
 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ 

ΤΟΥ VISUALIZE 

 



Visualize IO4: Οδηγός 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
προγράμματος Erasmus + (KA 2 Στρατηγικές Συνεργασίες | Νεολαία). 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης 

δεν συνιστά έγκριση των περιεχομένων που αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των 

δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση τους.



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Οδηγός του Visualize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Visualize – 
Μια πρωτότυπη εκπαίδευση για την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας και των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ατόμων 
 

Αριθμός έργου: 2016-2-DE04-KA205-014270 
 

Erasmus + KA2 – Συνεργασία για τη καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
Στρατηγικών συνεργασιών για τη νεολαία



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συγγραφείς:  
Angelika Jung 
Caterina Nicolai 
Daria Smolyanska 
Giulia D’Alessandro 
Marina Tosheska 
Monika Bröhl 
Nicole Georgogianni 
 
 
Συντονιστής έργου: 
Monika Bröhl 
 
 
Σχεδιασμός Γραφικών:   
Best Cybernetics 
 
Οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής ή διανομής (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) επιτρέπεται, 
εκτός από εκείνες για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον η πηγή αναγνωρίζεται και αναφέρεται. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε: 

 Τους συγγραφείς; 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus + 

(Στρατηγικές Συνεργασίες KA 2 | Νεολαία) 

 

Αύγουστος 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνεργασία, η σύνδεση και η επικοινωνία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης όπως αναπτύχθηκε από τους Abigail Housen και Philip 
Yenawine, συνιδρυτές της Οπτικής Κατανόησης στην Εκπαίδευση. Το πρωτοποριακό 
έργο τους έχει εμπνεύσει την ανάπτυξη του έργου VISUALIZE και ορισμένα από τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται μπορεί να περιλαμβάνουν τη γλώσσα και τις 
πληροφορίες που προσφέρονται από την VTS Νέας Υόρκης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η ιδέα του έργου Visualize γεννήθηκε από την επιθυμία αρκετών ευρωπαϊκών 

οργανισμών να βελτιώσουν τις δεξιότητες των νέων με και χωρίς μειονεκτήματα. 

Όταν επαγγελματίες από την CJD συνάντησαν την ειδικό από το ΙΟΕ (IVB) “Ινστιτούτο 

Οπτικής Εκπαίδευσης”, Κα. Angelika Jung, άκουσαν για τη μεθοδολογία των 

Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης (VTS) και την υλοποίηση της. Αμέσως ένιωσαν ότι αυτή 

η μεθοδολογία είναι ακριβώς αυτό που αναζητούσαν για να δουλέψουν με τους 

νέους: εκφραστική, εντυπωσιακή και διασκεδαστική, και πρότειναν στην Κα. Jung να 

δημιουργήσει ένα ομαδικό έργο. Η ειδικός της VTS αγάπησε την ιδέα και σύντομα, οι 

δύο οργανισμοί άρχισαν να αναπτύσσουν το έργο και να αναζητούν συνεργάτες. 

Μόλις το σχέδιο διατυπώθηκε, οι ιδρυτές παρουσίασαν την ιδέα στο CDE, INTRAS και 

στη Best Cybernetics, από τα οποία κανένας δεν χρειαζόταν να το σκεφτεί δεύτερη 

φορά για να ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, το σχέδιο 

εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και οι εταίροι ανέλαβαν να το εφαρμόσουν. 

Χρειάστηκε χρόνος και εργασία για να τεθούν οι λόγοι για την εφαρμογή του σε κάθε 

εταίρο. Οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί επαγγελματίες από κάθε οργανισμό έχουν 

υποβληθεί σε κατάρτιση στη διευκόλυνση VTS που παρέχεται από την 

εμπειρογνώμονα VTS, Κα. Jung. Αυτοί οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί επαγγελματίες 

είναι διδάσκαλοι και εκπαιδευτές, καθώς και φροντιστές και κοινωνικοί λειτουργοί, 

που εργάζονται με νέους σε οργανισμούς συνεταίρων. Πιθανώς, το πιο δύσκολο 

μέρος για τους επαγγελματίες μας ήταν η εφαρμογή εργαστηρίων VTS με τους 

συμμετέχοντες κατά την επιστροφή τους από την εκπαίδευση, χωρίς την επιτόπια 

επίβλεψη του ειδικού της VTS. Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής VTS με 

τους συμμετέχοντες, οι επαγγελματίες και ο εμπειρογνώμονας VTS διατήρησαν 

σταθερή επικοινωνία και ο τελευταίος ήταν πάντα διαθέσιμος για να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες με συμβουλές. Το πρόγραμμα VTS δεν ήταν μόνο επιτυχής με τους 

νέους στο πλαίσιο του έργου αλλά έγινε αναπόσπαστο κομμάτι των μεθοδολογιών 

που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μας για τη δουλειά τους με τους νέους. Τώρα, 

μετά από δύο χρόνια γνωριμίας και εφαρμογής του με τους νέους μας, το έργο 

έφτασε στο τέλος του. 

 

Με τον παρόντα οδηγό, οι εταίροι θέλουν να προσφέρουν μια συνολική εικόνα του 

έργου Visualize παγκοσμίως, σε κάθε επαγγελματία που εργάζεται στον τομέα της 

εκπαίδευσης, που ενδιαφέρεται να ανακαλύψει τη VTS και να το εφαρμόσει στη 

δουλειά του με παιδιά και νέους ανθρώπους. Αρχίζει με μια γενική παρουσίαση του 

πρότζεκτ και των συνεργαζόμενων οργανισμών, ακολουθούμενη από ένα τμήμα που 

εισάγει τον αναγνώστη να γνωρίσει τι είναι η VTS. Συνεχίζει με ένα γλωσσάριο 

εγκάρσιων ικανοτήτων και δυνατοτήτων στις οποίες οι τακτικές συνεδρίες VTS 
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συμβάλλουν στην ενίσχυση. Ακολούθως, περιγράφεται η εμπειρία της κατάρτισης των 

εκπαιδευτών ως ένα ουσιαστικό βήμα πριν την εφαρμογή της VTS με τους 

συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, προσφέρεται μια επισκόπηση των βιωμάτων σε κάθε 

χώρα, στην οποία αποκαλύπτονται τα ορόσημα και τα αποτελέσματα κάθε τοπικής 

πιλοτικής εφαρμογής. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια απεικόνιση της διαδικασίας 

μετασχηματισμού που έλαβαν οι νέοι κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος VTS. Ο οδηγός ολοκληρώνεται με ένα δοκιμαστικό μάθημα VTS για 

εκείνους τους εκπαιδευτικούς που μετά την ανάγνωση σχετικά με την εμπειρία των 

εταίρων του έργου επιθυμούν να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία VTS με την ομάδα-

στόχο τους. 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

Η ιδέα του Visualize γεννήθηκε από τη συνάντηση πολλών Ευρωπαίων εταίρων που 

ήθελαν να διερευνήσουν τα οφέλη των Στρατηγικών Οπτικής Σκέψης (VTS) σε ομάδες 

ανθρώπων (ειδικά νέων με και χωρίς μειονεκτήματα) για να βελτιώσουν τις 

κοινωνικές δεξιότητές τους και να αυξήσουν ανοχή μεταξύ τους και με άλλους. 

Το VISUALIZE είναι ένα διακρατικό έργο που διεξήχθη μεταξύ 2016 και 2018 από μια 

σύμπραξη αποτελούμενη από οργανισμούς πέντε ευρωπαϊκών χωρών: τη Γερμανία, 

την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Αυστρία, την Ελλάδα και 

την Ισπανία. Η εφαρμογή του ήταν δυνατή χάρη στη χρηματοδότηση που έλαβε στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το κύριο κίνητρο των οργανισμών των εταίρων για την υλοποίηση του έργου 

VISUALIZE ήταν η ανάγκη βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

ανεκτικότητας μεταξύ των νέων συμμετεχόντων. Το έργο αυτό υποτίθεται ότι έχει μια 

διαπολιτισμική, μεταβιβάσιμη, διατομεακή συνεργασία, φέρνοντας σε αυτή τη 

στρατηγική εταιρική σχέση εμπειρογνώμονες σε θέματα τέχνης και στρατηγικών 

οπτικής σκέψης, τεχνολογίας της πληροφορίας με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 

που ασχολούνται με νέους με και χωρίς αναπηρίες. Η βασική ιδέα του έργου είναι ότι 

η παρατήρηση της τέχνης μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 

και ανοχής, όταν εφαρμόζεται με τη βοήθεια καθοδηγούμενων μαθήσεων από 

διαμεσολαβητές και εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωσή μας, η ομάδα-στόχος ήταν νέοι, 

αλλά η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Στην 

πραγματικότητα, βοηθώντας τους νέους να αναπτύξουν γνωστικές και κοινωνικές 

δεξιότητες είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για την ανάπτυξη της παγκοσμιοποιημένης 

κοινωνίας μας. Επιπλέον, το έργο αυτό εμπνέει την «καλή αγωγή» μεταξύ των νέων 

με και χωρίς μειονεκτήματα, ανυψώνοντας την ανοχή και δημιουργώντας μια 

παγκόσμια κατανόηση των διαφορετικών απόψεων, βρίσκοντας κοινό έδαφος και 
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εξαλείφοντας τη σκέψη ότι υπάρχει σωστός και λανθασμένος τρόπος να ερμηνευθεί ο 

κόσμος γύρω μας. 

Το σκεπτικό του έργου Visualize είναι η ανάγκη για οικοδόμηση μεγαλύτερης ανοχής, 

η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της Ευρώπης του ευρέως 

διαδεδομένου λαϊκισμού, μισαλλοδοξίας και φόβου απέναντι στους μετανάστες και 

προς τη συνύρπαξη ατόμων με διαφορετική εθνοτική καταγωγή ή πεποιθήσεις. 

 Ένα άλλο θέμα είναι το συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό ανεργίας σε ορισμένες από τις 

εμπλεκόμενες χώρες της εταιρικής σχέσης του προγράμματος. Η μεθοδολογία VTS θα 

συμβάλει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στους 

νέους - συμπεριλαμβανομένων των νέων μεταναστών και των προσφύγων -, όπως η 

επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση, οι κοινωνικές ικανότητες και η αυτοπεποίθηση. Με το 

VISUALIZE οι συνεργάτες επιδιώκουν να στηρίξουν αυτούς τους νέους στη φάση της 

κατάρτισης τους, εξοπλίζοντας τους με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη 

μελλοντική τους προσωπική και επαγγελματική ζωή χρησιμοποιώντας ένα μη 

συμβατικό και διαλογικό τρόπο εκμάθησης, σκέψης και προβληματισμού μέσω της 

δημιουργικής μεθοδολογίας των στρατηγικών οπτικής σκέψης. Το Visualize είναι ένα 

έργο όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης - 

εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διδάσκαλους, διευκολυντές - που έχουν την ευκαιρία 

να βελτιώσουν και να αυξήσουν τις ικανότητές τους για να διαχειριστούν ομάδες και 

να διευρύνουν τους ορίζοντες προς νέες, αναλλοίωτες κατευθύνσεις για μάθηση και 

ανάπτυξη . Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο του προγράμματος Visualize, οι 

εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί του κοινωνικού τομέα συμμετείχαν σε κατάρτιση για να 

αποκτήσουν νέα εργαλεία για να εργαστούν με τις κοινωνικές και πολιτικές 

ικανότητες των συμμετεχόντων. 

Μια άλλη θεμελιώδης πτυχή του έργου είναι η απόφαση να διεξαχθεί διεθνικά. 

Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί η ανεκτικότητα μεταξύ των νέων και των 

εκπαιδευτών τους από ό, τι να συνεργαστούν με άτομα διαφορετικών πολιτισμών; 

Πράγματι, έχει ένα πολύ βαθύτερο και βιώσιμο αποτέλεσμα, όσον αφορά την 

οικοδόμηση στάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, από ό, τι η θεωρία και τα λόγια 

θα μπορούσαν ποτέ να επιτύχουν. 

Επιπλέον, οι οργανώσεις-εταίροι πιστεύουν ότι η εξασφάλιση και η συζήτηση για τις 

βέλτιστες πρακτικές μπορεί να αποδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο εάν η 

αναπτυχθείσα μεθοδολογία έχει διεξαχθεί και δοκιμαστεί σε διαφορετικές 

οργανώσεις και σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, με κάπως παρόμοιες αλλά όχι 

ίδιες ομάδες στόχους. 

Για τους λόγους αυτούς, το έργο Visualize επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα των 

ανθρώπων όχι μόνο να ερμηνεύουν οπτικές εικόνες και να προάγουν τις κοινωνικές 

ικανότητες μεταξύ των νέων, αλλά και να αυξάνουν την ανοχή προς τους άλλους, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες και να προωθούν την κριτική και δημιουργική σκέψη. Ως εκ 
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τούτου, με τις εικόνες, είναι δυνατό να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να 

διευρύνουν τη γλώσσα, τις ικανότητες σκέψης και ακρόασης, με αποτέλεσμα την 

αύξηση των δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής ανοχής σε έναν συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου η τέχνη είναι το πρώτο βήμα για να ανοίξει το μυαλό. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 

Το έργο Visualize είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ πέντε 

ευρωπαϊκών οργανισμών: Christliches Jugenddorfwerk - Μη κερδοσκοπική εταιρεία 

της Γερμανίας e.V. (Γερμανία); Κέντρο Ανάπτυξης και Παιδείας (ΠΓΔΜ); Ινστιτούτο 

Οπτικής Εκπ[αίδευσης (Αυστρία) · Best Cybernetics (Ελλάδα) και Ίδρυμα INTRAS 

(Ισπανία). 

 

Christliches Christliches Jugenddorfwerk - Μη κερδοσκοπική εταιρεία της 

Γερμανίας e.V. (CJD), Γερμανία 

Η CJD είναι ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς της Γερμανίας. Το έργο της CJD βασίζεται στη χριστιανική αντίληψη για 

το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, με το όραμα: "ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ!" Από την ίδρυσή του το 1947, η CJD προσφέρει πολλές διαφορετικές 

υπηρεσίες απευθυνόμενες σε άτομα που δε λαμβάνουν άλλη βοήθεια. Η CJD παρέχει 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση με 50 σχολεία στη Γερμανία. Παρέχει επίσης επαγγελματική 

κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο, μετά την αποχώρηση από το σχολείο, οι νέοι 

μπορούν να ανακαλύψουν τη δική τους προσωπική σταδιοδρομία μέσα από 

μαθήματα προετοιμασίας για καριέρα, μαθήματα προσανατολισμού ή σε σχολές 

παραγωγής με προσανατολισμό στην εργασία. Η CJD έχει συγκεκριμένα έργα στον 

τομέα της υγείας και της αποκατάστασης. Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται για 

άτομα με ειδικές ανάγκες ή απειλούμενα με αναπηρία, τα οποία χρειάζονται 

επαγγελματική αυτονομία και πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία μας. Το ίδιο ισχύει και 

για εκείνους που χρειάζονται αποκατάσταση μετά από ατύχημα ή ασθένεια. 

Επιπλέον, έχουν σχέδια για νεαρούς παραβάτες με ανοικτές ποινές φυλάκισης και 

προγράμματα φροντίδας για πρώην τοξικομανείς. 

 

Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης (CDEK), FYROM 

Το CDEK είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων στους δήμους Κρυβογαστάνης και στους γύρω 

δήμους (Κρούσεβο, Ντιμίρ Χισάρ, Κισέβο, Πρίλεπ, Δολνέι). Ο κύριος λόγος που 
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προκάλεσε την ίδρυση του ήταν η κατάσταση περιορισμένων ευκαιριών για τους 

νέους από τη περιοχή. Το CDEK ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους από τις αγροτικές 

περιοχές να ανοίξουν το μυαλό τους, να ενισχύσουν τη γνώση και τη δημιουργικότητα 

τους και να επιδιώξουν μία αλλαγή στην κοινότητα. Προωθεί την κοινωνική ένταξη 

των νέων και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη μέσω διαδικασιών δημιουργίας 

ικανοτήτων, εκπαίδευσης και εργασίας. Προσπαθεί να παρέχει υποστήριξη στους 

νέους σε όλους τους τομείς που τους επηρεάζουν, είτε πρόκειται για την εκπαίδευση, 

την απασχόληση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την ένταξη, την αναψυχή και 

τις προσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, το CDEK στοχεύει να υποστηρίξει την αυτο-

ανάπτυξη των νέων για να ευαισθητοποιήσει την ποικιλομορφία και την 

πολυπολιτισμική διάσταση και να προωθήσει την ανεκτικότητα. 

 

Ινστιτούτο Οπτικής Εκπαίδευσης (IVB), Αυστρία 

Η Angelika Jung, αυστριακός ιστορικός καλλιτέχνης, ίδρυσε το IVB το 2015 για να 

εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες οργανωτές στη στρατηγική Visual Thinking Strategy 

(VTS), μια μέθοδο που αναπτύχθηκε και εξετάστηκε στις ΗΠΑ από τους Abigail Housen 

και Philip Yenawine. Το Ινστιτούτο Οπτικής Γραμματείας παρέχει επαγγελματική 

κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, καθηγητές ή επιβλέποντες κατάρτισης 

στον τομέα της οπτικής παιδείας για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης καθώς 

και για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Οπτικής Εκπαίδευσης, το VTS είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιεί τις 

εικόνες ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γλωσσομάθειας και 

κριτικής σκέψης σε ομαδικό περιβάλλον. Εμπνέει "καλή αγωγή" μέσω της 

συνεργασίας, της ανεκτικότητας, της επίλυσης των συγκρούσεων, της ελευθερίας του 

λόγου και της ενεργού συμμετοχής. Επίσης δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού 

μεταξύ των ατόμων με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, δεξιότητες επικοινωνίας 

και διαφορετικές γλώσσες. Κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες, ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, η VTS δημιουργεί ένα θεμέλιο για ένταξη, ενσωμάτωση και 

διαπολιτισμική συζήτηση. 

 

Best Cybernetics, Ελλάδα 

Η Best Cybernetics είναι μια ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παροχής 

συμβουλών και κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2009. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη 

προγραμμάτων σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή της Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας (ICT) στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και των 

Επιχειρήσεων. Επιδιώκει να ανταποκριθεί στις θεμελιώδεις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών των νέων. Με 

αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσει τεχνικές δεξιότητες που της επιτρέπει να ανταγωνίζεται 
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στην σύγχρονη οικονομία. Ειδικεύεται κυρίως στην ανάπτυξη λύσεων ICT για 

εκπαιδευτικά προγράμματα, περιεχομένου υψηλής ποιότητας e-Learning για Web 

Based Trainings (WBT), Computer Based Trainings (CBT), παραγωγή πολυμέσων και 

Internet Marketing. Προσαρμόζει ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οργανώνει ηλεκτρονικά 

μαθήματα, σχεδιάζει και αναπτύσσει περιεχόμενο, παράγει περιεχόμενο πολυμέσων, 

καθορίζει στρατηγικές μάθησης και προωθεί εικονικές κοινότητες πρακτικής. Εστιάζει 

επίσης στη χρήση εικονικών περιβαλλόντων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

συμπεριλαμβανομένης της κινητής τεχνολογίας. 

 

Ίδρυμα INTRAS 

Το ίδρυμα INTRAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1994, 

αφιερωμένος στην έρευνα υψηλής ποιότητας και στην παρέμβαση στον τομέα της 

ψυχικής υγείας. Το ίδρυμα προσφέρει πολλαπλές δραστηριότητες και υπηρεσίες, 

όπως προγράμματα ψυχοκοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης, επαγγελματική 

κατάρτιση, εργαστήρια πριν από την εργασία, συμβουλευτικό και επαγγελματικό 

προσανατολισμό/καθοδήγηση και κοινωνική απασχόληση. Τα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται από την INTRAS και απευθύνονται σε 

νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες ή / και σε διαταραχές 

συμπεριφοράς, χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθούν το 

επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά περιλαμβάνουν κάποιες προσαρμογές 

ανάλογα με το επίπεδο σπουδών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η INTRAS 

προσφέρει επίσης επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική στη νεολαία και 

συνεργάζεται με αρκετές επιχειρήσεις που παρέχουν πρακτική εκπαίδευση στους 

φοιτητές της INTRAS για να ολοκληρώσουν το θεωρητικό μέρος του προγράμματος 

σπουδών. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ VTS 
 

Οι Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης (VTS) είναι μία μέθοδος, που χρησιμοποιεί τη τέχνη 

για να προωθήσει την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη 

διεγείρεται από:  

 

•    εξετάζοντας την τέχνη της αυξανόμενης πολυπλοκότητας 

•    απάντηση σε προσεκτικές επιλεγμένες ερωτήσεις 

•    συμμετοχή σε ομαδική συζήτηση που διευκολύνεται από ειδικό. 
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Η μέθοδος δεν διδάσκει αλλά διεγείρει ανεξάρτητη αντίληψη, ελεύθερη σκέψη και 

αυτοπεποίθηση. Προωθεί κοινωνικές ικανότητες και αμοιβαία κατανόηση. Η VTS 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες μελέτης όλων των ηλικιών. Ωστόσο, η εφαρμογή 

με παιδιά και νέους φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο δυναμικό. 

 

Η VTS υπερβαίνει επίσης την ατομική γνωστική διαδικασία και δημιουργεί 

διαδραστικές, διαπολιτισμικές πλατφόρμες. Πραγματοποιείται πάντοτε σε μια ομάδα. 

Η εστίαση είναι στους θεατές και τις προοπτικές τους. Δεν υπάρχει "δεξιά όψη". Οι 

συζητήσεις σχετικά με τις διαφορετικές αντιλήψεις δημιουργούν νέες ιδέες, ανεκτική 

κοσμοθεωρία, δημιουργική σκέψη και εκφραστική γλώσσα - για το άτομο, αλλά και 

για την ομάδα. Η διαδικασία VTS περιλαμβάνει επίσης την πολιτιστική εκπαίδευση 

και τη μετάδοση δημοκρατικών αξιών. 

 

Η VTS αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια με βάση την Θεωρία της Αισθητικής 

Ανάπτυξης από τον Abigail Housen, γνωστικό ψυχολόγο των ΗΠΑ. Ο Abigail και ο 

Philip Yenawine, πρώην διευθυντής εκπαίδευσης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της 

Νέας Υόρκης, ανέπτυξαν πρώτα το VTS ως μια αποτελεσματική στρατηγική 

διδασκαλίας. Σημαντική επίδραση σε αυτή τη μορφή είχαν επίσης οι μαθησιακές 

θεωρίες του Jean Piaget, του Lev Vygotsky και του κονστρουκτιβιστή Jerome Bruner. 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Η εφαρμογή VTS ενισχύει τις πολλαπλές εγκάρσιες δεξιότητες μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. Παρακάτω υπάρχει μία λίστα δεξιοτήτων που έχουν διεγερθεί από 

την εφαρμογή VTS στο πλαίσιο του έργου VISUALIZE. 

 

Επιτήρηση 

Να είσαι προσεκτικός σημαίνει να προσέχεις τον κόσμο γύρω σου, αντικείμενα και 

καταστάσεις. Η εκπαίδευση του εγκεφάλου για να δώσει προσοχή σε αυτό που είναι 

σημαντικό σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ικανότητα σε 

διάφορα πλαίσια, όπως το σχολείο, ο χώρος εργασίας ή μια προσωπική / 

οικογενειακή ζωή. Η παρατήρηση είναι μια ανεκτίμητη ικανότητα για προσωπική 

ανάπτυξη καθώς οδηγεί στην απόκτηση νέων γνώσεων. 

Το VTS διδάσκει στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν στενά και βαθιά τα έργα 

τέχνης για να ανακαλύψουν «τι συμβαίνει σε μια εικόνα;» Παρά ταύτα, μόλις ένας 

συμμετέχων μάθει να παρατηρεί, δεν τελειώνει σε μια τάξη ή σε ένα μουσείο, 
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πηγαίνει παραπέρα και γίνεται έμπειρος στη παρατήρηση του γύρω κόσμου - μια 

εγκάρσια ικανότητα που αντιστοιχεί σε μια καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί 

ο κόσμος. Επιπλέον, η παρατήρηση του περιβάλλοντος βοηθά να παραμείνει 

επικεντρωμένος και συνδεδεμένος με την παρούσα στιγμή, διατηρώντας το μυαλό 

μακρυά από την περιπλάνηση, γεγονός που μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα 

μυοκτονίας και στρες. 

 

Οπτικός Αλφαβητισμός 

Στον πολυμεσικό κόσμο μας, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη να αυξηθεί ο οπτικός 

αλφαβητισμός - η ικανότητα να δίνει νόημα σε μια εικόνα. Στο άρθρο του «Σκέψεις 

για τον οπτικό αλφαβητισμό» ο Philip Yenawine, συν-δημιουργός του VTS, περιγράφει 

την οπτική εκπαίδευση ως ένα εύρος δεξιοτήτων - από την απλή ταυτοποίηση 

(ονομάζοντας αυτό που βλέπετε) έως τη σύνθετη ερμηνεία σε φιλοσοφικό, 

μεταφορικό και συμφραζόμενα επίπεδο. Η προβολή, ο προβληματισμός, η 

διερεύνηση, η συσχέτιση, η ανάλυση και η σύνδεση των πληροφοριών στην εικόνα 

αποτελούν ουσιώδη χαρακτηριστικά της οπτικής ικανότητας. Η προσπάθεια 

ανάγνωσης μιας εικόνας αντικειμενικά είναι εξίσου σημαντική με την εισαγωγή 

υποκειμενικών και συναισθηματικών πτυχών. Δυστυχώς, ο κλασικός αλφαβητισμός 

(ανάγνωση, γραφή και υπολογισμός) που εισάγεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα 

αγγίζει μόνο την επιφάνεια της γνωστικής κατανόησης του περιεχομένου πολυμέσων. 

 

 

Η VTS επιχειρεί να έρθει πιο κοντά σε αυτόν τον σύνθετο ισχυρισμό. Με τη 

δημιουργία συζητήσεων για την τέχνη, οι δεξιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

εκπαιδεύονται αυτόματα και οδηγούνται στη συνείδηση. 

 

Προφορική έκφραση 

Η προφορική έκφραση είναι μια ικανότητα που χρησιμοποιείται καθημερινά. Στην 

πραγματικότητα, είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ 

των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση να εκφραστούν προφορικά και να το 

κάνουν ασταμάτητα. Οι καλές δεξιότητες στην προφορική έκφραση διευκολύνουν 

τους ανθρώπους να μεταδίδουν αποτελεσματικά κάθε είδους πληροφορίες - σκέψεις, 

ιδέες και γεγονότα. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξίσου ειδικοί στην 

προφορική επικοινωνία. Αντίθετα, όταν ακούγεται και παρατηρείται η ομιλία ενός 

ανθρώπου, γίνεται φανερό ότι ορισμένοι είναι σίγουρα πιο εξειδικευμένοι στην 

οικοδόμηση και τη μετάδοση λεκτικών μηνυμάτων από άλλους. Ευτυχώς, η 

προφορική έκφραση είναι μια ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να 

βελτιωθεί με τη χρήση απλών ασκήσεων και πρακτικής. 
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Η προφορική έκφραση δεν περιορίζεται μόνο στην ομιλία. Περιλαμβάνει ορισμένα μη 

λεκτικά στοιχεία που μπορούν να προσθέσουν έμφαση ή αποχρώσεις του νοήματος, 

όπως η συνοχή, η ταχύτητα της ομιλίας, ο τόνος της φωνής, η φωνητική ποικιλία και 

οι εκφράσεις του προσώπου / του σώματος. 

H VTS βοηθά τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη 

προφορική έκφραση με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν επανειλημμένα στη σύνοδο, γεγονός που τους βοηθά 

να γίνονται πεπεισμένοι ακροατές. Από την άλλη πλευρά, η παράφραση-

αναδιατύπωση των απόψεων του μαθητή, που γίνεται από τον διαμεσολαβητή, 

βοηθά στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του μαθητή και του προφορικού λόγου 

έκφρασης. 

 

Κριτική σκέψη 

Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, χρησιμοποιώντας 

κριτήρια και αιτιολογημένες κρίσεις. Περιλαμβάνει την αμφισβήτηση της 

πραγματικότητας, η οποία είναι το κλειδί της ανακάλυψης και της προόδου σε 

οποιοδήποτε πεδίο γνώσης. Η ανάπτυξή του και η εφαρμογή του είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, η οποία τοποθετεί στο 

προσκήνιο ένα άπειρο από πληροφορίες. Η κριτική σκέψη θα βοηθήσει τους 

μαθητευόμενους να επιλέξουν από τις διαθέσιμες πληροφορίες τι είναι σημαντικό και 

πολύτιμο και να απορρίψουν αυτό που είναι σπάνιο. Μια ικανότητα πολύτιμη όχι 

μόνο στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τομέα αλλά και στην ιδιωτική ζωή, η οποία 

είναι γεμάτη από αποφάσεις και επιλογές που απαιτούν προηγούμενη ανάλυση και 

αξιολόγηση. Με τη διατύπωση της ερώτησης, "Τι βλέπεις και σε κάνει να το πεις 

αυτό;" Η VTS ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναλύσουν εσωτερικά τις 

πληροφορίες της εικόνας που συλλαμβάνουν οπτικά πριν μοιραστούν την αντίληψή 

τους με την υπόλοιπη ομάδα. Επιπλέον, οι μαθητευόμενοι ακούν τον άλλον και 

επεξεργάζονται και αξιολογούν εσωτερικά τις πληροφορίες που λαμβάνουν σχετικά 

με τις αντιλήψεις άλλων μαθητών. 

 

Ακρόαση 

Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην ακοή και την ακρόαση: η ακοή είναι η 

ικανότητα να αντιλαμβάνεται τους ήχους και η ακρόαση είναι μια ενέργεια ακοής με 

προσοχή. Επομένως, ένα ουσιαστικό στοιχείο της στάσης της ακρόασης που το 

διαφοροποιεί από τη φυσική πράξη της ακοής είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της 

προσοχής. Το τελευταίο είναι ακριβώς αυτό που κάνει την αποτελεσματική ακρόαση 

τόσο περίπλοκη για πολλούς από εμάς. 
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Η ακοή είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη συστατικά των δεξιοτήτων διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. Εάν δεν γίνει ακρόαση, οι πληροφορίες χάνονται και δεν φτάνουν 

πραγματικά στον δέκτη. Οι καλές δεξιότητες ακρόασης είναι ανεκτίμητες σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό 

τομέα, γι 'αυτό είναι τόσο σημαντικό να ενισχυθεί αυτή η ικανότητα στα παιδιά από 

μικρή ηλικία. 

Η VTS διευκολύνει την ανάπτυξη της ικανότητας ακρόασης στους μαθητευόμενους, 

χάρη στο γεγονός ότι οι διαδικασίες του βασίζονται στην αξιοποίηση των 

παρατηρήσεων, ιδεών και απόψεων του άλλου. Σε όλες τις συνεδρίες των VTS, οι 

συμμετέχοντες μαθαίνουν ότι μπορούν να επιτευχθούν πιο ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα αν ακούγονται ενεργά άλλα μέλη της ομάδας. 

 

Δημιουργική σκέψη 

Η δημιουργικότητα ως έννοια συνδέεται συνήθως με τον κόσμο της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν περιορίζεται στις τέχνες. Μπορεί να 

οριστεί ως "η ικανότητα να παράγει πρωτότυπες και ασυνήθιστες ιδέες ή να κάνει 

κάτι νέο ή ευφάνταστο" [1]. 

Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει δημιουργικότητα χωρίς σκέψη και 

αυτή η «δημιουργική σκέψη» ξεπερνά τις καλλιτεχνικές εκφράσεις και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε χώρο γνώσης ή δραστηριότητας. Η εύρεση μιας 

ασυνήθιστης λύσης σε ένα πρόβλημα που δεν θα λυθεί με την εφαρμογή μιας 

τυποποιημένης διαδικασίας ή με μια νέα, μη συμβατική χρήση σε ένα παλιό 

αντικείμενο που πρόκειται να απορριφθεί, είναι και τα δύο παραδείγματα 

δημιουργικής σκέψης. 

Η VTS ενθαρρύνει την προσεκτική παρατήρηση της εικόνας και όλων των στοιχείων 

της και της δημιουργίας ιστοριών πίσω από αυτά, ανταποκρινόμενη στους 

αμέτρητους «γιατί» που έρχονται στο νου με τη βοήθεια της φαντασίας κάποιου. 

Χάρη σε αυτές τις διαδικασίες, η πρακτική VTS διεγείρει την ανάπτυξη της 

δημιουργικής σκέψης στους εκπαιδευόμενους. 

 

Ανεκτικότητα 

Η ανεκτικότητα μπορεί να οριστεί ως "προθυμία αποδοχής συμπεριφοράς και 

πεποιθήσεων διαφορετικών από τη δική σας, ωστόσο μπορεί να μη συμφωνείτε ή δεν 

τις εγκρίνετε". Οι σημερινές κοινωνίες είναι εξαιρετικά διαφορετικές όσον αφορά τις 

πεποιθήσεις, τις πρακτικές, την εθνική ή φυλετική προέλευση κλπ. Αυτή η 

πραγματικότητα γεμάτη ποικιλία δημιουργεί την ανάγκη για τα άτομα να αποκτούν 

ανοχή. Ακόμη κι αν προφανώς η σημασία της ανοχής κατανοείται και μοιράζεται 
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στους περισσότερους από εμάς, μπορούμε ακόμα να παρατηρούμε συχνά 

συμπεριφορές αντίθετες προς την ανεκτικότητα. Η ανεκτικότητα περιλαμβάνει την 

πρόσκληση ενός νέου συμμαθητή να συμμετάσχει σε μια ομάδα εργασίας του 

επιστημονικού έργου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι φοράει μια μπούρκα ή αν 

μεταφράζει αυτό που οι γείτονες λένε κατά τη διάρκεια ενός συμβουλίου σε έναν 

νεοφερμένο ξένο που μετακόμισε στην επόμενη πόρτα. Η VTS διδάσκει ανοχή, 

δουλεύοντας σε εικόνες που αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία πολιτισμών, θρησκειών, 

φυσικών χαρακτηριστικών, ιδεολογιών, ικανοτήτων κλπ που συνυπάρχουν στις 

σημερινές κοινωνίες. 

 

Επίλυση προβλήματος 

Όλοι συμφωνούν ότι τα προβλήματα είναι πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. 

Μια ζωή χωρίς προβλήματα είναι μια απρόσιτη ουτοπία. Τελευταία εμφανίζονται στο 

σχολείο, στη δουλειά, μέσα στα νοικοκυριά ... και σε οποιαδήποτε άλλη φανταστική 

σφαίρα της ζωής. Ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική ή οικονομική 

κατάσταση, ο καθένας έχει προβλήματα, μόνο διαφορετικής φύσης. Δηλαδή, τα 

προβλήματα που θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα ένας 18χρονος φοιτητής 

της ιατρικής δεν θα είναι τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζει ένας 40χρονος ειδικός 

στον τομέα της πληροφορικής. Ωστόσο, αυτό που οι δύο άνθρωποι έχουν κοινό είναι 

ότι και οι δύο πρέπει να βρουν τους τρόπους τους για να λύσουν τα προβλήματα που 

συναντούν στο δρόμο τους. Ευτυχώς, η επίλυση προβλημάτων, όπως και οι 

περισσότερες ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν με κάποια 

πρακτική, εφαρμόζοντας μια σωστή προσέγγιση και στάση. 

Το άφθονο φάσμα πιθανών απαντήσεων στο "πρόβλημα" της VTS - τι συμβαίνει σε 

αυτή την εικόνα; - είναι μια εξαιρετική αναπαράσταση μιας ποικιλίας εναλλακτικών 

που είναι συνήθως διαθέσιμες για την επίλυση ενός προβλήματος. Ακούγοντας τις 

διαφορετικές εναλλακτικές (απόψεις άλλων ανθρώπων) και εξετάζοντάς τους για την 

οικοδόμηση της δικής σας λύσης είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εκπαιδεύσετε τα 

πιο κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων: αναζήτηση/δημιουργία 

εναλλακτικών, αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών λύσεων. όλα αυτά, είναι τα 

ουσιαστικά βήματα που γίνονται πριν από την εφαρμογή λύσεων. 

 

Αυτοπεποίθηση 

Να έχεις αυτοπεποίθηση, σημαίνει να κάνεις το σωστό, ακόμη και όταν πρέπει να πας 

ενάντια στην άποψη της ομάδας σου. Σημαίνει επίσης να μην φοβάστε να δεχτείτε 

όταν κάνετε ένα λάθος και μαθαίνετε από αυτά τα λάθη. Οι άνθρωποι με ισχυρή 

αυτοπεποίθηση έχουν συχνά μεγαλύτερη επιτυχία και είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι τόσο από την επαγγελματική όσο και από την προσωπική τους ζωή. 
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Ορισμένα άτομα έχουν αυτοπεποίθηση από τη φύση τους και άλλοι δεν είναι τόσο 

σίγουροι από την αρχή. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν μέθοδοι και εργαλεία για την 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των ανθρώπων μέσω θετικής σκέψης, καθορισμού 

μικρών στόχων και τιμώντας το επίτευγμά τους. 

Κάθε εκπαιδευτής μπορεί να παρατηρήσει πώς μερικοί συμμετέχοντες 

απολαμβάνουν δίνοντας λύσεις σε ασκήσεις και προβλήματα στο κοινό, μπροστά 

στους συμμαθητές τους. Άλλοι συμμετέχοντες, αντιθέτως, πάντοτε φαίνονται 

απρόθυμοι να δώσουν τη γνώμη τους δημοσίως και ποτέ δεν το κάνουν εκτός αν το 

ζητήσει ρητά ένας δάσκαλος. Κάποιοι μπορεί να βιώσουν μάλιστα ένα ψυχικό 

μπλοκάρισμα όταν ρωτούνται δημόσια μια ερώτηση και δίνουν μια άσκοπη απάντηση 

ή ακόμη και αρνούνται να μην απαντήσουν. Οι τελευταίες είναι τυπικές 

συμπεριφορές σε εκείνους τους συμμετέχοντες που δεν έχουν αυτοπεποίθηση. 

Προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων, οι 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων θα 

εισαχθούν στην τάξη. Οι συνεδρίες VTS είναι ένα φανταστικό εργαλείο που κάνει τους 

πιο ανασφαλείς συμμετέχοντες πιο σίγουρους. Οι τελευταίοι μαθαίνουν να μην 

φοβούνται την αποτυχία κατά τη διάρκεια των τάξεων VTS στις οποίες δεν υπάρχουν 

σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις - τίποτα που έρχεται στη φαντασία των 

παρατηρητών είναι σωστό. 

 

Ενσυναίσθηση 

Στην ουσία, η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να παρατηρείτε και να κατανοείτε τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και την εμπειρία άλλων ανθρώπων. Με άλλα λόγια, να 

βάζετε τον εαυτό σας στα παπούτσια κάποιου για να καταλάβετε την κατάστασή του. 

Η ενσυναίσθηση είναι μια απαραίτητη για τον άνθρωπο ικανότητα ως κοινωνικά όντα 

- ένα κρίσιμο στοιχείο που βοηθά στη ρύθμιση των αλληλεπιδράσεων στην κοινωνία. 

Μια άσκηση ενσυναίσθησης μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση των πράξεων άλλων 

ανθρώπων που διαφορετικά μπορεί να παραμένουν ανεξήγητες και ίσως ακόμη και 

να οδηγήσουν σε μια σύγκρουση. Μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των στάσεων 

των άλλων λαών αναζητώντας την προέλευση ορισμένων απόψεων στο παρασκήνιο 

τους. Η ενσυναίσθηση είναι μια ανεκτίμητη ικανότητα για την οικοδόμηση καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων, με βάση τον σεβασμό στην ποικιλομορφία. Τα άτομα που 

κατέχουν την ικανότητα της κατανόησης δεν είναι μόνο πιο επιτυχημένα στις 

προσωπικές τους σχέσεις, αλλά και πιο ευημερούσα στην επαγγελματική ζωή, χάρη 

στον εντοπισμό και την κατανόηση των αναγκών των άλλων ανθρώπων και 

εμπνέοντας την εμπιστοσύνη τους. 

Η VTS είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ενθάρρυνση της άσκησης της 

ενσυναίσθησης στους συμμετέχοντες. Η μεθοδολογία VTS ενθαρρύνει τον θεατή να 
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βυθιστεί σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών, συναισθημάτων και ιστοριών πίσω από 

κάθε ζωντανό πλάσμα που αντιπροσωπεύεται στο καλλιτεχνικό έργο που 

παρατηρήθηκε. Καλεί τους παρατηρητές να αμφισβητούν, να αναρωτιούνται, να 

φαντάζονται και να αναζητούν απαντήσεις. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στην 

επίτευξη μιας διορατικότητας που οδηγεί σε μεγαλύτερη ανεκτικότητα για την άποψη 

των άλλων καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας έγκαιρης αναγνώρισης των 

συγκρούσεων. Μαθαίνουμε επίσης να αντιδρούμε με ευαισθησία σε ευαίσθητες 

καταστάσεις. 

 

Συνεργασία 

Ακόμη και αν η λειτουργία ως ομάδα δεν είναι βασικός στόχος για τα εργαστήρια VTS, 

δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δυναμική των εργαστηρίων που διεξάγονται σε μια 

ομάδα, ευνοούν την ανάπτυξη ενός συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μελών της. 

Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις δικές τους παρατηρήσεις και 

προβληματισμούς, οι οποίοι συχνά βασίζονται σε αυτές που εκφράζουν οι 

συνάδελφοί τους. Εξαιτίας αυτής της ανταλλαγής και επεξεργασίας των ιδεών, 

δημιουργούνται ορισμένες "συλλογικές" ιστορίες. Η ελκυστικότητα αυτής της 

συνεργατικής διαδικασίας δεν ξεφεύγει απαρατήρητα από τους συμμετέχοντες. 

Μπορούν να δουν σαφώς ότι ακόμη και μια μικρή ομάδα ανθρώπων μπορεί να 

προσφέρει μια ποικιλία από ιδέες, απόψεις και λύσεις που δεν μπορούν να 

δημιουργηθούν από ένα άτομο. Η ικανότητα συνεργασίας - όπως και οι περισσότερες 

δυνατότητες που έχουμε δει μέχρι τώρα - είναι μια εγκάρσια ικανότητα που θα 

αποδειχθεί χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις και θα βοηθήσει στην επίτευξη 

καλύτερων αποτελεσμάτων σε κάθε προσπάθεια. 

 

Πολιτιστική εκπαίδευση 

Η πολιτισμική εκπαίδευση γενικά σημαίνει συμμετοχή σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά 

γεγονότα μιας κοινωνίας. Η σημασία της πολιτιστικής εκπαίδευσης για τις διαδικασίες 

κοινωνικής ανάπτυξης και την προσωπική ανάπτυξη των νέων αναγνωρίζεται ήδη από 

πολιτικές, αλλά και κοινωνικές και ακαδημαϊκές πλευρές. H oπτική εξέταση των έργων 

τέχνης - είτε πρόκειται για εικόνες, εγκαταστάσεις ή γλυπτά - αποτελεί τη βάση για 

δημιουργικές διαδικασίες σκέψης. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθολικά έγκυρη, 

σωστή, αντικειμενική απάντηση στην τέχνη εμπνέει νέες, μοναδικές προοπτικές και 

αφήνει τον άνθρωπο να ξεπεράσει το φυσιολογικό, ήδη γνωστό. Το πρακτικό μέρος 

της εκπαίδευσης VTS (ή VISUALIZE) γίνεται συνήθως στο μουσείο. Η ανεξάρτητη 

εμπλοκή με την τέχνη σε έναν δημόσιο χώρο είναι επίσης μια έκφραση μιας 

«ζωντανής δημοκρατίας» που αντικατοπτρίζει την ελευθερία σκέψης, ομιλίας και 

δράσης.
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VTS ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

VTS ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  

Τον Μάιο του 2017, οι εκπαιδευτικοί από τις συνεργαζόμενες οργανώσεις στη 

Γερμανία, την πΓΔΜ και την Ισπανία συμμετείχαν σε ένα πενθήμερο εργαστήριο που 

πραγματοποίηθηκε απο την εμπειρογνώμονα και συνεργάτη της VTS στο πρόγραμμα, 

κα Angelika Jung από το Ινστιτούτο Οπτικής Εκπαίδευσης (IVB). Κατά τη διάρκεια της 

έντονης πενθήμερης εκπαίδευσης, η κα Jung συνεργάστηκε με τους συμμετέχοντες 

στα θεωρητικά στοιχεία και στην πρακτική εφαρμογή της τεχνικής VTS, προκειμένου 

να διασφαλίσει την πλήρη κατανόηση των βασικών της στοιχείων. 

Η εκπαίδευση ξεκίνησε με μία εννοιολογική εισαγωγή της VTS. Συνεχίστηκε με 

πρακτικές συζητήσεις της VTS που έγιναν, πρώτα στην αίθουσα συνεδριάσεων – όπου 

η ομάδα εργάστηκε με ψηφιακά προβαλλόμενα κομμάτια εικαστικής τέχνης – και στη 

συνέχεια στο μουσείο Ludwig στη Κολωνία. Μετά απο αυτή τη πρώτη εμπειρία ως 

συμμετέχοντες σε μια VTS συνεδρία, η VTS ειδικός είσήγαγε τη διαχείριση των 

συζητήσεων με τη μέθοδο VTS. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν βασικά στοιχεία του 

ρόλου του συντονιστή, όπως η πλαισίωση και η παράφραση και οι βασικές αρχές 

επιλογής εικόνων και την εστίαση στις λεπτομέρειες. The workgroup viewed videos, 

which afterward they jointly deconstructed. Η ομάδα εργασίας παρακολούθησε 

βίντεο, τα οποία αργότερα από κοινού αποδόθηκαν. Μόλις οι συμμετέχοντες έλαβαν 

επαρκείς εννοιολογικές πληροφορίες, πήραν την ευκαιρία να ασκήσουν τη διαχείριση 

των συζητήσεων VTS υπό την προσεκτική ματιά της κας Jung - ένα βασικό στοιχείο 

αυτής της κατάρτισης δεδομένου ότι λίγο αργότερα έπρεπε να διευκολύνουν τις 

συνεδρίες VTS αυτόνομα στο σπίτι τους, με δικούς τους συμμετέχοντες. 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ VTS ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Μεταξύ των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2017, οι επαγγελματίες που είχαν 

εκπαιδευτεί από τον εμπειρογνώμονα της IVB πραγματοποίησαν εργαστήρια με 

ομάδες νέων συμμετεχόντων και χρήστες των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών των 

οργανώσεών τους, όλοι τους σε μειονεκτική θέση λόγω σωματικών ή ψυχολογικών 

αναπηριών ή με δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Συνολικά 50 νέοι 

συμμετείχαν στα εργαστήρια, των οποίων τα αποτελέσματα και η συνολική τους 

εικόνα παρουσιάζονται πιο κάτω. 
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Εργαστήριο VTS στη CJD 

Στο CJD-BBW Frechen, μέλος της Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands eV, 

συμμετείχαν 20 συμμετέχοντες στο πιλοτικό εργαστήριο, ηλικίας 18-24 ετών, που 

ζούσαν στις εγκαταστάσεις του CJD σε οικοτροφείο και παρακολούθησαν διάφορες 

επαγγελματικές εκπαιδεύσεις στο CJD. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν αναπηρία ή μία 

ιδιαίτερη δυσκολία, κυρίως λόγω ψυχικής ασθένειας ή μαθησιακής αναπηρίας, 

μεταξύ άλλων περιορισμών, π.χ. παχυσαρκία. Το εργαστήριο VTS στο CJD περιείχε 10 

εβδομαδιαίες συνεδρίες, διευκολυνόμενες από δύο επαγγελματίες. 

Στην αρχή, ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον φόβο ότι το εργαστήριο VTS θα 

μπορούσε να αποδειχθεί σαν σχολικό μάθημα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 

συναντήσεων, η ομάδα ήταν μάλλον ήσυχη. Οι συμμετέχοντες συνέχισαν να βλέπουν 

τις φωτογραφίες που παρουσιάζονταν. Εκείνοι που συμμετείχαν προσέφεραν 

σύντομες προτάσεις και δεν ανέπτυζαν πλήρως τις ιδέες τους. Άλλοι δίσταζαν και 

παραιτήθηκαν. Σε όλες τις συνεδρίες, οι διαμεσολαβητές μπορούσαν να 

παρατηρήσουν τη βελτίωση της ευχέρειας της προφορικής έκφρασης του 

συμμετέχοντα. Άρχισαν να γνωστοποιούν τις ιδέες τους με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Όχι μόνο βελτιώθηκε η λεκτική επικοινωνία τους, αλλά και η γλώσσα 

του σώματος τους. Οι συμμετέχοντες φάνηκαν να ανοίγονται σωματικά στην 

υπόλοιπη ομάδα: κοίταζαν ο ένας τον άλλον, έστριβαν ομαλά το σώμα τους σε 

εκείνους τους συμμετέχοντες που μιλούσαν εκείνη την στιγμή, δείχνοντας ανοιχτό 

ενδιαφέρον. 

Η γλώσσα που χρησιμοποίηθηκε απο τους συμμετέχοντες βελτιώθηκε εμφανώς, χάρη 

στην παράφραση τους από τους επαγγελματίες. Μετά από μερικές συνεδρίες, έμαθαν 

πώς να εκφράσουν τις ιδέες με έναν αφηρημένο τρόπο. Το περιεχόμενο των λέξεων 

και των προτάσεων έγινε πλουσιότερο στις πληροφορίες. Μερικοί από τους 

συμμετέχοντες άρχισαν να χρησιμοποιούν μια πολύ συναισθηματική γλώσσα. 

Επιπλέον, όλοι πήραν το χρόνο που απαιτείται για να μιλήσουν, χωρίς πίεση. Οι 

συμμετέχοντες έμαθαν να περιμένουν τη σειρά τους με υπομονή. Οι συμμετέχοντες 

σε τραύλισμα και όσοι πάσχουν από άλλους αποκλεισμούς γλώσσας (π.χ. λόγω 

άγχους) γίνονται αποδεκτοί. Έμαθαν να μιλούν μπροστά στην ομάδα. 

Η ικανότητα των συμμετεχόντων να διαβάζουν εικόνες βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια 

των συνεδριών. Στην αρχή, φάνηκαν να παρατηρούν μόνο τα προφανή, κεντρικά 

στοιχεία των εικόνων αλλά με το χρόνο, άρχισαν να λαμβάνουν γνώση των 

μικροσκοπικών λεπτομερειών. 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, οι συμμετέχοντες έγιναν πιο σίγουροι για τον εαυτό 

τους. Άρχισαν να αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι να εκφράσουν αυτό που 

πραγματικά σκέφτονται χωρίς να φοβούνται να κριθούν. Τελικά, ακόμα και οι πιο 
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χαλαροί συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν στο κέντρο της επικοινωνίας και φάνηκαν 

άνετοι με αυτό. Οι διαμεσολαβητές -που γνώριζαν εκ των προτέρων τους 

συμμετέχοντες- μπορούν να πουν ότι παρατήρησαν ακόμη ότι οι συμμετέχοντες είχαν 

αρχίσει να εξετάζουν πράγματα με διαφορετική ματιά και έγιναν πιο επικοινωνιακά 

έξω από το εργαστήριο του VTS.  

Οι διευκολυντές παρατήρησαν μια μεγάλη αλλαγή στους συμμετέχοντες όσον αφορά 

τις κοινωνικές ικανότητες. Αρχικά, οι συμμετέχοντες δεν άφηναν άλλους να μιλήσουν, 

η ομιλία τους ήταν αδόμητη και διακόπτονταν ο ένας απο τον άλλον. μερικές φορές 

ήταν ακόμη και ασεβής ο ένας στον άλλον. Κάποια στιγμή, άρχισε να αλλάζει 

σταδιακά. Οι διευκολυντές βρήκαν μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της ήσυχης και 

ειρηνικής ατμόσφαιρας που αναπτύχθηκε μέσα από τις συνεδρίες VTS και τη 

βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Ένα εκπληκτικό και αρκετά 

απροσδόκητο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι οι φιλίες που έχουν κάνει οι 

συμμετέχοντες τις εβδομάδες κατά τις οποίες το εργαστήριο κράτησε. Τώρα μερικοί 

από αυτούς μοιράζονται τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι σχέσεις τους είναι πολύ πιο 

κοντά από πριν. Οι διευκολυντές ανέφεραν ότι η βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων άρχισε μετά την ολοκλήρωση των βασικών αρχικών συνόδων. 

Η βελτίωση της ομαδικής δυναμικής και της ομαδικής συνοχής μπορεί να φανεί 

σαφώς προς το τέλος του εργαστηρίου. Η διαδικασία της εργασίας στην εικόνα έγινε 

μια αρμονική αλυσίδα στην οποία ένα άτομο ξεκινά, μια άλλη διαφημίζει 

περισσότερες πληροφορίες και ούτω καθεξής, μέχρι που στο τέλος η ομάδα μπορεί 

να συνδέσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών . 

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι το εργαστήριο VTS επηρέασε σαφώς τη 

συμπεριφορά του συμμετέχοντα από την άποψη της ανοχής. Εξηγούν ότι οι 

συμμετέχοντες στο CJD είναι πολυπολιτισμικοί και στο παρελθόν, σε πολλές 

περιπτώσεις, ήταν δύσκολο να υπάρξει μια πολιτισμένη συζήτηση μεταξύ των 

συνομηλίκων. Τα σκεπτόμενα πρότυπα των συμμετεχόντων από διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο είναι συχνά πολύ διαφορετικά και για ορισμένους 

συμμετέχοντες, αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης είναι απλώς απαράδεκτοι σε 

αυτό το σημείο, και σε περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες έχουν παρατηρήσει ακόμη 

και έμμεσες ξενοφοβικές συμπεριφορές.  

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνέβαλε στη μάθηση τους για το σεβασμό των 

απόψεων των άλλων ανθρώπων, ακόμη και αν δεν συμβαδίζουν με τις δικές μας. 

Τώρα, οι συμμετέχοντες έχουν μάθει να μοιράζονται και να συγκρίνουν τις σκέψεις 

τους, χωρίς να τους κρίνουν. Μια ελληνίδα κοπέλα, για παράδειγμα, μιλάει για τον 

πολιτισμό της και η ομάδα την άφησε να μιλήσει. Στην πραγματικότητα 

ενδιαφέρονται πολύ και προσπαθούν να το συνδέσουν με τις εμπειρίες τους - έχουν 

γίνει περισσότερο ενσυναισθητικοί έναντι του άλλου. Μέχρι το τέλος του 

προγράμματος, η αρνητική ατμόσφαιρα είχε εξαφανιστεί και η ανοχή ήταν 
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ακμάζουσα. Μπορούν να μιλούν για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τις 

παραδόσεις τους και να εξερευνήσουν τα πράγματα μαζί με θετικό τρόπο. 

Το πρόγραμμα VTS προώθησε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε συμμετέχοντες 

στο CJD. Οι εκπαιδευτές επανέλαβαν πάντα στην αρχή κάθε σύσκεψης ότι δεν 

υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες ιδέες ή απόψεις. Στην αρχή του προγράμματος, οι 

συμμετέχοντες ενεργούσαν στενά και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να παρεμβαίνει 

στη γνώμη τους. Τώρα, αφού υποβάλλονται στην εκπαίδευση Visualize, βλέπουν τις 

διαφορές μεταξύ των υποθέσεων των άλλων και των δικών τους σκέψεων. Μια μέρα 

σε ένα μουσείο, η ομάδα παρακολούθησε μια ζωγραφιά που δείχνει ένα 

αγκυροβολημένο πλοίο. Υπήρξε μια σειρά αντιδράσεων. Ως αποτέλεσμα, οι 

συμμετέχοντες είχαν διαφορετικές απόψεις, τις οποίες συντόνισαν. Έγινε πολύ κρίσιμος 

ο ρόλος. Παρακολούθησαν για οπτικά τεμάχια αποδεικτικών στοιχείων. Οι εκπαιδευτές έχουν 

παρατηρήσει βελτίωση όσον αφορά την κριτική σκέψη ακόμα και στις καθημερινές 

δραστηριότητες των συμμετεχόντων εκτός του εργαστηρίου VTS. 

Οι εκπαιδευτικοί στο CJD είναι πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα του 

προγράμματος Visualize και ως εκ τούτου είναι πρόθυμοι να το εισαγάγουν στις 

εβδομαδιαίες δραστηριότητες που προσφέρονται σε νέους συμμετέχοντες στο CJD. 

Δεδομένου ότι πολλοί νέοι ζουν στην ένωση των εγκαταστάσεων CJD, προσφέρονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες δραστηριότητες που ποικίλλουν από διάφορα 

αθλήματα, μαθήματα ζωγραφικής ή ακόμη και ένα τεράστιο παζλ. Ως εκ τούτου, η 

ιδέα είναι ότι η απεικόνιση μπορεί να αποτελεί τακτικό χαρακτηριστικό αυτών των 

δραστηριοτήτων και, κατα συνέπεια, προσελκύει περισσότερους νέους και ίσως 

ακόμη και συναδέλφους να διαδώσουν την τεχνική και να ενισχύσουν τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες και ανοχή. 
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Εργαστήριο VTS στο CDEK 
 

Στο Κέντρο Ανάπτυξης και Παιδείας (CDEK) συμμετείχαν 20 νέοι στο πιλοτικό 

εργαστήριο. Το εργαστήριο απαρτίζεται από 10 συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τους μήνες Ιούνιο έως Νοέμβριο του 2017. Όλοι οι νέοι προέρχονταν από 

αγροτικές περιοχές και η ομάδα χαρακτηριζόταν από εθνοτική και θρησκευτική 

ποικιλομορφία. 

Οι εκπαιδευτές στο CDEK εκτιμούν ότι το πρόγραμμα Visualize ήταν μια εντελώς νέα 

μέθοδος για τη δουλειά τους στην άτυπη εκπαίδευση. Χρησιμοποιούν απεικονίσεις 

και εικόνες για να μεταφέρουν πληροφορίες στους συμμετέχοντες - για να τους 

μεταδώσουν τα πράγματα. Παρ 'όλα αυτά, ήταν συνήθως μια μονόδρομη επικοινωνία 

και όχι ένας διάλογος στον οποίο οι συμμετέχοντες επιτρέπεται να ερμηνεύουν 

ελεύθερα τις εικόνες. Χάρη στο πρόγραμμα Visualize, οι νέοι στο CDEK είχαν την 

ευκαιρία να μάθουν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τις εικόνες με δυναμικό και 

διαδραστικό τρόπο. 

Στην αρχή του προγράμματος Visualize, οι νέοι φαινόταν να σχολιάζουν τις εικόνες 

μετά αφότου είχαν ρίξει μια ματιά σε αυτές - οι απαντήσεις ήταν αυτόματες και δεν 

αντικατοπτρίζονταν. Φαινόταν σαν οι νεαροί να έλεγαν μόνο τι πίστευαν ότι έπρεπε 

να πουν. Στα επόμενα μαθήματα, λίγο αργότερα, οι συμμετέχοντες άρχισαν να 

διαβάζουν τις εικόνες και να εξερευνούν το οπτικό κείμενο, βρίσκοντας τη δική τους 

οπτική γωνία, ξεπερνώντας το προφανές και βγάζοντας το δικό τους νόημα των 

εικόνων που κοιτούσαν. Μάθημα με μάθημα, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να 

παρατηρήσουν πώς η ικανότητα των συμμετεχόντων να βλέπουν εικόνες και να 

δίνουν τη γνώμη τους με βάση τα στοιχεία, άκμασε. Οι εκπαιδευτές παρατήρησαν ότι 

μερικές φορές οι «απλές» εικόνες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες συζητήσεις και 

οι «σύνθετες» εικόνες μπορεί να συγχέουν τους συμμετέχοντες και να τους κάνουν να 

μην μοιράζονται τη γνώμη τους, ειδικά όταν είναι νέοι στα εργαστήρια VTS και 

φοβούνται να «αποτύχουν». 

Οι συμμετέχοντες έχουν μάθει ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες μιας μόνο εικόνας. 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να διαβαστούν ώστε να 

δημιουργηθεί μια ερμηνεία: αντικείμενα, άτομα, μέγεθος, χρώματα, σκιές, αναλογίες, 

σύμβολα κλπ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξετάσουμε τη χρήση οπτικών 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας οπτικής γλώσσας και 

χρησιμοποιώντας τα δικά μας λόγια για να δημιουργήσουμε και να εκφράσουμε το 

νόημά μας για την εικόνα. 

Οι εκπαιδευτές στο CDEK παρατήρησαν μια σημαντική εξέλιξη σε διάφορες 

δεξιότητες όπως η παρατήρηση και η διορατικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα 
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σκέψης και η ομαδική εργασία, μεταξύ άλλων. Η προσεκτική παρατήρηση των 

εικόνων, η αναζήτηση απαντήσεων στις τρεις βασικές ερωτήσεις στο VTS και έχοντας 

τον διευκολυντή που παραφράζει την ανταπόκριση του κάθε ατόμου και τη σύνδεση 

των σκέψεων, δημιουργούν μια εμπειρία μάθησης, συνεργασίας, βαθύτερης 

κατανόησης, με μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες, καθώς κοιτάνε σε 

επιλεγμένες φωτογραφίες. 

Οι εκπαιδευτές αναφέρουν πώς, στην αρχή, μόνο λίγοι συμμετέχοντες ήθελαν να 

μοιραστούν τις παρατηρήσεις τους, μετά από λίγες συνεδρίες άρχισε να αλλάζει, κάθε 

φορά που περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν και μέχρι το 

τέλος του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ενεργοί στις συζητήσεις. Η 

αυτοπεποίθηση του σπουδαστή ενισχύθηκε, αισθάνονταν κάθε φορά πιο άνετα να 

μιλάνε. Οι εκπαιδευτές ήταν θετικά έκπληκτοι βλέποντας πώς οι συμμετέχοντες 

άρχισαν να αιτιολογούν, να υποστηρίζουν τις δηλώσεις τους με επιχειρήματα και να 

συνδέουν όλα τα παρατηρούμενα στοιχεία στο σύνολό τους. Προσπάθησαν να 

αναβαθμίσουν την ομαδική συζήτηση ως ομάδα και να παραμείνουν ανοιχτόμυαλοι. 

Οι επαγγελματίες από το CDEK αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκαν στην 

ΠΓΔΜ ριζοσπαστικά πολιτικά κινήματα, συμβάλλοντας στην αύξηση του διαχωρισμού 

μεταξύ των νέων με διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο και διαφορετικών πολιτικών 

απόψεων, στην παρεμπόδιση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων και στη 

διάδοση στενών ιδεών και απόψεων. Ως οργανισμός που εργάζεται σε ένα 

πολυεθνικό πλαίσιο, η προώθηση της ανεκτικότητας και η ενίσχυση της επικοινωνίας 

και της συνεργασίας μεταξύ των νέων στην τοπική κοινότητα είναι ένας από τους 

κύριους στόχους της CDEK. Συγκεντρώνουν ανθρώπους με διαφορετικές παραδόσεις 

και πεποιθήσεις - που αποφεύγουν ο ένας τον άλλον - να μαθαίνουν από και να 

μοιράζονται το ένα με το άλλο, μέσω της ενσυναίσθησης, βελτιώνοντας την 

αυτογνωσία και την εμπιστοσύνη, εκτιμώντας διαφορετικές προοπτικές και 

οικοδομώντας σχέσεις με τους άλλους. Η ομάδα του CDEK πιστεύει ακράδαντα ότι 

όταν οι νέοι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει ορθός ή λανθασμένος τρόπος να 

αντιληφθούμε τα πράγματα γύρω μας και ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας 

απο τον άλλον, σημαίνει ότι υπάρχει ένα καλό έδαφος για συνεργασία από πλευράς  

σεβασμού για την άποψη των άλλων ανθρώπων. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος Visualize. Το επίπεδο συνοχής και ανοχής στην ομάδα 

ήταν πολύ χαμηλό στην αρχή του προγράμματος. Ωστόσο, σιγά-σιγά, δημιουργήθηκε 

ένα κοινό έδαφος με τη μορφή σεβασμού και αποδοχής ότι δεν υπάρχει κανένα 

σωστό ή λάθος. Οι συμμετέχοντες είδαν πως μερικοί από αυτούς αναζητούσαν 

λεπτομέρειες. μερικοί ενδιαφέρονταν για χρώματα, άλλοι για το μέγεθος των 

στοιχείων, ανάλογα με την προοπτική του καθενός, με βάση το προσωπικό και 

επαγγελματικό υπόβαθρο, μια προοπτική που θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με 

τις περιστάσεις. Στο τρίτο μάθημα, ένας από τους συμμετέχοντες προσπάθησε να 

κυριαρχήσει με τη γνώμη του βασισμένη στην ισότητα των φύλων και τη 
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σεξουαλικότητα και προσπάθησε να επηρεάσει τη γνώμη του άλλου μαθητή, αλλά η 

άποψη και οι οικογενειακές αξίες των άλλων συμμετεχόντων αλλάζουν εντελώς την 

κατεύθυνση της συζήτησης προς μία θετική κατεύθυνση. Συνδέοντας διαφορετικές 

απόψεις, θεώρησαν ότι ίσως ζούμε σε διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες έχουν 

μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη των αξιών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

άνθρωποι έχουν διαφορετικές αξίες που δεν πρέπει να μοιράζονται απαραιτήτως, 

αλλά πρέπει να γίνονται σεβαστές. Στην αρχή του προγράμματος οι διευκολυντές 

παρατήρησαν πως οι γλωσσικές δεξιότητες των συμμετεχόντων ποικίλουν σημαντικά. 

Καθώς περνούσαν οι συνεδρίες, χάρη στη συνεχή χρήση παραφράσεων, οι 

συμμετέχοντες έμαθαν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δομηθεί γλωσσολογικά το 

ίδιο μήνυμα. Ωστόσο, όχι μόνο έμαθαν από τους διευκολυντές, έμαθαν επίσης ο ένας 

από τον άλλον. Χάρη στην ακρόαση του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται οι άλλοι 

συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να μάθουν νέα λόγια και να βελτιώσουν τη δική 

τους έκφραση. Χάρη σε αυτό, οι λιγότερο ομιλητικοί συμμετέχοντες πέρασαν τις 

προτάσεις μιας φράσης για να κάνουν πιο περιγραφικές προτάσεις και εκείνων των 

οποίων τα σχόλια ήταν φτωχά σε πληροφορίες, περιείχαν περιγραφές γεμάτες 

λεπτομέρειες. 

Οι επαγγελματίες του CDEK σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το VTS στην καθημερινή 

τους εργασία με νέους από αγροτικές περιοχές, με διαφορετικές εθνοτικές ρίζες και 

πεποιθήσεις. Προβλέπουν την εφαρμογή του VTS όχι μόνο με εικόνες, αλλά και με 

βιντεοσκοπημένες και θεατρικές παραστάσεις. 
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Εργαστήριο VTS στο INTRAS 
 

Στο Ίδρυμα INTRAS πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο Οπτικοποίησης από τον 

Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017 και περιείχε 10 συνεδρίες. Οι συμμετέχοντες 

ήταν 10 νέοι ηλικίας 22 έως 29 ετών. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

επηρεάστηκαν από μια ψυχική κατάσταση και κάποιοι είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Η 

INTRAS επέλεξε να δημιουργήσει μια μικρότερη ομάδα εργασίας από ό, τι οι 

συνεργάτες της, από την CJD και το CDEK. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της 

INTRAS, η εφαρμογή προσαρμόστηκε ώστε να πραγματοποιηθεί με μικρότερη ομάδα, 

μέχρι 10 συμμετέχοντες. Πολλές από τις βασικές γνωστικές ικανότητες των χρηστών 

του Ιδρύματος, γενικά, είναι πολύ χαμηλές και επηρεάζονται από την ίδια την ψυχική 

κατάσταση ή από το φάρμακο που λαμβάνεται. Αποδείχθηκε ότι σε μειωμένες 

ομάδες, κάθε χρήστης υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει την προσοχή που χρειάζεται. 

Στην πραγματικότητα, είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθεί ότι η ομάδα-στόχος 

επωφελείται από μια εκπαίδευση. 

Δύο διευκολυντές διεύθυναν το εργαστήριο. Επιπλέον, πριν από την έναρξη του 

προγράμματος των 10 εβδομάδων, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκαν τρεις εισαγωγικές συναντήσεις. Μόνο ένα μέρος των 

συμμετεχόντων στις προ-καλοκαιρινές συνεδρίες υπογράφηκε για το εργαστήριο το 

φθινόπωρο, το οποίο μετρήθηκε με αρκετούς νέους συμμετέχοντες. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο, κατά την έναρξη του εργαστηρίου τον Οκτώβριο, οι 

διαμεσολαβητές υπέβαλαν τους κανόνες VTS στους συμμετέχοντες από την αρχή. 

 

Κατά την πρώτη σύνοδο, οι συμμετέχοντες δεν τήρησαν το χρόνο που αφιερώθηκε για 

την παρατήρηση κάθε εικόνας πριν την σχολιάσουν. Αντ 'αυτού, τη στιγμή που 

εμφανίστηκε η εικόνα άρχισαν να κάνουν σχόλια. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τους 

διαμεσολαβητές πληροφορίες σχετικά με την εικόνα - τον συγγραφέα, το έτος 

δημιουργίας, το καλλιτεχνικό κίνημα κλπ. Επιπλέον, στις παρεμβάσεις τους, τείνουν 

να επικεντρώνονται στις επίσημες πτυχές του καλλιτεχνικού έργου παρά στις οδηγίες 

να μην νοιάζονται για το όνομα του καλλιτέχνη ή για το καλλιτεχνικό κίνημα. 

Χρειάστηκαν περίπου 6 συνεδρίες για τους συμμετέχοντες μέχρι να αρχίσουν να 

φαντάζονται ότι μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες πίσω από την εικόνα. Μέχρι τότε 

συνηθίζουν να υποστηρίζουν αυθόρμητα τις υποθέσεις τους. 

Οι διαμεσολαβητές παρατήρησαν ότι ορισμένοι συμμετέχοντες δεν είχαν συνηθίσει 

να εκφράζουν ελεύθερα τη δική τους γνώμη - είναι ανασφαλείς και φοβούνται ότι 

μπορεί να μοιράζονται ένα όραμα που μπορεί να μην γίνει αποδεκτό από την ομάδα. 

Οι εκπαιδευτές έπρεπε να επαναλάβουν την 1η ερώτηση VTS - Τι συμβαίνει σε αυτή 
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την εικόνα; - ξανά και ξανά για να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τη 

δική τους άποψη για το τι συμβαίνει. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συμμετέχοντες 

προσπάθησαν να πείσουν τους άλλους ότι η ιδέα τους ήταν η σωστή, παρά το γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτές εξήγησαν ότι ο στόχος της πρακτικής δεν ήταν να βρεθεί κοινή 

άποψη ή κοινή ερμηνεία. 

Ειδικά κατά τις πρώτες συνεδρίες, πολλοί συμμετέχοντες τείνουν να επαναλαμβάνουν 

ιδέες που είχαν ήδη εκφραστεί από άλλα μέλη της ομάδας. Κάποιοι συμμετέχοντες 

φαινόταν να μπλοκάρουν και, επειδή δεν είχαν φτάσει οι ιδέες τους, προτιμούσαν να 

επαναλάβουν ένα όραμα που είχε ήδη παρουσιάσει κάποιος άλλος από το να μην 

πούμε τίποτα. Σε άλλες περιπτώσεις, επαναλάμβαναν ιδέες απλώς και μόνο επειδή 

δεν άκουσαν αυτό που είπαν οι συνάδελφοι στις παρεμβάσεις τους. Στην 

πραγματικότητα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους διευκολυντές ήταν να 

ασκούν την εστίαση στην εικόνα και σε αυτό που λένε οι άλλοι σε σχέση με αυτό, 

αποφεύγοντας την περιπλάνηση του νου. 

 

Στην αρχή, η ομάδα δεν σεβόταν τις στροφές για να μιλήσει. Κάθε φορά που μια 

σκέψη ήρθε στο κεφάλι κάποιου, ήθελε να το εκφράσει αμέσως. Με την πάροδο του 

χρόνου, τα μέλη της ομάδας έμαθαν να περιμένουν τη σειρά τους και να μιλήσουν 

εκείνους τους συναδέλφους που δεν είχαν ακόμα την ευκαιρία να μιλήσουν. Υπάρχει 

κάτι περισσότερο, άρχισαν να δουλεύουν σαν ομάδα, κάτι που δεν είναι πολύ 

συνηθισμένο μεταξύ ατόμων με σοβαρή ψυχική ασθένεια και αυτό είναι μια 

σημαντική πτυχή της εφαρμογής του VTS με αυτή την ομάδα-στόχο. 

Κατά τις πρώτες συνεδρίες, οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων περιορίζονταν στην 

περιγραφή του τι είδαν στην εικόνα. Δεν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ιστορίες με 

βάση αυτό που είδαν. Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν σαφώς να δουν ότι ήταν 

δύσκολο για τους περισσότερους συμμετέχοντες να ερμηνεύσουν αυτό που είδαν 

στην εικόνα, θέτοντας τα με λόγια. Έκαναν τους πιο εσωστρεφείς συμμετέχοντες έως 

και 6 συνεδρίες για να νιώσουν άνετα να μοιραστούν ανοιχτά τις σκέψεις τους. 

Μετά από λίγες συνεδρίες, οι συμμετέχοντες άρχισαν να κάνουν αναλογίες με τις 

εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα συναισθήματά τους, που είναι ένας εξαιρετικός 

τρόπος για τους δύο, να γνωρίσουν την εσωτερική τους εμπειρία και να αναπτύξουν 

τη στάση της συμπάθειας με τα συναισθήματα των άλλων λαών. Οι επαγγελματίες 

του ιδρύματος INTRAS πιστεύουν ότι είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο αποτέλεσμα, 

ειδικά στο πλαίσιο ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία συχνά έχουν 

σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τα συναισθήματα και τα συναισθήματά τους. 

 

Οι συμμετέχοντες άρχισαν να δείχνουν σεβασμό προς τις απόψεις των άλλων και να 

ακούνε ό, τι είπαν οι άλλοι. Οι διαμεσολαβητές πιστεύουν ότι το γεγονός της 



Visualize IO4: Οδηγός 
 

24 
 

καλύτερης γνωριμίας μεταξύ τους έχει κάνει τους συμμετέχοντες να νιώθουν πιο 

άνετοι όταν εκφράζουν τη δική τους γνώμη. 

Μέχρι το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, ήταν εμφανής η αύξηση του 

ενδιαφέροντος για την ανάλυση των έργων τέχνης. Οι συζητήσεις για μια εικόνα 

έγιναν μεγαλύτερες και πιο καρποφόρες. Η ομάδα θα μπορούσε να περάσει έως και 

40 λεπτά συζητώντας μια μοναδική εικόνα που πριν από λίγες εβδομάδες θα τους 

είχε πάρει μόνο 15 λεπτά για να συζητήσουν. Η στάση των συμμετεχόντων και η 

αλληλεπίδραση των ομαδικών ομάδων εξελίχθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών. Οι χρόνοι ανταλλαγής απόψεων έγιναν πιο συγχρονισμένοι και 

αυτορρυθμιζόμενοι, καθιστώντας τις συνεδρίες πιο δυναμικές. Οι συμμετέχοντες 

συνειδητοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του οράματός τους και των συντρόφων τους, 

που εμπλουτίζονταν, δεδομένου ότι καλλιεργούσαν τις ιδέες του άλλου. Αυτό έδειξε 

επίσης ότι οι συμμετέχοντες έδιναν προσοχή σε ό, τι λένε οι συνομήλικοί τους. 

 

Η συχνότητα χρήσης βασικών ερωτήσεων VTS εκ μέρους των διευκολυντών μειώθηκε. 

Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην άποψή τους έχουν αυξηθεί 

σημαντικά. Οι συμμετέχοντες έγιναν σαφώς πιο άνετοι στο ρόλο τους και οι 

παρεμβάσεις τους ήταν σαφέστερες, χαρακτηρίζονταν από μια ακριβέστερη και 

συνεκτικότερη γλώσσα. 

Οι επαγγελματίες του Ίδρυμα INTRAS είναι περισσότερο από ικανοποιημένοι από την 

εξέλιξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του προγράμματος VTS. Σχεδιάζουν να 

διερευνήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνικής VTS σε 

συγκεκριμένες πτυχές της ζωής, στις οποίες οι χρήστες των υπηρεσιών της INTRAS - 

κυρίως άτομα που πάσχουν από ψυχική ασθένεια - αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες, 

όπως η αναγνώριση και η επικοινωνία συναισθημάτων και συναισθημάτων ή 

σεξουαλικότητας, μεταξύ άλλων . Οι επαγγελματίες της INTRAS σχεδιάζουν να 

οργανώσουν ένα εργαστήριο προετοιμασίας VTS για μερικές εβδομάδες κάθε φορά 

που η ομάδα των συμμετεχόντων είναι νέα στο VTS. 

Με αυτό τον τρόπο οι επαγγελματίες θα συνεργαστούν με τους συμμετέχοντες σε μία 

από τις πτυχές της δυναμικής VTS που κατέστησαν πιο περίπλοκες για τους 

συμμετέχοντες με προβλήματα ψυχικής υγείας - δημιουργώντας μια ιστορία πέρα 

από την κυριολεκτική ερμηνεία αυτού που βλέπουν. Αυτά τα εργαστήρια πριν από το 

VTS θα έχουν επίσης ως βάση τη συζήτηση για τις εικόνες, αλλά οι διαμεσολαβητές 

θα μπορούν να μοιραστούν το όραμά τους με το τι συμβαίνει στην εικόνα, 

προκειμένου να παράσχουν στους συμμετέχοντες ένα καθοδηγητικό νήμα. 

Λόγω των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων Visualize, η INTRAS 

αποφάσισε να δημιουργήσει μια ακόμα ομάδα δοκιμών για τη μέθοδο Visualize, σε 

ένα κέντρο που έχει το ίδρυμα στην πόλη Toro. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτές 
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στην πρώτη έκδοση, στο Βαγιαδολίδ, παρείχαν μια εκπαίδευση εισαγωγής στο VTS σε 

δύο εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν στο Toro. Στα τέλη Μαΐου, ξεκίνησε το 

δεύτερο εργαστήριο Visualize. Οι διευκολυντές από την πρώτη έκδοση του Visualize 

στην Βαγιαδολίδ επιβίωσαν προσωπικά τις δύο πρώτες συνεδρίες που έγιναν στο 

Toro. Η ιδέα είναι η διεξαγωγή 10 συναντήσεων με την ομάδα του Toro και η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο εργαστηρίων με στόχο τη δημιουργία μιας 

ενιαίας διαδικασίας για την υλοποίηση των τακτικών εργαστηρίων VTS στα κέντρα της 

INTRAS σε όλη την Ισπανία. 



Visualize IO4: Οδηγός 
 

26 
 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 

 “Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο Frechen μας επέτρεψε να ενισχύσουμε ένα 
φάσμα επικοινωνιακών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων χάρη στη συμμετοχή 
σε μια διεθνή ομάδα. Ο σημαντικός πρακτικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης και 
η ποικιλία των εγκαταστάσεων (αίθουσα εκπαίδευσης και μουσεία) μας επέτρεψε να 
εδραιώσουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
θεωρητικών συνόδων. Ειδικότερα, οι πρακτικές συνεδρίες συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
των ενεργητικών μας δεξιοτήτων ακρόασης και μας επέτρεψαν να εφαρμόσουμε τα 
στοιχεία της διευκόλυνσης του VTS όπως παραφράζοντας και δείχνοντας για να 
τονίσουμε τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων. 

Η εφαρμογή του προγράμματος με τους νέους στο Ίδρυμα μας υποθέτει έναν εντελώς 
νέο τρόπο προσέγγισης της τέχνης και συνέβαλε στην ανάπτυξη του πολιτισμικού 
υπόβαθρου των συμμετεχόντων μας. Η συμπλήρωση των συνεδριών της τάξης με 
επισκέψεις σε μουσεία έχει ενισχύσει τις ικανότητές μας να τονώσουμε την ενεργό 
συμμετοχή με μια πιο ανοιχτή και καινοτόμο στάση. 

Η διαδικασία επιλογής έργων τέχνης ήταν αρκετά δύσκολη όσον αφορά την ανάλυση 
και τις βαθιές σκέψεις σχετικά με την εικόνα. Συμπεριλαμβανομένων των έργων 
τέχνης που αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικοπολιτιστικές προκλήσεις - ιστορικές ή 
αναδυόμενες - ευνόησαν την ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων και των 
κοινωνικών ικανοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός των απόψεων των 
συναδέλφων. 

Η απεικόνιση μας πρόσφερε μια ευκαιρία να προωθήσουμε μια αντανακλαστική, 
συνεργατική και ευαισθητοποιητική πρακτική που σχετίζεται με τη "γνώση". Πριν από 
την εργασία σε αυτό το πρόγραμμα, δεν θα είχαμε ποτέ σκεφτεί ότι χρησιμοποιώντας 
3 βασικά και απλά ερωτήματα - όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο VTS - μπορούν 
να βοηθήσουν στην κινητοποίηση των γνώσεων, των στάσεων, των απόψεων και των 
συναισθημάτων τόσο αποτελεσματικά”. 

Annalisa and Oyuky, εκπαιδευτικοί στο INTRAS 

 

“Στην αρχή, ως εργαζόμενος για τη νεολαία, αναρωτήθηκα πόσο καλά θα ήταν η 
προσέγγιση του VTS στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης στην πΓΔΜ. Για τους 
εργαζόμενους με νέους που εργάζονται με νέους ανθρώπους από διαφορετικό 
εθνοτικό υπόβαθρο και κατοίκους αγροτικών περιοχών, η ενσωμάτωση μιας νέας 
προσέγγισης είναι πάντα μια πρόκληση.  

Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να πω ότι η πρώτη μου εμπειρία που διευκόλυνε τη VTS 
βελτίωσε τις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητές μου γενικά και τις δεξιότητες 
διδασκαλίας ειδικότερα. Βλέποντας την πρόοδο που έκανε η ομάδα μου, μια σύνοδος 
μετά την άλλη, μου έδωσε επιπλέον ενέργεια.  
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Μετά από αυτή την εμπειρία, είμαι βέβαιος ότι το VTS είναι μια μοναδική προσέγγιση, 
η οποία παρακινεί τους μαθητές να καλλιεργούν την προθυμία και την ικανότητα να 
παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές περιγραφικές 
λέξεις ενώ ακούτε, δείχνοντας σεβασμό και μάθηση από τις προοπτικές των 
συνομηλίκων τους. Το VTS ενισχύει την εμπιστοσύνη των σπουδαστών και τους 
ενθαρρύνει να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική διαδικασία σκέψης και συζήτησης, 
χάρη στην οποία ενισχύει τις μαλακές δεξιότητες και την ανεκτικότητα.  

Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δώσουν το 
νόημα και τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από τη διερεύνηση έργων τέχνης με 
μια ανοικτή συζήτηση. 

Συνοψίζοντας: μια εικόνα, τρεις βασικές ερωτήσεις και πέντε τεχνικές διευκόλυνσης 
συζήτησης, μαζί μπορούν να παρέχουν στους συμμετέχοντες βασικές συμπεριφορές - 
κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες κριτικής σκέψης, γλωσσική παιδεία, οπτική παιδεία, 
συνεργατική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους και ανοχή”. 

Marina, εργαζόμενη στη νεολαία στο CDEK 

 

“Υπήρχαν συμμετέχοντες που μου είπαν στην αρχή του πρώτου μαθήματος ότι δεν 
μπορούσαν να παρακολουθήσουν τακτικά λόγω του μικρού ελεύθερου χρόνου τους 
και« ήθελαν να με προειδοποιήσουν». 

Στην αρχή, υπήρξε επίσης μια μεγάλη διαμάχη σχετικά με τις προσωπικές απόψεις. 
όλοι ήθελαν η άποψή του να είναι η σωστή, παρά τους επαναλαμβανόμενους κανόνες 
VTS, και αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές με τους άνδρες. Τότε, ξαφνικά, η ασέβεια και η 
προσβολή εξαφανίστηκαν. Επιπλέον, νέοι συμμετέχοντες υπέγραψαν σύντομα 
ειδοποίηση αν κάποιος απουσίαζε. 

Έδειξαν μια στάση που όλοι οι παρόντες στην ομάδα συμπεριλήφθηκαν και κανείς δεν 
αποκλείστηκε. Φιλίες χτίστηκαν στην ομάδα. Η κοινωνική επαφή γενικά περιγράφηκε 
ως φοβερή. πάντα ανυπομονούσαν την επόμενη σύνοδο και έδειξαν ενδιαφέρον για 
κοινοπραξίες, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα το ένα το άλλο. 

Οι ιστορίες "σκαμμένες" σε όλες τις εικόνες και συνδέονται στην πρώτη γραμμή με το 
δικό τους πρόσωπο (Τι σύνδεση έχω στην εικόνα ....) Η ίδια η ιστορία τέθηκε σε πρώτο 
πλάνο, συζητήσεις και συχνά επιπλέον "παιδαγωγική ανάγκη να μιλήσει". 

Μερικές φορές, ωστόσο, η φαντασία των συμμετεχόντων παρασύρεται μακριά - αλλά 
η ομάδα ασχολήθηκε με αυτό. Ένα σκυλί θεωρήθηκε ως αγελάδα και κανείς δεν 
γέλασε, η ομάδα συμπεριφέρθηκε πειθαρχημένη και η θετική στάση ενισχύθηκε 
ακόμη περισσότερο. 

Οι συμμετέχοντες έδωσαν επίσης προσοχή στις επιδόσεις μου και ιδιαίτερα στα λάθη, 
όπως η θετική επιβεβαίωση της ομιλίας των συμμετεχόντων και ήταν χαρούμενοι όταν 
είπα "έκανα και πάλι λάθος!" Στο μεταξύ, μερικές φορές ρώτησα τους συμμετέχοντες 
"Λοιπόν, πώς ήμουν;" Κανονικά, θα έλαβα ένα θετικό κούνημα και την απάντηση "να 
γίνω καλύτερος!" 
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Οι συμμετέχοντες έδειξαν και αντανακλούσαν στη VTS και την επίδραση της δικής 
τους έκφρασης (φωνή, γλώσσα του σώματος ...) και δούλεψαν για τη δύναμή τους 
πειθούς. 

Σε μια ξεχωριστή ομάδα ζωγραφικής, έγινε η ακόλουθη κατάσταση: Ένας συμμετέχων 
ζήτησε από κάποιον που μόλις ζωγράφισε μια φωτογραφία "τι συμβαίνει σε αυτή την 
εικόνα;" Μερικοί συμμετέχοντες απάντησαν και ακολούθησαν τις τρεις ερωτήσεις 
χωρίς την καθοδήγησή μου!" 

Gabi, εκπαιδευτικός στο CJD 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

“Υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που παρατηρείται. Μπορείτε να έχετε δύο διαφορετικές 

προοπτικές: μία από το συγγραφέα και μία που διαμορφώνεται στο κεφάλι του 

παρατηρητή, επηρεασμένος από σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα τη στιγμή που βλέπει 

την εικόνα ”. 

Ángel, Ίδρυμα INTRAS 

 

“Όλοι έχουμε κάτι να δούμε και μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από αυτό που ο 

δημιουργός προσποιείται ότι μεταδίδει. Εμείς (σε σχέση με την ομάδα) μπορούμε 

επίσης να σκεφτούμε εξίσου ή διαφορετικά, ανάλογα με το τι βλέπουμε ή πώς 

αισθανόμαστε”. 

Eloy, Ίδρυμα INTRAS 

 

“Μου αρέσει αυτό το εργαστήριο γιατί με κάνει να βλέπω νέα πράγματα και νέους 

τρόπους να ζωγραφίζω αυτό που σκεφτόμαστε. Μου αρέσει οτι είναι αφηρημένο ”. 

Coral, Ίδρυμα INTRAS  

 

“Όταν παρακολουθώ την τέχνη μπορώ να ταυτιστώ με τα συναισθήματά μου. Μπορώ 

να δω τον εαυτό μου να αντικατοπτρίζεται στους χαρακτήρες της εικόνας επειδή 

μερικές φορές αισθάνθηκα όπως αυτοί (χαρούμενος, μπερδεμένος, θυμωμένος ...)". 

Arturo, Ίδρυμα INTRAS 
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“Μου αρέσει το πώς η VTS μας συνδέει με έναν ουσιαστικό τρόπο - να βρίσκεσαι σε 

ένα μουσείο τέχνης μαζί, κοιτάζοντας μια εικόνα, να διερευνήσεις νoήματα και ιδέες, 

να εκφράζεις τη γνώμη σου και να ακούσεις προσεκτικά τι λένε οι άλλοι ομότιμοι". 

Irena, CDEK 

 

“Μου αρέσει η συζήτηση στην οποία ο καθένας μας έχει ίση φωνή, μπορεί να σκεφτεί 

διαφορετικά χωρίς σωστό και λανθασμένο τρόπο, ο καθένας μας εκφράζει τη γνώμη 

του για το τι παρατηρεί και υποστηρίζει τις ιδέες του με επιχειρήματα”. 

Vecko, CDEK 

 

“Είμαι εντυπωσιασμένος με τον τρόπο με τον οποίο η συζήτηση αναβαθμίζεται με 

κάθε κοινή γνώμη, μέσα από την προθυμία του καθενός από εμάς να παρουσιάσει την 

άποψή του, να μιλήσει χωρίς κρίση ή με φόβο. Όλοι μας προσφέραμε περαιτέρω ιδέες 

και, με την υποστήριξη του διευκολυντή μας, η συζήτηση συνέχισε να μας ενθαρρύνει 

να διερευνήσουμε περισσότερα και να κοιτάμε βαθύτερα το νόημα”.                                                                  

Ezmir, CDEK 

 

“Μετά από μερικά μαθήματα VTS, αισθάνθηκα περισσότερη αυτοπεποίθηση να 

εκφράσω την άποψή μου, να παρατηρήσω και να δημιουργήσω μια άποψη βασισμένη 

σε αποδεικτικά στοιχεία και να σέβομαι την άποψη άλλων συναδέλφων. Ίσως όλοι 

μας παρατηρούμε την ίδια εικόνα, αλλά αυτό που βλέπουμε και σκεφτόμαστε 

εξαρτάται από τις γνώσεις και την εμπειρία μας, δεδομένου ότι οι απόψεις των άλλων 

επέκτειναν τη σκέψη μας και μπορούσαν να αλλάξουν την πρώτη μας προοπτική ”. 

Emilija, CDEK 

 

"Πολύ διαφορετικό απο το συνηθισμένο!" 

Dennis, CJD 

 

"Θέλω μόνο να παρακολουθήσω και να μην πω τίποτα!" 

Stephanie, CJD 
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"Δεν θέλω να καθίσω!" (Στέκομαι μπροστά από άλλους συμμετέχοντες που 

εμποδίζουν την προβολή της εικόνας, οι οποίοι το επιτρέπουν και κινούνται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορούν να δουν την εικόνα). 

Nadine, CJD 

 

"Καλύτερα απ’ ότι στην εκπαίδευση και το σχολείο!" (VTS) 

Daniel, CJD 

 

"Σας ξέφυγε κάτι!" (Συμμετέχοντες μετά την επίσκεψη στη τέχνη Κολωνίας). 

Andreas, CJD 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες γενικές συστάσεις για τους εκπαιδευτές που 

επιθυμούν να εφαρμόσουν τις συνεδρίες VTS με την ομάδα-στόχο τους: 

1. Ο χρόνος για την υλοποίηση των συνεδριών VTS θα πρέπει να επιλέγεται έξυπνα, 

π.χ. Ο Οκτώβριος (αρχή της νέας σχολικής χρονιάς) έχει μεγαλύτερη σημασία από το 

καλοκαίρι, λίγο πριν τις διακοπές. 

2. Οι συνεδρίες που διοργανώνονται σε μικρές ομάδες μέχρι 10 συμμετεχόντων είναι 

πιο έντονες όσον αφορά τη μάθηση. 

3. Όσο πιο ποικίλη είναι η ομάδα (κοινωνικο-πολιτιστική, ιδεολογική κ.λπ.), τόσο 

αποτελεσματικότερη είναι η οικοδόμηση της στάσης της ανεκτικότητας. 

4. Θα πρέπει να ξεκινήσετε κάθε συνεδρία εξηγώντας ότι δεν υπάρχουν ορθές ή 

λανθασμένες παρατηρήσεις ή ιδέες. 

5. Είναι σημαντικό να αποθαρρύνετε τους συμμετέχοντες από την επιθυμία να 

«κατανοήσουν» το έργο τέχνης, με τα γεγονότα σχετικά με καλλιτέχνες, το χρόνο, το 

τρέχον κλπ., και να επιμείνετε ότι πρόκειται για την εξέταση του έργου τέχνης, το να 

απορροφάστε, να αναρωτιέστε τι βλέπετε. 

6. Ο διευκολυντής δεν πρέπει να παρουσιάζει συμφωνία ή διαφωνία με τις 

παρατηρήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες. Η στάση του πρέπει να είναι εντελώς 

ουδέτερη.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν μεταξύ των συμμετεχόντων σε όλες 

τις ομάδες είναι τα εξής: 

 Αύξηση του ενδιαφέροντος για την τέχνη 

 Βελτίωση των γενικών δεξιοτήτων επικοινωνίας όπως η αναμονή για την 

ομιλία σας, χωρίς διακοπή όταν μιλάει κάποιος 

 Βελτίωση των δεξιοτήτων έκφρασης: λεκτική ευχέρεια, ασάφεια, χρήση 

λεξιλογίου, δημιουργία μιας λογικής ακολουθίας γεγονότων 

 Ανάπτυξη της γλώσσας του σώματος: επαφή με τα μάτια, έκφραση του 

προσώπου και του σώματος 

 Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και απώλεια του φόβου της δημόσιας ομιλίας 

 Ενίσχυση της δυνατότητας ανάγνωσης εικόνων και λεπτομερειών 

παρατηρήσεων 

 Ανάπτυξη της στάσης της ανεκτικότητας και της συμπάθειας προς τις ιδέες, τις 

πεποιθήσεις και τα χαρακτηριστικά των άλλων ανθρώπων 

 Ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων των συμμετεχόντων στο εργαστήριο 

γενικότερα 

 Ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής σκέψηςκαι υποστήριξης των απόψεων με 

επιχειρήματα 

 Βελτίωση της ενεργητικής ικανότητας ακρόασης 

 Ενίσχυση δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης 

 

 

VTS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Προκειμένου να αναπαραχθεί το έργο Visualize με την ομάδα στόχου σας, συνιστάται 

να λάβετε εκ των προτέρων εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική της VTS. 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τέτοιου είδους εκπαίδευση, παρακαλείσθε να ρωτήσετε την 

Angelika Jung του Ινστιτούτου Οπτικής Εκπαίδευσης της Αυστρίας για να λάβετε 

πιθανά στοιχεία επικοινωνίας ενός εμπειρογνώμονα VTS στη χώρα σας. 

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Γερμανία ή την Αυστρία, η 

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-ιθαγενείς ομιλητές που συνεργάζονται με 

διαφορετικές ομάδες-στόχους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η ιδέα του Έργου Visualize γεννήθηκε από τη συνάντηση πέντε Ευρωπαίων εταίρων 

που ήθελαν να διερευνήσουν τα οφέλη από τις Στρατηγικές Οπτικής Σκέψης (VTS) σε 

ομάδες ανθρώπων (ειδικά νεαρά άτομα με και χωρίς μειονεκτικά προβλήματα) για να 

βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους και να αυξήσουν την ανοχή μεταξύ τους 

και με τους άλλους. 

Παρόλο που στην αρχή των εργαστηρίων Visualize υπήρξε κάποιος σκεπτικισμός 

μεταξύ των νέων συμμετεχόντων, στο τέλος όλοι συμφώνησαν για το δυναμικό 

εκμάθησης του VTS. Στην πραγματικότητα, όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο Visualize - 

τόσο επαγγελματίες όσο και νέοι - συμφωνούν ότι το έργο έχει φέρει σε κάποιο 

βαθμό επανάσταση στις τάξεις στις αντίστοιχες οργανώσεις τους, με μια θετική 

έννοια. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο Visualize προωθούσε δεξιότητες επικοινωνίας  

και ενσυναίσθησης, αναπτύσσοντας στρατηγικές, αυξάνοντας την αυτογνωσία και την 

εκτίμηση. Οι νέοι βελτίωσαν τις γλωσσικές, επικοινωνιακές και ερευνητικές τους 

ικανότητες, δημιουργώντας εμπιστοσύνη μεταξύ τους ως ετερογενή κοινότητα. Παρά 

τους συμμετέχοντες δεν ήταν οι μόνοι που μάθαιναν από αυτό το έργο. Οι δάσκαλοι 

απέκτησαν πολύτιμες μεθοδολογικές γνώσεις και έμαθαν ότι υπάρχει πάντα ένας 

τρόπος προσέγγισης του κάθε μαθητή. Το να αποτελεί μέρος μιας διεθνούς ομάδας 

και να ανακαλύψει τις δυνατότητες που προσφέρει η VTS βοήθησε τους εκπαιδευτές 

να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες. Στην 

πραγματικότητα, είδαν το πώς η VTS είναι σε θέση να προωθήσει τον προβληματισμό 

και τη συνεργασία και να ευαισθητοποιήσει την πρακτική που σχετίζεται με τη γνώση, 

τη μάθηση και την ανεκτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση βασικών και απλών 

ερωτήσεων - όπως εκείνων που χρησιμοποιούνται στη VTS - μπορεί να βοηθήσει στην 

κινητοποίηση στάσεων, απόψεων και συναισθημάτων με απίστευτο τρόπο. 

Επιπλέον, οι διευκολυντές αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις: δείχνοντας σεβασμό 

και κατανόηση των απόψεων του μαθητή χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία (η 

ουδετερότητα είναι απαραίτητη για τον διευκολυντή). υπογραμμίζοντας ότι δεν 

υπάρχουν ορθές ή λανθασμένες αντιλήψεις (αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 

συμμετεχόντων και διευκολυντών) · χρησιμοποιώντας την υπό όρους γλώσσα για να 

διατηρηθεί η συζήτηση ανοιχτή για διάφορα σημεία θέασης. χρήση μη λεκτικής 

γλώσσας: τόνος-φωνή, έκφραση προσώπου, τοποθέτηση, τοποθέτηση, επαφή με τα 

μάτια, για να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν. 

Οι περισσότεροι από τους νεαρούς ήταν αρκετά κυνικοί για τη συμμετοχή τους στα 

εργαστήρια Visualize από την αρχή. Οι εκπαιδευτές μπορούσαν να το δουν γραμμένο 

στα πρόσωπά τους και να το ακούσουν με τον τόνο των φωνών τους. Οι 

συμμετέχοντες αναμένουν ότι η συζήτηση θα είναι γύρω από τα συνηθισμένα κλισέ, 
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τα οποία παραδίδει ένας δάσκαλος σε ένα όχι διαφορετικό τρόπο μεθοδολογίας στην 

τάξη. Απροσδόκητα για τους νέους, αντίθετα με τα παθητικά θέματα της κλασικής 

διδασκαλίας, τους δόθηκε ένας πραγματικά ενεργός ρόλος ως συν-δημιουργοί της 

έννοιας των έργων τέχνης. Έλαβαν τη δυνατότητα να δίνουν νόημα στις δικές τους 

γνώσεις και εμπειρίες ζωής, διερευνώντας έργα τέχνης με μια ανοιχτή συζήτηση. Στην 

πραγματικότητα, χάρη στον συνδυασμό εικόνων και τεχνικών διευκόλυνσης 

συζήτησης VTS, ανακάλυψαν τις δυνατότητές τους όσον αφορά τις κοινωνικές 

δεξιότητες, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, τη γλωσσική παιδεία, την οπτική παιδεία, 

τη συνεργατική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και την ανοχή. Με αυτόν τον 

τρόπο, όλη η διαδικασία έχει αποδείξει έναν εξαιρετικό τρόπο να ανοίξει ένα χώρο 

για τους νέους να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις τους και ακόμη 

και τις ανησυχίες τους. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες καλλιεργούν την προθυμία και την ικανότητα να 

παρουσιάζουν τις δικές τους ιδέες, ενώ παράλληλα σέβονται και μαθαίνουν από τις 

προοπτικές των συνομηλίκων τους. Γίνονται ικανοί να επεκτείνουν τις αντιλήψεις τους 

για την τέχνη αντί να αντιδρούν σε αυτήν παρορμητικά. Οι σκέψεις και οι αντιλήψεις 

των άλλων δίνουν την ευκαιρία να δούμε τις εικόνες από μια νέα οπτική γωνία και να 

ανοίγουμε τις ιδέες που μπορεί να μην έχουμε σκεφτεί πριν. Το VTS αξιοποιεί επίσης 

τις φυσικές, οπτικές, δεξιότητες και παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να 

συνδέουν τις απόψεις τους με το προσωπικό τους ή / και επαγγελματικό υπόβαθρο. 

Τα εργαστήρια VTS συνέβαλαν επίσης στην αλλαγή της ιδέας της τέχνης που είχαν οι 

συμμετέχοντες πριν. Οι επαγγελματίες που διεξήγαγαν όλη τη διαδικασία μπορούσαν 

να δουν πώς η τέχνη, μια φορά μια μακρινή και άβολη ιδέα, έγινε πολύ πιο προσιτή 

και ουσιαστική στους νέους. Κάνοντας ανακαλύψεις, ανταλλαγές ιδεών, 

συναισθημάτων και πληροφοριών, οι περισσότεροι από τους νέους 

συνειδητοποίησαν ότι αυτό που προκύπτει για καθένα από αυτά βασίζεται στο 

ατομικό τους πλαίσιο.  

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους εγκάρσιας μάθησης, όπως οι Στρατηγικές Οπτικής 

Σκέψης, οι συμμετέχοντες στο έργο Visualize μπόρεσαν να ξεκινήσουν μια διαδικασία 

επανεξέτασης των δικών τους και των άλλων, βελτιώνοντας όχι μόνο την ανοχή, αλλά 

και την επικοινωνία, την αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, χάρη στην 

ομαδική εργασία, όλοι ενήργησαν ως πολλαπλασιαστές και συνάδελφοι, 

συνδυάζοντας το πλαίσιο της δημιουργικής τέχνης με το εκπαιδευτικό πλαίσιο με ένα 

μη κοινό τρόπο, βελτιώνοντας την αυτονομία, την ευελιξία και την ικανότητα 

φροντίδας και οργάνωσης (σημαντικό να δώσουμε προσοχή στην άποψη και τις 

λεπτομέρειες των άλλων). 

Το έργο Visualize αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο για τους εκπαιδευτές όσο 

και για τους νέους να αυξήσουν τις συσχετικές δεξιότητές τους, να αναπτύξουν 

προσωπικά (και επαγγελματικά, ειδικά στην περίπτωση των εκπαιδευτών), να 
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καταλάβουν ότι μπορεί κανείς να κάνει τη διαφορά παρά τις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποιημένου κόσμος. 

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, είναι σημαντικό να προωθηθεί η 

υλοποίηση έργων όπως το Visualize στον εκπαιδευτικό τομέα, να ενθαρρύνει τους 

νέους να μιλάνε, χρησιμοποιώντας τη συζήτηση ως βασικό εργαλείο μάθησης για 

σκέψη, μέσω της συνεργασίας, της σύνδεσης και της επικοινωνίας. Είναι σημαντικό 

όλοι οι εκπαιδευτικοί / επαγγελματίες, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, να ανοίξουν 

τους ορίζοντές τους σε στρατηγικές όπως αυτή που προτείνεται από τη VTS. 

Στην ουσία, το έργο Visualize βοήθησε αρκετές ομάδες συμμετεχόντων από τρεις 

ευρωπαϊκές χώρες να ξεπεράσουν τα όρια της γλώσσας, της θρησκείας, των 

σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων και άλλες δυσκολίες που εμποδίζουν την 

εκμάθηση και την εξέλιξη, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον 21ο αιώνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 

 

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 
 

Το VTS είναι μια διαδικασία ανακάλυψης. Από τη στιγμή που ένα άτομο γεννιέται, 

χρησιμοποιεί τα μάτια της για να κατανοήσει τον περιβάλλοντα κόσμο. Αυτή η 

ικανότητα βασίζεται στην εκπληκτική σύνδεση μεταξύ των ματιών και του εγκεφάλου, 

η οποία δημιουργείται πολύ πριν το άτομο είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το μυαλό 

του συνειδητά. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ανάπτυξης, οι αισθήσεις 

παραμελούνται υπέρ της διάνοιας. Οι άνθρωποι μιλάνε για αυτό που γνωρίζουν και 

όχι απαραίτητα για αυτό που βλέπουν. Φαίνεται ότι στην παρούσα εποχή, ένα από τα 

πιο δύσκολα πράγματα είναι να βλέπεις με «ανοιχτά» μάτια. Το VTS προσπαθεί να 

αναζωογονήσει αυτές τις φυσικά δοθείσες δεξιότητες που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά 

τη βρεφική ηλικία. 

Πως λειτουργεί: 

 

 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

Για να ξεκινήσει μια συζήτηση, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές ερωτήσεις από τον 

διαμεσολαβητή. Αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν επιλεγεί τυχαία. Έχουν δοκιμαστεί για 

πολλά χρόνια και βασίζονται στην έρευνα αισθητικής ανάπτυξης του Abigail Housen, 

ενός γνωστικού ψυχολόγου στις ΗΠΑ. Έχουν αναπτυχθεί ερωτήσεις VTS για την 

εξασφάλιση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, επομένως συνιστάται να μην αλλάξετε 

τη διατύπωση. 

 

1. Τι συμβαίνει με αυτή την εικόνα?   

Η διατύπωση της πρώτης ερώτησης υποδηλώνει ότι η εικόνα είναι "κάτι" που μπορεί 

να κατανοηθεί. Ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη δημιουργία μιας ιστορίας. Αυτό αντιστοιχεί 

στα ευρήματα του Abigail Housen που λέει ότι οι θεατές για πρώτη φορά έχουν μια 

φυσική τάση για αφήγηση. Επιπλέον, το ερώτημα αυτό επιτρέπει τη διατύπωση 

παρατηρήσεων οποιουδήποτε είδους - προσωπικές ενώσεις, συναισθήματα, χρώματα 

κ.ο.κ.

                                                           
1 Το πρωτοποριακό έργο των Abigail Housen και Philip Yenawine, συνιδρυτών της Οπτικής Κατανόησης 

στην Εκπαίδευση, έχει εμπνεύσει την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Οπτικής Εκπαίδευσης και ορισμένα 
τμήματα των φύλλων εργασίας ή άλλων υλικών μπορεί να περιλαμβάνουν γλώσσα και πληροφορίες που 
προσφέρονται από την VTS Νέας Υόρκης 
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2. Τι βλέπετε και σας κάνει να λέτε αυτό?  

Αυτή η ερώτηση κρατά τη συζήτηση αγκυροβολημένη στην εικόνα. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να ξαναζήσουν και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν τις 

απόψεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία σκέψης των μεμονωμένων 

παρατηρητών καθίσταται ορατή για ολόκληρη την ομάδα. Αυτή η απαίτηση 

συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας νοημοσύνης βασισμένης σε πραγματικό και λογικό 

τρόπο όταν εκφράζεται ή συζητείται μια θέση. Είναι χρήσιμο σε κάθε κρίσιμη έρευνα 

και πιο σημαντικό για καλές δεξιότητες επικοινωνίας γενικά. 

 

3. Τι επιπλέον μπορούμε να βρούμε?  

Αυτή η ερώτηση βοηθά να εμβαθύνουμε στην εικόνα και να κάνουμε τη συζήτηση πιο 

ολοκληρωμένη. Οι λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να βρεθούν εξετάζοντας πιο 

προσεκτικά μπορεί ακόμη και να αλλάξουν ολόκληρη την έννοια της εικόνας. 

Προκειμένου να μεταδοθεί το μήνυμα ότι υπάρχουν συνήθως περισσότερα για να δει 

κανείς και να συζητηθεί περισσότερο από ό, τι οι πρώτες σκέψεις των 

συμμετοχόντων, αυτό το ερώτημα πρέπει να τιθεται συχνά, ανεξάρτητα από τις 

ενδείξεις. Εξάλλου, η συνήθεια της διεξαγωγής εμπεριστατωμένων εξετάσεων που 

βασίζονται σε οπτικά δεδομένα είναι η βασική μέριμνα οποιασδήποτε συζήτησης VTS. 

 

 Επισημάνετε την ιστορία 

Οι συζητήσεις VTS είναι δομημένες κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση από τον διαμεσολαβητή. Όπως 

μιλούν οι παρατηρητές, ο διευκολυντής επισημαίνει με ακρίβεια τα στοιχεία της 

εικόνας που αναφέρονται. Η παρατήρηση κρατά τα μάτια των παρατηρητών πάνω 

στην εικόνα και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν να κοιτούν ενεργά. Ενώ ακούει και 

δείχνει, ο διευκολυντής είναι προσεκτικός και υποστηρικτικός, δείχνοντας πόσο 

αποτιμάται η συμμετοχή των συμμετεχόντων. Αν αυτό που βλέπει ο παρατηρητής δεν 

μπορεί να βρεθεί στην εικόνα, ο διευκολυντής του ζητάει να έρθει μπροστά και να το 

επισημάνει μόνος του. Είναι σημαντικό να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα 

να εκφράσουν την άποψή τους, δείχνοντας σε όλους τι εννοούν. 

 

 Παραφράζετε την απάντηση κάθε ατόμου 

Η παράφραση αποτελεί βασικό στοιχείο της διευκόλυνσης της VTS. Ενώ το κάνει, ο 

διευκολυντής αναφέρεται πάλι σε αυτό που έχει ειπωθεί. Όταν οι παραφρασμένες 
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παρατηρήσεις γίνονται σωστά και με συνέπεια, όχι μόνο αμείβεται η ατομική 

συμβολή στις συζητήσεις, αλλά και υποστηρίζεται ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την 

περαιτέρω συμμετοχή. Δείχνουμε όχι μόνο πώς να ακούμε αλλά και πώς να 

κατανοήσουμε τι λέγεται. Αυτό είναι ένα φανταστικό ενισχυτικό εμπιστοσύνης. 

Βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι όλοι ακούν κάθε σχόλιο, τονίζοντας ταυτόχρονα τη 

σημασία κάθε συμβολής. Με τον τρόπο αυτό, τονίζεται ότι η ακρόαση και η 

προσπάθεια κατανόησης των άλλων είναι μια επιθυμητή στάση και πολύτιμη 

ικανότητα. Είναι η βάση της ανεκτικότητας και της ανοιχτομυαλιάς. Για να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι συνεισφορές ισχύουν επί ίσους όρους, χρησιμοποιείται 

γενικά η υπό όρους γλώσσα. Επιπλέον, η γλώσσα είναι μοντέλο, 

συμπεριλαμβανομένου του λεξιλογίου που μπορεί να αναζητά ένας συμμετέχων. 

Από την άλλη πλευρά, η παράφραση επιτρέπει μια σύντομη αλλά σαφή εικόνα του 

τρόπου με τον οποίο ένα συγκεκριμένο άτομο βλέπει και σκέφτεται. Όταν ακούγεται 

αρκετά έντονα για να αναδιατυπώσει ένα σχόλιο, είναι σαν ο διευκολυντής να ψάχνει 

μέσα στο μυαλό του παρατηρητή, ψάχνοντας για το σύνδεσμο μεταξύ των σκέψεών 

του και των λεκτικών γραμμάτων που έκανε. 

Για τους λόγους αυτούς, όταν χρησιμοποιείτε η VTS, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

παράφραση, η οποία πρέπει να γίνει σωστά για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 

VTS. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται περισσότερο για την αξιολόγηση της 

προόδου του συμμετέχοντα. 

 

 Συνδέστε τις ίδιες/αντίθετες σκέψεις 

Η σύνδεση των σκέψεων είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο στη διευκόλυνση της VTS. 

Δείχνει πώς βλέπουν οι διαφορετικοί άνθρωποι τις εικόνες και κατά συνέπεια στον 

κόσμο γύρω. Αυτή η ποικιλομορφία των ιδεών βοηθά τα άτομα να ξεπεράσουν την 

τάση να βλέπουν τα πράγματα από μια ενιαία οπτική γωνία και οδηγούν σε συνήθειες 

εξέτασης διαφορετικών απόψεων. Όταν δίνονται περισσότερες πληροφορίες, οι 

άνθρωποι τείνουν να ξανασκεφτούν την πρώτη τους άποψη ή να αλλάξουν γνώμη. Η 

συζήτηση και η αξιοποίηση των ιδεών των άλλων διδάσκει στους συμμετέχοντες 

πολλαπλές πτυχές της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. 

Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείτε και να προωθήσετε τη δυναμική της ομάδας. Ο 

διευκολυντής πρέπει να είναι προσεκτικός σε ό, τι λέει και, ταυτόχρονα, να τραβιέται 

πίσω για να σκεφτεί πώς ένα μέρος της συζήτησης συνδέεται με άλλους. Χρειάζεται 

χρόνος για να αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί αυτή η δεξιότητα, καθώς χρειάζεται 

λίγο για να εμβαθύνει και να ωριμάσει η συζήτηση των συμμετεχόντων. 
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 Πλαίσιο μεμονομένων σκέψεων 

Οι πλαισιομένες σκέψης είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στη διευκόλυνση της VTS. 

Δείχνει πώς οι διαφορετικοί άνθρωποι προσεγγίζουν μια εικόνα. Ανάλογα με τον 

πολιτισμό, το κοινωνικό υπόβαθρο, το σύστημα αξιών κ.λπ., οι άνθρωποι βλέπουν τα 

πράγματα διαφορετικά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να 

πλαισιώσουμε την κύρια ιδέα που χρησιμοποιεί ο παρατηρητής για να βγάλει ένα 

νόημα: τους ανθρώπους, το τοπίο, τη γεωγραφία, τις λεπτομέρειες, τη ρύθμιση, την 

προσωπική εμπειρία, την πρόθεση του καλλιτέχνη. 

Π.χ. κοιτάξτε τους ανθρώπους στους πίνακες και σκεφτείτε πώς θα μπορούσαν 

να σχετίζονται μεταξύ τους ... κοιτάξτε τη φύση στο παρασκήνιο και υποθέστε ότι 

αυτή η σκηνή λαμβάνει μέρος σε μια ζεστή χώρα ... 

Μπορούμε επίσης να επισημάνουμε τον τύπο των σκέψεων / σκέψης που ακούμε. 

 Π.χ. αναρωτιέστε ..., προσδιορίζετε ..., ζυγίζετε τις πιθανότητες ..., εξετάζετε 

την ιδέα ή την αντίληψη ... 

Η πλαισίωση των εκφρασμένων ιδεών φέρνει την συνειδητοποίηση στην κύρια κίνηση 

του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο καταλαβαίνει τον κόσμο. Το να 

αντικατοπτρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι παρατηρητές λειτουργούν είναι πολύ 

σημαντικό επειδή ο τρόπος με τον οποίο κάποιος βλέπει είναι ο τρόπος που 

σκέφτεται, ο τρόπος που μιλάει και, τέλος, που παίρνει αποφάσεις. 

 

 Χρονισμός και Κλείσιμο 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή συζήτησης VTS πάνω σε 

μία εικόνα, αλλά γενικά, δεκαπέντε με είκοσι λεπτά ανά εικόνα είναι επαρκή. Αν η 

VTS είναι καινούρια στους συμμετέχοντες, οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν λίγο 

παραπάνω.  

Για να κλείσετε μια συζήτηση, είναι πάντα καλό να συγχαίρετε τους συμμετέχοντες 

για τη συμμετοχή τους, π.χ. αναφέροντας πόσο σεβαστά άτομα ήταν. Μπορεί επίσης 

να ζητηθεί από την ομάδα να απαντήσει για το τι έκαναν, να εκφράσει αυτό που 

απολάμβανε ή τι θα ήθελε να πει σε άλλους για τη συζήτηση. 

Συνοψίζοντας ή προσπαθώντας να επιτύχουμε κάποιο είδος συναίνεσης είναι άστοχο, 

καθώς είναι δύσκολο να θυμηθούμε όλα όσα ειπώθηκαν και είναι περιττό εάν τα 

σχόλια συνδέονται καθ 'όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Περιλήψεις σπάνια 

δικαιούνται την τέχνη ή τη συζήτηση.  

Μια άλλη παραπλανητική είναι να αφήσουμε τους παρατηρητές να πιστεύουν ότι 

έχουν «ολοκληρώσει» μια συζήτηση πάνω σε ένα έργο τέχνης. Μια από τις πιο 

θαυμάσιες πτυχές της τέχνης είναι το γεγονός ότι μπορεί να επανεξεταστεί πολλές 
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φορές παραγωγικά. Κάθε συνάντηση φέρνει κάτι νέο. Ως εκ τούτου, υποδεικνύοντας 

ότι η εμπειρία είναι πλήρης και ολοκληρωμένη είναι αντιπαραγωγική. 

 

ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ: VTS ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Πριν ξεκινήσετε μια συζήτηση VTS, είναι σημαντικό να εξετάσετε τις βασικές αρχές για 

την επιλογή εικόνας: 

 Δείτε το έργο τέχνης που έχετε επιλέξει για την 1η συζήτηση VTS 

 Η εικόνα πρέπει να αντιστοιχεί στην εξέλιξη του θεατή 

 Ο θεατής χρειάζεται ένα γνωστό σημείο εισόδου 

 Το θέμα θα πρέπει να ενδιαφέρει τον θεατή 

 Η εικόνα πρέπει να αναφέρει μια ιστορία που μπορεί να ερμηνευθεί 

διαφορετικά 

 Η ακολουθία των εικόνων πρέπει να είναι προκλητική 

 

 Απομνημονεύστε τις τρεις βασικές ερωτήσεις 

 Προετοιμάστε τον εξοπλισμό, ρυθμίστε τα καθίσματα και βεβαιωθείτε ότι το 

δωμάτιο είναι σκοτεινό 

 Σκεφτείτε πώς να εισαγάγετε το VTS στο κοινό σας 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 ΕΝΑΡΞΗ Εισάγετε τη μέθοδο VTS στο κοινό σας. Πείτε στην ομάδα σας ότι αυτό 

το μάθημα έχει να κάνει με το να δείτε μαζί εικόνες; Ότι αφορά το να 

εκφράσουν τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις και τις ιδέες τους. Εξαλείψτε 

το φόβο των συμμετεχόντων λέγοντάς τους ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος 

απάντηση. Το μόνο που μετράει είναι οι απόψεις τους.  

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ζητήστε από τους σπουδαστές /ασθενείς να το 
εξετάσουν σιωπηρά. 

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Ξεκινώντας με:  

Τι συμβαίνει σε αυτή την εικόνα?  

Όταν δίνεται μία ερμηνεία, ρωτήστε: 

Τι βλέπετε και το λέτε αυτό? 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ρωτήστε :  

Τι επιπλέον μπορούμε να βρούμε? 

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Αναφέρετε ακριβώς τι οι συμμετέχοντες περιγράφουν. 

 Να είστε υποστηρικτικοί καθώς ακούτε. 

 Παραφράζετε κάθε σχόλιο / Μείνετε ουδέτεροι και χρησιμοποιείτε 

δηλώσεις σχετιζόμενες με τη σχετική γλώσσα 

 Όποτε χρειάζετε, χρησιμοποιήστε: “Τι βλέπετε που σας κάνει να λέτε 

αυτό;”  

 

 ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΤΑΞΗ 

Επαινείτε τους συμμετέχοντες για τη συζήτηση και τη συμμετοχή τους. 
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