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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ 

To VISUALIZE είναι μία πρωτότυπη εκπαίδευση για την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας 
και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ατόμων που δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία. 
Αυτή προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 
επαγγελματίες που εργάζονται με νέους - καθηγητές και δάσκαλους, όπως και 
κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές-, στο πεδίο τoυ οπτικού γραμματισμού, οι 
οποίοι είναι και οι ειδήμονες σε αυτό. Ενισχύει την ανεκτικότητα και τις κοινωνικές 
δεξιότητες, όπως επίσης καλλιεργεί την ακαδημαϊκή πρόοδο. Με την χρησιμοποίηση 
εικόνων και διαλόγου, οι νέοι βιώνουν ποικίλες οπτικές και "χτίζουν" πάνω στις 
σκέψεις ως σύνολο. Το VISUALIZE ενεργοποιεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις 
υπάρχουσες οπτικές και διανοητικές ικανότητες τους για να δημιουργήσουν ένα 
επίπεδο εμπειρίας, μαθαίνουν δηλαδή να χρησιμοποιούν αυτά που ξέρουν για να 
μάθουν αυτά που δεν ξέρουν.  

 
Κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους σε συζητήσεις σχετικά με την Τέχνη, οι νέοι 
αποκτούν αυτοσεβασμό και ικανότητες στην επικοινωνία, κριτική σκέψη και κοινωνικές 
δεξιότητες. Η σωστή ένταξη τους ώς πολίτες εμπνέεται από την συνεργασία, την 
ευαίσθητη λύση των αντιθέσεων, την ανεκτικότητα στην διαφορετικότητα, την 
ελευθερία του Λόγου και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Επιπρόσθετα, δημιουργεί 
ένα πεδίο ψυχαγωγίας μέσα από μία πολυεπίπεδη εκπαίδευση, αναπτύσσει δεξιότητες 
στο λόγο και σε διαφορετικές μητρικές γλώσσες. Το VISUALIZE χρησιμοποιεί 
ουσιαστικές εικόνες γι’αυτό και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την ετερογενή 
εκπαίδευση (ενσωμάτωση, κοινωνική ένταξη, πολιτισμικές σχέσεις). 

 
Το κεντρικό αντικείμενο του προγράμματος είναι: 

1. Η άμεση ανάγκη για την όμαδα-στόχο – νέα άτομα – που θα συνεισφέρουν στην 
δημιουργία μιας ανεκτικότερης κοινωνίας, ιδιαίτερα για νεαρά άτομα που είναι 
ευάλωτα σε διάφορες πολιτικές παρατάξεις στην Ευρώπη ή υποψήφιοι προς ένταξη  
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις στρατηγικές του προγράμματος, οι χρήστες θα 
μπορούν να έχουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που θα λύσουν οποιαδήποτε 
προβλήματα σχετικά με την μετανάστευση, ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
2. Οι χρήστες του προγράμματος αυτού, που ιδρύθηκε από την Abigail Housen και τον 

Philip Yenawine,  βοηθά στην προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας ενώ 
παράλληλα ενισχύει τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Κατά την διάρκεια της 
εκπαιδευτικής φάσης, ειδικοί από τις συμμετέχουσες χώρες, θα δοκιμάσουν τις 
ικανότητες αυτές αλλά και θα τις καλλιεργήσουν, ειδικότερα τις δεξιότητες της 
επικοινωνίας, της κοινωνικής επάρκειας, αυτοσεβασμού και αυτάρκειας.  

 



  
 

 

3. Τέλος, το παρόν πρόγραμμα είναι σχεδασμένο να εφοδιάζει οργανισμούς με 
καινούργιες μεθόδους και προσεγγίσεις που συνδυάζουν την εκπαίδευση στην Τέχνη 
με μία πρωτότυπη τεχνική. Έτσι, οι νέοι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι 
καθοδηγητές θα αποκομίσουν προνόμια.  

 
 

1.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόγραμμα κατάρτισης για τις Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης είναι σχεδιασμένο να 
εκπαιδεύσει τους εταίρους, κυρίως όμως κοινωνικούς λειτουργούς και θεραπευτές, 
ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μεθοδολογία στα εκπαιδευτικά εργαλεία για την 
εκμάθηση των νέων. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω η βασική στρατηγική στο 
τομέα της εξειδίκευσής τους. Καμία πρότερη γνώση δεν είναι προαπαιτούμενη. Μέσω 
των εικόνων, οι εταίροι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές/ τους πελάτες/ τους 
θεραπευόμενους  τους να διευρύνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, την κριτική τους 
σκέψη καθώς και τις ακουστικές τους δεξιότητες. Αυτό έχει ως συνέπεια να ενισχυθούν 
οι κοινωνικές τους δεξιότητες και να καλλιεργηθεί η ανεκτικότητα που χρειάζεται σε 
έναν κόσμο που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς. 
 

1.2.1 Οι αρχές του Σχεδιασμού 
Για να γίνει το έργο υλοποιήσιμο, οι εξιδικευμένοι εκπαιδευτές και οι συνεργάτες τους 
θα συμμετάσχουν σε μια πενταήμερη δοκιμαστική φάση του ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στην Κολωνία της Γερμανίας. Μετά την εκπαίδευση, οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά προγράμματα του VISUALIZE στο 
επαγγελματικό τους περιβάλλον.  

 

1.2.2 Υποθέσεις 
Η βελτίωση στον οπτικό γραμματισμό αυξάνει την επικοινωνία και την κριτική σκέψη 
ανάμεσα στους νέους, οδηγεί την καλύτερη αντιμετώπιση της συνεχόμενα 
διαφορετικής κουλτούρας μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές 
χώρες στο κόσμο αλλά και της κατανόησης μεταξύ τους.  
Στόχος του προγράμματος, που αφορά την συνεχόμενη κοινωνική πίεση και την 
ομοιότητα, είναι να δημιουργηθεί μια πιο "ανοιχτή" και ανεκτική οπτική απέναντι σε 
άλλους και μακροπρόθεσμα στην εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών. 
Μαζί θα μπορέσουμε να μάθουμε την τεχνογνωσία της VTS αφού η διαδικασία δεν 
ξεκινά από την βάση της πυραμίδας αλλά από την κορυφή και τους συνεργάτες. Εκεί 
θα τεθεί και το ζήτημα του διαλόγου σε μια πολυφωνία. 
 

1.2.3 Περιορισμοί 
Η επιτυχία της μεθόδου VTS έγκειται στην διάθεση των συμμετεχόντων να προάγουν 
την διαδικασία με τον σωστό τρόπο. Η εκπαίδευση αποτελεί μόνο την αρχή για την 
διαδικασία εκμάθησης αυτής της ικανότητας. Με το ξεκίνημα της διαδικασίας, οι 



  
 

 

συνεργάτες πρέπει να ακολουθήσουν πιστά το πρόγραμμα χωρίς να προβούν σε 
τροποποιήσεις. Με κάθε ώρα της εκπαίδευσης, ο συνεργάτης θα είναι πολύ 
περισσότερο άνετος και σίγουρος σχετικά με το μάθημα του και το γκρουπ που έχει 
αναλάβει. Επίσης είναι επιθυμητό να συνεχίσουν οι εκπαιδευτές να μαθαίνουν νέους 
τρόπους διδασκαλίας. 

 

2 ΡΟΛΟΙ & ΕΥΘΥΝΕΣ 
Η εκπαίδευση της μεθόδου VTS θα υλοποιηθεί από την Angelia Jung, την επικεφαλής του 
Ινστιτούτου του Οπτικού Γραμματισμού. Στο τέλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την μέθοδο της VTS σε 10 
συνεδρίες αλλά και ειδικές εικόνες για να ξεκινήσουν τις δικές τους εκπαιδεύσεις.  
Όταν οι ειδικοί ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της VTS, θα τους ζητηθεί να 
αναφέρουν τις εμπειρίες τους καταγεγγραμένες σε ειδικές φόρμες. Στο τέλος επίσης θα 
τους ζητηθεί να συμπληρώσουν αναφορές σχετικά με την πορεία του προγράμματος και 
τους εκπαιδευόμενους.  
Οι πληροφορίες των ειδικών θα επεξεργαστούν από το Ινστιτούτο και θα τεθούν σε μια 
συνολική αναφορά προόδου, ούτως ώστε να γίνει το πρόγραμμα VISUALIZE ακόμα πιο 
αποδοτικό σε νέα γκρουπ νέων ατόμων.  

 

3 ΠΡΟΫΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 1: 
• Ένα δωμάτιο συγκέντρωσης με θέσεις για γραφή και ανάγνωση  
• Οπτικοασκουστικός εξοπλισμός και προτζέκτορας  
• Συσκότιση δωματίου προβολής για καλύτερη θέαση 
• Πρόσβαση σε δίκτυο 

 
Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 2: 

• Μουσεία Τέχνης για πρακτική εξάσκηση 
 

3.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

• Επαγγελματίες στο τομέα της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της κοινωνική 
ενσωμάτωσης  

• Καμία γνώση δεν είναι προαπαιτούμενη 
 

3.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• Βραχυπρόθεσμα σεμινάρια 5 ημερών 



  
 

 

 

3.4 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Αμέσως μετά το τέλος των βραχυπρόθεσμων σεμιναρίων, οι ειδικοί θα ξεκινήσουν να 
ασκούν τις στρατηγικές της μεθόδου του VISUALIZE στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. 
Συγκεκριμένες αναφορές σε ένα ανοιχτό πλαίσιο υπάρχουν για περαιτέρω μελέτη. Οι 
ειδικοί θα πραγματοποιήσουν 10 συνεδρίες - επιθυμητό πλαίσιο είναι μία συνεδρία 
κάθε δύο εβδομάδες - σε περίοδο 20 εβδομάδων. Δύο δειγματικές συνεδρίες θα 
πραγματοποιηθούν για οδηγίες αλλά και με τη μορφή εγχειριδίων για την περαιτέρω 
βελτίωση του προγράμματος. 
Με την διεκπεραίωση των συνεδριών όπως έχουν δρομολογηθεί θα ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των συνεργατών στο πρόγραμμα. Ακριβώς επειδή στο πρόγραμμα έχει 
σημαντικό ρόλο η Τέχνη, είναι άκρως επιθυμητό το τελευταίο στάδιο να γίνει σε μια 
γκαλερί ή σε ένα Μουσείο Τέχνης. 

 

3.5  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

a. Το VISUALIZE επικεντρώνεται στις ακόλουθες ερωτήσεις αξιολόγησης: 
 

Ερώτηση 1:  
Μπορεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα να επηρεάσει τους συμμετέχοντες στο πως 
αντιλαμβάνονται τις απεικονίσεις?  

 
Ερώτηση 2:  
Μπορεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα να επηρεάσει τις κοινωνικές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων? 

 
Ερώτηση 3:  
Μπορεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα να επηρεάσει την συμπεριφορά των 
συμμετεχόντων απέναντι στις μειονότητες σε μία κοινωνία? 

 
Ερώτηση 4:   
Μπορεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ενισχύσει την επιθυμία των 
συμμετεχόντων να μάθουν καλύτερα ξένες γλώσσες? 

 
Ερώτηση 5:  
Μπορεί το πρόγραμμα να επηρεάσει την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων? 

 
b. Επιπρόσθετα με τις πέντε συγκεκριμένες ερωτήσεις και τις απαντήσεις θα 

συνταχθεί η τελική συνολική αναφορά όπου θα τεθούν όλες οι πληροφορίες. 
 



  
 

 

Η τελική αναφορά του προγράμματος θα δημοσιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα.  

3.6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Η έρευνα αναδεικνύει πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτιώνει την επικοινωνία, την 
κριτική σκέψη και τις κοινωνικές δεξιότητες. Η αντίληψη του κάθε ατόμου στον κόσμο 
που συμμετέχει σε αντίθεση με τις πρότερες γνώσεις του διαφοροποιεί τις οπτικές και 
επιτυγχάνει την ανεκτικότητα και την αλληλοεκτίμηση. Πεδία που ενισχύονται: 

 
Κριτιική Σκέψη 

• Λεπτομερής παρακολούθηση 
• Συμπεράσματα από τις παρακολουθήσεις αυτές 
• Εξαγόμενα Στοιχεία με παραδείγματα 
• Αληθοφανή συμπερασματολογία από διαφορετικές οπτικές 
• Ικανότητα για επανεξέταση της οπτικής 

 
Γλώσσα  

• Έκθεση μια ευρύτερης γκάμας λεξιλογίου 
• Κατάλληλη επιλογή λέξεων 
• Γραμμματική εμπλούτιση 

 
Κοινωνικές Δεξιότητες 

• Ακουστικές Ικανότητες  
• Πρότυπα συμπεριφοράς προς συζήτηση 
• Εποικοδομοτικός αντίλογος 
• Αποδοχή της σημαντικότητας των διαφορετικών οπτικών 
• Εμπλουτισμός μέσω της ποικιλομορφίας (αντίθετα με τις αγχωτικές διαφωνίες) 
• Καινοτομία ως αποτέλεσμα στην έκθεση των διαφορετικών ιδεών  
• Κατασκευή ενός ιδιαίτερα δημιουργικού μυαλού 
• Αναγνώριση της προσωπικής αντίληψης του κάθε ατόμου 

 

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί εικόνες Τέχνης προκειμένου να διδάξει την σκέψη, την 
επικοινωνία αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες. Η εξέλιξη έρχεται μέσα από τρεις 
παράγοντες:  

• Θέαση αντικειμένων τέχνης με υψηλή πολυπλοκότητα 

• Αντίδραση σε ερωτήσεις βελτίωσης του επιπέδου  

• Συμμετοχή σε γκρουπ συνδιαλέξεων που επιβλέπονται από ειδικευμένους 
συνεργάτες  



  
 

 

 

4.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Θα υπάρξει ένα βραχυπρόθεσμο πλάνο εκπαίδευσης από ειδικούς. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει διαλέξεις, πρακτικές εξασκήσεις και εγχειρίδια, βιβλιογραφίες και 
δειγματικές συνεδρίες. 

 
Περιεχόμενα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

- Η μέθοδος VTS σε εφαρμογή – αναλαμβάνοντας με την ομάδα την 
διαδικασία της πλήρης κατανόησης 

- Η εφαρμογή και η εκπαίδευση μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον, στο 
Μουσείο Ludwig, στη Κολωνία και στο Μουσείο Wallraf Richartz, με στόχο 
να αποκτηθούν ικανότητες αγωγής του πολίτη. 

- Πρακτική εξάσκηση στη σύνδεση του κεντρικού προγράμματος 
- Εισαγωγή στις βασικές αρχές της οπτικής σκέψης  
- Λεπτομερής συζήτηση σχετικά με την διαχείριση της μεθόδου  VTS 

επαγγελματικά 
- Προσδιορισμός στόχων για τους εκπαιδευτές και τους θεραπευτές 
- Καθιέρωση στόχων για τους νέους, για τους ασθενείς και τους πελάτες 
- Παρουσίαση της Θεωρίας και της Έρευνας 
- Πως θα γίνει διαχειρίσιμη η έννοια του προγράμματος στους διαφορετικούς 

επαγγελματικούς τομείς 
 

4.2 ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Δείτε τις 1.2.3 Ενότητες 
 

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
• Γνώση από την εργασιακή εμπειρία από τους ειδικούς της μεθόδου VTS 

• Θεωρία και της Έρευνα της μεθόδου VTS 
• Γενικές πληροφορίες σχετικά με την οπτική σκέψη και την έρευνα στο διαδίκτυο 

(http://www.inspiration.com/visual-learning [ 09.04.2018])  

 

5.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Εξειδικευμένο προσωπικό της μεθόδου Visual Thinking Strategies με την αρωγή 
βοηθών όπου είναι εφικτό.. 

 

5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θα χρειαστούμε ένα προσβάσιμο και άνετο χώρο για να φιλοξενηθούν οι ειδικοί με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό τους (προβολέας και ηχεία). Το θεωρητικό κομμάτι της 

http://www.inspiration.com/visual-learning


  
 

 

εκπαίδευσης θα γίνει εξίσου σε αυτό το χώρο. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος 
θα γίνει σε επιλεγμένα Μουσεία παγκοσμίου φήμης. 

 

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δείτε την Ατζέντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Μετά την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν μια φόρμα αναφορικά με 
την ικανοποίηση τους, η οποία θα εξεταστεί και θα διαμοιραστεί. Δείτε στο  
Παράρτημα. 

 



  
 

 

8 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αυτή το παράρτημα τοποθετεί και ορίζει τις λέξεις κλειδιά και τους ορισμούς που υπάρχουν στο παρόν 
έγγραφο. 
 

Ειδικοί Νέοι εργαζόμενοι και εκπαιδευτές όπως και θεραπευτές, κοινωνικοί 
λειτουργοί που θα παραδώσουν το πρόγραμμα στα γκρουπ 

Γκρουπ-
στόχος 

Ψυχολογικά και σωματικά δοκιμασμένοι νέοι άνθρωποι 

VTS Οπτική σκέψη – η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για να 
επιτευχθεί ο στόχος 

Εταίροι Οι πέντε Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί που θα συνεργαστούν με 
στόχο το κοινό αποτέλεσμα, προερχόμενοι από την Γερμανία, την 
Αυστρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τα Σκόπια. 

 
 

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
- Philip Yenawine (2013): Visual Thinking, Cambridge, UK: Harvard Educational 

Publishing Group 

- Visual Thinking Strategies  https://vtshome.org/ [05.04.2018] 

- Abigail Housen (1999): Eye of the Beholder: Research, Theory and Practice, Presented 
at the conference of “Aesthetic and Art Education: a Transdisciplinary Approach,” 
sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation, Service of Education September 27-
29, 1999, Lisbon, Portugal 

- Artful Citizenship Program: Wolfsonian Museum’s educational research program 
http://artfulcitizenship.wolfsonian.org/main_content.html [06.04.2018] 

 
 

https://vtshome.org/
http://artfulcitizenship.wolfsonian.org/main_content.html


  
 

 

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δειγματικά Μαθήματα 

Προετοιμασία 
• Δείτε το έργο τέχνης που έχετε επιλέξει για την 1η συζήτηση VTS 
• Απομνημονεύστε τρεις ερωτήσεις-κλειδιά  
• Είναι έτοιμος ο εξοπλισμός σας, το δωμάτιο είναι σκοτεινό και τα 

καθίσματα τοποθετημένα; 
• Σκεφτείτε πως θα παρουσιάσετε τη μέθοδο VTS στο κοινό σας? 

 
Συζήτηση 
 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ την μέθοδο VTS ως εισαγωγή σας στο κοινό. Πείτε στο 

γκρουπ ότι το μάθημα είναι σχετικά με την ανάγνωση των εικόνων μαζί 
τους. Είναι σχετικά με την δική τους οπτική και τις ιδέες τους. Εξαλείψτε 
οποιοδήποτε φόβο έχουν σχετικά με το αν οι απαντήσεις τους θα είναι 
σωστές ή λανθασμένες. Πείτε τους ότι δεν υπάρχουν σωστές ερωτήσεις. 
Αυτό που μετράει είναι η δική τους προσωπική οπτική.  

 
 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ. Ζητήστε από τους 

εκπαιδευόμενους ή τους θεραπευόμενους να το προσέξουν με ησυχία. 
 

• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
Ξεκινήστε με: Τι συμβαίνει στην εικόνα? 
Μόλις ξεκινήσει μία διαδραστική κουβέντα, ρωτήστε:  Τι βλέπετε που 
σας κάνει να πείτε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα για αυτή την εικόνα?  

Κατά την διάρκεια της κουβέντας, ρωτήστε: Τι περισσότερο 
μπορείτε να πείτε σχετικά με αυτό? 
 
 ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 

Αναδείξτε με ακρίβεια αυτό που οι συμμετέχοντες περιγράφουν. 
Να είστε συγκαταβατικός όταν ακούτε. 
Να μιλάτε σε κάθε σχόλιο / Μείνετε ουδέτερος και χρησιμοποιήστε απλή 
γλώσσα και τοποθετήσεις σχετικά με το θέμα. 
 



  
 

 

Οποτεδήποτε χρειάζεται να πείτε: “Τι βλέπετε και θέλετε να πείτε αυτό 
ακριβώς? ” 
 

 ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
Μιλήστε με επιείκεια στους μαθητές/θεραπευόμενους στην συζήτηση 
τους (μην βγάλτε συμπεράσματα της κουβέντας). 



  
 

 

Ατζέντα 
Το πρόγραμμα των εκπαιδεύομενων 

1η Μέρα 

Ώρα Θέμα Υπεύθυνος 

09:00 – 09:10 Καλωσόρισμα  CJD  

09:10 – 09:30 Σφαιρική Εικόνα του χώρου 
εργασίας 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

09:30 – 10:30 
• Εισαγωγή στον Οπτικό Γραμματισμό 

• Τι είναι η Οπτικοποίηση (VTS) 
Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

10:30 – 10:45 Τσάι/Καφές 

10:45 – 12:30 
• Οπτικοποίηση συζήτηση 1 

• Οπτικοποίηση συζήτηση 2 με την 
μέθοδο της αποδόμησης 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

12:30 – 13:15 Γεύμα 

13:15 – 14:15 Εκδρομή σε Μουσείο 

14:15 – 17:15 

Πρακτική και Εκπαίδευση: 
Μουσείο Ludwig, Heinrich-Böll-
Platz,  
50667 Κολωνία 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

17:15 – 18:00 Κλείσιμο ημέρας (Καφετέρια 
Μουσείου) 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

2η Μέρα 

Ώρα Θέμα Υπεύθυνος 

09:00 – 09:30 Αντιδράσεις από την προηγούμενη 
μέρα 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

09:30 – 10.00 Επικέντρωση στις συζητήσεις της 
Οπτικοποίησης 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

10:00 – 10:45 Θέαση βίντεο και αποδόμηση Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

10:45 – 11:00 Τσάι / Καφές 

11:00 – 11:30 
Στόχοι για εκπαιδευτές/θεραπευτές 
– δημιουργώντας τις δεξιότητες 
διευκόλυνσης  

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

11:30 – 12:00 
Στόχοι των νέων 
ατόμων/θεραπευόμενων/πελατών – 
δημιουργώντας ποικίλες δεξιότητες  

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

12:00 – 12:30 
Μετάφραση των ερωτήσεων της 
Οπτικοποίησης (άσκηση σε 
ζευγάρια)  

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

12:30 – 13:30 Γεύμα 

13:30 – 15:00 Εμβάθυνση στην Οπτικοποίηση– 
Εισαγωγή στην πλαισιοποίηση 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 



  
 

 

15:00 – 15:15 Τσάι / Καφές 

15:15 – 16:00 Πρακτική εφαρμογή στην 
Οπτικοποίηση 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

16:00 – 17:00 Επικέντρωση στα χαρακτηριστικά 
της "παράφρασης" 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

3η Μέρα 

Ώρα Θέμα Υπεύθυνος 

09:30 – 13:00 

Πρακτική και Εκπαίδευση: 
Wallraf-Richartz-Museum, 
Obenmarspforten 40, 50667 
Κολωνία 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης  

13:00 – 14:00 Γεύμα 

14:00 – 17:00 Αντανάκλαση  Paired work or self-study 
tbd 

4th Μέρα 

Ώρα Θέμα Υπεύθυνος 

09:00 – 09:30 Αντανάκλαση Ημέρας 3 Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

09:30 –10:45 

Εισαγωγή στην Οπτικοποίηση, στην 
Έρευνα και στη Θεωρία 
Μέρος 1 (Επικέντρωση στις 
ερωτήσεις της VTS) 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

10:45 – 11:00 Τσάι / Καφές 

11:00 – 12:30 

Εισαγωγή στην Οπτικοποίηση, στην 
Έρευνα και στη Θεωρία 
Μέρος 2 (Επικέντρωση στη θεωρία 
της Abigail Housen) 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

12:30 – 13:30 Γεύμα 

13:30 – 14:15 Βασικές Αρχές στην επιλογή των 
εικόνων 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

14:15 – 15:00 
Επιλογή εικόνων ανά ομάδες στην 
VTS συνεδρία σε περιβάλλον 
εργασίας (στόχοι etc…) 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

15:00 – 15:15 Τσάι / Καφές 

15:15 – 16:00 Επικέντρωση στην λεπτομέρεια των 
Εικόνων και στην σύγκρισή τους   

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

16:00 – 17:00 Γενική Συζήτηση σχετικά με το 
πρόγραμμα και τα ευρήματα του 

Ινστιτούτο Οπτικής 
Εκπαίδευσης 

5th Μέρα 

Ώρα Θέμα Υπεύθυνος 

09:30 – 10:30 Τι είναι η VTS? 
Γράψτε σημειώσεις (μαξ. 75 λέξεις) 

CJD 



  
 

 

και εξηγήστε την VTSστο γκρουπ 
όπως εαν τα μέλη του γκρουπ ήταν 
άγνωστα με την μέθοδο (άσκηση σε 
ομάδες) 

10:30 – 10:45 Τσάι / Καφές 

10:45 – 12:30 

- Μεταφράστε τα ευρήματα στην δική σας 
γλώσσα 

- Σκέψεις σχετικά με την εκτέλεση της 
μεθόδου 

CJD  

12:30 – 13:15 Γεύμα 

13:15 – 14:00 Τελικές αντιδράσεις, αξιολογήσεις, 
αποχώρηση και ευχαριστίες CJD 

 
 

Αξιολόγηση Εκπαίδευσης  
1. Οι πληροφορίες που δόθηκαν πριν από τη συνάντηση (Πως να έρθετε, προτιμήσεις καταλυμάτων, 

φαγητό, κτλ.). ήταν άρτιες για τους συμμετέχοντες και ήταν όλοι χαρούμενοι   

 5  
2. Το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης ήταν άρτιο 

 5  
3. Ο χώρος ήταν σωστός για την άσκηση του προγράμματος 

 5  
4. Τα υλικά που παρείχε ο εκπαιδευτής ήταν σωστά για την σωστή λειτουργία του προγράμματος 

 5  
5. Έδωσε ο εκπαιδευτής την σωστή μεθοδολογία και ήταν απολύτως κατανοητός από τους 

συμμετέχοντες;  

 5  
6. Ανταποκρίθηκε το εργαστήριο στις προσδοκίες σας; 

 5  
7. Ποιο μέρος του εργαστηρίου ήταν καταλληλότερο για εσάς; 
• Πρακτική της VTS στα Μουσεία 
• Θεωρία και πρακτική της VTS 
• Μουσείο => πρακτική εργασία 
• Πρακτική των τεχνικών μέσα και έξω από τον χώρο του Μουσείου 
• Πρακτική εξάσκηση 

 
8. Ποιο μέρος ήταν από τα ελάχιστα; 
• Ιστορία (Θεωρία) της VTS έρευνας 

 
9. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να προστεθεί ή να αλλάξει που θα έκανε το εργαστήριο ακόμα πιο 

αποδοτικό για εσάς; 
• Δεν έχω να κάνω κάποιες διορθώσεις. Το εργαστήριο ήταν αποδοτικό και τα θέματα ήταν άρτια. 
• Ίσως θα μπορούσε, παρόλο που είναι δύσκολο αντικειμενικά, να υπάρξει περισσότερη και 

δυσκολότερη πρακτική εξέταση 
• Περισσότερη πρακτική στα Μουσεία 

 



  
 

 

10. Συμπερασματικά, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την εκπαίδευση.  

 5  

 
Άλλες παρατηρήσεις ή διορθώσεις και σχόλια? 

• Οργάνωση, περιεχόμενο, θέματα => πολύ καλά οργανωμένα 
• Πολύ βοηθητικό εργαστήριο που αύξησε την γνώση μας και μας έδειξε μια καινοτόμα μέθοδο για να 

βελτιώσουμε την δουλειά μας με τα νέα παιδιά 
• Γενικότερα ήταν ένα πολύ άρτιο σεμινάριο, πολύ επαγγελματικό και με μεγάλη υποστήριξη από τις 

οικοδεσπότριες οργανώσεις => μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία 
• Πιστεύω πως την τελευταία μέρα μπορεί να υπάρξει 
πριν από την πρώτη μέρα, ή ίσως να μειωθεί ένα πρωινό και να προστεθεί ένα απογεύμα.  
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