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Εισαγωγή 
Ο κύριος σκοπός του παρόντος Προγράμματος είναι να ενθαρρύνει άτομα ηλικίας 55 ετών 
και άνω να υιοθετήσουν έναν ενεργό, υγιή, δημιουργικό και επιτυχημένο τρόπο ζωής.  

Οι στόχοι είναι για τους: 

α) πολίτες ηλικίας 55+: ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής συνείδησης και κληρονομιάς, η 
ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης, της ομαδικής συνοχής, της κοινωνικοποίησης και της 
αίσθησης του «ανήκειν». 

β) εκπαιδευτές/προσωπικό: η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, καλών πρακτικών, η ενίσχυση 
της συνεργασίας και η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων και των στρατηγικών 
διεθνοποίησης. 

Οι εταίροι αυτού του Προγράμματος είναι επτά Οργανισμοί από Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, 
Βουλγαρία, Γεωργία, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στους τομείς των Τεχνών, του Πολιτισμού 
και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για ηλικιωμένους και είναι 
πρόθυμοι να καινοτομήσουν προσφέροντας στα άτομα αυτού του ηλικιακού φάσματος 
ορισμένα εργαλεία και πόρους από τις κοινές τους εμπειρίες και πρακτικές. 
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Εταίρος  Χώρα Ιστοσελίδα e-mail 

Θέατρο 
Playback 
«Ηχώ» 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Ελλάδα https://www.facebook.com/%CE%98%CE
%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-
Playback-%CE%97%CE%A7%CE%A9-
459008157630616/ 

https://www.instagram.com/playback.ec
ho 

playback.echo@gmail.com 

Οικολογικός 
Πολιτιστικός 
Σύλλογος 

(ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.) 

Ελλάδα http://www.oiko-polis.com/ oikopolis2007@gmail.com 

Τεχνικό 
Πανεπιστήμιο 
Γεωργίας 

Γεωργία http://www.gtu.edu.ge info@gtu.ge 

Università dell’ 
età libera 
“Enzo Ficai” 

Ιταλία http://www.unielarezzo.it/ unielararezzo@alice.it 

 

Training 2000 Ιταλία http://www.training2000.it training2000@training2000.it 

BASD-
Balkanska 
Agenciya za 
Ustoychivo 
Razvitie  

Βουλγαρία https://www.balkanagency.org/gb info@balkanagency.org 

WASLA-
Arabisch 
Deutsches 
Center für 
Dialoge 

Γερμανία www.wasla.berlin 

https://www.facebook.com/pg/waslacen
ter/ 

 

info@wasla.de 

waslaberlin@gmail.com 

 

 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2022. 

Ιστοσελίδα: https://sincromind.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SinCRoMInD-112447386804659/ 

E-mail: sincromind@googlegroups.com 
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Μεθοδολογία του Προγράμματος 
 

Η μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει: Ομαδική Εργασία, έρευνα μέσω 
ερωτηματολογίων, ανάλυση δεδομένων, παρουσιάσεις, δημιουργία βίντεο, χρήση ΤΠΕ, 
εργαστήρια, διαδικτυακά σεμινάρια, διά ζώσης σεμινάρια, e-learning μαθήματα και 
δραστηριότητες δικτύωσης. 

Αναλυτικά: 

α) Οι δραστηριότητες του προγράμματος απευθύνονταν σε διάφορες και διαφορετικές 
μεταξύ τους ομάδες, όπως ηλικιωμένους πολίτες, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, μαθητές, 
εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες καλ. Πραγματοποιήθηκαν μέσω της διοργάνωσης 
σεμιναρίων, παραστάσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων. 

β) Εφαρμόστηκε συστηματική Αξιολόγηση όλων των διακρατικών συναντήσεων. Η 
αξιολόγηση των διακρατικών συναντήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω του ίδιου 
ερωτηματολογίου από όλους τους συμμετέχοντες μετά το τέλος κάθε συνάντησης. 

γ) Ο συντονιστής δημιούργησε ένα έντυπο Καλών Πρακτικών που έπρεπε να συμπληρωθεί 
από κάθε εταίρο μετά την αξιολόγηση  για την καταγραφή των δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιήθηκαν σε κάθε οργανισμό-εταίρο. 

δ) Σε κάθε διακρατική συνάντηση κάθε εταίρος παρουσίαζε όλο το υλικό που δημιούργησε 
και στη συνέχεια ακολουθούσε συζήτηση, ανατροφοδότηση και σχεδιασμός της επόμενης 
δράσης. 

ε) Μετά από κάθε ολοκληρωμένη δραστηριότητα κάθε οργανισμός κατέγραφε βάσει του 
προτύπου Καλών Πρακτικών την δράση του και την αναρτούσε στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Προγράμματος ή στις ιστοσελίδες των Οργανισμών τους. 

 

Έκθεση για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αρχή του 
Προγράμματος 

 

Ιστορικό της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2020. Συνολικά 
216 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. 

Το προφίλ των συμμετεχόντων 

Συμμετείχαν 216 ενήλικες, 145 γυναίκες και 71 άνδρες, με τον μικρότερο να είναι 32 ετών 
και τον μεγαλύτερο 83 ετών. Η πλειοψηφία ήταν πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της 
Γερμανίας, της Βουλγαρίας και της Γεωργίας. Επίσης, στην έρευνα συμμετείχαν ένας 
Αμερικανός και ένας Βρετανός πολίτης. Οι μητρικές γλώσσες των συμμετεχόντων ήταν: 
ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά, γερμανικά, βουλγαρικά, γεωργιανά και ρωσικά. 



8 
 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν παντρεμένοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν χηρεύσαντες, 
διαζευγμένοι ή άγαμοι. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν συνταξιούχοι. Περίπου 
το 49% είχε τις εξής ειδικότητες: δάσκαλος, οικονομολόγος, αεροπόρος, σχεδιαστής, οδηγός, 
μουσικός, φωτογράφος, καθηγητής πανεπιστημίου, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου, 
ψυχολόγος, υπάλληλος, καταστηματάρχης, μεταφραστής, βιβλιοθηκάριος, λογιστής, 
γιατρός, διευθυντής, δημοσιογράφος, τραπεζίτης, ασφαλιστής, μηχανικός, δάσκαλος 
μουσικής, ράφτης, πωλητής, οινοποιός. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν άνεργοι. Όσον 
αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, οι μισοί από τους ερωτηθέντες είχαν απολυτήριο λυκείου, 
ενώ περίπου το 50% είχε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Ερωτήσεις 

1. Είμαι ικανοποιημένος με το πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου. 

2.Πόσο συχνά σκοπεύετε να συμμετέχετε φέτος σε πολιτιστικές, κοινωνικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

3. Πόσο συχνά σκοπεύετε να συμμετέχετε φέτος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως 
ΤΠΕ και ξένες γλώσσες. 

4. Θα ήθελα να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου με τη συμμετοχή και την ενασχόλησή μου 
με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

5. Ποτέ δεν δυσκολεύτηκα να αναγνωρίσω και να εκφράσω τα συναισθήματά μου. 

6. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να αποκτήσω γνώσεις για την ιστορία, την κληρονομιά και τον 
πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζω. 

7. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα εκφράσω καλύτερα και πιο εύκολα τις σκέψεις μου και 
τα συναισθήματά μου. 

8. Έχω πολλές πιθανότητες να ασχοληθώ με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
τον αθλητισμό και τις τέχνες στον ελεύθερο χρόνο μου. 

9. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα κοινωνικοποιηθώ ευκολότερα, θα κάνω νέους φίλους 
και θα εξοικειωθώ με πολλούς ανθρώπους. 

10. Θα ήμουν περισσότερο ικανοποιημένος με τις νέες γνώσεις και τις δεξιότητες που 
αποκτώ από τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

11. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες προάγω την αυτοανάπτυξή μου. 

12. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την 
καθημερινότητά μου. 
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13. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα επικοινωνήσω και θα συνεργαστώ καλύτερα με τους 
άλλους και θα ενισχύσω την αίσθηση του ομαδικού ανήκειν. 

14. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου και την ενασχόλησή μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές 
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα αναγνωρίσω και θα κατανοήσω καλύτερα τις σκέψεις 
μου και τα συναισθήματά μου. 

15. Θα ήθελα να βελτιώσω τη σχέση μου και τη σύνδεσή μου με τους άλλους ανθρώπους 
μέσω της συμμετοχής μου και της ενασχόλησής μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

16. Θα ήμουν πιο ανοιχτός στο να εκφράσω τα συναισθήματά μου μέσω της συμμετοχής μου 
και της ενασχόλησής μου με πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

 

Συμπεράσματα 

Εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε δύο 
βασικές κατηγορίες: τις πεποιθήσεις και τις προθέσεις. Έτσι, καλύφθηκαν τέσσερα 
διαφορετικά θέματα: α) η πολιτιστική συνείδηση, β) η αυτοέκφραση, γ) η 
επικοινωνία/κοινωνικοποίηση και δ) τα κίνητρα για ενεργή ζωή/ποιότητα ζωής. Όσον αφορά 
στις πεποιθήσεις, που ήταν το βασικό ενδιαφέρον του Προγράμματος, προέκυψαν 12 
διαφορετικές απαντήσεις προς εξέταση. 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις 2-3-6 διερεύνησαν την Πολιτιστική Συνείδηση. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν πολύ να λάβουν μέρος σε πολιτιστικές, 
κοινωνικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Οι ερωτήσεις 5-7-14 αφορούσαν στην Αυτοέκφραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
πλειονότητα των ερωτηθέντων πίστευε ότι δεν είχε καμία δυσκολία στην έκφραση των 
συναισθημάτων, ωστόσο πίστευε ότι αυτό ίσως θα ήταν ευκολότερο μετά τη συμμετοχή τους 
στις παραπάνω δραστηριότητες. 

Οι ερωτήσεις 8-9-13 αφορούσαν στην Επικοινωνία και την Κοινωνικοποίηση. Εδώ σχεδόν 
όλοι οι ερωτηθέντες πίστευαν ότι η συμμετοχή σε διαφορετικές δραστηριότητες θα τους 
βοηθούσε να κοινωνικοποιηθούν ευκολότερα. 

Τέλος, οι ερωτήσεις 1-11-12 αφορούσαν στα Κίνητρα για μια πιο δραστήρια ζωή και στην 
Ποιότητα Ζωής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι με τον ελεύθερο χρόνο τους, πίστευαν ότι η 
παρακολούθηση μαθημάτων, οργανωμένων προγραμμάτων και εκδηλώσεων θα 
προωθούσε την αυτοανάπτυξή τους και θα αποκτούσαν γνώσεις και δεξιότητες για την 
καθημερινότητά τους. 

Οι ερωτήσεις 4-10-15-16 ήταν αφιερωμένες στις Προθέσεις. Προέκυψε ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των ερωτηθέντων αναζήτησε διαφορετικές ευκαιρίες για να συμμετάσχει και 
να ενασχοληθεί με πολιτιστικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές (θέατρο, χορός, περιβάλλον, 
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μαγειρική, ποίηση κ.λπ.) και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, υπολογιστής, 
ΤΠΕ κ.λπ.). 

Με αυτές τις δραστηριότητες ήλπιζαν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, καθώς και 
τις σχέσεις τους και τη σύνδεσή τους με τους άλλους ανθρώπους. Ένιωθαν ότι θα τους 
βοηθήσουν να είναι πιο ικανοποιημένοι και πιο ανοιχτοί στο να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους. 

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι υπάρχει έντονη ανάγκη και ζήτηση από τους ηλικιωμένους 
για την υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά. Αυτό καθιστά έγκυρο το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρξει προσεκτικός 
σχεδιασμός κι οργάνωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις 
ιδιαιτερότητες και τις προσδοκίες των ηλικιωμένων καθώς και ότι κάθε αντίστοιχος 
οργανισμός θα πρέπει να παρέχει σε συνεχή βάση τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
δράσεις στους ηλικιωμένους πολίτες διασφαλίζοντας με προσοχή την ποιότητά τους.  

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Καλή Πρακτική I: Θέατρο Playback «Ηχώ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Ελλάδα 
«Διαγενεακό Εργαστήρι Playback Θεάτρου, Χορού και Σωματικής Έκφρασης στο 1ο 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης» 
 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε Εργαστήρι Playback Θεάτρου και Δημιουργικού 
Χορού αλληλεπιδρώντας καλλιτεχνικά μέσα από τις δικές τους λεκτικές και κινητικές 
αφηγήσεις. Το Playback Θέατρο είναι μια αυτοσχεδιαστική διαδραστική μορφή θεάτρου 
κατά την οποία οι ιστορίες του κοινού αναπαρίστανται εκείνη την στιγμή στη σκηνή από τους 
ηθοποιούς. Ο συντονιστής της ομάδας ακούει την ιστορία του αφηγητή-θεατή και στη 
συνέχεια ζητά από τους ηθοποιούς και τον μουσικό που βρίσκονται πάνω στη σκηνή να 
αναπαραστήσουν την ιστορία, δηλαδή να την αναπαραγάγουν (εξ ου και ονομάζεται 
Playback) χρησιμοποιώντας κατάλληλες θεατρικές τεχνικές και αυτοσχέδια μουσική. Το 
Playback Θέατρο αποτελεί ένα φόρουμ κοινωνικού διαλόγου, ενίσχυσης της κοινωνικής 
ένταξης και συνοχής μέσω της ενεργητικής ακρόασης, της ενσυναίσθησης, της 
αλληλοκατανόησης και αλληλοϋποστήριξης. 

 

Στόχοι 

• Δημιουργία διαγενεακών σχέσεων. 

• Γεφύρωση κοινωνικών χασμάτων και ανάπτυξη διαλόγου. 

• Ενίσχυση της μη λεκτικής επικοινωνίας. 
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• Ανάπτυξη της σωματικής επίγνωσης. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας. 

• Καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της αυτοέκφρασης. 

• Απόκτηση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. 

• Ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, φόβων και πεποιθήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

• Κινητοποίηση μέσω των Τεχνών για ενεργή γήρανση. 

 

Ομάδα-στόχος 

18 συμμετέχοντες, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 40-67 ετών, ενήλικες εκπαιδευόμενοι του 
1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης. 

 

Προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα 

Το Εργαστήρι διεξαγόταν μία φορά την εβδομάδα στον ίδιο χώρο, σε μια ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα θεατρικών σπουδών, όπου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να 
κινηθούν, να χορέψουν, να παίξουν και να δώσουν παράσταση από κοινού. Το Εργαστήρι 
αυτό ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα του Σχολείου και αντιμετωπίστηκε ως μία καινοτόμος 
δράση στο πλαίσιο των διαθεματικών/ διεπιστημονικών εργαστηρίων (Project). Δύο έως 
τρία μέλη της ομάδας του Θεάτρου Playback «Ηχώ» διηύθυναν την κάθε συνεδρία. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Αυτό το Εργαστήρι έλαβε χώρα από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020, μία φορά την 
εβδομάδα με διάρκεια 3 ωρών ανά συνεδρία. 

Για αυτό το Εργαστήρι χρησιμοποιήθηκαν: ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με άνεση 
ελεύθερου χώρου, 6 καρέκλες, μουσικός εξοπλισμός και μουσικά όργανα, χρωματιστά 
υφάσματα, καπέλα, θεατρικά σκηνικά, μπαλόνια, κάρτες, υλικά εικαστικών, χρωματιστοί 
μαρκαδόροι και κηρομπογιές. 

Το πρώτο βήμα ήταν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν με δημιουργικό τρόπο τις προσδοκίες 
και τις ανάγκες που είχαν για ολόκληρο το Εργαστήρι. Οι βιωματικές ασκήσεις της πρώτης 
γνωριμίας και οι ασκήσεις συνοχής ενίσχυσαν την ενότητα της ομάδας. Στη συνέχεια 
πειραματίστηκαν σε πολλαπλές και σύνθετες ασκήσεις όπου εξερεύνησαν τις δυνατότητές 
τους και κατανόησαν καλύτερα τον εαυτό τους, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, τις 
καλλιτεχνικές τους ικανότητες και τις δεξιότητες κοινωνικής διάδρασής τους. 
Χρησιμοποίησαν τεχνικές Playback Θεάτρου, στοιχεία Ψυχοδράματος και Χοροθεραπείας, 
τεχνικές κίνησης του σώματος, Αυτοσχεδιασμού, Δημιουργικού Χορού, Υποκριτικής και 
Αφήγησης. 
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Κάθε συνεδρία είχε διαφορετικό θέμα και σταδιακά κάθε συμμετέχων απέκτησε την 
αίσθηση του ηθοποιού και του αφηγητή. Μετά τον χορό, τις θεατρικές ασκήσεις και τις 
τεχνικές κίνησης του σώματος και του αυτοσχεδιασμού, διδάχτηκαν κάποιες τεχνικές του 
Playback Θεάτρου, όπως Γλυπτά, Διάδρομοι, Μεταμόρφωση, Σκηνή, τις οποίες στη συνέχεια 
εφάρμοσαν και χρησιμοποίησαν για να παίξουν Playback Θέατρο.  

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Κατά την πρώτη συνεδρία του Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν 
με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας το σώμα τους, κινήσεις και χειρονομίες, τους 
στόχους και τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους σε αυτό το Εργαστήρι. Στο τέλος 
κάθε συνεδρίας, οι συμμετέχοντες καλούνταν να εκφράσουν τις απόψεις και τα 
συναισθήματά τους για τη δραστηριότητα με δημιουργικό τρόπο. Στην τελευταία συνεδρία 
του Εργαστηρίου εξέφρασαν με θεατρικό τρόπο τον βαθμό ικανοποίησης και επίτευξης των 
αρχικών τους στόχων και προσδοκιών. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ικανοποιημένοι, 
ενθουσιώδεις και πρόθυμοι να συνεχίσουν. Ήταν έκπληκτοι για το πόσο δεμένοι 
αισθάνονταν πλέον μεταξύ τους, ενώ δεν είχαν από πριν κάποια σχέση και πόσο 
ικανοποιημένοι αισθάνονταν με τον εαυτό τους για όλα όσα κατάφεραν.  Έγινε συζήτηση για 
το εάν εκπληρώθηκαν οι στόχοι, οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους και τους ζητήθηκε να 
κάνουν προτάσεις σχετικά με διάφορα θέματα για μελλοντικές δραστηριότητες. Όλοι 
δήλωσαν ότι επιθυμούν την συνέχιση του Εργαστηρίου και την ενασχόλησή τους με 
αντίστοιχες δράσεις. Επιπλέον, από ορισμένους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον να συμμετάσχουν 
στη θεατρική ομάδα «Ηχώ» και να παρακολουθήσουν παρόμοια εργαστήρια/σεμινάρια στο 
μέλλον. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Αυτό το Εργαστήρι συνέβαλε στη διαγενεακή επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες 
χάρη στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Η κριτική που καταγράφηκε από τους συμμετέχοντες 55+ ήταν ότι η συμμετοχή σε τέτοια 
διαδραστικά εργαστήρια τους βοήθησε να ζήσουν μια πιο ενεργητική και δραστήρια ζωή. 
Όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία τους στο Θέατρο και τον 
Χορό, εμπλούτισαν τις δυνατότητες, τις γνώσεις και την καλλιτεχνική τους φύση. 
Διαμορφώθηκαν κοινωνικές και φιλικές σχέσεις, καλλιεργήθηκε η ενεργητική ακρόαση, η 
έννοια της εμπιστοσύνης και η διάθεση για μοίρασμα και αλληλεπίδραση. Καλλιεργήθηκε η 
ενσυναίσθηση και το αίσθημα φροντίδας για τον άλλον.  

Η όλη δράση θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποτελέσει εργαλείο 
παρέμβασης για τη διευκόλυνση κι ενίσχυση των σχέσεων που διαμορφώνονται σε ένα τόσο 
απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Φωτογραφίες και βίντεο αναρτήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου στο YouTube, 
στις ιστοσελίδες και στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Θεάτρου 
Playback «Ηχώ», του SinCRoMInD και του 1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, το συγκεκριμένο Εργαστήρι παρουσιάστηκε ως δράση καινοτομίας στην Ημερίδα 
Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που 
πραγματοποιήθηκε στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.   

Τέλος, η δράση δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα της Πάτρας «Γνώμη» 
(23/7/2021) και στην ιστοσελίδα gnomip.gr  

 

Σύνδεσμοι 

Εργαστήρι Χορού και Σωματικής Έκφρασης 
https://youtu.be/m1t08nHjBYghttps://youtu.be/8SKOiLKGAUI 

Εργαστήρι Playback Θεάτρου https://youtu.be/vAw79RsII9I 

https://gnomip.gr/2021/07/23/η-κοιν-σ-επ-θεατρο-playback-ηχω-συντονιζει-τ/ 

 

 

 

https://youtu.be/m1t08nHjBYg
https://youtu.be/m1t08nHjBYg
https://youtu.be/vAw79RsII9I
https://gnomip.gr/2021/07/23/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-%CE%B5%CF%80-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-playback-%CE%B7%CF%87%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
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Καλή Πρακτική II: Θέατρο Playback «Ηχώ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Ελλάδα 
«Παράσταση Playback Θεάτρου» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Μετά το θερμό καλωσόρισμα στις συμμετέχουσες έγινε ενημέρωση για το Playback Θέατρο 
και το Πρόγραμμα SinCRoMInD . Στη συνέχεια άρχισε η παράσταση με τους ηθοποιούς να 
αποδίδουν θεατρικά τις ιστορίες του κοινού. Όλες οι γυναίκες έγιναν αφηγήτριες 
προσωπικών τους ιστοριών. Το κλείσιμο της εκδήλωσης με τραγούδια και χορευτικές 
κινήσεις συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους. 

 

Στόχοι 

● Ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων. 

● Επέκταση της επικοινωνίας. 

● Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αυτοέκφρασης. 

● Απόκτηση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. 

● Αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, φόβων και 
πεποιθήσεων. 

● Κινητοποίηση μέσω των Τεχνών για ενεργή γήρανση. 

 

Ομάδα-στόχος 

Εννέα (9) συμμετέχουσες ηλικίας 60+ δημότες από τον Δήμο Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης. 

 

Προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα 

Η παράσταση έλαβε χώρα στην έδρα του Θεάτρου Playback «Ηχώ» (Βασιλίσσης Όλγας 148, 
Θεσσαλονίκη), ενώ λήφθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας έναντι της νόσου COVID-19. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια δράσης κ.λπ.) 

Σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με καρέκλες για το κοινό και σκηνή για τους 
ηθοποιούς, η παράσταση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ωραίο και φιλικό κλίμα στις 
10/11/2020 και είχε διάρκεια 3 ώρες. Χρησιμοποιήθηκαν θεατρικά σκηνικά, μουσικός 
εξοπλισμός, μουσικά όργανα και χρωματιστά υφάσματα. 
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η παράσταση έδωσε στις γυναίκες την ευκαιρία να αφηγηθούν προσωπικά τους βιώματα, 
να εκφράσουν τα συναισθήματα, τους φόβους, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις τους, να 
έρθουν σε επαφή με το Playback Θέατρο, να επικοινωνήσουν και να διασκεδάσουν. 
Αντάλλαξαν εμπειρίες ζωής, εξερεύνησαν τις δυνατότητές τους και κατανόησαν καλύτερα 
τον εαυτό τους, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους μέσω της Τέχνης του Θεάτρου με 
δημιουργικό τρόπο. Ως αφηγήτριες, απέκτησαν αυτοπεποίθηση, ικανοποίηση και αποδοχή 
από την ομάδα. Η εμπειρία της ζωής τους αποκτά αξία από μόνη της, ειδικά όταν 
εξωτερικεύεται σε ένα υποστηρικτικό και παρόμοιο περιβάλλον και μοιράζεται με τους 
άλλους. Η συμμετοχή τους στην παράσταση Playback Θεάτρου τις παρακίνησε να 
αποκτήσουν ενεργό ρόλο και να ασχοληθούν με τις Τέχνες. Οι κριτικές τους έδειξαν ότι 
αναπτύχθηκε μια βαθιά αίσθηση σύνδεσης μεταξύ τους. Τέλος, ανέφεραν την απόκτηση 
ενός νέου οράματος και προοπτικής ενασχόλησης με την Τέχνη μέσω της συμμετοχής τους 
και την κορύφωση του ενδιαφέροντός τους μέσω της παράστασης. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Οι διοργανωτές εξεπλάγησαν από τη βαθύτερη αίσθηση του επιπέδου επικοινωνίας που 
επιτεύχθηκε από τις συμμετέχουσες μέσα από την αφήγηση εμπειριών ζωής και 
προσωπικών ιστοριών. Οι κοινές ιστορίες ανέδειξαν τη δύναμη της φιλίας, το πάθος για ζωή, 
την αισιοδοξία παρά τις δυσκολίες και τη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες. Ως εκ τούτου, η 
μοναδικότητα του Playback Θεάτρου με τις τεχνικές του, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως ένα εργαλείο εν τω βάθει επικοινωνίας και ως ένα ερέθισμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
και αυτογνωσίας σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Φωτογραφίες και βίντεο από την παράσταση ανέβηκαν στο YouTube, στις σελίδες Facebook 
και Instagram και στην ομάδα του Facebook του Θεάτρου Playback «Ηχώ» και του 
SinCRoMInD. Τέλος, η δράση δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα της Πάτρας 
«Γνώμη» (23/7/2021) και στην ιστοσελίδα gnomip.gr  

 

Σύνδεσμοι 

Φωτογραφίες-βίντεο: https://youtu.be/JTvj_Mgamn0 

Βίντεο «Ιστορίες Ζωής»: https://youtu.be/UoS2rbCcg34 

https://gnomip.gr/2021/07/23/η-κοιν-σ-επ-θεατρο-playback-ηχω-συντονιζει-τ/ 

 

https://youtu.be/JTvj_Mgamn0
https://youtu.be/UoS2rbCcg34
https://gnomip.gr/2021/07/23/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-%CE%B5%CF%80-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-playback-%CE%B7%CF%87%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
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Καλή Πρακτική I: Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.), 
Ελλάδα 

«Αφιέρωμα στον Έλληνα ποιητή Θωμά Γκόρπα από την ομάδα ποίησης του 
ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.: Ένας τρόπος πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για ενήλικες κατά την 

περίοδο της απομόνωσης» 
 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου «Μένουμε σπίτι» (λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19), 
ορισμένα από τα μέλη της ομάδας Ποίησης του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ (Φλώρα Ορφανουδάκη, Βούλα 
Σοφού, Σοφία Δημητρίου, Βασιλική Καλυβά, Ελένη Μπάστα, Θοδωρής Ορεινός) άδραξαν την 
ευκαιρία της διαδικτυακής επικοινωνίας και δημιούργησαν ένα βίντεο όπου απήγγειλαν 
ποιήματα του Θωμά Γκόρπα. Στη συνέχεια το βίντεο αυτό διαδόθηκε σε όλα τα μέλη της 
ομάδας με τη χρήση ΤΠΕ. 

 

Στόχοι 

• Συνέχιση της επικοινωνίας και της υλοποίησης ομαδικών δραστηριοτήτων 
διατηρώντας την αισιοδοξία και τη δημιουργικότητα της ομάδας. 
 



17 
 

Ομάδα-στόχος 

Συμμετείχαν ενεργά 15 ηλικιωμένοι 60-69 ετών, ωστόσο το αποτέλεσμα/παραδοτέο ήταν 
προσβάσιμο σε όλους. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Κάθε συμμετέχων στην ομάδα δημιούργησε ένα βίντεο (φτιαγμένο από τη δική του φορητή 
συσκευή), στο οποίο απήγγειλε το αγαπημένο του ποίημα του Θωμά Γκόρπα. 

Αυτό διαδόθηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας με διάφορα μέσα επικοινωνίας (Zoom, Skype 
και Facebook). 

Η δραστηριότητα διήρκεσε από αρχές Μαρτίου μέχρι τις 7 Απριλίου 2020 έχοντας σύνολο 
180 προβολών, ενώ ενθάρρυνε την ιδέα για περισσότερες παρόμοιες δραστηριότητες. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Το έργο ήταν μια κοινή προσπάθεια των μελών της ομάδας Ποίησης και έδειξε ότι κανείς δεν 
έμεινε μόνος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ή άλλων έκτακτων καταστάσεων. 

Συνέβαλε, επίσης, στην επικοινωνία μεταξύ των γενεών και στην πολιτιστική 
ευαισθητοποίηση. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα  

Μετά την επιτυχή διάδοση της ιδέας και της μεθοδολογίας της δραστηριότητας, πολλά μέλη 
του συγκεκριμένου Οργανισμού καθώς και άλλων σχετικών οργανισμών ενθάρρυναν τα 
μέλη του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ να συνεχίσουν να διεξάγουν τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μορφές επικοινωνίας. 

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί άλλες τρεις παρόμοιες δραστηριότητες και έπεται 
συνέχεια. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Μετά την εκδήλωση έγινε σύνθεση όλων των βίντεο που είχαν παρουσιαστεί και 
δημιουργήθηκε ένα ενιαίο βίντεο. Όλα τα παραγόμενα βίντεο αναρτήθηκαν στο YouTube 
καθώς και στον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 

Ιστοσελίδα: https://youtu.be/plVzY-l6ARc?t=26. 

Το τελικό παραγόμενο βίντεο αναρτήθηκε επίσης στον ιστότοπο του SinCRoMInD και στους 
ιστοτόπους των εταίρων. 

 

https://youtu.be/plVzY-l6ARc?t=26.
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Καλή Πρακτική II: Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.), 
Ελλάδα 

«Πολιτιστική ευαισθητοποίηση για ηλικιωμένους μέσω διαγενεακών 
δραστηριοτήτων- Οι μαθητές μαγειρεύουν μαζί με τους ηλικιωμένους» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, τρία μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ., μαζί με 28 μαθητές του 3ου Γυμνασίου 
Αιγάλεω, επισκέφτηκαν το 6ο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του 
Δήμου Αιγάλεω. Οι μαθητές, έχοντας ενημερωθεί από τις γιαγιάδες τους σχετικά με 
παραδοσιακές συνταγές, συζήτησαν με τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. για την παραδοσιακή 
μαγειρική. Στη συνέχεια, έχοντας αγοράσει τα απαραίτητα υλικά, ετοίμασαν όλοι μαζί τρία 
είδη πιτών (τυρί, σπανάκι και πράσο). Αφού τις έψησαν, απόλαυσαν ένα σύντομο «γεύμα» 
και συνέχισαν να μιλούν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες. 

 

Στόχοι 

● Αλληλεπίδραση μαθητών με ηλικιωμένους ανθρώπους με σκοπό την προώθηση των 
διαγενεακών σχέσεων και την άρση των προκαταλήψεων για τους ηλικιωμένους. 

● Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης και επικοινωνίας. 

● Εκμάθηση παραδοσιακών συνταγών μαγειρικής. 

 

Ομάδα-στόχος 

Συμμετείχαν ενεργά 50 μαθητές και 30 ηλικιωμένοι, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν 
προσβάσιμο σε όλους. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Επιτεύχθηκε η επικοινωνία μαθητών με ενήλικες και ηλικιωμένους (γονείς και παππούδες) 
εντός των οικογενειών τους με επίκεντρο την παραδοσιακή μαγειρική. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε επέκταση αυτής της επικοινωνίας εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος σε 
σχολεία και διάφορα κοινωνικά κέντρα. 

Οι βασικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πληροφορίες κυρίως από τους ηλικιωμένους, 
καθώς και από βιβλία συνταγών. Οι ηλικιωμένοι αγόρασαν, επίσης, τα υλικά μαγειρικής που 
χρειάζονταν. Χρησιμοποίησαν μόνο φρέσκα και παραδοσιακά και όχι 
εμπορευματοποιημένα υλικά. 

Πριν την εφαρμογή της δραστηριότητας προηγήθηκε δεκαήμερη προετοιμασία των 
εμπλεκόμενων, από τις 7 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του 2020, με αποτέλεσμα 
η υλοποίηση της δράσης να είναι άρτια οργανωμένη.  

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η εργασία αυτή ήταν κοινή προσπάθεια των μελών του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ., σε συνεργασία με τους 
δασκάλους και τους μαθητές των σχολείων, καθώς και τα μέλη του ΚΑΠΗ και αποδείχθηκε 
χρήσιμη για την επικοινωνία μεταξύ των γενεών. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Οι μαθητές έχουν αρχίσει να συντάσσουν ένα βιβλίο παραδοσιακών συνταγών και θα 
δημιουργήσουν ένα ιστολόγιο ή ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για να διαδώσουν τις συνταγές, 
καθώς και την ιδέα του έργου. Οι ηλικιωμένοι αισθάνθηκαν ικανοποίηση για την προσφορά 
τους και την μετάδοση των γνώσεων κα των πρακτικών τους στους νεότερους.  

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Μετά την εκδήλωση, οι μαθητές ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες στο Facebook. 
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Σύνδεσμοι 

https://www.facebook.com/100009132722813/videos/a.2457327114581689/245727926125
3141/ 

https://www.facebook.com/100009132722813/videos/a.2457327114581689/245729184125
1883/ 

 

Καλή Πρακτική I: Università dell’ età libera “Enzo Ficai”, Ιταλία 
«Επίσκεψη σε Μουσείο με έναν διαφορετικό τρόπο» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Κατά τη διάρκεια της 1ης Διακρατικής Συνάντησης του SinCRoMInD, που πραγματοποιήθηκε 
στο Αρέτσο της Ιταλίας από την 1η έως τις 4 Δεκεμβρίου 2019, ορισμένοι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν μαθήματα Αγγλικών. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε 
στους εταίρους του έργου, στο προσωπικό και σε πολλούς εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος 
«Enzo Ficai” μια εικονική ξενάγηση σε Μουσείο. 

 

Στόχοι 

● Εξάσκηση και βελτίωση της Aγγλικής γλώσσας. 

● Ευκαιρία για συνεργασία από κοινού σε ομάδες εργασίας. 

● Απόκτηση νέων πληροφοριών και γνώσεων για ένα προκαθορισμένο θέμα. 

● Εκμάθηση και βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ. 

 

Ομάδα-στόχος  

Οι συμμετέχοντες ήταν 20 ενήλικες εκπαιδευόμενοι ηλικίας 55+ ετών. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Αρχικά, όλοι οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν την έκθεση για τον Mimmo Paladino που 
πραγματοποιήθηκε στο Aρέτσο. Τους δόθηκαν βασικές πληροφορίες για τον καλλιτέχνη από 
τα φυλλάδια που εκτέθηκαν στην έκθεση. Στη συνέχεια διεύρυναν το θέμα αναζητώντας 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Έπειτα, μίλησαν με έναν καθηγητή Σύγχρονης Τέχνης για να 
εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Τέλος, οργάνωσαν όλο το υλικό στο Power Point, προκειμένου 
αυτό να προβληθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό. Έγινε προετοιμασία για την  παρουσίαση 

https://www.facebook.com/100009132722813/videos/a.2457327114581689/2457279261253141/
https://www.facebook.com/100009132722813/videos/a.2457327114581689/2457279261253141/
https://www.facebook.com/100009132722813/videos/a.2457327114581689/2457291841251883/
https://www.facebook.com/100009132722813/videos/a.2457327114581689/2457291841251883/
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και τελική παρουσίαση από συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους την ημέρα της διακρατικής 
συνάντησης.  

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Αυτή ήταν μια κοινή εμπειρία και έδειξε ότι οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν με μεγάλο 
ενθουσιασμό. Ήταν μια απόδειξη συνοχής και συνεργασίας. Η δραστηριότητα συνέβαλε στη 
βελτίωση και εμβάθυνση των γνώσεών τους στα Αγγλικά και στις ΤΠΕ. 

Καθώς η δραστηριότητα ήταν μέρος της εναρκτήριας Συνάντησης του SinCRoMInD, βοήθησε 
στην ενσωμάτωση των συμμετεχόντων και στην ευαισθητοποίησή τους για τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Οι κριτικές που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν ότι η δραστηριότητα ήταν 
απαιτητική και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα. 

Ήμασταν πρόθυμοι να επαναλάβουν αυτή την εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας της 
νόσου COVID-19 και κατά συνέπεια της διακοπής λειτουργίας του Ιδρύματος, δεν κατέστη 
δυνατό μέχρι τώρα. Ο στόχος παραμένει να δημιουργήσουν περισσότερες παρουσιάσεις 
Power Point για διαφορετικά θέματα στο μέλλον. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Φωτογραφίες και πληροφορίες δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

http://www.unielarezzo.it//Progetti.asp και στο Facebook 
https://www.facebook.com/unielar.arezzo.9 

 

 

 

http://www.unielarezzo.it/Progetti.asp
https://www.facebook.com/unielar.arezzo.9
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Καλή Πρακτική II: Università dell’età libera “Enzo Ficai”, Ιταλία 
«Δρώντας με στόχο να μείνουμε ενωμένοι με ενέργεια και δημιουργικότητα» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε Θεατρικό Εργαστήρι και δημιούργησαν μια 
παράσταση με θεατρικά δρώμενα που παρουσιάστηκαν σε διάφορους πολιτιστικούς 
χώρους. Στόχος των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος ενεργά στο θεατρικό εργαστήρι ήταν 
να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους για να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον, να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και να διασκεδάσουν. Επιπλέον, ο στόχος τους ήταν να εκτεθούν και να βιώσουν 
κάτι νέο, ένα πάθος που δεν είχαν γνωρίσει νωρίτερα. 

 

Στόχοι 

● η εδραίωση μιας ομάδας, η οποία να διευκολύνει και να ενισχύει τη δημιουργία νέων 
σχέσεων μεταξύ ατόμων 55+ ετών όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, αλλά και 
στον ελεύθερο χρόνο τους. 

● η έκφραση με έναν νέο τρόπο, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε ένα προστατευμένο 
περιβάλλον. 

● η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, ώστε να εκφράζονται μέσω του σώματος και της 
φωνής τους. 

● η εξάσκηση της λεκτικής και της σωματικής τους μνήμης. 

● η ενθάρρυνση της ατομικής και ομαδικής δημιουργικότητας. 

● η διασφάλιση μιας δημιουργικής συνεργασίας με κοινό στόχο: την τελική παράσταση. 

● η προσπέλαση των ατομικών δυσκολιών με τη βοήθεια όλης της ομάδας τόσο στα 
εργαστήρια όσο και στην παράσταση. 
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Ομάδα-στόχος 

Οι συμμετέχοντες ήταν 20 ενήλικες ηλικίας 55+ ετών. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Στις δύο πρώτες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν απλές ασκήσεις, προκειμένου οι 
συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
εμπιστοσύνης και οικειότητας. 

Μερικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν: 

● Ασκήσεις κίνησης και συντονισμού με τη μουσική. 

● Ασκήσεις σωματικής επαφής (πριν από την COVID-19) και ακρόαση των άλλων. 

● Ατομικοί και ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί. 

● Ασκήσεις φωνητικής εξάσκησης. 

● Συγγραφή και ανάγνωση μικρών κειμένων. 

● Εργασία στο διαδίκτυο. 

Θέμα 

● Τα μέλη της ομάδας επέλεξαν ένα θέμα της αρεσκείας τους και στη συνέχεια τους ζητήθηκε 
να συζητήσουν αυτά τα θέματα πριν τα αναπαραστήσουν. Επέλεξαν ένα ή περισσότερα 
θέματα συζήτησης στα οποία εργάστηκαν για να μπορέσουν να τα εκτελέσουν. 

● Ανάγνωση θεατρικών κειμένων ή διαφορετικού υλικού της επιλογής τους. 

● Ο σκηνοθέτης διασκεύασε και οργάνωσε το κειμενικό υλικό για να δημιουργήσει το 
θεατρικό που παίχτηκε στη συνέχεια. 

Πρόβες 

● Καθοδηγούμενοι αυτοσχεδιασμοί στη σκηνή, καταστάσεις και χαρακτήρες του κειμένου. 

● Πρώτα απ’ όλα, οι ηθοποιοί δοκίμασαν διαφορετικούς ρόλους, στη συνέχεια τα διάφορα 
μέρη μοιράστηκαν μεταξύ των μελών με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη 
τις προτιμήσεις και την προσωπική στάση ζωής των συμμετεχόντων. 

● Πρόβες και προετοιμασία των σκηνικών, ενώ έχει ξεκινήσει η αποστήθιση. 

● Πρόβες των διαφόρων σκηνών χωρίς διακοπή. 

Εκτέλεση του θεατρικού έργου 
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Η παράσταση παιζόταν κατά κύριο λόγο στο Θέατρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αρέτσο, 
αλλά χρησιμοποιήθηκαν και μη θεατρικοί χώροι στο πλαίσιο περιοδευουσών παραστάσεων 
για ολιγάριθμες ομάδες κοινού. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλοι ικανοποίηση από την εξάσκηση και την ενεργή εμπλοκή 
τους στο θεατρικό εργαστήρι. Ήταν πιο χαλαροί και συντονισμένοι στις κινήσεις και στην 
ομιλία τους. Εξοικειώθηκαν με τον ρυθμό και την ακρόαση. Ένιωσαν ένα λυτρωτικό 
συναίσθημα και απολάμβαναν υποκριτικούς ρόλους που απείχαν από τον πραγματικό τους 
χαρακτήρα. Στην αρχή, φοβόντουσαν ότι δεν θα μπορούσαν να απομνημονεύσουν τα λόγια, 
αλλά μετά συνειδητοποίησαν ότι ήταν κάτι εφικτό και το κατάφεραν. Αυτό ήταν μια πολύ 
θετική έκπληξη για αυτούς και κατά συνέπεια απέκτησαν αυτοπεποίθηση. Το κοινό 
συμμετείχε στην παράσταση, έδειξε εκτίμηση για την ομαδική δουλειά και έτσι οι ηθοποιοί 
παρακινήθηκαν και ενθαρρύνθηκαν περαιτέρω. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημικής περιόδου η ομάδα είχε αναγκαστεί να εργάζεται 
διαδικτυακά για σύντομο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου πολλά άτομα που δεν ήταν 
εξοικειωμένα με τη χρήση υπολογιστών, αποκλείστηκαν. Μόλις κατέστη ασφαλές, τα μέλη 
της ομάδας συναντήθηκαν ξανά από κοντά για να παίξουν. Η χαρά της επαφής και της δια 
ζώσης επικοινωνίας ήταν πολύ μεγάλη.  

Οι συμμετέχοντες που συνέχισαν αυτή την ασχολία έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από την 
προσωπική και ομαδική καλλιτεχνική τους πορεία. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Φωτογραφίες και πληροφορίες δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

http://www.unielarezzo.it//Progetti.asp 

και στο Facebook https://www.facebook.com/unielar.arezzo.9 

 

http://www.unielarezzo.it/Progetti.asp
https://www.facebook.com/unielar.arezzo.9
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Καλή Πρακτική I: BASD-Balkanska Agenciyaza Ustoychivo Razvitie, 
Βουλγαρία 

«Βιωματικές Αφηγηματικές Συνεντεύξεις – Ηλικιωμένοι στέλνουν τα μηνύματά τους 
στην επόμενη γενιά» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Υλοποιήθηκαν «Βιωματικές Αφηγηματικές Συνεντεύξεις» όπου προσκλήθηκαν ηλικιωμένοι 
να μιλήσουν για τις ιστορίες της ζωής τους και να ηχογραφηθούν. Οι λεπτομέρειες των 
ιστοριών τους δεν αποκαλύπτονται για λόγους εμπιστευτικότητας. Ο συντονιστής ήταν 
υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν τους κανόνες της όλης 
διαδικασίας. Σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, ο συντονιστής έπρεπε να πάρει 
γρήγορες αποφάσεις για το πώς να χειριστεί την κατάσταση. Για την ολοκλήρωση των 
συνεντεύξεων ήταν σημαντικό ο συντονιστής να δείξει ενσυναίσθηση για κάθε 
συμμετέχοντα και να ακούσει προσεκτικά τις προσωπικές του ιστορίες. 

 

Στόχοι 

• Η επίτευξη της ουσιαστικής εν τω βάθει επικοινωνίας μεταξύ των ηλικιωμένων 
ανθρώπων  

• Η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της κατανόησης του άλλου  
• Η καλλιέργεια της αφηγηματικής δεξιότητας  
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• Η αποδυνάμωση και ο περιορισμός των προκαταλήψεων και των διαφορών μεταξύ 
των εθνοτικών ομάδων 

• Η ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας και του σεβασμού της 
πολιπολιτισμικότητας 

 

Ομάδα-στόχος 

Ηλικιωμένοι πολίτες. 

 

Προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα 

Όλοι οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών. Οι ομάδες μπορούσαν να 
απομονωθούν σε διαφορετικές αίθουσες από τους υπόλοιπους ώστε να μην αποσπάται η 
προσοχή τους.  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Η όλη δραστηριότητα των συνεντεύξεων διήρκησε μία ώρα. 

Διατέθηκαν απομονωμένοι χώροι εργασίας για τις συνεντεύξεις, έτσι ώστε οι ομάδες των 
τριών να μπορούν να διεξαγάγουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις χωρίς να ενοχλούν και 
να ενοχλούνται από τους υπόλοιπους. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές συγκινήθηκαν βαθιά από τις ιστορίες των ηλικιωμένων. Πολλοί 
συνειδητοποίησαν πόσο απλή ήταν η δική τους ζωή τους σε σύγκριση με τις δυσκολίες που 
είχε βιώσει η παλαιότερη γενιά. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πραγματικές ιστορίες ως 
ερέθισμα για τη δημιουργία περαιτέρω ψυχοϋποστηρικτικών εργαστηρίων και 
δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυσχέρειες των ηλικιωμένων και 
τον τρόπο με τον οποίο τις ξεπέρασαν, θα μπορούσε να βοηθηθεί η νεότερη γενιά και να 
μάθει πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες στη ζωής τους. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Οι ιστορίες ζωής των ηλικιωμένων προκάλεσαν μεγάλη συναισθηματική φόρτιση κατά 
διαστήματα και μερικές φορές οδηγούσαν στο ξαφνικό τέλος της συνέντευξης. Είναι 
απαραίτητο ο συνεντευξιαζόμενος πρωτίστως να αισθάνεται άνετα και ασφαλής, όταν λέει 
την ιστορία του, επομένως ορισμένες δραστηριότητες χαλάρωσης και πρώτης γνωριμίας 
συνιστώνται πριν από τις συνεντεύξεις. 
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Το άνοιγμα της πόρτας και η είσοδος άλλων ατόμων στην αίθουσα συνεντεύξεων 
προκαλούσαν μερικές φορές αναστάτωση στην εν εξελίξει συνέντευξη, κι επομένως 
ενδείκνυται να διασφαλίζεται η μη διακοπή της ροής των συνεντεύξεων. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Ανάρτηση φωτογραφιών στη σελίδα της BASD στο Facebook: 

https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.319019
5301303884/3190195191303895/?__cft__[0]=AZXDeqFqFtxTeUbA05vmFMN8LMpYGcGIbI7
eL1EoYO8ppL86GjXJfGFyJHp5afKMWFFN8fvIAd4WZWY7UF-
OgFp8kgMWRxL36d30Cq1Sh2EuRqV1G8e9brQPaNTG4s8HbqLSoxDX_YYa0vycRqw5LgwFD7
KWAGz7WeD5jUlJyHWcpg&__tn__=*bH-R 

 

 

Καλή Πρακτική II: BASD-Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie, 
Βουλγαρία 

«Μεθοδολογία του Άρτου» 
 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Η BASD εφαρμόζει τη Μεθοδολογία του Άρτου από το 2014, όταν εφαρμόστηκε το project 
«Άρτος» και ιδρύθηκε ένα ειδικό Εργαστήριο Αρτοποιίας στο χωριό Lobosh. Ο Οργανισμός 
χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για την παρασκευή ψωμιού ενώ ταυτόχρονα τα άτομα που 
συμμετέχουν ασχολούνται με την Τέχνη και κάνουν φίλους. Οι συμμετέχοντες παίρνουν 
μέρος στην ομαδική παρασκευή παραδοσιακού ψωμιού χρησιμοποιώντας μαγιά που έχει 
υποστεί φυσική ζύμωση και έπειτα ζυμώνουν τη ζύμη. Ενώ η ζύμη φουσκώνει, οι 
συμμετέχοντες ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες: σχέδιο, τραγούδι, χορός και 
ανάγνωση ποιημάτων. 

Συνήθως, οι ομάδες-στόχος είναι ευάλωτες ομάδες και ηλικιωμένοι. Επίσης, συχνά 
επιδιώκεται η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ορφανών παιδιών χωρίς γονείς με τους 
ηλικιωμένους κυρίως κατά τις μεγάλες χριστιανικές γιορτές του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων. 

https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3190195301303884/3190195191303895/?__cft__%5b0%5d=AZXDeqFqFtxTeUbA05vmFMN8LMpYGcGIbI7eL1EoYO8ppL86GjXJfGFyJHp5afKMWFFN8fvIAd4WZWY7UF-OgFp8kgMWRxL36d30Cq1Sh2EuRqV1G8e9brQPaNTG4s8HbqLSoxDX_YYa0vycRqw5LgwFD7KWAGz7WeD5jUlJyHWcpg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3190195301303884/3190195191303895/?__cft__%5b0%5d=AZXDeqFqFtxTeUbA05vmFMN8LMpYGcGIbI7eL1EoYO8ppL86GjXJfGFyJHp5afKMWFFN8fvIAd4WZWY7UF-OgFp8kgMWRxL36d30Cq1Sh2EuRqV1G8e9brQPaNTG4s8HbqLSoxDX_YYa0vycRqw5LgwFD7KWAGz7WeD5jUlJyHWcpg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3190195301303884/3190195191303895/?__cft__%5b0%5d=AZXDeqFqFtxTeUbA05vmFMN8LMpYGcGIbI7eL1EoYO8ppL86GjXJfGFyJHp5afKMWFFN8fvIAd4WZWY7UF-OgFp8kgMWRxL36d30Cq1Sh2EuRqV1G8e9brQPaNTG4s8HbqLSoxDX_YYa0vycRqw5LgwFD7KWAGz7WeD5jUlJyHWcpg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3190195301303884/3190195191303895/?__cft__%5b0%5d=AZXDeqFqFtxTeUbA05vmFMN8LMpYGcGIbI7eL1EoYO8ppL86GjXJfGFyJHp5afKMWFFN8fvIAd4WZWY7UF-OgFp8kgMWRxL36d30Cq1Sh2EuRqV1G8e9brQPaNTG4s8HbqLSoxDX_YYa0vycRqw5LgwFD7KWAGz7WeD5jUlJyHWcpg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3190195301303884/3190195191303895/?__cft__%5b0%5d=AZXDeqFqFtxTeUbA05vmFMN8LMpYGcGIbI7eL1EoYO8ppL86GjXJfGFyJHp5afKMWFFN8fvIAd4WZWY7UF-OgFp8kgMWRxL36d30Cq1Sh2EuRqV1G8e9brQPaNTG4s8HbqLSoxDX_YYa0vycRqw5LgwFD7KWAGz7WeD5jUlJyHWcpg&__tn__=*bH-R
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Η μέθοδος είναι αποτελεσματική, επειδή οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προκαταρκτική 
εμπειρία, γλωσσικές ή άλλου είδους δεξιότητες. Η ίδια μέθοδος της τέχνης της αρτοποιίας 
εφαρμόστηκε και σε ηλικιωμένους από την άλλη πλευρά των συνόρων, τη Σερβία. Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε σε αυλή γηροκομείου και όλα τα προϊόντα δόθηκαν στους 
συνταξιούχους που φιλοξενούνται εκεί. Άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και τις άλλες 
πλευρές των συνόρων αντάλλαξαν τοπικές συνταγές. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Διαγενεακή επικοινωνία και αλληλεπίδραση  
• Ενεργητική εμπλοκή των ηλικιωμένων σε δραστηριότητες ποιοτικής αξιοποίησης 

ελεύθερου χρόνου 
• Διατήρηση και διαφύλαξη παραδοσιακών συνταγών παραγωγής άρτου 
• Ενασχόληση των ηλικιωμένων με τις Τέχνες 
• Κοινωνικοποίηση και συνοχή της ομάδας  

 

Ομάδα-στόχος 

Ηλικιωμένοι μέσω διαγενεακών ομάδων. Συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα. 

 

Προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα 

2 δωμάτια, τραπέζι, φούρνος, αλεύρι, αλάτι, νερό. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Η παρασκευή του άρτου μέσω της μεθόδου αυτής διαρκεί 3 ώρες.  

Τα υλικά που απαιτούνται είναι: αλεύρι, μαγιά που έχει υποστεί φυσική ζύμωση, νερό. 

Ο καθένας μιλά για τα όνειρά του ενώ φτιάχνει ψωμί. Αφού γίνει η ζύμωση και μέχρι να 
φουσκώσει το ψωμί, οι συμμετέχοντες ασχολούνται με διαφορετικά είδη Τέχνης, 
τραγουδούν, απαγγέλουν ποιήματα κα.  

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η Μεθοδολογία του Άρτου παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για εκπαιδευτές ενηλίκων και  
εφαρμόζεται σε τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων που ασχολούνται με την 
οργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους και η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η 
Μεθοδολογία του Άρτου στοχεύει στην κοινωνική ένταξη, τη θεραπεία, τη δημιουργία 
φιλιών και τον εορτασμό μεγάλων εορτών και προσωπικών εκδηλώσεων από κοινού. 
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Κριτικές μετά τη δραστηριότητα  

Οι άνθρωποι χαίρονται να φτιάχνουν ψωμί όλοι μαζί και να το μοιράζονται μεταξύ τους. 
Δημιουργούν φιλίες και συνεργασίες. Μετά από τέτοιες εκδηλώσεις, λαμβάνουν όχι μόνο 
ψωμί αλλά και τροφή για την ψυχή: νέους φίλους, χαρούμενες στιγμές και χαλάρωση. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Η Μεθοδολογία του Άρτου έχει αναρτηθεί στην σελίδα και την ομάδα του Facebook του 
Οργανισμού: 

Σύνδεσμοι 

https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.321431
6662225081/3214316302225117 

https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.321431
6662225081/3214316408891773 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2236591673088606&set=pb.100054217432147.-
2207520000 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502117173202730&set=pb.100054217432147.-
2207520000.. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502116246536156&set=pb.100054217432147.-
2207520000 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3214316662225081/3214316302225117
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3214316662225081/3214316302225117
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3214316662225081/3214316408891773
https://www.facebook.com/BalKanAgencYforSustainableDevelopMent/photos/pcb.3214316662225081/3214316408891773
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2236591673088606&set=pb.100054217432147.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2236591673088606&set=pb.100054217432147.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502117173202730&set=pb.100054217432147.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502117173202730&set=pb.100054217432147.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502116246536156&set=pb.100054217432147.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1502116246536156&set=pb.100054217432147.-2207520000
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Καλή Πρακτική Ι: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γεωργίας 
«Γευσιγνωσία κρασιού, τραγούδι, ποίηση, ζωγραφική και μαγειρική εξ αποστάσεως» 
 

Προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα 

Η πανδημία ανέδειξε ξεκάθαρα ανάγκες που πιο πριν δεν είχαν παρατηρηθεί. Μία από αυτές 
είναι η αναγκαιότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων  
εξ αποστάσεως. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και προκλητικό για τους ηλικιωμένους που 
αντιμετωπίζουν ελλιπή ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, για τους 
Γεωργιανούς η κουλτούρα του κρασιού και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που 
συνδέονται στενά με αυτήν είναι πολύτιμες και γι’ αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
αποτελεί παράδειγμα Καλής Πρακτικής. 

 

Στόχοι 

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να 
συμμετέχουν σε διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά και η παρακίνησή τους να είναι 
δραστήριοι και χαρούμενοι. Άνθρωποι από ποικίλες ηλικιακές ομάδες παρουσίασαν 
διαφορετικά πράγματα, για να τους δείξουν πώς μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με 
αυτόν τον τρόπο. 

Οι κύριοι στόχοι ήταν: 

● Συμμετοχή ηλικιωμένων στη διαδικτυακή ζωή. 

● Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 

● Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους. 

● Ενίσχυση θετικών συναισθημάτων ικανοποίησης, χαράς και ενθουσιασμού. 

 

Ομάδα-στόχος 

- Ηλικιωμένοι. 

- Τα παιδιά τους. 

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

12 συμμετέχοντες: 5 παρουσιαστές (45-55 ετών), 7 ακροατές (5 άτομα ήταν 55+ ετών και 2 
παιδιά 11 ετών). 
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Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

-Κοινή χρήση και ανταλλαγή γνώσεων στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαιδευτική 
ομαδική εργασία 

https://www.researchgate.net/publication/284334403_Knowledge_Sharing_and_Knowledg
e_Exchange_in_Distance_Education_Online_Group_Work 

- Χρήση τεχνολογικών μέσων στο διαδίκτυο. 

- Χρήση της θεωρίας δραστηριότητας των αναλύσεων (φόρουμ, αίθουσες συνομιλίας, άλλα 
μέσα επικοινωνίας). 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εργάζονται εξ 
αποστάσεως. Ακόμη και οι διαπροσωπικές δραστηριότητες έγιναν πολύ δύσκολες και 
κυρίως για τους ηλικιωμένους που χρησιμοποιούν λιγότερο τα ψηφιακά μέσα. Ως εκ τούτου, 
εισήχθη η πρακτική της διεξαγωγής διαφόρων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Οι 
ηλικιωμένοι συμμετέχοντες πρώτα παρακολούθησαν τα παιδιά τους να διεξάγουν τις 
δραστηριότητες αυτές και στη συνέχεια οι ίδιοι συμμετείχαν στην υλοποίησή τους.  

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου έδωσαν την δυνατότητα στα 
ηλικιωμένα άτομα παρά το ότι βρίσκονταν σε κοινωνική αποστασιοποίηση και περιορισμό 
λόγω της πανδημίας, να διαδράσουν και να αλληλεπιδράσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με 
άτομα νεότερης ηλικίας καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με νέους τρόπους επικοινωνίας. 
Με το πέρας αυτών των ψηφιακών δραστηριοτήτων επιτεύχθηκε:   

- Συλλογή του υλικού στο Google Drive. 

- Κοινή χρήση του υλικού μέσω κοινωνικών δικτύων. 

-Δημιουργία ιστότοπου και ανάρτηση του υλικού (για το μέλλον). 

-Ερωτήσεις και απόψεις συμμετεχόντων. 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

- Ομάδες ηλικιωμένων. 

- Παρουσίαση στους εταίρους του SinCRoMInD. 

- Κλειστό γκρουπ στο Facebook. 

 

https://www.researchgate.net/publication/284334403_Knowledge_Sharing_and_Knowledge_Exchange_in_Distance_Education_Online_Group_Work
https://www.researchgate.net/publication/284334403_Knowledge_Sharing_and_Knowledge_Exchange_in_Distance_Education_Online_Group_Work
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Καλή Πρακτική ΙΙ: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γεωργίας 
«Ψηφιακό Παιχνίδι – Περιγραφή» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Τίτλος: "Παιχνιδοποίηση" 

Η διαδικασία εκμάθησης και διδασκαλίας απλοποιείται μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, 
καθώς γι’ αυτήν σήμερα απαιτούνται σύγχρονες μέθοδοι. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια είναι μία από αυτές τις μεθόδους που κάνουν τη διαδικασία εκμάθησης πιο απλή 
και κατανοητή. Ταυτόχρονα, γίνεται διασκεδαστική και πιο αποτελεσματική όσον αφορά 
στην απομνημόνευση. Επομένως είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία για τους 
ηλικιωμένους, όταν εκτελούν μια γνώριμη γι’ αυτούς εργασία να χρησιμοποιούν μια 
ψηφιακή εφαρμογή. Κατά συνέπεια, αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε μια εφαρμογή 
σταυρολέξων για φορητές συσκευές, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη ή/και στην βελτίωση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων. 

Στόχοι 

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να 
εμπλακούν στη διαδικασία της "Παιχνιδοποίησης", καθώς και να τους παρακινήσει να είναι 
πιο ενεργοί και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. 

• Ενίσχυση της χρήσης εφαρμογών για κινητές συσκευές. 
• Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. 
• Καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων ικανοποίησης, χαράς και παιγνιώδους 

διάθεσης. 
 

Ομάδα-στόχος 

Ηλικιωμένοι και κάθε ενδιαφερόμενος. 

Άνθρωποι από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες έπαιζαν παιχνίδια με σταυρόλεξα.  

15 συμμετέχοντες: 2 παρουσιαστές (27 και 50 ετών) και 13 μαθητές (10 ηλικιωμένοι και 3 
νέοι 20-25 ετών). 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Υπήρχαν 7 ψηφιακά σταυρόλεξα με την εξής θεματική: 

1. Παίξε την ιστορία σου 

2. Δες το Μουσείο με διαφορετικό τρόπο 

3. Κάνε μαζί μου τον γύρο του κόσμου  
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4. Εθνικοί παραδοσιακοί χοροί 

5. Μαγειρεύουμε μαζί! 

6. Ανακάλυψε τη διαδρομή του ποιήματος 

7. Ψηφιακό παιχνίδι 

Κοινή χρήση και ανταλλαγή γνώσης με χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης 

(https://academic.oup.com/gerontologist/article/61/7/e360/5856423) 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ηλικιωμένοι αγαπούν να εξασκούν τη μνήμη τους, θα 
μπορούσαν πλέον να το κάνουν χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή εφαρμογή. Η εφαρμογή τούς 
πρόσφερε, επίσης, δραστηριότητες που τους βοήθησαν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες και να αυξήσουν την κατανόηση και τις γνώσεις τους για τον ψηφιακό κόσμο. 

Πολλοί ηλικιωμένοι δοκιμάζουν την εξάσκηση μνήμης συμπληρώνοντας σταυρόλεξα. Αυτή 
η εφαρμογή τούς βοηθά να επιτύχουν αυτόν τον στόχο και τους προσφέρει περισσότερες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. 
Σκέφτονται, παίζουν και βελτιώνουν τους τρόπους ψηφιοποίησης και γι’ αυτόν τον λόγο 
χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές. Ταυτόχρονα, είναι μια ευχάριστη διαδικασία και τους 
βοηθά να εξοικειωθούν. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα  

Η δραστηριότητα είχε πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. Από την όλη 
διαδικασία παρήχθησαν χρήσιμα υλικά, ιδέες, προτάσεις και παραδοτέα όπως:   

-Συλλογή του υλικού στο Google Drive. 

-Κοινή χρήση του υλικού μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

-Ανάρτηση της ψηφιακής εφαρμογής στο Google Store. 

-Απόψεις και σχόλια των συμμετεχόντων για τα ψηφιακά σταυρόλεξα. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

-Ομάδες ηλικιωμένων. 

-Παρουσίαση στους εταίρους του SinCRoMInD και σε μέλη των Οργανισμών τους. 

-Google Store. 

 -Κλειστή ομάδα στο Facebook.  

https://academic.oup.com/gerontologist/article/61/7/e360/5856423
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Καλή Πρακτική I: Training 2000, Ιταλία 
«Παραδοσιακή Μουσική και Χορός» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Η τακτική σωματική άσκηση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κινδύνου πτώσεων 
και τραυματισμών και επηρεάζει σημαντικά τη συνολική κατάσταση της υγείας των 
ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γήρανσης παρατηρείται σημαντική 
επιδείνωση της ικανότητας ισορροπίας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν 
προβλήματα στη διατήρηση της ισορροπίας του σώματος σε στατικές ή δυναμικές 
καταστάσεις. Προκειμένου να επιβραδυνθεί αυτή η διαδικασία, η οποία οδηγεί σε δυσκολία 
στην εκτέλεση λεπτών, ελαστικών και ευέλικτων κινήσεων, η ικανότητα ισορροπίας θα 
πρέπει να διεγείρεται σταδιακά και συνεχώς μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν την 
κίνηση. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ασκήσεις για την 
επανεκπαίδευση του ατόμου τόσο σε επίπεδο φυσιολογίας όσο και σε κοινωνικο-
συναισθηματικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, υλοποιήθηκε και εφαρμόστηκε σε ομάδα 
ηλικιωμένων η δραστηριότητα εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών, τόσο μέσω διαδικτύου 
όσο και δια ζώσης,. Συνοδευτικά υπήρξε και μουσική με ακορντεόν.  

 

Στόχοι 

Ο χορός γενικά συνιστάται για τη διατήρηση του καλού συντονισμού , των ευέλικτων 
κινήσεων των αρθρώσεων, της μυϊκής τόνωσης και λειτουργίας. Στον χορό η κίνηση του 
κεφαλιού και του κορμού και η μετατόπιση του κέντρου βάρους προς κάθε κατεύθυνση από 
τον άξονα στήριξης επιτρέπουν την ανάπτυξη όλων εκείνων των παραγόντων που 
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συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας, όπως ο συντονισμός και η κινητικότητα των 
αρθρώσεων.  

Επομένως, οι στόχοι μάθησης μέσω των Παραδοσιακών Χορών είναι οι εξής: 

● Διδασκαλία των παραδόσεων στη νεότερη γενιά. 

● Εκμάθηση νέων χορών. 

● Φυσική δραστηριότητα. 

● Κοινωνικές δεξιότητες. 

● Ενεργή γήρανση. 

● Αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών. 

 

Ομάδα-στόχος  

-Χορευτικό συγκρότημα «La Valdesella», που αποτελείται από 25 ενήλικες ηλικίας κυρίως 
55+ ετών. 

-Νεότερη γενιά. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Ανάλυση και εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών της περιοχής Montefeltro (επαρχία Pesaro και 
Urbino). Όλοι οι χοροί συνοδεύονταν από ακορντεόν. Η ομάδα συναντιόταν μία φορά κάθε 
15 μέρες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου για να μάθει νέους χορούς και να 
δοκιμάσει νέους βηματισμούς. 

Μεθοδολογία μάθησης: Κατ’ ιδίαν εξάσκηση, ομαδική δουλειά, ανάλυση νέων βηματισμών 

μέσω διαδικτύου.  

Υλικό: Μουσική. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Η αισιόδοξη και φιλόδοξη προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους ηλικιωμένους επέτρεψε 
τη συλλογή άγνωστων παλαιών μουσικών και χορών που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες κατά 
τη διάρκεια του κοπανίσματος του σιταριού τον περασμένο αιώνα. Η χρήση του διαδικτύου 
βοήθησε πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, η ομάδα «La Valdesella» 
έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Τρούφας που το 2021 έφτασε στην 58η 
εμφάνισή του. Οι τρούφες θεωρούνται μερικά από τα πιο εύγεστα και πολύτιμα μανιτάρια, 
καθώς και σύμβολα αυτού του τμήματος της περιοχής Marche. Ολόκληρη η κοινότητα 
αξιολογεί πολύ θετικά αυτή τη δραστηριότητα ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης. 
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Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Η χορευτική αυτή εκδήλωση στο Sant' Angelo του Vado έφερε κοντά τους ντόπιους και 
συντήρησε παραδόσεις που διαφορετικά θα χάνονταν. Οι νεότερες γενιές είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν και να πάρουν μέρος σε αρχαία έθιμα και παραδόσεις, τα οποία 
σχετίζονται με τις αγροτικές εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Οι 
συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά τη δραστηριότητα και ήταν επίσης ενεργοί στη διάδοσή 
της και στην πρόσκληση νέων ατόμων. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στις περισσότερες από τις ορεινές γιορτές των Απεννίνων 
Ορέων. Οι παρακάτω φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Τρούφας 
2021 στο Sant' Angelo του Vado. 

 

 

Καλή Πρακτική II: Training 2000, Ιταλία 
«Αγγλόφωνος Διαμεσολαβητής για Ηλικιωμένους» 

 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Το Εργαστήρι Διδασκαλίας Αγγλικών για Ηλικιωμένους περιελάμβανε ασκήσεις για την 
τόνωση και την ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αυτής της ομάδας 
ηλικιωμένων. Η προσέγγιση ήταν μαθητοκεντρική και παρείχε στους ηλικιωμένους ένα 
αγγλικό κιτ/ οδηγό επιβίωσης που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε διάφορες καταστάσεις κατά 
την επίσκεψή τους σε μια ξένη χώρα, όπως από την κράτηση της πτήσης μέχρι την 
παραγγελία του φαγητού στο εστιατόριο. Αυτή η Καλή Πρακτική προσπάθησε επίσης να 
γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα προσφέροντας βασικές γνώσεις για την ψηφιακή επικοινωνία 
και για άλλες χρήσιμες διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
οργάνωση και την κράτηση ενός ταξιδιού εκτός πόλης. Το Εργαστήρι διεξήχθη με όλα τα 
απαραίτητα προστατευτικά μέτρα έναντι της εν εξελίξει πανδημίας της νόσου COVID-19. 
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Στόχοι 

Σήμερα η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην 
καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος εύκολα να κλείσει μια πτήση μέσω 
διαδικτύου και να περάσει μερικές μέρες στο εξωτερικό, όπου απαιτείται η ομιλία της 
αγγλικής γλώσσας για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους. Δυστυχώς, οι 
παλαιότερες γενιές δυσκολεύονται να συμβαδίσουν όχι μόνο με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
αλλά και να κατανοήσουν βασικές έννοιες και δομές της προαναφερθείσας κοινής γλώσσας. 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με κάποιο βασικό 
αγγλικό λεξιλόγιο και δομές με τρόπο που να ενσωματώνει τις ΤΠΕ, τη Γλώσσα και τον 
Πολιτισμό. Στόχος ήταν η δημιουργία νέων ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής και 
υψηλότερης ποιότητας ζωής για άτομα 55+ ετών. 

Ειδικότερα, οι αναμενόμενοι στόχοι από αυτή τη δραστηριότητα ήταν: 

● Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου και δομών της Αγγλικής γλώσσας (μεσαίο επίπεδο), μιας 
πολύ χρήσιμης κοινής γλώσσας στις μέρες μας. 

● Υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος χάρη στις εφαρμογές και τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής 
εκμάθησης (υπολογιστές, έξυπνα κινητά και ψηφιακές συσκευές γενικότερα). 

● Διέγερση της περιέργειας για εξερεύνηση ποικίλων πολιτισμών και κοινωνιών. 

● Αλλαγή της οπτικής γωνίας για τη δική τους κουλτούρα και παράδοση. 

● Προσαρμογή σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις στο εξωτερικό εάν είναι 
απαραίτητο. 

● Ένταξη και ενεργή συμμετοχή ηλικιωμένων που είναι σε θέση να κατανοήσουν 
περισσότερο την Αγγλική γλώσσα και κουλτούρα. 

 

Ομάδα-στόχος 

20 ηλικιωμένοι που δραστηριοποιούνται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Senigallia της 
Ιταλίας ως εθελοντές (55+ ετών). 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 στη Senigallia της Ιταλίας. 
Αρχικά οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα κύρια εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, δηλαδή τα e-
mail, τις εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, τις βιντεοκλήσεις και τα κοινωνικά δίκτυα. Μαζί με 
την επεξήγηση του διαδικτυακού υλικού, οι ηλικιωμένοι ασχολήθηκαν με πρακτικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα εργαλεία. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε 
από τους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους υλοποιώντας τα βασικά βήματα 
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και σύμφωνα με τους κανόνες που είχαν προηγουμένως διδαχθεί (πώς να στείλουν ένα 
καλογραμμένο e-mail ή πώς να ξεκινήσουν μια βιντεοκλήση με τους συναδέλφους τους). 

Αφού εξοικειώθηκαν με το διαδίκτυο, οι συμμετέχοντες προσέγγισαν συγκεκριμένες δομές 
της αγγλικής γλώσσας που εφαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις στο εξωτερικό, όπως η 
κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο, η ερώτηση και η παροχή οδηγιών, η παραγγελία φαγητού 
σε εστιατόρια και η διαχείριση των χρημάτων τους. Επιπλέον, προβλήθηκε ένα εκπαιδευτικό 
βίντεο που έδειχνε τη διαδικασία κράτησης δωματίου σε ξενοδοχείο. Τέλος, ζητήθηκε από 
τους συμμετέχοντες να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων που επέτρεπε τόσο την αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους όσο και την ανάλυση της προφοράς, πάντα με την υποστήριξη του εκπαιδευτή 
ενηλίκων. 

Μεθοδολογία μάθησης: επεξήγηση, ομαδική εργασία και παιχνίδι ρόλων που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, διαδικτυακές ασκήσεις 
(συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση, τοποθέτηση λέξεων σε σωστή σειρά), αλληλεπίδραση 
και μάθηση μεταξύ συνομήλικων, χάρη στο διαδικτυακό φόρουμ σε κάθε ενότητα. 

Υλικό: διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά βίντεο. 

Εξοπλισμός: υπολογιστής, έξυπνα κινητά. 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Υπήρξε μεγάλος θετικός αντίκτυπος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα σε όλους τους 
εμπλεκόμενους. Οι ηλικιωμένοι αισθάνθηκαν ικανοί να χρησιμοποιήσουν εργαλεία Νέας 
Τεχνολογίας και απέκτησαν βασικές γνώσεις για την καθημερινή χρήση των Αγγλικών στην 
πράξη. Η παρακολούθηση των δομημένων ενοτήτων τους μετέφερε σε ένα εικονικό 
περιβάλλον και κατόρθωσαν να μεταφερθούν σε καταστάσεις καθημερινότητας μέσα από 
μια διασκεδαστική διαδικασία χωρίς βία και αγωνία.  

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα  

Οι στόχοι φαίνεται να επιτεύχθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα από τα λεγόμενα των 
συμμετεχόντων. Η δημιουργία αντίστοιχων θεματικών με την ίδια μεθοδολογία θα 
μπορούσε να διευρύνει το γνωστικό επίπεδο των ηλικιωμένων σε θέματα εκμάθησης 
γλωσσών και ταυτόχρονα της εξοικείωσής τους με τις Νέες Τεχνολογίες. Ωστόσο, απαιτείται 
ειδικός σχεδιασμός και προσεκτικά βήματα ώστε να ενισχύεται η προσπάθεια των 
ηλικιωμένων και να υποστηρίζεται θετικά η συμμετοχή τους.  

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Με βάση τον θετικό αντίκτυπο που είχε η δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν 
την εμπειρία τους με άλλους ηλικιωμένους. Αυτή η δικτύωση θα προωθήσει την κοινωνική 
ένταξη και την εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55+ ετών. 
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Καλή Πρακτική I: WASLA-Arabisch Deutsches Center für Dialog, 
Γερμανία 

«Εργαστήρι Ψηφιακών Εφαρμογών» 
 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Ζούμε στον κόσμο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν τόσα 
πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά. 

Το Εργαστήρι είχε ως στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να ενσωματώσουν τη σύγχρονη 
τεχνολογία στην ζωή τους και να προσαρμοστούν σε έναν ενεργό, υγιή, δημιουργικό και 
επιτυχημένο τρόπο ζωής. Αυτό το Εργαστήρι απευθύνθηκε σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στη διαχείριση μιας σύσκεψης στην πλατφόρμα Zoom, στην πλοήγηση με τους 
χάρτες Google, στη λήψη και χρήση εφαρμογών, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την 
οικογένεια ή τους φίλους  τους κ.λπ. 

Επιπλέον, η πανδημία μετέφερε το σχολείο και την εργασία στο σπίτι, χωρίς να σκεφτεί πώς 
η αυξημένη κίνηση στις συνδέσεις θα επηρεάσει την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. 

 

Στόχοι 

● Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων ηλικίας 55+ ετών. 

● Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών (Zoom, χάρτες Google 
κ.λπ.). 

● Αύξηση της προβολής του έργου μας σε τοπικό επίπεδο. 

● Προώθηση των οφελών του Προγράμματος Erasmus+. 

 

Ομάδα-στόχος 

Ενήλικες 55+ ετών, κυρίως γυναίκες. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Το Εργαστήρι ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή για το έργο του Οργανισμού και 
ακολούθησε μια δραστηριότητα πρώτης γνωριμίας για να δημιουργηθεί μια χαλαρή 
ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια παρουσίαση με τίτλο 
«Ψηφιακές Εφαρμογές» και τέλος εξασκήθηκαν χρησιμοποιώντας διάφορες ψηφιακές 
εφαρμογές. 

Η συνολική διάρκεια του Εργαστηρίου ήταν 2 ώρες. 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρουσίαση του Power Point χρησιμοποιώντας 
τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/presentation/d/1KLurn4OH5lhoFvPAk74wPqIsehFGidzN/edit?usp=
sharing&ouid=109702551082715057239&rtpof=true&sd=true 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Όλοι οι συμμετέχοντες κατέβασαν εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Google Play και το Play 
Store. Η δραστηριότητα φάνηκε να είναι πολύ χρήσιμη για τους συμμετέχοντες και 
απέκτησαν άνεση στη χρήση του Διαδικτύου.   

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Στο τέλος του Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
σχετικά με τη δραστηριότητα. Η απόκρισή τους ήταν πολύ θετική και ζήτησαν να 
συνεχιστούν τέτοιου είδους δραστηριότητες καθώς τους βοηθάνε πολύ στην επικοινωνία και 
τον τρόπο δικτύωσης.  

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Η δραστηριότητα προωθήθηκε διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

https://www.facebook.com/wasla.berlin/videos/1592189534458929  

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1KLurn4OH5lhoFvPAk74wPqIsehFGidzN/edit?usp=sharing&ouid=109702551082715057239&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1KLurn4OH5lhoFvPAk74wPqIsehFGidzN/edit?usp=sharing&ouid=109702551082715057239&rtpof=true&sd=true
https://www.facebook.com/wasla.berlin/videos/1592189534458929
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Καλή Πρακτική II: WASLA-Arabisch Deutsches Center für Dialog, 
Γερμανία 

«Εργαστήρι Χορού» 
 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας 

Το σύνθημα αυτού του Εργαστηρίου ήταν: «Ας χορέψουμε για να κερδίσουμε σωματικά, 
ψυχικά και κοινωνικά οφέλη». Στόχος ήταν η προώθηση του χορού, μιας τόσο εξαιρετικά 
παραγωγικής δραστηριότητας. 

Ο χορός αποτελεί μέρος της ζωής σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε θρησκεία και σε κάθε χώρα. 
Αυτό το Εργαστήρι Χορού παρείχε μια εξαιρετική αερόβια προπόνηση χαμηλής έντασης, 
έναν μοναδικό τρόπο για τους συμμετέχοντες να βγουν έξω από το πεδίο ασφαλείας τους, 
να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους και να ανακαλύψουν νέους τρόπους κίνησης και 
δημιουργίας. 

Στόχοι 

● Ανάπτυξη χορευτικών δεξιοτήτων για ενήλικες ηλικίας 55+ ετών. 

● Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του χορού για τους ηλικιωμένους. 

● Διεύρυνση των πολιτιστικών οριζόντων των συμμετεχόντων μέσω της προσέγγισης 
διαφορετικών ειδών χορού (π.χ. Dabka). 

● Αύξηση της προβολής του έργου μας σε τοπικό επίπεδο. 

● Προώθηση των οφελών του Προγράμματος Erasmus+. 

 

Ομάδα-στόχος  

Ενήλικες 55+ ετών, κυρίως γυναίκες. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης (μέθοδοι, υλικά, χρόνος/διάρκεια κ.λπ.) 

Το Εργαστήρι ξεκίνησε με μια σύντομη παρουσίαση του έργου του Οργανισμού, των στόχων 
και των δραστηριοτήτων του. Μετά από μια σύντομη άσκηση γνωριμίας, οι συμμετέχοντες 
γνώρισαν τα οφέλη του χορού για ηλικιωμένους ανθρώπους. Ήταν σημαντικό να υπάρχει 
κοινή αντίληψη σχετικά με τον χορό ως έναν τρόπο για να διατηρούνται υγιείς και σε φόρμα 
οι ηλικιωμένοι, καθώς και να κατανοήσουν ότι ο τακτικός χορός θα τους βοηθήσει να 
διατηρήσουν τη δύναμή τους και τα οστά τους γερά, να βελτιώσουν τη στάση τους, να 
αυξήσουν την ισορροπία και τον συντονισμό τους. Οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στο είδος 
χορού Dabka και αργότερα κλήθηκαν να μοιραστούν έναν χορό που τους αρέσει με όλους 
τους συμμετέχοντες. 

Η διάρκεια του Εργαστηρίου ήταν 2 ώρες. 
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Στην αρχή, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να θέσουν έναν στόχο που ήθελαν να επιτύχουν 
παρακολουθώντας αυτό το Εργαστήρι και να τον γράψουν σε ένα χαρτάκι. Στο τέλος της 
δραστηριότητας, τους ζητήθηκε να δουν τις σημειώσεις τους και να ελέγξουν αν ο στόχος 
τους επιτεύχθηκε. Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν άκρως ικανοποιημένοι με τις 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. 

 

Κριτικές μετά τη δραστηριότητα 

Στο τέλος του Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για 
τη δραστηριότητα και να κάνουν προτάσεις σχετικά με την οργάνωση μελλοντικών 
δραστηριοτήτων. 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

Η δραστηριότητα προωθήθηκε διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Οργανισμός μας. 

 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ SinCRoMInD 
 

«Cooking Together!-Μαγειρεύουμε μαζί!» 
 

Στις 3/1/2021 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ SinCRoMInD και υπό τις ιδιαίτερες 
συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, όλοι οι εταίροι 
του Προγράμματος διοργανώσαμε μια διαδικτυακή εκδήλωση με τον τίτλο «Cooking 
Together!-Μαγειρεύουμε μαζί!» ως μέσο κινητοποίησης των ατόμων ηλικίας 55+ ετών, 
καθώς και του προσωπικού και των φίλων των Οργανισμών μας. Μαγειρέψαμε όλοι μαζί 
ταυτόχρονα, στρώνοντας ένα «διεθνές» τραπέζι όπου ανταλλάξαμε ευχές για την 
Πρωτοχρονιά, αλλά και πολιτιστικά στοιχεία και παραδόσεις μέσα από τη «γλώσσα» του 
φαγητού.  Έτσι, ανακαλύψαμε ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες και να 
νιώθουμε κοντά ο ένας στον άλλο ακόμα και από απόσταση μέσω του διαδικτύου. Με άλλα 
λόγια, συνδεθήκαμε ψηφιακά, αλλά και βαθιά συναισθηματικά. Στο τέλος τραγουδήσαμε 
όλοι μαζί και λάβαμε θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με συνταγές και βίντεο από την Ιταλία, 
τη Γεωργία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, εκπρόσωποι των οποίων 
συμμετείχαν στην εκδήλωση. 
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Σύνδεσμος από το ηλεκτρονικό περιοδικό: https://joom.ag/2sbI 

Βίντεο από την εκδήλωση https://youtu.be/fFP-i06EV0w?t=2 

 

 

Διάχυση Καλών Πρακτικών 

https://www.instagram.com/p/CJb1UYdHHIo/?igshid=NDA1YzNhOGU= 

https://www.instagram.com/p/CJiKKRynSLk/?igshid=NDA1YzNhOGU= 

https://www.instagram.com/p/CJkrSYIngWj/?igshid=NDA1YzNhOGU= 

https://www.instagram.com/p/CJvE4sBHZcP/?igshid=NDA1YzNhOGU= 

Τέλος, η δράση δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα της Πάτρας «Γνώμη» 
(23/7/2021) και στην ιστοσελίδα gnomip.gr  

https://gnomip.gr/2021/07/23/η-κοιν-σ-επ-θεατρο-playback-ηχω-συντονιζει-τ/ 

 

https://joom.ag/2sbI?fbclid=IwAR1PmQAV556Nk6M7mO8Aq_nrH4G_gg10bhTB1FEfZdU80ThvoyKko5Xv9t4
https://youtu.be/fFP-i06EV0w?t=2
https://www.instagram.com/p/CJb1UYdHHIo/?igshid=NDA1YzNhOGU=
https://www.instagram.com/p/CJiKKRynSLk/?igshid=NDA1YzNhOGU=
https://www.instagram.com/p/CJkrSYIngWj/?igshid=NDA1YzNhOGU=
https://www.instagram.com/p/CJvE4sBHZcP/?igshid=NDA1YzNhOGU=
https://gnomip.gr/2021/07/23/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-%CE%B5%CF%80-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-playback-%CE%B7%CF%87%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
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Παράσταση Playback Θεάτρου 
 

Την Κυριακή 28/3/2021 ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και το Θέατρο Playback «Ηχώ» συνδιοργάνωσαν μια 
διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Η Τέχνη οδηγός μου στις μέρες του Κόσμου» στο πλαίσιο 
του Προγράμματος SinCRoMInD, προκειμένου να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 
(27 Μαρτίου).  

Τα μέλη (ηλικίας 55+ ετών) του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. διηγήθηκαν συγκινητικές προσωπικές ιστορίες 
δημιουργώντας έτσι μια θεατρική παράσταση Playback. Η ομάδα της «Ηχώς» εμφανίστηκε 
μέσω της οθόνης και μύησε το διαδικτυακό κοινό της στις τεχνικές του Playback Θεάτρου.  

Την παράσταση παρακολούθησαν οι εξής εταίροι του SinCRoMInD: Training 2000, “Enzo 
Ficai”, BASD, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γεωργίας.  

Ήταν μια εκδήλωση γεμάτη ζεστασιά και όμορφα συναισθήματα που τους έφερε όλους 
κοντά και ενίσχυσε τη θετική τους στάση απέναντι στην απομόνωση που προκλήθηκε από 
την πανδημία της νόσου COVID-19. Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, με την βοήθεια των 
Τεχνών και μέσω του διαδικτύου το κίνητρο μπορεί να ανθίσει. 

 

Σύνδεσμος: https://youtu.be/oWeVXVD_RPo?t=390 

https://youtu.be/oWeVXVD_RPo?t=390
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Διάχυση Καλών Πρακτικών 

https://www.instagram.com/p/CN08ZizlRn4/?igshid=NDA1YzNhOGU= 

Τέλος, η δράση δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα της Πάτρας «Γνώμη» 
(23/7/2021) και στην ιστοσελίδα gnomip.gr  

https://gnomip.gr/2021/07/23/η-κοιν-σ-επ-θεατρο-playback-ηχω-συντονιζει-τ/ 

 

Πλατφόρμα Moodle για το SinCRoMInD  
 

Η πλατφόρμα Moodle δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την κοινή χρήση θεμάτων στο 
διαδίκτυο. Οι εταίροι κλήθηκαν να προτείνουν θέματα σχετικά με: 

● Πολιτισμό και πολιτιστική ευαισθητοποίηση στις χώρες τους. 

● Εργαλεία ΤΠΕ για επικοινωνία και ομαδική εργασία (Zoom και Jamboard). 

● Αγγλική Γλώσσα Μεσαίου Επιπέδου για ταξίδια στο εξωτερικό. 

Για να μπείτε στο Moodle, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο 
http://vici.ge/moodle/και στη συνέχεια να επιλέξετε “SinCRoMInD”. 

Μέσα στην πλατφόρμα Moodle δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο συμμετεχόντων. Κάθε 
εταίρος έπρεπε αρχικά να προσκαλέσει 10 μέλη ή εθελοντές των Οργανισμών για να 
επωφεληθούν από την συγκεκριμένη πλατφόρμα και το περιεχόμενο. Επίσης, προβλέπεται 
η δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου δικτύου για διεθνείς συνδέσεις και μελλοντικά έργα. 

https://www.instagram.com/p/CN08ZizlRn4/?igshid=NDA1YzNhOGU=
https://gnomip.gr/2021/07/23/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-%CE%B5%CF%80-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-playback-%CE%B7%CF%87%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84/
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Επικεφαλής οργανωτές: Training 2000 και Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γεωργίας. 

 

Διαδικτυακά Σεμινάρια 
Επικεφαλής οργανωτής: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γεωργίας με την υποστήριξη των εταίρων.  

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο 1 
Στις 19 Ιουνίου 2020 η ομάδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου Γεωργίας με τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 
διοργάνωσε ένα Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Τι είναι πολιτισμός». Σε αυτό το 
Διαδικτυακό Σεμινάριο παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Γεωργίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, 
της Βουλγαρίας και της Γερμανίας. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στο Σεμινάριο, όπου 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η πολιτιστική 
ευαισθητοποίηση για τους ηλικιωμένους. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 1 ώρα. 

Εδώ είναι ο σύνδεσμος για το βίντεο:https://youtu.be/SuNq2_vGpBQ?t=127 

 

 

Διαδικτυακό Σεμινάριο 2 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 η ομάδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου Γεωργίας διοργάνωσε ένα 
Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Ψηφιακά Παιχνίδια για το SinCRoMInD». Σε αυτό το 
Διαδικτυακό Σεμινάριο παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Γεωργίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, 
της Βουλγαρίας και της Γερμανίας. Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της 
μεθόδου του παιχνιδιού ρόλων. Η ομάδα της Γεωργίας παρουσίασε ένα ψηφιακό παιχνίδι 
που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των οργανισμών-εταίρων του 
έργου. Το ψηφιακό παιχνίδι είχε τη μορφή εφαρμογής για κινητά. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο 
Γεωργίας δημιούργησε 6 σταυρόλεξα για μια ποικιλία θεμάτων που αφορούσαν διάφορες 
δραστηριότητες με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για ηλικιωμένους. Όλοι οι εταίροι 
συμμετείχαν στο Σεμινάριο και πραγματοποιήθηκε μια συνεδρία ερωτήσεων και 
απαντήσεων, ενώ ακολούθησε συζήτηση όπου εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο 
βελτίωσης της εφαρμογής. Η διάρκεια του Σεμιναρίου ήταν 1 ώρα. 

https://youtu.be/SuNq2_vGpBQ?t=127
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Επίλογος 
Στη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων όλες οι δράσεις του SinCRoMInD, διά ζώσης ή 
διαδικτυακές, είχαν μεγάλο θετικό αντίκτυπο στις ομάδες στόχου, τα άτομα δηλαδή ηλικίας 
55 ετών και άνω, καθώς τους δόθηκε το ερέθισμα και η δυνατότητα να κινητοποιηθούν, να 
εκφράσουν τα προσωπικά τους βιώματα, να ανταλλάξουν σκέψεις και να γίνουν 
συνδημιουργοί σε εμπειρίες Τέχνης και Πολιτισμού.  

Επιπλέον, ήρθαν σε επαφή και αλληλεπίδρασαν με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες και 
καλλιέργησαν πλήθος γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων. Απόκτησαν τεχνολογικές 
γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες που αποτέλεσαν αφόρμηση για περαιτέρω εμπλοκή σε 
δραστηριότητες που προάγουν την ενεργή γήρανση. Μέσω της συμμετοχής τους στις 
διάφορες δράσεις ενισχύθηκαν η αυτοεκτίμηση, η αυτενέργεια και η δημιουργικότητά τους, 
η αίσθηση του ανήκειν και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Κι όλα αυτά μέσα σε ένα ευχάριστο 
φιλικό κλίμα χαράς, διασκέδασης και ψυχαγωγίας.  

Επιπροσθέτως, σημαντικά είναι και τα επαγγελματικά οφέλη που αποκόμισαν οι 
συμμετέχοντες οργανισμοί μέσω της διακρατικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας, καθώς και τα οφέλη από την εδραίωση της ευρωπαϊκής διάστασης του 
Προγράμματος.  

Παρά τη διαφορετικότητα των φορέων-εταίρων μεταξύ τους, υπήρξε καλή συνεργασία και 
σύμπνοια, κοινό όραμα υλοποίησης στόχων, με αποτέλεσμα την αμοιβαία ανταλλαγή κι 
υιοθέτηση Καλών Πρακτικών. Στις διά ζώσης διακρατικές συναντήσεις πέρα από τη 
συνεργασία των εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ενεργή συμμετοχή σε κοινές 
δραστηριότητες και η αποτελεσματική διαχείριση των όποιων προβλημάτων και δυσχερειών 
προέκυπταν, συνέβαλαν καθοριστικά στη σύναψη πιο στενών δεσμών και στην ανάπτυξη 
συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος. 

Οι γνώσεις και οι πολυδιάστατες εμπειρίες που αποκτήθηκαν από το παρόν έργο δίνουν το 
έναυσμα να συνεχίσουμε διευρύνοντας το επιστημονικό, ερευνητικό και εμπειρικό 
ενδιαφέρον μας για την θεματική της ενεργής γήρανσης των ατόμων 55+ σχεδιάζοντας ένα 
νέο ευρωπαϊκό project. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες διάχυσης και δικτύωσης με άλλους 
φορείς μεταλαμπαδεύοντάς τους την αποκτηθείσα γνώση και το υλικό που έχει 
διαμορφωθεί, ώστε και άλλοι Ευρωπαίοι και πολίτες του κόσμου εν γένει, να γίνουν 
κοινωνοί της μοναδικής εμπειρίας που το SinCRoMInD απλόχερα μας χάρισε! 
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