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Disclaimer
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχοµένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν µπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
Το YO.US.T.A.R.– Youth workers Using Theatre Augmenting cReativity είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 7 οργανισμούς της ΕΕ. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων μέσω του θεάτρου και της δημιουργικότητας, αξιοποιώντας τις
ευρωπαϊκές αξίες της αποδοχής και της ανοχής, καθώς και η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου,
όπως εκφράζονται από τους αρχαιοελληνικούς μύθους της Αντιγόνης και του Αινεία. Επιπλέον, το
YO.US.T.A.R. επιθυμεί να δώσει στους νέους χώρο για να χρησιμοποιούν το θέατρο, ώστε να
καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοσυνειδησία και την αυτοπεποίθησή τους. Τέλος, το
YO.US.T.A.R. προσφέρει σε επαγγελματίες που δουλεύουν με νέους σε θέατρα και ΜΚΟ μια
εργαλειοθήκη, η οποία επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση του κοινού τους και αυξάνει τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες στον τομέα της τέχνης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Όλοι οι εταίροι θα αναπτύξουν και θα μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές από τις χώρες τους και από την
προηγούμενη εμπειρία τους, προκειμένου να παράγουν τα τελικά αποτελέσματα του έργου
(εργαλειοθήκη, προτάσεις, βιβλιογραφική ανασκόπηση και μεθοδολογικό πλαίσιο) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνεχόμενη κοινωνική αστάθεια που προκλήθηκε από
την τρέχουσα υγειονομική κρίση λόγω του Covid-19 αύξησε τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό
των ασθενέστερων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των νέων. Ως εκ τούτου, απαιτούνται καινοτόμες
και δημιουργικές απαντήσεις, όπως τα θεατρικά workshops του YO.US.T.A.R.. Τα εργαστήρια θεάτρου
του YO.US.T.A.R. θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο για την
προώθηση νέων ευκαιριών και νέων δεξιοτήτων τόσο για τους εκπαιδευτές/διαμεσολαβητές που
εργάζονται με νέους όσο και για τους ίδιους τους νέους. Το έργο περιλαμβάνει διαφορετικές θεατρικές
τεχνικές και εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας σχετικές παραγωγές που παράγονται με τη συμβολή των
συνεργαζόμενων οργανισμών, καθένας από τους οποίους συμβάλλει με τις δικές του γνώσεις και
εμπειρίες σχετικά με τη χρήση του θεάτρου για την κοινωνική ένταξη των νέων.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος του πρώτου πνευματικού προϊόντος (ΙΟ1) –που περιγράφεται στην παρούσα
έκθεση– είναι η ανάπτυξη μιας συλλογικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ενός χρήσιμου
μεθοδολογικού πλαισίου, με έμφαση στο εκπαιδευτικό δυναμικό του θεάτρου και της
δημιουργικότητας με στόχο την κοινωνική ένταξη.
Σε δεύτερο στάδιο, θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για όσους εργάζονται με τη νεολαία με βάση τη
μεθοδολογία του YO.US.T.A.R., με στόχο να προσφέρει καθοδήγηση σε θεατρικούς
εκπαιδευτές/εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας/διαμεσολαβητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος,
θα δοθούν προτάσεις σε επαγγελματίες και θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις για τη στόχευση
ευρύτερου κοινού και τη διάδοση της μεθόδου σε μεγαλύτερη κλίμακα, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα
των αποτελεσμάτων του έργου.
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Αυτή η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του πρώτου πνευματικού προϊόντος του έργου, με σκοπό την
ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που χρησιμοποιεί το θέατρο και τις τεχνικές του YO.US.T.A.R
ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κοινωνικής ένταξης των νέων,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Το καινοτόμο στοιχείο αυτής της θεατρικής μεθοδολογικής
προσέγγισης είναι ότι θα σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους νέους και στο θεατρικό προσωπικό που
συνεργάζεται μαζί τους να αναπτύξουν τις κοινωνικές και δημιουργικές τους ικανότητες ώστε να
εξερευνήσουν και να ξεπεράσουν προσωπικά εμπόδια χάρη σε καινοτόμες θεατρικές τεχνικές. Έμφαση
θα δοθεί επίσης σε δεξιότητες ακρόασης, αυτοεκτίμησης, αυτοσυνείδησης και διαπολιτισμική
επικοινωνίας.

Το πλαίσιο θα διευκολύνει την αποσαφήνιση της
μεθοδολογίας του YO.US.T.A.R για την ανάπτυξη της
αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των νέων. Το
IO1 περιλαμβάνει επίσης μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση που αφορά την ευρύτερη εικόνα του
θεάτρου για κοινωνική ένταξη, από όλες τις χώρες
εταίρους. Η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση
και το πλαίσιο θα είναι εύκολα μεταβιβάσιμα σε
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς θα συνοδεύονται από
συγκεκριμένες οδηγίες από διαφορετικά εθνικά
πλαίσια, μαζί με κατευθυντήριες γραμμές
εφαρμογής.
Με βάση το περίγραμμα του έργου, το πνευματικό
προϊόν 1 χωρίζεται σε 4 υποκατηγορίες:
IO1 – Α1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεάτρου ως
εργαλείου κοινωνικής ένταξης της νεολαίας.
IO1 – A2 Ανάπτυξη μεθόδων για τη χρήση του
θεάτρου ως εργαλείου κοινωνικής ένταξης.
IO1 – A3 Έρευνα σχετικά με τους τομείς εφαρμογής
των τεχνικών θεάτρου για θέματα που αφορούν τους
νέους.
IO1 – A4 Ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής
ανασκόπησης και του μεθοδολογικού πλαισίου.
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Η δημιουργία ενός Μεθοδολογικού Πλαισίου, στο
οποίο θα περιγράφονται όλες αυτές οι μέθοδοι
αποτελεί ένα σαφώς καινοτόμο εργαλείο για όλους
τους πολιτιστικούς φορείς, αλλά και τα επιμέρους
άτομα που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το
θέατρο ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης.
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Ανάλυση
Έρευνας

Με στόχο τον προσδιορισµό τόσο της τρέχουσας
χρήσης των τεχνικών του θεάτρου ως εργαλείου
κοινωνικής συνοχής όσο και των σχετικών αναγκών
των νέων, των επαγγελµατιών του θεάτρου και των
εργαζοµένων στον τοµέα της νεολαίας για την
ανάπτυξη
του
µεθοδολογικού
πλαισίου,
πραγµατοποιήθηκε µια σύντοµη ανάλυση σε κάθε
χώρα-εταίρο, δηλαδή στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη
Βουλγαρία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη
Σερβία και τη Σλοβενία.
Ως εκ τούτου, το MOSAIC ανέπτυξε ένα
πρωτόκολλο ανάλυσης µε συµβολή των υπόλοιπων
εταίρων. Το πρωτόκολλο περιείχε ένα σύνολο
κανόνων και χρήσιµων οδηγιών για την ορθή
υλοποίηση της ανάλυσης, συµπεριλαµβανοµένων
των
ορισµών
των
ερωτήσεων,
µεθόδων,
διαδικασιών και εργαλείων.
Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση περιλαµβάνει τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
- επανεξέταση των σχετικών δηµοσιευµένων
µελετών που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό ή ενωσιακό
επίπεδο, σχετικά µε το θέατρο για την κοινωνική
ενσωµάτωση, µε επακόλουθη βιβλιογραφική
ανασκόπηση σε όλες τις χώρες
- οργάνωση µίας οµάδας εστίασης ανά χώρα µε
µέγιστο αριθµό 10 συµµετεχόντων (προσωπικό
θεάτρου και εργαζόµενοι στον τοµέα της νεολαίας)
για την εξεύρεση των αναγκών κατάρτισης όσων
εργάζονται µε νέους.
Τα λεπτοµερή στοιχεία από τις προαναφερθείσες
δραστηριότητες παρουσιάζονται σε ξεχωριστά
παραρτήµατα, εφόσον αυτά ζητηθούν.

YO.US.T.A.R.

YOuth workers USing Theatre Augmenting cReativity

YO.US.T.A.R. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ &
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

6

Α1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Για την προετοιμασία και την ορθή υλοποίηση επτά ξεχωριστών μελετών βιβλιογραφικής
ανασκόπησης μικρής κλίμακας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από όλα τα μέλη του
YO.US.T.A.R., ένα συνολικό πρότυπο έρευνας και περιπτωσιολογικών μελετών σχεδιάστηκε
και διανεμήθηκε από τον υπεύθυνο εταίρο του IO1, το Mosaic. Αυτό το πρότυπο βοήθησε
τους εταίρους να επανεξετάσουν και να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο το θέατρο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη των νέων, ούτως ώστε να
συντάξουν τη δική τους ανάλυση μικρής κλίμακας με συνεκτικό τρόπο.
Με ομόφωνη απόφαση συμφωνήθηκε η κατανομή του φόρτου εργασίας ως εξής:
• Οι εταίροι θα πρέπει να συλλέξουν τουλάχιστον τρία άρθρα, εργασίες και
ερευνητικές μελέτες που σχετίζονται με το θέμα του θεάτρου ως εργαλείο
κοινωνικής ένταξης, από τις χώρες τους ή από διεθνές επίπεδο.
• Οι εταίροι θα πρέπει να συλλέξουν τουλάχιστον δύο περιπτωσιολογικές μελέτες και
βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με το θέμα του έργου, από τις χώρες τους.
Το τελικό πλαίσιο (IO1) δεν θα διευκολύνει μόνο να διευκρινιστεί η μεθοδολογία του
YO.US.T.A.R. για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των νέων, αλλά
μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την αξιολόγηση των εμπειριών τους και ως εκ
τούτου να λειτουργήσει ως θεραπευτικό εργαλείο. Επομένως, δεδομένης της σημασίας του,
το IO1 δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς βιβλιογραφική ανασκόπηση, η
οποία σκιαγραφεί την ευρύτερη εικόνα του θεάτρου υπέρ της κοινωνικής ένταξης σε όλες
τις χώρες-εταίρους.
Η ερευνητική συμβολή των εταίρων ήταν κάτι παραπάνω από ωφέλιμη για τον στόχο του
έργου, προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι επτά συνεργαζόμενοι οργανισμοί απέδειξαν την
εκτεταμένη εμπειρία τους στον τομέα, όπως και τις ερευνητικές τους δεξιότητες,
παρέχοντας μια πλούσια ποικιλία ακαδημαϊκών εργασιών, δημοσιεύσεων, ερευνητικών
έργων, περιπτωσιολογικών μελετών και ορθών πρακτικών.
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Ως εκ τούτου, σε μια προσπάθεια να συνοψιστεί η εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάζεται διεξοδικά στο παράρτημα 1 - παρουσιάζονται μερικά από τα πιο
αξιοσημείωτα συμπεράσματα, ως εξής:
Όσον αφορά την ακαδημαϊκή έρευνα, τα κύρια σημεία εστίασης της επιλεγμένης
βιβλιογραφίας είναι →
v Θέατρο κοινότητας, με στόχο θεατρικές παραγωγές χωρίς αποκλεισμούς. Ένα
εξαιρετικό παράδειγμα είναι το θέατρο «Odyssey» με ένα θίασο από ηθοποιούς με
και χωρίς αναπηρίες που συνεργάζονται μεταξύ τους.
v Επινοητικό θέατρο, ως τεχνική για την ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας
με βάση την κλίμακα Κaufman για τους τομείς της δημιουργικότητας.
v Θεατρικός αυτοσχεδιασμός, ως δραστική μεθοδολογία που έχει αποδειχτεί ότι
μειώνει την απόρριψη από συνομηλίκους.
v Θέατρο των καταπιεσμένων, ως πρακτική του πολιτικού θεάτρου από και για τον
λαό, η οποία έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει την κοινωνική ευαισθητοποίηση.
v Θεατροθεραπεία, η οποία χρησιμοποιείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και
συνθήκες, ακόμα και για άτομα με παραβατική συμπεριφορά (π.χ. σε
κρατούμενους).
Όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, τα κύρια σημεία εστίασης της επιλεγμένης συλλογής
αποτελεσμάτων είναι→
v Θέατρο της ενσωμάτωσης, με τη μορφή πολυπολιτισμικών θεατρικών συνόλων,
συχνά με τη συμμετοχή νέων μεταναστών. Όλο και περισσότερες παραγωγές αυτού
του είδους λαμβάνουν τόπο σε διάφορες χώρες, ειδικά σε εκείνες που πλήττονται
περισσότερο από τη μεταναστευτική κρίση, π.χ. Ιταλία, Ελλάδα.
v Κουκλοθέατρο και δημιουργία μαριονέτας, όπως χρησιμοποιείται στην
εκπαίδευση ενηλίκων για την ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης.
v Τεχνικές επινοητικού θεάτρου και θεάτρου φόρουμ, απευθυνόμενες σε
επιχειρήσεις, που βοηθούν ανέργους και άτομα της κατηγορίας NEETS να
προσεγγίσουν καλύτερα την αγορά εργασίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
v Μαθήματα σύγχρονου θεάτρου για δραστήριους νέους.
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Στο δεύτερο στάδιο της ερευνητικής δραστηριότητας, το έργο προέβλεπε διοργάνωση
επτά ξεχωριστών εθνικών ομάδων εστίασης (FGs) με παιδαγωγούς του θεάτρου,
θεατρικό προσωπικό, ηθοποιούς, μέλη του ακαδημαϊκού χώρου και διαμεσολαβητές
για νέους. Σκοπός των FGs ήταν να συζητηθούν με τους συμμετέχοντες τόσο οι στόχοι
του έργου, οι δραστηριότητες, τα εκτιμώμενα αποτελέσματα, αλλά κυρίως να
συλλεχθούν σχόλια από αυτούς, με βάση τις δικές τους επαγγελματικές εμπειρίες. Τα
σχόλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη του μεθοδολογικού πλαισίου.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία και την εξέλιξη των συνεντεύξεων με τους
συμμετέχοντες, ο συντονιστής εταίρος σχεδίασε και εισήγαγε στους εταίρους ένα
σύνολο λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των
ΓΣ.
Το επόμενο βήμα για την ανάπτυξη των FGs ξεκίνησε με τον προσδιορισμό των
πιθανών συμμετεχόντων στη συνέντευξη, με βάση τις επιχειρηματικές επαφές κάθε
εταίρου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δίκτυο και τη θέση του εκάστοτε
εμπειρογνώμονα και την προηγούμενη σχετική εμπειρία του.
Οι ομάδες εστίασης διατηρήθηκαν σκόπιμα μικρές, με έως και 10 συμμετέχοντες ανά
χώρα, προκειμένου να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση καθοδηγούμενη από έναν
Συντονιστή και έτσι, να δημιουργηθεί διαδραστική συζήτηση χωρίς να αποκλειστεί
κανένας συμμετέχων. Αν και θα ήταν καλύτερο για τις ομάδες να συναντηθούν σε
φυσικό μέρος, στην περίπτωση του YO.US.T.A.R. project, οι εταίροι αποφάσισαν να
οργανώσουν τις συναντήσεις τους διαδικτυακά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση
του Covid-19 και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες διέμεναν σε διαφορετικές
τοποθεσίες.
Μόλις εντοπίστηκαν οι συμμετέχοντες, στάλθηκαν προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για να παρουσιαστούν συνοπτικά:
• το YO.US.T.A.R. project, οι εταίροι του, οι στόχοι, οι οµάδες-στόχοι, τα
επικείµενα πνευµατικά αποτελέσµατα και οι δραστηριότητες που θα
διοργανωθούν,
• οι στόχοι πίσω από τη διοργάνωση κάθε Οµάδας Εστίασης και η σηµασία της
συµµετοχής και της συµβολής τους.
Ο συντονιστής του IO1 παρείχε ένα κοινό πρότυπο υποβολής εκθέσεων, ένα σύνολο
κατευθυντήριων γραμμών και ένα κοινό έντυπο συγκατάθεσης για τους
συμμετέχοντες.

Το έντυπο συγκατάθεσης κάλυπτε θέματα όπως:
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•

•
•

•

Εµπιστευτικότητα: λόγω του γεγονότος ότι οι συµµετέχοντες µοιράστηκαν
σηµαντικές και συχνά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, µόνο οι
ερευνητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις απαντήσεις τους.
Προστασία δεδοµένων: οι συµµετέχοντες ήταν βέβαιοι ότι δεν θα
αναφερθούν δηµοσίως πληροφορίες που θα τους ταυτοποιούσαν.
Δικαίωµα αποχώρησης: η εταιρική σχέση διευκρίνισε ότι οι συµµετέχοντες
µπορούν να κατανοήσουν τη φύση και τον σκοπό της έρευνας και να
αποσυρθούν από τη διαδικασία ανά πάσα στιγµή.
Συγκατάθεση: καθένας συµφώνησε να συµµετάσχει στην έρευνα µε
ελεύθερη βούληση, µε γραπτή ή προφορική συγκατάθεση που
καταγράφηκε.

Οι εταίροι προετοίμασαν ένα προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων και
χρησιμοποίησαν ανοιχτές ερωτήσεις για να αποφευχθούν απαντήσεις "ναι" ή "όχι". Το
σύνολο των ερωτήσεων που επελέγησαν και η μεθοδολογία πίσω από το σχέδιο των
ερωτήσεων ήταν πολύ χρήσιμα κατά το τελικό στάδιο υλοποίησης των ομάδων
εστίασης, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων.
Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της συζήτησης ήταν οι εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Έχετε εργαστεί ή εργάζεστε επί του παρόντος με νέους ανθρώπους; Εάν
ναι, ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία που χρήζει ενσωμάτωσης
(περιθωριοποιημένοι νέοι, NEETS, μετανάστες/πρόσφυγες κ.λπ.);
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ποιές θα περιγράφατε ως τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι νέοι;
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Κατά τη γνώμη σας, ποιές δεξιότητες χρειάζεστε εσείς (ή άλλα άτομα
που εργάζονται με τη νεολαία), προκειμένου να είστε πιο αποτελεσματικοί και να
βοηθήσετε τους νέους να ενσωματωθούν στην κοινωνία.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Έχετε χρησιμοποιήσει μεθοδολογίες και τεχνικές βασισμένες στο
θέατρο μέχρι σήμερα; Αν ναι, δώστε μας μια σύντομη περιγραφή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Γνωρίζετε ιστορίες επιτυχίας / βέλτιστες πρακτικές από την περιοχή σας
ή από αλλού, σχετικά με τη χρήση του θεάτρου ως εργαλείου ενσωμάτωσης ή ως
μέθοδο αντιμετώπισης κοινωνικών προκλήσεων; Εάν ναι, δώστε μια περιγραφή και
διευκρινίστε αν πιστεύετε ότι είναι μεταβιβάσιμη στην περιοχή σας;
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Μπορείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση προκύψει
από τη συζήτηση προκειμένου να κατανοήσετε ή να καταγράψετε συγκεκριμένες
απόψεις σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης της ομάδας-στόχου (νέοι και άτομα που
εργάζονται με τη νεολαία)
ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Περίληψη και σχόλια του συνεντευξιαστή.

A.3 Έρευνα στους τοµείς εφαρµογής
YO.US.T.A.R. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ &
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ΟΙ Κ ΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ασταθές και απρόβλεπτο µέλλον
Επαγγελµατικός προσανατολισµός
Διακρίσεις στην κοινωνία / αγορά εργασίας / ανθρώπινες σχέσεις
Προκαταλήψεις
Οικονοµική πάλη
Έλλειψη ανεξαρτησίας (και οικονοµική)
Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος µε τους γονείς (ειδικά για οικογένειες µε
οικονοµικές δυσκολίες)
Τεχνολογικός "εθισµός"
Αντίκτυπος κοινωνικών δικτύων και µέσων κοινωνικής δικτύωσης
Κοινωνική περιθωριοποίηση
Χαµηλή αυτοεκτίµηση
Επισφαλείς θέσεις εργασίας
Ατοµικισµός
Άγχος και ψυχικές ασθένειες
Κλιµατική αλλαγή
Υπαρξιακός φόβος και αβεβαιότητα
Οικονοµική µετανάστευση
Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων
Αδυναµία κατανόησης από τους ηλικιωµένους
Μοναξιά
Αναγνωρισιµότητα
Σεξουαλικότητα
Έλλειψη ενσυναίσθησης
Δεν υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και ευθύνες
Ευκαιρίες και συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια του Covid-19
Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ γονέων και νέων
Έλλειψη ουσιαστικής ένταξης των νέων που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες
Υπερβολική πίεση από την κοινωνία
Έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό τους (στις προσωπικές και
επαγγελµατικές δεξιότητές τους), χαµηλή αυτοεκτίµηση, προβλήµατα µε
την εµφάνισή τους
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευαισθητοποίηση περί ψυχικής υγείας
Δεξιότητες υποστήριξης/παροχής κινήτρων
Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων
Δεξιότητες δέσµευσης κοινού
Ανοχή σε πολιτισµικές διαφορές και συγκρούσεις
Διδασκαλία ικανοτήτων µάρκετινγκ για την επαγγελµατική ανάπτυξη των
νέων
Ικανότητα διαχείρισης και εξεύρεσης πόρων
Συνεχής εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων (νέοι κλάδοι/συνεχής
ενηµέρωση)
Ενσυναίσθηση
Διπλωµατία (σχετικά µε τον τρόπο προσέγγισης της νεολαίας)
Υποµονή
Οικοδόµηση εµπιστοσύνης
Συνεργασία και συνδηµιουργία
Σεβασµός στη γνώµη τους, όχι επίδειξη δύναµης
Επικοινωνία των συναισθηµάτων
Προσαρµογή των µεθόδων εργασίας, των καθηκόντων και των στόχων µε
βάση τις ανάγκες των νέων
Ειλικρίνεια
Δεξιότητες διοίκησης οµάδας
Οργανωτικές δεξιότητες
Διεπιστηµονικότητα
Ανάγκες συγκέντρωσης κεφαλαίων για θεατρικές παραγωγές χωρίς
αποκλεισµούς
Διάλογος µε ειδικούς (π.χ. φυσικοθεραπευτές όταν χρειάζεται)
Εξοικείωση µε σωστή ορολογία για προσέγγιση των νέων
Αλφαβητισµός σχετικά µε την πολιτικά ορθή γλώσσα για τις µειονότητες
Ευελιξία
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Α4. Ολοκλήρωση βιβλιογραφικής ανασκόπησης
& µεθοδολογικού πλαισίου

Συνοψίζοντας τα ποιοτικά αποτελέσµατα και τα ευρήµατα των προαναφερόµενων
ερευνητικών δραστηριοτήτων, που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανάλυσης
αναγκών του ΙΟ1 του YO.US.T.A.R., η κοινοπραξία κατέληξε στα ακόλουθα
αποτελέσµατα σχετικά µε τις πιο επωφελείς προσεγγίσεις που βασίζονται στο
θέατρο για σκοπούς κοινωνικής ένταξης των νέων.

Κατάλογος µεθοδολογιών,
βασίζονται στο θέατρο

τεχνικών

και

ορισµών

που

Ø Επινοητικό Θέατρο: θέατρο µε αυτοσχεδιασµούς όπου οι περισσότερες από
τις δραστηριότητες είναι χωρίς σενάριο και απρογραµµάτιστες.
Ø Θέατρο φόρουµ: αποκαλούµενο επίσης θέατρο των καταπιεσµένων, όπου το
ακροατήριο µπορεί να σταµατήσει την παράσταση και να την αλλάξει µε τον
τρόπο που θέλει.
Ø Διαδραστικό κουκλοθέατρο: κουκλοθέατρο βασισµένο στη µάθηση και τη
χρήση διαφορετικών υλικών όπου τα παιδιά και οι γονείς µπορούν να λάβουν
µέρος και να αλληλεπιδράσουν από κοινού.
Ø Ψυχόδραµα: µια µέθοδος δράσης, που χρησιµοποιείται συχνά ως
ψυχοθεραπεία, στην οποία οι άνθρωποι χρησιµοποιούν αυθόρµητη
δραµατοποίηση, παιχνίδι ρόλων και δραµατοποιηµένη παρουσίαση του εαυτού
τους1
Ø Τεχνικές κλόουν: ασκήσεις κλόουν και χιούµορ για άτοµα µε σύνδροµο down
Ø Ειδική χρήση κοστουµιών: για να εντυπωσιάσει και να προσελκύσει την
προσοχή των νέων.
Ø Χορευτική θεραπεία και σωµατικός χορός: χρήση της κίνησης για την
προώθηση της συναισθηµατικής, κοινωνικής, γνωστικής και σωµατικής
ένταξης2.
Ø Δραµατοθεραπεία: χρήση θεατρικών τεχνικών για τη διευκόλυνση της
προσωπικής ανάπτυξης και την προώθηση της ψυχικής υγείας.
Ø Επικοινωνιακές ασκήσεις: µέσω σωµατικοκινητικού θεάτρου.
Ø Μίµηση: η πράξη της αντιγραφής.
Ø Περιβαλλοντικό θέατρο: δηµιουργήστε µια σκηνή µε κόσµο και
παρουσιάστε µια παράσταση, όπου όλοι οι θεατές και οι νέοι (που θα είναι οι
ηθοποιοί) θα µπορούν να πάνε οπουδήποτε σε αυτόν τον χώρο και να
δηµιουργήσουν – µε βάση το σενάριο – νέους διαλόγους, αντλώντας έµπνευση
από το κοινό.
Ø Μαιευτική µέθοδος: οι ιδέες προέρχονται από τους συµµετέχοντες.
Ø Θεατρικές πράξεις στις µητρικές γλώσσες των ηθοποιών: ανάµειξη
ηθοποιών, εκπαιδευτών και µεταναστών, ανάµειξη του ήχου διαφορετικών
γλωσσών.
Ø Συµµετοχικό θέατρο:ανάµειξη ανθρώπων από την εργατική τάξη ή από
διαφορετικές γειτονιές.

1

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/psychodrama
https://www.verywellmind.com/dance-therapy-and-eating-disorder-treatment-5094952
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Ø Θεατρική µέθοδος ανατροφοδότησης DAS: βασισµένη στην
αντικειµενική ανάλυση και στον σχολιασµό του ίδιου του έργου, ανεξάρτητα
από το αν είναι αρεστό ή όχι.
Ø Διαδικασία δράµατος: µια µέθοδος διδασκαλίας και µάθησης κατά την
οποία τόσο οι µαθητές όσο και ο δάσκαλος εργάζονται µέσα και έξω από τον
ρόλο3.
Ø Θεατρικό ντοκιµαντέρ: µε την ενσωµάτωση προϋπάρχουσας τεκµηρίωσης.
Ø Διοργάνωση συνεδριών ανατροφοδότησης:(1) µετά την παράσταση,
µέσω συζητήσεων µε το κοινό και (2) µετά τα εργαστήρια, ή ακόµα και µετά
από µια ορισµένη περίοδο εργασίας, συζητούνται οι αρµοδιότητες του καθενός,
τα επιτεύγµατα και το τι θα µπορούσε να βελτιωθεί.
Ø Επινοητική προσέγγιση: µια διαδικασία στην οποία ολόκληρη η
δηµιουργική οµάδα αναπτύσσει µια παράσταση συνεργατικά (ορισµός από τον
JohnWalton)4
Ø Θέατρο εφηµερίδα: η πρακτική του θεάτρου του καταπιεσµένου, σύµφωνα
µε την οποία ένα άρθρο εφηµερίδας (ή άρθρα) δραµατοποιείται σε θεατρική
παράσταση5.
Ø Ασκήσεις οπτικής επαφής: ασκήσεις που προσκαλούν παρατήρηση, η οποία
είναι η αρχή της καλής ακρόασης.
Ø Αφήγηση: η κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα της ανταλλαγής
ιστοριών, µερικές φορές µε αυτοσχεδιασµό, θεατρινισµούς ή εξωραϊσµούς.

Σηµείωση: Αυτός είναι µόνο ένας ενδεικτικός κατάλογος θεατρικών τεχνικών και µεθοδολογιών
που προτείνει η οµάδα εµπειρογνωµόνων µας (παιδαγωγοί δράµατος, ηθοποιοί, σκηνοθέτες κ.λπ.)
µέσω της συµµετοχής τους στις δραστηριότητες ανάλυσης αναγκών του έργου. Κάθε θεατρική
µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις ανάγκες ορισµένων
οµάδων-στόχων.
3

https://www.artsonthemove.co.uk/education/process-drama.php
https://thetheatretimes.com/what-is-devised-theatre/
5
https://imaginaction.org/media/our-methods/theatre-of-the-oppressed-2/newspaper-theatre
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Ως αποτέλεσµα της πολύτιµης συµβολής των ειδικών στην ανατροφοδότηση και τη
βιβλιογραφία, οι 10 εκπαιδευτικές δεξιότητες που χαρακτηρίζονται ως οι
σηµαντικότερες για τους θεατρικούς εκπαιδευτές και τους εργαζόµενους στον
τοµέα της νεολαίας, καθώς και οι 8 προτεινόµενες µεθοδολογίες και τεχνικές
που βασίζονται στο θέατρο για κοινωνική ενσωµάτωση των νέων µε βάση τη
βιβλιογραφία, στο πλαίσιο του Μεθοδολογικού Πλαισίου του YOUSTAR είναι:

Μεθοδολογικό Πλαίσιο Youstar
Εκπαιδευτικές
Δεξιότητες

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Μεθοδολογίες
&
Τεχνικές
βασισµένες στο
θέατρο

1
2
3
4
5
6
7
8

Δεξιότητες υποστήριξης και
παροχής κινήτρων
Δεξιότητες δέσµευσης κοινού
Ενσυναίσθηση
Ανεκτικότητα (πολιτιστικών)
διαφορών
Ευαισθητοποίηση περί ψυχικής
υγείας
Δεξιότητες ηγεσίας στο πλαίσιο
οµάδας
Σεβασµός της γνώµης των
άλλων
Ειλικρίνεια
Συνεργασία και Συνδηµιουργία
Οικοδόµηση εµπιστοσύνης

Επινοητικό Θέατρο
Θεατρικός αυτοσχεδιασµός
Θέατρο των Καταπιεσµένων
Δραµατοθεραπεία
Χοροθεραπεία
Ψυχόδραµα
Διαδραστικό Κουκλοθέατρο
Θέατρο Κοινότητας
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Σηµείωση: Αυτή είναι µόνο µια αριθµητική λίστα και δεν αντιπροσωπεύει την προτεραιότητα
ορισµένων απαντήσεων.
Η παραγωγή αυτού του πλαισίου βασίστηκε στη συχνότητα και την επανάληψη των απαντήσεων
που δόθηκαν από ειδικούς ή από βιβλιογραφικές αναφορές, στο πλαίσιο της ερευνητικής ανάλυσης
του έργου YOUSTAR.
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