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Εκπαιδευτική ενότητα: Ιστορίες Ζωής 

1. Στόχος της ενότητας  
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές προκειμένου να προσκαλέσουν 
τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο για να πουν την ιστορία της ζωής τους, ή κομμάτια της 
ιστορίας τους, έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι να ενημερωθούν σχετικά με αυτούς και οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες να μπορέσουν να προβληματιστούν για τη ζωή και την ταυτότητά τους. Ο δεύτερος 
στόχος είναι να σκεφτούμε και να πειραματιστούμε σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αυτές 
οι ιστορίες μπορούν να μεταφερθούν σε ένα κοινό και να αλλάξουν τη γενική αφήγηση σχετικά με 
τους πρόσφυγες, κάνοντας συνδέσεις σε προσωπικό επίπεδο. 

Η ενότητα επικεντρώνεται στη συνεργασία με μικτές ομάδες από περίπου 12 έως 15 αιτούντες 
άσυλο ή / και πρόσφυγες. Ορισμένα μέρη της ενότητας, όπως οι προφορικές συνεντεύξεις, μπορούν 
επίσης να πραγματοποιηθούν μεμονωμένα με τα άτομα. Η ενότητα περιλαμβάνει 3 συνεδρίες 
περίπου 3 ωρών η καθεμία και πιθανώς μια παράσταση για ένα μικρό κοινό. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται έχει δοκιμαστεί και περιγραφεί ως αποτελεσματική τόσο στο 
επίπεδο της προσωπικής όσο και της ομαδικής ενδυνάμωσης. 

Σε αυτήν την ενότητα ξεκινάμε παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και εξηγώντας τη διαφορά 
μεταξύ της προφορικής ιστορίας, της αφήγησης και των ομαδικών ιστοριών. Προσφέρουμε επίσης 
μια εξήγηση σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται εδώ και μια δεκαετία και τις 
δυνατότητες χρήσης ψηφιακών μεθόδων. Η ακόλουθη ενότητα περιέχει μερικές σημειώσεις σχετικά 
με τη συμμετοχή και τις δεξιότητες του εκπαιδευτή. Η τελευταία ενότητα προσφέρει ένα 
λεπτομερές εγχειρίδιο για τρεις συνεδρίες. 

2. Πρόγραμμα 
Η ενότητα περιλαμβάνει  τρεις συνεδρίες. Κάθε συνεδρία βασίζεται στην εμπλοκή των 
συμμετεχόντων, στην ανάπτυξη νέων σχέσεων και στην δημιουργία γέφυρας με τα άλλα επίπεδα 
της κοινωνίας. Ο χρόνος των συνεδριών είναι σχετικά περιορισμένος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 
ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της ενότητας, δίνοντας κάποιες εργασίες για το σπίτι ή / και να 
οργανώσει μια επιπλέον εκδήλωση στην οποία οι ιστορίες παρουσιάζονται σε ένα αυτο-επιλεγμένο 
κοινό. 

Γενικοί στόχοι: 

• Να νιώσουν οι συμμετέχοντες ότι οι ιστορίες τους είναι σημαντικές 
• Να συμβάλει στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ανανεωμένης ταυτότητας 
• Να συνοδέψει τους ανθρώπους στην αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών 
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• Να αμφισβητήσει τις κυρίαρχες αφηγήσεις για τους πρόσφυγες 
• Να εφαρμόσει την εκπαιδευτική πρακτική μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων αφήγησης 

ιστοριών 
• Να προωθήσει τη φιλία και να αναπτυχθούν νέες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων σε εύθραυστες 

συνθήκες 
• Να προωθήσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην αναγνώριση των ταλέντων και 

των δεξιοτήτων προσφύγων 
 

Ειδικοί στόχοι για τους συμμετέχοντες 

• Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση διηγούμενοι τις προσωπικές τους ιστορίες 
και λαμβάνοντας αναγνώριση από το κοινό 

• Να μεταφράσουν μια προσωπική ιστορία σε ψηφιακή 
• Να αναλογιστούν την προσωπική ιστορία ενός άλλου ατόμου και να ξανασκεφτούν την 

ταυτότητα του 
• Να  μάθουν τεχνικές αφήγησης που μπορούν να συμβάλουν στην θεραπεία με την ανταλλαγή 

προσωπικών εμπειριών 
• Να γνωρίσουν τη δύναμη διαφορετικών δημιουργικών μέσων για να παρουσιάσετε προσωπικές 

ή / και ομαδικές ιστορίες 
 

3. Θεωρητικό υπόβαθρο 
Οι ιστορίες ζωής χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά γνώσης και για τη δημιουργία συναισθημάτων 
και σχέσεων φιλίας από την αυγή της ανθρωπότητας, ωστόσο υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της 
αφήγησης σε μια προφορική κουλτούρα και σε μια γραπτή κουλτούρα. Σε μια προφορική 
κουλτούρα, οι ιστορίες αποτελούν άμεση πηγή γνώσης της ιστορίας τους. Σε μια γραπτή κουλτούρα, 
οι ιστορίες είναι συχνά περισσότερο μια απεικόνιση του γραπτού υλικού και ως εκ τούτου 
αναφέρονται κυρίως στους οικογενειακούς κύκλους. Τις τελευταίες δεκαετίες, το νόημα των 
ιστοριών ζωής εκτιμάται ξανά. Χρησιμοποιούνται για να ειπωθούν ιστορίες ομάδων που δεν 
αντιπροσωπεύονται σχεδόν καθόλου στη ροή της ιστορίας και προσφέρουν άλλες προοπτικές σε 
αυτήν την ιστορία. Οι πρόσφατες τεχνικές γραφής παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Σήμερα ο 
καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα βίντεο στο YouTube ή ένα podcast με το smartphone του. Οι 
βιντεοκάμερες κατασκευάζονται με μια ολοένα αυξανόμενη ποιότητα και επιτρέπουν στους 
ερασιτέχνες να τραβούν ιστορίες ζωής ή μέρη των ιστοριών ζωής που μπορούν εύκολα να 
κοινοποιηθούν μέσω του Διαδικτύου. Εκτός από την προσφορά διαφορετικών προοπτικών της 
ιστορίας, η αφήγηση ιστοριών ζωής χρησιμοποιείται επίσης σε όλα τα είδη ομαδικών συναντήσεων 
και προγραμμάτων ανάμνησης που στοχεύουν στην ατομική και ομαδική ενδυνάμωση. 

Η αφήγηση ιστοριών ζωής έχει νόημα σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας και σε κοινωνικό 
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επίπεδο. 

Σε ατομικό επίπεδο, η αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας ζωής παίζει ρόλο στη συνεχή διαδικασία 
ανάπτυξης της ταυτότητας των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ο αφηγητής ξαναζεί τη 
δική του ιστορία και ερμηνεύει τις επιλογές ζωής που γίνονται στο τρέχον πλαίσιο. Η ακρόαση 
ιστοριών ζωής δημιουργεί ένα συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ του αφηγητή και του ακροατή που 
κάνει τον αφηγητή να αισθάνεται ότι το άλλο άτομο το ακούει και τον αποδέχεται. Επιπλέον, η 
ιστορία της ζωής προσφέρει στον ακροατή νέα γεγονότα και νέες έννοιες που δεν ξεχνιούνται 
σύντομα επειδή λέγονται από άτομο σε άτομο και έχουν συναισθηματικό αντίκτυπο. 

Η αφήγηση ιστοριών ζωής μέσα σε μια ομάδα συμβάλλει στην ενίσχυση των αμοιβαίων δεσμών 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι μοιράζονται την ιστορία ή τις 
καταστάσεις τους με άλλους και αναπτύσσουν μια κοινή ταυτότητα και μοιράζονται συναισθήματα 
μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού, αισθάνονται λιγότερο μόνοι και μπορούν να πουν την ιστορία της ζωής 
τους σε άλλους πιο εύκολα. Σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, η αφήγηση ιστοριών ζωής μπορεί 
επίσης να συμβάλει στη γνώση της ιστορίας κάποιου και στην κατανόηση μεταξύ διαφορετικών 
γενεών και ομάδων. Οι ιστορίες ατόμων και ομάδων μπορεί να είναι επίσης αντιθετικές στις 
συμβατικές αφηγήσεις που χρησιμοποιούνται σε κοινωνικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα αυτού είναι 
οι ιστορίες σχετικά με τη δουλεία που διηγούνται οι απόγονοι ανθρώπων που υποδουλώθηκαν στη 
Βόρεια Αμερική και στα νησιά της Καραϊβικής. 

Αλήθεια και αντίληψη 

Μια ιστορία ζωής αντιπροσωπεύει την υποκειμενική πλευρά, την πλευρά της εμπειρίας του ατόμου. 
Άλλα είδη αναφορών (για παράδειγμα, παρατήρηση και έρευνα) εστιάζουν στην αντικειμενική 
πλευρά. Σε μια ιστορία ζωής, δεν πρόκειται πραγματικά για την αλήθεια, αλλά περισσότερο για την 
οπτική του αφηγητή. Η σημασία που δίνουν στα δεδομένα και στα γεγονότα είναι σημαντική, καθώς 
και οι συνδέσεις πραγματοποιούνται με αμερόληπτο και ανοιχτό τρόπο. Μια ιστορία ζωής δεν 
χρειάζεται να χαρτογραφήσει ολόκληρη τη ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται περισσότερο για μια 
πολύχρωμη συλλογή μικρών ιστοριών. Πρόκειται περισσότερο για γεγονότα ή συναντήσεις που 
ξεχωρίζουν, ανέκδοτα και στιγμές που ξαφνικά έρχονται στη μνήμη κάποιου, παρά για την πλήρη 
ιστορία μιας ζωής. Μια ιστορία ζωής αφορά την ταυτότητα του κύριου χαρακτήρα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ της ίδιας της ιστορίας και της αφήγησης. Η ίδια η 
ιστορία συνδέεται με την αύξηση αυτού που αποκαλούμε προσωπική ταυτότητα του 
ενδιαφερόμενου ατόμου. Διότι στην ιστορία της ζωής, πραγματοποιείται ενσωμάτωση 
διαφορετικών μερών της ζωής. 

Σε προγράμματα προφορικών ιστοριών, η αφήγηση ιστοριών ζωής στοχεύει επίσης στη 
διαμόρφωση μιας νέας ή διαφορετικής προοπτικής μιας συγκεκριμένης περιόδου ή γεγονότων στην 
κοινωνία. Γι 'αυτό, συχνά αφορά εμπειρίες και αντιλήψεις ομάδων που δεν εμφανίζονται συχνά στη 
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γενική ιστοριογραφία και τη δημοσιογραφία, ή ήδη γνωστές ιστορίες με σκοπό την περαιτέρω 
εμβάθυνση. 

3.1 Τι είναι η προφορική ιστορία και τι η αφήγηση; 

Προφορική ιστορία 
Αν και ο όρος προφορική ιστορία μόλις πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως, υπάρχουν 
παραδείγματα ιστοριογραφίας από τον 19ο αιώνα που επικεντρώνονται σε προφορικές πηγές. Τις 
τελευταίες δεκαετίες, ο όρος προφορική ιστορία χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον για να 
προσδιορίσει μια συγκεκριμένη μέθοδο ιστοριογραφίας που επικεντρώνεται στη συλλογή 
ιστοριών ανθρώπων που έχουν βιώσει ένα συγκεκριμένο γεγονός ή των οποίων η ιστορία ζωής 
είναι τυπική για μια συγκεκριμένη ομάδα ή μια συγκεκριμένη περίοδο, μέσω συνεντεύξεων. Η 
προφορική ιστορία με αυτή την έννοια είναι ένας τύπος ιστοριογραφίας που δεν αναζητά μόνο 
γεγονότα, ή σημαντικά γεγονότα και την ιστορία των ανθρώπων με επιρροή, αλλά και ιστορίες 
ανθρώπων που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο στην κυρίαρχη ιστοριογραφία. Ως εκ τούτου, αφορά 
επίσης το νόημα που δίνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους και το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει αυτό. 
Συλλογές προφορικών συνεντεύξεων για ένα συγκεκριμένο θέμα ή ιστορίες ζωής ορισμένων 
ομάδων στην κοινωνία γίνονται όλο και περισσότερο μέρος των εθνικών και δημοτικών αρχείων, 
συνεπώς η ιστορία δεν βασίζεται πλέον μόνο σε αυτά που έχουν καταγραφτεί μέσα στους αιώνες, 
αλλά και στις ιστορίες ατόμων των οποίων η ιστορία συχνά δεν έχει καταγραφεί. 

Υπόβαθρο 
Η προφορική ιστορία, που ονομάζεται επίσης και προφορική κουλτούρα, είναι ένας όρος που 
χρησιμοποιείται όχι μόνο από ιστορικούς, αλλά και από ανθρωπολόγους. Ξεκίνησε με τον τρόπο με 
τον οποίο οι αναλφάβητοι άνθρωποι θυμούνται και μεταφέρουν την ιστορία τους. Η ισχυρή 
διασύνδεση μεταξύ ιστορίας και μυθολογίας είναι χαρακτηριστική αυτών των ιστοριών όπου ο 
ηρωισμός και η ηθική διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Σήμερα, ο όρος προφορική ιστορία 
χρησιμοποιείται ευρύτερα στην ανθρωπολογία και επίσης για να περιγράψει τα τρέχοντα 
πολιτιστικά περιβάλλοντα των λαών και των οργανώσεων εκ των έσω. Από τη δεκαετία του 1990, 
οργανισμοί όπως η UNESCO έχουν τονίσει τη σημασία της προσοχής στην άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά που προσφέρει ζωτικές πηγές πολιτιστικής κληρονομιάς για τον πολιτισμό και την 
ταυτότητα διαφόρων ομάδων ανθρώπων. Η προφορική ιστορία των υπο-εκπροσωπούμενων 
ομάδων στη δυτική κοινωνία επίσης συμπεριλαμβάνεται.  

Ένα παράδειγμα προφορικής ιστορίας με ανθρωπολογική έννοια είναι το βιβλίο Indaba My Children 
(1964) του Ζουλού συγγραφέα Vusamazoeloe Credo Mutwa, στο οποίο περιγράφει την ιστορία της 
καταγωγής των λαών και των οικογενειών τους, όπως αυτή μεταδόθηκε από τους Ζουλού στη Νότια 
Αφρική από γενιά σε γενιά. Αυτό το βιβλίο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της σύγκρουσης 
μεταξύ λευκών και μαύρων στη Νότια Αφρική. 
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Τα τελευταία χρόνια, η προφορική ιστορία εντοπίζεται όλο και περισσότερο στη λογοτεχνία. Το 
Διαδίκτυο αύξησε επίσης την επίγνωση μιας μεθοδικής προσέγγισης στην προφορική ιστορία. Σε 
ιστοσελίδες του Καναδά, της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, εντοπίζονται ολοκληρωμένα 
εγχειρίδια σχετικά με τις απαιτήσεις ποιότητας για συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας και με ποιον 
τρόπο μπορούν να καταγραφούν και να αποθηκευτούν καλύτερα. Το Διαδίκτυο προσφέρει μια 
εξαιρετική δυνατότητα αποθήκευσης πηγών που έχουν δημιουργηθεί και συλλεχθεί, καθώς και 
πρόσβασης σε αυτές. Ένα συνοδευτικό αποτέλεσμα της χρήσης του Διαδικτύου για την ανάπτυξη 
της προφορικής ιστορίας, είναι ότι αυτό το μέσο καλεί επίσης ανθρώπους που συνήθως δεν έχουν 
πρόσβαση σε αρχεία και βιβλιοθήκες για να μελετήσουν το θέμα και τις πηγές. 

Αφήγηση 
Η αφήγηση ιστοριών σχετίζεται με την τέχνη του να διηγείσαι μια ιστορία. Η αφήγηση ιστοριών δεν 
περιορίζεται σε ιστορίες ζωής, αλλά χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις. Ακόμη και στον κόσμο 
της διαφήμισης η αφήγηση ιστορίας είναι δημοφιλής αυτές τις μέρες. Η διαφορά μεταξύ της 
αφήγησης της ιστορίας της ζωής σας και της αφήγησης μιας ιστορίας για τη ζωή σας (αφήγηση), 
είναι ότι λέγοντας την ιστορία της ζωής σας σε μια προφορική συνέντευξη δεν πρέπει να εστιάσετε 
στο κοινό αλλά στις προσωπικές σας αναμνήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό να 
αισθάνεστε άνετα, ώστε να μπορέσετε να θυμηθείτε περιόδους και γεγονότα από καιρό πριν. 

Στην περίπτωση της αφήγησης εστιάζετε στο κοινό. Θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή τον 
ατόμων. Πρέπει να υπάρχει κάποια ένταση. Εάν χρησιμοποιήσουμε την αφήγηση για να πούμε μια 
ιστορία ζωής, η ιστορία θα προσαρμόζεται πάντα. Σκεφτόμαστε μια καλή φράση για να 
ξεκινήσουμε, ένα σωστό μεσαίο κομμάτι, το κατάλληλο μήκος, και ένα τέλος που μένει στο μυαλό 
και την καρδιά των ανθρώπων. Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
γνωστοποιηθούν ιστορίες ζωής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σε ένα κοινό. Αυτό 
μπορεί να γίνει «επί σκηνής», μέσω podcast ή ντοκιμαντέρ. Η αφήγηση ιστοριών μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί όταν ένα άτομο φοβάται να σταθεί μπροστά σε ένα κοινό ή μιλά άλλη γλώσσα. 
Κάποιος άλλος, ηθοποιός, συγγενής ή φίλος μπορεί να πει την ιστορία αυτού που δεν είναι σε θέση 
να την πει ο ίδιος. 

Εργασία με ομαδικές ιστορίες 
Οι ιστορίες ζωής μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε ομαδικές συνεδρίες. Η αφήγηση 
σύντομων προσωπικών ιστοριών με βάση μια απλή ερώτηση σε μια ομάδα έχει δύο σκοπούς: 

1. Είναι ένας ισχυρός και γρήγορος τρόπος δημιουργίας δεσμών μεταξύ των μελών της ομάδας (σε 
νέες ή περιστασιακές ομάδες) 

2. Οι κοινές ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας δημιουργικής παρουσίασης (θέατρο, 
χορός, ποίηση κ.λπ.) εμπειριών και σκέψεων μιας ομάδας σε ένα κοινό. 

Δεδομένου ότι οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες συχνά προέρχονται από πολύ διαφορετικά 
υπόβαθρα και έχουν διαφορετικές προσωπικές ιστορίες, είναι μερικές φορές δύσκολο να σπάσει ο 
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πάγος προκειμένου τα άτομα να συνεργαστούν. Με την ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών, μπορούν 
να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές στις ιστορίες τους. Οι ομοιότητες οδηγούν σε 
συναισθήματα αναγνώρισης και κοινής μοίρας. Οι διαφορές μπορούν να διεγείρουν τον 
προβληματισμό σχετικά με την πορεία και τις επιλογές ζωής. Και με έναν πιο γενικό τρόπο, οι 
ιστορίες γίνονται αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις γίνονται πολιτικές, έτσι οι ομαδικές ιστορίες μπορούν 
επίσης να συμβάλουν στην αλλαγή πολιτικών ή συστημάτων. 

Η δημιουργική παρουσίαση με βάση τις ιστορίες που αναφέρονται στην ομάδα οδηγεί σε 
αναζήτηση κοινών στοιχείων στις ιστορίες και σε βαθύτερη κατανόηση αυτών των στοιχείων. 
Οδηγεί επίσης στην ανακάλυψη και την έκθεση (κρυμμένων) προσωπικών ταλέντων.  

4. Μεθοδολογία 
Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν τρεις συνεδρίες: 

1. Συνεντεύξεις προσωπικών ιστοριών 
2. Αφήγηση 
3. Ομαδικές ιστορίες 

Η πρώτη συνεδρία ξεκινά με μια δραστηριότητα για το σπάσιμο του πάγου. Στο τέλος της ενότητας 
υπάρχει επίσης μια εισαγωγή για τους ψηφιακούς τρόπους χρήσης προφορικών συνεντεύξεων 
ιστορίας και αφήγησης. Όταν είναι σχετικό, το ψηφιακό στοιχείο αναφέρεται επίσης στην ίδια τη 
συνεδρία. 

Πριν περιγράψουμε τη σύνθεση των συνεδριών, είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε στη μεθοδολογία 
των τριών συνεδριών και στις ψηφιακές δυνατότητες. 

4.1 Συνεντεύξεις προφορικών ιστοριών 
Τεχνικές συνέντευξης 

Η μέθοδος «προφορική ιστορία» χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές συνέντευξης που στοχεύουν στη 
συλλογή ιστοριών για σημαντικά γεγονότα και περιόδων από την πρόσφατη ιστορία. 
Μια προφορική συνέντευξη ιστορίας έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: 
 

1. Η έμφαση δίνεται στις αναμνήσεις και τις αντιλήψεις του συνεντευξιαζόμενου. 
2. Ο συνεντευξιαστής έχει το σημαντικό καθήκον να διασφαλίζει ότι ο συνεντευξιαζόμενος 

μιλά. 
 
Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ μιας δημοσιογραφικής συνέντευξης και μιας συνέντευξης 
προφορικής ιστορίας. Μια δημοσιογραφική συνέντευξη επικεντρώνεται στην απόκτηση όσο το 
δυνατόν περισσότερων πληροφοριών και στην πρόκληση του συνεντευξιαζόμενου μέσω άμεσων 
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παρεμβάσεων προκειμένου να αναφερθεί σε γεγονότα που ίσως αυτός / αυτή θα προτιμούσε να 
κρατήσει κρυφά. Μια συνέντευξη προφορικής ιστορίας από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται στο 
να επιτρέψει στο άτομο με το οποίο γίνεται η συνέντευξη να μιλήσει ανεξάρτητα και όσο το 
δυνατόν περισσότερο, ενώ ο συνεντευξιαστής παρεμβαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο. Η συνέντευξη 
καθοδηγείται ως επί το πλείστον από τη σύνδεση με τις ιστορίες που αναφέρονται και με την 
υποβολή ερωτήσεων που καλούν τον αφηγητή να βυθιστεί βαθύτερα στην εμπειρία. 
 

 
 
Στο επόμενο απόσπασμα παρέχουμε σύντομες συμβουλές σχετικά με τις συνεντεύξεις προφορικής 
ιστορίας. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να προσκαλέσετε κάποιον στην ομάδα σας 
με σκοπό να πει μια ιστορία ζωής ή όταν ζητάτε από τα μέλη μιας ομάδας να πάρουν συνέντευξη ο 
ένας από τον άλλο. 
 
 
1. Η ενσυναίσθηση είναι αυτό που χρειάζεστε 
Είναι σημαντικό να προσεγγίσετε τους συνεντευξιαζόμενους με τρόπο που να τους παρακινεί να 
συμμετέχουν στη συνέντευξη. Ο συνεντευξιαστής θα πρέπει να ενδιαφέρεται πραγματικά και 
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τη θέση του αφηγητή, ανεξάρτητα από το πόσο διαφέρει 
μερικές φορές από τις απόψεις του ή τη θέση του. Η πραγματική ενσυναίσθηση είναι μια από τις 
πιο σημαντικές ιδιότητες ενός καλού συνεντευξιαστή προφορικών ιστοριών. 
 
2. Καλή επικοινωνία με τους συνεντευξιαζόμενους σχετικά με το πρόγραμμα 
Οι ερωτηθέντες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι είδους ερωτήσεις θα τους τεθούν και γιατί. 
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Επιπλέον, οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει με το περιεχόμενο της συνέντευξης. 
Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται εντός του 
προγράμματος πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων. 
 
3. Που νιώθεις άνετα; 
Η συνέντευξη πρέπει να πραγματοποιείται κάπου όπου ο συνεντευξιαζόμενος αισθάνεται όσο το 
δυνατόν πιο άνετα. Μπορεί να είναι το δωμάτιο όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρία, αλλά θα 
μπορούσε επίσης να είναι μια τοποθεσία που υποδεικνύεται από τον ίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι ήσυχα και δεν θα διακόπτεται η συνέντευξη. 
 
4. Θέματα αντί για ερωτηματολόγια 
Είναι σημαντικό να σκεφτείτε προσεκτικά τα θέματα και τις ερωτήσεις της συνέντευξης. 
Χρησιμοποιώντας μια λίστα θεμάτων, ο ερωτώμενος είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τη δική του 
ροή στην αφήγηση της ιστορίας. Μια λίστα ερωτήσεων (ερωτηματολόγιο) που είναι πολύ 
δομημένη, συχνά διακόπτει τη δομή της αφήγησης. Μια λίστα θεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με οποιαδήποτε σειρά, προσαρμοσμένη στον τρόπο που αναπτύσσεται η συνομιλία. 
Βασικά, ο συνεντευξιαστής πηγαίνει με τη ροή και ακούει προσεκτικά την ιστορία. Εάν ένα θέμα 
παρουσιάζεται φυσικά χωρίς να υποβληθεί ερώτηση, δεν θα επαναληφθεί ξανά, εκτός εάν ο 
συνεντευξιαστής αναζητά επιπλέον πληροφορίες. Μπορεί να κρατήσει σύντομες σημειώσεις 
σχετικά με αυτό. 
 
5. Ιστορικό πλαίσιο 
Η προφορική ιστορία χρησιμοποιείται συχνά ως συμπλήρωμα της υπάρχουσας ιστοριογραφίας. 
Ωστόσο, η μελέτη προφορικής ιστορίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σωστά για τη δημιουργία 
νέου υλικού που μπορεί να παρουσιάσει νέα γεγονότα και συνδέσεις. Η συλλογή ιστοριών 
προσφύγων απαιτεί κάποια γνώση της γεωγραφίας της χώρας, της δύσκολης ιστορίας αυτής της 
χώρας και κάποιες γνώσεις σχετικά με τις πολιτιστικές συνήθειες και τα ταμπού.  
 
6. Τα συναισθήματα είναι μέρος της ιστορίας 
Η αφήγηση μιας ιστορίας ζωής συνδέεται συχνά με συναισθήματα. Μερικές φορές οι ερωτηθέντες 
πρέπει να σταματήσουν τη συνέντευξη επειδή το θέμα τους δημιουργεί πολλά συναισθήματα. Σε 
τέτοιες καταστάσεις, ο ερευνητής θα πρέπει να προσφέρει στον συνεντευξιαζόμενο χρόνο και χώρο, 
ώστε να μπορεί να ηρεμήσει με την ησυχία του, χωρίς όμως να ερμηνεύσει αυτήν την ενέργεια ως 
αδιαφορία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, απαιτείται ενσυναίσθηση σε καταστάσεις όπως 
αυτές, αλλά χωρίς υπερβολική παρέμβαση από τον συνεντευξιαστή ή υπερβολική παρακολούθηση 
των συναισθημάτων που εμφανίζονται. Απλώς περιμένετε έως ότου ο συνεντευξιαζόμενος αρχίσει 
να μιλά ξανά. 
 
7. Παρεμβάσεις με βάση της περιέργεια 
Το πιο δύσκολο μέρος μιας συνέντευξης είναι να αποφασίσετε τις στιγμές παρέμβασης. Κάθε 
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παρέμβαση θα διακόψει την ιστορία του συνεντευξιαζόμενου. Η παρέμβαση πρέπει επομένως να 
είναι πολύ λειτουργική και να βασίζεται στην περιέργεια. Ποιες ήταν οι προθέσεις σας; Πώς 
αισθανθήκατε; Συμμετείχαν και άλλα άτομα; (…) Μπορείτε επίσης να κάνετε γενικές ερωτήσεις 
όπως: Αυτό το γεγονός άλλαξε τη ζωή σας; 
Εάν ο συνεντευξιαζόμενος χαθεί ή κολλήσει με ένα θέμα για πολλή ώρα, ο συνεντευξιαστής μπορεί 
να καθοδηγήσει τη συνέντευξη πίσω στο κύριο θέμα παρεμβαίνοντας με μια ερώτηση. Μια σε 
βάθος ερώτηση θα μπορούσε να αυξήσει την ποιότητα της συνέντευξης και δεν είναι απαραίτητο 
ότι θα ενοχλήσει τον συνεντευξιαζόμενο εάν ο χρόνος είναι σωστός. Οι πολλές παρεμβάσεις ή η 
συνεχής ομιλία μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή και να οδηγήσουν σε ενόχληση του 
συνεντευξιαζόμενου ή του ατόμου που παρακολουθεί τη συνέντευξη αργότερα. 
Ένα ευχάριστο συμπέρασμα θα κάνει τον συνεντευξιαζόμενο να αισθανθεί ότι η συνέντευξη ήταν 
σημαντική και ότι συνέβαλε στους στόχους του προγράμματος. Αυτό δείχνει επίσης ότι ο 
συνεντευξιαστής ενδιαφέρεται και συμμετέχει. 

 
Χρήση μεθόδων προφορικής ιστορίας στη συνεδρία 

Στη συνεδρία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας για να 
κάνετε τα μέλη της ομάδας να αισθανθούν ότι οι άλλοι τους ακούν και να μοιραστούν εμπειρίες. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο: 
1. Εσείς ο ίδιος ως εκπαιδευτής μπορείτε να πάρετε μια συνέντευξη από ένα μέλος της ομάδας 

μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα και να δείξετε στους συμμετέχοντες πώς μπορείτε να κάνετε 
κάποιον να αισθάνεται άνετα και τι είδους ιστορίες μπορείτε να συλλέξετε με αυτόν τον τρόπο. 
Μια ωραία ερώτηση για παράδειγμα είναι: Μπορείτε να μου πείτε κάτι για την παιδική σας 
ηλικία; Σε τι είδους οικογένεια μεγαλώσατε; Ποιες είναι οι ευχάριστες παιδικές αναμνήσεις για 
εσάς; Τι δεν σας άρεσε πολύ; 
 

2. Μπορείτε να ζητήσετε από τα μέλη της ομάδας να χωριστούν σε ζευγάρια και να πάρουν 
συνεντεύξεις ο ένας από τον άλλον για περίπου 20 λεπτά ο καθένας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ερωτήσεις σχετικά με τις παιδικές μνήμες, αλλά μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε άλλες ερωτήσεις όπως: Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις σας όταν φτάσατε 
σε αυτήν την πόλη; Ή ποιος είναι ο καλύτερος φίλος σας και γιατί; Δώστε στους συμμετέχοντες 
λίγο χρόνο για να προετοιμάσουν τη συνέντευξη και να λάβουν υπόψη τις επτά σημαντικές 
συμβουλές  σχετικά με τις συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας. 
 

3.  Μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να πάνε σπίτι και να πάρουν συνέντευξη από 
κάποιον άλλο, να κάνουν μια ηχογράφηση στο τηλέφωνό τους και να μιλήσουν για την εμπειρία 
στην επόμενη συνεδρία. Φυσικά μπορείτε να συνδυάσετε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 
Συμβουλές για μεγαλύτερες συλλογές προφορικών ιστοριών 
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Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μεγαλύτερη συλλογή από συνεντεύξεις προφορικών ιστοριών, τα 
μεταδεδομένα και οι μεταγραφές είναι σημαντικές.  
 
 
Διατήρηση μεταδεδομένων 
Εκτός από τις συνήθεις πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, τόπος διαμονής), τα μεταδεδομένα 
περιέχουν το όνομα του συνεντευξιαστή, μια σύντομη περιγραφή της δομής της συνέντευξης, τον 
χρόνο και τον τόπο της συνέντευξης, μια σύνοψη της συνέντευξης και τυχόν αντίγραφα σχετικών 
εγγράφων. 
 
Μεταγραφές 
Για μεγαλύτερη συλλογή πρέπει επίσης να κάνετε μεταγραφές για κάθε συνέντευξη. Ανεξάρτητα 
από το πόσο καλά πραγματοποιείται μια συνέντευξη, είναι μόνο χρήσιμη από την οπτική της 
προφορικής ιστορίας, εάν είναι επίσης διαθέσιμη για έρευνα και ψηφιακή αναζήτηση. Η μεταγραφή 
είναι η γραπτή παρουσίαση μιας συνέντευξης. Πολλοί ερευνητές και ιστορικοί δουλεύουν πάνω σε 
αυτές. Μια γραπτή παρουσίαση είναι ευκολότερη και γρηγορότερη στην αναζήτηση από ότι στην 
περιήγηση σε μια οπτική εγγραφή. Για τις μεταγραφές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό 
υποτίτλων για την παραγωγή συνεχούς μεταγραφής με εύκολη μετατροπή. 
 
Μεταγραφές με πρόγραμμα λογισμικού «Subtitle edit» 
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε υπότιτλους ή μια μεταγραφή υπάρχουν διάφορα προγράμματα 
λογισμικού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Οι εξελίξεις στο λογισμικό αλλάζουν πολύ γρήγορα, 
επομένως σας συνιστούμε να ελέγξετε το πιο πρόσφατο διαθέσιμο λογισμικό για μεταγραφή. Η 
επιλογή του σωστού λογισμικού και η εκμάθηση για εργασία με αυτό, είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο. Θα μπορούσαμε να σας συμβουλεύσουμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
λογισμικού «Subtitle edit».  
 

4.2 Αφήγηση 
Όλοι γνωρίζουν πάνω κάτω τι κάνει μια ιστορία καλή. Επαναλαμβάνουμε τα βασικά::  

• Μια καλή αρχή που κινεί την περιέργεια 
• Ένα μεσαίο μέρος στο οποίο αναπτύσσεται η ιστορία και σας κάνει να εξοικειωθείτε με τις 

περιστάσεις 
• Ένα τέλος που μένει στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων (το τέλος μπορεί να είναι 

πειστικό, αλλά μπορεί επίσης να είναι ανοιχτό) 

Εκτός από αυτά τα βασικά, υπάρχουν και άλλα επτά πράγματα που κάνουν μια ιστορία καλή: 
 
1. Οικειότητα  
Είναι στην ανθρώπινη φύση να δέχεται πιο εύκολα και γρήγορα κάτι που ήδη γνωρίζει. Γιατί; Επειδή 
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το καταλαβαίνουμε. Ίσως μας αρέσει. Τείνουμε να διαβάζουμε πράγματα για τα οποία έχουμε 
τουλάχιστον μια βασική γνώση. Έτσι, οι οικειότητα σημαίνει να γνωρίζετε το κοινό σας. Σε ποιους 
λέτε αυτήν την ιστορία και πώς μπορείτε να γίνετε πιο οικείοι; 
 
2. Εμπιστευτείτε τον αφηγητή 
Η οικειότητα βασίζεται επίσης στην εμπιστοσύνη. Εάν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την πηγή 
της ιστορίας, δεν πρόκειται πραγματικά να αντιδράσουμε στην ιστορία ή ίσως και να μην 
παραμείνουμε για να την ακούσουμε ολόκληρη.  
 
3. Δράμα  
Αυτό που μας κάνει επίσης να μείνουμε προσηλωμένοι σε μια ιστορία είναι το δράμα, το 
απροσδόκητο, το νέο, το συναρπαστικό. Οι ιστορίες δεν μπορούν να είναι βαρετές. Πρέπει να 
αναπτυχθούν και πρέπει να μας κάνουν να νιώσουμε κάτι. 
 
4. Σχετικότητα 
Όταν μια ιστορία μας προκαλεί συναισθήματα, μπορούμε να σχετιστούμε περισσότερο με αυτήν. 
Εάν η ιστορία αντιπροσωπεύει ένα σενάριο πραγματικής ζωής, τότε βυθίζουμε σε αυτό, ταυτίζουμε 
τους εαυτούς μας μαζί τους.. 
 
5. Βύθιση 
Όσο περισσότερο αισθανόμαστε το δράμα, τόσο περισσότερο σχετίζουμε τους εαυτούς μας με μια 
ιστορία και βυθιζόμαστε σε αυτήν. Γινόμαστε μέρος της. Και εδώ αρχίζουν να διαμορφώνονται ή να 
προσαρμόζονται οι απόψεις μας. 
 
6. Απλότητα 
Ωστόσο, η αλλαγή απόψεων δεν είναι εύκολη. Εάν προσπαθήσετε να πείσετε κάποιον ότι υπάρχουν 
εξωγήινοι σε έναν κοντινό πλανήτη, ενδέχεται να μην πετύχετε. Οι βαθιές πεποιθήσεις είναι 
δύσκολο να αλλάξουν. Συνεχίστε λοιπόν με απλά πράγματα που μπορούν εύκολα να δουν, να 
αισθανθούν και να βιώσουν. Εδώ είναι που μπορείτε να έχετε πραγματικό αντίκτυπο. 
 
7. Ενέργεια 
Το τελευταίο κομμάτι του παζλ είναι να μην παρουσιάζετε τα συμπεράσματά σας κατευθείαν. 
Αφήστε τους ανθρώπους να φτάσουν σε αυτά ενώ βιώνουν την ιστορία σας. Όταν βρίσκουμε νόημα 
από μόνοι μας, όταν πηγαίνουμε με τον δικό μας τρόπο για να ανακαλύψουμε την αλήθεια ή να 
μάθουμε κάτι νέο, αυτό μας μένει, γίνεται μέρος του ποιοι είμαστε και του τι πιστεύουμε. Είναι 
πάντα καλύτερο να καθοδηγούμε κάποιον, από το απλά να του δείχνουμε κάτι.  
 

Χρήση της μεθόδου αφήγησης στη συνεδρία 

Στη συνεδρία σας μπορείτε εύκολα να ασχοληθείτε με την αφήγηση, ζητώντας από κάποιον από την 
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ομάδα να πει ένα μέρος της ιστορίας της ζωής του και από κάποιον άλλο να ακούσει προσεκτικά και 
στη διηγηθεί στην ομάδα την ιστορία που άκουσε. Μπορείτε να το κάνετε αρκετές φορές, έτσι ώστε 
ως ομάδα να ανακαλύψετε ποιος αφηγητής λέει την ιστορία με τον πιο ελκυστικό τρόπο και να 
μάθετε γιατί αυτός ο τρόπος είναι ελκυστικός.  

4.3 Ομαδικές ιστορίες 
Οι ομαδικές ιστορίες είναι σημαντικές για την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Μπορούν επίσης 
να παρέχουν μια νέα αφήγηση στον έξω κόσμο. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτές οι ιστορίες 
είναι πάντα αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης στιγμής και συγκεκριμένων περιστάσεων. 

Πως να χρησιμοποιήσετε τις ομαδικές ιστορίες στη συνεδρία σας 

Εάν θέλετε μια ομάδα ανθρώπων να γνωριστούν μεταξύ τους με γρήγορο τρόπο και θέλετε να 
κάνετε τις ομαδικές συνεδρίες πιο ενδιαφέρουσες, τότε η μέθοδος δημιουργίας ομαδικών ιστοριών 
είναι πολύ πρακτική. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνάντηση λέγοντας στους συμμετέχοντες ότι θα διοργανώσετε μια 
παράσταση για ένα κοινό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το κοινό μπορεί να είναι άλλα άτομα 
που παρακολουθούν μαθήματα, που ζουν στο ίδιο κτίριο ή η οικογένεια και οι  φίλους τους. Αυτή η 
άσκηση προορίζεται για ομάδες περίπου 8 ατόμων. Εάν η ομάδα σας είναι μεγαλύτερη, μπορείτε να 
τη χωρίσετε σε μικρότερες ομάδες. 

Οι συνεδρίες της ομάδας ξεκινούν ζητώντας από όλους τους συμμετέχοντες να κλείσουν τα μάτια 
τους για μια στιγμή και να αναλογιστούν την ερώτηση: Θυμάστε μια συνάντηση με ένα 
συγκεκριμένο άτομο που σήμαινε πολλά για εσάς και ίσως άλλαξε τη ζωή σας; Ζητήστε από όλους 
να γράψουν τρεις ή τέσσερις λέξεις σε ένα κομμάτι χαρτί. (Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε 
άλλη ανοιχτή ερώτηση που προκαλεί προβληματισμό). 

Στη συνέχεια, προσκαλείτε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις ιστορίες τους μεταξύ τους. 
Ζητήστε επίσης από τους συμμετέχοντες να ακούσουν προσεκτικά και να δουν αν μπορούν να 
ανιχνεύσουν κοινά στοιχεία στις ιστορίες τους. Για παράδειγμα: ο σημαντικός ρόλος των πατέρων, η 
θέληση για λήψη αποφάσεων και ούτω καθεξής. 

Αφού μοιραστούν τις ιστορίες τους, ζητήστε από την ομάδα δημιουργικούς τρόπους για 
παρουσίαση των ιστοριών αυτών σε ένα κοινό: θέατρο, ένα ποίημα που βασίζεται σε λέξεις από τις 
ιστορίες ή οποιονδήποτε άλλο δημιουργικό τρόπο. Δώστε τους μια ώρα για να προετοιμάσουν αυτό 
που θέλουν να παρουσιάσουν. (Και μην τους πιστεύετε όταν λένε ότι δεν είναι δημιουργικοί). 

4.4 Ψηφιακές δυνατότητες 
Σε αυτήν την ενότητα, οι συνεντεύξεις προφορικών ιστοριών δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για τη 
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δημιουργία μιας νέας συλλογής προφορικών ιστοριών. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεντεύξεις δεν θα 
καταγραφούν πλήρως, ή απλώς χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι πάντα καλό να 
ορίζετε εκ των προτέρων εάν θέλετε να καταγράψετε μια ιστορία. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό 
για τον ίδιο τον συνεντευξιαζόμενο ή θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μέρη της συνέντευξης για 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν θέλετε να μοιραστείτε μια ερώτηση ή μια σύντομη ιστορία. 
Λάβετε υπόψη ότι ο ερωτώμενος πρέπει πάντα να δίνει την άδεια του για κοινή χρήση ιστοριών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που θέλετε να διεξάγετε μια συνέντευξη προφορικής 
ιστορίας μπροστά στην κάμερα, τοποθετήστε την κάμερα σε στατική θέση και να βεβαιωθείτε ότι ο 
ήχος καταγράφεται. Σε κανονικές συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας δεν χρησιμοποιούμε κοντινές 
λήψεις ή αλλαγές θέσης. Δεν υπάρχει επίσης επεξεργασία των ηχογραφήσεων. 

Σε περίπτωση καταγραφής από τον ίδιο τον αφηγητή, αυτό είναι διαφορετικό. Ένας αφηγητής θέλει 
να προσεγγίσει ένα κοινό με ένα καλό βίντεο. Οι κοντινές λήψεις και οι αλλαγές στη θέση (όχι πάρα 
πολλές) μπορούν να συμβάλλουν στην ιστορία. 

Αντί για βίντεο, μπορείτε επίσης να κάνετε ηχογραφήσεις (προφορική ιστορία και αφήγηση). Αυτές 
οι ηχογραφήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως podcast. Τα ηχητικά μέρη μπορούν εύκολα να 
κοπούν. Το πιο σημαντικό με τη δημιουργία ενός podcast είναι να γνωρίζετε από πριν ποια ιστορία 
πρόκειται να πείτε και αν θέλετε να εργαστείτε με voiceover ή κάτι αντίστοιχο, ή απλά θέλετε να 
πείτε μια μόνο ιστορία. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση των podcast, μια καλή εισαγωγή θα πρέπει να υποστηρίζει την 
κεντρική ιδέα που οδηγεί στο περιεχόμενο της εκπομπής. Χρησιμεύει στην ενίσχυση του γενικού 
θέματος που ενοποιεί τα ξεχωριστά επεισόδια μιας δεδομένης σειράς. 

Δεν υπάρχει αυστηρός τρόπος για να δημιουργήσετε μια εισαγωγή για το podcast σας. Όταν 
αποφασίζετε πώς να δομήσετε την εκπομπή σας, είναι σημαντικό η δομή αυτή να βγάζει όσο το 
δυνατόν περισσότερο νόημα. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικά θεμελιώδη στοιχεία που πρέπει να έχετε 
κατά νου όταν αποφασίζετε τον καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσετε ή να κλείσετε το podcast σας. 

Πως να κάνετε την εισαγωγή σε ένα podcast  
Όταν ένας νέος ακροατής βρίσκει την εκπομπή σας, έχετε μια ευκαιρία να τον εντυπωσιάσετε. Σε 
αντίθεση με τα πιο έμπειρα μέλη του κοινού σας, οι νέοι ακροατές δεν έχουν κανένα λόγο να 
εμπιστεύονται εσάς ή το περιεχόμενο που παράγετε. Πρέπει να τραβήξετε την προσοχή τους από 
την αρχή. 

Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να δηλώσετε ότι το podcast σας θα καλύψει κάτι 
που θα είναι ενδιαφέρον για το κοινό-στόχο σας. Μια καλή εισαγωγή στο podcast δίνει μια 
υπόσχεση στο κοινό. Τους επιτρέπει να γνωρίζουν ποιος μιλάει, για τι πρόκειται να μιλήσει και τι θα 
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κερδίσουν από την ακρόαση του περιεχομένου της εκπομπής σας.  

 

Μια τυπική εισαγωγή διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα και συνήθως έχει μήκος 75-80 λέξεων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να αισθανθείτε ελεύθεροι να αποκλίνετε από αυτούς τους αριθμούς όσο θέλετε, 
αρκεί να είστε σαφείς και περιεκτικοί στο να πείτε στο κοινό σας τι να περιμένει. 

Πως να κλείσετε ένα podcast  
Το κλείσιμο (ή το συμπέρασμα / λήξη) του podcast σας είναι λιγότερο σημαντικό από την εισαγωγή, 
ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα κρίσιμο στοιχείο μιας επιτυχημένης εκπομπής. 

Εάν κάποιος ακούει το κλείσιμο σας, είναι πιθανό να τους άρεσε η εκπομπή σας ώστε να παραμείνει 
μέχρι το τέλος. Τώρα που ο ακροατής έχει επενδύσει σημαντικό χρονικό διάστημα στο περιεχόμενό 
σας, είναι η τέλεια ευκαιρία να τον ρωτήσετε κάτι. Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
τμήμα κλεισίματος για να ζητήσετε από τους ακροατές σας να εγγραφούν στην εκπομπή σας ή να 
αφήσουν μια κριτική στην πλατφόρμα. Θυμηθείτε να είστε ευγνώμονες για κάθε σχόλιο και 
συνδρομητή που προσελκύει η εκπομπή σας. Βεβαιωθείτε ότι η ευγνωμοσύνη είναι φανερή κατά το 
κλείσιμό σας! 

5. Συμμετοχή και δεξιότητες του εκπαιδευτή 
Η ιδέα είναι ότι οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες μιλούν την ίδια γλώσσα (κυρίως τη μητρική 
γλώσσα της χώρας υποδοχής). Δεν είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να μιλούν άπταιστα αυτή τη 
γλώσσα. Για πολλούς από αυτούς δίνεται επίσης η ευκαιρία να εξασκηθεί μια νέα γλώσσα. Εκτός 
από τη γλώσσα δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής. Μια ομάδα από 12 έως 15 
συμμετέχοντες λειτουργεί πολύ καλά, αλλά εξίσου δυνατή είναι και μια μικρότερη ομάδα. Οι 
ομάδες μπορούν να αναμειχθούν όσον αφορά το πολιτιστικό υπόβαθρο, την ηλικία και το φύλο, 
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αλλά μπορεί επίσης να υπάρχουν ομάδες μόνο γυναικών ή μόνο νέων. 

Πριν από την έναρξη της ενότητας, είναι σημαντικό να κάνετε μια συμφωνία με τους συμμετέχοντες 
ότι οι ιστορίες δεν φεύγουν από την τάξη, εκτός εάν είναι σαφές ότι προορίζονται για κοινή χρήση. 
Πείτε στους συμμετέχοντες ότι οι ιστορίες που μοιράζονται είναι προσωπικές ιστορίες. Δεν υπάρχει 
σωστό ή λάθος και δεν θα υπάρξουν συζητήσεις για πολιτικές απόψεις σε αυτήν την ομάδα. Η 
ακρόαση και ο προβληματισμός σχετικά με τις ιστορίες του άλλου είναι σημαντικές δεξιότητες. 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής να έχει εργαστεί με άλλες ομάδες στο παρελθόν και να γνωρίζει πώς 
να διαχειρίζεται τις ομαδικές διαδικασίες. Ο εκπαιδευτής δεν είναι δάσκαλος, αλλά κάποιος που 
ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προχωρήσουν μπροστά και να πουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες ή 
τα συναισθήματά τους. Μέσα από αυτό τον τύπο μαθημάτων λαμβάνονται πολλά μαθήματα, αλλά 
η μάθηση πραγματοποιείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Θεωρείται πλεονέκτημα εάν ο εκπαιδευτής έχει κάποια εμπειρία με παραστάσεις και δημιουργικές 
διαδικασίες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αρκετή δημιουργικότητα μέσα στην ομάδα για να 
δημιουργηθεί μια ωραία παράσταση, αλλά μερικές ομάδες είναι ασταθείς και χρειάζονται 
περαιτέρω ενθάρρυνση. 
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6. Πρόγραμμα ανά συνεδρία 

Συνεδρία 1 Προσωπικές ιστορίες ζωής και συνεντεύξεις προφορικών 
ιστοριών 
 
Εισαγωγή  
15 λεπτά 

Αυτή η πρώτη συνεδρία ξεκινά με μια σύντομη εξήγηση ολόκληρης της 
ενότητας. Μετά από αυτό μπορείτε να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή για 
το γιατί είναι σημαντικό να εργαστείτε με ιστορίες ζωής. 
Όταν κάποιος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του και να καταλήξει σε 
μια νέα χώρα, συχνά αισθάνεται χαμένος. Λες και οι προσωπικές 
αναμνήσεις και εμπειρίες δεν είναι πια σημαντικές. Η αφήγηση της 
προσωπικής σας ιστορίας μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε ξανά 
σημαντικοί και να προβληματιστείτε για τη (νέα) ταυτότητά σας. Η 
αφήγηση ιστοριών ζωής μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία 
ενσυναίσθησης σε άτομα που δεν γνωρίζουν την κατάσταση και την 
ιστορία σας. Οι προσωπικές ιστορίες βοηθούν τα μέλη της ομάδας σας να 
γνωριστούν μεταξύ τους σε άλλο επίπεδο.  

Στόχος / πρόγραμμα 
και διάρκεια / 
αποτελέσματα 
5 λεπτά 

Ο στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να πειραματιστείτε με την αφήγηση 
και ίσως την καταγραφή ιστοριών ζωής των συμμετεχόντων. Αυτό θα γίνει 
δείχνοντας ένα παράδειγμα μιας συνέντευξης προφορικής ιστορίας και 
εξασκώντας τεχνικές συνέντευξης. Η συνεδρία θα διαρκέσει 3 ώρες. Οι 
ιστορίες ζωής αυτής της συνεδρίας αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης 
για τη δεύτερη συνεδρία όπου βυθιζόμαστε στην αφήγηση ιστοριών. 

Σύντομη εξήγηση της 
θεωρίας της 
προφορικής ιστορίας 
10 λεπτά 

Μια σύντομη, απλή εισαγωγή στη θεωρία πίσω από αυτή τη μέθοδο 
(δείτε την εισαγωγή για τις προφορικές ιστορίες σε αυτή την ενότητα). 
Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε να παρουσιάσετε αυτήν τη θεωρία στο 
τέλος του εργαστηρίου μετά την πρακτική. 

Σπάσιμο πάγου 
20 λεπτά 

Δεδομένου ότι αυτό είναι το πρώτο εργαστήριο της ενότητας, ξεκινάμε με 
μια σύντομη δραστηριότητα για το σπάσιμο του πάγου. Πρώτα ζητάτε 
από όλους τους συμμετέχοντες να πουν το μικρό τους όνομα. Έπειτα τους 
ζητάτε να επιλέξουν σιωπηλά το αγαπημένο τους χρώμα. Στη συνέχεια 
δημιουργείτε μικρές ομάδες με άτομα που τους αρέσει το ίδιο χρώμα 
(πράσινο, μαύρο ή κίτρινο κ.λπ.). Αφήστε τους να πουν γιατί αγαπούν 
αυτό το χρώμα (10 λεπτά). Κάθε μικρή ομάδα επιλέγει έναν ομιλητή που 
εξηγείς στις άλλες ομάδες γιατί το χρώμα αυτό είναι το αγαπημένο τους 
(με βάση τις εξηγήσεις που μοιράστηκε η ομάδα). Φυσικά δεν υπάρχει 
νικητής, ωστόσο ορισμένες ομάδες μπορεί να ανταγωνιστικές κάτι που 
μπορεί να είναι αστείο. Αυτό η δραστηριότητα βοηθά στη δημιουργία 
μιας χαλαρής ατμόσφαιρας και είναι η πρώτη ευκαιρία για τους 
συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους από διαφορετική οπτική 
γωνία. 
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Πρακτική εφαρμογή  
συνεντεύξεων 
προφορικών 
ιστοριών 
90 λεπτά 

Μετά από αυτήν την πρώτη άσκηση, ζητάτε από έναν εθελοντή που θέλει 
να σας δώσει συνέντευξη να έρθει μπροστά. Έχετε επιλέξει ένα θέμα για 
τη συνέντευξη και δύο ή τρεις πιθανές ερωτήσεις. Έχετε μια σύντομη 
συνέντευξη με αυτό το άτομο και δείχνετε στους συμμετέχοντες μερικές 
από τις βασικές αρχές μιας συνέντευξης προφορικής ιστορίας (όχι πολλές 
παρεμβάσεις, ενσυναίσθηση, ερωτήσεις σχετικά με προσωπικές 
αναμνήσεις κ.λπ.). Για να προετοιμάσετε τον εαυτό σας, μπορείτε να 
παρακολουθήσετε ένα βίντεο στον ιστότοπο www.speciallyunknown.eu . 
Μετά από αυτήν τη συνέντευξη διάρκειας περίπου 15 λεπτών, ζητάτε από 
τους συμμετέχοντες σχόλια σχετικά με τον τρόπο που πήγε η συνέντευξη. 
Τι παρατηρούν; Αυτή ήταν η πρόθεσή σας ή όχι; Μετά από αυτό, χωρίζετε 
την ομάδα σε ζευγάρια και ζητάτε από τους συμμετέχοντες να πάρουν 
συνεντεύξεις ο ένας από τον άλλο για μισή ώρα και στη συνέχεια να 
αλλάξουν ρόλους (ο συνεντευξιαζόμενος τώρα θα πάρει συνέντευξη από 
τον συνεντευξιαστή). 

Διάλειμμα  10 
λεπτών  

 

Προβληματισμός και 
αξιολόγηση 
20 λεπτά 

Μετά το διάλειμμα όλοι επιστρέφουν στην τάξη. Ρωτάτε τους 
συμμετέχοντες πως ένιωσαν όταν μπήκαν στη θέση του συνεντευξιαστή; 
Ήταν δύσκολο; Το άτομο ήταν ομιλητικό ή μήπως ντροπαλό; Τι κάνατε για 
να λύσετε αυτό το πρόβλημα; Έπειτα, ρωτάτε σχετικά με εμπειρία της 
συνέντευξης. Μήπως οι συμμετέχοντες ήθελαν να πουν την ιστορία τους; 
Μήπως ο ερευνητής παρενέβη πάρα πολύ ή πολύ λίγο; Τι μάθατε από 
αυτές τις συνεδρίες; 
 
Στο τέλος αυτής της συνεδρίας, κάνετε μια σύντομη ανασκόπηση μαζί με 
τους συμμετέχοντες. Θέστε ερωτήσεις όπως: Ήταν χρήσιμη αυτή η 
συνεδρία; Τι παίρνετε σπίτι σας από αυτήν σήμερα; Τι παρατήρησατε; 
Εσείς ως εκπαιδευτής μπορείτε επίσης να εκφράσετε μερικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την ομάδα ή και την ημέρα. 

Λήψη της συνεδρίας 
και (ίσως) εργασία 
για το σπίτι  
10 λεπτά 

Κάνετε μια σύντομη αναφορά  στο πρόγραμμα της επόμενης συνεδρίας. 
Θα αναθέσετε κάποια εργασία για το σπίτι; Εάν θέλετε να τους δώσετε 
κάποια εργασία, μπορείτε να τους ζητήσετε να πάρουν συνέντευξη από 
κάποιον που γνωρίζουν σχετικά με ένα σημαντικό πρόσωπο της ζωής 
τους. 

 

http://www.speciallyunknown.eu/
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Συνεδρία 2 Αφήγηση και ψηφιακές δυνατότητες 
 

Εισαγωγή  
15 λεπτά 

Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώνεται στην αφήγηση. Σε αυτή τη συνεδρία 
η ομάδα σκέφτεται επίσης τις ψηφιακές δυνατότητες που διαθέτει για να 
διηγηθεί μια ιστορία. 
Ξεκινάτε με μια σύντομη παρουσίαση του σημερινού προγράμματος. 
Για να σπάσετε τον πάγο, ρωτάτε τους συμμετέχοντες για τα προσωπικά 
τους ταλέντα. Σε ποιον σε αυτήν την ομάδα αρέσει να σχεδιάζει; Σε ποιον 
αρέσει να γράφει; Σε ποιον αρέσει να τραγουδά / δημιουργεί μουσική; Σε 
ποιον αρέσει η φωτογραφία; Σε ποιον αρέσει να λέει ιστορίες; 
Ζητήστε από μερικούς από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν γιατί τους 
αρέσει να το κάνουν αυτό και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιούν αυτό το 
ταλέντο / δεξιότητα. 

Στόχος / πρόγραμμα 
και διάρκεια / 
αποτελέσματα 
5 λεπτά 

Ο πρώτος στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να μάθουμε τη διαφορά 
μεταξύ της διήγησης μια ιστορίας της ζωής σε μια προφορική συνέντευξη 
ιστορίας και της αφήγησης και να μάθουμε τι κάνει μια ιστορία καλή. Ο 
δεύτερος στόχος είναι να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) για 
να πούμε μια ιστορία που θέλουμε να μεταδώσουμε και σε άλλους. Η 
συνεδρία θα διαρκέσει 3 ώρες. 

Σύντομη εξήγηση της 
θεωρίας αφήγησης 
10 λεπτά 

Μια σύντομη και απλή εισαγωγή στη θεωρία της αφήγησης (δείτε το 
πρώτο μέρος αυτής της ενότητας). Εκτός από τα βασικά στοιχεία που 
δίνονται σε αυτήν την εισαγωγή, είναι επίσης καλό να γνωρίζουμε ότι, σε 
περίπτωση ζωντανής αφήγησης, το άτομο που λέει την ιστορία και ο 
τρόπος που μιλάει έχει μεγάλη σημασία. Σε περίπτωση που θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα για να διαδώσουμε μια ιστορία, 
μπορούμε να δουλέψουμε με καταγραφή της ιστορίας (ήχος ή βίντεο) ή 
να χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους (π.χ. σχέδιο ή φωτογραφία). 

Πρακτική εφαρμογή 
της ζωντανής 
αφήγησης ιστοριών 
90 λεπτά 

Η πρώτη δραστηριότητα για τους συμμετέχοντες να θυμηθούν την ιστορία 
που άκουσαν στη συνέντευξη που πήραν κατά την πρώτη συνεδρία. Αφού 
έχουν απομνημονεύσει αυτήν την ιστορία, σκέφτονται έναν ελκυστικό 
τρόπο για να διηγηθούν την ιστορία σε περίπου 5 λεπτά. Η ιστορία πρέπει 
να εξιστορηθεί με τον ίδιο τρόπο που λέγεται ένα παραμύθι: «Μια φορά 
κι έναν καιρό…….». 
Εάν οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες 
από το άτομο που πήραν συνέντευξη στην πρώτη συνεδρία, μπορούν να 
ζητήσουν αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά από μια προετοιμασία 15 λεπτών, 
ζητάτε από τον πρώτο συμμετέχοντα να έρθει μπροστά και να πει την 
ιστορία. Μετά από αυτόν ακολουθούν άλλοι (εάν το θέλουν). Εάν έχετε 
μια μεγάλη ομάδα και είστε δύο εκπαιδευτές, μπορείτε να χωρίσετε την 
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ομάδα σε δύο. Όταν βρίσκεστε περίπου στα μισά μπορείτε να κάνετε ένα 
μικρό διάλειμμα. 
Όταν όλοι όσοι προσφέρθηκαν εθελοντικά έχουν πει μια ιστορία, 
συζητάτε με την ομάδα ποια στοιχεία των ιστοριών είπαν ότι τους άρεσαν 
και ποια μαθήματα μπορούν να μάθουν από αυτή τη συνεδρία. Μπορείτε 
να τους βοηθήσετε μοιράζοντας μαζί τους τις δικές σας παρατηρήσεις και 
συμπεράσματα. 

Χρήση ψηφιακών 
δυνατοτήτων 
45 λεπτά 

Για τη δεύτερη δραστηριότητα ρωτάτε τους συμμετέχοντες ποιούς 
ψηφιακούς τρόπους γνωρίζουν για να πουν μια ιστορία. Αφήστε τους να 
σκεφτούν τα μέσα που γνωρίζουν (Facebook, Instagram, podcasts, μεταξύ 
άλλων) και αφήστε τους να σκεφτούν τις μεθόδους που βρίσκουν 
ενδιαφέρουσες (βίντεο, ήχος, φωτογραφία, σχέδιο…). 
Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες περίπου 4 ατόμων. Κάθε μικρή 
ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια ιδέα για μια σύντομη ψηφιακή 
παρουσίαση σε χαρτί. Για αυτό πρέπει να επιλέξουν μία από τις ιστορίες 
που άκουσαν νωρίτερα στις συνεδρίες και να σκεφτούν πώς και σε ποιον 
θα ήθελαν να παρουσιάσουν αυτήν την ιστορία με ψηφιακό τρόπο. 
Αφήστε τις ομάδες να παρουσιάσουν σύντομα τις ιδέες τους. 
(Αυτό είναι απλώς μια άσκηση. Μπορείτε να σκεφτείτε τρόπους που έχετε 
στη διάθεσή σας για να δημιουργήσετε μια ψηφιακή έκδοση μίας ή δύο 
ιστοριών, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ίδια την ενότητα). 

Προβληματισμός και 
αξιολόγηση 
10 λεπτά 

Δεδομένου ότι η πρώτη δραστηριότητα έχει ήδη συζητηθεί και τα 
αποτελέσματα της δεύτερης παρουσιάζονται, η αξιολόγηση μπορεί να 
είναι αρκετά σύντομη. 
Ήταν χρήσιμη αυτή η συνεδρία; Τι αποκομίσατε σήμερα; Εσείς ως 
εκπαιδευτής μπορείτε επίσης να εκφράσετε μερικές εντυπώσεις σχετικά 
με τα αποτελέσματα. 

Λήξη της συνεδρίας 
2 λεπτά 
 

Εξηγήστε εν συντομία το πρόγραμμα της επόμενης συνεδρίας και 
συνειδητοποιήστε ότι θα χρειαστείτε ένα μικρό κοινό στο οποίο τα μέλη 
της ομάδας μπορούν να παρουσιάσουν μια ή δύο συλλογικές ιστορίες. 
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Συνεδρία 3 Δημιουργία και παρουσίαση μιας ομαδικής ιστορίας 
 
Εισαγωγή  
5 λεπτά 

Στις δύο πρώτες συνεδρίες εργαζόμαστε με μεμονωμένες ιστορίες. 
Ωστόσο είναι επίσης δυνατό να πούμε μια ομαδική ιστορία. Το ωραίο με 
τη δημιουργία μιας ομαδικής ιστορίας είναι ότι είναι μια εντελώς νέα 
ιστορία που δεν υπήρχε πριν γιατί αυτή η ομάδα δεν υπήρχε. 
Παρουσιάζοντας μια ομαδική ιστορία οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα διαφορετικά ταλέντα που έχουν. Οδηγεί επίσης σε 
ένα αίσθημα κοινής δημιουργικότητας. 

Στόχος / πρόγραμμα 
και διάρκεια / 
αποτελέσματα 
5 λεπτά 

Ο στόχος αυτής της τελευταίας συνεδρίας είναι να αναπτυχθεί μια 
ομαδική ιστορία και να παρουσιαστεί με δημιουργικό τρόπο σε ένα κοινό. 
Σε αυτή τη διαδικασία οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
τα διάφορα ταλέντα τους. Στο τέλος της συνεδρίας τα αποτελέσματα των 
ιστοριών της ομάδας θα παρουσιαστούν είτε στο άλλο μισό της ομάδας 
είτε σε ένα μικρό εξωτερικό κοινό. 

Σύντομη εξήγηση της 
θεωρίας  ομαδικής 
ιστορίας 
5 λεπτά 

Μια σύντομη εισαγωγή, πολύ απλή πάνω στη θεωρία πίσω από τη 
σημασία των ομαδικών αφηγήσεων. Αυτές οι αφηγήσεις μπορούν να 
είναι ισχυρές με διαφορετικό τρόπο από τις μεμονωμένες ιστορίες, καθώς 
μετατρέπουν μεμονωμένες ιστορίες σε πιο αφηρημένους όρους που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη νέων οραμάτων και 
πολιτικών εάν φτάσουν στο κατάλληλο κοινό. (Η σημερινή άσκηση είναι 
μια σύντομη εισαγωγή στον τρόπο ανάπτυξης των ιστοριών των ομάδων). 

Πρώτο μέρος της Δημιουργήστε ομάδες περίπου 8 συμμετεχόντων. Ζητήστε από τους 
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άσκησης: συλλογή 
στοιχείων για την 
ιστορία 
50 λεπτά 

συμμετέχοντες να σκεφτούν μια πρόσφατη ιδιαίτερη συνάντηση με 
κάποιον και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις μεμονωμένα και σιωπηλά. 
1. Γιατί ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση; 
2. Τι μάθατε από αυτή; 
Μετά από δέκα λεπτά οι συμμετέχοντες λένε τις απαντήσεις στην ομάδα. 
Αφού έχουν πει την ιστορία τους, οι υπόλοιποι μπορούν να θέσουν 
σύντομες ερωτήσεις. Βεβαιωθείτε ότι ένα ή δύο μέλη της ομάδας 
σημειώνουν σε έναν πίνακα ή χαρτί τις σημαντικές έννοιες και ιδέες που 
περιλαμβάνονται στις ιστορίες. 
Στο τέλος αυτής της συνεδρίασης, η ομάδα εξετάζει τις έννοιες που 
βρίσκονται στον πίνακα και συζητά ποια κοινά στοιχεία ανακαλύπτουν και 
/ ή ποια ιστορία αναγνωρίζουν. 

10 λεπτά διάλειμμα   
Δεύτερο μέρος της 
άσκησης: 
δημιουργική 
παρουσίαση 
60 λεπτά 

Μετά από αυτήν την πρώτη άσκηση, τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν 
να κάνουν μια δημιουργική παρουσίαση με βάση την ιστορία ή τις 
ιστορίες τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε δημιουργική 
μορφή μπορούν να σκεφτούν (θέατρο, ποίηση, τραγούδι ή συνδυασμό 
διαφορετικών μορφών). Η παρουσίαση θα πρέπει να διαρκεί 5 έως 10 
λεπτά. Οι συμμετέχοντες έχουν 60 λεπτά για να προετοιμάσουν και να 
κάνουν πρόβα στην παρουσίασή τους. 

Παρουσίαση  
20 λεπτά 

Οι ομάδες κάνουν την παρουσίαση σε ένα κοινό, είτε στο άλλο μισό της 
ομάδας, είτε σε ένα εξωτερικό κοινό. 

Προβληματισμός και 
αξιολόγηση 
15 λεπτά 

Αυτό αντιπροσωπεύει το τέλος της ενότητας στο σύνολό της. Ήταν 
χρήσιμη; Τι γνώσεις αποκτήσατε; Υπάρχουν προτάσεις για επέκταση 
αυτής της ενότητας, είτε στο ίδιο περιβάλλον είτε με άλλο τρόπο; Οι 
συμμετέχοντες έχουν ατομικά σχέδια; 

Λήξη της ενότητας 
5 λεπτά 

Ευχαριστήστε όλους τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία τους και 
εξηγήστε πόσο εκτιμήσατε τη συμβολή τους. Κάντε μια σύντομη αναφορά 
σε οποιαδήποτε άλλα μαθήματα ή εκδηλώσεις στη γύρω περιοχή ή στην 
οργάνωση σας, που ενδεχομένως θα ενδιέφεραν τους συμμετέχοντες. 

 

Εάν η παρουσίαση της μικρής ομάδας είναι καλή, ίσως σκεφτείτε να την παρουσιάσετε σε ένα 
ευρύτερο κοινό. Συμβάλλει σίγουρα στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων. Μπορείτε επίσης να 
εργαστείτε με τα ψηφιακά σχέδια που έχει δημιουργήσει η ομάδα και να εργαστείτε με ψηφιακούς 
τρόπους για να διαδώσετε τις ιστορίες ή κομμάτια των ιστοριών. 
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