπειρία με το πρόγραμμα SCRIPT.
 

Για να δείτε τις ταινίες, είτε πατήστε στον σύνδεσμο που υπάρχει ή
απλά "σκανάρετε" τον QR code.

 
Παρότι οι παροχές (EQUIP) είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο για την

υλοποίηση του προγράμματος SCRIPT, οι ενότητες αντικατοπτρίζουν
τη γενικότερη φύση της μεθοδολογίας, καθώς και τις συμβουλές που
μπορούν να υιοθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους
που εργάζονται με τη νεολαία, σε περιπτώσεις περιθωριοποιημένων
νέων. Η μεθοδολογία του προγράμματος SCRIPT αντιπροσωπεύει

επίσης τις διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρώπη.
 



I O 3 - E Q U I P

Ε Ι Σ Α ΓΩ ΓΗ

 Οι παροχές (EQUIP) δεν περιγράφουν λεπτομερώς μέτρα
διασφάλισης της διαδικασίας. Τονίζεται η σημασία του να

ακολουθούν οι εκπαιδευτές τις γραμμές της χώρας τους, όσον
αφορά τα περιβάλλοντα καθώς και τις οργανωτικές διαδικασίες  
όταν θα εφαρμόζουν το πρόγραμμα του SCRIPT .Περισσότερες

πληροφορίες για κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης,
μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο SCRIPT.

 
Προτείνεται επίσης να συμπληρωθεί μια αξιολόγηση όσον

αφορά στο επίπεδο αναφοράς των αναγκών για τους νέους που
θα συμμετέχουν στο SCRIPT. Αυτή η αξιολόγηση έχει

προσαρτηθεί στο πρόγραμμα, ωστόσο να μπορείτε εσείς να
χρησιμοποιήσετε το δικό σας υπόδειγμα, εάν το θέλετε. Οι
παροχές (EQUIP) σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έναν

"απόλυτο" οδηγό για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, γι
αυτό μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.scripteu.com
ή να χρησιμοποιήσετε  #SCRIPTEU στο Twitter και Instagram και

να λάβετε μέρος στις συζητήσεις.
 

ERASMUS+ Project Number 2018-2-UK01-KA205-048387
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δημιουργία  αυτής της έ́κδοσης δεν
αποτελεί συμφωνία με το περιεχόμενο, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις των

συγγραφέων και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται.
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T H E  S C R I P T
Η  ΘΕΩΡ Ι Α  
ΤΗ Σ  ΑΛΛΑ ΓΗ Σ

Γιατί SCRIPT? Λοιπόν….
 

Το 2014 26 εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρώπη
βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού

αποκλεισμού. Το 65% των παιδιών των οποίων οι γονείς
είχαν εκπαίδευση δημοτικού βρισκόταν σε κίνδυνο και

το 34,7% των ενηλίκων με αντίστοιχο επίπεδο
εκπαίδευσης βρισκόταν σε κίνδυνο είτε φτώχειας είτε
κοινωνικού αποκλεισμού το 2015. Από τότε, ο αριθμός

των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού έχει μειωθεί σημαντικά σε πολλές χώρες.

(Better In Europe, 2015)
 

"Η ανεργία των νέων είναι ένα πανευρωπαϊκό
φαινόμενο...και οι ενδείξεις ΝΕΕΤ είναι ιδιαίτερα υψηλές"

(Better in Europe, 2015).  Οι εγκληματολόγοι έχουν
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο μεγάλος βαθμός της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί "
σημαντική κινητήριο δύναμη για παρανομία στους

νέους" (McAra and McVie, 2016).  Η διάπραξη εγκλημάτων
δείχνει να οδηγεί σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό

(Hodgson, 2016). Το 88% των νεαρών παραβατών
παρατούν το σχολείο, μισοί από τους οποίους είναι 15-17
χρονών και το νοητικό τους υπόβαθρο είναι μεταξύ 7-11

ετών (Grayling, 2013).
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στατιστική ανάλυση, οι νέοι

ηλικίας 18-25 ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
περιθωριοποίησης (Better in Europe, 2015).

 
Η διεπιστημονική έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα έχει

δείξει ότι αυτή η ηλικία είναι μια σημαντική και
ταυτόχρονα ευαίσθητη περίοδος στη ζωή των νέων, "...με
μεγάλες μεταβολές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν

σημαντικά την πορεία της ζωής τους και στην
πιθανότητα της παραβατικής συμπεριφοράς." (Better in

Europe, 2015).
 

Ωστόσο, από κοινωνιολογικής και εγκληματικής
παραμέτρου, όσον αφορά στην απομάκρυνση από την
παραβατική συμπεριφορά, προκύπτει ότι η απόκτηση

νέων ικανοτήτων, αρμοδιοτήτων και αξιών μειώνουν την
αποδοχή της εγκλιματικότητας  (Better in Europe, 2015). 

 
Επιπλέον, "...οι νέοι κοινωνικοί ρόλοι και η αύξηση της
κοινωνικής ένταξης μειώνουν την περιθωριοποίηση και
την παραβατική συμπεριφορά. Αυτά τα αποτελέσματα,
αποτελούν επιτεύγματα και βοηθούν στην θετική

αυτοεικόνα και αυτοαποδοχή" (Better in Europe, 2015).
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Οι δυνατότητες που παρέχει η δραματική τέχνη και οι
δημιουργικές δραστηριότητες, στην καταπολέμηση της
κοινωνικής απόρριψης, ιδιαίτερα των νέων ατόμων με
παραβατική συμπεριφορά, αυτών που βρίσκονται σε
κίνδυνο να διαπράξουν είτε περιθωριοποιημένους,

χαίρουν αποδοχής  από τους περισσότερους
κοινωνιολόγους και εγκληματολόγους, ως αποτελεσματικά
μέσα καταπολέμησης της απομόνωσης και της απόρριψης

(Matarosso, 1997; Peaker and Pratt, 1990 and 1996).  Έρευνες
επίσης δείχνουν ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους

δραστηριότητες έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην
κοινωνική εξέλιξη όλων των συμμετεχόντων,

συμπεριλαμβανομένου της προσωπικής τους αξίας, του
σεβασμού στη συνεργασία με τους άλλους και της

αποφασιστικότητας τους(Phillips, 1997; Matarosso, 1997).
 

Παρότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα που βασίζονται
στη δραματική τέχνη και αφορούν σε συμμετοχή παιδιών
και νέων ατόμων σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν ελάχιστα

εκπαιδευτικά εργαλεία και παροχές γι αυτούς που
εργάζονται με ηλικίες 18-25 ετών.

 
Παρομοίως, υπάρχουν πολλά προγράμματα που

βασίζονται στη δραματική τέχνη καθώς και διαδικτυακά
προγράμματα για νέους, σε περίπτωση που θελήσουν να
έρθουν σε κάποιο κέντρο/ θέατρο/στούντιο,παρόλα αυτά

υπάρχει έλλειψη παροχών/προγραμμάτων τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν σε εξωτερικά περιβάλλοντα.
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Α Λ ΛΑ ΓΗ Σ

Το SCRIPT παρουσιάζει δυο βασικές Ευρωπαϊκές
ανάγκες. Υποστηρίζοντας τους στόχους της

Ευρωπαϊκής ατζέντας νέων δεξιοτήτων (2016), καθώς
και την ανάγκη της ανάπτυξης των ψηφιακών

δεξιοτήτων, το SCRIPT συνδυάζει την
αποτελεσματικότητα της δραματικής τέχνης και της
μάθησης μέσω της παρουσίασης μαζί με βελτίωση
ψηφιακών δεξιοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, το

SCRIPT παρέχει νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες  για
περιθωριοποιημένους ανθρώπους ώστε να

αναπτύξουν τις ικανότητές τους,
συμπεριλαμβανομένων και των 4 Ευρωπαϊκών

ικανοτήτων:
 κοινωνικοπολιτική 
ικανότητα για μάθηση

 ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
ψηφιακή ικανότητα

 
Ακόμη, βελτιώνοντας τη συναισθηματική και

εκπαιδευτική τους ετοιμότητα, ώστε να εξερευνήσουν
διαφορετικά μονοπάτια όπως 
η τυπική και άτυπη μάθηση,

ο εθελοντισμός,
 η εργασία.

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ελέγξτε το

παράστημα με τις "προτεινόμενες εκδόσεις" στο τέλος.
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Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η
ΤΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ

γνωρίζονται οι νέοι μεταξύ τους ή όχι;
ο εκπαιδευτής γνωρίζει τους νέους;
πόσοι νέοι βρίσκονται μέσα στην ομάδα;
 πόσοι εκπαιδευτές θα υλοποιήσουν το
πρόγραμμα; 
ποιες είναι οι ηλικίες, το υπόβαθρο και οι
εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες των
νέων ανθρώπων;
το περιβάλλον υλοποίησης – π.χ. φυλακή, κέντρο
κοινότητας κλπ, και πως αυτό επηρεάζει
συναισθηματικά τους συμμετέχοντες.

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 
Η αξιολόγηση και η διαχείριση της δυναμικής των
ομάδων, είναι το πρώτο κομμάτι που θα πρέπει να
αναλάβετε και αυτό που θα συνεχίσει καθόλη τη

διάρκεια του προγράμματος  SCRIPT .  Η δυναμική της
ομάδας, ιδιαίτερα όσον αφορά στους

περιθωριοποιημένους ανθρώπους, μπορεί να έχει
δυσκολίες και να αλλάξει πολύ γρήγορα!

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές και πολλοί παράγοντες
που μπορεί να την επηρεάσουν σε πρώτη φάση, για

παράδειγμα: 
 

Καθώς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, για
παράδειγμα:
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απώλεια μελών της ομάδας
καινούριοι συμμετέχοντες στην πορεία
ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προγράμματος
τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο
διαχείριση διαφορετικών ιδεών
διαφωνίες μέσα στις συνεδρίες
εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα μέλη των
ομάδων
συμπεριλαμβανομένων αυτά από συνομηλίκους,
οικογένεια, περιβάλλοντα και εξωτερικούς
παράγοντες.

να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των εκπαιδευτών
ό́σο και των συμμετεχόντων
να διασφαλιστεί αποτελεσματική και υποστηρικτική
συμμετοχή για τον κάθε νέο που θα λάβει μέρος.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στο πρόγραμμα SCRIPT καθ όλη
τη διάρκειά του είναι να αποτελεί πηγή ηρεμίας και
σταθερότητας για τους νέους, ενώ παράλληλα να
αξιολογεί τη δυναμική της ομάδας στην αρχή και στο
τέλος των συναντήσεων, παραμένοντας ανοιχτός στην
αλλαγή. Αυτό γίνεται, ώστε:

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, στον
τομέα της διαχείρισης των ομάδων, θα παρέχουν στον
εκπαιδευτή τα μέσα για την αξιολόγηση της δυναμικής

αυτών των ομάδων,ώστε να προετοιμαστεί και να
προσαρμοστεί αναλόγως.
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 Να γνωρίζουν οι διοργανωτές τυχόν συμβάντα που
μπορεί να προκύψουν πέραν της συνεδρίας, όταν οι
συμμετέχοντες δεν είναι παρόντες. Είναι πολύ πιθανό
να έχει υπάρξει κάποιο συμβάν μεταξύ των
συνεδριών, το οποίο να επηρεάσει τόσο το άτομο όσο
και το σύνολο.

 
Αξιολόγηση βασικών αναγκών 
 Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμπληρώσουν μια
αξιολόγηση βασικών αναγκών με κάθε έναν
συμμετέχοντα στην αρχή της διαδικασίας ώστε να
κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του που
ενδεχομένως να επηρεάσουν τη συμμετοχή του, τη σχέση
του με τους υπολοίπους και να παρέχουν καλύτερη
υποστήριξη. Μια αξιολόγηση αναγκών SCRIPT υπάρχει
στο παράρτημα, παρόλα αυτά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποια δική σας φόρμα.

 Δουλέψτε με ότι έχετε
Δημιουργείστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο μέσα στο
συγκεκριμένο περιβάλλον, αξιοποιώντας τους ρόλους
και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν ήδη, όπου αυτό είναι
εφικτό. 
Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία στο
περιβάλλον , ώστε

1.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
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2. Εάν υπάρξει κάποιο συμβάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (πχ διένεξη
ανάμεσα στους συμμετέχοντες) η ουσιαστική επικοινωνία και το
υποστηρικτικό πλαίσιο μέσα στο περιβάλλον θα διασφαλίσει στους ίδιους
ότι μπορούν να έχουν υποστήριξη και εκτός συνεδρίας.
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Επιλογή χώρου
 Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι συνεδρίες
μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική των
ομάδων. Ενώ είναι κατανοητό ότι πολλοί εκπαιδευτές δεν
έχουν την πολυτέλεια της επιλογής του χώρου (όσοι την
έχετε, είστε πολύ τυχεροί), καλό θα είναι να "κρατήσετε"
έναν χώρο στον οποίο δεν θα σας ενοχλήσουν. Εάν δεν
έχετε την επιλογή να διαλέξετε μέρος, σκεφτείτε από πριν
ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη
διάθεση όσο και στη συμμετοχή της ομάδας, για
παράδειγμα:

1. Το μέγεθος του χώρου, σε σχέση με τον αριθμό των
συμμετεχόντων και τις ασκήσεις που έχετε σχεδιάσει.
2. Είναι ένας χώρος τον οποίο οι υπόλοιποι γνωρίζουν;
3. Έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο;
4. Μπορεί κάποιος να δει ή να ακούσει τους
συμμετέχοντες;
5. Θα είστε σε αυτό το χώρο για όλες τις συνεδρίες;

Κάποιοι χώροι μπορεί να απέχουν πολύ από κάτι ιδανικό,
ωστόσο είναι σημαντικό για τους οργανωτές να
παραμείνουν θετικοί και αισιόδοξοι μπροστά στους
νέους.
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Ζέσταμα!
Πάντοτε να ξεκινάτε κάθε συνεδρία με μια άσκηση για
ζέσταμα. Μπορεί να είναι κάποια από τις προτεινόμενες
στην ενότητα "Διαχείριση Ομάδων" ή "Επικοινωνία", ή
απλά μπορεί απλά να ξεκινήσετε με άσκηση αναπνοής
και διατάσεις. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο στο να
σηματοδοτήσει την αρχή της συνεδρίας και να εστιάσει
στους νέους, αλλά θα επιτρέψει στον οργανωτή να
αξιολογήσει τη διάθεση τόσο των ατόμων όσο και της
ομάδας στο σύνολο.
Οι ασκήσεις προθέρμανσης θα πρέπει να είναι χαλαρές
και να έχουν λίγη πλάκα! Και αυτό για δυο λόγους:
1. Το πρόγραμμα SCRIPT θα πρέπει να είναι ευχάριστο!
Μια χαρούμενη αρχή της συνεδρίας, θα δημιουργήσει
μια όμορφη ατμόσφαιρα για τη συνέχεια και θα
ενισχύσει τη συμμετοχή των υπολοίπων.
2. Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων, μπορεί να
αναδειχθούν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν
πράγματα εκτός συνεδριών και που μπορεί να
επηρεάσουν τους συμμετέχοντες είτε θετικά είτε
αρνητικά (σπίτι ή με συνομηλίκους), ακριβώς επειδή
εκείνη τη στιγμή θα είναι χαλαροί! 
Γι αυτό το λόγο, θα πρέπει στις ασκήσεις προθέρμανσης,
ο οργανωτής θα πρέπει να προσέχει,να αντιλαμβάνεται
και να είναι ανοιχτός για συζήτηση.
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Συμφωνίες (κανόνες) μεταξύ ομάδων
Κατά την πρώτη συνάντηση, προτείνουμε να καθίσετε
κάτω όλοι σαν ομάδα  και να πραγματοποιήσετε κάποιες
συμφωνίες, ουσιαστικά να θέσετε κάποιες
κατευθυντήριες γραμμές για το πως θα δουλέψετε όλοι
μαζί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Για παράδειγμα, μια συμφωνία μπορεί να είναι "Να μην
υψώνουμε τον τόνο της φωνής σε άλλο μέλος της
ομάδας". Είναι σημαντικό να τονίσετε ότι σε αυτές
μπορεί να προστεθούν κι ά́λλες κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας καθώς επίσης  να φροντίσετε να βρίσκονται
σε μέρος που να βλέπουν όλοι.
 Με αυτό τον τρόπο, όλη η ομάδα (συμμετέχοντες και
εκπαιδευτές) θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους τόσο
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο , θέτοντας τις
βάσεις ώστε η ομάδα να λειτουργεί αυτόνομα. 
Καθώς οι συμφωνίες θα δημιουργηθούν από όλα τα μέλη,
θα μπορούν έτσι να συνάδουν με τις ανάγκες όλων των
μελών της.
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‘Ξεκινήσαμε και θα τελειώσουμε’
 Είναι αναπόφευκτο, το ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να
συμμετέχουν περισσότερο σε κάποιες δραστηριότητες-
ασκήσεις από ότι σε άλλες. Επίσης, μπορεί να συμβεί και
το εξής:Μια δραστηριότητα που πήγε πολύ καλά σε
κάποιες συναντήσεις, να μην συνεχίσει να έχει το ίδιο
ενδιαφέρον μετά. Γι αυτό το εγχειρίδιο SCRIPT περιέχει
μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων για κάθε στάδιο. Αλλά
αυτό που είναι σημαντικό, είναι να ολοκληρώνεται όποια
δραστηριότητα έχει αρχίσει. Και αυτό για τους εξής
λόγους: 
1. Οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή
τους όσο προχωρούν οι δραστηριότητες. Αφήνοντας μια
στη μέση, δεν θα ξέρουν τι θα καταφέρουν.
2. Κάποιοι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από
άλλους, και αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί και να τους
αναγνωρισθεί.
3. Γινόμαστε το παράδειγμα, όταν τα πράγματα
δυσκολεύουν, συνεχίζουμε!
4.  Το να αφήσουμε τη δραστηριότητα στη μέση, θα δείξει
ότι χάσαμε τον έλεγχο της ομάδας. Αυτό θα δυσκολέψει
την κατάσταση, καθώς οι νέοι θα χάσουν την
εμπιστοσύνη που δείχνουν κι έτσι και για εσάς δεν θα
είναι εύκολο να τους κάνετε να ακούν.
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Ας Χορέψουμε!
 Η μουσική μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαφορετικά
στάδια της διαδικασίας με διαφορετικά
αποτελέσματα. Στο κομμάτι της διαχείρισης των
ομάδων, η μουσική μπορεί να παιχθεί σε διάφορες
στιγμές, για παράδειγμα:
1. Την ώρα που οι συμμετέχοντες μπαίνουν στο
χώρο.
2. Όταν όλοι έχουν εισέλθει, για να σηματοδοτηθεί η
έναρξη της συνάντησης ή της δραστηριότητας
προετοιμασίας.
3. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
4. Για να επισημάνει τις δραστηριότητες
"Δημιουργίας Περιεχομένου"
5. Για να σηματοδοτήσει το τέλος της συνάντησης.
Το είδος της μουσικής που βάζετε, καθώς και το πότε
ή το που μπορεί να έχει διαφορετικές αντιδράσεις
από τους συμμετέχοντες, όπως:
1. Μουσική που αρέσει στους συμμετέχοντες στην
αρχή, μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση
οικειότητας και ασφάλειας δημιουργώντας μια
ατμόσφαιρα διαφορετική(κοινότητα, σπίτι).
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2. Παίζοντας "τονική" μουσική για να
σηματοδοτήσετε την αρχή στης συνάντησης, αυτό
δημιουργεί αίσθηση συγκέντρωσης.
3. Το να δεχτείτε "παραγγελίες" για το είδος της
μουσικής που θα ακουστεί στην επόμενη
συνάντηση, μπορεί να λειτουργήσει ως
επιβράβευση για την προσπάθεια που κάνουν οι
νέοι. 
4. Χρησιμοποιώντας τη μουσική για να τονίσετε μια
άσκηση, μπορεί να ενθαρρύνετε τη δημιουργική
σκέψη (παρακαλώ δείτε την ενότητα για τη
δημιουργία περιεχομένου). 
5. Στην αρχή, στο τέλος αλλά και κατά τη διάρκεια
των διαλειμμάτων είναι οι πιο πιθανές στιγμές που
θα έρθουν να σας μιλήσουν οι νέοι, να συζητήσουν
μαζί σας για αυτά που τους ενδιαφέρουν ή αυτά που
τους δυσκολεύουν και πολύ πιθανόν να θέλουν να
μοιραστούν μαζί σας πράγματα. 

Βάζοντας μουσική στην αρχή, στο τέλος αλλά και
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, δημιουργεί μια
χαλαρή, όμορφη ατμόσφαιρα, η οποία με τη σειρά
της δίνει χώρο σε συζητήσεις.

 Στην παραπάνω λίστα, μπορείτε να προσθέσετε
τρόπους συμβολής της μουσικής στους νέους όσον
αφορά στη συμμετοχή, τη δημιουργική σκέψη αλλά
και τη διάθεσή τους!
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Κίνητρα
Στην αρχή της διαδικασίας, μπορεί να διαπιστώσετε  
ότι οι συμμετέχοντες ενδέχεται να χρειασθεί να
"πεισθούν" για να λάβουν μέρος στις
δραστηριότητες.  Αυτό είναι σύνηθες σε κάποια 
 περιβάλλοντα όπως τα κέντρα νεότητας. Όσο
προχωράει η διαδικασία, οι συμμετέχοντες
εμπλέκονται περισσότερο. Βέβαια, σε περίπτωση
που θα χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη, μην
ξεχνάτε τη δύναμη του φαγητού! Τα γλυκά, τα
πατατάκια, τα αναψυκτικά, η πίτσα αποτελούν και
αυτά κίνητρα!

Γιορτάστε την κάθε μικρή επιτυχία 
Για να παρέχετε επιπλέον κίνητρα και να επιτύχετε
τη συνοχή της ομάδας, είναι σημαντικό να τονίζετε
την αξία κάθε μιας επιτυχίας της ομάδας.
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Ενθαρρύνετε τη συλλογική αυτονομία
Στην αρχή της διαδικασίας, η ομάδα μπορεί να
χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη. Κατά τη
διάρκεια, ο οργανωτής καλό θα ήταν να αξιοποιεί τις
καθημερινές καταστάσεις ως ευκαιρίες για
συλλογική λήψη αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση
των δυνατοτήτων των μελών της ομάδας.
Ταυτόχρονα να επιτρέπει και στον κάθε ένα να
λειτουργεί αυτόνομα κι έτσι η ομάδα να αποκτά τη
δική της δυναμική. 

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία αντικατοπτρίζει και
την πραγματικότητα που βιώνουμε. Γι αυτό είναι
σημαντικό η κάθε μια συνάντηση να αποτελεί
ευκαιρία, ώστε οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν
αποφάσεις χωρίς το φόβο της αποτυχίας, να έχουν
το θάρρος να δοκιμάσουν καινούρια πράγματα και
μαζί με την ομάδα να δώσουν λύσεις σε
προβλήματα.
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Επιτρέψτε το "λάθος"

Για να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές δεξιότητες
μέσα στην ομάδα, θα πρέπει να επιτρέψετε σε αυτή
να κάνει και λάθη.
Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μην τα
παρατήσουν όταν συναντήσουν κάποιο εμπόδιο και
να συνεχίσουν την προσπάθεια, εμπιστευόμενοι τη
διαδικασία.
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Ν Ε Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

A.C., νεαρό άτομο, Taller d’Art, Cultura i Creació

Ανακάλυψα το πρόγραμμα SCRIPT μέσω ενός φίλου που εργαζόταν
για τη νεολαία, πριν ξεκινήσω την εθελοντική μου εργασία στην
ΜΚΟ “Pallapupas” σε παιδικό νοσοκομείο για πολλά χρόνια, αλλά
ήταν για άτομα κάτω των 18 ετών. 
Όταν έγινα 18, ήθελα να συμμετέχω σε κάποια ομάδα και να
αξιοποιήσω την εμπειρία που ήδη είχα , να βοηθήσω
περισσότερο.Επιπλέον, όταν το παιδί από την ΜΚΟ “Pallapupas” μου
είπε για την πιθανότητα να συμμετέχω στο SCRIPT, ένιωσα ένα
προσωπικό κίνητρο, καθώς το θέατρο μου δίνει ζωή. Μου
επιτρέπει να εκφράζομαι με πολλούς τρόπους, που δεν γνώριζα
παλιά και έτσι θα μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου.
Στην πρώτη συνάντηση, συζητήσαμε για το πρόγραμμα SCRIPT, και
οι εκπαιδευτές μας είπαν ότι θα έχουμε υποστηρικτικό ρόλο στη
δημιουργική διαδικασία. Θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτές στις
θεατρικές συνεδρίες με τους έφηβους στο κέντρο νεότητας “El
Forat” στην Barberà del Vallès (ένας δήμος κοντά στη Βαρκελώνη,
στην Ισπανία).
Έπειτα , συνεργάστηκα κάποιες φορές στην "ενδυνάμωση" των
θεατρικών ασκήσεων όταν χωρίζαμε το γκρουπ σε μικρότερες
ομάδες. Ακόμη συμμετείχα ως απλό μέλος άλλης ομάδας ή έπρεπε
να δείξω κάποιο παράδειγμα κλπ. 
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A T O M O

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανέλαβα το ρόλο του
περφόρμερ,  πιο συγκεκριμένα στο ρόλο του ανταγωνιστή. Σε
αυτό το κομμάτι, ο ανταγωνιστής πρέπει να αυτοσχεδιάζει
και να ξέρει το ρόλο του πέραν του σεναρίου. Και καθώς οι
έφηβοι δεν είχαν ακόμη αυτές τις δεξιότητες, μπορούσα να
το κάνω εγώ. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο
εκπαιδευτής μου έδινε οδηγίες για το πως να αντιμετωπίσω
τους νέους που δεν είχαν καλή συμπεριφορά ή που δεν
ήθελα να συμμετέχουν τόσο αυτοί όσο και οι άλλοι που είχαν
υποστηρικτικό ρόλο όπως εγώ. Το άγχος που είχα στην αρχή
του προγράμματος εξαφανίστηκε όταν αισθάνθηκα πιο
δεμένος με τους υπόλοιπους και όταν ένιωθα ότι με ακούνε.
Θεωρώ ότι αυτή η εκπαίδευση είχε αποτέλεσμα παρά τη
δυσκολία που υπήρχε για τη συγκέντρωση της ομάδας καθώς
και λόγω του λιγοστού χρόνου που μας δόθηκε για την
προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι δεν τελειώσαμε το έργο
στην ώρα του, αλλά η εμπειρία μου ήταν πραγματικά πολύ
ικανοποιητική, η υπομονή και η επιμονή μου βελτιώθηκαν
καθώς και ο τρόπος που διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου.
Θεωρώ ότι κάναμε όλοι εξαιρετική δουλειά, τα παιδιά είχαν
εξαιρετικές ιδέες και ένιωθαν άνετοι στο να τις εκφράσουν.
Και αυτό λέει πολλά και για το
προσωπικό(συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου) για
την κατανόηση και την επιείκεια. Η δημιουργία ήταν το
καλύτερο κομμάτι για μένα.
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Γιάννης Κουρτής – εργαζόμενος της USB – Δενδροπόταμος,
Θεσσαλονίκη

 
Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα SCRIPT, θα πρέπει να αναλογισθεί
κανείς ότι η ομάδα-στόχος, που θα πρέπει να διαχειρισθεί,
αποτελείται από άτομα που προέρχονται από ιδιαίτερες

καταστάσεις, με διαφορετική ηλικία, υπόβαθρο και οικονομική
δυνατότητα. Κάποιοι από αυτούς παράτησαν το σχολείο, είναι
άνεργοι και ζουν σε συνθήκες απομόνωσης.Οι περισσότεροι από
αυτούς έχουν χαμηλό μαθησιακό επίπεδο και γνωρίζουν μόνο τα

"επίσημα " εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, επομένως βλέπουν τις
δραστηριότητες εκτός αυτών των περιβαλλόντων ως μη

εκπαιδευτικές και δεν αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που μπορούν
να αποκτήσουν. Έτσι, υποτιμούν τη σημασία της ενεργητικής τους

συμμετοχής και δεν αντιλαμβάνονται τους στόχους των
δραστηριοτήτων που είναι προς όφελός τους Οι εκπαιδευτές και οι
οργανωτές πρέπει να γνωρίζουν ό́τι οι δραστηριότητες αυτές θα

πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές
από όλους τους συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής μας εφαρμογής του προγράμματος

το 2019, δουλέψαμε με άτομα της κοινότητας Ρομά της
Θεσσαλονίκης, ηλικίας 17-24, με χαμηλό επίπεδο μάθησης,

διαφορετικά υπόβαθρα και δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Η
μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση της ομάδας ήταν να κάνουμε
τους συμμετέχοντες τη συσχέτιση των δραστηριοτήτων με την
απόκτηση δεξιοτήτων από πλευράς τους. και να κρατήσουμε τη

συμμετοχή τους.
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Πράγματι, κάποιοι από αυτούς ζητούσαν ανταλλάγματα για τη
συμμετοχή τους, ενώ οι γυναίκες δεν ήθελαν γενικότερα να
συμμετέχουν και μόνο τρεις το έκαναν μόνο και μόνο επειδή
συμμετείχε ο σύντροφός τους. Ταυτόχρονα, ήταν ιδιαίτερα
εύκολο για την ομάδα να χάσει τη συγκέντρωσή της  κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας και όταν ένας το πάθαινε,
ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Για να διαχειριστούν την
ομάδα, οι υπόλοιποι οργανωτές κι εγώ αποφασίσαμε να
πραγματοποιήσουμε πολύ απλές δραστηριότητες για το
"δέσιμο"n της ομάδας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές
περιβάλλον που θα τους κάνει να αισθάνονται άνετα. Οι
ασκήσεις δραματικής τέχνης ήταν πολύ χρήσιμες στο να
ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια, τα οποία ήταν ο βασικός
λόγος που δεν κάποιοι δεν είχαν το θάρρος να συμμετέχουν.
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες είχε ενεργό ρόλο και
μπόρεσε να εκφρασθεί πιο εύκολα μέσω του θεάτρου. Οι
ασκήσεις βοήθησαν στο να μοιραστούν με την ομάδα τις
προσωπικές τους ιστορίες. Έτσι μπορέσαμε να καταλάβουμε τις
συνθήκες κάτω από́ τις οποίες ζούσαν. Μετά τη συνεδρία, ήταν
πιο εύκολο για τους συμμετέχοντες να συλλέξουν διαφορετικές
εμπειρίες και να δημιουργήσουν μια καινούρια στο  χώρο τους ,
σύμφωνα με ένα θέμα που να τους ταιριάζει. Σε γενικές γραμμές,
η όλη εμπειρία ήταν πολύ θετική και η διαδικασία βοήθησε τους
συμμετέχοντες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να
αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και τη χρησιμότητά τους
για τη ζωή.
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ΣΕΝΑΡΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

“ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ 3 ΕΒΔΟΑΜΑΔΕΣ. ΟΛΑ ΗΤΑΝ
ΤΕΛΕΙΑ , ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥΣ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΣΑΝ ΠΟΛΎ ΩΡΑΙΑ . ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ, 2
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΧΑΝ ΜΙΑ ΔΙΕΝΕΞΗ ΣΤΗΝ

ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ,
ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΔΥΟ. ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ
ΛΑΒΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.”
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Α Σ ΚΗ ΣΗ

 
 

Περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφηκε στην ταινία είναι
πολύ πιθανόν να συμβούν, ειδικά με την πληθώρα των

αναγκών που μπορεί να έχουν οι νέοι σε συνδυασμό με τα
ποικίλα περιβάλλοντα που υλοποιείται το πρόγραμμα. 
Ως ομάδα ή ατομικά, σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους
αυτός ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το

πρόβλημα. Δοκιμάστε κάνοντας καταιγισμό ιδεών να βρείτε
προσεγγίσεις, πράξεις και ασκήσεις από το εγχειρίδιο  που
μπορεί να χρησιμεύσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
 
 

 Αναλογισθείτε τους νέους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
τον εαυτό σας, τις ικανότητές σας καθώς και το περιβάλλον που θα
αξιοποιηθεί.

 Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και να
αλλάξουν τη δυναμική της ομάδας των νέων κατά τη διάρκεια του
προγράμματος; 

Προσπαθήστε να συμπληρώσετε μια ανάλυση SWOT για την αρχή,
τη μέση και το τέλος της διαδικασίας.

S –( STRENGTHS) τα δυνατά ή θετικά χαρακτηριστικά των
συγκεκριμένων νέων που θα συμμετέχουν, των δικών σας
δυνατοτήτων και του περιβάλλοντος που θα αξιοποιηθεί σε σχέση
με τη δυναμική της ομάδας. 
W – (WEAKNESSES) αδυναμίες ή χαρακτηριστικά προς βελτίωση. Σε
ποιον τομέα χρειάζονται περισσότεροι βελτίωση οι νέοι και γιατί; 
O – (OPPORTUNITIES) ευκαιρίες. Ποιους πόρους έχετε στη διάθεσή
σας και ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε στα διαφορετικά
στάδια της διαδικασίας για να διατηρήσετε και να βελτιώσετε τη
διαχείριση της ομάδας;
 T– (THINGS TO CONSIDER) .Πράγματα για να λάβετε υπόψη. Υπάρχει
κάτι που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη διαχείριση 
 της ομάδας; Υπάρχει κάτι επιπλέον που μπορείτε να κάνετε ώστε
να είστε καλύτερα προετοιμασμένος;
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του
προγράμματος είναι σίγουρα ένας από τους πιο σημαντικούς
παράγοντες ιδιαίτερα όταν μιλούμε για περιθωριοποιημένους
ανθρώπους.Το δύσκολο παρελθόν που ενδεχομένως να έχουν
οι συμμετέχοντες μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της
αυτοπεποίθησής τους σε τομείς όπως: 
- χαμηλή εκτίμηση 
- αδυναμία στήριξης των προσωπικών δυνατοτήτων
- έλλειψη προσωπικής αξίας 
- αρνητική αυτοεικόνα
- δημιουργία αρνητικών σκέψεων και απαιδιοδοξία
- παρελθοντικά ψυχολογικά τραύματα
 
Είναι υψίστης σημασίας λοιπόν για τους οργανωτές να
εντοπίσουν και να αναπτερώσουν το ηθικό και την
αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων, όσον το δυνατό
περισσότερο. 
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Όταν δουλεύει κανείς με νέους ανθρώπους που αισθάνονται
απομονωμένοι, δεν τους έχει μείνει δυστυχώς και πολλή
αυτοπεποίθηση. Γι αυτό είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να
αντιληφθούμε πότε ένα μέλος της ομάδας αισθάνεται έτσι. 
Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που είναι σχεδιασμένα έτσι
ώστε να λειτουργούν ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά στην
αρχή, το SCRIPT παρέχει υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια του.

H ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ατόμων αυτών κατά τη
διάρκεια του προγράμματος  θα έχει διακυμάνσεις και θα
επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες όπως:

- Τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν
- Τις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας 
- την προσαρμογή των ατόμων στο εκάστοτε περιβάλλον όπου
θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα
- Τις ατομικές ανάγκες
- Τις ατομικές συναισθηματικές ανάγκες
Πολύ συχνά αυτές οι ανάγκες συνδέονται με προηγούμενες
εμπειρίες.
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Τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα συμβάλουν
στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων μέσω :

- Της ενθάρρυνσης που προσφέρουν .
- Της θετικής προσέγγισης σε περίπτωση μη συμμετοχής.
- Της παρότρυνσης των νέων ατόμων για ενεργό συμμετοχή και
ταυτόχρονης υποστήριξης της προσπάθειά τους.

Μέσα από τη σωστή θετική ενίσχυση, η αυτοπεποίθηση των
συμμετεχόντων θα αυξηθεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε
κοινωνικό πλαίσιο. 

Η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων του προγράμματος θα
"αναζωπυρώσει" την εμπιστοσύνη τους στους οργανωτές και
θα τους βοηθήσει ώστε να γίνουν αυτόνομοι πολίτες στην
κοινωνία.
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ΣΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Αξιολόγηση Βασικών Αναγκών
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αξιολόγηση
βασικών αναγκών με κάθε έναν συμμετέχοντα στην αρχή της
διαδικασίας ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του
που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη συμμετοχή του, τη σχέση
του με τους υπολοίπους και να παρέχουν καλύτερη
υποστήριξη. Μια αξιολόγηση αναγκών SCRIPT υπάρχει στο
παράρτημα, παρόλα αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
κάποια δική σας φόρμα.
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Δουλέψτε με ότι έχετε.
 Δημιουργείστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο μέσα στο
συγκεκριμένο περιβάλλον, αξιοποιώντας τους ρόλους και
τις υποχρεώσεις που υπάρχουν ήδη, όπου αυτό είναι
εφικτό.
Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία στο
περιβάλλον , ώστε

1.Να γνωρίζουν οι οργανωτές τυχόν συμβάντα που μπορεί
να προκύψουν πέραν της συνεδρίας, όταν οι
συμμετέχοντες δεν είναι παρόντες. Είναι πολύ πιθανό να
έχει υπάρξει κάποιο συμβάν μεταξύ των συνεδριών, το
οποίο να επηρεάσει τόσο το άτομο όσο και το σύνολο.

2. Εάν υπάρξει κάποιο συμβάν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας (πχ διένεξη ανάμεσα στους συμμετέχοντες) η
ουσιαστική επικοινωνία και το υποστηρικτικό πλαίσιο
μέσα στο περιβάλλον θα διασφαλίσει στους ίδιους ότι
μπορούν να έχουν υποστήριξη και εκτός συνεδρίας.
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Προσοχή στη χρήση της γλώσσας!
 Είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται αναφορά σε
συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας από τους
εκπαιδευτές να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που
μιλούν  ώστε να διατηρήσουν ένα επίπεδο προσβάσιμο
από τους συμμετέχοντες. 
Για παράδειγμα, όταν αναφέρεστε στους συμμετέχοντες
κάποιοι μπορεί να διστάζουν να συμμετέχουν εάν τους
αποκαλέσετε "ηθοποιούς". Επομένως είναι καίριας
σημασίας να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους που δεν θα
αγχώσουν τους υπόλοιπους.
Στην πορεία κι εφόσον οι συμμετέχοντες αποκτήσουν
περισσότερη αυτοπεποίθηση, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε  και διαφορετικούς, πιο "καλλιτεχνικούς"
χαρακτηρισμούς.
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Είμαστε μια ομάδα!
Φροντίστε πάντα να προσφέρετε τρόπους για να
εμπλέκονται στις δραστηριότητες οι συμμετέχοντες.
Κάποιοι στην αρχή μπορεί να είναι διστακτικοί στη
συμμετοχή τους ως προ το κομμάτι της  "Δημιουργίας
περιεχομένου" και των ασκήσεων που περιλαμβάνει,
καθώς οι συγκεκριμένες απαιτούν περισσότερο
αυτοσχεδιασμό. 
 Η ενότητα "Αυτοπεποίθηση" στο εγχειρίδιο SCRIPT
περιέχει ασκήσεις για ξεκινήσουν σιγά σιγά να
ξεπερνούν το φόβο τους οι συμμετέχοντες,
ταυτόχρονα όμως τους βοηθάει ώ́στε να λειτουργούν
με το δικό τους ρυθμό, ως ανεξάρτητα μέλη εντός της
ομάδας.

Ένα παράδειγμα γι αυτό μπορεί να είναι κατά τη
διάρκεια των αυτοσχεδιασμών, όπου οι
συμμετέχοντες που διστάζουν να συμμετέχουν
ενεργά μπορεί να κρατούν σημειώσεις από αυτά που
τους άρεσαν περισσότερο  ή να προτείνουν  μερικά
καινούρια σημεία για να προστεθούν στην ιστορία.
Με το να παραμένουν ενεργοί, στην πορεία η
αυτοπεποίθησή τους θα μεγαλώσει κι έτσι αυτό με τη
σειρά του θα αυξήσει και τη συμμετοχή τους
συνολικά.



I O 3 - E Q U I P

ΑΥ ΤΟΠ ΕΠΟ ΙΘΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

"Θεατρική Ομάδα"
Καθώς η αυτοπεποίθηση της ομάδας ανεβαίνει, οι
ίδιοι νιώθουν υπερήφανοι γι αυτό που δημιουργούν,
είναι μια πολύ καλή ιδέα να τους ονομάσετε
"Θεατρική Ομάδα".. 

Αυτό συχνά δίνει στην ομάδα μια αίσθηση ότι
ξεκινούν να κάνουν κάτι που δεν πίστευαν ότι θα το
καταφέρουν. Μπορούν ίσως από μόνοι τους να
δώσουν ένα συγκεκριμένο όνομα στην ομάδα τους;
Με θετική υποστήριξη και ενίσχυση φυσικά!
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ΑΥ ΤΟΠ ΕΠΟ ΙΘΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Σεβασμός ως προς τις παρουσιάσεις/παραστάσεις
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος SCRIPT υπάρχουν
ασκήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι
μπροστά από τους υπόλοιπους, αυτοσχεδιάζουν, παίζουν
μια σκηνή κλπ, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο για τον
καθένα.
 Για πολλούς αυτό είναι το λιγότερο τρομακτικό, κάτι το
οποίο από μόνο του δείχνει το πόσο σημαντικό είναι για
τον οργανωτή να δημιουργήσει μια υποστηρικτική
ατμόσφαιρα στην ομάδα. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη
της ομάδας σέβονται ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια των
παρουσιάσεων/παραστάσεων ακολουθώντας ορισμένους
κανόνες:

1. Δεν μιλούν κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης/
παράστασης

2. Στο τέλος υπάρχει πάντα χειροκρότημα.

3. Καμία ηλεκτρονική συσκευή δεν θα χρησιμοποιείται
κατά τη διάρκεια.
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ΑΥ ΤΟΠ ΕΠΟ ΙΘΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Ανάθεση καθηκόντων 
Όσο η διαδικασία προχωράει και εξελίσσεται, είναι καλό να
αναθέσετε ορισμένα καθήκοντα στους συμμετέχοντες τα
οποία θα υλοποιήσουν εκτός των συναντήσεων, για
παράδειγμα:

1. Πείτε στους συμμετέχοντες ότι θα είναι υπεύθυνοι ο κάθε
ένας ξεχωριστά για τα δικά του έγγραφα, τα οποία θα πρέπει
να έχει μαζί του στις συναντήσεις.
2. Προτείνετε σε όλη την ομάδα ό́τι μπορούν αν θέλουν να
κάνουν δικές τους πρόβες για να εξοικειωθούν με το Pod
Play
3. Θα μπορούσατε επίσης να ζητήσετε από κάποιους
συμμετέχοντες  να σας πουν τις ιδέες τους για τη
δημιουργία ενός πόστερ.
4. Ρωτήστε τους για το είδος της μουσικής που θα
χρησιμοποιήσουν.
5. Δημιουργήστε μια λίστα εργασιών  ώστε να είναι έτοιμη
για την επόμενη συνάντηση.

Αυτή η λίστα ουσιαστικά θα περιέχει μερικά παραδείγματα
δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν
μεταξύ των συναντήσεων, αλλά η σημασία της
εμπιστοσύνης στους συμμετέχοντες που έχουν αναλάβει
ευθύνες δεν θα πρέπει να λησμονηθεί, καθώς είναι καίριας
σημασίας η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.
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ΜΕΛ Ε ΤΗ
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

Ν Ε Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

   A.C., νεαρό άτομο, Taller d’Art, Cultura i Creació

Πριν ξεκινήσω να συμμετέχω στο πρόγραμμα SCRIPT, έκανα
θέατρο από την πρώτη χρονιά στο λύκειο και ήμουν εθελοντής
στην ΜΚΟ στο νοσοκομείο για παιδιά. Το θέατρο με βοήθησε στο
να εκφράζομαι με διαφορετικούς τρόπους, πιο ελεύθερα και να
μπορώ να ανοίγομαι καλύτερα στους άλλους χωρίς να είμαι τόσο
ντροπαλός. Παρόλα αυτά, το SCRIPT ήταν μια δοκιμασία, καθώς
έπρεπε να στηρίξω τους συνεργάτες για να υλοποιήσουν κάποιες
θεατρικές ασκήσεις με νέους που πήγαιναν στο κέντρο νεότητας
 “El Forat” κάθε απόγευμα. Ήταν κάτι καινούριο για μένα.
Στην αρχή, υπήρχαν και άλλοι νέοι πάνω από 18 χρονών σαν
εμένα για να βοηθήσουν στις θεατρικές συναντήσεις , αλλά σιγά
σιγά έφευγαν, ο καθένας για δικούς του λόγους και η αφοσίωσή
τους  ήταν αμφίβολη. Αυτό μου δημιούργησε αρκετό άγχος .
Όσον αφορά στους νέους του “El Forat”, είχα πολύ καλή
επικοινωνία από την αρχή, καθώς ήμουν και κοντά ηλικιακά με
τους υπόλοιπους. Έτσι ένιωθα αρκετή αυτοπεποίθηση και
μπορούσα ταυτόχρονα να λέω και αστεία με τα παιδιά!
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ΜΕΛ Ε ΤΗ  
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

Ν Ε Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

Καθώς περνούσε ο χρόνος, αισθανόμουν ακόμη πιο άνετα μέσα
στην ομάδα και μπορούσα να επικοινωνώ καλύτερα με όλους.
Εκτός αυτού, μπορούσα να μιλάω με έναν συνάδερφο, ο οποίος
είχε οργανωτικό ρόλο στις συναντήσεις ενώ πηγαίναμε στο
σταθμό στων τρένων κι εκείνος μου έδινε πολλές συμβουλές.
Υπήρχαν και στιγμές που αισθανόμουν πολύ άγχος και απελπισία
λόγω της δύσκολης συμπεριφοράς ορισμένων ατόμων στην ομάδα
ή όταν κάποιος μέλος δεν τηρούσε τις οδηγίες.  Παρόλα αυτά, εγώ
συνέχιζα να στηρίζω όλη τη διαδικασία, εκτός από μια φορά που
χρειάστηκε να λείψω λόγω κάποιων εξετάσεων που είχα να δώσω. 
Ένιωθα μεγάλη χαρά όταν όλη η ομάδα λάμβανε μαζί τις
αποφάσεις για κάποιο θέμα (αδυναμία κατανόησης των LGTBI
νέων) και μπορούσαμε όλοι μαζί να παρουσιάσουμε το θεατρικό
έργο μαζί με άλλες ομάδες στοBarberà del Vallès, σε μια ανοιχτή
διοργάνωση.
Συνολικά, το SCRIPT με βοήθησε να αντιμετωπίσω το άγχος που
είχα ενώ έπρεπε να βοηθήσω και να στηρίξω τις θεατρικές
συναντήσεις με τους νέους  του κέντρου νεότητας “El Forat”.
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ΜΕΛ Ε ΤΗ
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

ΕΡ Γ Α ΖΟΜΕΝΟΣ
Γ Ι Α  Τ Η
Ν ΕΟΛ Α Ι Α

         John Burns, οργανωτής, No Place Productions

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος SCRIPT, ανεξάρτητα από το
περιβάλλον, το μόνο σίγουρο είναι ότι το γκρουπ θα αποτελείται
από άτομα με διαφορετικά επίπεδα αυτοπεποίθησης. Οι
περισσότερες ομάδες θα περιλαμβάνουν άτομα που θα θέλουν να
συμμετέχουν ό́σον το δυνατό περισσότερο σχεδόν σε κάθε κομμάτι
της όλης διαδικασίας και οι ίδιοι θα είναι πολύ ενθουσιασμένοι με
ότι έχει να κάνει με παρουσίαση. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους
συμμετέχοντες που διστάζουν να συμμετέχουν και πολλές φορές
κάθονται πίσω πίσω στις συναντήσεις. Αυτό μπορεί να αποτελέσει
εμπόδιο που ίσως ξεπεραστεί δύσκολα, ωστόσο αξιοποιώντας τις
συμβουλές και υποδείξεις μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα
να έχουν μια πιο ενεργή συμμετοχή.
 Την περίοδο 2019, όπου εφαρμόσαμε το πρόγραμμα SCRIPT,
καταφέραμε να ξεπεράσουμε ένα αντίστοιχο σενάριο
χρησιμοποιώντας τεχνικές για να βοηθήσουμε τους πιο
ντροπαλούς της ομάδας  επιτρέποντας τους να ενταχθούν ομαλά
στην ομάδα και να αντιληφθούν τις ικανότητές τους. Ένας από τους
συμμετέχοντες, ο οποίος προερχόταν από ένα κέντρο απεξάρτησης,
ήταν πολύ μαζεμένος, παρακολουθούσε όλες τις συναντήσεις, ήταν
πάντοτε στην ώρα του, έδειχνε σεβασμό και ήταν πολύ ευγενικός με
τους άλλους, παρόλα αυτά καθόταν πάντοτε πίσω σε όλες τις
δραστηριότητες και ασκήσεις.
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ΜΕΛ Ε ΤΗ
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

ΕΡ Γ Α ΖΟΜΕΝΟΣ
Γ Ι Α  Τ Η  ΝΕΟΛ Α Ι Α

Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας τόσο εγώ όσο και οι
συνάδερφοί μου τον αφήναμε να συμμετέχει όσο αισθανόταν καλά.
Στο συγκεκριμένο άτομο άρεσε να κάνει προτάσεις κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων για την επέκταση του σεναρίου της
ιστορίας , ώστε και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να μπορούν να το
κάνουν αργότερα. Με αργά και σταθερά βήματα τον ενθαρρύναμε
να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά στους αυτοσχεδιασμούς,
στην αρχή μαζί με τον διοργανωτή και στη συνέχεια μπροστά
στους υπολοίπους. Ήταν πολύ σκεπτικός στην αρχή για την
ικανότητά του να παρουσιάζει και χρειαζόταν αρκετή υποστήριξη
και ενθάρρυνση ώστε να το κάνει μπροστά στους συμμετέχοντες,
αλλά με τη βοήθεια όλης της ομάδας ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό
ρόλο στο έργο 'Return Ticket'.  Η αυτοπεποίθηση που πήρε αυτό το
μέσα από το πρόγραμμα SCRIPT διοχετεύθηκε στην προσωπική του
ζωή και στην ανάρρωσή του. Άρχισε να προσέχει περισσότερο την
εμφάνισή του , ανέλαβε περισσότερες πρωτοβουλίες και ευθύνες
και συνέχιζε να ψάχνει τρόπους ώστε να συνεχίσει με τη μάθησή
του εκτός από το κέντρο απεξάρτησης. Ο νεαρός αυτός δοκίμασε
τον εθελοντισμό σε δικό του χρόνο και συμμετείχε επίσης σε μια
δραματική ερασιτεχνική ομάδα, έτσι ώστε όταν θα έφευγε από την
απεξάρτηση θα συνέχιζε το ταξίδι του. Και όλα αυτά έγιναν χάρη
στην προσεκτική χρήση και αξιοποίηση των τεχνικών για
ενθάρρυνση ενός ντροπαλού ατόμου  για να μπορέσει να βγει από
το "καβούκι" του και να γίνει ένα πιο ενεργητικό  μέλος της ομάδας.
Μόλις εγώ και οι συνάδερφοί μου καταφέραμε να τον
"ιντριγκάρουμε", εκείνος μπόρεσε να αποκτήσει μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση και σαν μέλος της ομάδας και σαν άτομο στο
προσωπικό του ταξίδι για την απεξάρτηση.
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Τ Α ΙΝ Ι Α  Γ Ι Α
ΤΗΝ
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α ΣΗ



I O 3 - E Q U I P

Τ Α ΙΝ Ι Α  Γ Ι Α
ΤΗΝ
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ΣΕΝΑΡΙΟ
ΝΕΟ ΑΤΟΜΟ

“ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ. ΠΕΡΝΑΩ ΟΜΟΡΦΑ ΕΔΩ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ...ΑΛΛΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ
ΠΩΣ ΕΓΩ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΩ ΑΠΟ ΟΛΟ ΑΥΤΟ. ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟ.ΝΟΜΙΖΩ ΘΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΣΩ!"
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ΟΜΑΔ Ι Κ Η
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

 
 

Όταν κάποιοι συμμετέχοντες δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα
ή πρόοδο μέσα στο πρόγραμμα SCRIPT, αυτό μπορεί να
επηρεάσει την αυτοπεποίθησή τους και να οδηγήσει πολλές
φορές σε αντιδράσεις ό́πως σε αυτή παραπάνω. 
 Σαν ομάδα αλλά και ατομικά, σκεφτείτε τρόπους με τους
οποίους εσείς μπορείτε να δουλέψετε με το κομμάτι
αυτοπεποίθηση και θετική αυτοεικόνα, ώστε να πείσετε τους
συμμετέχοντες να μην τα παρατήσουν. Δοκιμάστε με καταιγισμό
ιδεών να βρείτε προσεγγίσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες από
το εγχειρίδιο που μπορούν να φανούν χρήσιμες για αυτή την
κατάσταση.
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

   

Αναλογισθείτε τους νέους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
τον εαυτό σας, τις ικανότητές σας καθώς και το περιβάλλον που θα
αξιοποιηθεί.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και να
αλλάξουν τη δυναμική της ομάδας των νέων κατά τη διάρκεια του
προγράμματος;

Προσπαθήστε να συμπληρώσετε μια ανάλυση SWOT για την αρχή,
τη μέση και το τέλος της διαδικασίας.

S –( STRENGTHS) τα δυνατά ή θετικά χαρακτηριστικά των
συγκεκριμένων νέων που θα συμμετέχουν, των δικών σας
δυνατοτήτων και του περιβάλλοντος που θα αξιοποιηθεί σε σχέση
με τη δυναμική της ομάδας.
W – (WEAKNESSES) αδυναμίες ή χαρακτηριστικά προς βελτίωση. Σε
ποιον τομέα χρειάζονται περισσότεροι βελτίωση οι νέοι και γιατί;
O – (OPPORTUNITIES) ευκαιρίες. Ποιους πόρους έχετε στη διάθεσή
σας και ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε στα διαφορετικά
στάδια της διαδικασίας για να διατηρήσετε και να βελτιώσετε τη
διαχείριση της ομάδας;
T– (THINGS TO CONSIDER) .Πράγματα για να λάβετε υπόψη. Υπάρχει
κάτι που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη διαχείριση 
 της ομάδας; Υπάρχει κάτι επιπλέον που μπορείτε να κάνετε ώστε
να είστε καλύτερα προετοιμασμένος;
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Ε Π Ι ΚΟ ΙΝΩΝ Ι Α
ΚΑ Ι
Κ Α Τ ΑΝΟΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα είναι υψίστης σημασίας κατά
τη διάρκεια του προγράμματος SCRIPT. Είναι διαρκής και
πολυεπίπεδη: Ανάμεσα σε οργανωτές, μεταξύ οργανωτών και
συμμετεχόντων καθώς και μεταξύ των οργανωτών και του
περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό οι συντονιστές να έχουν
κατά νου τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την
επικοινωνία ανάμεσα στους ίδιους και στους συμμετέχοντες,
με ποιο τρόπο να "γαλουχήσουν" τους ίδιους και να τους
ενθαρρύνουν να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους
δεξιότητες και πως μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα που
θα προκύψουν από κάποιες δραστηριότητες.

Το εγχειρίδιο SCRIPT είναι σχεδιασμένο να αναπτύξει το
επίπεδο της επικοινωνίας και κατανόησης των συμμετεχόντων,
τόσο μεταξύ 2 ατόμων όσο και  ανάμεσα σε αυτούς και την
ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον δίνει βάση στην κατανόηση ττης
διαφορετικότητας στο επίπεδο γνώμης αλλά και πολιτισμικού
υπόβαθρου. 

Οι τεχνικές στο εγχειρίδιο SCRIPT θα επιτρέψουν στους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και
την επιθυμία τους να εκφραστούν με τρόπο που θα τους
επιτρέψει  να συμβάλουν ουσιαστικά και σαν μέλη της
ευρύτερης κοινωνίας.
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Ε Π Ι ΚΟ ΙΝΩΝ Ι Α
ΚΑ Ι  
ΚΑ ΤΑΝΟΗΣΗ

Οι οργανωτές θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν τους
συμμετέχοντες καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να
μπορέσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες
επικοινωνιακές μεθόδους, πότε μπορούν να είναι πιο δυνατές,
πιο αποτελεσματικές , πότε υπάρχουν περιορισμοί καθώς και
πώς να λειτουργούν τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο ομάδας.
Όταν αντιμετωπίζουν συμμετέχοντες με περιορισμένες
επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι πολύ σημαντικό οι οργανωτές
να έχουν υπομονή και κατανόηση και να μην ξεχνούν ότι..

Το πρόγραμμα SCRIPT είναι σχεδιασμένο για ανθρώπους στο
περιθώριο , οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί να έζησαν
καταστάσεις που τους επηρέασαν σε πολλά επίπεδα με
αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί με τη σειρά της η επικοινωνιακή
τους δεξιότητα. Το περιβάλλον όπου θα υλοποιηθεί το
πρόγραμμα μπορεί επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο πχ μέσα σε
μια φυλακή, οι νέοι μπορεί να μην προέρχονται μόνο από ένα
περιθωριοποιημένο περιβάλλον αλλά να ζουν σε ένα
περιβάλλον όπου θα πρέπει να επικοινωνούν με διαφορετικό
τρόπο. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μπορεί να
προέρχονται από κοινότητες που καθορίζουν συγκεκριμένους
τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 
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Ε Π Ι ΚΟ ΙΝΩΝ Ι Α  
ΚΑ Ι  
ΚΑ ΤΑΝΟΗΣΗ

Οι δραστηριότητες εντός του εγχειριδίου SCRIPT είναι
σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν φανταστικούς χαρακτήρες και
σενάρια όχι μόνο για την ανάπτυξη περιεχομένου για την
παράσταση, αλλά λειτουργούν και σαν δίχτυ ασφαλείας με το
οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τις
προσωπικές τους εμπειρίες, σχέσεις και απόψεις, χωρίς να
χρειαστεί να στραφούν απευθείας  στο κοινό. 

Αυτό το δίχτυ ασφαλείας επιτρέπει ένα μεγαλύτερο ποσοστό
έκφρασης των συμμετεχόντων , δίχως να νιώθουν
συναισθηματικά εκτεθειμένοι στη ομάδα. Αυτή η τεχνική
προσδίδει μεν περισσότερη κατανόηση των προσωπικών
εμπειριών  μέσα από αντικατοπτρισμό και συζητήσεις
(χαρακτήρων και σεναρίου), οδηγεί δε και σε προσωπικές
αποκαλύψεις  είτε θετικές είτε αρνητικές. Οι εκπαιδευτές
οφείλουν να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις
διαδικασίες  για την ομαλή έκβαση.
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Ε Π Ι ΚΟ ΙΝΩΝ Ι Α
ΚΑ Ι  
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Σ ΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Αξιολόγηση βασικών αναγκών
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αξιολόγηση
βασικών αναγκών με κάθε έναν συμμετέχοντα στην αρχή της
διαδικασίας ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του
που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη συμμετοχή του, τη
σχέση του με τους υπολοίπους και να παρέχουν καλύτερη
υποστήριξη. Μια αξιολόγηση αναγκών SCRIPT υπάρχει στο
παράρτημα, παρόλα αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
κάποια δική σας φόρμα.

Συμφωνίες (Κανόνες) μεταξύ των ομάδων 
 
Με το να υπάρχει η συμφωνία που έχει προηγηθεί 
(Group Agreements) στις συναντήσεις, με το να γίνεται
αναφορά σε αυτή σε καθημερινή βάση και με την
παρότρυνση να ακολουθείται από τους συμμετέχοντες, οι
οργανωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις θετικές
πρακτικές για την επίτευξη επικοινωνίας και κατανόησης. Δεν
θα πρέπει να φοβούνται να βασιστούν στους κανόνες και να
τονίζουν τη σημασία τους καθόλη τη διάρκεια της
διαδικασίας.
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Γραμματισμός των συμμετεχόντων 
Το να δουλεύει κανείς με περιθωριοποιημένους ανθρώπους
σημαίνει ότι μπορεί οι γραμματικές τους γνώσεις να είναι
περιορισμένες. Σε εργασίες που απαιτούν γραφή, 

οι οργανωτές θα πρέπει να γράφουν πρώτοι ώστε να μην
προκαλούν άγχος στους συμμετέχοντες. Παρότι θα έχει
συμπληρωθεί η αξιολόγηση βασικών αναγκών, κάποιοι από
τους συμμετέχοντες μπορεί να μην αισθάνονται καλά ώστε
να επισημάνουν κάποια θέματα που μπορεί να έχουν είτε
γλωσσικά είτε άλλα, πριν χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με
τους άλλους. 
Γι αυτό λοιπόν, είναι σημαντικό για τον οργανωτή να
παραμείνει ανοιχτός σε τέτοιου είδους ζητήματα που δεν
έχουν φανερωθεί εξ αρχής.
Εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αισθανθείτε ότι οι
γραμματικές γνώσεις δεν είναι εμπόδιο στους
συμμετέχοντες, ρωτήστε τους  και ζητήστε τους να γράψουν
εάν χρειαστεί. Εάν υπάρχουν ζητήματα με παραπάνω από 1
συμμετέχοντες, καλό θα είναι να αφαιρέσετε όλα εκείνα τα
στοιχεία που περιλαμβάνουν γραφή από τη δραστηριότητα.
Παρακαλώ δείτε την ενότητα " Δημιουργία περιεχομένου,
Συμβουλές και Υποδείξεις" για περαιτέρω πληροφορίες.
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Ε Π Ι ΚΟ ΙΝΩΝ Ι Α
ΚΑ Ι  
ΚΑ ΤΑΝΟΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Να είστε προετοιμασμένοι 
Με το πρόγραμμα SCRIPT να είναι σχεδιασμένο ώστε να
ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και την
εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων, θα πρέπει να είστε
προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες "αποκαλύψεις" από τους
ίδιους. 

Εάν κάποιο από τα νέα άτομα, μοιραστεί κάτι σημαντικό, θα
πρέπει οι συντονιστές να του φερθούν με κατανόηση και
ευαισθησία, ακολουθώντας πάντα τις κατευθυντήριες
γραμμές που έχουν δοθεί.
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Ε Π Ι ΚΟ ΙΝΩΝ Ι Α
ΚΑ Ι
Κ Α Τ ΑΝΟΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Παραμείνετε κοντά! 
Είναι κατανοητό ότι όλοι έχουν επιβαρυμένο πρόγραμμα,
αλλά είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτές να βρίσκουν
χρόνο πριν και μετά τις συναντήσεις, να δίνουν το παρόν
ώστε να μπορούν να συζητήσουν μαζί τους τα νέα άτομα  αν
το θελήσουν. 

Κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να
συζητούν για διάφορα θέματα μέσα στο περιβάλλον
υλοποίησης των δραστηριοτήτων, αντίθετα είναι καλύτερο
για αυτούς να το κάνουν εκτός αυτού. Δεν χρειάζεται να
διαθέσετε πολύ χρόνο, παρά μόνο λίγα λεπτά πριν και μετά
τη συνάντηση. Αυτό και μόνο θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εάν
παρόλα αυτά δεν είναι εφικτό, δοκιμάστε να κάνετε ένα
διάλειμμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και να είστε
διαθέσιμοι για συζήτηση. 

Η χρήση της μουσικής γι αυτό τα διαστήματα μπορεί να
βοηθήσει επίσης. Μπορείτε να δείτε την ενότητα "Διαχείριση
των Ομάδων, Συμβουλές και Υποδείξεις" για περισσότερες
πληροφορίες.
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Ακρόαση 
Ετοιμάζοντας στο τέλος του προγράμματος μια ακρόαση,
όπου οι συμμετέχοντες ουσιαστικά θα μπορούν να
παρουσιάσουν αυτό που ετοίμασαν σε φίλους και
καλεσμένους, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για επιβεβαίωση
της σκληρής τους δουλειάς.

 Αυτού του είδους η εκδήλωση δίνει στους νέους μια
αίσθηση περηφάνιας και αποτελεί επιβράβευση για την
προσπάθεια τους καθώς και για την αφοσίωση που έδειξαν
καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπλέον αποτελεί
ένα λόγο για να το γιορτάσουν!
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ΜΕΛ Ε ΤΗ
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

Ν Ε Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

A.C., νεαρό άτομο, Taller d’Art, Cultura i Creació
 

Ανακάλυψα το πρόγραμμα SCRIPT μέσα από έναν φίλο ενός από τους
εκπαιδευτές ο οποίος κατηύθυνε τις συναντήσεις σύμφωνα με το
εγχειρίδιο , ενώ εγώ εργαζόμουν ως εθελοντής στη ΜΚΟ “Pallapupas”
στο νοσοκομείο για παιδιά.

Από πάντα ήμουν ντροπαλός και εσωστρεφής και ξεκίνησα να κάνω
θέατρο τακτικά στον πρώτο χρόνο του λυκείου, χωρίς να
προσμετρήσω τα μαθήματα θεάτρου που έκανα νωρίτερα. Το θέατρο
με βοήθησε να εκφραστώ με πολλούς τρόπους. Το θέατρο μου δίνει
ζωή, μου επιτρέπει να εκφράζομαι με τρόπους που δεν γνώριζα
μέχρι τώρα κι έτσι μπορώ να βελτιώνω τις επικοινωνιακές μου
δεξιότητες χάρη σ αυτό.

Παρότι όμως συμμετείχα στις θεατρικές συναντήσεις με τη ΜΚΟ
“Pallapupas”, μέσω της οποίας ήμουν εθελοντής στο νοσοκομείο για
παιδιά, το πρόγραμμα SCRIPT απετέλεσε μια πρόκληση για μένα,
καθώς ήμουν με έφηβους και άλλους νεαρής ηλικίας ανθρώπους που
δεν γνώριζα και ήμουν εκτός της "ζώνης ασφαλείας " μου.

Καθώς το πρόγραμμα SCRIPT είχε ως ηλικιακό όριο πάνω από 18 έτη,
αλλά οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο
νεότητας “El Forat” απευθυνόταν σε εφήβους, η TACC έδωσε σε μένα
και σε άλλους νεαρούς ανθρώπους τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
υποστηρικτικά στους εκπαιδευτές για την υλοποίηση θεατρικών 
 δραστηριοτήτων.
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ΜΕΛ Ε ΤΗ
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

ΝΕ Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

Στην αρχή του προγράμματος, αυτό μου προκάλεσε άγχος, γιατί
πίστευα ότι οι έφηβοι δεν θα με ακούνε, αλλά με τη βοήθεια του
εκπαιδευτή(C.A.), είχα παρέα και επίσης μου έδωσε ορισμένες
συμβουλές για το πως πρέπει να μιλάω με τους εφήβους από το
κέντρο νεότητας “El Forat”. Για την ακρίβεια, συνήθως μιλούσαμε
για τις συναντήσεις καθώς πηγαίναμε στο σταθμό του τραίνου.
Καθώς οι συναντήσεις με την ομάδα περνούσαν, αποκτούσα
ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση και μπορούσα να
επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους. Παρόλα αυτά, το
πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν το ότι οι άλλοι νέοι δεν είχαν
συνέπεια στην παρουσία τους στις θεατρικές συναντήσεις του
προγράμματος SCRIPT και ίσως ήταν καλύτερα , εάν είχα κάποιο
χρόνο ώστε να μιλήσω και  να σχεδιάσω τις συναντήσεις αυτές
με τον εκπαιδευτή. Έτσι, η συνεργασία και ο συντονισμός μας θα
ήταν καλύτερος κι εγώ θα ήμουν πιο προετοιμασμένος να τον
στηρίξω στις δραστηριότητες. 
Κατά τη διάρκεια των θεατρικών συναντήσεων, αποφασίσαμε
τον τίτλο της παράστασης, καθώς άλλαξε ύστερα από
διευκρινίσεις ώστε να ενταχθεί στο πλαίσιο της LGTBI
κοινότητας, πράγμα το οποίο ήταν πολύ καλό, γιατί
αποφασίστηκε από όλη την ομάδα. Επιπλέον, στο τέλος των
συναντήσεων, συνεργαστήκαμε με άλλες ομάδες στην Barberà del
Vallès όσον αφορά το θέατρο και είχαμε τη δυνατότητα να
παρουσιάσουμε την παράστασή μας. 
Θεωρώ ότι το πρόγραμμα  SCRIPT  με βοήθησε να ελέγξω και να
διαχειριστώ καλύτερα το άγχος που με επηρέαζε όταν
προσπαθούσα να συνδράμω στις συναντήσεις με τους εφήβους
στο κέντρο νεότητας “El Forat”.
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ΜΕΛ Ε ΤΗ
Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

ΕΡ Γ Α ΖΟΜΕΝΗ
Γ Ι Α  Τ Η
Ν ΕΟΛ Α Ι Α

Rachel Worsley, Εκπαιδεύτρια, No Place Productions
 

Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια του προγράμματος SCRIPT είναι
ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ολοκλήρωση
ενός επιτυχημένου project. Επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών,
μεταξύ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων καθώς και
μεταξύ των συμμετεχόντων. Καθώς το πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο και απευθύνεται σε ένα κοινό που απαρτίζεται από
περιθωριοποιημένα άτομα στις κοινότητές μας, είναι πολύ πιθανό
μερικοί από αυτούς τους νέους να δυσκολευτούν ακόμη και σε
βασικό επίπεδο επικοινωνίας. Κάποιοι μπορεί να μην είχαν ξανά
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως το SCRIPT,
και αυτό να αποτελεί το μεγαλύτερό τους επίτευγμα. Για πολλούς,
το να "δεσμευτούν" σε μια τέτοια διαδικασία και να παραμείνουν
σε αυτή ανεξάρτητα από τα φυσική και συναισθηματική τους
κατάσταση μπορεί να μην μοιάζει αξιέπαινο. Πολλοί από αυτούς
τους νέους μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα στο σπίτι
ή είναι αντιμέτωποι με προβλήματα λόγω χρήσης ουσιών ή
αλκοόλ.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος SCRIPT το 2019, στην Phoenix
Futures, μια μονάδα απεξάρτησης στην Αγγλία, αποφασίσαμε να
κάνουμε κάτι που θα δώσει στους νέους τη δυνατότητα να το
γιορτάσουν, για κάποιους θα ήταν και η πρώτη φορά. Οι
συμμετέχοντες στη μονάδα αυτή ήταν ίσως οι πιο
περιθωριοποιημένοι νέοι άνθρωποι που θα μπορούσε κανείς να
συναντήσει. 
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 Παρότι ήταν αντιμέτωποι με την εξάρτηση ουσιών,  κινητικά
προβλήματα λόγω χρήσης ουσιών είτε λόγω αλκοόλ καθώς και λόγω
των ασθένων οικονομικά υποβάθρων από τα οποία προέρχονται, το
γεγονός ότι οι νέοι αυτοί  κατάφεραν να έχουν τέτοια εξέλιξη σε
τόσο λίγο χρονικό διάστημα ήταν εξαιρετικό και η ομάδα μας
θέλησε να τους δώσει την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους. Αφού
συμβουλευτήκαμε όλα τα μέλη της ομάδας, αποφασίσαμε να
πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση η οποία θα ονομαζόταν
"ακροάσεις" μια ευκαιρία δηλαδή για όλα τα μέλη του καστ να
δείξουν στους φίλους τους, το προσωπικό στην τοποθεσία καθώς
και σε προσκεκλημένους πώς η σκληρή δουλειά και προσπάθεια είχε
αποδώσει. Κάποιοι από τα μέλη και το προσωπικό ήταν
ενημερωμένοι μόνο για τις βασικές διαδικασίες του προγράμματος
SCRIPT που πραγματοποιούνταν, επομένως αυτή η εκδήλωση ήταν
μια μοναδική εμπειρία  για να τους δείξουμε τον κόσμο του SCRIPT. 

Κατά τη τελευταία συνεδρία του SCRIPT, όλα τα μέλη του
προσωπικού και τα μέλη που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα ήταν
προσκεκλημένοι στην εκδήλωση και καθώς μπήκαν στην αίθουσα,
όλες οι καρέκλες ήταν τοποθετημένες σαν να αποτελούν οι ίδιοι το
κοινό σε μια παράσταση. Κάθε μια καρέκλα είχε και από ένα
πρόγραμμα στο οποίο υπήρχε το όνομα της παράστασης και τα
ονόματα του καστ. Όλα τα μέλη του καστ ήταν μπροστά από το
κοινό, κοιτώντας τους σαν να αποτελούν μια ομάδα επαγγελματιών.
Πριν να ξεκινήσει η ακρόαση, ένας από τους πιο σίγουρους και
γεμάτους αυτοπεποίθηση, σηκώθηκε και εξήγησε στο κοινό για το τι
επρόκειτο να δουν. 
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ΕΡ Γ Α ΖΟΜΕΝH
Γ Ι Α  Τ Η
Ν ΕΟΛ Α Ι Α

Μετά από την παράσταση, τα μέλη του καστ δέχθηκαν ερωτήσεις
από τους φίλους τους για το πως ένιωσαν ως μέλη αυτού του
σπουδαίου πρότζεκτ. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ίδιους  να
εκφραστούν για τη σημασία που έχει για τους ίδιους το
πρόγραμμα SCRIPT . 
Οι συμμετέχοντες μίλησαν λεπτομερώς για το πόσο περήφανοι
αισθάνθηκαν και πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ένα από
τα καλύτερα πράγματα που έχουν κάνει. Αυτοί που δεν έλαβαν
μέρος όταν τους δόθηκε η ευκαιρία. εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά
τους  και επεσήμαναν ότι θα το έκαναν αν τους δινόταν ξανά η
ευκαιρία. 
Μέσα από αυτή την εκδήλωση, δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς
τους νέους ανθρώπους να νιώσουν μια αίσθηση ικανοποίησης
και επιτυχίας γι αυτό που κατάφεραν, που δεν έχουν αισθανθεί
ξανά. Τους δίνεται επίσης η δυνατότητα να αντιληφθούν ότι με
προσπάθεια και υπομονή μπορούν να επιτύχουν ότι βάλουν στο
μυαλό τους.
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Τ Α ΙΝ Ι Α  Γ Ι Α
ΤΗΝ
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α ΣΗ
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Τ Α ΙΝ Ι Α  Γ Ι Α
ΤΗΝ
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α ΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Δεν το αντέχω ΄́αλλο. Όλη την ώρα αισθάνομαι άγχος, αγωνία και πίεση.
Αισθάνομαι ότι οι ανώτεροί μου, δεν δέχονται την άποψή μου και λόγω
του συστήματος κανόνων, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Απλώς
αξιοποιούν την εξουσία που έχουν! Κάνω ότι καλύτερο μπορώ, αλλά ποτέ
δεν είναι αρκετό.  Παρότι έχω πάρα πολλές ιδέες. Νιώθω ότι θέλω να τα
παρατήσω. Δεν υπάρχει επικοινωνία, είμαι σε τέλμα. Μήπως έχω εγώ το
πρόβλημα;
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ΟΜΑΔ Ι ΚΗ
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

 Το να εργάζεται κανείς στην πρώτη γραμμή σε απαιτητικά
περιβάλλοντα, είναι δύσκολη δουλειά, ιδιαίτερα εάν οι ανώτεροι
δεν είναι σε θέση να ακούσουν τη γνώμη και εμπειρία των
άλλων. 

Τόσο ομαδικά όσο και σε ατομικό επίπεδο, αναλογισθείτε τους
τρόπους με τους οποίους αυτός ο εργαζόμενος στην ταινία
μπορεί να επικοινωνήσει πιο αποτελεσματικά με τους
ανωτέρους του και να υπερβεί το θυμό του ώστε να
επικεντρωθεί στην προσπάθειά του για το  πρόγραμμα SCRIPT . 
Δοκιμάστε με καταιγισμό ιδεών να βρείτε  προσεγγίσεις και
πράξεις που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση.
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
 

Σκεφτείτε τους συγκεκριμένους ανθρώπους που θα συμμετέχουν στο
SCRIPT, τον εαυτό σας ως εκπαιδευτή, το περιβάλλον όπου θα
δουλέψετε καθώς και τους ανωτέρους σας. 

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες  κάθε μιας
ομάδας; Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε και να βελτιώσετε την
ποιότητα της επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς
και να εξελίξετε τις ήδη υπάρχουσες ικανότητες ;  Δοκιμάστε να κάνετε
καταιγισμό ιδεών.

 Προτείνουμε να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση  SWOT για τα άτομα
που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα SCRIPT, στην οποία θα λάβετε
υπόψη τα εξής: 

S (STRENGTHS)  τα δυνατά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον τομέα 
W (WEAKNESSES)  τομείς όπου χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη 
 O (OPPORTUNITES) ποια θα είναι η παροχή βοήθειας και η επιπλέον
υποστήριξη και ποιες οι μέθοδοι αλλά και δραστηριότητες του
εγχειριδίου που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων; 
T (THINGS TO CONSIDER) τι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη
ικανότητά τους να επικοινωνήσουν; Υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να
κάνετε; 

Μπορεί να επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια τέτοιου είδους
ανάλυση  ώστε να αποκτήσετε καλύτερη κατανόηση των δικών σας
επικοινωνιακών αναγκών και των ανωτέρων σας. Αυτό δεν χρειάζεται
να το μοιραστείτε , αλλά μπορείτε να προετοιμαστείτε για ενδεχόμενες
προκλήσεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δημιουργία του περιεχομένου είναι από τις πιο βασικές
λεπτομέρειες του προγράμματος  SCRIPT, καθώς σε αυτό το
στάδιο οι νέοι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν το
περιεχόμενο του τελικού έργου τους.

Καθ όλη τη διάρκεια αυτού του σταδίου, θα δημιουργήσουμε
σενάρια, ιστορίες, θα διαμορφώσουμε χαρακτήρες, θα
διερευνήσουμε σχέσεις και θα "πλάσουμε " κόσμους έτσι ώστε
να δημιουργήσουμε το τελικό σενάριο. Με τη βοήθεια των
κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων της ενότητας
"δημιουργία περιεχομένου" του SCRIPT, οι οργανωτές μπορούν
να οδηγήσουν τους νέους σε αυτό το δημιουργικό τους ταξίδι
καθώς θα υλοποιήσουν ένα τελικό προιόν για το οποίο θα
αισθάνονται περήφανοι. Κατά τη διάρκεια αυτής της
δημιουργικής διαδικασίας, ο ρόλος του οργανωτή είναι
καθοδηγητικός. Είναι δουλειά του εκπαιδευτή να
προσανατολίσει τη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου
των χαρακτήρων μέσα από τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες
του εγχειριδίου, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένους
περιορισμούς όπως :

- Το χρονικό πλαίσιο (ο αριθμός των συναντήσεων, η συχνότητα
τους)
- Το περιβάλλον
-Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων
- Οι δεξιότητες αλλά και οι ανάγκες των συμμετεχόντων
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Ο οργανωτής έχει υποχρέωση να δώσει στους συμμετέχοντες μια
πλατφόρμα μέσα από την οποία θα μπορούν να ακουστούν οι
φωνές τους. Οι περιθωριοποιημένοι νέοι, οι οποίοι αποτελούν
την ομάδα στην οποία στοχεύει το πρόγραμμα SCRIPT, έχουν
ελάχιστες δυνατότητες να εκφραστούν, να μιλήσουν για τις
ιστορίες τους, να συζητήσουν σημαντικά θέματα ή να μιλήσουν
για πράγματα που τους ενδιαφέρουν.

 
Μέσα από τη σωστή χρήση των εργαλείων και της μεθοδολογίας
του SCRIPT, θα έχετε τη δυνατότητα να δώσετε σε αυτούς τους
νέους μια ευκαιρία να εκφραστούν με δημιουργικό τρόπο. Κατά
τη διάρκεια αυτού του σταδίου, θα χρειαστεί να αναλογισθείτε
αρκετά εκτός των συναντήσεων για να είστε προετοιμασμένοι.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη μελέτη σημειώσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για τους
χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν, τις σχέσεις, το σενάριο ή τους
"κόσμους" που φτιάχτηκαν, συνδέοντας τα ώστε αργότερα να τα
επεξεργαστείτε μέσα από  ασκήσεις αυτοσχεδιασμού.

Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων με τους συμμετέχοντες, εξαρτάται όμως από το
διαθέσιμο χρόνο που έχετε για το πρόγραμμα καθώς και το πόσο
άνετοι αισθάνεστε για την υλοποίηση ενός προγράμματος που
βασίζεται στο θέατρο. Κάντε λοιπόν ότι σας κάνει να αισθάνεστε
άνετα.
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Μέσα σε όλη αυτή τη δημιουργική διαδικασία, η επιθυμία για
συμμετοχή από τους νέους θα ποικίλει και υπάρχουν πολλές
δραστηριότητες στο εγχειρίδιο ώστε να την ενισχύσετε. Είναι
σημαντικό να καταλάβετε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία στη
δημιουργική αυτή διαδικασία, όπως: 
- η επιλογή της μουσικής
- ο σχεδιασμός υλικού για την παράσταση (πχ αφίσες)
- η οργάνωση των σκηνών ώστε να έχουν μια ακολουθία
- η σκηνοθεσία και το "παίξιμο"

Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση κουραστικό και αποτελεί
καθήκον των οργανωτών να βρουν τις περιοχές που
ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες, να δώσουν σε όλους τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στο βαθμό που αισθάνονται καλά.
Καθ όλη λοιπόν τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και με τη
βοήθεια του εγχειριδίου, οι ιστορίες που θα αναδειχθούν στην
παράσταση θα αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες και τα
ενδιαφέροντά τους ως μια ομάδα.

 Οι ΔΙΚΕΣ τους λέξεις, η  ΔΙΚΗ τους δουλειά, η ΔΙΚΗ τους φωνή,
τους δίνει πλήρη κυριότητα της δουλειάς τους.
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Κρατήστε σημειώσεις!
Οι οργανωτές θα πρέπει να έχουν κατά νου να κρατούν
σημειώσεις για τα πάντα!! Ενώ είναι σημαντικό να
καταγράφονται οι δραστηριότητες σε κάθε συνάντηση, στο
πλαίσιο της "Δημιουργίας του περιεχομένου", οι οργανωτές
θα πρέπει να:

1. Ακολουθούν τις οδηγίες. Στις ασκήσεις του εγχειριδίου
όπου ζητείται να κρατάτε σημειώσεις για τους χαρακτήρες,
τις σχέσεις, τις καταστάσεις που δημιουργούνται, φροντίστε
να το κάνετε! Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε πιθανούς
"συνδέσμους" για την ανάπτυξη του σεναρίου σε μια
ακολουθία.
2.  Χρησιμοποιείστε το ένστικτό σας. Εάν διαπιστώσετε
ενδιαφέροντες ρόλους, σχέσεις ή καταστάσεις σε μια άσκηση
που δεν απαιτούν την καταγραφή τους, εσείς μπορείτε να το
κάνετε.

Επανάληψη
Μη διστάσετε να επαναλάβετε ορισμένες ασκήσεις στις
οποίες οι συμμετέχοντες έχουν καλή συμμετοχή ή θεωρείτε
εσείς χρήσιμες για τη δημιουργία περιεχομένου. Κάποιοι
βρίσκουν διαφορετικές μεθόδους πιο χρήσιμες σε σχέση με
άλλους , έτσι αν βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, μη
διστάσετε να το ξανα-αξιοποιήσετε!

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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Τα μάτια σας στο στόχο! 
 Λάβετε υπόψη ότι δημιουργούμε μια παράσταση, συνεπώς
ό́λες οι ασκήσεις για τους συμμετέχοντες θα πρέπει να
κινούνται προς αυτή τη γραμμή. Το δημιουργικό υλικό που
θα παραχθεί θα πρέπει να μετατραπεί σε ηχητικό πχ ένας
χαρακτήρας μπορεί να μπει σε ένα χώρο γεμάτο με σακούλες
από ψώνια και να τις βάλει στο τραπέζι. Εάν δημιουργούσαμε
μια παράσταση σε σκηνή, θα μπορούσαμε να δούμε ότι οι
σακούλες ήταν μεγάλες και βαριές καθώς και τον τρόπο με
τον οποίο το άτομο θα δυσκολευόταν να τις κουβαλήσει. Στο  
Pod Play, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, έχουμε μόνο τα
αυτιά μας, γι αυτό ο χαρακτήρας θα χρειαστεί να το εκφράσει
με λόγια. Αυτό μπορεί να γίνει με κάτι πολύ απλό που θα
μπορούσε να πει ο ίδιος όπως " Πω πω, πόσο βαριές είναι!" ή
ίσως με ένα ηχητικό εφέ.
Αυτό ίσως μοιάζει απλό, αλλά μπορεί να είναι ζόρικο εάν το
αφήσουμε για τελευταία στιγμή πριν την ηχογράφηση. Ο
οργανωτής θα πρέπει να αναλογισθεί τη σημασία της
διαδικασίας ηχογράφησης ήδη από την αρχή.

 ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ
Σ  ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ



I O 3 - E Q U I P

Σ ΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Να είστε δίκαιοι. 
Καθώς οι χαρακτήρες και οι ιστορίες εξελίσσονται μέσα από
τη διαδικασία της "Δημιουργίας του Περιεχομένου",
προτείνουμε οι οργανωτές να αλλάζουν τις αναθέσεις ρόλων
μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία
να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν όλους τους ρόλους. 

Ωστόσο, είναι αναπόφευκτο να έρθει εκείνη η ώρα στην
οποία θα πρέπει να ξεχωρίσετε τα μέρη που είναι έτοιμα για
πρόβα και καταγραφή. Αυτό συνήθως προκύπτει όταν οι νέοι
βρουν το χαρακτήρα που πιστεύουν ότι τους ταιριάζει και
αισθάνονται άνετα. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, πριν
αναθέσετε ρόλους, προτείνουμε να δημιουργήσετε
περισσότερες σκηνές για κάποιους ρόλους που έχουν
λιγότερα λόγια.

Κάνοντας αυτό εκ των προτέρων, ο κάθε ρόλος θα έχει ίση
αξία κι έτσι, οι νέοι συμμετέχοντες θα είναι πιο χαρούμενοι
έχοντας αναλάβει τους ρόλους τους.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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Ανήκει σε αυτούς!
Οι δραστηριότητες μέσα στο εγχειρίδιο SCRIPT βοηθούν τους
νέους να δημιουργήσουν το περιεχόμενο που οι ίδιοι
επιθυμούν.  Όσον το δυνατό γίνεται, έχουμε απομακρυνθεί
από τα θέματα και το περιεχόμενο που έχουν προταθεί από
τον οργανωτή. Έτσι, το the Pod Play αντικατοπτρίζει ακριβώς
αυτό που οι νέοι θέλουν να εξερευνήσουν από ότι αυτό που ο
οργανωτής πιστεύει ότι θέλουν εκείνοι.

 
Παρόλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι για κάποιους από τους
εκπαιδευτές, το να εμπιστευτούν τους συμμετέχοντες να
κατευθύνουν το περιεχόμενο και το υλικό μπορεί να
προκαλέσει νεύρα (ειδικά εάν ο οργανωτής δεν είναι
έμπειρος στο να διοργανώνει αντίστοιχες δραστηριότητες).
Εάν στο ρόλο σας ως οργανωτής, δεν έχετε αρκετή
αυτοπεποίθηση ώστε να το κάνετε, σας προτείνουμε να
φέρετε κάποιο "οπτικό" ερέθισμα για τους συμμετέχοντες 
 ούτως ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία πχ. εικόνες,
περιοδικά ή εφημερίδες. Κάτι που θα σας βοηθήσει να
ξεκινήσετε, ενώ ταυτόχρονα θα συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο
SCRIPT.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
ΤΟ  
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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Ιδέες 
Στα αρχικά στάδια της "Δημιουργίας Περιεχομένου", κάθε
ιδέα αποτελεί καλή ιδέα! Προσπαθήστε να εξερευνήσετε όσες
περισσότερες προτάσεις από τους συμμετέχοντες ώστε να
αισθάνονται "κομμάτι" της διαδικασίας, να μπορούν να
αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους  και τη δημιουργική
τους ικανότητα πράγμα το οποίο θα βοηθήσει όλη την
ομάδα.
 Όταν θα γίνει η σύνδεση ανάμεσα στους χαρακτήρες, στις
σχέσεις και στις καταστάσεις και θα μπορείτε να "χτίσετε" την
ιστορία μέσα από τις δραστηριότητες όπως
"Αυτοσχεδιασμός" ή 'Βελτίωση της αφήγησης" , μη διστάσετε
να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες  να εξερευνήσουν ιδέες
μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να δουλέψουν την αφήγηση 
 συνολικά ως ομάδα.
Παρότι αυτό μπορεί να μοιάζει αρχικά περιοριστικό,
αποτελεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια μάθησης και
ταυτόχρονης  πρόκλησης για τους συμμετέχοντες, η οποία
δίνει ερεθίσματα για ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, κυρίως
μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
ΤΟ  
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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Ασφαλής δημιουργικότητα 
Καθώς οι ασκήσεις μέσα στο εγχειρίδιο ενδυναμώνουν τους
συμμετέχοντες στο να εξερευνούν περισσότερες ιδέες, μπορεί
να υπάρξουν στιγμές όπου θα αντιμετωπίσουν ορισμένα λεπτά
ζητήματα. Όταν συμβεί αυτό, είναι στην κρίση του εκπαιδευτή
να ορίσει εάν θα συνεχιστεί το ζήτημα. Εάν αποφασιστεί να
μην συνεχιστεί, να είστε ειλικρινείς με την ομάδα και να
εξηγήσετε τους λόγους σας καθώς και να δώσετε απαντήσεις
σε τυχόν ερωτήσεις. Εάν αποφασίσετε να συνεχίσετε,
προτείνουμε να εστιάσετε την προσοχή της ομάδας στις
συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί. Είναι καθήκον του
εκπαιδευτή να φροντίσει ώστε όλοι οι διάλογοι, οι ιστορίες
καθώς και οι "κόσμοι" να είναι κατάλληλα για την ηλικία.
Εάν αποφασίσετε να προσεγγίσετε αυτό το θέμα μέσα από
κάποια άσκηση αυτοσχεδιασμού, παρακάτω ακολουθούν
ορισμένες υποδείξεις:

1. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει στους συμμετέχοντες τι
είναι αυτό που θέλουν να διαπιστώσουν μέσα από τον
αυτοσχεδιασμό, δίνοντάς τους ένα σημείο αρχής και τέλους.

2. Στη συνέχεια, ρωτήστε ποιος θα ήθελε να συμμετέχει στο
κομμάτι του αυτοσχεδιασμού. Εάν κανένας δεν είναι
πρόθυμος, αφήστε το ζήτημα και προχωρήστε σε κάτι ά́λλο.
Αξιοποιήστε μόνο αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν
ουσιαστικά.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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3. Κ́άνετε ξεκάθαρο στους συμμετέχοντες ότι έχετε τον έλεχο
όσον αφορά στον αυτοσχεδιασμό. Εάν σε οποιοδήποτε χρόνο
είτε εσείς είτε αυτοί θελήσουν να σταματήσουν, μπορείτε να
πείτε "στοπ" ή να σηκώσετε το χέρι σας. Έτσι θα δείξετε
σεβασμό στη συμφωνία που έχει κάνει όλη η ομάδα.

4.  Εάν άλλα μέλη της ομάδας παρακολουθούν τον
αυτοσχεδιασμό, ξεκαθαρίστε τους ότι θα πρέπει να σεβαστούν
την παράσταση και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

5. Εάν έχετε 2 ή περισσότερους οργανωτές σε κάθε συνάντηση,
προτείνουμε ένας από αυτούς να λάβει μέρος στον
αυτοσχεδιασμό με τους συμμετέχοντες.

6. Μετά τον αυτοσχεδιασμό, φροντίστε να κάνετε κάποιου
είδους ενημέρωση σαν ομάδα. Συζητήστε για το πως  ένιωσε
κάθε ένας από τους χαρακτήρες. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
καλό θα είναι να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν, να δώσουν
θετική ανατροφοδότηση για τη δημιουργία διαλόγου καθώς
και να τονίσουν ενδιαφέροντα σημεία στην πλοκή.

7. Ακολουθώντας αυτού του είδους τον αυτοσχεδιαμό,
προτείνουμε είτε να κάνετε κάποιου είδους διάλειμμα
(υπενθυμίζουμε να είστε ανοιχτοί και δεκτικοί σε διάλογο με
όλους)ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, προτείνουμε να κάνετε μια
διασκεδαστική άσκηση "προθέρμανσης".

8. Θα πρέπει να δοθούν ευχαριστίες στο σύνολο της ομάδας για
τη συμμετοχή στον αυτοσχεδιασμό καθώς και για το σεβασμό
στις συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
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Μουσική! 
 Η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
πολλών διαφορετικών σταδίων και να έχει διαφορετικά
αποτελέσματα, τα οποία συζητούνται καθ όλη τη διάρκεια
των αντίστοιχων ενοτήτων.  Μέσα στην ενότητα
"Δημιουργώντας το Περιεχόμενο", η μουσική είναι χρήσιμη
με δυο τρόπους: 

1. Προωθεί τη δημιουργική σκέψη. Η μουσική μπορεί να
παίζει κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και να προκαλέσει
συγκεκριμένα συναισθήματα αλλά και συμπεριφορές και να
δημιουργήσει την αίσθηση ενός διαφορετικού "κόσμου".
Αυτό βοηθάει τους συμμετέχοντες να εστιάσουν και να
εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στη δημιουργική
διαδικασία κι έτσι να έχουν περισσότερες και συνεκτικότερες
ιδέες.

.2.  Συνδέει τη διήγηση. Με τη χρήση της μουσικής ανάμεσα
στις σκηνές, δίνετε ένα πιο δραματικό τόνο στο  Pod Play κι
επίσης η συνολική εμπειρία για τον ακροατή είναι πιο
απολαυστική.

 Παρακαλώ επισκεφτείτε το www.scripteu.com ώστε να
ακούσετε μερικά παραδείγματα από Pod Plays που
δημιουργήθηκαν με τη μεθοδολογία του  SCRIPT .

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ  
ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ



I O 3 - E Q U I P

Σ ΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

Δημιουργώντας ένα σενάριο 
Μόλις δημιουργήσετε και "δέσετε" τη διήγηση και τις σκηνές,
μπορείτε να αποφασίσετε ότι οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν
ένα γραπτό σενάριο για τους διαλόγους κάθε σκηνής. Ένα γραπτό
σενάριο είναι χρήσιμο για αρκετούς λόγους:

1. Συνδέει το διάλογο που έχει συμφωνηθεί από την ομάδα.
2. Διευκολύνει την αναγνώριση των "κενών" στη διήγηση και αν
χρειάζεται επέκταση ή όχι κάποια σκηνή.
3. Διευκολύνει τη διαδικασία της ηχογράφησης, καθώς όλοι θα
γνωρίζουν ακριβώς τι και πότε συμβαίνει στο Pod Play.
4. Επισημοποιεί τη διαδικασία για τους νέους συμμετέχοντες,
δίνοντάς τους μια αίσθηση επαγγελματισμού καθώς και την
αίσθηση ότι τα πάνε καλά!!

Για παραδείγματα ακουστικών σεναρίων, παρακαλώ επισκεφτείτε
το www.scripteu.com, καθώς και για παραδείγματα από ορισμένα Pod
Plays.

Εάν οι συμμετέχοντές σας έχουν ποικίλα επίπεδα όσον αφορά στον
αλφαβητισμό τους , ενδεχομένως να μην το κάνετε. Σε αυτή την
περίπτωση, δείτε τις  επόμενες "Συμβουλές και υποδείξεις"’ Εάν
αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα σενάριο για το Pod Play, μην
ξαφνιαστείτε εάν στην πρώτη ανάγνωση διαπιστώσετε κάποια
αντίσταση από τους συμμετέχοντες. Τις περισσότερες φορές, οι
πρώτες αναγνώσεις  είναι "άγαρμπες", δύσκολες και ενδεχομένως
αμήχανες με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ότι
κάνουν ένα βήμα πίσω στο προσωπικό τους ταξίδι.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ
ΤΟ  
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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Αυτό το συναίσθημα δεν είναι πρωτόγνωρο στο SCRIPT, ούτε είναι
πρωτόγνωρο να στοχεύουμε στο χρήστη επίσης. Η πρώτη
ανάγνωση έχει επίδραση ακόμη και στους επαγγελματίες
ηθοποιούς!
Θα είναι δελεαστικό να αφήσουμε στην άκρη το επίσημο σενάριο
και να συνεχίσουμε τον αυτοσχεδιασμό, παρόλα αυτά (ανάλογα με
το γλωσσικό επίπεδο της ομάδας), σας επισημαίνουμε να μην το
κάνετε. 
Το να έχετε ένα σενάριο συνιστά ένα σημαντικό κομμάτι της
διαδικασίας και η μαθησιακή πρόκληση είναι σημαντική. Όχι μόνο
θα ακούσουν και θα αισθανθούν την πρόοδο που κάνουν κάθε
φορά που θα το διαβάζουν, αλλά το να έχουν το σενάριο αποτελεί
μια φυσική απεικόνιση για το τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
Για να διευκολυνθεί η μετάβαση, προτείνουμε να μιλήσετε με τους
συμμετέχοντες πριν την πρώτη ανάγνωση. Εξηγείστε τη χρήση και
τη σημασία ενός γραπτού σεναρίου, κι ενώ αυτό ίσως αρχικά φανεί
δύσκολο, έπειτα θα είναι πιο εύκολο. Η επανάληψη θα σας δώσει
βοήθεια. Όσο περισσότερο το διαβάζετε, τόσο το καλύτερο. Κάθε
φορά θα δείτε ότι μπορείτε να δώσετε 1 ή 2 πινελιές βελτίωσης,
αλλά όχι παραπάνω. Μην τους συνταρράσσετε!!
Προτείνουμε επίσης να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να
συνεχίσουν την ανάγνωση πέραν των συναντήσεων. Μόλις θα
διαπιστώσουν την πρόοδό τους, τότε θα έχουν μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και η όλη διαδικασία θα είναι πιο
δυνατή.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ  
ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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Εγγραματοσύνη των συμμετεχόντων 
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα "Επικοινωνία και Κατανόηση",
το να δουλεύει κανείς με περιθωριοποιημένους ανθρώπους
νεαρής ηλικίας μπορεί να σημαίνει ότι το επίπεδο των
γλωσσικών τους ικανοτήτων  είναι περιορισμένο. Εάν υπάρχουν
γλωσσικά ζητήματα με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες,
προτείνουμε  να "απομακρύνετε" όλα τα στοιχεία εκείνα που
αφορούν σε γραφή και ανάγνωση από τις ασκήσεις. Σε αυτό το
στάδιο, μπορεί αυτό να σας φανεί δύσκολο , ειδικά όταν θα
πρέπει να συνδέσετε τη διήγηση, τις σκηνές και να
δημιουργήσετε ένα σενάριο για το Pod Play έτοιμοι προς
ηχογράφηση. Έχουμε λοιπόν δυο τρόπους για να
αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση:
 
1. Σημειώσεις του οργανωτή! Είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε
σημειώσεις από τις σκηνές που έχουν αυτοσχεδιαστεί, από τους
χαρακτήρες  και τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί καθώς και
από τους "κόσμους" που έχουν φτιαχτεί.  Αυτό είναι για να
μπορέσετε να αναγνωρίσετε συνδέσμους και να υπενθυμίσετε
στους συμμετέχοντες το τι έχουν δημιουργήσει, έτσι ώστε να
πατήσετε πάνω σε αυτό και να δομήσετε τη διήγηση. 
2. Επανάληψη! Προκειμένου να μην φτιάξετε ένα έτοιμο σενάριο
για τους συμμετέχοντες ώστε να το ακολουθήσουν, επαναλάβετε
τους αυτοσχεδιασμούς για τις εκάστοτε σκηνές μέχρι οι
συμμετέχοντες να έχουν σχεδόν μάθει απέξω τους
συμφωνημένους διαλόγους 

Δώστε ένα όνομα! 
Κάθε δημιουργική δουλειά, χρειάζεται ένα όνομα, και το Pod Play
δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως πάντα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να οδηγούν τη διαδικασία και το όνομα να προκύψει από αυτούς.

ΔΗΜ ΙΟΥ Ρ ΓΩΝΤΑ Σ  
ΤΟ
Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟΜΕΝΟ
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N E Α ΡO
A T O M O

 Νεαρό άτομο από τις φυλακές Τimisoara , Romania
 

Πώς η δημιουργία ενός περιεχομένου pod-play με έκανε να θέλω να
έρθω σε επαφή με το θύμα 

Πριν από λίγους μήνες, ξεκίνησα το πρόγραμμα πριν την
αποφυλάκισή μου και μαζί με την κ. Χ, την κοινωνικό μου λειτουργό,
ξεκινήσαμε να συζητούμε. Για την ακρίβεια, δεν μου αρέσει να
μιλάω. Αυτό με έφερε σε μπελάδες. Αυτό με έκανε να πληγώσω
ανθρώπους γιατί εκείνοι δεν με άκουγαν. Και σταμάτησα να μιλάω
γιατί οι φίλοι μου εδώ μου είπαν ότι με έδειχνε αδύναμο.  Αλλά η κ. Χ
γνωρίζει όλα αυτά και παρόλα αυτά προσπαθεί να  μιλάει μαζί μου
που και που, ακόμη κι αν είναι πολύ απασχολημένη με τους
υπόλοιπους εδώ. Υπάρχουν πολλές ιστορίες από αυτούς , που
πιστεύω ότι δεν υπάρχει χώρος για τη δική μου ιστορία να ακουστεί.
Ένα πρωινό η κ. Χ μου είπε ότι έχει  ένα σχέδιο για να με βοηθήσει να
μοιραστώ την ιστορία μου αλλά δεν μου άρεσε η ιδέα της.  Με έκανε
να αισθανθώ χαζός, σαν παιδί. Τι ήταν αυτό που θα καθόμασταν σε
ένα κύκλο και θα δείχναμε όλοι λυπημένοι. Είναι σαν να βάζεις μαζί
ομάδες ανθρώπων σε κύκλο για προσευχή, ανάκριση και
εξομολόγηση μαζί. Το μόνο που μας έλειπε είναι το τραγούδι. Δεν
μου άρεσε καθόλου η ιδέα και τα πρώτα 5 λεπτά από αυτά που
έγιναν. Ήταν παράξενα. Και ήταν και δυο κορίτσια από έξω. Αυτό
πραγματικά με πείραξε, για ποιο λόγο η κ. Χ μας έκανε να ανοιχτούμε
τόσο;

Την πρώτη φορά που είχαμε το συνάντηση ήταν ένα χάλι. Αυτά τα
κορίτσια μιλούσαν συνέχεια για το τι θα κάνουμε και πόσο ωραία θα
περάσουμε, αλλά στο τέλος ρώτησαν τι θέλουμε και ποια είναι τα
συναισθήματά μας, και αυτό ήταν ωραίο. Σιγά σιγά γίναμε μια ομάδα
και σε κάποιο σημείο σταματήσαμε να προσέχουμε ότι τα κορίτσια
ήταν από έξω. Ήταν σαν την κ. Χ.
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Ν Ε Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

Μετά από ορισμένες συναντήσεις και δραστηριότητες,
συνειδητοποιήσαμε ότι αυτά που κάναμε μας έβαζαν να
σκεφτούμε και να μιλήσουμε.  Αλλά όχι όπως η κ. Χ ήθελε, απλά 
 να καθόμαστε στην καρέκλα και να μιλάμε. Να μιλάμε μέσα στο
μυαλό μας και οι λέξεις μας θα ήταν ιδέες  και οι ιδέες αυτές θα
γινόταν άνθρωπο. Και αυτοί οι άνθρωποι που θα φτιάχναμε από
το μυαλό μας, θα ήταν σαν ζωντανοί. Και θα έκαναν πράγματα.
Και θα έπαιρναν πράγματα από την ψυχή μας και θα τα
ζωντάνευαν. Οι άνθρωπο μου, από το μυαλό μου, ήθελαν τόσο
πολύ να βγουν έξω και να μιλήσουν στην υπόλοιπη παρέα. Και
αυτό το οποίο ήθελαν να πουν είναι τι είναι καλό και τι κακό και
τι θα γινόταν εάν όλοι ήμασταν καλοί άνθρωποι που απλά
κάποιες φορές κάναμε κακά πράγματα και άλλες φορές καλά.
Όταν το μοιράστηκα αυτό με τους φίλους μου, κάποιοι μου
είπαν ότι το σκεφτόταν επίσης. Το να φτιάξουμε την παράσταση
ήταν πολύ ωραίο και μας βοήθησε πολύ. Αλλά αυτό που δεν
περίμενα καθόλου, μια μέρα μετά, όταν μίλησα στην κ.  Χ. ζήτησα
συγγνώμη από αυτή και δεν μπορούσα να σταματήσω. Ήταν σαν
αυτοί οι άνθρωποι στο κεφάλι μου πήραν μαζί τους κάτι. Και με
άφησαν να δω τι θα κάνω με την απολογία μου. Μαζί με την κ. Χ.
αποφασίσαμε να γράψουμε ένα γράμμα  και να το αποστείλουμε
μαζί με την παράσταση, σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι που έχω
πληγώσει να μπορούν να το δουν.
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ΕΡ Γ Α ΖΟΜΕΝΗ
Γ Ι Α  Τ Η  
ΝΕΟΛ Α Ι Α

Rachel Worsley, εκπαιδεύτρια , No Place Productions.
 

Καθόλη τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, οι νέοι που
συμμετέχουν θα πρέπει με τη σωστή χρήση του εγχειριδίου
και των ασκήσεών του, να είναι σε θέση να εξερευνήσουν μια
πληθώρα θεμάτων που θέλουν να συζητήσουν. Επιτρέποντας
στους νέους να μιλήσουν και να εξερευνήσουν αυτά που
θέλουν, αυτό τους επιτρέπει να αναλάβουν ευθύνες και να
συνειδητοποιήσουν ότι οι ιστορίες τους θα ακουστούν.
Παρότι είναι σημαντικό να επιτρέψετε τη δημιουργική
διαδικασία να κυλήσει σιγά σιγά από μόνη της σχεδόν, θα
πρέπει να δοθεί η απαραίτητη σημασία και ευαισθητοποίηση.
Οι νέοι που θα συμμετέχουν στο SCRIPT μπορεί να
προέρχονται από́ περιβάλλοντα όπου αντιμετώπισαν
προβλήματα αναφορικά με την ψυχική και σωματική τους
υγεία κι έτσι θέματα τα οποία θα αναδειχθούν κατά τη
διαδικασία αυτή, ενδεχομένως να "ξυπνήσουν" δικά τους
προσωπικά βιώματα  που θα τους επηρεάσουν.
Το 2019 κατά τη εφαρμογή του εγχειριδίου, εγώ και οι
συνάδερφοι οργανωτές έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα
αντίστοιχο περιστατικό όπου κατά τη διάρκεια των
αυτοσχεδιασμών, ανεδείχθει ένα θέμα που ήταν πολύ
δύσκολο για έναν από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες
έπρεπε να  φτιάξουν μια εικόνα μπαίνοντας στον πρώτο κύκλο
ένας ένας και κάθε φορά ο νέος που έμπαινε πρόσθετε μια
καινούρια "στρώση" που μπορεί να άλλαζε το νόημα της
εικόνας. 
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Καθώς η συγκεκριμένη εικόνα εξελίχθηκε φυσικά, με τους
νέους συμμετέχοντες να προσθέτουν ο καθένας ξεχωριστά,
ουσιαστικά είχε τη μορφή "κηδείας", αφού ένας ήταν
ξαπλωμένος στο πάτωμα, οι υπόλοιποι μαζεμένοι γύρω του
και μια φιγούρα ανθρώπου, σαν ιερέας, από πάνω του.
Κανονικά αυτό θα ήταν εντάξει εφόσον οι νέοι συμμετέχοντες
μπορούσαν να "ξετυλίξουν" την ιστορία και να πουν στην
ομάδα πως τους ήρθε αυτή η ιδέα. Τη συγκεκριμένη  στιγμή
διαπιστώσαμε ότι ένας από αυτούς που δεν μπήκε στην εικόνα
ήταν αρκετά θυμωμένος. Θύμωσε γιατί διαπίστωσε ότι
εξελισσόταν σε μια εικόνα κηδείας. Τους είπα να κάνουμε ένα 5
λεπτο διάλειμμα ώστε να ελέγξουν το άτομο, αν είναι καλά. Το
άτομο αυτό είχε αποκαλύψει στους οργανωτές ότι το αγόρι
της είχε αυτοκτονήσει τον προηγούμενο χρόνο και αυτό που
είδε της θύμισε την απώλεια αυτή και πιο συγκεκριμένα τη
μέρα της κηδείας. Πήραμε το χρόνο μας, καθίσαμε και
συζητήσαμε για το πώς αισθάνθηκε και της δώσαμε την
ευκαιρία να μιλήσει για ότι εκείνη ήθελε. Η νεαρή γυναίκα
εξέφρασε τα συναισθήματά της στους ανθρώπους που πλέον
εμπιστευόταν, ήταν πλέον πιο ήρεμη και ζήτησε να συνεχίσει
με τη διαδικασία. Μόλις έγινε λοιπόν αυτό, αλλάξαμε την
άσκηση με μια διαφορετική, πιο ήπιου περιεχομένου που
έδωσε τη δυνατότητα στους άλλους να παίξουν και να χαρούν.
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Μετά τη συνάντηση, έλεγξα ακόμη μια φορά τη νεαρή
κοπέλα αν ήταν εντάξει, η οποία βέβαια ήταν αρκετά πιο
ήρεμη κι έπειτα πήρα την ευκαιρία να μιλήσω στα μέλη του
προσωπικού και να τους τονίσω ότι συνέβη ένα σημαντικό
γεγονός κατά τη διάρκεια της συνάντησης και θα πρέπει να
προσέχουν τη γυναίκα αυτή καθώς ήταν στρεσαρισμένη. 
Είναι πού σημαντικό για τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν ότι
παρότι η διαδικασία είναι ανοιχτή και ειλικρινής προς όλους
τους συμμετέχοντες ώστε να εκφραστούν ελεύθερα και
δημιουργικά, καθώς και να δημιουργήσουν ιστορίες και
'κόσμους", τους οποίους θα μοιραστούν, η ακεραιότητά τους,
πρέπει να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά τους.
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ΣΕΝΑΡΙΟ
ΝΕΟ ΑΤΟΜΟ

 
ΣΩΣΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ. Ο DAVID ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΗΝΙΑ.
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΟΤΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΑΝΑ,
ΜΕΠΑΡΑΜΕΛΗΣΕ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΚΟΥΕΙ. ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΝΑ
ΕΙΜΑΙΕΔΩ; ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΩ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΕΓΩ
ΘΕΩΡΗΣΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΤΕΛΙΚΑ ΟΧΙ!!
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ΟΜΑΔ Ι ΚΗ
Α Σ ΚΗ ΣΗ

 
Δουλεύοντας με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους
σημαίνει ό́τι αναπόφευκτα θα υπάρχουν "δημιουργικές
διαφορές", ειδικά καθώς οι συμμετέχοντες θα εστιάζουν
περισσότερο στη διαδικασία καθώς και θα παθιάζονται με το
έργο που θα φτιάχνουν. 

 
Σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο, αναλογισθείτε τους τρόπους
με τους οποίους εσείς θα διαχειριζόσασταν τον εκνευρισμό ενός
από τους συμμετέχοντες στην ταινία και πως θα βοηθούσατε
ώστε όλες οι φωνές να ακουστούν κατά τη διάρκεια του
προγράμματος  SCRIPT. 
Δοκιμάστε μέσα από τον καταιγισμό ιδεών να βρείτε τρόπους,
προσεγγίσεις και δραστηριότητες από το εγχειρίδιο SCRIPT  που
μπορεί να σας φανούν χρήσιμα σε αυτή την περίσταση.
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

 
 
 

Είτε ατομικά, είτε ομαδικά, ακούστε τα  pod plays που
δημιουργήθηκαν μέσω του  SCRIPT στο http://scripteu.com/pod-play/

 
Αυτά περιλαμβάνουν  pod plays που δημιουργήθηκαν από νεαρά
άτομα στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Ρουμανία

σε ποικίλα περιβάλλοντα όπως κοινοτικά κέντρα, φυλακές,
ιδρύματα για ανήλικους δράστες καθώς και μονάδες

αποτοξίνωσης από ναρκωτικά και αλκοόλ.
 

Λάβετε υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των θεμάτων και των
συγκεκριμένων ζητημάτων που καλύφθηκαν καθώς και τους
χαρακτήρες, διασφαλίζοντας ότι κάθε ένας από τους νέους

κατάφερε να ακουστεί, εκτιμηθεί και συμμετέχει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ψηφιακή εγγραφή αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του
προγράμματος SCRIPT στο οποίο οι συμμετέχοντες παράγωγουν
ένα Podplay  που βασίζεται στο περιεχόμενο που έχουν φτιάξει.
Η διαδικασία της ψηφιακής εγγραφής περιλαμβάνει
διαφορετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, όπως θέατρο,
μουσικές και ψηφιακές διαστάσεις τα οποία ο οργανωτής θα
πρέπει να λάβει υπόψη του όταν εφαρμόζεται η τελευταία αυτή
ενότητα.

 
Σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν όλες τις
πληροφορίες και τις τεχνικές δράματος που απέκτησαν μέσα
από τις δραστηριότητες του SCRIPT  ώστε να δώσουν ζωή στην
ιστορία τους, βελτιώνοντας παράλληλα τις ψηφιακές τους
δεξιότητες με τη χρήση ενός συγκεκριμένου ψηφιακού
προγράμματος.

 
Ο ρόλος του οργανωτή, είναι να παρουσιάσει στους
συμμετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το
λογισμικό, το μικρόφωνο καθώς και κατευθυντήριες γραμμές
όσον αφορά στο χρόνο, στη σωστή χρήση της μουσικής και των
ήχων και στο πώς θα κάνουν διορθώσεις.

 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο οργανωτής θα
πρέπει να αναλογισθεί ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες του
προγράμματος SCRIPT είναι άτομα που βρίσκονται στο
περιθώριο χωρίς καμία εμπειρία με ψηφιακά εργαλεία για
καταγραφή και διόρθωση, επομένως θα πρέπει να μεταδώσουν
τις πληροφορίες και γνώσεις με τρόπο κατανοητό και
προσβάσιμο για όλους.
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ΨΗΦ Ι ΑΚΗ
Ε Γ Γ Ρ ΑΦΗ

Κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου σταδίου, ο οργανωτής θα
πρέπει να υπενθυμίσει ότι το Podplay δεν αποτελεί απλά μια
σύντομη ραδιοφωνική παράσταση, αλλά είναι ένα εργαλείο
ανεπίσημης εκπαίδευσης ώστε να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες
τη δημιουργικότητα και την έκφρασή τους, παρουσιάζοντας τις
ιστορίες που δημιούργησαν. Επιπλέον, ο οργανωτής,
αξιοποιώντας τις ασκήσεις του εγχειριδίου, θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι κάθε συμμετέχων, ιδιαίτερα αυτοί που
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες  στην επικοινωνία τους,
θα συμπεριληφθεί στο Podplay, είτε ως 'ηθοποιός" είτε
βοηθώντας στη διαδικασία της εγγραφής και της διόρθωσης.

Επιπλέον, ο οργανωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποιοι
συμμετέχοντες έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση από τους άλλους
στην εγγραφή και στο να ακούν τις φωνές τους, ειδικά όταν η
γλώσσα αποτελεί εμπόδιο στο να εκφραστούν ελεύθερα.

Σε αυτή την περίπτωση, πριν να γίνει η εγγραφή, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο ώστε να πραγματοποιήσετε
ορισμένες δραστηριότητες και παιχνίδια για να ενισχύσετε την
αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων και να τους βοηθήσετε να
εκφράσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, καθώς θα πρέπει να
ερμηνεύσουν έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή
τους.
Αυτές οι δραστηριότητες έχουν επίσης τη χρησιμότητα του να
δημιουργούν ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον κι έτσι να
ενδυναμώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες,
επιτρέποντάς τους να δουλέψουν συνεργατικά και να είναι πιο
πειστικοί κατά τη διάρκεια της "παράστασης" που θα δώσουν και
την εγγραφή που θα γίνει.
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Χρόνος
Ο σκοπός του Podplay είναι να δημιουργηθεί ένα προϊόν το
οποίο θα ψυχαγωγεί το κοινό και ταυτόχρονα θα εστιάζει την
προσοχή σε ένα συγκεκριμένο θέμα για λίγα λεπτά μέσα από την
τέχνη του θεάτρου. Γι αυτό το λόγο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να λάβουν υπόψη τους το χρόνο και τη διαδικασία εγγραφής της
ιστορίας το πολύ σε 5 λεπτά.

Μουσική και ή́χοι 
Η  μουσική και τα ηχητικά εφέ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο,
καθώς υποστηρίζουν την ατμόσφαιρα, κάνουν τους ακροατές να
δώσουν προσοχή στην ιστορία και συνοδεύουν την
"παράσταση" δημιουργώντας το τέλειο κλίμα. Παρόλα αυτά θα
πρέπει να σχεδιαστούν πολύ προσεχτικά ώστε να μην καλύψουν
τους διαλόγους ανάμεσα στους χαρακτήρες. Πριν την εγγραφή,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προγραμματίσουν  το χρόνο για
τη μουσική και τους ήχους ώστε να δώσουν τον ιδανικό ρυθμό
στην ιστορία και να βοηθήσουν την "παράσταση" να είναι πιο
ρεαλιστική.

Προγραμματισμ́ός
Ένα Podplay χρειάζεται οργάνωση και προετοιμασία ώστε να
δίνει την εντύπωση ότι οι χαρακτήρες είναι αληθινοί και οι
διάλογοι φυσικοί. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
γνωρίζουν ό́τι το Podplay περιέχει τις βασικές πληροφορίες για
την πλοκή, τους χαρακτήρες και το θέμα της ιστορίας,
δεδομένου ό́τι θα έχουν ελάχιστο χρόνο. Ο προγραμματισμός
επιτρέπει επίσης στους ακροατές να ακολουθήσουν την εξέλιξη
της ιστορίας πιο εύκολα.

Σ ΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ
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Εξάσκηση
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν επίγνωση της ομάδας στην
οποία θέλουν να ακουστεί η ιστορία τους κατά τη διάρκεια της
εγγραφής, καθώς αυτό θα βοηθήσει τους ηθοποιούς να
διαλέξουν την κατάλληλη φωνητική έκφραση, τα λόγια και πώς
να θέσουν τη μουσική και τα ηχητικά εφέ ανάλογα με τους
ακροατές τους. Πράγματι, εάν οι ακροατές είναι  συνομίληκοι, θα
είναι εύκολο για τους συμμετέχοντες  να χρησιμοποιήσουν
εκφράσεις που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά τους.

Μικρόφωνο 
Όταν οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν το μικρόφωνο για την
εγγραφή τους, είναι πολύ σημαντικό να κάθονται κοντά σε αυτό
ώστε να μην αποσπάται η προσοχή τους από ενοχλητικούς
ήχους. 

Η δική σας φωνή 
Καθώς δημιουργείται σιγά σιγά το Podplay, οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις φωνές τους στη διαδικασία της
εγγραφής και γι αυτό να είναι πάντοτε παρόντες. Επιπλέον, είναι
πολύ σύνηθες καθώς οι άνθρωποι μιλούν, να λένε "χμμμμ", "ααα"
και αυτό να αποσπά την προσοχή των ακροατών. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να διορθώσουν τη φωνή τους αργότερα,
αλλά είναι μια αρκετά μεγάλη διαδικασία και είναι πολύ πιο
εύκολο να κάνουν εξάσκηση με τους διαλόγους πριν την
εγγραφή.

Σ ΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ
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Πνευματικά δικαιώματα
 Όταν φτιάχνετε το Pod-play και προσθέτετε μουσική σε αυτό,
είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευτείτε τους κανονισμούς και
τα νομικά ζητήματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα,
ούτως ώστε να αποφύγετε νομικά προβλήματα.

 
Ά́δεια από τους συμμετέχοντες 
Φροντίστε ώστε οι συμμετέχοντες να  εγκρίνουν τη χρήση και
αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει ηχογραφηθεί από τους
ίδιους.

 
Χρήση εφαρμογών 
Χρησιμοποιώντας μερικές εφαρμογές, ένα Pod-play μπορεί να
καταγραφεί και να τροποποιηθεί πολύ εύκολα. Μερικά
παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα εξής: ‘Anchor’,
‘Castbox’.  Αυτές οι δυο εφαρμογές, για παράδειγμα, επιτρέπουν να
"ανεβεί" το περιεχόμενο σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το Spotify.

Σ ΥΜΒΟΥΛ Ε Σ  ΚΑ Ι  ΥΠΟΔ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ
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Π Ε Ρ Ι Π ΤΩ ΣΗ Σ

ΝΕ Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

Χρήστος Τσακίρης – Κοινότητα Ρομά – ΦΑΡΟΣ του Κόσμου

Μου έγινε πρόσκληση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα SCRIPT 
 από τους εργαζόμενους που ανήκουν στη κοινότητα των Ρομά στη
Θεσσαλονίκη και που δουλεύουν με άλλες τοπικές οργανώσει και
πραγματοποιούν δραστηριότητες μη τυποποιημένης εκπαίδευσης
στη γειτονιά μας. Όταν οι εργαζόμενοι αυτοί συναντήθηκαν με το
προσωπικό της ΜΚΟ USB, για να μιλήσουν για το πρόγραμμα, δεν
κατάλαβα πολύ καλά τι είναι το pod-play και ποιος ο σκοπός των
δραστηριοτήτων. Μου είπαν ότι είναι ένας συνδυασμός  ενός
ραδιοφωνικού show και δραματικού παιχνιδιού. Δεν είχα
προηγούμενη εμπειρία στο να γράψω σενάριο και να το
ηχογραφήσω για το ραδιόφωνο. Συνήθως ακούω ραδιόφωνο όταν
οδηγώ, για να έχω παρέα. Από την άλλη, έχω ήδη συμμετάσχει σε
μαθήματα θεάτρου όταν ήμουν στο σχολείο.  Είχα όμορφες
αναμνήσεις από τη θεατρική ομάδα στην οποία πήγαινα μετά τα
μαθήματα, καθώς ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να πάω
σχολείο. Με βοήθησε να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και να
είμαι πιο ανοιχτός με άλλους συνομιλήκους καθώς και να ξεφεύγω
για λίγο από τα προβλήματα και τα άγχη της καθημερινότητας. 
Γι αυτό το λόγο, αποφάσισα να συμμετέχω στο πρόγραμμα, παρότι
δεν ήμουν πεπεισμένος ότι οι ασκήσεις θεάτρου και τα παιχνίδια θα
με βοηθούσαν να αποκτήσω χρήσιμες δεξιότητες για τη δουλειά,
όπως μου το περιέγραψαν στην πρώτη συνάντηση που είχαμε.
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ΝΕ Α ΡΟ
Α ΤΟΜΟ

Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος, συναντιόμαστε με
τους εκπαιδευτές και τους οργανωτές που θα λάβουν
μέρος στις ασκήσεις θεάτρου και αυτό με βοήθησε να
είμαι πιο άνετος με τους άλλους και να εκφράζομαι
περισσότερο. Μόλις ήρθαμε πιο κοντά, αρχίσαμε να
σκεφτόμαστε την ιστορία που θέλαμε να παίξουμε για το
ραδιοφωνικό show.  Συνειδητοποιήσαμε ότι όλοι μας
είχαμε κάτι κοινό, κανείς από μας δεν είχε την ελευθερία
να επιλέξει τη ζωή του, λόγω της καταπίεσης από πλευράς
γονέων. Ξεκινώντας από αυτό, καταγράψαμε μια ιστορία
για το pod-play που αντιπροσώπευε το συναίσθημά μας. 
Η εγγραφή δεν ήταν εύκολη καθώς πρέπει να ερμηνεύσεις
μόνο με τη φωνή σου και κοντά στο μικρόφωνο. Η
εμπειρία ήταν πολύ θετική καθώς έμαθα πώς να γράφω
μια ιστορία σε σενάριο, να την καταγράφω, να την
τροποποιώ και να δημιουργώ ένα ραδιοφωνικό  show.
Επίσης, ανακάλυψα ότι έχω περισσότερες ικανότητες, τις
οποίες δεν έλαβα υπόψη όπως το να παρουσιάζω ιδέες, να
μιλάω μπροστά σε κοινό, να δουλεύω μαζί με την ομάδα
μου, να σέβομαι το πρόγραμμα και το χρόνο που
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το pod-play.
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ΕΡ Γ Α ΖΟΜΕΝΗ
Γ Ι Α  Τ Η
Ν ΕΟΛ Α Ι Α

Rachel Worsley, εκπαιδεύτρια, No Place Productions.

Η διαδικασία της ψηφιακής εγγραφής είναι το τελευταίο
στάδιο του προγράμματος SCRIPT, όπου οι νέοι καταγράφουν
ψηφιακά την ιστορία τους η οποία μπορεί να ξαναπαιχτεί ως
ολοκληρωμένο Ρod-play. όλη η προσπάθεια και η δουλειά των
ατόμων αυτών : αυτοσχεδιασμοί, ανάπτυξη χαρακτήρων,
επέκταση της διήγησης, επιλογή μουσικής, δημιουργία ενός
καινούριο κόσμου, όλα αυτά λοιπόν συνέβαλαν μεταξύ άλλων
ώστε  να δημιουργηθεί η βάση για το τελικό στάδιο. Αυτό που
ενδεχομένως να βρείτε παράξενο είναι ότι κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας οι νέοι είναι στην αρχή πολύ αγχωμένοι
και διστακτικοί όταν θα χρειαστεί να "παίξουν" ο ένας μπροστά
στον άλλο, χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο και τη δική σας
εμπειρία ως εκπαιδευτής, θα τους πάρετε σε ένα ταξίδι, όπου
θα γίνουν καλλιτέχνες με αυτοπεποίθηση και θα πουν την
ιστορία τους με τις δυνατότητές τους. Έχοντας αναφέρει αυτό ,
η διαδικασία μπορεί να με κάποιο τρόπο να αφήσει κάποιον με
το στόμα ανοιχτό, μόλις μετακινηθούμε από το δωμάτιο για τις
πρόβες στο δωμάτιο της ψηφιακής εγγραφής... 

Εγώ και η No Place Productions διαπιστώσαμε ότι κατά τη
διάρκεια του πρότζεκτ μας το 2019,  στις εγκαταστάσεις
απεξάρτησης  Phoenix Futures, παρότι οι νέοι άνθρωποι είχαν
αναπτύξει ένα ιδιαίτερο πάθος και ευχέρεια ως προς την
αναπαράσταση των χαρακτήρων με τους οποίους δούλεψαν
πολύ, όταν τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις ενότητες για το 
 Pod-play, είχαν σχεδόν ταρακουνηθεί.
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Για να το ξεπεράσουμε αυτό, κάναμε αυτό που είναι γνωστό
ως ανάγνωση στο τραπέζι(table read).
Το "table read" είναι ουσιαστικά όταν τα μέλη του καστ
κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και διαβάζουν το Pod-play
ακίνητοι και αυτό είναι το ίδιο που θα κάνουν την ημέρα της
ψηφιακής καταγραφής. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν καλύτερα το
κομμάτι της ακίνητης παρουσίασης, χρησιμοποιώντας μόνο
τη φωνή τους και τα συναισθήματά τους και όχι το σώμα
τους. Μόλις νιώσουν πιο άνετα να το κάνουν, έπειτα
δοκιμαστικά μεταφέρονται στη διαδικασία της εγγραφής.
 Οι νέοι συμμετέχοντες είχαν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα
γίνει τίποτα διαφορετικό από τα table readings και ότι δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς θα μπορούσαν να
ξεκινήσουν από την αρχή εάν το ήθελαν. 
Διαπιστώσαμε ότι προσθέτοντας αυτό το στάδιο ανάμεσα
στην φυσική "παράσταση" και στην ακίνητη ψηφιακή
εγγραφή, θα ήταν πιο ασφαλές για τους νέους ώστε να
εξοικειωθούν καλύτερα με το επόμενο στάδιο της
διαδικασίας αλλά και θα βελτιωνόταν η ποιότητα του pod-
play.
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Τ Α ΙΝ Ι Α
Γ Ι Α  ΤΗΝ
Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α ΣΗ
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ΣΕΝΑΡΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΓΙΝΕ, ΑΛΛΑ ΤΟ LAPTOP ΜΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΔΕΝ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ. ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΩ  ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ...ΤΙ ΝΑ
ΚΑΝΩ;;;
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ΟΜΑΔ Ι Κ Η
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

 
 

Οι τεχνικές δυσκολίες δεν έχουν καθόλου πλάκα. Ειδικά όταν
υπάρχει λίγος χρόνος για να δημιουργηθεί το pod play. 

Είτε ως ομάδα είτε ατομικά, αναλογισθείτε τρόπους με τους
οποίους αυτός ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτά

τα εμπόδια ώστε να μπορέσουν οι νέοι να συνεχίσουν. 
Μέσα από τον καταιγισμό ιδεών, βρείτε προσεγγίσεις, πράξεις
και εναλλακτικές μεθόδους που μπορεί να σας χρησιμέψουν

σε αυτή την κατάσταση.
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Η εγγραφή μπορεί να γίνει τόσο σύνθετη ή τόσο απλή όπως
θέλετε εσείς! 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά σενάρια pod play που
υπάρχουν στο http://scripteu.com/pod-play/  για να εξασκηθείτε
σε διαφορετικές μεθόδους καταγραφής και να βρείτε το στυλ
που σας ταιριάζει καλύτερα λαμβάνοντας υπόψη τις
παραμέτρους των διαθέσιμων πηγών και του περιβάλλοντος.

 Μπορείτε να καταγράψετε μια σκηνή μέσα από μια εφαρμογή
‘voice note’ στο κινητό σας. Παρότι είναι καταγραφή σε πού
πρώιμο επίπεδο, είναι ωστόσο πολύ αποτελεσματική και θα σας
προετοιμάσει σε περίπτωση που έχετε περιορισμένη πρόσβαση
σε εξοπλισμό.
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Προτεινόμενες εκδόσεις για περαιτέρω ανάγνωση
 

Iστοσελίδα του project http://scripteu.com/ 
 

Συμβουλές και υποδείξεις για την ηχογράφηση ‘Logic Pro’
https://www.youtube.com/watch?v=DKOkpK36eBg 

 
Θέατρο στην πράξη: Ένα μαθητικό εγχειρίδιο από τους  Nick O’Brien και

Annie Sutton 
 

Παιχνίδια για ηθοποιούς και μη από τον Augusto Boal 
 

National Criminal Justice Arts Alliance, UK
https://www.artsincriminaljustice.org.uk/ 

 
 Ο άδειος χώρος του Peter Brook 

 
Δράμα και Κοινωνική δικαιοσύνη: Θεωρία, έρευνα και πράξη σε διεθνές

επίπεδο(Routledge Research in Education) 
 

Ομαδική εργασία με μαθησιακές δυσκολίες: Δημιουργικό Δράμα
(Speechmark Practical Manual) της Anna Chesner

Π Ε ΡΑ Ι Τ Ε ΡΩ  
ΑΝΑ ΓΝΩΣΗ
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Α Ξ Ι Ο ΛΟ ΓΗ ΣΗ
Β Α Σ Ι ΚΩΝ  
ΑΝΑ Γ ΚΩΝ

Η αξιολόγηση βασικών αναγκών 
ακολουθεί στις επόμενες 3 σελίδες.








