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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 
P2: Institut für Visuelle Bildung 

Το Ινστιτούτο του Οπτικού Γραμματισμού ιδρύθηκε από την Angelika Jung, μια Αυστριακή Ιστορικό της Τέχνης, 
τον Δεκέμβριο του 2015 προκειμένου να εκπαιδεύσει επαγγελματίες. Το Ινστιτούτο προσφέρει επαγγελματική 
εκπαίδευση σε καθηγητές, εκπαιδευτές, καθοδηγητές ή επόπτες στον τομέα του οπτικού γραμματισμού για 
να καλλιεργήσει την κοινωνική εξέλιξη όπως επίσης και την βελτίωση της ακαδημαϊκής προόδου. 
 

Συμμετοχή: 
P1: Christliches Jugendorfwerk Deutschland e.V., CJD Verbund NRW/Süd Rheinland 
P3. Fundación INTRAS 
P4: Center for development and education 
P5: Best Cybernetics 
 
 

“Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την χορηγία της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Η έκδοση αυτή αντανακλά την οπτική του 
συγγραφέα, καθώς η Κομισιόν δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για τις πληροφορίες που υπάρχουν στην έκθεση και τον 
τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.” 

 
  



 

 

 
Τι είναι οι Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης (VTS)?1 

________________________________________ 
 

 Οι Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που 
χρησιμοποιεί εικόνες για να προάγει τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης, 
της επικοινωνίας, τις κοινωνικές δεξιότητες και της οπτικής παιδείας. Η 
ανάπτυξη διεγείρεται απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων ενώ 
εξετάζεται ένα έργο τέχνης σε ένα ομαδικό περιβάλλον.  
 

  Η VTS μετατρέπει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Πρόκειται για την 
αναζήτηση και την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την 
άποψη κάποιου, κατανοώντας την προέλευση τους. Απορροφημένοι 
από τις παρατηρήσεις και τις ιδέες, οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν 
ότι δύο ή περισσότερα άτομα μπορούν να παρατηρήσουν την ίδια 
εικόνα αλλά να καταλήξουν σε εντελώς διαφορετικές ερμηνείες. Ως 
αποτέλεσμα, οι θεατές κερδίζουν ανοχή και κατανόηση για τους 
συνανθρώπους τους εκτιμώντας διαφορετικές απόψεις, μαθαίνοντας 
ότι δεν συζητούν για το αν πρόκειται για κάτι σωστό ή λάθος. 
 

 Οι Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν 
τα τελευταία 30+ χρόνια από τον αμερικανικό γνωστικό ψυχολόγο 
Abigail Housen και πρώην διευθυντή εκπαίδευσης στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη Philip Yenawine. Το πρόγραμμα 
βασίζεται στη θεωρία της αισθητικής ανάπτυξης του Housen. 

 

Να γνωρίζετε: Η επιτυχία της υλοποίησης του VISUALIZE εξαρτάται από την 
ικανότητα των διοργανωτών να διεξάγουν σωστά τις Στρατηγικές Οπτικής 
Σκέψης. Ως εκ τούτου, συνιστάται ένα βασικό σεμινάριο VTS πριν από την 
έναρξη του προγράμματος, δείτε επιπρόσθετες πηγές για περισσότερες 
πληροφορίες. 

  
                                                           
1 Συνεργασία, σύνδεση και επικοινωνία είναι το χαρακτηριστικό των Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης όπως αναπτύχθηκε από τους 
Abigail Housen και Philip Yenawine, συνιδρυτές της Οπτικής Κατανόησης στην Εκπαίδευση.  Το πρωτοποριακό τους έργο 
ενέπνευσε την ανάπτυξη του Institut für Visuelle Bildung και μερικά μέρη των φύλλων εργασίας ή άλλων υλικών μπορεί να 
περιλαμβάνουν γλώσσα και πληροφορίες που προσφέρονται από την VTS New York VTS New York. 



 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  

______________________________________ 

 
 Εικόνα επιλεγμένη για το κοινό 
 Συζητήσεις Ομάδας Συνομηλίκων 
 Διοργανωτής 
 3 Ερωτήσεις 

 

       

      Τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα? 

      Τι βλέπετε που σας κάνει να το λέτε αυτό? 

      Τι περαιτέρω μπορούμε να βρούμε? 

 

 

  



 

 

 

Βασικές Αρχές για την επιλογή Εικόνας 

________________________________________ 
 

Πριν ξεκινήσει μία VTS συζήτηση, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 
βασικές αρχές της επιλογής εικόνας. 
 

1. Η εικόνα πρέπει να αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του θεατή. 
2. Ο θεατής χρειάζεται ένα γνωστό σημείο αναφοράς.  
3. Το θέμα θα πρέπει να ενδιαφέρει το θεατή.  
4. Η εικόνα θα πρέπει να λέει μια ιστορία, που θα μπορεί να ερμηνευθεί 

διαφορετικά.  
5. Η ακολουθία των εικόνων θα πρέπει να είναι προκλητική. 

 

 

Δείτε προτεινόμενες εικόνες στο σύνδεσμο IMAGE POOL 

 

  



 

 

 

VTS Δοκιμαστικό μάθημα2  
Προετοιμασία 

• Δείτε το έργο τέχνης που έχετε επιλέξει για την 1η VTS συζήτηση. 
• Απομνημονεύστε τις 3 ερωτήσεις κλειδιά. 
• Είναι ο εξοπλισμός σας, το σκούρο δωμάτιο και τα καθίσματα έτοιμα; 
• Σκεφτείτε πώς να παρουσιάσετε τη μέθοδο VTS στο κοινό σας. 

 

Συζήτηση 

 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ  
Παρουσιάστε τη μέθοδο VTS στο κοινό σας. Πείτε στην ομάδα ότι αυτό 
το μάθημα αφορά στο να δείτε όλοι μαζί εικόνες. Έχει σχέση με τις 
απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και τις ιδέες τους. Απότρεψε το 
φόβο των συμμετεχόντων λέγοντας τους ότι δεν υπάρχει σωστή ή 
λανθασμένη απάντηση. Το μόνο που μετράει είναι η άποψή τους.  
 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Ζητήστε από τους μαθητές/ασθενείς να την εξετάσουν ήρεμα. 
 

 ΑΠΟΡΙΕΣ.  
Ξεκινήστε με:  

Τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα; 
Όταν μία ερμηνεία δοθεί, ρωτήστε: 

Τι βλέπετε και σας κάνει να το λέτε αυτό; 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ρωτήστε: 

Τι περαιτέρω μπορούμε να βρούμε; 
 
 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Εστιάστε στο τι οι συμμετέχοντες περιγράφουν. 
Να είστε υποστηρικτικοί καθώς ακούτε.  
Παραφράστε κάθε σχόλιο / Μείνετε ουδέτεροι και χρησιμοποιείτε 
δηλώσεις σχετικές με την υποθετική γλώσσα 

                                                           
2  



 

 

Όποτε χρειάζεται, χρησιμοποιείτε: “Τι βλέπετε και σας κάνει να λέτε 
αυτό?”  
 

 ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Συγχαρείτε τους μαθητές/ασθενείς για τη συζήτησή τους (δεν 
συνοψίζετε τη συζήτηση).  



 

 

 

Η μέθοδος VTS στη χώρα σας 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των Στρατηγικών 
Οπτικής Σκέψης παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα: http://vtshome.org 

Προκειμένου να εφαρμόσετε τη μεθοδολογία του έργου Visualize με την δική 
σας ομάδα στόχο συνιστάται να λάβετε εκ των προτέρων εκπαίδευση σχετικά 
με τεχνική που εφαρμόζεται στις Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης.  

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τέτοιου είδους εκπαίδευση, παρακαλείσθε να 
επικοινωνήσετε με την Angelika Jung του Institut für Visuelle Bildung της 
Αυστρίας για να λάβετε πιθανά στοιχεία επικοινωνίας ενός ειδήμονα στις 
Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης στη χώρα σας. 

Όσον αφορά εκπαιδεύσεις στη Γερμανία ή την Αυστρία, η κα Angelika Jung 
μπορεί να τις διευκολύνει όχι μόνο στα γερμανικά αλλά και στα αγγλικά. Με 
αυτό το πρόγραμμα, απέκτησε την απαραίτητη εμπειρία για να 
πραγματοποιήσει μια εκπαίδευση με μη-γηγενείς ομιλητές που συνεργάζονται 
με διαφορετικές ομάδες-στόχους. 

 

 

 

http://vtshome.org/

